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 قاچاری دور میں فارسی ادب 



:قاچاری دور کا فارسی ادب   

قاچاری دور فارسی ادب کی تاریخ میں ایک اہم دور شمار ہوتا ھے ەاس میں رونما ہونے والی سیاسی و سماجی 

تبدیلیوں نے ادب پر دور رس اثرات مرتب کیےەدورہ قاچار میں فتح علی شاہ، دمحم شاہ ، ناصرالدین شاہ اور مظفر 

شاہ کی حکومت رہیە سلطنت میں قدرے استحکام کے نتیجے میں بادشاہوں کے ساتھ ساتھ شہزادوں ، امراء اور 

 وزراء بھی شعروسخن کے قدردان رہےە 

                                                                                                       :قاچاری دور کی شاعری

اس عہد کی شاعری میں نمایاں صنف سخن قصیدہ ثابت ہوئی ە شعرانے مختلف کالسیکی شاعروں کی پیروی 

کرتے ہوۓ سبک خراسانی ەمیں شاعری کی چنانچہ سادگی وروانی، منظرنگاری اور خوبصورت الفاظ کا 

استعمال اس عھد کی شاعری کا نمایاں وصف ھے جبکہ مدح و ستایش ، پند و موعظت ، مرثیہ ،تاریخ ،مذھب 

 اور رزم و بزم  کو اس دور کے شعرا کےمحبوب موضوعات قرار دیا جا سکتا ھےە

:اہم شعرا  

انھوں نے دیوان قصاید کے عالوہ شہنشاہ نامہ ، خداوند نامہ، گلشن صبا اور عبرت  :فتح علی خان صبای کاشانی 

 نامہ جیسی معروف مثنویاں یادگار چھوڑیںە

یہ قصیدہ گویی میں انوری اور خاقانی کے مقلد رہےە: دمحم سحاب اصفہانی   

 

انہون نے غزل گویی اور قصیدہ گویی میں نام کمایاە: سید حسین مجمر اصفہانی  

ان کی شاعری میں قصائد اور ایک ھزلیہ مثنوی جالئر نامہ معروف ھےە :میرزا ابوالقاسم قائم مقام اصفہانی   
                                                                               



قاچاری حکومت کے درباری شعرا میں شمار ہوتے ہیں انہیں دمحم شاہ قاچار کی طرف سے : قاآنی شیرازی

مجتھدالشعرا کے منصب اور حسان العجم  کےخطاب سے نوازا گیاە قصیدہ گویی میں دلکش منظر نگاری ، 

 خوبصورت الفاظ اور بحور کا استعمال نیز مبالغہ آرایی ان کی شاعری نمایاں خصوصیت ھےە

یہ ناصر الدین شاہ قاچار کےدربار کے ملک الشعراء تھے، جہاں  انہیں شمس الشعرا ء کا : سروش اصفہانی

 خطاب مالە قصیدہ گویی میں وہ سبک خراسانی اور کالسیکی شعرا کے پیرو رہےە

ایرج میرزا فتح علی شاہ قاچار کی اوالد سے تھے ە انہیں دربار مظفرالدین شاہ سے صدرالشعراء کا : ایرج میرزا 

 خطاب مالە ان کی شاعری میں سادگی وروانی  کا عنصر نمایاں ھے ە ا نکے قطعات انتہائی معروف ہیںە 

:ٍقاچاری دور کی نثر    

اس عہد میں نثر نے شاعری کی نسبت زیادہ ترقی کی ، اور بےپناہ  گرانقدر نثری سرمایہ تخلیق ہوا ، اس سے   

پہلے عموما تاریخی ، اخالقی ، فلسفیانہ اور بعض دوسرے موضوعات ہی ادباء کے پیش نظر تھے  جبکہ اس دور 

میں اس میں نمایاں انقالب بپا ھوا اور ادیبوں نے سیاست ، معاشرت، تنقید اور جدید علوم کو بھی نثر میں جگہ 

 دیە نثر میں اس ارتقا  کا جائزہ لینے کے لیے اسے تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ھے 

قاچاری سلطنت کے آغاز سے دمحم شاہ کے عھد تک کے اس زمانے میں نثر میں کوئی قابل توجہ تبدیلی : دور اّول

نظر نہیں آتی ەمثال قائم مقام فراہانی نے سعدی کی گلستان ہی کو پیش نظررکھتے ہوۓ منشآت قائم ممقام تخلیق کی 

  

اسے دمحم شاہ کی حکومت ک۔ آخری زمانے سے ناصر الدین شاہ قاچار کے عھد تک سمجھا جا : دوسرا دور  

سکتا ھے ە اس دوران یورپ کے ساتھ روابط یا یورپی اسفار کے نتیجے میں ادیبوں نے نثر کے ن۔ ن۔ پیرایے 
 اختیار کیے ، جیسے اخبار نویسی، ڈرامہ نویسی ، تراجم ،سفرنامہ نویسی وغیرہە 



: تیسرا دور   

مظفر الدین شاہ قاچار کے عھد سے قاچاری عھد کے خاتمے پر محیط اس دور میں ادیبوں نے نئی 

متعارف ہونے والی اصناف کو نہ صرف پروان چڑھایا بلکہ اس میں اپنے ایرانی تشخص اور قومی 

مسائل کو جگہ دے کر تقلید محض سے نجات حاصل کیەە چنانچہ اس عھد میں جتنی سیاسی اجتماعی 
 تحریریں سامنے آئیں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتیە 


