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شبنم ُگل

شاهه لطيف ۽ مغربي شاعرن جي نظر ۾
عورت جو ڪردار
Abstract:
This research paper contains the comparative analysis of Shah Abdul
Latif Bhitai and Western poets' portrayal of female characters in their poetry.
In ancient Sindh, women were praised and adored. They equate women with
fertile soil as soil provides food, shelter and care to the humans. In the same
way, a woman takes care of family members and plays a vital role in the physical, mental and spiritual growth of her child. She looks after the entire family
and connects them with each other. Shah Latif delineated his characters as
loving and caring souls. His female characters love with their heart and soul
and provide peace and comfort to their loved ones. Her great attribute is love,
peace and harmony towards her children, relatives and homeland. She is thor-

oughly connected to her roots. This paper also depicts how poets of different
ages whether they belong to Romantic, Metaphysical, Victorian or Elizabethan
era have presented female characters in their verse, the poets being William
Shakespeare, Robert Browning, John Donne, William Wordsworh, Keats, William Blake and Shelly. Shakespeare delineated male characters as having
hamartia and depression but his heroines are strong and bold. Victorian poets
and writers showed women characters as repressed. Even woman writers never dared to pen down revolutionary character of women. But comparatively, Shah Latif represents the true picture of women as considered in ancient
Sindh. William Wordsworth portrayed conjugal love at highest and tributes his
wife as the best. On the other hand, Shah represents woman's role, keeping in
view her important role in the family. The women's position changed in Sindh
when many invaders intruded in Sindh and they were hostile to women and
eventually it merged into the society and culture. In Elizabethan and Victorian
age women were burdened by unjust social taboos whereas in Sindh, Sufi poets bestowed them with the utmost respect and portrayed them as human
beings.
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 ان کي پنھنجي ايندڙ، ماُء ٻوليَء جي ورثي جي نگھباني ڪندي،عورت
 هوَء ريتن رسمن ۽ سماجي. عورت ثقافت جي امين آهي.پيڙهين ۾ منتقل ڪري ٿي
 مال، هوَء پوک، ڌرتيَء ڌياڻي آهي،عورت.توڙي مذهبي ڏڻن ۾ ڀرپور حصو وٺي ٿي
ُ
 عورت ۾.ومتاع ۽ گهريلو جانورن توڙي پکين جي سٺي سار سنڀال لھندي پئي اچي
 ُسک ۽ سرھائي ورهائي، ڌرتي زرخيز آهي.ڌرتيَء جھڙيون خاصيتون موجود آهن
 غذا وسيلي ذهني توڙي جسماني طور تي واڌ، انسانيت الِء آٿت ڏيندڙ ڇانورو آهي،ٿي
 عورتون پنھنجي نسلن جي. اهي ساڳيون خوبيون عورت ۾ پڻ آهن.ويجهه ڪري ٿي
 اهو ئي سبب آهي ته ڌرتيَء، جسماني ۽ روحاني طور تي سارسنڀال لھن ٿيون،ذهني
.جيان ڪنھن دور ۾ عورتن کي به پوڄيو ويندو هو
 هڪ،”پراچين سمي عورتن جو ٻارن ڄڻڻ جو عمل ۽ زمين جو زرخيزي عمل
 ماتا جون مورتيون ۽ انھن جي پوڄا زراعتي دور جي.حقيقت جا ٻه رخ سمجهيا ويندا هئا
 انھيَء ايجاد ڪري ماڻهو، ڇو جو زراعت جو فن عورت جي ايجاد آهي،پيداوار آهي
‘ پوک جي شروعات سان ’مادري نظام،خانه بدوشيَء جي زندگي ڇڏي ٿانيڪا ٿي ويٺا
 اموي نظام ۾ قبيلي جي هر شخص کي ان جا: پروفيسر ريورز لکي ٿو.جو رواج پيو
 اهڙو رواج بنگالديش. نه ڪي پيُء جي طرف کان،حق ۽ فرض ماُء جي طرف کان ملن ٿا
)1(“.۾ آسام جي کاسي قبيلي ۾ اڄ تائين هلندو ٿو اچي
،قديم دورن کان مليل مجسمن مان خبر پوي ٿي ته عورت کي زرخيزي
 قديم تھذيبن ۾ عورت جو تصور. پالنا ۽ عطا ڪندڙ طور ڏٺو ويندو هو،سرهائي
. سگھارو ۽ زندگي بخش هو،مثبت

Venus (  جيڪو،ماتا جو پراڻي دور جو هڪ مجسمو آسٽريا مان لڌو ويو آهي
 جنھن ۾ هڪ گھنڊيدار وارن واري،) جي نالي سان جڳ مشھور آهيof Willendorf
 لڳي ٿو ته هو ڇاتين مان کير.عورت کي پنھنجون ڇاتيون دٻائيندي ڏيکاريو ويو آهي
 انھيَء قسم جا بت اهڙن ملڪن. ُاها ماُء آهي، جنھن مان ثابت ٿئي ٿو،ڪڍي رهي آهي
 پر، هن مان مراد انساني ماُء نه هئي، جتي مادر پرستي جو رواج هو،مان لڌا ويا آهن
. جيڪا انسان جي سڀني ضرورتن کي پورو ڪندي آهي،فطرت جي ماُء هئي
 تنھنڪري،قديم زماني ۾ مادر پرستي آمريڪا جي قومن ۾ به رائج هئي
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ڀٽائي پنھنجي شاعريَء ۾ عورت کي محبت ،وفا ۽ حب الوطنيَء جي عالمت
طور پيش ڪيو آهي .انگريزي شاعرن ۾ وليم شيڪسپيئر پنھنجي اڪثر ڊرامن ۾
هيروئن جو ڪردار ھيرو جي مقابلي ۾ وڌيڪ مضبوط ڏيکاريو آهي .ان دور ۾ عورت
جي سماجي حيثيت جي ڳالھ ڪجي ته انگلينڊ ۾ جڏهن ايلزبيٿ دور ھو ،جنھن ۾
عورتون سياسي توڙي سماجي طور تي آزاد نه هيون .سماج تي مردن جو ضابطو هو پر
ان جي باوجود شيڪسپيئر جي ڊرامن ۾ مکيه عورتن جا ڪردار ،ذهني طور تي سگھارا
نظر اچن ٿا.

جيئن  king Learڊرامي ۾  Merchant of Venice, Cordeliaڊرامي ۾ ،Portia
ميڪبيٿ ( )Macbethڊرامي ۾  Much Ado About Nothing, Lady Macbethڊرامي ۾
 ،Beatriceرومانوي ڊرامي  Romeo and Juliet۾  Othello ،Julietڊرامي جي
 ،As you like it ،Desdemonaڊرامي جي  Rosalind۽  Twelfth Night, Celiaڊرامي
جي  Viola۽ ڊرامي  A Midsummer Night’s Dream,جي  Hermia۽ ٻين ڊرامن جون
سورميون سمجهو ۽ سھڪاري ڏيکاريون ويون آهن .شيڪسپيئر جا مکيه مرد ڪردار
ذهني ويڳاڻپ ،وقت تي فيصلي ڪرڻ جي سگھه کان محروم يا ڪنھن نه ڪنھن ذهني
مونجهاري جو شڪار ڏيکاريا ويا آهن ،پر عورتون پنھنجي سمجهه ،ڏاهپ ۽ ذهني
پختگيَء سان مونجهاري ۾ ڦاٿل پنھنجي هيرو کي ،ان مشڪل حالتن مان ڪڍڻ جي
ڪوشش ڪندي ڏيکاريون ويون آهن.
شيڪسپيئر جي عورت ڪردارن جي ڀيٽ ۾ شاهه جون سورميون سسئي،
سھڻي ،مومل ،ليالن ،نوري  ,سورٺ ۽ مارئي ذهني توڙي روحاني طور تي وڌيڪ
مضبوط ڏيکاريون ويون آهن .خاص طور تي سسئيَء جي جدوجھد ۽ حوصلو ،مارئيَء
جي ثابت قدمي ،وطن جي حب ۽ مارن الء اڪير ،سھڻيء جي بيخوفي ۽ اڻ وڻندڙ ريتن
۽ رسمن کان بغاوت ،نوريَء جي سادگي ۽ سٻاجھائپ ليالن جي محبت ۽ پڇتاَء سورٺ
جو صبر روين جو روشن مثال آھن.
انگريز شاعرن ۾ جان ڊن وٽ عورت الِء منفي ۽ مثبت ٻئي روپ ملن ٿا .هن
جي شاعريَء ۾ عورت گهڻي ڀاڱي غيرمستقل مزاج ۽ بي وفا ڏيکاري وئي آهي .هر
دور ۾ روايتي ماحول ،عورت جي خوشين ۽ انفراديت ۽ خودمختياريَء جو پيڇو ڪندو
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ُاتان جي نيم مھذب قومن ۾ اڃا به ان جا آثار موجود آهن ،مثال طور ،ذوتي قوم جو
عقيدو هو ته زمين سڀني جي ماُء آهي ،جھڙي طرح ماُء کير پياريندي آهي ،اهڙي طرح
ڌرتي انسانن کي پاڻي پياري ٿي ۽ زميني پيداوار ،حقيقت ۾ زمين جي جسم جو
گوشت آهي ،جيڪو کاڌي جو ڪم ڏئي ٿو .ڪالمات جا وحشي چوندا آهن ته” :زمين
ماُء جي صورت ۾ پنھنجي ٻچن يعني انسانن کي اناج ۽ ميوي جي روپ ۾ وڏا وڏا انعام
ڏيندي رهي آهي .ڍنڍون ان جون اکيون آهن ۽ جبل انھن جو سينو ،جن مان ندين ۽
درياهن جي صورت ۾ کير وهندو رهي ٿو .اهڙائي خيال تاريخ کان اڳ يورپ ۾ ملندا
هئا ،جنھن بعد يورپي قومن کان اهو عقيدو بحريه روم جي ملڪن ايشيا ڪوچڪ،
مصر ،عراق وغيره ۾ پھتو ،اهڙي نموني آهستي آهستي هي سلسلو وڌندو سنڌ ۽ وچ
ايشيا تائين پھچي ويو)2(“.
شاهه لطيف عورتن جا ڪردار نمايان طور بيان ڪيا آهن ۽ عورتن کي ُڏ ُ
ک
ُسور ونڊڻ واري ھڏ ڏوکي ڪردار طور پيش ڪيو آهي .ان جا ڪيئي سبب آهن .عورت

لوڪ ورثي جي سرواڻ آهي ۽ گهرڌياڻي طور تي ھوَء گهر جا ڪم ڪار ،ٻارن جي پالنا
۽ سماجي رابطن جي واڌ ويجهه جون ذميواريون وڌيڪ سنڀالي ٿي .ذهني ۽ جسماني
طور تي هوَء مرد کان مزاج ۽ روين ۾ گهڻي مختلف ٿئي ٿي ،مرد راز نه سليندو ۽ نه ئي
اندر جي ُڳجهه جي خبر ڏيڻ ڏيندو ،هو ڏک ُسور ۽ من جا راز پاڻ تائين محدود رکڻ
وڌيڪ پسند ڪري ٿو ،پر ان جي مقابلي ۾ عورت ُڏ ُ
ک سور سلڻ کانسواِء رهي نه ٿي
سگهي .ان احساس جي ونڊ ۽ سور سلڻ ئي سندس جياپي جي ڪارڻ ٿئي ٿو ،اڻ سليل
ڳالهيون سندس من جهوري ٿيون وجھن.

شاهه لطيف عورت جي ان مزاج کان چڱيَء ريت واقف ٿو ڏسجي .سر
سامونڊي ۾ فرمائي ٿو:
يڪي اير ااچييي هيياڻ ،تييه ا
جييي ا
ڪييرييياان ُر ا
وح ُر اچينييديييون،
ا
ڳالهيون ا
ساڻ ،هوند اڳ ار ال اڳي ُ
ڪرييان.
اآي ال! ڍوليي ا
(سر سامونڊي ،داستان پھريون ،بيت  ،22ص)121 :
ُ
(هو جيڪر موٽي اچي ته ساڻس روح ۽ ريجهائيندڙ رهاڻيون ڪريان .اي
جيجل! مان هوند پرينَء سان ڳلي لڳي ڳالهيون ڪريان).
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تعمير ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿي .ان ڪري سماجي توڙي ماحولياتي تبديلين جو اثر
هن جي زندگيَء تي سڌو سنئون پوي ٿو ،جيڪا ڳالهه ڪيئي سال اڳي شاهه لطيف
ڪئيُ .اها جديد دور ۾ ايڪو فيمينز ( )Echo Feminismجي اصطالح تحت ظاهر ٿي
آهي.
پھريون ڀيرو فرانڪوز ڊي ايويون ( )Francoise d’ Eaubonneپنھنجي
مضمون ۾ ايڪو فيمينزم جي باري ۾ لکيو هو .هن مطابق ماحولياتي گدالڻ وڌندي،
قدرتي وسيال ختم ٿيندا .زمين ،پاڻي ۽ ٻيلن تائين پھچ بابت تڪرار وڌندو ،صحت،
انسانن ۽ جانورن جي وچ ۾ الڳاپن جي باري ۾ پيدا ٿيندڙ چيلنج وڌندا .هيَء تحريڪ
ايڪٽوزم جي پيداوار آهي ،جنھن الِء گهڻو ويچاريو ويو ۽ مختلف پليٽ فارمن کان
آواز اٿاريو ويو .هن جن مسئلن جي نشاندهي ڪئي سي سچ ثابت ٿيا آهن .هيَء
تحريڪ پدرشاهي سماج جي تحت فطرت ۽ عورت ٻنھي جي استحصال ۽ تسلط جي
باري ۾ سوال ُاٿاري ٿي .هن تحريڪ وسيلي موسمياتي تبديلين ،صنفي اڻ برابري ۽
سماجي ناانصافي کي وڌيڪ وسيع طور سمجهي سگهجي ٿو.

جديد دنيا ۾ جنگيون ،امن امان جا مسئال ۽ اقتدار جي لڙاين ۾ مردن جو
حصو وڌيڪ رهيو آهي .ايڪو فيمينزم موجب ،مرداڻي سماج فطرت ۽ عورتن جي
حقن کي پائمال ڪيو آهي .اهو ئي سبب آهي ته ڀٽائيَء انساني قدرن خاص طور تي
عورت ۽ ماحوليات جي حوالي سان وڏي سجاڳي ڏني آهي .موجوده دور ۾ سائبيريا
کان ايندڙ پکين جي تحفظ جو سوال اٿاريو وڃي ٿو .اهي امن جي عالمت معصوم
پکيئڙا شڪارين جي ور چڙهي وڃن ٿاُ ’ .سر اڏهر‘ ۾ شاهه لطيف وجودي توڙي قومي
بقا جا سوال ُاٿاريا آهن .ساڳي وقت هو پکين ۽ ماحوليات جي خطرن کان آگاهه ڪري
ٿو .هڪ لحاظ کان هن ’ ُسر اڏهر‘ وسيلي مستقبل جي خطرن جي اڳڪٿي ڪئي آهي:
ُ
ونج انه الي اکيييو ٻ ُ
ڪ ا
ياريَء اسينيدي ام اين ۾،
ياڻ ،جيو م ا
اوچيي پتييي اپييريي ا
ڪيييييا.
ياڻ ،اوڳي اير اهييڻييي ويييڇي ُيون ا
ا
ا
ا
(سر ڏهر ،داستان چوٿون ،بيت  ،11ص)881 :
(ڪونج ُاهو تير نه ڏٺو ،جنھن سان کيس نشان ڪرڻ جو ارادو ماريَء جي چت
۾ هو ،ماريَء جي اوچتي نشان ،ڪونجڙين جي ولر کي ڇڙوڇڙ ڪري ڇڏيو).
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رهيو آهي .مشرق هجي توڙي مغرب ،عورت الِء پرک جا سخت پيمانا طئي ٿيل نظر
اچن ٿا .پنھنجي نظم‘Go and Catch a Falling Star’ :۾ هو عورتن کي بي وفا طور
ڏسي ٿو .سندس نظر ۾ وفادار عورت جو ملڻ ناممڪن آهي ،پر جان ڊن جو عورت
ڏانھن محدود رويو نه آهي ،هو ساڳئي وقت محبت کي زندگيَء جو اهم حصو سمجهي
ٿو ،محبوب جو تصور کيس زندگي ۽ تحرڪ عطا ڪري ٿو .پنهنجي نظمن ۾ هن
ازدواجي محبت ۽ رشتي جو خوبصورتيَء سان اظھار ڪيو آهي ،پر سندس ڀيٽ ۾ شاهه
لطيف ،عورت کي جذباتي ۽ اخالقي طور ڪمزور نه ڏيکاريو آهي .هن عورت جي
خامين بجاِء خوبين کي وڌيڪ ساراهيو آهي .اهي ڪيفيتون ُسر مومل راڻو ۽ ُسر سھڻي
۾ نظر اچن ٿيون .مومل ،راڻي جي غيرموجودگيَء ۾ ڀيڻ سومل کي راڻي جو لباس
پارائي پاڻ سان رهائي ٿي .هوَء پنھنجي اڪيالئپ جي خوف کي ختم ڪرڻ الِء اهو قدم
کڻي ٿي ۽ جڏهن راڻو اوچتو واپس اچي اھو منظر ڏسي ٿو ته مومل کي بي وفا سمجھندي
کانئس ڪاوڙجي وڃي ٿو:
راڻييا ت ين يھ ين يجييي ا
راهييه تييي ،اڏيييھيياڻاييي ڏي يکييان،
ياڻ ُج ييونُ ،ر ا
وح اان ي ايد ار ريي يک ييان،
راڻييي اج ييي اره ي ا
ُمي ايحي ايبي ايت ُجييون ميييکييان ،تييوسيييين ا
الل! لايپييي اٽي ُييييون.
(سر مومل راڻو – داستان چوٿون ،بيت  ،11ص)232 :

(اي راڻا! مان ڏهاڙي تنھنجي واٽ پئي نھاريان ،منھنجي روح ۾ راڻي جي
صحبت جون تارون پيل آهن ،اي سپرين! تو سان منھنجون محبت جون ميخون جڙيل
آهن).

مشرق توڙي مغرب جي شاعرن ،عورت کي پنھنجي شاعريَء جو محور بڻايو
آهي .هوَء ڌرتي ،فطرت ۽ ڪائنات جي مظھرن جي حوالي سان عالمتي انداز ۾ پيش
ڪئي ويندي رهي آهي .فرق رڳو ماحول ،ثقافت ۽ جاگرافيائي حدن جو آهي ،باقي
محبت ۽ جذبا زمان ۽ مڪان جي حد بندين کان آجا آهن .مغربي شاعرن به عورت سان
ٿيندڙ سماجي ڏاڍاين جي خالف آواز اٿاريو آهي .هر دور جي حالتن ،جنگين ،خانه
جنگي ۽ قدرتي آفتن ۽ معاشي مسئلن جو اثر سڌو سنئون اثر عورت جي صحت،
زندگي ۽ ڪارڪردگيَء تي پوي ٿو .عورت جئين ته ٺاهڻ ،سھيڙڻ ۽ شين جي نئين سر
13
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فراپينڊولف ( )Fra Pandolfمحنت سان ٺاهيو هو .هو زال جي چھري تي نظر ايندڙ
گالبي رنگ کان خائف نظر اچي ٿو ۽ ان جا سبب بيان ڪري ٿو .سندس زال زندگيَء
سان ڀرپور ۽ ننڍين ننڍين ڳالهين تي خوش ٿيڻ واري هئي ،جيڪا ڳالهه کيس شاهاڻي
مزاج جي ُابتڙ لڳندي هئي.
هئي.

هن کي اهو به محسوس ٿيو ته سندس ڳلن جي ڳاڙهاڻ سندس مڙس الِء نه
Oh, sir, she smiled, no doubt,
Whene’er I passed her; but who Passed without
?Much the same smile
;This grew; I gave commands
)Then all smiles stopped together (4

(اوهه سائين؛ هوَء مرڪي ،ڪوشڪ نه آهي

جڏهن مان ڀرسان لنگهيس؛ ۽ جيڪو بغير گذري ويس
هڪ ئي مرڪ؟ مون حڪم ڏنو پوِء سموريون مرڪون

هڪ وقت ۾ بيھي رهيون).
ڊچس جي زال پنھنجي مرضيَء سان زندگي گذارڻ چاهيندي هئي ،جيڪا
بناوٽ کان پاڪ ننڍپڻ ۽ معصوم خوشين سان ڀرپور هئي پر ڊيوڪ کي اها ڳالهه پسند
نه آئي ۽ کيس مارائي ڇڏيائين.
وڪٽورين دور ۾ عورت جي ڪردار کي ڪافي ڪمزور ڏيکاريو ويو ،پوِء
رابرٽ برائوننگ هجي يا الفرڊ الرڊ ٽيني سن هجي ،اھي عورت کي روايتي دائري مان
ٻاھر ڪڍي نه سگهيا .الرڊ ٽيني سن جي نظم ميريانا ( )Marianna۾ عورت جو ڪردار
ڪمزور ڏيکاريو ويو آهي .ايتريقدر جو رابرٽ برائوننگ جي گهر واري ايلزبيٿ بيرٽ
برائوننگ ( )Elizabeth Barrett Browningجيڪا پاڻ شاعرا هئي پر هوَء به عورت جو
سگھارو آواز ،تخليق نه ڪري سگهي.
شاهه لطيف پنهنجي دور جي اثرن کان آزاد ٿي عورت جي ڪردار جي فطري ۽
حقيقي ترجماني ڪئي .رابرٽ برائوننگ جي نظم  Porphyria۽  My Last Duchess۽
ُ
سر سھڻيَء جو جائزو وٺنداسين ته ڀٽائي ،مغربي شاعرن جي عورت جي ڪردارنگاري
16
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اوڻويھين صديَء ڌاري ،قومون ’پدر شاهي‘ جي سخت اثر هيٺ هيون ،جنھن
جو گهڻو شڪار عورتون هيون .اها حالت فقط اوڀر جي نه هئي پر اولهه ۾ به عورت کي
هڪ رانديڪي ۽ آسائش طور ڏٺو ويندو هو.

انگريزي ٻوليَء جي رابرٽ برائوننگ ( )Robert Browningپنھنجي ٻن نظمن
۾ عورت جي ڪردار جي انفرادي توڙي سماجي حوالي سان نمائندگي ڪئي آهي.
انفرادي رويا پڻ جينياتي ۽ سماجي روين جي ُاپٽار ڪندي نظر اچن ٿا .ان حوالي سان
ماِء السٽ ڊچس ( )My Last Duchess۽ پروفائيرياز ال اور (  )Porphyria’s loverسندس
ٻه اهڙا نظم آهن ،جيڪي ٻن خوبصورت ۽ مضبوط عورتن جي چوڌاري ڦرن ٿا،
جيڪي مردن ھٿان حسد ۽ شڪ جي بنياد تي ماريون وڃن ٿيون  .مرد وٽ جسماني
طاقت آهي ،پر عورت وٽ جذباتي ۽ روحاني قوتون آهن ،جن جي ڪري مرد کانئس
خائف رهي ٿو .پنھنجي مضمون ۾ ( )Alina Saminskyوابرٽ برائوننگ جي ٻنھي
نظمن جي مرد ڪردارن جي هن ريت وضاحت ڪري ٿي.
“Yet the most fascination similarity is that both of these poem
deal with power dynamics based on gender. Initially, the females have
the power and the men do not. The men feel threatened by this, so
the way that they choose to take this power is to kill the woman. The
power switches from the women to the men, and murder is the tool
)used to make this movement.”(3

(پوِء به انھن ۾ سڀ کان وڌيڪ دلچسپ هڪجھڙائي اها آهي ته هي ٻئي نظم،
صنف جي بنياد تي طاقت جي حرڪيات ساڻ ڊيل ڪن ٿا .ابتدائي طور تي عورتن وٽ
طاقت ٿئي ٿي ۽ جيڪا مردن وٽ ڪونھي .مردن کي کانئن خطرو محسوس ٿئي ٿو .ان
ڪري انھن وٽ اختيار حاصل ڪرڻ جي طريقي ۾ عورتن کي قتل ڪرڻ آهي .ائين
طاقت عورتن کان مردن ڏانھن منتقل ٿي وڃي ٿي ۽ قتل ان تحريڪ کي ٺاهڻ الِء استعمال
ٿيندڙ اوزار آهي).
رابرٽ برائوننگ جي نظم ماِء السٽ ڊچس سچي واقعي تي منحصر ڪھاڻي
آهي .اٽلي جي ڊيوڪ ايلفونسا ( )Alfonsoنظم ۾ پنھنجي پھرين زال جي باري ۾
ٻڌائي ٿو ،جيڪا ٽن سالن ۾ پراسرار طور مري وئي .هو مھمان کي پنھنجي زال جي
پورٽريٽ جي بابت ٻڌائي ٿو ،جيڪو محل جي ديوار تي لڳل آهي ،جنھن کي مصور
15
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راڻي ۾ جڏھن مومل پنھنجي ڀيڻ سومل کي مرداڻو ويس اوڍائي پاڻ سان سمھاري ٿي ۽
راڻو اھو لقاُء ڏسي کانئس بدظن ٿي ُرسي وڃي ٿو پر کيس قتل نه ٿو ڪري .ساڳيَء ريت
مارئي جڏھن عمر بادشاھ جي قيد مان آزاد ٿي ماروئڙن وث پھچي ٿي ته ھو سندس دل
۽ جان سان آجيان ڪن ٿا .شاھ ان سنڌ جي ڳالھ ڪري ٿو ،جنھن ۾ عورت کي انسان
سمجھيو ويندو ھو ۽ محبت ڪرڻ يا ڪنھن غلطي ڪرڻ جي صورت ۾ کيس قتل ڪرڻ
يا سزا ڏيڻ بدران معاف ڪيو ويندو ھو  .محبت ڪرڻ ۽ پسند جي شادي ڪرڻ عورت
جا بنيادي حق آھن  ،جن کان سماج منطقي طور تي انڪار ڪري ٿو.

شاهه لطيف ُسر مومل راڻوُ ،سر سسئيُ ،سر سھڻي ۽ ٻين الزوال سرن ۾
ازدواجي محبت جا الزوال رنگ چٽيا آهن  .اھا حقيقت آھي ته ھن ڪردارن جي ڀيٽ ۾
انساني فطرت جو وڌيڪ ذڪر ڪيو آھي .ورڊس ورٿ اٺن سالن جي عمر جو هو ته
سندس ماُء گذاري وئي .سندس ڀيڻ ڊوروٿي ۽ ڀائر الڳ هاسٽلز ۾ رهيا .ڊوروٿي سان
ڪافي سالن بعد هو مليو ،جيڪا وليم ورڊس ورٿ سان گڏ رھڻ لڳي .هن ڀاُء کي
تمام گهڻو ساٿ ڏنو .ورڊس ورٿ جي زال مريم ۽ ڌيَء ڊورا هن الِء ُاتساهه جو سبب
هيون .ڊوروٿي کيس زندگيَء جي هر معاملي ۾ وڏو ساٿ ڏنو هو .هڪ ڀاُء ،محبوب،
مڙس ۽ پيُء جي روپ ۾ رشتن کي نڀائڻ جو ڏانُء رکندو هو .ڪولرج ،شيلي ۽ ٻين
انگريزي شاعرن جي ڀيٽ ۾ وليم ورڊس ورٿ عورت کي ُاتساهيندڙ ڪردار طور پيش
ڪيو آهي .هو ڀٽائيَء وانگر کيس مضبوط ،احساس ونڊيندڙ ۽ آٿت ڏيندڙ هستيَء
طور ڏسي ٿو .هو پنھنجي نظم  Phantom of Delight۾ هيئن چئي ٿو.
'She was a phantom of Delight
I saw her upon nearer view,
)A Spirit, yet a Woman too! (6

(ھوء خوشيء جو پاڇو ھئي
مون کيس ويجهي کان ڏٺو،
هڪ روح ۽ هڪ عورت پڻ!
Praise, blame, love, kisses, tears, and smiles
And now I see with eye serene
;The very pulse of the machine
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جي انداز کان منفرد ۽ مٿانھون نظر ايندو .هن وٽ عورت الِء ڪٿي به طنز ۽ اڳرائي
وارو لھجو نه ٿو ملي ،جيڪو مغربي شاعرن وٽ ملي ٿوُ .سھڻي هجي يا مومل؛ شاهه
لطيف انھن ڪردارن مان ڪنهن کي به ڏوهاري نه ٿو سمجهي.
” لطيف جي انھن عورتن ڏانھن ورتاُء بابت اسان وٽ ٻه رويا آهن .هڪڙا چون
ٿا ته شاهه صاحب ُسھڻيَء جو ساٿ ان ڪري ڏنو جو هن جي شادي زوريَء ٿي هئي .ان
ڪري سندس بغاوت جائز هئي .ٻيا وري ان جواز کي قبول نٿا ڪن .بلڪه چون ٿا ته اهو
جواز ڏئي سماج ۾ اخالقي برائيَء پکيڙڻ جي ڪوشش نه ڪجي .ان ُسر ۾ شاهه صاحب
سڌو سنئون تصوف جي ڳالهه ڪئي آهي .ليالن جي ڪردار ۾ جي ڪا اخالقي کوٽ
هئي ته به راوين واري ڳالهه کي شاهه صاحب بنھه لنوائي ويو آهي .هن ليالن کي صرف
هار عيوض ڀتار وڪڻڻ يا مٽائڻ سبب ننديو آهي ،جيڪو واقعي نندڻ جھڙو عمل هو،
سو به ان ڪري جو ليالن جھڙي ڏاهيَء کان اهو ڏوهه ٿي ويو)2(“.
چيو ويندو آهي ته زيور عورت جي ڪمزوري ٿيندا آهن ،اهو ئي سبب آهي ته
هار جي سونھن تي هرکجي ،ليالن ،ڪونرو جي ڳالھين ۾ اچي ٿي ۽ هڪ رات الِء
سھاڳ ڪنھن اٽڪل سان سندس حوالي ڪيائين .پر شاهه لطيف ،ليالن الِء منفي رويو نه
ٿو ڏيکاري:
تييو جييو ڀييان يئ ييييو هي ُيار ،سييو ُسي ا
يورن جييو اس يڱييرو،
يت جييو پي ُيار،
يور اه ييي ا
اچ ين ييي ايسي ُير اچي ُيت ک يڻييي ،ٿ ييييو پي ا
ُ ا
ُ
ڪينيھييين سييين م ا
ڪيري.
ا اوڻ ات جو آچار ،ڪيانيڌ ا ا
ُ
(سر ليالن چنيسر ،داستان پھريون ،بيت  ،2ص)255 :

(جنھن کي تو هار سمجهيو ،سو ُسورن جو ڳٽ هو .چنيسر تو تان (ليال تان)
پيار کڻي وڃي پورهيت (ڪونروَء) جو پاسو ورتو .شل ڀتار ،ڪنھن سان اڻبڻت جو
ورتاُء نه ڪري!)
رابرٽ برائوننگ جي نظمن ۾ عورت کي قتل ڪندي ڏيکاريو ويو آھي ،پر
شاھ جي سھڻيَء کي ڪنھن مرد نه بلڪه ھڪ عورت وسيلي مارايو ويو .جڏھن سھڻي،
ميھار سان ملڻ نڪري ٿي ان وقت سندس نڻان ڪچو دلو رکي ٿي ڇڏي ،جيڪو لھرن
جي سٽ نه ٿو سٽي سگهي ۽ سھڻي پنھنجو وجود وڃائي ٿي ويھي .ھوڏانھن ُسر مومل
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فرد ڊگھي ۽ پرسڪون زندگي گذاري ٿو  .ٻين رومانوي شاعرن جي ڀيٽ ۾ وليم
ورڊس ورٿ وڏي ڄمار ماڻي ،جنھن جو بنيادي ڪارڻ فطرت ۽ عورت سان سندس
فعال رابطا آھن.
شاھ لطيف به ساڳيَء ريت  ،عورت جي ظاھري سونھن بدران سندس عمل جي
سچائي ۽ شخصي پختگيَء جو ذڪر وڌيڪ ڪيو آھي .عورت جي سھپ ،قرباني،
احساس ۽ نياز نوڙت ۾ گھرن جي بقا جو راز لڪل آھي .ھوَء ھڪ مضبوط پل وانگر
آھي .ھوَء سموري خاندان جي ڳانڍاپي جو وسيلو ٿئي ٿي .ڀٽائي سندس ذات ۾ سھپ،
ڏاھپ ،سياڻپ ۽ احساس جو ڇانورو ڏسي ٿو .ڀٽائيَء جو عورت الِء رويو قديم سنڌ
وارو آھي ،جنھن ۾ کيس ديويَء جو درجوڏنو ويو ھو .ديوي معني پوتر ۽ عطا ڪندڙ،
ٻاجهه ۽ محبت جي ورکا ڪندڙ ،جنھن کان سدائين چڱائي ۽ اميد جي توقع رکجي.
ايندڙ دورن ۾ عورت جو تصور ثقافتي نفاذ وسيلي بدليو .مختلف حمله آور آيا،
جيڪي پنھنجا عقيدا ۽ ريتون رسمون ساڻ کڻي آيا .ٻيو جنگين ۾ ڪا اخالقيات نه رکي
وئي ،جنھن دوران عورتن جي حقن کي پائمال ڪندي ،کين مال غنيمت سمجھيو ويو.
جنگين ۾ عورتون ظلم ۽ ڏاڍ جو شڪار رھنديون آيون آھن .جيتوڻيڪ ھٽلر وڏو
ظالم حڪمران ھو پر ھو جنگي قيدي طور عورتن جي جنسي ڏاڍاين جي خالف ھو.
يوناني مفڪر پڻ عورتن جي خالف ھئا ۽ روايتي سوچ جو شڪار نظر اچن ٿا ،پر
ارسطو اسپارٽا جي تباھيَء جو ڪارڻ عورتن تي ظلم ٻڌايو ھو.
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A being breathing thoughtful breath,
;A traveller between life and death
The reason firm, the temperate will,
;Endurance, foresight, strength, and skill
A perfect Woman, nobly planned,
;To warn, to comfort, and command
And yet a Spirit still, and bright
)With something of angelic light(7

ساراهه ،مالمت ،پيار ،چميون ،ڳوڙها ۽ مرڪ.

۽ هاڻي مان پرسڪون اکين سان ڏسان ٿو
مشين جا تمام نبض؛
وجود جيڪو پر فڪر ساهه کڻندڙ
زندگي ۽ موت جي وچ ۾ مسافر؛
دليل پختو ،معتدل به،
برداشت ،اڳڀرائي ،طاقت ،۽ مھارت؛

هڪ مڪمل عورت ،وڏي رٿابندي تحت،
ڊيڄارڻ ،آرام ڪرڻ ۽ حڪم ڏيڻ؛
تنبيھه ڪندڙ ،آرام ڏيندڙ حڪمراني ڪندڙ
۽ هڪ روح اڃا تائين ،۽ روشن

ڏٺو وڃي ته يورپ ۾ پڻ عورتن جي حقن جي پائماليَء جا ساڳيا داستان ملن
ٿا .يورپ ۾ اڻويھين صديَء ڌاري عورتازاد ايڪٽوزم ۽ اڪيڊمڪ تحريڪن زور
ورتو1821 .ع ڌاري  Millicent Fawcettنالي سان ھڪ بھادر ڪردار اڳتي آئي،
جنھن  National Union of women suffrageنالي سان تنظيم جو بنياد وڌو.
پارليامينٽ تي مردن جي اجارا داري ھئي .انڪري عورتن جي اليڪشن ۾ حصي وٺڻ
تي پابنديون ھيون1253 .ع ۾  Emmeline Pankhurstان تحريڪ جي سرواڻي ڪئي .ان
دور ۾ عورتن کي ووٽ جو حق مليو .ان کانسواِء سائمن دي بوار ’سيڪنڊ سيڪس‘
نالي ڪتاب لکيو ته عورتن ۾ وڏي سجاڳي آئي .ھن ڪامياب عورتن جي راھ ۾ مردن
طرفان پيدا ڪيل رڪاوٽن جو ذڪر ڪيو آھي .بعد ۾ يورپ ۽ آمريڪا ۾ عورتن

ورڊس ورٿ ھن نظم ۾ پنھنجي زال کي خوبصورت لفظن ۾ ڀيٽا ۽
سندس سموري جدوجھد کي خوبصورت خراج تحسين پيش ڪري ٿو .گھر ۽ ور الِء
سندس وجود جي اھميت ،سندس گھرو ڪم ڪار ،گھر سان مخلص ھئڻ ۽ تڪليف
کڻي گھر ڀاتين کي سک پھچائڻ .کاڌي ڏيڻ کان باقي آرام ۽ سک پھچائڻ تائين ھوَء
پنھنجي شخصيت ۾ مڪمل ۽ قابل تعريف آھي .ورڊس ورٿ الِء ھوَء خوبصورت روح
آھي .اھا حقيقت آھي ته عورت جي سونھن کي ته مڃتا ملي ٿي ،پر سندس روح کي نظر
انداز ڪيو وڃي ٿو .هن نظم ۾ شاعر عورت کي احساس جي سونھن سميت پيش ڪيو
آهي .نفسياتي حوالي سان ڳالهه ڪجي ته ھڪ خوبصورت ازدواجي زندگي گذاريندڙ
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مي ُياروَء اريَء امييچ ،اس ييييهييو ڀييان ي ائييج سي ايون کييي.
(سر مارئي ،داستان ڏهون  ،1ص)228 :

ُ(اهي سرتيون تو کي ياد پيون ڪن ،جن جوڳڻ 'سپت' آهي .ماروَء کان سواِء
پنھنجي بت تي ماس نه چاڙهج؛ سون جي زيورن کي شيھي جھڙو سمجهج( ،سون کي تڇ
سمجهج).
عورت پنھنجي گهر ،ور ۽ ويڙهي جي سونھي آهي .هوَء پنھنجي من جي
سچائيَء ۾ ڏيئي جي الٽ وانگر آهي .عورت کي قدرتي طور تي پنھنجي اصلوڪي
جاِء ڇڏڻ جو ڏک ورثي ۾ ملي ٿو .عورت پنھنجو اباڻو گهر ڇڏي شاديَء کانپوِء ٻيو
گهر وسائي ٿي .پويان ڇڏي آيل رشتا ،گهر ،گھٽيون ۽ يادگيريون کيس ستائينديون
رهن ٿيون .احساس جي اها اڇل مارئيَء جي ڪردار مان محسوس ڪري سگهجي ٿي.
عورت ذهني طور تي سگھاري ٿئي ٿي .هوَء وجود جي بقا جي جنگ وڙهي سگهي ٿي.
م ي يل ي ييي ييران مي ي ُيارو ،پ ي يکي ييي ،پ ي يي ي يھي ييي آئ ي ييي ييو،
يڀ هي ييي يڻ ييا ٿي يييييا.
اوري ييا واه ي ُيارو ،هييياڻ ي ُيو ،اس ي ا
ُ
(سر مارئي ،داستان يارهون ،بيت پهريون ،ص)151 :
صنفي متڀيد جديد دورن جي پيداوار آھي ،جنھن ۾عورت کي ھڪ وکر طور
پيش ڪيو ويو .کيس منفي روپ اختيار ڪرڻ تي مجبور ڪيو ويو ۽ بعد ۾ کيس
ڏوھاري قرار ڏنو ويو .عورت بازار ،سياست ۽ ڪاروباري زندگيَء جو حصو بڻجي
پنھنجا حق ۽ حيثيت وڃائي ويٺي .مرداڻي سماج عورت کي شمع محفل بنايو ۽ اھا
روايت ميڊيا توڙي فلمن ۾ ھلندي پئي اچي .شاعريَء ۾ عورت کي مثبت توڙي منفي
انداز ۾ پيش ڪيو ويو.
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نوڪري ڪرڻ ۽ ملڪيت ۾ حصي جو حق گهريو ۽ ڪنھن حد تائين عورتن کي حق
مليا ،پر عورت کي شخصي برابري نه ملي سگهي.
يورپ جي ترقيء واري دور کان گھڻو اڳي ڀٽائيَء وٽ صنفي ڀيٽ نظر نه ٿي
اچي ،ان لحاظ کان سنڌ ،يورپ کان اخالقي طور تي سگھاري ھئي .سنڌ ۾ جڏھن
ڌاريون قومون اچي آباد ٿيون ،جن ۾ اڳرائي وڌيڪ ھئي ۽ اھي عورتن کي پابند
رکنديون ھيون .ياد رکڻ گھرجي ته سنڌ ۾ ڌاري آبادڪاري ۽ گھڻ رخي ثقافت جي
ڪري ڪيتريون ريتون ،رسمون ۽ رواج ھڪٻئي ۾ ضم ٿي ويا  ،جن جو سنڌ سان ڪو
واسطو نه ھو .سنڌ ۾ ڏاج ،پتي ورتا يا عورت جي گھريلو جبري پورھئي جو ڪو تصور
نه ٿو ملي .مذھب جي آڙ وٺي جاگيرداري ۽ زمينداري نظام غيرت جو تصور ڏنو ۽
جبري پورھئي کي ھمٿايو .عام ٻھراڙيَء جي عورت پردو ڪونه ڪندي ھئي .کين رئو
پھريل ھوندو يا پلئه منھن تي الڙي ڇڏينديون ھيون .موھن جي دڙي جي تھذيب مان
ڪو ھٿيار نه مليو .سنڌي اوائلي دور کان امن پسند قوم ھئي .ھتي غيرت ۽ ڪارو
ڪاريَء جي رسم جنگجو قبيلن آندي ،پوِء ممڪن آھي ته سنڌين کي اها غير انساني
رسم ڀانِء پئجي ويئي ھجي .انڪري اھو چوڻ ته شاھ لطيف ۾ عورتازاد روين جو
عڪس ملي ٿو ،بلڪل غلط تصور آھي .شاھ عورت کي شعوري طور تي پيش نه ڪيو،
بلڪه ھن سنڌ جي مزاج جي حقيقي ترجماني ڪئي.
شاهه لطيف پنھنجي شاعريَء ۾ عورت کي هڪ سگھارو ڪردار ڪري پيش
ڪيو آهي ،جيڪو جدوجھد ،سچائي ۽ بھادريَء جي عالمت آهي .شاهه جون سموريون
سورميون سماج جي اڻ وڻندڙ روين ۽ غيرانساني ريتن ۽ رسمن خالف مھاڏو
اٽڪائيندي نظر اچن ٿيون .هو حق ۽ سچ جي راهه تي هلندي ،مقصد حيات حاصل ڪرڻ
جي جدوجھد ڪنديون رهن ٿيون.

مغربي شاعرن ۾ ڪيٽس ،عورت کي پنھنجي شاعريَء ۾ ديويَء جي روپ ۾
پيش ڪيو آهي .ڪيٽس ننڍو هو ته سندس والده گذاري وئي .ان صدمي ڪيٽس جو
جيُء جهوري رکيو .فيني بران سندس اداس زندگيَء ۾ ڏيئي جي الٽ جيان ظاھر ٿي،
پر جيئن ته ھو اسلهه جھڙي وچڙندڙ بيماريَء ۾ مبتال ھو ،انڪري ساڻس شادي ڪرڻ
ممڪن نه ھو .ان ڪيفيت ۾ ھن الزوال غمگين شاعري ڪئي .سندس وجود ۾ ڪنھن
يوناني ديويَء جو روح ساهه کڻي رهيو ھو .ھن عورت جا ڪي ڪردار يوناني ديويَء

شاهه جي سورمي 'مارئي' پنھنجي اٽل ارادن سبب مقصد ۾ ڪامياب ٿي وڃي
ٿي .هوَء عمر بادشاهه جون آڇيل سموريون آسائشون ٺڪرائي ٿي ڇڏي .پنھنجي ديس
جي ڌرتيَء جي خوشبوِء فطري ماحول ۽ غريب مارن جي ُاڪير جي سامهون قيمتي
لباس ،زيور ۽ محل کيس تڇ نظر اچن ٿا.
سي
ساهيڙيون ،سارين تو ،س اي ُل جينييين جيو اس ُيچ،
ا

22

21

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

چونڊيا آهن ،جيڪي تڪليف ،پيڙا ،جدائي ۽ جالوطنيَء جي احساس جي ڀرپور
ترجماني ڪن ٿا .عورت جي ڪيفيتن کي جھڙيَء ريت شاهه لطيف بيان ڪيو آهي،
شايد ئي دنيا جي ٻئي ڪنهن شاعر ،عورت جي اندر جي ڪيفيت کي اظھاريو هوندو.
ُسر سامونڊيَء ۾ سھاڳڻ جي وڇوڙي جي ڪيفيتن کي شاهه لطيف خوبصورتيَء سان
بيان ڪيو آهي.
نييني ا
يگي ايرئي ُيون نيييييڻييييين ،امي ُين اولايييَء نييه ا
اوھييري،
اسيٻيياجيهيييين نيييڻيييين ،پييائييي ُڳي ايڻ اڳي اھييييو هاينييييون.
ُ
(سر سامونڊي ،داستان پھريون ،بيت  ،1ص)125 :
(منھنجو من ،لنگر جي ڀر کان ،ٻيڙيَء جي ڳن سان به پري ڌڪجي نه ٿو
سگهي ،سٻاجهي سپرينَء منھنجو هينئون پنھنجن گڻن سان موهي سوگھو ڪيو آهي،
(يا رسن سان قابو ڪيو آهي).
سرسامونڊي ۾ شاهه لطيف ،ونيَء جي وڇوڙي جي درد کي گھرائيَء ۾ لھي
بيان ڪيو آهي .ائين ٿو محسوس ٿئي ته عورت جو ڪردار سندس دل ۽ روح جي گهڻو
ويجهو رهيو آهي .عورت محبت ڪرڻ جي رمزن کان واقف آهي ،هن جي من ۾ سڪ
جو سمنڊ ڇلي ٿو .اهو ئي سبب آهي ته مجازي محبت کي بيان ڪرڻ الِء ،شاهه صاحب
عورت جي ڪردار جي چونڊ ڪئي آهي .خاص طور تي جڏهن هوَء پنھنجي اور سان
محبت ڪري ٿي ته شاهه سائين ان ۾ پنھنجائپ ،آسرو ،نگھبانيَء جو ُسرور ۽ آٿت جو
جذبو جنھن رمز سان بيان ڪري ٿوُ ،اها ڪيفيت انوکي ۽ الزوال ٿي محسوس ٿئي.
ُ
جيڪ اس نا اٻ ُر ُ
نينھن اسن اد ام ،جئن ُمون ُاڀي ُهن ٿيليييو،
ا
اسيعيييو س ُ
ياميون ا
ڪييي ا
يوم،
يڊي اين سييين ،اڳيھييين تيان نيه ا
ا ُ
ُ
يوم ،پيياڻ ُوراڪييي ار اس س يييين.
وج يهييڻ ام ين يج يه ي اه ه يئي ا
(سر سامونڊي ،داستان پھريون ،بيت  ،22ص)123 :
(شايد منھنجو نينھن نٻل (ڪچو) هو ،جو هو منھنجي بيٺي ئي ٻيڙيَء کي
ڌڪيُ ،انکي هاڪاري ويندو رهيو .سامونڊين سان گڏ وڃڻ الِء اڳي ئي سعيو نه ٿي
ڪيم ،مون کي گهربو هو ته پاڻ کي رسيَء سان وڪوڙي وڃي ٻيڙيَء ۾ پئجي رهان).
شاھ لطيف ،عورت کي طالب جي روپ ۾ پيش ڪيو آھي ڇو ته عورت بي
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طور ڏيکاريا آھي .هن عورت کي درد جي عالمت طور کنيو آهي .هن الِء عورت هڪ
اسرار ،ديوي ۽ آٿت ڏيندڙ هستي آهي .ڪيٽس پنھنجي زندگيَء ۾ شامل عورتن کي،
پنھنجي زندگيَء جي حالتن جي پس منظر ۾ بيان ڪيو آهي .محبت ڏانھن سندس
نظريو غيرواضح آهي .ان تصور ۾ ڪشش ،حسن ۽ خوف نمايان محسوس ڪري
سگهجن ٿا.
جان ڪيٽس جي زندگي ننڍپڻ کان ڏکن ۾ گذري .اهوئي سبب آهي ته درد
سان رومانٽيسزم جو جيڪو انداز ڪيٽس وٽ ملي ٿو ،ورلي ڪنھن ٻئي شاعر وٽ نظر
ايندو .پنھنجي نظم ” “Ode to Psyche۾ لکي ٿو.
A thing of beauty is a Joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
)Pass into nothingness.(8

(هو فطرت ۽ محبت جي سونھن کي دائمي خوشيَء طور ڏسي ٿو .جنھن جي
دلڪشي وقت گذرڻ سان وڌي ٿي ،جيڪا ڪڏهن به ختم ٿي نه ٿي سگهي).
ڪيٽس پنھنجي محبوبه '  'Fanny Brawneکي انتهائي خوبصورت ۽ جذبن
سان ڀرپور خط لکيا ،جيڪي دل کي ڇھندڙ انتهائي اثر انگيز نثري ٽڪرا آهن .سندس
محبت ۽ فطرت جي بيانئي ۾ گھرو سوز ،مخفي سرشاري ،وجداني ُاتساهه ،دلڪش
غمگيني ۽ ُاميد نظر اچي ٿي .محبت جو ُاتساهه سندس غمگينيَء کي دائمي حسن
بخشيو آهي.
ٻئي پاسي شاهه لطيف عورت کي محبتُ ،حسن ،پنھنجائپ ،وفا ۽ ڌرتيَء تي
ساهه ڏيندڙ ڪردار طور ڏيکاريو آهي .ڪيٽس جيان شاهه لطيف جي بيانئي ۾ درد ۽
گداز جي ڪيفيت نمايان طور ملي ٿي .ڪيٽس عورت جي ڪردار کي ڪٿي ڪٿي
احساس محرومي ۾ ويڙهيل ڏيکاريو آهي ،پر شاهه وٽ عورت مستقل پنھنجي حقن الِء
وڙهندي ۽ جدوجھد ڪندي نظر اچي ٿي.
ڪيٽس جا موضوع فراريت ،ذاتي غم تائين محدود آهن ،پر شاهه جي
شاعريَء ۾ حقيقت پسندي ،منطق ۽ اجتماعي حواال وڌيڪ ملن ٿا .درد ،پيڙا ۽ غم کي
هو انسانيت جو ورثو قرار ڏيئي ٿو .درد ۽ دانھن جي ُاپٽار الِء هن عورت جا ڪردار
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متحرڪ ماُء ۽ چار روشن ،توجهه ڏيڻ واريون ڀيڻيون هيون ،هو ان ماحول ۾ پليو ۽ وڏو
ٿيو ۽ سدائين پنھنجي زالن ،ڀينرن ۽ محبوبائن جي وسيلي پنھنجي ماُء سان تعلق کي
ٻيھر ٺاهڻ جي ڪوشش ڪندو رهيو).
شيلي پنھنجي نظم پيار جو فلسفو ( )Love’s Philosophy۾ چوي ٿو.
The fountain mingle with the river
And the rivers with the ocean,
The winds of heaven mix for ever
;With a sweet emotion
;Nothing in the world is single
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle
)Why not I with thine? (10

(چشما درياهه سان ملي وڃن ٿا

۽ درياهه سمنڊ سان
آسمان جون هوائون جذب ٿي وڃن ٿيون
دلڪش جذبن سان
دنيا ۾ ڪابه شيِء اڪيلي ناهي
الوهي قانون تحت تمام شيون
هڪ روح ۾ يڪجا ٿي جذب ٿين ٿيون،

ته پوِء مان ڇو نه ٿو تو سان ملي سگهان).
شيلي ،عورت جو تصور ’ڇانورو‘ ۽ ’پناهه ڏيندڙ‘ جو پيش ڪيو آھي  .شاهه
لطيف جھڙيَء ريت محبت جي نفسيات کي سمجهيو ۽ پيش ڪيو آهي ُاها شيلي جي
طلب ،تضاد جي مطابق آهي .هو محبت حاصل ڪري وڃائي ٿو ڇڏي .يعني هن وٽ
حاصالت جي اهميت نظر نه ٿي اچي ۽ هو اڻ حاصل ٿيل محبت جي موھ ۾ مبتال ٿي
جذبن جي هڪ نئين ۽ اڻ ڏٺل رستي ڏانھن نڪري پوي ٿو.

شاهه صاحب ان رويي جي ترجماني هن ريت ڪئي آهي.
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غرض عشق ڪرڻ جي ھنر کان واقف آھي .ماُء جي روپ ۾ اوالد سان عشق  ،ونيَء جي
روپ ۾ ور سان عشق  ،ڌيَء جي صورت پيَء الِء پيار جو درياَء بڻجي پوي ٿي  .ھر روپ
۾ سندس پيار ،عشق آدرشي ٿئي ٿو .ھوَء ڪنھن به روپ ۾ عشق ڪري ٿي ته ھستي
وڃائي ٿي ڇڏي .ھستي وڃائڻ واري رمز فقيري آھي .ذات جي نفي صوفيء جو وڙ
آھي.
رومانوي شاعرن ۾ پرسي باِء شي شيلي ( )Percy Bys she Shelleyجي اندر
هڪ باغي ڪردار ننڍپڻ کان موجود هو .هو ناپسنديده حالتن سان گهٽ سمجهوتو
ڪري سگهندو هو ،جنھن جي ڪري تعليمي ادارن ۾ هن سان اڻ وڻندڙ سلوڪ ٿيو .اهو
ئي سبب آهي ته هن پنھنجي اندر جي احساس گهٽتائي جي پورائي الِء محبت ۾ پناهه
ڳولي.
عورت جي حوالي سان شيلي وٽ خوبصورت جذبا ضرور آهن ،پر عورت الِء
هن وٽ غير مشروط احساس نه ٿو ملي .هو عورت کي وقت گذارڻ جو ذريعو
سمجهندي ،محبتون تبديل ڪندو رهي ٿو .هن جو عورت ڏانھن رويو غيرمعمولي يا
آدرشي ڪونھي .شيلي وٽ عورت الِء خوبصورت لفظ ضرور آهن ،پر ُاهي ڪاغذي
گلن جيان محسوس ٿين ٿا .اهو به ممڪن آهي ته ذات جي بحران جي ڪيفيت ۾ هو،
محبت جي خوبصورت اثر کي محسوس ڪري نه سگهيو هجي ،جنھن جي ڪري هو
هڪ محبت کان ٻي محبت تائين ڀٽڪندو رهيو .شيلي هڪ ذهين ،غيرمستقل مزاج ۽
بي چين شخص هو ،جنھن کي شايد ڪا عورت سمجهي نه سگهي .شيلي جي اڻپورين
محبتن جي باري ۾ مختلف قياس آرائيون جنم وٺنديون رهيون هيون .شيلي جي
ناڪام محبتن جي پٺيان سبب ڪھڙو ئي ڇو نه هجي ،پر انھن اڌورين محبتن سندس
شعرن کي الفاني سگهه عطا ڪئي .مضمون نگار سوسن جيڪويس ()Susan Jaques
محقق Teddy Chichesterحوالو ڏيندي لکي ٿي.
‘Shelley came from a very feminine household with a beautiful, dynamic mother and four bright, attentive sisters’. She says, ‘He
flourished in thin environment and always tried to re-create the rela’)tionship with his mother through his wives, sisters and lovers.(9

(شيلي هڪ بيحد نسائي گهراڻي مان هو ،جنھن جي هڪ خوبصورت
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خوابن کي رد ڪيو آهي .اها ڪيفيت وليم بليڪ جي شاعريَء ۾ پڻ نظر اچي ٿي.
وليم بليڪ عورت کي ماُء ،سخي ،رحمدل ،جذبن جي نزاڪت سان ڀرپور هستيَء طور
ڏيکاريو آهي .هو کيس سونھن ،فطرت ۽ معصوميت جي عالمت سمجهي ٿو .محبت
ڪرڻ جنھن جو بنيادي حق آهي پر سماج ،مذهب ۽ روايتي سوچ کانئس اهو حق ڦري
ٿي .سندن نظم بيمار گالب ( )The Sick rose۾ هوَء ان ڪيفيت جي وضاحت ڪري ٿو:
O Rose thou art sick
The invisible worm,

That flies in the night
In the howling storm
Has found out thy bed
Of crimson joy,
And his dark secret love
)Does thy life destroy? (11

( اي گالب تون بيمار آهين .هڪ خفيه محبت طوفاني رات ۾ اڏامي اچي
تنھنجي وجود ۾ واهيرو ڪيو .سرخ رنگ جي خوشي ۽ ان جي سياهه خفيه محبت
تنھنجي زندگي تباهه ڪري ڇڏي).
هن نظم ۾ وليم معصوم محبت تي بديَء جي ُبري نظر جو اثر ڏيکاري ٿو.
هن نظم ۾ هو سماج جي اڻ وڻندڙ روين جو ذڪر ڪري ٿو ،جيڪي عورتن الِء
هاڃيڪار ثابت ٿين ٿا .هن پنھنجي ٻئي نظم ’آهه سورج مکيَء جا گل‘ (Ah! Sun-
 )flower۾ پڻ ان قسم جي ڪيفيت جي نشاندهي ڪئي آهي ،ھو سڌو سنئون مذهب
تي تنقيد ڪري ٿو ،جيڪو محبت ڪندڙن جي وچ ۾ وڌي رڪاوٽ بڻجي ٿو .محبت جو
خوبصورت باغ قبرن ۾ تبديل ٿيندي ڏيکاريو ويو آهي .توڙي جو وليم بليڪ پاڻ
عيسائي مذهبن جو سخت پيروڪار هو پر ان هوندي به هو انگلينڊ جي چرچ تي تنقيد
ڪندو رهيو آهي .هن محبت جو غير روايتي تصور پيش ڪيو آهي.
عورت جي حوالي سان شاهه لطيف جي سوچ ۾ وسعت نظر اچي ٿي .هو
عورت کي هڪ فرد ،هڪ انسان جي حيثيت ۾ پيش ڪري ٿو ،پر اڄ جديد دور ۾ جڏهن
زندگي هر شعبي ۾ تمام گهڻي ترقي ڪئي آهي ته انسان ذهني طور تي گهڻو پوئتي
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ڏو اريييان ڏو اريييان ام ال يھييان ،شي ايال ام امييالن هي ا
يوت،
امي اين اا اني ايد ار جييا لي ا
يوچ ا
،مي ُيڇي ايڻ امي ايلي ايڻ سييان ميياٺاييي ٿايئييي.
(سر حسيني ،داستان ستون ،بيت  ،3ص) 115 :

شاهه لطيف جي نظر ۾ محبت ،انسان جي زندگيَء جي اهم ضرورت آهي،
جيڪا کيس تصور ۽ تخيل جي انوکي دنيا ڏانھن وٺي وڃي ٿي .محبت ،ذهن ۽ روح کي
شفاف بڻائي ٿي .زندگيَء جي اسرارن کي سمجهڻ ۾ مدد ڪري ٿي .اها محبت زميني
حقيقتن کان ويجهي ۽ زندگي بخش آهي .هن عورت کي طالب جي روپ ۾ پيش ڪيو
آهي ،ڇو ته عورت عشق جي رمزن کان چڱيَء طرح واقف آهي .سندس محبت ۾ هڪ
وڏي ڇڪ ۽ بيقراري ٿئي ٿي ،جيڪا جسم جي گهرجن کان مٿانھين احساس جي دائمي
ڪشش آهي .سندن احساس محبت جي محور جي چوڌاري ڦرندو رهي ٿو.
اسي يھ ي ايسي يي يين اس ي ايچ ي اين ُاڀا ييري ،چ ييوراس ييي چي ين ي ايڊ ان،
باييا ا  ،ري اپ ي ار ايي اين ،اسي ا
يڀ ُاونييداهاييي ڀييان يئ ييييان.

ُ
(سر کنڀات ،داستان پھريون ،بيت  ،12ص)133 :
سھين سج ۽ چوراسي چنڊ ُاڀرن ته به سائين جو سنھن! ته پرينَء بنا جيڪر

ساري روشنيَء کي اونداهي سمجهان).

عورت احساساتي طور تي ڌرتي ،فطرت ۽ ڪائناتي شعور جي ويجهو ٿئي
ٿي .هوَء هڪ وقت ور ،گهر ،ٻارن ،مٽن مائٽن ،مال متاع ۽ سموري ماحول کان مڪمل
طور تي آگاهه رهي ٿي .ھن وٽ گھڻ رخو ذھن ۽ سوچ ٿئي ٿي .اھي خوبيون مرد ۾
ڪونه ٿين؛ انڪري ھو ھڪ ئي وقت ۾ مختلف ڪم نڀائڻ جي صالحيت نه ٿو رکي.
عورت سڀني سان دل جي گھرائيَء سان محبت ڪري ٿي .سندس محبت جا پيمانا
ڪٿي به گهٽ يا وڌ نه ٿا ٿين بلڪه هوَء محبت ورهائيندي به خالي نه ٿي ٿئي .ان راز کي
فقط ڀٽائي سمجهي سگهيو آهي .هوَء پنھنجي محبت ۾ درياهه وانگر آهي .زندگي
ورهائيندڙ شاهه لطيف جا سمورا ُسر عورت جي ڪردارن جي خوبين ۽ خامين سميت
ڀرپور عڪاسي ڪن ٿا.

عورت مختلف دورن ۾ ڀوڳيو آهي .سماج سدائين سندس ننڊ ،خواهشن،
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عورت جو ڪردار پنھنجي احساس جي ڇانوري پائڻ جي جدوجھد ڪندي ڏيکاريو ويو
آھي .پيار ۽ مخلص نگھباني پائڻ عورت جو بنيادي حق آھي  ،جيڪو سماج کيس ان
حق کان محروم ڪري ٿو اھو ذھني انتشار جو شڪار ٿي اخالقي طور تي تباھ ٿي وڃي
ٿو.
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رهجي ويو آهي .هو انساني حقن ۽ اخالقي قدرن کي وساري ويٺو آهي .شاهه لطيف
عورت کي محبت ڪندي ۽ محبت ۾ لڇندي ڏيکاريو آهي .عورت کي محبت ڪرڻ جو
حق ڏنو آهي .جڏهن ته اڄ جي هن جديد دور ۾ عورت کي پسند جي شاديَء جو حق نه ٿو
ڏنو وڃي ،جيڪو حق کيس مذهب ڏنو آهي ،جنھن جي ڪري سماج ۾ وڏي بي چيني
محسوس ٿئي ٿي .عورت جي عشق جي سوز ۽ آالپ کي ڀٽائيَء هن ريت بيان ڪري ٿو.
ڪ ي ايرڪ ييي ُ
ُر ُڃ يين ۾ ارڙ ٿ ييي ،ڪ ي اير ُ
ڪي ا
يون ييج،
ا
ا
ُ
ا
انيعييرو اميني ايجيهييه ناييڪييوني ايج ،ا ااي تييان اآه اعشييق جييي.
(سر معذوري ،داستان  ،1ب  ،25ص)311 :

 .5فھميده حسين ،ڊاڪٽر ’اديون آُء اڄاڻ‘ ،ثقافت کاتو حڪومت سنڌ2512 ،ع صفحو  18۽ .12

 .12نوٽ :مقالي ۾ شامل ،شاهه لطيف جا سمورا بيت هيٺئين رسالي تان کنيا ويا آهن.

ڪالچي تحقيقي جرنل

Kalachi Research Journal

ڀٽائي ،سسئيَء کي درد ۽ عشق جي عالمت طور پيش ڪيو آهي .ڀٽائيَء جو
هي ُسر ڳوال ،وڇوڙي ۽ الزوال عشق جو انوکو ويچار آهي .سسئي جو ڪردار تڪليف،
درد ۽ پيڙا جي ڪيفيت سان سرشار آهي .ڀٽائي درد کي ڪڏهن پکي ته ڪڏهن ساز سان
ٿو ڀيٽي.
ُر ُڃ ي اين ۾ ار اڙ ٿ ييي ،ڪ ي اير س ي ايارني ي اگ يييَء سيي ُياز،
آواز ،مي ُ
اايُء اعشي ُيق جييو ُ
ياڙهييو ار اکي اين ُم يني ايڌ تييي.
(سر معذوري ،داستان  ،1ب  ،21ص)311 :

ُ(رڃن ۾ سسئيَء جي پڪار اائين پئي لڳي ،ڄڻ سارنگيَء جو مٺو آواز ،ااهو
نيھن جو آالپ آهي ،پر ماڻهو ُانکي هڪ عاجزا (عورت) جو ورالپ ڪري ٿا سمجهن).
موھن جي دڙي مان ڪو ھٿيار نه مليو پر قديم سنڌ  ،محبت ،راڳ ۽ رقص
جي سرزمين ھئي جيڪي روايتون وقت سان ختم ٿي ويون  .عورت جو خوش ۽ مطمئن
ھئڻ انڪري به ضروري آھي جو ھوَء نسلن جي نگھباني ڪري ٿي  .سندس اندر جو
خوف  ،بي يقيني ۽ محرومي ٻار ۾ منتقل ٿي وڃن ٿيون  .خوف جي اوڙاھ مان اسرندڙ
نسل ڪنھن کي احساس جي پناھ ڏيڻ کان محروم رھي ٿي .شاھ لطيف جي شاعريَء ۾
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