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ABSTRACT: 

Culture is a multi-dimension phenomenon. Culture develop in centuries. 

It need a long run of time to establish. It is considered a central concept in 

anthropology, encompassing the range of phenomena that are transmitted 

through social learning in human societies. It is the arts and other 

manifestations of human intellectual achievement regarded collectively. 

Each and every literature work have an insight into the culture to which the 

writer or the literary work associated. Aziz Ahmad is an Urdu novelist and 

this paper is a brief account of his novel "GUREZ" and presentation of culture 

and other norms of society in it. 

 

سکتے ہیں۔ اس لفظ میں معنی کا ایک تہذیب ایک مرکب لفظ ہے۔ اس کے بہت سے معنی کیے جا 

بحر بیکراں پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی راتوں رات ہونے والی تبدیلی کا نام نہیں۔ اس کے سجنے سنورنے میں 

صدیوں کی محنت، محبت پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی ترقی یافتہ معاشرہ اپنی تہذیبی اقدار سے کسی صورت 

و معاشرہ ہو، عیسائی معاشرہ ہو، بدھ مت معاشرہ ہو، منحرف دکھائی نہیں دیتا۔ مسلم معاشرہ ہو، ہند

چاہے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو اس کی بنیاد اس کی تہذیبی اقدار پر ہی منحصر ہے۔ اپنی تہذیبی اقدار 

سے انحراف کرنے والی قومیں معاشرے میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہیں، چاہے یہ تبدیلی تمدن کی صورت 

فکر کی صورت ہو یا خیاالت کی تبدیلی کا باعث ہو، تہذیب کے انداز، قوموں میں ہو، چاہے سائنسی 

کے رسم و رواج، رہن سہن، لباس، درستگی، خوش اخالقی، شرافت جیسی پاکیزہ عادات پوشیدہ ہوتی 

ہیں۔ مٔولف فرہنگ آصفیہ تہذیب کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے معنی درج ذیل الفاظ میں پیش کرتے 

 :ہیں

ٔونث، آراستگی، صفائی، پاکی، درستی، اصالح، شائستگی، خوش اخالقی، اہلیت، لیاقت، ع۔اسم م’’

 (۱‘‘)آدمیت، تربیت، انسانیت، شرافت۔

تہذیب ایسی اقدار کا نام ہے جو صدیوں اسالف کی کسوٹیوں پر۔۔کی گئی روایات ہیں۔ خوش اخالقی 

ماحول، والدین، معاشرہ، مقامی اور غیر  محض راتوں رات پیدا ہونے والی تبدیلی کا نام نہیں۔ اس میں

مقامی اثرات کارفرما ہوتے ہیں۔ اگر کسی فرد کو مہیا کیا گیا ماحول پاکیزہ ہو تو پھر یہ تبدیلی رونما 

ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے ماحول، مذہب اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہو اور وہ 

رے معاشرے میں آئے تو وہ اس معاشرے میں تبدیلی کا باعث پاکیزہ روایات کا امین ہواور وہ کسی دوس

کسی صورت نہیں بن سکتا۔ جب تک اس معاشرے کے افراد خود اس تبدیلی کی جانب گامزن نہ ہوں۔ 

 :کے مٔولف نے تہذیب کے معنی درج ذیل الفاظ میں بیان کیے ہیں‘‘ جامع اللغات’’



کیزگی، اصالح )پانا، حاصل کرنا، دینا، سکھانا، شائستگی، انسانیت، خوش اخالقی، آراستگی، پا’’

 (۲‘‘)سیکھنا، ہونا وغیرہ( )ہََذب، چھانٹنا، صاف کرنا(۔

 :میں تہذیب کے مترادفات میں درج ذیل الفاظ درج کیے ہیں‘‘قاموس مترادفات’’وارث سرہندی نے 

دمیت، پاکیزگی، اصالح، درستی، آراستگی، شاخ تراشی، شائستگی، ثقافت، خوش اخالقی، تمدن، آ ’’

 (۳‘‘)صفائی، اہلیت، لیاقت۔

 :میں تہذیب کے معانی درج ذیل صورت میں بیان کیے گئے ہیں‘‘ فیروز اللغات’’

 (۴‘‘)آراستگی، صفائی، اصالح، شائستگی، خوش اخالقی۔’’

تہذیب کسی ایک فرد، قوم، قبیلے میں پروان نہیں چڑھتی، اس کے پس منظر میں ایک پوری تاریخ 

کو پروان چڑھانے میں بہت سی نسلوں کی محنت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ‘‘ قدر’’ے۔ تہذیب کی ایک ہوتی ہ

میں شائستگی، اصالح، پاکیزگی، اخالقیات اور دوسری بہت سی ایسی روایات ‘‘ اقدار’’تہذیب میں موجود 

چاہے وہ  جن کو معاشرہ فراخ دلی سے قبول کرتا ہے ان کی قبولیت میں کوئی بھی آڑے نہیں آ سکتا۔

 :اقدار اپنے دیس کی ہوں، چاہے بدیسی ہوں۔ ڈاکٹر عارف ثاقب رقم طراز ہینکہ

اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ تہذیب فرد اور اجتماع کے داخلی کوائف سے عبارت ہے اور ’’

وہ اقدار و افکار جو کسی عہد اور کسی عالقے کے لوگوں کے مزاج اور شخصیتوں کو استوار کرتے 

 (۵‘‘)ہذیب کہالتے ہیں۔ہیں، ت

تہذیب ایک ایسا پنگھوڑا ہے جس میں معاشرہ آرام و سکون کی زندگی بسر کرتا ہے جبکہ انسانی 

خیاالت، احساسات، جذبات نئے انداز میں پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ جو آئے روز نئے نئے مناظر پیش 

نہ کہیں تہذیبی اقدار کی مماثلت  کرتے ہینجن کو محسوس کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان میں کہیں

پائی جاتی ہے۔ جن سے دامن چھڑانا ناممکن ضرور ہے۔ تہذیب کسی بھی معاشرے کی رگوں میں خون 

کی طرح دوڑتی رہتی ہے جو ایک حقیقت کے طور پر کہیں نہ کہیں نمایاں ضرور ہوتی رہتی ہے جس 

ے میں سکونت اختیار کر لے، وہ سے صرِف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انسان چاہے کسی بھی معاشر

معاشرہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو اس شخص کی ُجڑت کسی نہ کسی صورت اپنی تہذیب سے ضرور 

رہتی ہے جس طرح انسان کوا پنے وطن اور عالقے کی مٹی کی خوشبو ہر وقت بیدار کیے رکھتی ہے، 

 :غا کے مطابقاسی طرح وہ اپنی تہذیب سے پیوستہ رہتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آ 

تہذیب رسوم، قوانین اور آداب کا وہ جھوال ہے جس میں سوسائٹی آرام کی نیند سوتی ہے اور کلچر ’’

 (۶‘‘)وہ روح بیدار ہے جو اس سوسائٹی کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگاتی رہتی ہے۔

ضرب کلچر جب تبدیل ہو رہا ہو تو اس میں پرانے فرسود ہ اور غیر روایتی لوازمات پر کاری 

لگتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چاہے وہ سائنسی فکر، اعلٰی تعلیم، رسم و رواج، کھانے پینے کے انداز، 

بنیادی ضروریات کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے بنیادی ضروریات بڑھتی اور تبدیل ہوتی جاتی 

وا ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہیں تہذیبی اقدار، بدل جاتی ہیں اورآئے روز تہذیب میں نئے نئے آہنگ کا در 

ہے۔ نشاۃ ثانیہ کے بعد یورپ مینتبدیلی رونما ہوئی تو انھوں نے مختلف ممالک میں اپنی بڑھتی ہوئی 

ضروریات کو مِد نظر رکھتے ہوئے نوآبادیاتی نظام کے تحت ڈیرے ڈالنے شروع کیے۔ جن خطوں میں 



وں میں اس نظام فکر کے تحت ذہنی تبدیلیاں رونما یہ نو آبادیاتی نظام قائم کیا گیا ان ممالک کے باشند

ہوئیں اور مقامی باشندے اس نظام کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت جو کہ بادشاہانہ طرز 

کی حکومت تھی، اس دوِر حکومت میں جو تہذیب ابھر کر سامنے آئی اس میں صدیوں کی محنت اور 

وارد ہوئے تو پرانے تہذیبی نٓظم کو توڑنے میں ان کو ایک  سوچ شامل تھی۔ انگریزی جب برصغیر میں

سو پچاس سال لگ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرانا تہذیبی نظام کس طرح مقامی لوگوں کے خون 

میں رچ بس گیا تھا۔ نئے سامراجی نظام کے تحت پرانے تعلیمی نظام پر کاری ضرب لگائی گئی اور 

ام رائج کیا گیا اور اس کے تحت تعلیم دی جانے لگی۔ اے۔ایل باشم اس نظام اپنا تشکیل دیا گیا تعلیمی نظ

 :کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ

ء میں پڑی، ان ۱۸۵۷ہی کے سال یعنی ‘‘ غدر’’کلکتہ، بمبئی اور مدراس یونیورسٹیوں کی بیاد ’’

گئی بلکہ ان میں دانش گاہوں میں شروع شروع میں ہندوستان کے قدیم تمدن کی جانب توجہ نہیں کی 

 (۷‘‘)مغربی اساتذہ بہت غالب انداز میں مغربی نصاب کی تعلیم دیتے تھے۔

نوآبادیاتی نظام کو قائم کرنے میں یورپ کے بہت سے ملکوں میں حصہ لیا۔ سولہویں صدی عیسوی 

م میں پرتگالیوں نے سب سے پہلے برصغیر میں اپنے تجارتی قافلے داخل کیے اور تجارتی منڈیاں قائ

کیں۔ ان کے بعد دلپذیریوں، انگریزوں، ڈنمارک اور دوسری یورپی قوموں نے اپنی تجارتی منڈیاں بنائیں۔ 

ان منڈیوں کی بدولت وہ خام مال اجناس کی صورت میں یہاں سے حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنی 

کی صورت میں ادا  فیکٹریوں کا پیٹ بھرتے۔ یہ لوگ یہاں کے مقامی افراد کو ان چیزوں کی قیمت نقد

کرتے جبکہ پرانے شاہی نٓظم کے تحت مقامی لوگوں کو معاوضہ جنس کی صورت میں ادا کیا جاتا۔ 

یہاں کا مقامی معاشرہ بہت جلد ان کے فریب میں آ گیا اور مقامی حکومت کے خالف بغاوت ہونا ایک 

یں مقامی افراد کے بل عام سی بات محسوس ہوتی ہے۔ جب جنگ آزادی ہوئی تو بہت جلد برصغیر م

بوتے پر مغلیہ سلطنت کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ ان دنوں برصغیر میں برطانیہ کا عمل دخل بہت 

زیادہ تھا اورانھوں نے دوسری غیر ملکی قوموں کو نکال باہر کیا جبکہ مقامی سطح پر حکومت قائم 

امی نظاِم حکومت پر اپنا تسلط جمایا۔ یہاں کی۔ نئے آنے والے نظام نے یہاں کے مقامی طرِز فکر اور مق

کے مقامی راجے اور مہاراجے جو نئی حکومت کے حمایت یافتہ تھے برائے نام اقتدار کے مالک تھے 

اور یہاں پر صدیوں سے موجود مذہبی نظام بھی ان نئے واردان سے نہ بچ سکا اور بہت جلد یہ معاشرہ 

 :شم کے مطابقٹکڑیوں میں دکھائی دینے لگا۔ اے۔ایل با

انیسویں صدی کے وسط تک پورا ہندوستان یا تو براِہ راست انگریزوں کے زیِر حکومت تھا یا ’’

مقامی خود مختاری کے حق کے ساتھ چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجیحکمرانی کرتے تھے۔ ایک نیا 

دہ اجنبی تھا۔ اس فاتح آ چکا تھا۔ ایک ایسا فاتح جو ہندوئوں کے نزدیک مسلمانوں کے مقابلے میں زیا

 (۸‘‘)کے پاس جارح تمدن تھا اور جو وافر تکنیکی برتری کا حامل تھا۔

معاشرہ جب تہذیب سے جداگانہ طرِز فکر کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو اس میں نئی سوچ، فکر، طرِز 

 معاش، احساسات، خیاالت، جذبات جنم لینے لگتے ہیں۔ بنی نوعِ انسان فطرتاً کسی ایک سمت کی جانب

گامزن نہیں رہ سکتا۔ اس کی بے چین فطرت اس کو آئے روز نئی دنیا کی تالش میں اپنی محنت صرف 



کرتا رہتا ہے۔ نئی ایجادات انسان کی زندگی کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر بنی نوعِ انسان حالِت 

سے فطرت کے رازوں  جمود میں رہتی تو تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتا۔ انسان نے روِز اول ہی

کو پانے کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی کھوج لگانی شروع کر دی اور آئندہ بھی یہ تھک 

کر بیٹھنے واال نہیں ہے۔ رِب ذوالجالل نے انسان کے ذہن میں ایسا مادہ تخلیق ڈال دیا ہے کہ علم و فن 

کی بقا ہے۔ انسان ہر دور میں اپنی تہذیب میں  سے اپنا لوہا منوانے کی طرف گامزن ہے۔ یہ ہی انسانیت

 :موجود کھوکھلی روایات کا حامہ نہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ ڈاکٹر نصیر احمد لکھتے ہیں

انسان کی معاشرتی و ثقافتی زندگی کی نشوونما و ارتقا کی تاریخ کا قدرت کے حوالے سے مطالعہ ’’

رت کا بالواسطہ اور بالواسطہ ہر اعتبار سے مرہوِن منت کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ قد

ہے۔ ہللا تعالٰی نے روِز اول سے ہی انسان میں علم و فن ‘‘ تلمیذ الرحٰمن’’ہے۔ انسان روِز اول سے 

 (۹‘‘)سیکھنے اور ترقی کرنے کے المحدود امکانات ودیعت کر دیے تھے۔

ر جان کی ُجڑت ہے۔ اس نظام سے کنارہ تہذیب ایک ایسا نظام کل ہے جس میں انسان کا جسم او

کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ علم و فنون سیکھنا، ثقافت کی پیروی، طرِز زندگی، احتراِم زندگی، 

روح کی بالیدگی، جسم کی صفائی ستھرائی، ظاہری اور باطنی خصوصیات میں تبدیلی اس نظام کے 

معاشرے میں عزت حاصل کرتا ہے تو اس کی پیروی  تحت ہی وجود میں آتی ہیں۔ اگر کوئی قوم، قبیلہ

کسی نہ کسی صورت میں دوسرے افراد کی زندگی میں الزمی جزو بن جاتی ہے۔ اس میں ایک دائمی 

زندگی کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک دوسرے افراد کے لیے مشعِل راہ ثابت ہوتے ہین۔ 

 :تصویر ہوتا ہے۔ ای۔بی ٹیلر اس حوالے سے لکھتے ہیں دراصل معاشرہ ہی کسی تہذیب کی جیتی جاگتی

تہذیب ایک ایسی مرکب سالمیت کا نام ہے جس میں ہر قسم کے علوم و فنون، رسم و رواج، عقائد ’’

اور قوانین اور دوسری تمام ایسی صالحیتیں شامل ہیں جو کہ معاشرے کا رکن ہونے کی صورت میں 

 (۱۰‘‘)کسی فرد میں پائی جاتی ہیں۔

عزیز احمد کا تہذیبی شعور ان کی تحریروں مینجا بجا منعکس ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز احمد اردو 

ادب میں ایک ممتاز مقام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ہندوستان کے عالوہ بین االقوامی 

دو ادب کے ساتھ ساتھ سطح کی تحریکیں، رسوم و رواج، انداِز گفتار لمحہ بہ لمحہ دکھائی دیتا ہے۔ ار

وہ بین االقوامی علوم کے ماہر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اچھے ادیب کی تمام خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ 

میں جا بجا انگریزی حروف کی بھرمار قاری کو بوجھل تو ضرور کرتی ہے مگر جنسی ‘‘ گریز’’ناول 

دا کیے رکھنا ان کا خاص فن نظر آتا مناظر دل چسپی کو بڑھائے رکھتے ہیں۔ قاری میں ایک جستجو پی

ہے۔ یہ ناول ان دنوں کی تحریر معلوم ہوتا ہے جب برصغیر میں آزادی کی تحریکیں اپنی عروج پر 

تھیں۔ کیسے ایک لڑکا پس ماندہ ماحول اور پس ماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوئے محنت اور مشقت 

پاس کر کے داخل ہوتا ہے۔ جب وہ تربیت کی  سے افسر شاہی والے نظام میں سی۔ایس۔ایس کا امتحان

خاطر یورپ کے ملکوں میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو دوسرے معاشرے اور تہذیب میں اپنی تربیت 

حاصل کرتا ہے۔ یہ ناول اپنے عہد کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اس ناول میں جنگ عظیم دوم کے 

ور مغربی تہذیب کا تصادم بھی دیکھنے کو ملتا خطرات سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ اس ناول میں مشرقی ا



ہے۔ اس ناول میں موجود مناظر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پس ماندہ معاشرہ ترقی یافتہ تہذیب 

کے زیِر اثر ایک غالمانہ سوچ کا حامل ہے اور اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کر کے دوسری تہذیب 

فروشی سے بھی باز نہیں آتا۔ اس ناول میں ہندوستانی معاشرہ کے برابر النے کی تگ و دو میں ضمیر 

مکمل جزئیات کے ساتھ نظرآتا ہے۔ اس ناول کی ابتدا ایک روز مرہ ڈائری سے ہوتی ہے جس کا آغاز 

ء میں ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں دیکھا جائے تو دوسری جنگ ۱۹۴۳ء اور اختتام جوالئی ۱۹۳۵جون 

پی ممالک جو کہ مختلف ٹکڑوں میں منقسم ہے اور ہندوستان اپنی بقا کی عظیم اپنے عروج پر تھی۔ یور

 جنگ لڑتا دکھائی دیتا ہے۔

ان حاالت میں ہندوستانی معاشرہ انگریزوں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو بھی ان کے ہم پلہ دیکھتا 

ھٹنے ٹیک ہے۔ اس معاشرے میں موجود افراد کا طرِز معاشرت ہر لحاظ سے فرنگی سماج کی جانب گ

کے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔فرنگی تہذیب ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی جبکہ ہندوستان ایک پس ماندہ معاشرہ 

تھا۔ ہندوستان کے لوگ طرز بود و باش میں ان کے برابر ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ خانم جو کہ 

ج کے برابر النے کے لیے بہت جتن ایک پس ماندہ گھر کی بہو ہے وہ اپنی بیٹی بلقیس کو انگریزی سما

کرتی ہے۔ اس کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے سنوارنے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھتی۔ اس کی ہر 

ایک خواہش کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ خانم کی جب شادی ہوتی ہے 

کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو اس کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ لڑکا ہو مگر پہلی اوالد بیٹی 

 :اس کے دو لڑکے پیدا ہوتے ہیں

کیسی پیاری ’’ خانم کا افسوس بہت جلد اس وجہ سے بھی کم ہو گیا کہ جو بلقیس کو دیکھتا کہتا’’

بچپن میں اس کے بال اور بھی زیادہ ہلکے بھورے تھے اور رنگ بھی انگریزوں کا سا۔ ‘‘ لڑکی ہے

 (۱۱‘‘)کہ بڑی ہو کر یہ لڑکی میموں سے زیادہ خوب صورت نکلے گی۔خانم اپنے دل میں کہتی 

جوں جوں بلقیس بڑھنے لگی خانم کا شوق بھی بڑھنے لگا کہ ان کی لڑکی کسی میم سے کم نہ ’’

ہو۔ انگریزی انگریزوں کی طرح بولے۔ انھی کی طرح رہے۔ خانم کے کچھ متمول عزیز حیدرآباد میں 

 (۱۲‘‘)لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھیں۔تھے اور ان کی 

تاجِ برطانیہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو مِد نظر رکھتے ہوئے پورے کا پورا سماج ان کے 

طرِز فکر میں ڈھال ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کالم میں بھی انداز ان جیسا ہو جائے۔ وہ 

ھالنے کے لیے اچھے سے اچھے ادارے کا انتخاب کرتے۔ آنے والی آئندہ نسل کو انگریزی تہذیب میں ڈ

ان کا خیال تھا کہ جس ادارے کی فیس زیادہ ہو گی وہ اچھی تربیت گاہ بھی ہو گا۔ بڑے شہروں میں 

انگریزی تعلیم کے لیے بہت سی عورتوں نے بورڈنگ ہائوس اس لیے کھولے کہ ان کی روزی روٹی 

دور دراز عالقوں سے افراد اپنے بچوں کو داخل کراتے  چل جائے۔ ان بورڈنگ ہائوسز میں ملک کے

تا کہ اس ماحول سے رہتے ہوئے ہمارے بچے بہت جلد انگریزی سماج میں ڈھل جائیں گے جبکہ والدین 

کی تعلیم اس نوعیت کی نہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم سے آشنا کر سکیں۔ تہذیب کے اثرات 

 :تے ہیںہر جگہ پر محسوس کیے جا سک



اس زمانے میں کئی اینگلو انڈین عورتوں نے بورڈنگ ہائوس کھول رکھے تھے جن میں حیدر ’’

آباد کے ترقی پسند نواب اپنی چار سے آٹھ نو برس کی عمر کی لڑکیوں اور اسی عمر کے لڑکوں کو 

تے۔ نیز انگریزی داخل کر دیا کرتے اور ان کے بچے ان کو پاپا اور اپنی مائوں کو ماما یا ممی کہا کر

اتنی اچھی بولنے لگتے کہ یونیورسٹی کے گریجوایٹ کو ان بچوں کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ 

ہوتی۔ ان بچوں کے والدین کایہ خیال تھا کہ سب سے اچھا بورڈنگ ہائوس وہی ہے جس کی فیس سب 

 (۱۳‘‘)سے زیادہ ہو۔

ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلقیس جو کہ  پڑھے لکھے اور ان پڑھ سبھی انگریزی سماج کی جانب جھکے

ایک خوب صورت لڑکی تھی اس کی سوچ بچوں جیسی تھی۔ وہ یورپ والے ماحول سے گھبرائی ہوئی 

نظر آتی ہے جبکہ بلقیس کی والدہ اور نعیم اس ماحول میں جانا رہتا اور ان جیسے نظر آنا عزت 

ور خانم اس غالمی کو شان کہتے ہیں۔ نعیم سمجھتے ہیں۔ بلقیس اس چیز کو غالمی کہتی ہے جبکہ نعیم ا

کہتا ہے کہ ہم غالم لوگ ہیں یورپ جانے سے کیا غالمی اور بڑھ جائے گی۔ بلقیس نعیم سے محبت 

کرتی ہے جبکہ نعیم بھی اس سے محبت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ نعیم سے کہتی ہے کہ ہندوستان میں تعلیم 

 :لیم کا کیا فائدہ۔ نعیم کہتا ہےنہیں ملتی وہاں ضرور جانا ہے اور ایسی تع

انگلستان تعلیم کے لیے جانا غالمی ہے چونکہ ہم لوگ غالم ہیں۔ اس وجہ سے جاگتے ہیں۔ نہیں ’’

 (۱۴‘‘)تو کیا یہاں تعلیم نہیں ہوتی۔ وہاں جا کے صرف شان بڑھ جاتی ہے۔

ساسات، جذبات، تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے بعد یورپ میں بہت سے انقالبات آئے۔ عوام کی فکر، خیال، اح

اقدار، روایات اور ضروریات زندگی ہر چیز بدل گئی۔ اسی کے ساتھ تعلیمی اور مشینی انقالبات آئے۔ 

ان انقالبات کے ساتھ ساتھ بہت سے فنون لطیفہ بھی اُبھر کر سامنے آئے۔ ایسی ایسی نئی چیزیں تراشی 

راش کے زبان عطا کی گئی۔ جو دیکھنے والوں گئیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ بے جان چیزوں کو تراش خ

کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ نعیم جب بلقیس کو دیکھتا ہے تو اس کی نظریں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس منظر کا 

کی بنائی گئی تھی اس سے بلقیس کا موازنہ ‘‘ مونالسا’’مقابلہ وہ یورپ کے ایک مایہ ناز تصویر جو کہ 

مغرب کے مالپ کا حسین انداز میں تجزیہ کرتا ہے۔ بلقیس جو کہ کرتا ہے۔ یہاں پر نعیم مشرق اور 

ابھی نوخیز عمر میں تھی، فربہ جسم کی مالک، نازو انداز بھی اس کے جدا، پھول کی پنکھڑیوں جیسے 

نفیس لب، بازوئوں کی جلد ایسی جیسے بچوں کی، جسم کی رنگت چہرے سے لے کر پائوں تک ایک 

جیسے کسی مصور نے مصنوعی بنا کر رکھ دیے ہوں۔ وہ بلقیس کو  جیسی، دانتوں کی بناوٹ ایسے

 :نشاۃ ثانیہ کی کسی خیالی تصویر کے زندہ ہو جانے سے تشبیہ دیتا ہے

اس کے رخسار مونا لسا کے رخسار ہیں۔ اس کا کتابی چہرہ مونا لسا کا چہرہ ہے۔ فرق صرف ’’

رخصت نہیں ہوئے۔ اگر لیونارد دو  اتنا ہے کہ ابھی اس کے چہرے سے بچپن کے آثار پوری طرح

داونچی نے مونا لساکے ابتدائے شباب کی تصویر کھینچی ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی۔ بلقیس کا جسم 

مونا لسا کا جسم ہے۔ مونا لسا کا جسم اگر پورا نظر آتا تو ایسا ہی ہوتا۔ اس میں وہی گداز شاداب کیفیت 

 (۱۵‘‘)ہے۔ وہی جمال ہے، وہی وقار ہے۔



نعیم جب یورپ کے سفر پر جانے کے لیے بحری جہاز پر سوار ہوتا ہے تو اس کو وہاں ہر نوع، 

ہر قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل یا تو کاروبار کی غرض سے یورپ کے سفر کے لیے 

مضبوط گامزن تھے یا اپنی تعلیم کے سلسلے میں۔ جب برصغیر میں نوآبادیات کا سلسلہ قائم ہو کر ایک 

حکومت کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس وقت سامراجی نٓظم اپنے آبائی ملکوں کی جانب ویزا کی 

آسانی مہیا کرتے ہیں۔ برصغیر اور دوسرے ملکوں کے افراد کے لیے یہ لوگ اجنبی اور ان کے ملک 

ان ملکوں  ان دیکھے تھے۔ وہاں روزگار کے مواقع زیادہ تھے۔ بعض لوگ تجارت کی غرض سے بھی

کا سفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب بحری جہاز اپنے سفر کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیارہوتا 

ہے تو اس کے مسافر جہاز کے عرشے پر اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ عرشے 

چھ بھول کر ایک پر ایک عجیب سی کیفیت رونما ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنے رنگ، نسل اور قبیلے سب ک

دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت حال اس نئی تہذیب کے مالپ کی جانب ایک اہم قدم ثابت 

 :ہوتی ہے۔عزیز احمد کے مطابق

کئی انگریز یا انگریز نما لوگ ایک ہندوستان نوجوان اور اس کے ساتھ ایک ساڑھی پوش میم اور ’’

انی اور انگریزوں کے مقابلے میں کسی قدر سانولے اطالوی، بکثرت ہندوستانی، دو تین چینی یا شاید جاپ

 (۱۶‘‘)پایر پر کھڑے لوگ رومال ہال رہے تھے۔

یورپ کی تہذیبی اقدار میں فحاشی، عریانی بے معنی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جبکہ مشرق کی تہذیب 

نہیں۔ وہاں ایک صاف ستھری تہذیب کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ یورپ میں جسم کی کوئی اہمیت 

صرف اور صرف اپنی نفسی خواہشات کی پوجا کی جاتی ہے۔ نوآبادیاتی نظام کے تحت ان لوگوں نے 

برصغیر میں فحاشی اور عریانی پیدا کی کہ ان لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو اور یہ کسی کے سامنے 

جسم کا ایک ایک انگ، اپٹھا کر بات نہ کر سکیں۔ ایسا لباس معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں 

ایک ایک پور بخوبی نظر آئے۔ انھوں نے جدید ٹیکنالوجی میں انقالب تو برپا کر دیے مگر اپنا جسم بھی 

ننگا کر دیا۔ جسم کو ڈھانپنے کا لباس صرف اور صرف مشرق میں رہ گیا۔ مال اور دولت ان کی 

الب اس کی منظر نگاری احسن انداز ضرورت بنا دکھائی دیتا ہے۔ بحری جہاز کے عرشے پر بنا ہوا تا

 :میں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عزیز احمد کے مطابق

مسز چند وہی نہانے کا لباس پہنے ہوئے تھیں جس سے ان کا سڈول کاندھے اور پیٹھ اپنی پوری ’’

شاِن عریانی کے ساتھ باہر تھے۔ اس سے پہلے میں نے ایسے منظر صرف فلموں میں دیکھے تھے۔ 

 (۱۷‘‘ )ل میں کہا کہ یورپ میں ایسے ہزاروں منظر دیکھنے میں آئیں گے۔اپنے د

مشرقی تہذیب میں اگر مزدور کی طرف دیکھا جائے تو اس کے خون پسینے کی کوئی قدر نہیں 

کی جاتی اور اسی طرح یورپ میں بھی مزدور کے حق پر ڈاکہ ڈاال جاتا ہے۔ دنیا میں ہر طرف مزدور 

تا ہے۔ اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ جن ایوانوں میں بیٹھ کر دنیا کا مسائل کا شکار نظر آ 

نظام چالیا جاتا ہے ان ایوانوں میں بنی ہوئی ہر چیز میں مزدور کا خون شامل ہے۔ اسے نہ تو وقت پر 

ہیں ان کھانا دیا جاتا ہے اور نہ اچھے کپڑے۔ ترقی یافتہ تہذیبیں جو مساوات کی علم بردار بنی پھرتی 

کی گلیوں میں بھی مزدور بھوکا اور سردی سے ٹھٹھر ٹھٹھر کر مر جاتا ہے۔ جس بحری جہاز میں سفر 



ہو رہا تھا اس کو چالنے میں بھی مزدوروں کا حق تلف کیا جا رہا تھا۔ وہ بوسیدہ حال دکھائی دیتے ہیں 

وہ ہمیں مل جائے اور اسکو  اور شاید ان کی روحیں کارل مارکس کو ڈھونڈنے نکلی ہوئی تھیں کہ شاید

دیکھا جائے کہ انقالب ایسا ہوتا ہے۔ جہاز میں ہر طرف کھانے کی اعلٰی اقسام اور ہماری طرف بچا ہوا 

 :کھانا بھیجا جاتا ہے۔عزیز احمد کے مطابق

راستے میں انجن کے بائلر کے پاس سے گزرا۔ انجن میں کام کرنے والے نوکر )جو سب اطالوی ’’

عفن کپڑے پہنے گوشت کی بڑی بڑی بوٹیاں کھا رہے تھے۔ اس خیال سے خوشی ہوئی تھے( میلے مت

 (۱۸‘‘)کہ غربت اگر ہندوستان میں بہت ہے تو یورپ میں بھی سرے سے مفقود نہیں۔

ترقی یافتہ تہذیب ہو یا ترقی پذیر ہر جگہ مزدور محنت کی چکی پیستے پیستے اپنی جان غربت 

اپنے پس ماندگان میں بیوی اور بچوں کوظالم سماج کے سپرد کر دیتا  کے دیو کوسپرد کر دیتا ہے اور

ہے۔ ان کی خواہشات اپنے آپ مر جاتی ہیں۔ چاہے وہ یورپ کے ترقی یافتہ شہر ہوں اور چاہے وہ 

ہندوستان میں محنت کرتے غریب ہاری۔ وڈیرا شاہی، افسر شاہی نے دونوں تہذیبوں کو کھوکھال کر دیا 

افسر باہر نکلتا ہے درجہ چہارمسے لے کر سیکنڈ کالس کے تمام مالزمین ہاتھ  ہے۔ جب بھی کوئی

باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ گھنٹوں ٹریفک جام جو کہ پہیہ جام کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔غریب بے چارہ 

فٹ پاتھ پر اپنی جان اجل کے سپرد کر دیتا ہے۔ نعیم جب یورپ میں افسر شاہی کی تربیت حاصل کرنے 

ے تو اس کا ایک ہندوستانی دوست اس سے سوال کرتا ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے علم بردار جاتا ہ

انگریز حکومت کو گرا کر دوسرا حکمران تالش کر رہے ہیں۔ کیا وہ نیا حکمران مزدور طبقے ک پیٹ 

 :بھر سکے گا؟ عزیز احمد لکھتے ہیں

کہ ولبھ بھائی پٹیل سیلوا گرام تشریف گاندھی جی کے آشرم میں جا کے مجھے تیسرا روز تھا ’’

الئے ہیں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ کی تحریک ڈاکوئوں کی تحریک ہے جو دوسرے ڈاکوئوں کو 

لوٹنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستانی کسان یا مزدور کا آقا گورے کے بجائے کاال ہو جائے 

 (۱۹‘‘)تو کیا اس کا پیٹ بھر سکے گا؟

رپ میں جا کر وہاں کی رونق آمیز گلیوں اور دل کش زندگی کے مزے لیتا ہے۔ وہ کوشش نعیم یو

کرتا ہے کہ ہر اس اجالس میں اور پارٹی میں شرکت کی جائے جس میں انقالبی ذہنیت رکھنے والے 

لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ ان کی باتیں دل جمعی سے سنتا ہے۔ اپنے خیاالت بھی پیش کرتا 

ے۔ ہر ایک گہری فکر میں ڈوبا ہوا اشتراکی انقالب سے آگے اشتمالیت کا متواال نظر آتا ہے۔ وہ لوگ ہ

کارل مارکس کے پجاری اور حکومت کے نظریات سے عاری نظرآتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ 

سن پرست بھی لوگ جنسی بے رہ روی کا شکار نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ نیم برہنہ لباس میں مبلوس اور حُ 

تھے۔ ایلس جو ایک امریکی مضبوط ذہن کی مالک ایک منجھی ہوئی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ نعیم 

اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ ایلس بھی اس کے ساتھ وفا کرنے کی قسمیں کھاتی ہے مگر بے وفائی جو 

ے کے پاس ہوتے ہینوفا کہ ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی نظر آتی ہے جب تک یہ لوگ ایک دوسر

کے پیکر مگر جب یہ لوگ بچھڑ جاتے ہیں، واپسی کی راہ تک بھول جاتے ہیں۔ یورپ کی کھوکھلی 



تہذیب کا ایک منظر نامہ عزیز احمد نے خوب صورت منظر نگاری سے پیش کیا ہے۔ عزیز احمد کے 

 :مطابق

اس کو ساتھ لے کے موالں روژ اس کے بعد نعیم ایلس ہی کے ساتھ ناچتا رہا۔ ناچ کے خاتمہ پر ’’

گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ٹیکسی میں خوب بوس و کنار ہوا مگر جب ایلس نے ضد کی کہ وہ 

سیدھی اپنے بورڈنگ ہائوس میں جائے گی تو نعیم اس کو وہاں پہنچا کے پیچ و تاب کھاتا ہوا اکیال اپنے 

 (۲۰‘‘)کمرے کو واپس لوٹا۔

تان دونوں میں اپنی عصمت کی حفاظت دیکھنے کو ملتی ہے۔ روشن تہذیب یورپ کی ہو یا ہندوس

خیالی اور چیز ہے مگر اس کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ عزت پر داغ نہ آئے۔ مارگرٹ 

سال کی عمر میں ہے وہ بھی اس بات کو بہت بری نظر سے دیکھتی ہے کہ  ۱۷یا  ۱۶جو ابھی تک 

گیا کہ وہ ایک ہندوستانی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے تو وہ بہت بگڑیں اگر کہیں میری والدہ کو پتہ چل 

گی۔ اس میں خاص طور پر ہندوستان کے باشندوں سے نفرت کرتے دکھایا گیا ہے۔ وہ لوگ اپنے مفاد 

کی خاطر ہندوستان والوں کی عزت کرتے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ہندوستان والوں سے 

ممکن کوشش کرتی ہے کہ نعیم سے بچا جائے۔ وہ خاص طور پر اپنی عزت بچا جائے۔ ایلس بھی ہر 

 :کی حفاظت کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ لوگ وقت گزاری کرتے ہیں۔ عزیز احمد کے مطابق

اب تک ابلیس کے آخری انکار سے اسے سخت ترین جسمانی اور اکثر ذہنی اذیت ہوتی تھی۔ وہ ’’

۔ اب نعیم اس کے اس انکار و وصل کی وجہ سے اس کی عزت اسے حد سے متجاوز نہ ہونے دیتی تھی

نہیں ہوئی۔ اسے اپنی ‘‘ خراب’’کرنے لگا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ دوشیزہ ہے اور ابھی تک 

عصمت اس قدر عزیز ہے۔ اب ایلس کے خوان محبت سے اسے جو کچھ مل جاتا وہ کتنا ہی ناکافی کیوں 

 (۲۱‘‘)ب وہ اس کی عزت اور اس کا احترام کرنے لگاتھا۔نہ ہوتا وہ اسی پر راضی تھا۔ ا

ظہور اسالم کے بعد مشرق دنیا کے ماتھے پر جھومر تھا۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو 

برصغیر میں ہندو تہذیب جو قبل از مسیح سے اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہے، مغرب جو کہ مختلف قبائلی 

جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تہذیب نام کی کوئی  جنگوں کی زد میں تھا اور یہ عالقے

چیز ان کے ہاں موجود نہ تھی۔ وہ لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ صفائی ستھرائی، کھانے 

پینے کے آداب سے عاری یہ لوگ مشرق میں موجود اسالمی تہذیب میں آ کر مسلمانوں سے آداب 

یات سیکھتے تھے۔ یہ چیزیں سیکھنے سے یورپ میں نشاۃ ثانیہ وجود میں آیا اور زندگی، تعلیم اور روا

یورپ کے لوگ بھی اس معاشرے کے معترف تھے۔ انھی لوگوں کی بنائی ہوئی تہذیب سے سیکھا اور 

 :دنیا کے نقشے پر ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ عزیز احمد کے مطابق

یا زمانہ تھا لوگ مشرق سے تہذیب سیکھتے تھے اور نتیجے کے طور کراکسلے نے کہا وہ بھی ک’’

پر نشاۃ ثانیہ ظہور میں آیا۔ اب مسٹر نعیم حسن مغرب میں تہذیب سیکھ رہے ہیناور دوسری عالمگیر 

 (۲۲‘‘)جنگ کے ظہور میں آنے کی توقع ہے۔

جاتی ہے۔ ایلس  نعیم حسن جب یورپ میں جاتا ہے تو اسے ایک امریکن لڑکی ایلس سے محبت ہو

بھی اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ نعیم اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ایلس بھی ہندوستان 



کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کرتی ہے۔ کبھی وہ ہندوستان کے گرم ماحول اور حشراِت ارض 

اس سے شادی کی کے خوف سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نعیم بہت مشکل سے اسے قائل کرتا ہے۔ ایلس 

خواہش کا اظہار کرتی ہے مگر شادی سے پہلے وہ اس کے متعلق اپنے باپ سے صالح مشورہ کرتی 

ہے۔ ایلس کا باپ ایک جہاں گشت کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ہندوستان کے بارے میں بہت زیادہ 

ہے۔ ایلس اپنے ذاتی  جان کاری رکھتا ہے۔ وہ ہندوستان میں تجارت کے سلسلے میں کافی دفعہ آ چکا

معامالت میں اپنے والد سے مشورہ کرتی ہے۔ یہ ایک اچھی تہذیب ہونے کی عالمت ہے۔ اس کے بعد 

وہ اپنے والد کے مشورے پر عمل پیرا بھی ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ نعیم کو بھول جاتی ہے۔ ایلس کا 

میرا فیصلہ نہ بھی مانیں تو پھر بھی آپ کو والد اس کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر آپ 

 :جائیداد سے حصہ ضرور ملے گا۔ عزیز احمد کے مطابق

یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ا س کے باپ نے جواب دیا۔ اگر میں تمھارا باپ نہ ہوتا تو ’’

تھا۔ تمھارے مجھے یقین بھی آ جاتا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہی فیصلہ ہے جو تمھیں کرنا چاہیے 

حصے کا روپیہ ہر صورت میں تمھیں ملے گا۔ اس کا تم یقین رکھو۔ تمھارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ 

 (۲۳‘‘ )میں یا تمھاری والدہ تمھاری اس نسبت کے مخالف ہیں۔ ہمیں محض شک ہے۔

ناول عزیز اس ناول میں مشرقی اور مغربی تہذیب کی کرنیں ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ 

لکھ کر ناول نگاری کے لیے ایک اچھوتے در ‘‘ گریز’’احمد کے فن کی معراج نظر آتا ہے۔ انھوں نے 

کو وا کر دیا۔ نئے لکھنے والوں کے لیے ایک مثال چھوڑی۔ اس ناول میں پہلی دفعہ ایسی تحریکوں 

میں انقالبات برپا کر کے بارے میں جنسی منظر نامے کے ساتھ لکھا۔ ایسی تحریکیں جنھوں نے دنیا 

دیے اور ان تحریکوں کے زیِر سایہ پروان چڑھنے والی نسل کے خیاالت، احساسات کا جامع انداز میں 
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