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ABSTRACT: 

 It is 21st Century. Urdu novel is in its renaissance period which is a part 

of its evolution. Urdu novel reinstated after a short period of hibernation. A 

number of Urdu novels has been written in Pakistan and India after the year 

2000 AD. Urdu novel of 21st century Introduced a new style, approach, 

technique, structure and characters. 

 

اردو ناول زندہ ہے۔تیزی سے بنتے ہوئے عالمی گائوں میں ہر زبان اور اس کے ادب کی اہمیت دو 

وشن چند ہوتی جارہی ہے۔جو زبان اور ادب اپنے فروغ اور تخلیقات میں زندہ ہے اس کا مستقبل بھی ر

ہے۔اسی لیے اردو ناول بھی زندہ ہے اور فروغ پذیر ہے۔اکیسویں صدی کے اختتام پر اورخاص طور 

پر آخری دہائی میں یوں لگا کہ اردو ناول اپنی آخری سانسینلے رہا ہے لیکن اکیسویں صدی کے آغاز 

بوں کے چلن کی بات سے ہی اردو ناول نے اپنا جوبن دکھانا شروع کیااورایسے دور میں جہاں برقی کتا

ہو رہی ہے وہاں پاکستان اور ہندوستان میں مرزا اطہر بیگ کے غالم باغ اورشمس الرحمان فاروقی کے 

کئی چاند تھے سِر آسماں جیسے ضخیم اور جدید اسلوب، ہئیت اور تکنیک کے حامل ناولوں نے قاری 

دو میں لکھے گئے پاکستانی اور سالوں مینار ۱۸کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی۔ اکیسویں صدی کے ان 

ہندوستانی ناولوں کی تعداد معتد بہ ہے اس لیے ا س مقالہ میں صرف آٹھ ناولوں کا انتخاب کیا گیا ہے 

جن میں سے سات پاکستانی اور ایک ہندوستانی مصنف کے ناولوں کا مطالعہ پیش کیاہے۔ جن میں خالدہ 

باغ، صفر سے ایک تک، َحَسن کی صورت حال، محمد حسین کا کاغذی گھاٹ، مرزا اطہر بیگ کا غالم 

حمید شاہد کا مٹی آدم کھاتی ہے، حسن منظر کا دھنی بخش کے بیٹے، عبید ہللا بیگ کا راجپوت اور 

 شمس الرحمان فاروقی کا قبض ِ زماں شامل ہیں۔

 :ء(۔خالدہ حسین۲۰۰۲۔کاغذی گھاٹ)۱

ء میں شائع ہوا۔اس ناول میں ۲۰۰۲‘‘غذی گھاٹ کا’’معروف عالمتی افسانہ نگار خالدہ حسین کا ناول

ناسٹلجیا ہے۔ناول کے آغاز میں تین لڑکیوں کا تعارف ہے۔تینوں کے مزاج، خیاالت اور طبیعت ایک 

دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔مونا، افروز اور عائشہ۔ مونا کے سکول اور کالج دور کے ساتھیوں میں 

یعنی زندگی گزارنے والے بھی جن کی زندگی کا مقصد مادی انقالبی خیاالت کے حامل بھی ہیں اور ال

 :آسائش کے حصول کے عالوہ اور کچھ نہیں۔وہ سکول اور کالج کے دنوں کو شدت سے یاد کرتی ہے

سب سے پر اسرار وہ ہال تھا جس کی اسٹیج پر طرح طرح کے ڈرامے ہوتے جن میں رقص ’’

ا کہ ناچو ناچو پیارے من کے مور۔۔۔۔اور اس اسٹیج پر ضرور ہوتا اور انہی دنوں یہ گیت بہت گایا جات

وہ ڈرامہ بھی ہوا جس میں آزادی کا کوئی متواال پھانسی چڑھ جاتا ہے اور پھانسی کے لیے بے شمار 

رنگیں دوپٹوں کو بٹ کر جنگلے کے ساتھ باندھا گیا اور اسٹیج کے وسط میں ایک رنگین ریشمی پھندا 



بھی ایک عجیب ہیئت تھی۔کبھی کوئی موٹا تازہ سیاہ فام سر پر سفید براق پگڑ لٹکایاگیا۔۔۔۔اب یہ ہمالہ 

 ؎۱‘‘ پہنے اس کی نظروں میں گھوم جاتا۔

مونا کی قوت ِ مشاہدہ بہت اچھی ہے۔وہ حاالت کے بدلتے منظر اوران کے انسانی زندگیوں پر اثرات 

۔وہ انسانوں کی بھیڑ میں اپنے کے ساتھ ساتھ رسوم و رواج کے خراب اثرات پر غور و فکر کرتی ہے

آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے۔اس کے سرکاری مالزم اور مذہبی والد، والدہ اور دیگر لوگ قدیم خیاالت 

 : کے حامل ہیں۔مثنوی موالنا روم اس کے والد کی پسندیدہ ہے

ھوں سے بڑے ابا اس کو لوئی کی بکل میں لیے مثنوی موالنا روم پڑھتے۔کبھی کبھی ان کی آنک’’

ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے۔ پھر وہ تاریخ اسالم کا کوئی باب لے کر بیٹھ جاتے۔حضرت خالد بن ولید کی 

تیغ فضائوں میں بجلی کی طرح لہراتی، تڑپتی، االماں، االماں کی پکار اٹھتی۔گھوڑوں کی ٹاپیں اس کے 

ک سرد آہ پھر ہونٹوں ہی دل کی بائولی دھڑکن کے ساتھ مل جاتیں۔۔۔۔سازشوں کے جال بچھتے۔۔۔۔ ای

 ؎۲‘‘ ہونٹوں میں کچھ پڑھ کے اس پر اور چاروں سمت دم کرتے۔سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی۔

ناول کے تین نسائی کرداروں کے ذریعے خالدہ حسین نے تین مختلف فلسفٔہ حیات بیان کیے ہیں۔ 

ی کرتے ہیں۔مصنفہ نے ناول میں مونا، عائشہ اور افروز تینوں کردار اپنے اپنے مکتبہ فکر کی نمائندگ

 :ان کرداروں کویوں بیان کیا ہے

عائشہ اور افروزایک دوسرے کا تضاد تھیں۔ایک کسی بھی تہذیب، کسی بھی کلچر کی دعوے دار ’’

نہ تھی جبکہ دوسری کے پاس صدیو ں کا تہذیبی ورثہ تھا جس سے بچھڑ کر وہ گویا بہت غیر ترقی 

گئی تھی۔یہاں کے لوگ آداب محفل سے قطعی نا آشنا، زبان و بیان کی لطافت یافتہ نیم مہذب لوگوں میں آ 

اور شائستگی سے عاری، کھردرے اور اجڈ تھے۔۔۔عائشہ کی تراش خراش اس طرح کی جا رہی تھی 

جس طرح کے ایک خاص عمرمیں لڑکیوں کی سوسائٹی میں متعارف کرایا جاتا ہے جبکہ وہ خود موٹا 

 ؎۳‘‘ پ چھائوں میں کھوئی ہوئی تھی۔خوف اور تحفظ کی دھو

کچھ مافوق الفطرت اور پراسرار کردار اور کہانیاں جو کہ ہمارے قدیمی معاشرے کا حصہ ہیں ان 

کا تذکرہ بھی ہے۔ ملنگ، مجذوب اور پیر بھی اس ناول کے کردارہیں۔ان کرداروں کا مشاہدہ مونا قریب 

 :سے کرتی ہے

اسرار داستان تھی۔۔۔۔یہاں پر ایک غیر حاضر شخصیت کا سحر  نانی کے پاس کوئی بہت انہونی پر’’

طاری تھا۔ماما عبدہللا اور بابا غالم محمد دونوں ہی سائیں توڑی شاہ کے مجاور بن چکے تھے ۔۔۔۔ماما 

کو اکثراشارے اور الہام ہوا کرتے تھے۔۔۔۔ان کا جنون ان کے کچھ بیٹوں میں بھی سرایت کر گیا تھا۔لہذا 

 ؎۴‘‘ال پارٹی بنا رکھی تھی۔انہوں نے قو

مونا اپنے گھرمیں الگ خیاالت کی حامل ہے۔وہ ذرا آزادخیال ہے۔اور اپنے گھریلو ماحول اور نظام 

پر اندر ہی اندر ناالں ہے پر کسی سے اظہار نہیں کرتی۔مونا کا ایک بھائی اس کا ہم خیال ہے۔اس گھر 

 :میں اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے وہ سو چتی ہے

اپنی دنیا کا حصار پا ر کرتے ہوئے اس پر شدید خوف اور آزردگی طاری ہو جاتی تھی مگر وہ ’’

کتنے جوش و خروش کے ساتھ یہ انقالبی نظمیں پڑھتی تھی۔ اسے دور دراز کے شہروں کا احساس 



ا ہونے لگا۔کتنے بے شمار شہر ہوں گے اور ا ن لوگوں کے گھر۔اس نے دہلی اور لدھیانے کا تصور کرن

 ؎۵‘‘ چاہا۔مگر اس نے تو خود الہور ہی جی بھر کے نہ دیکھا۔

اس کی قریبی سہیلی افروز بائیں بازو کی انقالبی نظریات کی حامل ہے۔وہ اسے عصمت چغتائی 

 :کی کتب تھما دیتی ہے۔ اور مونا سے بائیں بازو کے مصنفین کی باتیں کرتی ہے۔ افروز کہتی ہے

کو توڑنا اتنا آسان نہیں۔اس راہ میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔بس ایک  اس آہنی نظام کو، اس شکنجے’’

 ؎۶‘‘ طوق سے نکل کر آدمی دوسرے میں اسیر ہے۔

 :اوراپنے نظریات بیان کرتے ہوئے وہ مزید کہتی ہے

اب انقالب آنے واال ہے کیونکہ کسا ن پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور زمیندار اور جاگیر دار انتہائی  ’’

گ غریبوں کو بھوکا مار رہے ہیں اور درانتی کا نشان اب انسانیت کا پرچم بن رہا ہے اور روس سفاک لو

تمام دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دال سکتا ہے۔اب وہ کرشن چندر اور بیدی اور منٹو اور پریم چند اور 

بی مجاز ترقی پسند افسانوں کے مجموعوں پر مجموعے ال کر اس کی تربیت کرتی رہتی۔ پھرسب جذ

‘‘ فیض، سردار جعفری، سالم مچھلی شہری اور نا معلوم کس کس کو پڑھتے اور انقالبی منصوبے بناتے۔

۷؎ 

افروز ایک دن مونا سے کہتی ہے کہ آپس میں کٹ مرنے میں ہم پر کوئی بازی نہیں لے جا 

کیوں ختم نہیں  سکتا۔مونا اپنے آپ سے پوچھتی ہے کہ ملوکیت اور قبیلہ پرستی میں کیا فرق ہے یہ

ہوتے؟کربال ہمارے ساتھ ساتھ کیوں سفر کرتی رہتی ہے ؟سابق مشرق پاکستا ن کے المیہ نے کیوں جنم 

لیا َ؟یہ مکتی باہنی والے لوگ اتنے سفاک کیوں تھے ؟ہمارا کلچر کیا ہے؟وغیرہ یہ سواالت اس کے ذہن 

 میں باربار جنم لیتے ہیں۔

وہ ہرتاریخی واقعہ کا جواز جاننا چاہتی ہے۔جیسا کہ َمحمود مونا کے خیاالت ذرا الگ قسم کے ہین

غزنوی نے بت شکن کہلوانا کیوں پسند کیا؟عالئو الدین خلیجی چتوڑ کی رانی پدمنی پر عاشق کیوں ہوا 

 :اور چتوڑ پر حملہ کیوں کیا؟وغیرہ

خلجی ضرور  اور تاریخ پلٹ گئی۔تاریخ واقعی پلٹ گئی تھی۔۔۔۔مگر رہ رہ کے اسے عالئو الدین’’

یاد آتا، جس نے راجپوت رانی پدمنی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چتوڑ پر چڑھائی کی اور آئینہ 

میں اس کا عکس دیکھ چکنے پر اس کی نیت بدل گئی اور پد منی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 

کرتے ہوئے جل ریاست کی اینٹ بجا دی مگر وہ راجپوت عورتیں بھی خوب تھیں کہ جو ہرکی رسم ادا 

 ؎۸‘‘ کے راکھ ہو گئیں۔

خالدہ حسین نے کاغذی گھاٹ مینجاگیر داراورسرمایہ دار کالس کی تصویر کشی کرتے ہوئے ان 

کی ذہنی کیفیت اور ان کے حاکمانہ تربیتی نظام پر پھبتی کسی ہے اور اس نظام پر طنز کیا ہے۔خاص 

 :طوران کی خواتین کو نشان زد کیا ہے

ارانہ ماحول میں گھرتا چال جا رہا تھا ۔۔۔۔ اپنے بیٹوں کو یورپ، برطانیہ اور بیٹیوں الہور جاگیرد’’

کو انگریزی اداروں میں تعلیم دلواتے تھے۔جو باہر نہ جاتے وہ اکثر الہور کے چیفس کالجز اورگلیات 

ھر میں داخلہ لیتے، جہاں ان کی رگ رگ میں تحکم اور دولت پرستی بھر دی جاتی۔۔۔جب بھی کسی گ



میں جاتیں دو دو خادمائیں، شوخ رنگ الچوں میں ملبوس، جلو میں ہوتیں۔۔۔تب شاید ملکانی ہینڈ بیگ 

اٹھانا خالف شان سمجھتی تھیں۔ادھر ان کے بلندو و باال تندو مند بیٹے، لشکتے گھوڑوں پر سوار شہر 

 ؎۹‘‘ کی سول الئنز پر اپنی چھپ دکھالتے پھرتے۔

ئی رنگ دکھائی دیتے ہیں۔کاغذی گھاٹ عورت کا المیہ ہے۔خالدہ کاغذی گھاٹ میں زندگی کے ک

حسین کی ہیروئین مونافلسفٔہ حیات پر ہی سوچ بچارکرتی رہتی ہے۔وہ اپنی زندگی کا حقیقی مقصد جاننا 

چاہتی ہے۔ دنیا میں لوگوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کرکے آگے بڑھنا چاہتی ہے۔اس کے ساتھ وہ 

 :ے۔زندگی کے اہم لمحات کی ایک مثال مالحظہ فرمائیںتھوڑی ناسٹلجک بھی ہ

اس کو ان کی تمام باتیں قطعی بے کا ر نظررہی تھیں۔وہ بات جو ہونا تھی ہو چکی تھی۔ایک مقدر ’’

کیا گیا لمحہ وارد ہو چکا تھا اور وہ پہال موقعہ تھا جب اس نے اس قسم کے لمحے کو محسوس کیا اپنے 

۔ جب وہ اس کی وہ حس بیدار ہوئی جس نے اسے بتانا شروع کیا کہ کون سی اندر اور باہر کی دنیا میں

ساعت ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آئی ہے۔کیونکہ اس وقت کائنات تصویر سی ساکت ٹھہر جاتی 

 ؎۱۰‘‘ ہے اور اپنی اس صورت کہینباطن میں مثبت ہو جاتی ہے۔

 :اشارہ بھی ہےایک اور مثال مالحظہ ہو۔اس میں ہلکا سا وقت کا 

ایک لمحہ۔شاید ایک تیکھی دھار جو ہونے نہ ہونے کے درمیان معدوم سی پیوست تھی۔بس ایک ’’

لمحہ ہی سب کچھ تھا۔جو کچھ ہم نے آج تک سوچا، پڑھا محسوس کیا وہ محض ایک لمحہ ہے کہ رک 

وم بدل رہی جائے تو ابد ہو جائے۔جس کے آگے پیچھے کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ہر شے اپنا مفہ

تھی۔بدل چکی تھی۔زمین، آسمان، گھر، ان کے دریچے اور باغ اور اونچی منزلیں اور ممٹیاں سب کچھ 

اور نظر آرہی تھیں۔ان کے اوپر ایک سرخ لمحہ پھیل رہا تھا، جس کے سیاہ پر تھے اور آسمان کے 

 ؎۱۱‘‘ ایک سرے نئے دوسرے تک پھیلے تھے۔

داروں نے سرمایہ دارارنہ، ترقی پذیر اور ترقی پسند فلسفٔہ حیات کاغذی گھاٹ میں تین نسوانی کر

کی نمائندگی کی ہے۔خالدہ حسین نے تینوں فلسفہ ہائے کا ایک موازنہ پیش کیا ہے اوران کرداروں کے 

 ذریعے ان فلسفوں کے مباحث پیش کرنے کی سعی کی ہے۔

 :ء(۔مرزا اطہر بیگ۲۰۰۶۔غالم باغ)۲

ء میں ۲۰۰۶و ناول کے لیے بڑا خوشگوار ثابت ہوا۔ایک ہی سال یعنی اکیسویں صدی کا آغازارد

صفحات پرمشتمل  ۸۷۸شائع ہوئے۔‘‘ کئی چاند تھے سر ِ آسماں’’ اور‘‘ غالم باغ’’دو شاہکار ناول

اکیسویں صدی کے نت نئے موضوعات اور فلسفہ ہائے لیے ہوئے ‘ غالم باغ’مرزااطہر بیگ کا ناول 

کھا گیاہے۔یہ ناول اپنے اندر فلسفیانہ پس منظر رکھتا ہے۔اس ناول میں مابعد غیر روایتی اندازمیں ل

ہے، جو ‘‘ ارذل نسلوں کے نام’’نوآبادیاتی صورِت حال کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ ناول کا انتساب 

ء ۲۰۰۶ء میں مکمل ہو گیا تھا لیکن ۲۰۰۱انسانی فلسفۂ حیات کا منظر نامہ ہے۔مصنف کے بقول یہ ناول 

 یں شائع ہوا۔م

مرزا اطہر بیگ کے ناول غالم باغ کی اشاعت اردو فکشن کی تاریخ میں اہمیت کی حامل ہے۔ 

بیسویں صدی کے فکشن میں ہونے والے مختلف النوع تجربات سے آگاہ قاری کے لیے غالم باغ کی 



غیر روایتی  نثر اور اس کا بیانیہ اجنبی نہیں ہے۔ مصنف نے روایتی زبان کے سانچے میں رہتے ہوئے

بات کر کے دکھائی ہے۔ زبان و بیان کا یہ سارا کھیل اپنے جوہر میں لمحٔہ موجود کو گرفت میں لینے 

 کا کھیل ہے۔

وقت غالم باغ کا اہم موضوع ہے۔ وقت کے بیان کے لیے مصنف نے ناول میں لفظ لمحہ کا کافی 

ھ لے کر چلتی ہے۔ تاہم قاری کے لئے استعمال کیا ہے۔ ناول کی کہانی ماضی، حال اور مستقبل کو سات

اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کردار اس وقت کس کیفیت میں ہے بلکہ مصنف کے الفاظ میں کس لمحاتی 

میناس تناظر مینقریب قریب مماثلت ہے تو ‘ آگ کا دریا’ اور‘ غالم باغ’کیفیت میں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ 

نے اسے ایک بالکل الگ طریقہ کار سے برتا ہے۔اس کی وضاحت بے جا نہ ہو گا۔ لیکن مرزا اطہر بیگ 

 :کرتے ہوئے عارف وقار لکھتے ہیں

مرزا اطہر بیگ نے صورِت حال کو اپنے لئے اِس سے بھی زیادہ پیچیدہ یوں بنا لیا ہے کہ وہ  ’’

نے گزرتے وقت میں موجود ایک سے زیادہ اعمال و افعال کو بیک وقت اپنے بیانیے کی گرفت میں لی

کی سعی کرتے ہیں۔ہم سب کا روزمرہ تجربہ ہے کہ ہر لمحے ہمارے ارد گرد زندگی کہالنے والے 

ہنگامٔہ رستخاخیز کے کئی مناظر چل رہے ہوتے ہیں۔ مثالً راہ چلتے ہماری جیب سے اگر ایک سّکہ 

مین پہ زمین پر جاگرے تو ہم شاید خود کو لعن طعن کریں گے، سوچیں گے کہ اسے اُٹھانے کے لئے ز

جھکنا چاہیے یا اس نقصان کا کڑوا گھونٹ بھر کے آگے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی ہم سفر بھی 

ہے تو شاید وہ بھی ِسکے کے بارے میں اور خود ہمارے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہا ہوگا۔ سڑک 

رسائی کی منصوبہ کے پار کھڑے ایک بھکاری نے اگر سّکہ گرتے دیکھ لیا ہے تو وہ الگ اس تک 

 ؎۱۲‘‘ بندی کر رہا ہوگا۔

ان مناظر میں قابل ِ غور نکتہ یہ ہے کہ ہم، ہمارادوسرا اورکوئی تیسرا فرد جو کچھ بھی سوچ رہے 

ہیں یا کر رہے ہیں وہ تمام اعمال بیک وقت سرزد ہو رہے ہیں۔تحریری طور پر ان کا بیان آگے پیچھے 

بیان کی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ تینوں اعمال الگ الگ ظاہر ہوتا ہے۔اس طرح کے کسی 

آگے پیچھے آنے کی بجائے اپنی مساوی اہمیت کے ساتھ بیک وقت بیان ہوسکیں؟ مرزا اطہر بیگ اپنے 

 : ناول میں عملی طور پر اس سوال کا جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سہیل احمد خان

اول ہے۔ اس کے بیانیے میں ماضی کی آسیبی پرچھائیاں، حال غالم باغ ایک بہت وسیع دائرے کا ن’’

کی بے ترتیبی اور مستقبل کا الجھأو ایک دوسرے سے متصادم دکھائی دیتے ہیں۔ اس تصادم سے جو 

 ؎۱۳‘‘ شور پیدا ہوتا ہے وہ ہماری موجودہ عصری کیفیت کا شور ہے۔

ورزہرہ۔یہ کردار نوجوان ہیں۔ کبیرجو غالم باغ میں چار مرکزی کردار ہیں۔کبیر، ناصر، ہاف مین ا

کہ ناول کا ہیرو ہے، ایک لکھاری ہے جو اپنی گزر اوقات کے لئے مختلف رسالوں میں مختلف قلمی 

ناموں سے کہانیاں اور مضامین لکھتا ہے۔کبیر کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی کی بہترین کہانی اس نے ابھی 

، اس کہانی کو وہ اپنے اصلی نام سے پیش کرے گا۔ لکھی ہی نہیں اور جب بھی وہ کہانی لکھے گا

کے روپ میں پیش کیا ہے۔دوسرا اہم کردار ‘ نظریہ باز’ مصنف نے اسے بیک وقت مفکر اور فلسفی اور

کبیر کا دوست ڈاکٹر ناصرہے۔ناول میں ناصر کی ڈیوٹی ہسپتا ل کے سائیکیاٹری وارڈ میں ہے۔تیسرا اہم 



ف مین ہے جوجرمنی کی کسی یونیورسٹی کی طرف سے غالم باغ کردار ایک جرمن آرکیالوجسٹ ہا

اس کی تحقیق کا موضوع ہے۔چوتھا اہم ‘غالم باغ کا معمہ ’کے کھنڈرات کی تحقیق کے لئے آیا ہوا ہے۔ 

کردار ناول کی ہیروئن ہے جس کا نام زہرہ ہے جو مردانہ طاقت بڑھانے کی دوائیں بنانے والے ایک 

کو کبیر، ناصر اور ہاف مین تینوں سے محبت ہو جاتی ہے۔بعد ازاں وہ صرف  عطائی کی بیٹی ہے۔ زہرہ

کبیر کی ہو کررہ جاتی ہے، لیکن کبیر کی موت کے بعد ڈاکٹر ناصر سے مل جاتی ہے۔ناول میں بہت 

سے کردار ہیں جن میں کچھ مرکزی اور کچھ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنیادی کردار شرو ع سے آخر 

انی میں شامل رہتے ہیں اور ثانوی کردار اپنے اپنے حصے کا کام کر کے پس منظر تک ناول کی کہ

میں چلے جاتے ہیں۔ ثانوی کرداروں مینیاور عطائی، نواب ثریا جاہ نادر جنگ، امبر جان، نجم الثاقب، 

نے گرٹریوڈ، مدد علی، عاشق علی، نرس مختار، پیرانائیڈ عورت اور امداد حسین کو رکھا جا سکتا ہے۔اپ

اسلوب، ہیئت، تیکنیک اور کرداروں کی بنیاد پر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پہ غالم باغ اک 

  منفرد ناول ہے۔

 :ء(۔محمد حمید شاہد۲۰۰۷۔مٹی آدم کھاتی ہے)۳

ء میں اکادمی بازیافت کراچی نے شائع کیا۔اس ناول میں ایک ۲۰۰۷جنوری‘ مٹی آدم کھاتی ہے’

م ہو جاتا ہے، دشمن کے ہاتھوں نہیں یہ اس کے اپنے ہی ہیں جو اس کی شخص اپنے باپ سے محرو

ایک عورت کو اس کے اپنے گولی مار دیتے ہیں، کیوں کہ وہ انہیں چھوڑ کرجانا  -موت کے ذمہ دار ہیں

چاہتی ہے۔ایک شخص جسے بچ رہنے کا کوئی حق نہیں وہ لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہوتے ہوتے 

جو بچ نکال، وہ بچا نہیں۔۔۔دکھ کی چادر بیمار اور صحت مند، قوی اور ضعیف، سب  بج نکلتا ہے۔لیکن

کو ڈھک لیتی ہے۔مٹی آدم کھاتی ہے اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس مینبنگلہ دیش کی حقیقت سے 

آنکھ مالنے کی کوشش رومان اور تشدد کو یکجا کر دیتی ہے۔ناول کے دیباچہ میں شمس الرحٰمن فاروقی 

 :تے ہیںلکھ

مٹی آدم کھاتی ہے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں مشرقی پاکستان / بنگلہ دیش کی حقیقت ’’

سے آنکھ مالنے کی کوشش رومان اور تشدد کو یکجا کر دیتی ہے۔اسے محمد حمید شاہد کی بہت بڑی 

 ؎۱۴‘‘ ہیں۔ کامیابی سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے موضوع کو بھی اپنے بیانیہ میں بے تکلف لے آتے

ء کے زلزلے کے بعد بر ۲۰۰۵اکتوبر  ۸اس ناول میں دو راوی ہیں۔ اس پوری داستان کا مسودہ 

آمد ہوا۔ راوی بڑے دکھ سہتا ہے۔اس کے باپ کو بڑے خان کی وفات کے بعد جائیداد میں حصہ نہیں 

اس کاباپ بھی  ملتا۔ راوی کم عمر ہونے کی وجہ سے بڑے خان جی مرحوم سے انتقام نہیں لے سکتا۔

سے کمزوری کی بنا پر انتقام نہیں لے سکتا۔اور اسے ایک کار حادثے میں مروا دیا جاتا ہے پھر چھوٹے 

خان جی پاسنگ آئوٹ پریڈ میں کیپٹن سلیم ہللا یعنی بھتیجے کے پاس بڑی محبت سے تشریف التے 

 ہیں۔وہ اپنی آوارہ مزاج بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں۔

مدہ مسودے کے آخر میں ہابیل، قابیل اور مولوی دوزخی کے نام لکھ کر کاٹے گئے ہوتے برآ 

ہیں۔مولوی دوزخی وہ کردار ہے جو ہمیشہ لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتا رہتا ہے۔۔اسی طرح 



قابیل اور ہابیل کی تلمیح اور زلزلے کا تذکرہ بھی مٹی کے حوالے سے اہم اور معنی خیز ہے۔ڈاکٹر 

 :تاز احمد خاں مٹی آدم کھاتی ہے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیںمم

آخرمٹی ہی تو اس کا فکری محور ہے۔مٹی کی محبت میں دیوانے ہو جانے والوں کی نفسیاتی گرہ ’’

کشائی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر تی ہے۔مٹی کی محبت کے بھیانک انجام پر غور کرنے کی 

کو بھی (Dimensions) ہ بات دور تک چلی جاتی ہے اور مٹی کے ابعاداشد ضرورت ہے۔ظاہر ہے ک

 ؎۱۵‘‘ واضح کرتی جاتی ہے۔

 :ء(۔حسن منظر۲۰۰۸۔دھنی بخش کے بیٹے )۴

میں آئیڈیالوجی اور تھیم دونوں موجود ہیں۔ اس کا تھیم ‘ دھنی بخش کے بیٹے ’حسن منظر کے ناول 

یں ایک جاگیر دار طبقے کو پیش کیا گیا ہے۔ دو م‘دھنی بخش کے بیٹے ’دو تہذیبوں کا تصادم ہے۔

مرکزی کردار شخصیت کے لحاظ سے مشرق و مغرب کے مانند ہیں۔یہ ایک طبقاتی سماجی نظام ہے۔اس 

ناول میں نفسیاتی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے ضمیر کو وقت کے دورانیے میں سفر کرتے ہوئے دکھایا 

 :ں بیان کیا گیا ہےگیا ہے۔زمان و مکاں کو ایک الگ انداز می

بس وہ وقت تھا جب میں اپنی روح کھو بیٹھا اور اب تک اس کی تالش میں ہوں ۔۔۔۔جس دن میں  ’’

نے ریسٹورنٹ میں دیکھا میز پر رکھے ہوئے پانی کے جگ ہوا میں تیر رہے ہیں میں گھبرا گیا اور لو 

ا لوگ مچھلیوں کے لیے کائی کے پاس گیا اس کے کمرے میں شیشے کا ایک بڑا سا گھر ہے جیس

میننے ‘‘ خیریت سے ہو’’رکھتے ہیں۔ اس میں رات کو اس کے پرکھوں کی روحیں آتی ہیں۔ اس ے کہا 

میں نے جھوٹ بوال تھا۔ پھر میں نے اس کو سارا حال بتایا کہ کیسے میں اپنی روح کھو بیٹھا ‘‘ ہاں’’کہا 

 ؎۱۶‘‘ہوں۔

یا میں لے جاتا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں یعنی ناول کے اس حصے میں راوی ہمیں ایک ایسی دن

روحوں کی دنیا میں۔ یہاں پر زمانی انتقال واقع ہو تا ہے قاری حقیقت کی دنیا سے نکل کر ایک ان 

دیکھی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ کردار راوی )چاکروان( جو کہانی بیان کرتا ہے کہ اس کی روح کھو گئی 

کسی اور دنیا کی سیر کرواتا ہے۔ درمیان میں ایک بہت بڑا وقتی  ہے وہ قاری کو چند لمحوں میں ہی

خال ہے جس کے متعلق نہ ہم جانتے ہیں اور نہ راوی نے وضاحت کی ہے۔ ناول کی دنیا میں اس کی 

 :ضرورت بھی نہیں پڑتی۔روبینہ سلطان اس ناول کے متعلق لکھتی ہیں

نہوں نے اسلوب اختیار کیا ہے سادہ کے لیے جو ا‘دھنی بخش کے بیٹے ’حسن منظر کے ناول ’’

اسلوب ہے اور بہت جدید قابل ِ اعتماد اور اثر انگیز ہے انہوں نے بہت زیادہ تصنع اور بناوٹ سے کام 

 ؎۱۷‘‘نہیں لیا۔

مصنف نے سندھ کے ایک دور افتادہ دھنی بخش کے ایک خاندان کی کہانی بناکر یہ ناول رقم کیا 

والد کے نام پرگائوں کا نام ہے۔ناول کی پوری کہانی اسی کے خاندان ہے۔ناول کے مرکزی کردار کے 

کے گردگھومتی ہے۔ اس ناول کا بنیادی موضوع اعلٰی طبقے کا صدیوں سے بنایا ہوا استحصالی نظام 

اور اس کے شکنجے میں کسے ہوئے غریب عوام ہیں۔ُطرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ مظلوم طبقہ اپنی اس 

 حالت پر قانع ہے۔



نف نے ناول کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔پہلے تین حصوں کو مختلف ُرتوں کا نام دیا گیا مص

ہے۔پہلی ُرت آرزو کا آغاز دھنی بخش کے بیٹے احمد بخش کی امریکہ سے واپسی پر ہوتا ہے۔اس کا 

اہم بڑا بھائی علی بخش ہے۔جس کی سوچ کا دائرہ شراب، کباب اور شراب میں مقید ہے۔ناول کے دو 

واقعات کہانی کا رخ تبدیل کرنے والے ہیں۔احمد بخش کو پہلے اپنا کمرہ، پھر گھر اور آخر میں ملک 

ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔احمد بخش اس معاشرے میں مس فٹ ہونے کی وجہ سے امریکہ جاتا ہے۔واپس آکر 

سوچتا ہے۔اُسے  وہ بعد میں اپنے بچوں کو پاکستان النے اور ایک مصلح کا کردار اداکرنے کا بھی

 :معاشرتی برائیوں سے نفرت ہے

میرا دماغ دن رات، صبح آنکھ کھولنے پر اور رات کو نیند کو بالتے وقت مجھ سے بے ضرورت ’’

سوال کرتا رہتا ہے آخر اس ملک کو بیماری کیا ہے جو پہلے دکانداروں کو لگی کہ تولتے کم ہیں، ناپتے 

نون نافذ کرنے والوں کو لگی اور ان سے پھیلتی پھیلتی انصاف گاہوں کم ہیں۔ پھرسوسائٹی میں امن اور قا

تک جا پہنچی۔اور وہاں سے آکاس بیل کی طرح اس نے ہر پاس اُگی ہوئی جھاڑی، ہرہرے بھرے درخت 

کو جکڑ لیا۔۔۔۔ایسا تو نہیں کہ معاشرے کی آکاس بیل کو اگر نوچ کر پھینک دیا جائے تو اس کے ساتھ 

 ؎۱۸‘‘الی بھی ختم ہو جائے۔معاشرے کی ہری

دھنی بخش کے خاندان میں ہی دو تہذیبوں کے تضادات بیان ہوئے ہیں۔روبینہ سلطان نے اس ناول 

 :پر تبصرہ کرتے ہوئے اس پہلو کو زیادہ اجاگر کیا ہے۔وہ لکھتی ہیں

برائیوں دھنی بخش کے بیٹے کی آئیڈیالوجی میں دوتہذیبوں کا تصادم اور اس مینپائی جانے والی ’’

 ؎۱۹‘‘ اور کمزوریوں کو منظرعام پر النے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

علی بخش اور احمدبخش دو متضاد کردارہیں۔احمدبخش کا کردار جتنا مثبت ہے اتنا ہی علی بخش 

کا کردار غلیظ اور منفی ہے۔ ُطر ہ یہ کہ ماحول بھی علی بخش کی بد کاریوں کے لیے معاون ہے۔ جنس 

ر اس کا کردار ہی ادھورا ہے۔دنیا جہان کی برائی اس میں سمائی ہوئی ہے۔ایک نابالغ اور شراب کے بغی

اور زر خرید لڑکی سے بدکاری اس کے کردار کو اور زیادہ مکروہ بنا دیتی ہے۔علی بخش کے شراب 

 اورشباب ہی سارا کچھ ہے۔

ساتھ ساتھ مثبت کردار دھنی بخش کے بیٹے مینمعاشرتی کمزوریوں، برائیوں، انسانی کجیوں کے 

بھی موجودہیں جو کہ اصالح اوراچھائی کے علمبردار ہیں۔غفور احمد دھنی بخش کے بیٹے پر تبصرہ 

 : کرتے ہوئے مصنف کے بارے میں لکھتے ہیں

اس ناول میں وہ ہمارے معاشرتی ناسوروں اور فرسودہ روائتوں، جاگیردارانہ نظام میں جکڑے ’’

ام، سب دکھوں کی مسیحائی کرتے نظر آتے ہیں۔احمد بخش اور علی ہوئے غریب اور محنت کش عو

بخش کی کردار نگاری میں کچھ افراط و تفریط کے عالوہ انہوں نے حقیقت پسندی کو بڑی حد تک نبھایا 

 ؎۲۰‘‘ہے۔

 :ء(۔عبیدہللا بیگ۲۰۱۰۔راجپوت )۵

ان کے تجربات، احساسات ‘ ےاور انسان زندہ ہ’عبیدہللا بیگ کے دو ناول شائع ہوئے۔ان کا پہال ناول

کے نام سے شائع ہوا۔اس ناول میں انھوں نے ‘راجپوت’اور مشاہدات کا آئینہ دار ہے۔ان کا دوسرا ناول



تاریخ کے مسلسل عمل کی جانب متوجہ کیا ہے۔ایک وسیع المطالعہ ادیب کی حیثیت سے ان کا اسلوب 

ن کے ناول اورافسانے جدت، ندرت، رفعت ان کی عظمت فکر اور روحانی بالیدگی کا عمدہ نمونہ ہے۔ا

تخیل اور پر تاثیر جذبات کے امین ہیں۔ان کے مطالعہ سے جمود کاخاتمہ ہوتا ہے اور  قاری کے متخیلہ 

 میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے۔

جب ہم راجپوت ناول پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک شکاری کی آپ بیتی لگتا ہے۔جو بعد 

و بن جاتا ہے۔دراصل پس ِ منظر میں آزادی کی تحریک اس ناول کی کہانی میں شامل ازاں ایک مہم جُ 

ہے۔راوی اپنی شکاری زندگی کو بیان کرتے ہوئے ایک نئی مہم کے آغاز کی طرف لے جاتا ہے۔اس 

میں کہیں کہیں وہ اپنا فلسفہ بھی بگھارتا ہے۔ جاسوسی اورمذہب بھی اس ناول میں استعما ل ہوئے 

دگی کی بے ثباتی اور پھر جینے کی امید اور جینے کا حوصلہ انسان کی زندہ رہنے کی خواہش ہیں۔زن

 :اور اس کے لیے جدوجہد اور کشمکش کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔مصنف ایک جگہ پر لکھتا ہے

یہ سب یوں ہوا تھا کہ میں صبح سے پے در پے کئی بارناگہانی موت کا شکار ہونے سے بچا تھا ’’

ب کا اثر یہ تھاکہ میرے تحت ا لشعور مینانسانی زندگی کی بے ثباتی اور بے مائیگی کی حقیقت اور ان س

 ؎۲۱‘‘پر پڑے ہوئے پردے اُٹھ رہے تھے۔میں انسان تھا۔۔۔میں بہادر تھا مگر نہیں۔۔۔میں بزدل تھا۔

کے لیے اپنے میزبان پر قاتالنہ حملے کے بعد راوی پر زندگی کی کئی پرتیں کھلتی ہیں لیکن اس 

زندگی کا عقدہ وا نہیں ہوتا۔ اس ناول میں بھی انسان کی کشمکش اور ایک نسل کی دوسرے پر غلبے 

کی خواہش کو دکھایا گیا ہے۔ اس ناول میندولت انسان کا سب سے بڑاخدا نظر آتا ہے۔انسان اپنی زندگی 

کا اظہار اس طرح  کے مقاصد کے حصول میں بے بس نظر آتا ہے۔مصنف راوی کے ذریعے ان خیاالت

 :سے کرتا ہے

غم اور غصے کے جذبات سے چور میں میدان کے کنارے زمین پر بیٹھ گیا، نظریں آسمان کی ’’

طرف اٹھ گئیں اور میں سوچنے لگا خدایا کیا زندگی کا انجام ہونا ضروری ہے۔۔۔۔لیکن قضا و قدر کے 

 ؎۲۲‘‘ آگے انسان بے اختیار ہوتا ہے۔

نسان کی العلمی پر رشک کرتا ہے۔اسے چھوٹے بچوں کی بے فکری اور ایک مقام پر مصنف ا

گائوں والوں کی سادگی پر رشک آتا ہے۔اس کے نزدیک کچھ لوگوں کا فلسفہ زندگی کچھ اور ہی نظر 

  :آتا ہے۔وہ اس منظرکو اس طرح بیان کرتا ہے

ک آنے لگا، ان بے کیسی بے فکری، کیا سادگی اور سیدھی سادی زندگی تھی، مجھے ان پر رش’’

چاروں کو کیا معلوم اس دنیا میں کیسی عجیب عجیب باتیں اور کیسے کیسے کردہ ناکردہ گناہوں کی 

 ؎۲۳‘‘سزا بھگتنی پڑتی ہے۔

ناول کا ہیرواور راوی خفیہ جاسوسی کے لیے ایک جوگی بابا کا روپ دھار کر جنگلوناور پہاڑوں 

ور ان پڑھ دیہاتیوں سے ہوتی ہے۔وہ سماج سدھار کے کام میں گھس جاتا ہے جہاں اس کی مالقات اجڈ ا

میں لگ کر ان دیہاتیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اسے آگے 

اپنے مشن پرجانا پڑتا ہے۔وہ اپنی گفتگو اور تقریروں سے دیہاتیوں کو زندگی کا مقصد اور فلسفہ 

 :سمجھانے کی اس طرح کوشش کرتا ہے



بہنو، بھائیو اوربچو! اس دنیائے ناپائیدار میں کوئی سنگت دائمی نہیں۔زندگی اونچے آکاش پر ’’

ڈولتے بادلوں کی طرح بودی اور ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔جو ہوا کو چھوٹے چھوٹے جھونکوں پر ڈولتے 

ن گن سکتا پھرتے ہیں اور ال محدود وسعتوں میں کھو جاتے ہیں۔سمے بہتا پانی ہے۔۔۔۔لہروں کوکو

 ؎۲۴‘‘ہے۔۔۔۔کون آیا کون گیا، کون جانے۔

راجپوتوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دراصل ایک جنگجو قوم ہیں۔یہ ناول بھی راجپوتوں کی جرأت 

و بہادری پر لکھا گیا ہے۔انیسویں صدی میں جہاں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا وہاں راجپوتوں کے اقتدار 

و بزم، محبت و عشق کی طرح حیات ِ انسانی کے لوازمات میں شامل ہے۔اس کا بھی خاتمہ ہونے لگا۔رزم 

 :ناول کے بارے میں رئیس فاطمہ لکھتی ہیں

دراصل یہ ایک رزمیہ داستان ہے۔اس کا پس منظر دوسری جنگ عظیم کے بعد کا ہندوستان ہے، ’’

جو آزادی ملنے کے بعد جب ملک بھر میں آزادی کی تحریک زوروں پرتھی۔۔۔۔ ایک طبقہ ایسا بھی تھا 

اپنے مستقبل کے لیے پریشان تھا۔کیونکہ کانگریس نے اپنے مینی فیسٹو میں واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا 

ء تک تمام ریاستوں اور رجواڑوں کو ختم کر دیا جائے گا۔۔۔رجواڑوں ۱۹۵۴کہ آزادی ملنے کے بعد 

 ؎۲۵‘‘جپوتوں کو تھا۔اور جاگیر داری نظام کے خاتمے سے سب سے زیادہ خطرہ را

ناول میں ہیئت و تکنیک میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ناول کی ہیئت و تکنیک پر تبصرہ کرتے ہوئے 

 :غفور احمد لکھتے ہیں

عبید ہللا بیگ کا یہ ناول اکیسویں صدی کی ناول نگاری میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔اس کے ’’

ان و بیان کی روانی اور لہجے کی پختگی اسے ایک پالٹ میں الجھائو ہے نہ اسلوب میں پیچیدگی، زب

 ؎۲۶‘‘ وقار عطا کرتی ہے۔

 :ء(۔مرزا اطہر بیگ۲۰۱۲۔صفر سے ایک تک )۶

( بائنری نظام ہے۔بائنری نظام ہندسوں، الفاظ، آوازوں، 1-0کمپیوٹر کی دنیا میں صفر سے ایک تک )

کے ہندسے استعمال کرتا  1اور 0احکامات اورتصاویرکو ظاہر کرنے کا ایک نظام ہے۔یہ نظام صرف

ہے۔یہ نظام ان ہندسوں کو بال ترتیب استعمال کرتے ہوئے ہندسے، الفاظ، آوازیں، احکامات اورتصاویربناتا 

ہے۔مرزا اطہر بیگ نے بھی کمپیوٹر کی اسی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے ناول کا نام رکھا ہے۔اگر 

 0ر سپیس کا منشی ہے۔ ناول کے نام سے پتا چلتا ہے کہتھوڑا ساغور کریں تو ناول کاذیلی عنوان سائب

تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ ناول کی تمام کہانی اور کردار کمپیوٹر سے منسلک 1سے 

 :دکھائے گئے ہیں۔مرزا اطہر بیگ لکھتے ہیں

۔۔۔  کمپیوٹر فالتو باتیں کرنے کی صالحیت نہیں رکھتا جب کہ انسان یہ صالحیت رکھتا ہے’’

کمپیوٹنگ، پروگرامنگ۔۔۔ مجھے دو اور دو چار بلکہ اب تو کہنا چاہیے کہ ون زیرو اور ون زیرو ون 

زیرو زیرو کی جکڑ بند میں واپس کھینچ التے ہیں۔۔۔ اصل جکڑ بند تو تمام دنیا میں اب اسی زیرو ون 

 ؎۲۷‘‘ کی ہے سارا کھیل ہی صفر سے ایک تک کا ہے۔

ل کے ہیروذکی کا باپ، عطاء ہللا ساالروں کے پاس منشی ہے۔ عطا ہللا مرزا اظہر بیگ کے اس ناو

کا باپ اور اس کا باپ سب منشی گیری کرتے تھے۔ زمینوں، جاگیروں کا حساب کتاب رجسٹروں میں 



محفوظ رکھتے تھے۔ جبکہ ان لوگوں کی حرکتوں کا بھی حساب کتاب وہ کمپیوٹر کی مانند محفوظ 

  password کی طرح۔لیکن اپنے ذہن اور زبان پر تالے یعنی 01010101رکھتے تھے یعنی 

کھولنے سے وائرس ایسے آجاتاہے جیسے ان کے  password لگاکررکھتے ہیں۔اس حساب کتاب کا

 زبان کے کھولنے سے ملک الموت کی آمد۔

کے  یہ مرزا اطہر بیگ کا کمال ہے کہ انہوں نے ایسا ناول لکھا ہے جو جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی

دور میں اپنی الگ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پوسٹ ماڈرن فکشن ہے۔مصنف حقیقی دنیا سے واقعات لیتا ہے 

اور انہیں اپنی ادبی صالحیت سے ایک کہانی کی طرح قاری کے سامنے التا ہے۔یہی مصنف کے اسلوب 

 کی خاصیت ہے اور تکنیک بھی۔

ساالرہیں۔ڈاکٹر ممتاز احمد خاں ذکی کو  صفر سے ایک تک میں دو متوازی کردار ذکی اور فیضان

کہتے ہینکیونکہ دونوں متوازی طور  (Co-Hero)ہیرو اور ساالروں کے بیٹے فیضان کو شریک ہیرو

پر چلتے نظر آتے ہیں۔ ذکی کے والد، دادا اور پھر ان کے باپ اور دادا ساالروں کے منشی ہیں۔ یہ لوگ 

رنے کا خیال تک ذہن میں نہیں السکتے لیکن ذکی کمپیوٹر ساالروں کے خالف انقالب النے یا مخالفت ک

کی دنیا کا آدمی ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعہ مکانیت سے ماورا ہو کر المکانیت کا کل پرزہ بن چکا 

ہے۔ناول کا تیسرا کردار زلیخا خلجی ہے۔جس کا باپ فرانس میں ہے، اس کی ماں فرانسیسی ہے اورباپ 

ی نیشنل کمپنی میں پاکستان ہی میں رکھوانا چاہتا ہے۔فیضان ساالرایک پاکستانی۔ باپ اسے ایک ملٹ

کے لیے انٹرنیٹ کے ماہر ذکی سے ‘‘ اکیسویں صدی توقعات اور خدشات’’ لیکچرار ہے جو اپنے مقالے

مددچاہتا ہے۔ذکی کا بھائی ثناہللا ایک اور اہم کردار ہے جو جعلی پیر بنا ہوا ہے اور اس نے اپنے سائن 

ر بھی جعلی پیر لکھوایا ہوا ہے۔بعد ازاں وہ اپنا کاروبار تبدیل کر لیتا ہے اور سوٹ بوٹ پہن کر بورڈ پ

 ثقافتی طائفوں کومشرق وسطٰی لے کر جاتا ہے۔

صفر سے ایک تک ہمارے معاشرتی نظام پر ایک بھر پور طنز ہے۔ہر اہم کردار، زبان و بیان، 

ی طرف لے جاتے ہیں۔اس ناول میں معاشرے کی ک  Comic ralism منظر کشی سب مل کر ناول کو

استعاراتی عکاسی کی گئی ہے۔جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے کھاتے بنائے اور بیان کیے گئے 

 :ہیں۔عارف وقار لکھتے ہیں

"The fact is that there seems to be nothing traditional in the novel, which 

is basically a study of the deeper power structures of Pakistani society as 

metamorphosed during the last three decades of the 20th century through 

the global phenomena of information technology and its myriad 

manifestations like personal computers, cell phones, internet, e-mailing, 

chatting, instant messaging and so on. The intervention of these apparently 

post-modern technologies in our pre-modern society has given rise to bizarre 

socio-cultural situations and grotesque subjective and interpersonal 

formations. The novel can rightly claim to be first such attempt to unravel the 



complexities of an unprecedented social condition, which perhaps should by 

now have caught the eyes of our sociologists." (28) 

والے کے مقام اور ان میں وقت کے ح‘صفر سے ایک تک ’ اور‘ غالم باغ’پوسٹ ماڈرن فکشن میں

 :میں لکھتے ہیں‘اردو ناول کے چند اہم زاویے ’سے ڈاکٹرممتاز احمد خاں

سے اختالف کی گنجائش ہی نہیں ‘ صفر سے ایک تک’نقاد عارف وقار کی مندرجہ ذیل رائے سے’’

ابھرنے پاتی۔وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا اطہر بیگ کے کردار زمان و مکان کی روایتی بندشوں سے 

گویا خود بھی ایک ال مکان میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔مصنف کو احساس ہے کہ آج ہم  آزاد ذہن ہیں

 ؎۲۹‘‘ایک عالمی وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں فاصلوں کا تصور مٹ چکا ہے۔

 :ء(۔شمس الر حٰمن فاروقی۲۰۱۴۔قبض زماں )۷

خاص موضوع ہی زماں قبض ِ زمان حال ہی میں منظر عام پر آنے واال ناول ہے۔اس ناول کا 

ہے۔جس کی وجہ سے اس نے شائع ہوتے ہی قارئین میں اپنا مقام پیدا کر لیا ہے۔اس کا سب سے اہم 

 :اقتباس وہ شیخ ابن سکینہ کا وہ قول ہے جو ناول کے شروع میں ہی دیا گیا ہے یعنی

لیے زمانے کو پھیال دے شیخ ابن سکینہ نے فرمایا ۔۔۔ ۔ ہللا تعالٰی قادر ہے کہ اپنے کسی بندے کے ’’

اور وقت کو دراز کر دے جبکہ دوسروں کے لیے بدستور کوتاہ رہے۔اسی طرح ہللا تعالٰی قبض ِ زمان 

 ؎۳۰‘‘ فرماتا ہے کہ زمانٔہ دراز کوتاہ معلوم ہوتا ہے۔

اسی نکتہ نظر کو لے کر مصنف آگے بڑھتا ہے اور اس ناول کے اہم کردار گل محمد کے ذریعے 

ان کی سیرکرواتا ہے۔قبض زماں کا اہم کردار گل محمد ایک بے چین روح ہے۔کئی چاند قاری کو زم

تھے سر آسماں کے بعدشمس الرحٰمن فاروقی ایک دفعہ پھر اپنے قاری کو تاریخ اسالمی کی سیر کرواتے 

کسی  ہیں۔ایک عام آدمی سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو عجیب و غریب حاالت میں پاتا ہے۔وہ اپنے آپ کو

اور دور میں موجود پاتا ہے۔وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی شہر میں پاتا ہے۔وہاں وہ مسجد زینت النسا اور 

ء میں ہے۔جبکہ  ۱۷۰۷اورنگ زیب کی شہزادی زینت النسا کی قبر دیکھتا ہے۔پھر اسے پتہ چلتا کہ کہ وہ 

کے دوِر حکومت میں تھا۔اس  ء میں سلطان ابراہیم لودھی۱۵۲۰اُس کی یادداشت اسے بتاتی ہے کہ وہ 

صورت ِ حال سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔جبکہ اصل میں سامع کردار بیسویں صدی کا ہے۔یہ اُس آدمی 

کی کہانی ہے جو اپنا ہی وقت گم کر بیٹھتا ہے۔اور دو سو سال آگے چال جاتا ہے۔انتظار حسین اس 

 : صورت ِ حال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"So this is the story of a man who has lost his own time. Mysterious 

circumstances pushed him in a time far ahead from his own. What a fantastic 

experience. And how to capture it in words - a wonderstruck soul thrown into 

another time. But Faruqi has managed to capture the experience in a 

dexterous way." (31) 

راستے میں ڈاکوئوں سے لٹنے کے بعد امیر جان سے قرض لینے اور پھر اسے واپس کرنے جانے 

پر اسے امیر جان کی موت کا پتہ چلتا ہے توہ اُس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا ہے۔قبر میں اسے ایک 



ے۔ امیر جان سے مالقات ہوتی ہے پر وہ اسے دھکے دے کر راستہ دکھائی دیتا ہے۔وہ داخل ہو جاتا ہ

نکال دیتی ہے۔قبر سے باہر آنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ قبر میں اڑھائی گھنٹے نہیں بلکہ اڑھائی سو 

سال گزار کر آیا ہے۔اس پر وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ڈاکٹر محمد سلمان بھٹی اس پر تبصرہ 

 : اٹھاتے ہیںکرتے ہوئے سوال 

گل محمد کا واقعہ یہ سوال بھی اُٹھاتا ہے کہ کیا گل محمد زمینی وقت سے نکل کر اٰلہیاتی وقت ’’

میں داخل ہو گیا تھا ؟اگر ایسا ہوا تھا تو الٰہیاتی وقت اور زمینی وقت کی رفتار میں عدد مشترک کیوں 

باوجود بہت طویل ہو جاتا ہے اور ہے۔اٰلہیاتی وقت کس طرح پھیلتا ہے کہ عدد کے مشترک ہونے کے 

 ؎۳۲‘‘اس کا مشاہدہ صرف ایک ہی انسان کو کیوں ہوتا ہے۔

قبض ِ زماں اس نوعیت کا پہال ناول نہیں ہے۔لیکن جس انداز میں مصنف نے وقت کو پیش کیا ہے 

ان وہ قاری کو حیران اور ششدر کر دیتا ہے اور اس کے ذہن میں کئی سواالت پیدا کرتا ہے۔وقت کو بی

کرتے ہوئے ناول نگار تاریخی واقعات بھی بیان کرتا ہے۔اور تاریخی شہروں کی منظر کشی بھی کرتا 

ہے۔اُس دور کی ثقافت، طرِز گفتگو، رہن سہن اور جنگی معامالت بیان کرتا ہے۔اس طرح ہم تین مختلف 

 ادوار کی ثقافت اور اس دور کے لوگوں کے حاالت زندگی پڑھتے ہیں۔

 :ء(۔مرزا اطہر بیگ۲۰۱۴ِت حال)۔حسن کی صور۸

حسن کی صورِت حال، خالی۔۔۔ جگہیں۔۔۔ پر۔۔۔ کرو۔ایک غیر روایتی ناول ہے جس میں ایک دلچسپ 

اچٹتے خوف کی ’’ء میں مختصر افسانہ ۲۰۰۹صورت حال پیش کی گئی ہے۔ مرزااطہر بیگ نے 

 ۶۰۰ہے اسی پھیالئو کو  لکھا تو محسوس کیاکہ اس میں پھیالئو کی کافی گنجائش موجود‘‘ داستان

ابواب پر مشتمل ضخیم ناول بنادیا۔اس ناول میں انسانی کرداروں کے ساتھ ساتھ کچھ  ۲۱صفحات اور 

غیر انسانی کردارجیسے میگافون، پیپر ویٹ، انگوٹھی، بوتل اور گول میز بھی موجود ہیں۔ ناول میں فلم 

سٹیج کے پرلطف مناظر اور پس سٹیج دردناک  اور تھیٹر کی ایک دنیا آباد ہے۔ میلے کی رونقوں میں

واقعات ہیں۔ کباڑ کمپلیکس اور سوانگ پروڈکشنز سرریلسٹک کمپنیاں ہیں۔مرزا اطہر بیگ نے ناول کے 

واقعات حسن رضا ظہیرنام کے کردار کے ذریعے پیش کیے ہیں۔مصنف نے حسن رضا ظہیرکی نفسیات 

 :پر کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں‘ کی صورِت حالحسن ’کا مکمل تجزیہ پیش کیاہے۔ اقبال خورشید 

یہ ناول مرزا اطہر بیگ کے دیگر ناولوں سے مختلف ہے مماثلت بس ایک؛ کلیہ شکنی کی خواہش ’’

جو اور شدید ہوگئی ہے۔ ناول میں کئی کردار ایک جیسے ناموں کے حامل ہیں۔ یہ یکسانیت انتشار کو 

اں ملیں گی، کچھ عجیب و غریب ادارتی نوٹ۔ مصنف کی مہمیز کرتی ہے۔ آپ کو سررئیلزم کی جھلکی

براِہ راست کالم کرنے کی عادت اور سب سے اہم؛ بیانیے میں فلم میکنگ کی تکنیک، جس نے ناول کو 

یہ فلم ’اور‘ یہ فلم نہیں بن سکتی’نئی جہت عطا کر دی ہے۔ دراصل اندرون ناول ایک فلم بن رہی ہے جو

 ؎۳۳‘‘ لتی ہے لطف دیتی ہے۔کے درمیان جھو‘ ضرور بنے گی

حسن کی صورت ِ حال ہمیں ایک عجیب وغریب دنیا سے متعارف کرواتا ہے۔اس ناول میں تہذیبی 

خردافروزی، سائنس کے ذریعے دنیا پرغلبہ کے نظریات، سیاسی اتار چڑھائو، ورلڈ ریکارڈ بنانے کی 

کرار ناول کو دلچسپ بنا دیتے ہیں۔اس تگ و دو، فلمی سکرپٹ رائٹنگ کا انداز اور ہم نام کرداروں کی ت



ناول میں مرزا اطہر بیگ نے سکرین پلے کی تکنیک استعمال کی ہے۔ناول کا اسلوب، ہیت اور تکنیک 

 نئے تجربات کے حامل ہیں۔

کا بڑا حصہ حسن رضا ظہیر نامی کردار کی دلچسپ نفسیات اور حیران ‘‘ حسن کی صورت حال’’

ل کے دیگر کردار اور واقعات حسن کی اچٹتی منظر بینی سے کن صورت حال سے متعلق ہے۔ ناو

ہے۔یہ اندازقاری کے ذہن میں کئی ‘‘ خالی۔۔۔ جگہیں۔۔۔ پر۔۔۔ کرو’’ سامنے آتے ہیں۔ناول کا ضمنی عنوان 

سواالت پیدا کرتا ہے۔ حسن مسلسل سفر کی حالت میں ہوتا ہے جس میں نظر آنے والے واقعات کا کوئی 

اختتام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کئی فلموں کے ٹکڑوں کی مانند یا ان کے ٹریلر ہوتے ہیں۔مصنف  باقاعدہ آغاز و

 کے مطابق قاری نے ان خالی جگہونکو پر کرنا ہے یا ویسے ہی چھوڑ دینا ہے یہ اس پر منحصر ہے۔

آتا ہے۔دیگر حسن رضا ظہیر ناول کا اہم کردار ہے لیکن ہیرو نہیں ہے۔ ہمیں یہ ناول ہیرو کے بغیر 

کرداروں میں پروفیسر صفدر سلطان تہذیبی خردافروزی کا علمبردارہے۔ وہ اپنی تہذیب کو مغربی 

خردافروزی سے جال بخش کر عقلیت اور تجربیت کی توانائی سے پروان چڑھانا چاہتا ہے۔سیٹھ صفدر 

ہے اور صفدر سلطان سلطان ایک عیاش کردار ہے۔سعید کمال ایک فلم ڈائریکٹر ہے، غریب باڈی بلڈر 

کا شاگرد بھی۔یہ تینوں الگ الگ کردار ہیں۔ارشاد کباڑیا بھی ایک دلچسپ کردار ہے جس میں شیکسپیئر 

کی روح آجاتی ہے۔ارشاد کباڑیے کا کتا ہوپ بھی ناول کی ایک دلچسپ تصویر ہے۔ارشاد کباڑیے کا 

چیزیں اکٹھی کر کے عالمی پارٹنر جبار بھی بہت عجیب و غریب کردارہے جس کو عجیب و غریب 

ریکارڈ بنانے کا خبط ہے۔نسوانی کردار کے بغیر ناول نامکمل ہی ہوتا ہے اس لیے اس ناول میں انیال 

بالل کا کردار ہے جس کا کام فلم پر پیسہ لگانے والے سیٹھ صفدر سلطان کو رجھائے رکھنااور سکرپٹ 

ہے۔ماسٹر ٰیسین اور حکمت بہزاد بھی اپنی اہمیت تحریرکرنا ہیں۔سکرپٹ لکھنے میں سیفی بھی شامل ہوتا 

کے کردار ہیں۔بالی اور ببلی کے کردار معاشرے کی زیر ِ زمین دنیا کے کردار ہیں۔ناول کے دیگر 

کرداروں میں لکی سٹار تھیٹر کے اداکار اور اداکارائیں ہیں جن میں گلزار پیارا، بے بی کٹار، انیال 

جانی ہیجڑہ، پروین بیگم عرف پینو دالری، جہاں آرا سوہنی، فرخندہ  سسی، ماسٹر یاسین، فیروز گویا،

ہیر، باورچی دلدار، مہینوال مہتاب، رانجھا سعید کمال، نازلی، بوڑھا ہدایت کار اور ُگرو میر مرجان اور 

 ان کا مالک شمشاد ایرانی ہے۔

نہیں کی بلکہ نئے  مرزا اطہر بیگ نے ان تینوں ناولوں مینمروجہ اسلوب اور تکنیک کی پیروی

اسلوب اور تکنیک کو متعارف کروایاہے۔ اسلوب، تکنیک اور ہیت کے ان نئے تجربات ان کے تینوں 

ناولوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے ناولوں سے ان کے تبحر علمی کابخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔مرزا 

ل جدیداردو ناول کی روایت اطہر بیگ کے ناول غالم باغ، صفر سے ایک تک اور حسن کی صورت حا

 میں ایک عمدہ اضافہ ہیں۔ان ناولوں نے اردو ناول کی نشاۃ ثانیہ میں اپنا بھر پور کردار اد کیا ہے۔

______________ 

 :حوالہ جات

 ۲۵خالدہ حسین، کاغذی گھاٹ، الہور: سنگ ِ میل پبل کیشنز، ص (۱)

 ۷ایضاً، ص (۲)



 ۳۸ایضاً، ص (۳)

 ۶ایضاً، ص (۴)

(۵)  ً  ۴، صایضا

 ۲۲۴ایضاً، ص (۶)

 ۳۵ایضاً، ص (۷)

 ۲۶ایضاً، ص (۸)

 ۵۰ایضاً، ص (۹)

 ۱۸ایضاً، ص (۱۰ٍ  )

 ۷۴ایضاً، ص (۱۱)

(12) .http://www.bbc.com/urdu/miscellaneous/story/2007/01/070 

104_ghulam_tahir_rs.shtml 

نز، اشاعت چہارم، ، غالم باغ، الہور: سانجھ پبلی کیش‘‘فلیپ’’سہیل احمد خان، ڈاکٹر،  (۱۳)

 ء۲۰۱۳

 ۱۵، ص ۲۰۰۷محمد حمید شاہد، مٹی آدم کھاتی ہے، کراچی: اکادمی بازیافت،  (۱۴)

ء، ۲۰۱۲ممتاز احمد خاں، ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گیر سرو کار، الہور: فکشن ہائوس،   (۱۵)

 ۱۳۳ص 

 ۲۵۰ء، ص۲۰۰۸حسن منظر، دھنی بخش کے بیٹے، کراچی: شہرزاد،  (۱۶)

، مشمولہ کہانی گھر، الہور، اپریل تا ستمبر ‘‘دھنی بخش کے بیٹے’’روبینہ سلطان،  (۱۷)

 ۱۸۷ء، ص ۲۰۱۲

 ۲۴۲حسن منظر، دھنی بخش کے بیٹے، ص (۱۸)

 ۱۰۶روبینہ سلطان، تین نئے ناول نگار، ص  (۱۹)

 ۲۷۵، ۲۷۴ء، ص۲۰۱۴نئے ناول، الہور: کتاب سرائے، -غفور احمد، نئی صدی (۲۰)

 ۳۷ء، ص ۲۰۱۲بیگ، راجپوت، اسالم آباد: نیشنل بک فائونڈیشن، عبید ہللا  (۲۱)

 ۷۷ایضاً، ص  (۲۲)

 ۸۰ایضاً، ص  (۲۳)

 ۱۳۸ایضاً، ص  (۲۴)

 ء۲۰۱۰اگست  ۱۹رئیس فاطمہ، روزنامہ ایکسپریس،  (۲۵)

 ۲۹۶نئے ناول، ص-غفور احمد، نئی صدی  (۲۶)

 ۱۰ء، ص۲۰۱۲الہور:سانجھ پبلی کیشنز، اطہر بیگ، مرزا، صفر سے ایک تک،   (۲۷)

(28) http://jang.com.pk/the news/sep 2010-weekly/nos-12-09-

2010/lit.html 



ممتاز احمد خاں، ڈاکٹر، اردو ناول کے چند اہم زاویے، کراچی: انجمن ترقی اردو،  (۲۹)

 ۸۱ء، ص۲۰۱۶

 ۲۰۱۴شنز، شمس الرحٰمن فاروقی، قبض ِ زماں، دہلی : عرشیہ پبلی کی (۳۰)

  ء۲۰۱۴ستمبر  ۲۹انتظار حسین، روزنامہ ڈان،  (۳۱)

محمد سلمان بھٹی، ڈاکٹر، حسن رضا، ادراک، مانسہرہ: شعبہ اردو، ہزارہ یونیورسٹی،   (۳۲)

 ۴۶ء، ص۲۰۱۵، جوالئی تا دسمبر ۴شمارہ 

مشمولہ سنڈے ایکسپریس، فیصل ‘‘ِ مرزا اطہر بیگ کی صورت حال’’اقبال خورشید،  (۳۳)

 ۲۱، ص۲۰۱۴نومبر ۲اد: آب
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