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Abstract: 

"Hasan Manzar's fictionization encompasses sheer human emotion, psychology, sociology 

and multifacets of civilization. His subject matter begins and ends at the well-being of 

human beings. The fundamental objective of his fiction is the elevation of humanity. He 

draws his characters from social setting including farmers, landlords, clerks, feudals and 

politicians. Similarly, the characters of his fiction include femalefolk; housewives and even 

whores. He is dexterous in the art of characterization. He knows how to draw his characters 

and expound his theory through them. He keeps his finger on the pulse of society and 

propagates social change by dint of his sheer sense of reformation. Hense his characters are 

full of life and proparage his ideas." 

  یکے لئے ان ک ی ترجمان  ی ک ات ی کار، بالخصوص فکشن لکھنے والے کے نظر ق یتخل  ک یا
۔داستانوں کے بر عکس آج کے کردار  ںیہوتے ہ  عہ یذر ن ی موجود کردار،اظہار کا بہتر ں یم  وں یکہان
  یروزمرہ معموالت،زندگ  ات،یجاگتے انسان کا روپ دھار کے،نفس   تے ی سے مستعار، ج  یزندگ  یق یحق

کے   ات ی مخصوص عہد، ماحول،ثقافت اور اقدار و روا ن، ی اور حسن و قبح سے مز رازوف  ب یکے نش
معاشرت   ی بنا پر وہ انسان ی ان تمام حربوں سے آشنا ہے جن ک ب ی۔آج کا اد ںیترجمان ہوتے ہ  یق یحق

ی  اتیبدولت نفس   یوضاحت اپنے منتخب کردہ کرداروں ک   ی رجحانات ک  اور  وںی اور ان سے وابستہ رو
اجاگر کرتا ہے جن کا براہ راست   یان احساسات اور توقعات کو بھ  یں سے کرتا ہے۔ساتھ ہ حوالو 

ہونے کے  ی  قیاور حق   ی وجہ ہے کہ آج کے موجودہ کردار فطر   ی ہ یسے ہوتا ہے۔   ی زندگ  ی تعلق انسان
 ۔ ںی کے عہدے پر براجمان ہوتے ہ ت یبشر  چی کے ب طانی باوصف رحمان اور ش

  قت یہوتا ہے۔ان کے ہاں حق   ںیفکشن لکھنے والوں م   د یل کے جد آج کی  منظر کا شمار بھ  حسن
ادب   ریاِزم سے متاثر ہوئے بغ ایے ینظر  ی بھ ی۔کس ںی کو ملتے ہ کھنے یمرقع د  نی کے بہتر ی نگار

  ں یانداز م  نیبہتر   یکش  ریتصو   یہو کر اپنے ارد گرد ماحول ک  رایکے اصول پر عمل پ   یبرائے زندگ
تر   ادہ یز ی ۔حسن منظر ک ںیکوشش کررہےہ  یواضح کرنے ک  ت یانفراد  ی اپن ں یم  لے یقلم قب ےکرک
عظمت و وقار   یوہ انسان  ںی م ں،جن ی ہوتے ہ ےی پہلو ل ی بیو تہذ  یاس یاور س ی،مذہبیمعاشرت قات یتخل

  عے یکے ذر روں یتحر ی مقصداپنی اد ی۔ان کا بن ں ی ہتے ی د  ی بات کرتے ہوئے دکھائ یاور اصالح ک 
ی  ہے کہ انسان کا مقام سب سے مقدم اور ضرور  سطح پر اس احساس کو اجاگر کرنا یمعاشرت

  ں ی جن م  ں یکومنظر عام پر التے ہ  کے ان پہلؤوں است یہے۔جس کے لئے وہ مذہب، معاشرت اور س 
کہ ان کے کردار ہمارے معاشرے   ںیہ  کھتے یفالح کا راز مضمر ہو۔اس حوالے سے ہم د  یانسان ک

تلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو  کے مخ یہر طبقے اور زندگ ں،وہی ہے سے منتخب کردہ ہوت
کام کرنے    ں ی۔گھروں م یاور مزارع بھ  ںی ہوتے ہ  یکسان بھ   ںی ۔ان م ںی اپنے افسانوں کا حصہ بناتے ہ

ہمارا سامنا   یسے بھ  رداروںیاور بڑے بڑے جاگ  ںی ہوتے ہ ی نوکروں کے قصے بھ یوالے معمول
مدد سے منظر عام پر   ی رداروں ککو اپنے ک ے یپنپنے والے ہر رو  ندرہوتا ہے۔وہ معاشرے کے ا 

پر اثر انداز ہوتے   یہمارے اردگرد موجود اور زندگ ںی م ی روزمرہ زندگ یکردار ہمار  ہی۔ ںیالتے ہ 
۔ان  ںیحرارت سے پر ہوتے ہ  ی ک ی ۔حسن منظر کے کردار جان دار اور زندگںیہ تےید  ی ہوئے دکھائ 
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آدرش کے حامل ہوتے  ی اتیفسسب سے بڑھ کر ن اور ں یہ ی ہوت  موجود  ں یت یصالح ی ارتقاء ک ں یم
حسن منظر کے افسانوں کے حوالے سے ان کے نمائندہ مرد کرداروں کا مختصر جائزہ    ں یم   لی۔ذ ںی ہ
 ۔ ںی کرتے ہ ش یپ

 نیحس یعل یمستر
ہے   ایال یتصور پھ ہی ںی مشقت کے تصور نے ہمارے معاشرے م ی نو عمر بچوں سے جنس 

دکھانے    یاور رحمدل  یبہت ہمدرد   یسے تھوڑ کام کرنے والے بچوں    سےی شخص ان ج  یکہ اگر کوئ 
  ی موجود مستر ں یجاتا ہے۔افسانہ’’داشتہ‘‘ م  کھای نگاہوں سے د  ی شک ک  ں ی کوشش کرے تو انہ  یک
دکان پر کام کرنے کے لئے آنے   ی رحمدل شخص کاہے جو اپن سے ی ا کی ا ی کا کردار بھ  ن یحس  ی عل

  ں ی نظروں م  ی عد لوگوں ککے ب ی والے ’چنے‘ سے پدرانہ شفقت کے اظہار اور خطر دار
  ں یہے کہ وہاں انہ  ی سے اس بنا پر نکال باہر کرت یکٹر یف  کیا  ،یداد  ی۔چنا،جسے اس ک ںی آجاتےہ

کو چنے کے   نی حس ی ہے۔عل ی دکان پہ بٹھات یک  نی حس ی عل ی مستر ں،یہ  یجاتی سکھائ  ں یبات  یگند 
سادا لڑکا سمجھ کردلدل  دھا یس  ں یاور وہ انہ  ی آت ںی نظر نہ   ی خراب  یکوئ  یقسم ک  ی بھ  یکس  ں یکردار م

 ۔ تاہےی ٹھان ل یجانے سے روکنے ک  ں یم
کے طرِزعمل   ن یحس  یعل یو یب  یاپن  یکہ ان ک  ی  محلے کے لوگ، آس پاس کے دکاندار،حت

بدل   ںی تاثر غصے م یآتے۔جس کا وقت ںی سے باز نہ  ی کر الزام تراش کھیکو مشکوک نگاہوں سے د 
  ن ی حس یختم ہوجاتا ہے۔مگر ان سب کے باوجود عل پہ ٹ یسرزنش اور مار پ ی کر معصوم چنے ک

۔وہ اب  یپڑ جات  ںیشدت ٹھنڈ نہ   یچنے کے لئے رحم اور محبت کے پر خلوص جذبے ک   ںیکے دل م
اس بات کا ادراک   ںیحفاظت محلے کے شر پسند لوگوں سے اپنا فرض سمجھنے لگتا ہے۔انہ   یان ک

 ہوجاتا ہے کہ؛ 
بات بہت  ہیہے  یآتی ح ہوچکا تھا اور دلدل سے بدبو ہاس پر واض ہیرہتا ہے، ںیدلدل م ’’وہ 

 )1)۔‘‘یصاف تھ

بدولت چنا ہر مشکل   ی ک ی اور پر خلوص جذبے ہ  یشرافت، رحمدل یک  ن یحس  ی عل یمستر  
  سی پول ای ان کے ساتھ معاونت ہوں  ںیکے واقعات م ی چور کلیان کے ساتھ رہتا ہے۔سائ ں یوقت م

  ی جھگڑا، چنے نے ہر موڑ پر عل  یدکان داروں سے لڑائ پھر محلے کے ہندو  ایسے مقابلہ اور 
کے   نیحس  یعل  ہی۔یمدد ک ی ان کے خلوص اور شفقت سے متاثر ہو کر ان ک ت،یشخص یک ن یحس

  سے یکہ معاشرہ کے اندر ان ج  ،یغماز  یک ے یہے اور مصنف کے نظر  ی مضبوط یکردار ک
  ار یے اس کے، کہ طاقت و اختکا کردار بجائ  ن یحس  ی ہے۔علی گئ ی ک یحوصلہ افزائ  ی کرداروں ک 

بننا چاہتا جنہوں نے ناسور   ںی کا حصہ نہ  ت یاس اکثر یک  شرےرکھتا ہے، گناہ کے خوف سے معا
 ہے۔   ی کر رکھ اریشکل اخت  یک

 )۲)ڈرتا تھا۔‘‘  یتھا پر وہ گناہ سے بھ ایمشغلہ پسند تو آ  این ہیاسے  ’’خود

کے ہوتے ہوئے ان کے دل   وںی کمزور ی مثبت کردار ہے۔بشر ک یکا کردار ا نی حس ی عل 
کفالت کے   یمعصوم اور الوارث بچے ک  کیجاتا۔اایپا  ں یکا تصور نہ  یانسان کے لئے بد  کیا ں یم

ہندو عورت کے ساتھ نکاح کر کے ذات پات، نسل،مذہب   ی ناچنے اور گانے وال ی س یساتھ وہ بمال ج
الگ بات کہ عدم برداشت   ہ یے۔ فرد ثابت ہوتاہ ی مثال کیطبقات سے باال تر ہو کر معاشرے کا ا  راو

  ی بھ  ی ہے مگر وہ کس  ی تی ل ن ی ان سے سب کچھ چھ ی بے حس ی جانے وال ی اور لوگوں کے اندر پائ
 کر سکتا۔  ں ی برداشت نہ   یپسپائ  ی قوتوں ک یک  ریخ  ی جانے وال یمقام پر اپنے اندر پائ 

 بخش ری ام
بشک‘‘ پڑ  ریبدولت’’ ام یک  قیتفر  یبخش، جس کا نام معاشرت ریبھوک‘‘ کا ام یافسانہ ’’سوئ 

کردار اس خاص سماج کا   یعالمت ہیجاتا ہے، نچلے طبقے کا پسماندہ کردار ہے۔بھوک سے متاثرہ 
۔اس کے  ںی طبقے نے غضب کر رکھےہ  ردرانہی درانہ اور جاگ ہیترجمان ہے جن کے حقوق سرما 

اور پسماندہ    ب یب لباب غر اور کانفرنسوں کا ل  نگزی ٹی می  اور باشعور لوگ جن ک  افتہی  م ی تعل  ی  اعل   عالوہ 
  ی پہ ختم ہوتا ہے، کے سارے دعوے محض کاغذ  ی فالح و بہبود سے شروع اور انہ  ی طبقات ک
ادرش رکھنے  ی   شان اعل  انِ یکے شا   وں ی رو  درانہ  ہی ۔سرما ںی تک محدود ہوتے ہ  روں یاور تقر  وں یکاروائ 



رے کو تضادات کا  اغراض و مقاصد نے معاش ی اور ذات ت یمحروم  یاحساس ک یوالوں کے پاس بھ
  ی ل یپر پھ  وں ی ظاہر ہوتا ہے۔صد   ںی صورت م  یبھوک ک  ی بخش ک  ریام   جہیشکار بنا رکھا ہے۔جس کا نت

ر  یام  یاس بھوک کا عالج پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھ   یہوئ   یجکڑ   ںی درانہ چنگل م   ہ یاور سرما
  ی بھوک کو اجتماع  یبخش ک   ر یکرکے اماریطرز اخت   ی پر عالمت  ہاں یآتا۔مصنف نے    ں یبخش کو نظر نہ 

  ی بار کھل جائے تو اس کے لئے کس  ک یبھوک جب ا ہ یہے۔ی کوشش ک ی ک  نے یشکل د  ی بھوک ک 
بخش کو اس کے   ری ہے۔امی خوراک کم پڑنے لگت یکہ پورے ملک ک  ی  مضافات، حت ایشہر، 
  ،یداریب  ی بھوک ک ی ہوئ  ی سوئ یشرکت اور پھر اس ک  ں یطرف سے دعوت م  ی،مالک ک سریپروف

ی  اس طبقے کے استحصال کو واضح کرت یمجموع  ت یث یوساطت سے بح  یردار کدراصل اس ک
  یدار اور مختلف چھوٹے موٹے کام کرنے والوں ک  یہاڑ یکسان،د   شہ،یمزدور پ   سےیبخش ج  ر یہے۔ام

  ی شامل ہوت   اںیبے اعتدال  اور  اںیمحرومی  صدہا قسم ک  ں یم   س۔ایہوت  ںی بھوک نہ   ی معمول  ی بھوک کوئ
کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے منہ کا نوالہ بن جاتا   تو ںی مانگنے پہ آجاتےہ لوگ  یہ ی۔اور پھر جب ںی ہ

 ہے۔ 
 )۳)۔‘‘ ںیجانے لگ ںیبشک کے ُمنھ مریاُدھر سے اُڑاُڑ کر دوبارہ اماِدھر ںیزی’’چ

تالش اور ناآسودہ   یمضبوط کردار ہے۔اچھے مستقبل ک  کی حوالے سے ا ی بخش ارتقائ ریام
ٔوں چھوڑ کر شہر چال جاتا ہے،جو اس کے اندر اس نظام کے  خاطر گا یسے نجات پانے ک  یزندگ

  ی اپنے بھوک کو مٹانے ک ںی ہے۔بعد می کو ظاہر کرت توںیصالح  یخالف احتجاج اور کچھ کرنے ک 
باعمل   ک یا ، یمضبوط ی جرات اور ان کے ارادوں ک ی کو تر نوالہ بنانے ک ز یغرض سے ہر چ
قوتوں کے خالف    یاستحصال  چھےی مگر اپنے پ  تاہے ی لہے۔وہ موت کو گلے تو لگا  ی  ت یکردار کو جنم د 

 چھوڑ جاتا ہے۔  یمثال بھ  ینبرد آزما ہو کر اپنے حق کے لئے لڑنے ک 

 حسن ابنِ 
سے ہمارا سامناہوتا ہے جن کے لئے    مرد کرداروں  سےی بارہا ا  ںیحسن منظر کے افسانوں م  
بنا پر معاشرے   ی رکھتے۔جن ک ںیہ ن یمعن  ی کوئ ود ی و ق نی قوان یاور مذہب یثقافت ،یبیتہذ  ،یمعاشرت

  ہو حد تک متاثر  یکاف مقام و مرتبہ، خواہشات واحساسات  ت،یث یح  یسماج یمرد اور عورت ک ںیم
 ہے۔   ٹھتای کھو ب ی نی جاگتا معاشرہ تضادات کا شکارہو کر رنگ تایج  ک یا وں ی اور  ں یجاتے ہ 
رنے واال کردار ہے،جو  مردانہ پن کامظاہرہ ک یت یکا ابِن حسن روا ئر‘‘ یچ  افسانہ ’’روکنگ 

طور پر   ی کو جنس لدہی یلڑک ک یا ی ضد،انا،شک، اور غصے و اشتعال کا زندہ نمونہ ہے۔محلے ک
  ا یپر ک ی کہ اس لڑک ر یبغ  ے یپرواہ ک  ی کرتا رہتا ہے۔اس با ت ک یہوس پور  ی کر کے اپن ل یم ک یبل

ع نظر صرف اور  اور وقت مقرر کر کے چل نکلتا ہے۔اس کا مطم خی تار یمالقات ک  ،وہیگزرے گ
خواہشات کا    یہوتا۔عورت کو نفسان  ں یسمجھنے کے عالوہ کچھ نہ   عہیکا ذر  یاشیصرف عورت کو ع

ابِن  نا،جائز خواہشات کا گلہ گھونٹ  ی مجبور و الچار بنا کر محکوم رکھنااور ان ک  ں یسمجھنا، انہ   عہیذر
 ہے۔   یجات  یعالمت تصور ک   ی ک یمرد کے وقار اورخوددار ک یحسن کے نزد 

  ں ی آخر می تھ  ی سے ہوئ یبوط ض اٹھان جس می حوالے سے ابِن حسن کے کردار ک  ی رتقائا 
ملک   رون یہے۔ان کے پاس جب ب تای ر کر ل ا یبے جان کردار کا روپ اخت ک یکہ وہ ا ں یہ  کھتے یہم د 

رقم    پھر اور    ں،ی ہوئے نظر آتے ہ  التےیکے آگے ہاتھ پھ  لدہیہوتا تو وہ    ں ینھ  ہیتک کا کرا  یسے واپس
کا سارا نشہ   ی اور خود اعتماد  یمردانگ  ی کہ ان ک ں ی ہ کھتے یہم د  ہاں یکرتے۔  ں ی نہ  یبھ  ی گیادئ ی ک

ظاہر   ت یاصل  یدن ان ک یکے دوسرے ہ ی پر شاد  لدہیدوسرے موقع پہ جب  کیکافور ہوجاتاہے۔ا
  ارے ہ کیہے، تب وہ کس طرح ا  ی کے لئے جانے لگت شہیچھوڑ کر ہم  ںی ہے اور وہ انہ  ی ہوجات

  وں ینکلتا تو دھونس،دھمک   ںی سے کام نہ   ی ہے۔جب منت و زار تایطرح رونا شروع کر د   ی ن کہوئے انسا 
  ں یکو جانے سے نہ  لدہیکے باعث  یکم ی اور حوصلے ک ی کمزور یہے،مگر ارادے ک پر اتر آتا 

  ںی انہ کا نماز پڑھنا  لدہیانسان تصور کرتا ہے مگر  ڈ یٹی حوالے سے وہ خود کو کم ی روک پاتا۔مذہب
آنکھ   ک یکام کرنا ا ںی بہن کا دفتروں م  ی ک لدہی ں ی خاطر انہ  ی کفالت ک یہوتا۔اپنے خاندان ک ں یپسند نہ 

 کا مختاج رہتا ہے۔ ی کوڑی کوڑ  ٹھا ی بھاتا، مگر وہ خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے ب ں ینہ 
اس   نی ہے اور ع  تا یکو داغدار کر د  ت ی شخص یموجود تضاد ان ک ں یابِن حسن کے کردار م



وہ   عے ینمونہ بن کے رہ جاتا ہے جس کے ذر ی کے مردانہ سماج کا، وہ مثاللمحے وہ حسن منظر 
  سے یکے سامنے ا   ی۔وہ قار ںیکو آشکارا کرتے ہ   وںیمعاشرے کے اندر پروان چڑھنے والے غلط رو 

جا سکتا   ایجوہر کا شاخسانہ قرار د  ی ق یان کے تخل یہ یاور  ں ی بنانا چاہتے ہ ز یالکر نفرت انگ دارکر
 ہے۔ 

 ف مّمااحمد عر محمد
کا حامل کردار   وںیکا محمد احمد عرف مّما،معاشرے کے اندر مثبت رو  ڑا‘‘ یافسانہ ’’بکھ 
جان دار، با عمل    کی جا سکتا ہے۔ا  ایقرار د   یانسان‘‘ بھ  یطرح سے حسن منظر کا ’’مثال  ک یہے جو ا

  یاور اخالق   و ارفع ی  اچھے،اعل   ک یجو ا   ں ی شامل ہ  اں یوہ تمام خوب   ں ی کردار ہے جس م   ر یاور ارتقا پز
ہے مگر    ی کے لحاظ سے محمد احمد بڑھئ  شےی ۔پںیہ ی  جاسکتی  تالش ک  ںی لحاظ سے مضبوط انسان م 

  ں، ی لیکرتا، کام کرنے کے بعد ک  ں ی نہ  انت ی خ ں یسب سے اونچا ہے۔وہ امانت م  ںی قد کاٹھ م یاخالق
  یت ک ہے۔وقھتاتک مالک کے حوالے کرکے اٹ لنیچھی کہ رندے ک ی  اور قالبے حت نچ ی گٹکے، پ

کے   ی اس خوب ی کرتا ہے۔ان کے ہاں دوسروں کا احساس ہوتا ہے اور اپن ال یکا خاص خ ی پابند 
 جاتا ہے۔  ایعزت و منزلت کا حقدار ٹھہرا ں ی محلے والوں اور جان پہچان کے لوگوں م باوصف
خاطر چھوٹے   یسکوِن دل ک ے،ی پرواہ ک یحرص ک  ی اللچ اور کس یکس ریمحمد احمد بغ 

  کے یطرف سے ملنے والے ٹھ ی ک ٹھ ی س ک یگزار رہاتھا کہ ا ی زندگ ی ک نان یاطم موٹے کام کر کے 
ہے جو   یہاتھ آنا شروع ہوجات ں ی مناسب رقم،کم وقت م ت ینہا  ں یہے۔ اس کام م  تایپہ کام شروع کرد 
  کسر یاور لوگوں کو  یبست  ی مگن ہو کر اپن ںی ۔محمداحمد اس نئے کام مںی ہتے ید  ر یاس کے دن پھ 
سمجھتا۔اللچ اور حرص کے   ںی وہ ان لوگو ں کے کاموں کو اب درخوئے اعتنا نہ ہے۔تای فراموش کرد 

  رصہ ہے۔مگر کچھ عٹھتا ی ہاتھ دھو ب   ی ،رشتہ داروں اور دوستوں سے بھزوںیپڑ کر اپنے عز  ں ی چکر م
بلکہ لوگوں   ں ی نہ   ں یکا حصول دولت حاصل کرنے م ی احساس ہوجاتا ہے کہ اصل خوش ں یانہ  ی بعد ہ

ہوئے کام کو چھوڑ کر اپنے معمول   ئےیکے د  ٹھ ی مرتبہ پھر اس س ک یا وںی ے۔ہ  ںی م تنے ی کے دل ج
 کے کام پر لوٹ آتا ہے۔ 

 )۴)۔‘‘ ںیہے اس کام م ںینہ یہے۔خوشڑایہے بکھ ںیکام نہ ہی’’

اس دھن و دولت   اںیخوش  یچھوٹی چھوٹ یاپنے ارد گرد لوگوں ک کی محمد احمد کے نزد  
  وں، ی،اداسوںیخوش  یطبقے ک  ب ی۔وہ غر یتھ  نید  یہ طبقے ک دران ہیسرما جو  ں یبڑھ کر تھ   ںیسے کہ 

جذبے سے سرشار ہے۔وہ احساس    ی کردار ہے جو روحان   سا یکا احساس رکھنے واال ا  وں یاور محروم 
جامہ   ی کو عمل ے یمثبت رو یبھ  ی وساطت سے کس ی سے ماالمال ہے اور اپنے کردار ک طاقت ی ک

اللچ کا شکار ہو کر اپنے پرائے کا غم بھول    یود بھ موقع پر وہ خ   کی۔اںی جانتے ہ   یپہنانے کا گر بھ 
راستے پر   دھےیمرتبہ پھر س ک یا ں ی قوت انہ  یک  ر یخ  یجانے وال  ی جاتا ہے، مگر ان کے اندر پائ

 ہے۔  ی آتلے 
کے    ی ہے۔انہوں نے زندگزیشعور سب سے اہم چ   ی فن  ںی بُنت می  حسن منظر کے کرداروں ک 

قباحتوں، بد   وں،ی کمزور یسے پُر اور بشر  یوہ جو زندگ ی ۔کردار بھںی ہےی ک ق یتر کردار تخل ب یقر
  ت یانفراد  ی تشخص کی بی۔اس کے ساتھ اپنے ماحول اور تہذ ںیہ  ن ی مز سے وںیاور خوب  وں یصورت 

  شکش یپ یبدرجہ اتم موجود ہے۔سب سے بڑھ کر ان کرداروں ک  ت یصالح ں یان م  یکرنے ک  اں ی مان
بدولت معاشرے کے ہر ُرخ سے پڑھنے والوں    یک   ں،جنی ہتے یکا ثبوت د   ینگار   قت ی وہ ٹھوس حق  ں یم

 ہے۔  ی حاصل ہوجات ی کو شناسائ
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