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Abstract: 

"Bano Qudsia is a prolific star of Urdu literature, she is not only a writer but also a scholar and 

holds a unique place in Ashfaq Ahmad's companionship. she has given place to women of all 

ages and classes in their legends and has revealed the problems of their lives by observing 

them very closely. They are found to be carrying out their duties with great confidence. The 

woman of her fiction is also obsessed with Mamta's pure sentiments. Her fiction is also a 

sculpture of realism. Her fiction provides full justice to the characters. The essence of doing 

this is the perfection of Bano Qudsia's pen.  she made a name for herself through her unique 

creative endeavors. In her fiction, social consciousness, human psychology and inner condition 

of the individual can be clearly seen. In her fictions, especially the social status of woman, inner 

and psychological conditions are beautifully presented." 

 

 یقید تخلمنفر یہوتا ہے۔ انھوں نے اپن ںیں مروافسانہ نگاخواتین  اہم  کیکا شمار  اردو  ہیبانو قدس

 اتینفس یشعور، انسان سماجی ںیم یفسانہ نگارا یک ۔ ان  یالگ پہچان بنائ یاپنسے عےیکاوشوں کے ذر

اص طور خ نے اپنے افسانوں میں کوواضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے  ۔انہوں اتیفیک یداخل یفرد ک اور 

عورت ں نے انہو۔  پیش کیاحیثیت،داخلی و نفسیاتی کیفیات کو  خوبصورتی سے تیعورت کی معاشر پر

 نمایاں انداز یاتیالم ںیاُن کے افسانوں م ۔ہے  یکوشش ک ینے ککا چہرہ دکھا اسجھانک کر ںیباطن م ےک

 :ںیہ لکھتے  گیہے۔ ڈاکٹر مرزا حامد ب
 ںیکروٹ یروابط نت نئ یاور جسمان یروحان یمرداور عورت کے معاشرت ںیان کے افسانوں م”

کو جس طرح اپنے  ایدن یآدھ یکہ انھوں نے عورت ک ںیشک نہ یکوئ ںی۔ اس مںیآئے ہ تےیل

صادم اقدار کا ت یاور پران ینئ ںیکے افسانوں م ہیہے۔بانو قدس قکا ح یہے انہ ٹایسم ںیسانوں ماف

کے ساتھ کچھ اس طرح مربوط  وںیدگیچیپ یک یزندگ یازدواج وں،یجکڑ بند یاور رسوم ورواج ک

 (۱)“۔جا سکتا کھاید ںیبانٹ کر نہ ںیالگ لگ خانوں م ںیکہ انھ ںیاور منسلک ہ

افراد اور اشیا ء کو محض محسوساتی سطح پر  جنہوں نے  ک باشعور افسانہ نگار بانو قدسیہ  ای

وہ  ی ہیں۔تن کی داخلی کیفیات کوپوری گہرائی کے ساتھ اپنے افسانوں میں سموبلکہ وہ انسادیکھا نہیں 

 ایات کنفسی کردار کو تراشتے ہوئے انسان۔ وہ فرد کے باطنی کرب سے متعلق گہری نظر رکھتی ہیں

رتی محبت،جنس،انسانی اقداراور معاش ،۔ان کے کردارداخلی کیفیات،تشنگی، تنہائیخیال رکھتی  ہیں  خاص

اں عورت ان کے ہ۔پائی جاتی ہے بھی ان میں بے ساختگی اور مثالیت پسندی  ۔حقیقتوں کے آئینہ دار ہیں

جلوہ   تھات کے سانفسیاتی و جنسی،داخلی اور خارجی کیفیی،کا کردار اپنی تمام تر معاشی و معاشرت

ں کہیں وہ مضبوط ہے اور کہی ے جا سکتے ہیں ان کے افسانوں میں عورت کے مختلف روپ دیکھگرہیں۔

مطابقت رکھتے   کے ماحول سے  کردار ہمارے اردگرد ۔ یہ ہےنظر آتی  کا شکار استحصال  سماجی 

 :سلطانہ بخش لکھتی ہیںایم۔ڈاکٹر  ۔ہیں  دکھائی دیتے چلتے پھرتے  ہوئے
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س کی کڑی ہے۔ج عورت کے درمیان یکچولبانو قدسیہ کے افسانوں کی عورت داستانوی اور انٹل”

پنے افسانوں میں بغاوت پر آمادہ نہیں ا کی روح کے  مسائل کے ساتھ جسمانی مسائل بھی ہیں وہ

وں ان کی کہانی ۔سکھاتی ہے ناکرتی بلکہ عورت کو ایک عورت بننااور مرد کو ایک محافظ مرد بن

بنیادوں پر استوار ہوتا ہے ان کے افسانوں میں اعلی سوسائٹی کے چونچلے،ان ی معاشرتوپودا تار ک

ں ان کامشاہدہ نمایا     کا منافقانہ رویہ کھوکھال پن اور ریا کاری بھی ہے ان کی کردار نگاری میں

 (۲)“ہے۔

کے  دارگھرانوںجاگیر ۔وہ بانو قدسیہ کے افسانوں کے کردار ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں 

کردار متحرک اور یہ ہیں۔کے لوگ  متوسط اور کچلے ہوئے طبقے  کےخانہ سے لے کر معاشرے اہل ِ

طبقے اور  مخصوصیہ کردار اپنے۔ان میں زندگی کی توانائی اور حرارت موجود ہے  ۔تغیر پذیر ہیں

  ۔ معاشرے کے نمائندہ کردار ہیں

ترقی اور اس کے پیچھے چھپے انسان کی عدم  نو قدسیہ نے جدید دور کے انسان کی مادیبا

ی ان کے  افسانوں میں  فر د کی نفسیات ۔ہے کا انتخاب کیا شناخت اور رشتوں کی پہچان جیسے موضوعات 

ماجی سا کرداخلی کیفیات اور انسانی شخصیت میں ہونے والی شکست ور یخت کو  موضوع بن،الجھنوں 

معاشرتی اور سماجی زنجیروں  معاشی،  دیک زندگی صرف،رویوں کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ان کے نز

بوط ایثار اور قربانی جیسے مض دوستی، خلوص، کا نام ہی نہیں۔بلکہ انسان کی انسانی رشتوں کے تقدس،

 ۔عناصر سے عبارت ہے۔ان کے ہاں بیگانگی،تنہائی،اور فرد کی آزادی متصوفانہ رنگ لئے نظر آتی ہے

ں نیکی کی جستجو، رشتوں کا تقدس،انسانی ہمدردی اور ایثار نمایاں موضوعاتی حوالے سے ان کے ہا

 اخلی دان کے ہاں انسان کی خارجی زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ انسان کی ۔طور پر سامنے آتے ہیں 

وپ میں ر  مالزمت پیشہکہیں  کہیں گھریلو اور کے افسانوں میں عورت ان ہے۔ بھی ملتا واردات کا بیان  

میں عصری شعور پوری بالیدگی کے ساتھ  ۔جنان کے افسانے زندگی سے بھر پورہیںی ہے ۔سامنے آت

ظاہر ہوتا ہے۔اگرچہ ان کے افسانوں میں خارجی و داخلی حقائق دونوں کو مدنظر رکھا گیا ہے۔تاہم خارج 

ن کے ا ہیں۔  خارجی حقائق کی بدولت حقیقتا  نظر آتے کے تجربات ان کے ہاں زیادہ جامعیت کے ساتھ 

خواہشات ،جس میں زندگی کی تلخیاں بھی ہیں اور مسرتیں بھیتا ہےبھرافسانوں میں ایک عہد کا شعور اُ 

 وجود مبھی ہیں اور حسرتیں بھی۔ان کے افسانوں کے موجودہ کردارزندگی کے ان تمام رنگوں  کے ساتھ 

 :کیکے نزد یہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پور
طبقہ نسواں  یعنیصنف  یخصوصا  اپن یزندگ یک شیاپنے گردوپ بیتہذ یاپنے معاشرے، اپن ںانھی’’

سے اپنے  ںیم یمحبت ہے چنانچہ وہ انہ یگہر ںینہ یہ یکے مسائل و حاالت سے صرف دلچسپ

جو  ۔پھرںیہ یاخذکرت اتیجزئ یکردار، اپنے مکالمے، اپنا پالٹ، اپنے موضوعات اور موضوعات ک

 بنا کر معاشرے کو افسانے ریکر اور دلکش و نظر گ سمو ںیاسے اپنے آدرش م ںیہ یکچھ اخذ کرت

 (۳)“۔ںیہ یتیواپس کر د ںیشکل م یک

ے۔ ان کے ہ یکوشش ک یک کو پیش کرنے پہلوؤں  یاور باطن یاتینفس ینے عورت ک بانو قدسیہ 

ت بعض اوقاہے۔ یطور پر سامنے آت اںیصورتحال نما یاتیالم یکشمکش اور اس ک یباطن یہاں عورت ک

ف نہ صر ںیہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں م یتیکر ل اریرنگ اخت یکشمکش روحان یہاں باطنکے  ان 

 یساز ہیکے حوالے سے نظر یہے بلکہ زندگ ایکو  موضوع بنا قتوںیحق یاور باطن یخارج یک یزندگ

 ینسعورت کے ج ات،یفیک یاضطراب اور داخل یروحان ،یہے۔ اُن کے ہاں تنہائ یک یکوشش بھ یکرنے ک

 :ںیڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہ افسانوں کا موضوع بنے۔ یمسائل بھ یاتیفسو ن
 افتیدر یجھانک کر اپنے عہد کے معن ںیافراد اور محسوسات و افکار کے بطن م اء،یبانو نے اش”

ثابت  ہیمگر انھوں نے  یفطرت کا تقاضا تو ہو گا ہ یجھانکنا نسوان ہیاور  یکوشش ک یکرنے ک

 (۴)“دردمند اور باشعور شخص کا ہے۔ کیاور اضطراب ا تجّسس ہیہے کہ  ایک

ضرورت،تربیت  نفع  کو موضوع بنایا گیا ہےجس میں  ماحول  میں معاشرتی  “دو رنگی”نہ افسا

کی  دو رنگی قانون کاشکارہے۔دلبری حیدری  پولیو یا گیاساتھ ساتھ دکھاکوعادت اور فطرت  و نقصان،



 ےلحاظ سے ماحول سے ملنے والی تربیت ک کے اور اپنے حاالت یہ مالزمت پیشہ ہے  ۔ہےخاتون حامل 

 نفسیاتی اعتبار سے  آزادی سے پابندی کا سفر کرنے کو تیار نہ تھی۔وہ  ہے۔کو قبول کرتی  اثر

۔ تھا سکمپلیککا  اپےاور موٹپن  سانوالےکو  ،اساپنی ذات سے بے نیازسمن کی “ پابند”افسانہ

 سے احساسمحبت نے ا جب عامر کی، تب بیدار ہوئی ے مزین   تڑپ جذبوں اور خواہشوں س کے  زندگی

 با اعتماد لڑکی کے روپ میں  وہ اب  ر گیا۔وقت گزرنے کے ساتھ  احساس کمتری کا زنگ ات ۔دالیا 

فریبی  خود میں وہ  تعریفوں کے انبار جاتا تھا۔ بعد دوسرا سمن کو پسند کرتا  کے ایکسامنے آتی ہے۔

  گئی تھی۔ طرح پھنس بری یں م ے جال ک
کسی شخص کوبے دست و پا کرنے میں اپنے سامنے گھٹنے ٹیک دینے میں بڑی لذت ہےآدمی      ”

 (۵)“۔سکندر بادشاہ کی طرح ہالکو چنگیز خان کی طرح بڑا قوی محسوس کرنے لگتاہے

 انتینہیں جوہ خودبھی  ۔کی نفسیات کو سمجھ سکتے ہیںاسسمن کی سوچ کو ملحوظ رکھ کر ہم 

کے دل میں محبتوں کا اس اب  ۔کہ اسے کس سے محبت ہے اور کس کے ساتھ وہ خوش رہ سکتی ہے

 سکی۔  نکل باہر نہ جانے کے سراب سے ےوہ چاہمگرانبار تھا

 کو عورتوں کی ذہنیت اور وہاں کی  ماحولکے انے میں ایک امیر گھر“ سچ کا کھیل”افسانہ 

انا پرست،خود پسند،اور علم سے پیدل مگر  جو  مالکن، سردارنی ایک بڑے گھر کی موضوع بنایا گیا۔

اپنے مقابل کسی دوسری عورت کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ کلثوم شفیق وہ  ،زمانہ ساز عورت 

۔ سردار جی جو خود باعزت  اور عزت کے م کرتی گھر پر کاکےسردارنی جو  مسیح کی اکلوتی بیٹی 

ر بر وقت سردارنی  تدبی ۔ اگر تے دکھائی دیتےہیںیہاں ڈنڈی مار وہ بھیسمجھے جاتے تھے ۔رکھوالے 

 :ہیں کرجاتے ۔ڈاکٹر طاہر طیب لکھتے  غلیظ جذبوں کی تسکیناپنے  نہ کرتی تو سردار جی  
 اتیسنف یپر مہارت حاصل ہے۔ وہ کردارکو تراشتے ہوئے انسان ک یکو کردار نگار ہیبانو قدس ”

 یاسعکبھر پور  یک وںیکےمختلف رو ی۔ اُن کے کردار زندگںیہ یکو خاص طور پر مِد نظر رکھت

 (۶)‘‘۔  ںیکرتے ہ

 محبت کی داستا ن اور  یک طرفہ سچائی کی  راحیل میں لڑکی “ شاہراہ”کا افسانہ بانو قدسیہ 

 محبت کیکی لیمان بنا سوچے سمجھے س ۔وہ ہے ایک خوش فہم لڑکی کے طور پر سامنے آتی ۔وہ ہے

 ں نہ صرف پچھتاوا بلکہجہا ۔سلیمان شاد ی شدہ ہے  ۔ جب اسے  پتا چلتا ہے کہ ہے    ہ جاتی رو میں بہ

 ۔بقول الطاف فاطمہ سفربھی ناممکن نظر آتاہےواپسی کا 
بانوقدسیہ اپنے افسانوں میں انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھتی ہیں ان کےافسانے نفسیاتی نہیں ’’

میں شریک رہتےہیں ان کا قاری یہ محسوس نہیں کرتا  لیکن نفسیاتی عوامل افسانے کے تارو پود

ات قار ی پر مسلط کرنےکی کوشش کی ہے۔انہوں نے انسانی ذہن اور فعل یکہ انہوں نے اپنی نفس

 (۷)“کو اکائی بنا کر پیش کیا۔

ے آنگن ک جو خود تو غریبی سکندرہ  سو سائٹی کی امیر خاتون "میں مراہ العروس ثانی  "افسانہ  

  تہذیبی اقدار کو ختم کر دیا۔مگر جدید معاشرے کی اٹھان نے ان چڑھی ،میں پرو

 نظم و ضبط سکھانے پر تلی نا چاہتی  ہے اوران کوکر تقاضوں سے جدید  وہ بچوں کی تربیت 

 ۔ رہتی ہے
ختم fight بچوں کو دباؤ گی تو یہ پھر سو سائٹی میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ا ن میں’’

ے یہ اس یہ کسی ٹینشن کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان کو دوسروں کودبانا جھڑکنا آنا چاہہو گی تو ی

 (۸)“دور کی اہم ضرورت ہے۔

کی آنکھ کا اشارہ باپ  میں بچے ماں  تھا جس سے گھرانے سے تعلق یایک ااس کا خودتو 

چوں کی پھر بھی بوہ جدیدیت کے نزدیک پرانا طرز زندگی کسی ندامت سے کم نہیں۔ لیکن ے ہیں تسمجھ

 ۔بچے جب لندن جائیں گے تو خود ہی  ڈسپلنڈ ہو جائیں گے اس کے نزدیک بگڑتی تربیت پر ناالں ہے۔

مارے پرستی کا یہی زہر ہ ہ مادہے ۔نفسیاتی کشمکش کو بیان کیا  نیافسانے میں بانو قدسیہ نے انسا

 ااقدار اور فرد کی داخلی کیفیات کتباہ ہوتی ہوئی  یہ افسانہ معاشرتی رویوں میں سرایت کر رہا ہے۔



  ۔ہےترجمان 

جرہ ۔ہاہوتی ہے ثابت حد سے زیادہ پابندی بغاوت کا پیش خیمہ "میں انتر ہوت اداسی افسانہ "

گھرانے کے نیم پاگل سے بیاہنے  اسے امیرماں اس کی  تو باپ کی موت  ہوئیلی ۔ ورثہ میں م کوغربت

ہ اس جان سکا حتی ک یںکا دکھ کوئی نہ ۔ہاجرہ  مل سکےتو   وٹیرکی  دو وقتتاکہ  ہے ہو جاتی کو تیار 

 :بقول ڈاکٹر عصمت جمیل۔اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا بھی نہیں ۔سب نے  کی ماں
 اور پاکستانی معاشرے کی نئی انتر ہوت اداسی بانو کے افسانوں میں نفسیات،جنسیات،تصوف’’

 (۹)“موضوع جنس اور استحصال ہے۔ عورت کے تمام رنگ موجود ہیں۔لیکن بنیادی

اس افسانے میں بانو قدسیہ نے معاشرے کے متوسط طبقے کی مفلوک الحال عورت کی مجبوریوں 

اتی ہو جصرف عورت کی ساری زندگی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے میں ہی  ۔کو پیش کیا ہے

کبھی اپنی اوالد کے  اوروں کبھی اپنی خوشی،ایسی عورت کو معاشرے میں کبھی اپنے تحفظ  ۔ہے

  ہے۔ الئےمسلسل  لڑنا پڑت

کہ اسے جاتی ہے ایک سگھڑ  عورت محض اس لئے گھر سے مار کر نکال دی "بہوا افسانہ "

میں مرد  نے سچ جھوٹ کی پہچان کو مسخ کر دیا  ہے۔ اس معاشرے  سماجی رویوں  ۔ اوالد نہیں ہوئی 

رویے  معاشرتی کہانی میں ہمارے  نے اس ے ہیں ۔بانوقدسیہ تاپنی خامی کو پرکھے بنا عورت پر ظلم کر

سی کو بےبعورت کی  کے ذریعے  اس نسوانی کردار  انہوں نے  ۔کیا ہے کو خوبصورتی کے ساتھ پیش

 یں۔ہلکھتی عفت افضل  ۔میں موجود ہیں  رےنسوانی کردار  ہمارے معاشکئی اس طرح کے  ۔ہےبیان کیا 
اور چہرے قاری کے سامنے التی ہےہر چہرہ نت نئے نقش و  عورت کے ان گنت روپ بانو ’’

 (۱۱)“ نگار سے آراستہ ہے اور اپنا ایک الگ اور منفرد تاثر                 رکھتا ہے

عابدہ  غریب ہے اور ضروریات زندگی کی اشیاء بھی خریدنے سے قاصر  میں افسانہ خور سال 

  ۔کسمپرسی کا دھیان بھی ہے۔ اسے اپنے بچوں کا بھی خیال تھا اور اپنی
منے کے پاؤں میں جوتی نہیں اوپر سے ساس صاحبہ صبح صبح سارے کمرونمیں ٹاٹ پھروا ’’

دیتی ہیں فرش باسی مولی کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں منے کا جوتا پہلے اور باقی چیزیں بعد 

 (۱۱)“میں۔

ے پاؤں خیال اٹھا کر منے ک ماں کو خیال تو بیٹی کا بھی تھا مگر سویٹر کے بہانے نے بیٹی سے

ایک ہی ضرورت  مگر اس نوٹ سے صرف ضرروتوں کا انبار  مگر پرس میں سے دس روپے ۔پر ال دھرا

ں ۔سو بہانوں میں کہیں بھاؤ تو کہیدیاکسی دکان پر ٹکنے نہیں دے نے اسےناداری  ہوسکتی ہے ۔ پوری

 ۔ٹ آئیگھر پلخالی ہاتھ   آخر ہوئی یتی دں پھر دل کو تسلیا کے آڑے آتی اور رنگ کی نا پسندیدگی اس

چا کر گھر کی دہلیز پار کی تو ساس نے کہاوہ دس روپے مجھے دو میں نے برقعے کی بدس روپے 

ے ئیوہ پیسے جو بچوں پر بھی خرچ نہ کر سکی چپ چاپ ساس کے ہاتھ پر رکھ د۔سالئی کروانی ہے 

 لکھتی ہیں۔ عفت افضل دیا۔بان کربھی قر خواہشات کو بچوں کی نے  یوں  بہو کی ذمہ داری
بانو قدسیہ نے طبقاتی کشمکش،معاشرتی رسوم و رواج،نوجوان نسل کی بےراہ روی اور ان کے ’’

ذہنی مسائل،محبت جنس،عورت کا احساس محرومی،ان کاعدم تحفظ کا احساس،خوف اور ازدواجی 

 (۱۲)‘‘کو بڑی خوبی سے برتا ہے۔ تعلقات اور رشتوں جیسے اہم موضوع

کی شریفاں کی شرافت ہو یا تاجے کی بے راہ روی دونوں ہی زندگی کے “ سوغات”افسانہ 

ساتھ  دینے کےطعنے تاجے کو اس نےشریفاں  گھریلو عورت کا کردار ہے۔ہیں۔صحرائی سفر کی مانند

 کہا  راو کے اصرار پر وہ ایک عورت کو بیاہ الیا  اسی یں۔  نیازیں اور منتیں مان ، دم درود  ساتھ  اس پر

ئی  کمزور پڑ گ ملنے پر موقع اور سے ہار جاتی ہے مگر شریفاں خود  ایوب گا۔اب برائی نہیں کروں کہ 

اس افسانے میں  ۔پولی کا کردار ہمارے ہی معاشرتی کرداروں کا عکس ہے "واماندگیء شوق ۔افسانہ "

افسانہ ۔ر کے پیش کیابانو قدسیہ نے ایک عام معاشرتی رویے کومحبت کے جذبے کے ساتھ ہم آہنگ ک

نصرت معاشرے کی ان بے خیال لڑکیوں کی ترجمان ہے جوخود کو دوسروں  کردار کا "توجہ کی طالب "



 ۔وہ ملتی ہےتوجہ کی طالب ہوتی ہیں گویا  محبت بھی بھیک کی طرح جھولی میں ڈال دیتی ہے ۔وہ کے

 بے جا پیار لٹاتی ہے۔ تی اورمجید کے آگے پیچھے پھر
عورتوں سے اظہار  د کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آہستہ بولی میں جانتی ہوںاس نے مجی’’

محبت کرتے ہیں الڈ پیار تعریف سب عورت کے لئےہوتا ہے مجھ جیسی لڑکیوں کو تو ہمیشہ خود 

 (۱۳)“اظہار محبت کرنا پڑتا ہے ہمیں خود مرد کےپیروں میں بچھ بچھ جانا پڑتا ہے

تھارسس ک یاتھ ساتھ معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے جذباتکے س محبتاس افسانے میں 

 مختلف ےمعاشرے ک ںیشعور کے پس منظر م یعصر ںیم“ کلو”توجہ کے قابل ہے۔  افسانہ  یبھ ہیکا رو

 رتیبص یاور فن توںیصالح یقیتخل یاپن کی ہیبانو قدس ںیم  “نیب کامنراج ”ہے۔  افسانہ  ایک شیکو پرویوں 

ے جہاں ہ یکے گرد گھومت ناریکے ہرن م خوپورہیش یکہان یہے۔ اس افسانے ک وت ملتا ثبکا فنکارانہ 

کتھا  یعورت ک کیانے  ہیتھا۔ جہاں بانو قدس ایاپنے محبوب ہرن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کنے  ریجہانگ

و ے جوجہ اُس کا شوہر ہوتا ہ یہے اور اس ک یہے جو دلبرداشتہ ہو کر اپنے چچا کے ہاں آجات یک انیب

ہے  ینتس یکہان یک ناریہے۔ وہ عورت جب ہرن م تایپنشن بہو کے نام لکھ د  یجمع پونج یبھر ک یزندگ

مار  ںیا ہے تو وہ دھاڑتہو  بیکو  نص یکس یکے ہاتھوں مرنا کس نوںمعلوم ہوتا ہے کہ اپ ہیاور اُسے 

 ہے۔   یکر رونے لگت

 یجو ہر شے کو خس و خاشاک ک ایگ ایاطاقت کو دکھ یمحبت کے جذبے ک میں  “لیامرب”افسانہ 

۔ ںینظر آتے ہ کارکے ش یاور تنہائ ںیہوئے ہ ےیصورت ل یاتیطرح بہا لے جاتا ہے۔ اس کے کردار الم

اس افسانے  ۔ںیگئے ہ ےیک شیپ ںیم وںیسے کہان قےیمضبوط اور سل یکے کردار انتہائ“ محبت”افسانہ 

کے ڈاکٹر انور سدید  ہے۔ یگئ یک یفنکارانہ عکاس یک اتیفیک یداخل یگزرنے وال ںیمحبت کے سفر م ںیم

 مطابق:
انہوں نے اپنی آرزوؤں،تمناؤں اور خواہشات کی پیش کش کے لئےافسانے کو وسیلہ نہیں بنایابلکہ ’’

اسے حقیقی رنگوں میں پیش کرنے کی کوشش       ۔جو کچھ معاشرے میں زمینی سطح پر ہو رہا ہے

 (۱۴)‘‘کی۔

سانوں ہے۔ اُن کے بعض اف ملتی یجھلک بھ یمتصوفانہ رنگ ک کہیں  ںیانوں مکے افس ہیبانو قدس

 یداخل ںیکے افسانوں مان ۔ہے  سے  تیروحانپتا چلتا ہے جن کا تعلق  وں کابات یگہر کی  یزندگ ںیم

میں   ناہے مگر  ایمسائل کو موضوع بنا یمعاشرت ے ساتھ ساتھ ک  اتینفس یمرد وعورت ک اور اتیفیک

ے ہے۔ انھوں ن غیشعور پختہ اور مشاہدہ بل یکا عصر ہیانو قدسبھی نظر آتا ہے۔  بانداز یمانوروکہیں 

سامنے  یمسائل کو بھ یہے بلکہ خارج ایبنا نہیں  کا حصہ وںیکہان یمسائل کو اپن یصرف فرد کے داخل

 کھنےید سےکر کے نئے اندازِ  یکے ساتھ نتھ یزندگ یقینے رومان کو حق انہوںہے۔ یکوشش ک یالنے ک

ہے ۔  ینظر آت کوشش یاجاگر کرنے ک یمعامالت کو بھ یاتیعیکے ہاں مابعدالطب انہے۔   یکوشش ک یک

 حاصل ہے۔  سترسبنت پر فنکارانہ د یک یکو کہان ہیبانو قدس

 یبھ کا رنگ یاور فطرت نگار یاسلوب کے ساتھ ساتھ منظر نگار ںیکے افسانوں م ہیبانو قدس

افسانہ نگار کے گہرے مشاہدے کا  جس سے جاندار ہے۔  یمنظر نگار ی۔ اُن کگہرا اور فنکارانہ ہے

 یوہ زندگ ۔ےہ یپختہ    مشاہد ے کے بل بوتے پر سامنے آت یمنظر کش ںیم وںیکہان یہے۔ اُن کہوتا اندازہ 

 قتیق۔  اُن کے ہاں حںیہ یکرت انیکے ساتھ ب تیمتصوفانہ ماوارئ ے ہوئے کھتید ںیانداز م یکو معروض

 یراور ماحول کو پو ںیہ یآنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرت یہے ۔ وہ کھل زیسے لبر تیجذبات یبھ ینگار

 نے دسیہبانو ق۔ہے فیاور مشاہدہ قابل تعر لی۔ اُن کا تخںیہ یکرت شیمہارت کے ساتھ صفحہ قرطاس پر پ

،بے آسودگیلی ناکیا اور فرد کی،بے چینی،داخاپنے عہد کی معاشرتی زندگی کا  گہرائی سے مطالعہ 

ے کیا۔وہ سماج میں موجود غلط رویوں،ب پیش یقینی عدم تحفظ،کرب اور بے اعتمادی کو اپنے افسانوں میں 

ی تاور اقدار سے دوری کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنا جا تقلید،معاشرے میں پنپنے والی برائیوں

 :ڈاکٹر محمد عالم خان  بقول۔ہیں



 رنگ ساتھ ساتھ یاتیعیاور مابعدالطب رتیشعور، بص یو معاشرت یاجسم ںیکے افسانوں م ناُ  ’’

 یرتک شیفنکارانہ مہارت سے پ یاور اس سے وابستہ معامالت کو بڑ یزندگ ی۔ وہ انسانںیچلتے ہ

 یمعاشرے ک یہے۔ وہ انسان یجات یجدت پائ ںیم روںیتنوع اور تحر ںی۔ اُن کے موضوعات مںیہ

ے عالوہ ۔ اسکںیہ یکرت اںیمنافقت اور کھوکھلے پن کو نما یک اور مخصوص طبقات وںیر اک بیفر

 (۱۵)‘‘ہے۔ تاید یدکھائ یکا عکس بھ یزندگ یہوئ یسسکت یان کے ہاں نچلے طبقے ک

 یات کجذب ویانمرو ،یتشنگ ات،یفیک یداخل ،یجہاں تنہائ ںیکرداروں منسوانی کے   ہیبانو قدس

 قتوںیحق یاقدار، جنس اور معاشرت یے کردار محبت، انساناُن ک ںیوہ ،ہے یملت  یپرست یاور ماض یعکاس

ہاں  ان کے۔نظر آتی ہے   یپسند تیمثال اور   یبے ساختگ ںی۔ اُن کے کرداروں مںیہبھی  دار نہیآئ یک

ساتھ  کے اتیفیک یاور داخل یخارج ، یاتینفس، یجنس ،یمعاش ، یتمام تر معاشرت یعورت کا کرداراپن

ورت ع یاور مشرق یمغرب  وں کے ساتھ ساتھ عورت یاور شہر یہاتیدنہوں نے ۔اےنظر آتا ہ ںیم وںیکہان

اور  لیو تخک قتوںیتلخ حق ینے معاشرے ک ہیہے۔ بانوقدس بیان کیا ںیفنکارانہ انداز م یکے فرق کو بھ

کا  رتیفنکارانہ بص سے لحاظ یاور فن  یفکر ںیاپنے افسانوں م کرتے ہوئے  شیپ کے ساتھ مشاہدے 

اظہار  یقیشعور اور پختہ تخل یعصر ہے۔بالشبہ ان کے افسانوں کے نسوانی کرداروں میں    ایدثبوت 

 کو واضح طور پر دیکھا جا سکتاہے۔
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اسالم آباد:مقتدرہ قومی ،ردو افسانہ اور عورتنسائی شعور کی تاریخ ،اعصمت جمیل،ڈاکٹر، ۔۰

 ۹۱۹،ص۹۹۱۱زبان،

 ۶۸،صء۹۹۹۱ ادارہ انشا،حیدر آباد: ،انو قدسیہ شخصیت اور فنعفت افضل،ب ۔۱۹

 ۱۱۸ء،ص۹۹۱۶ لی کیشنز،سنگ میل پب الہور: ،باز گشتبانو قدسیہ، ۔۱۱

 ۵۶،صبانو قدسیہ شخصیت اور فن عفت افضل،  ۔۱۹

 ۸ص ء،۹۹۱۱،سنگ میل پبلی کیشنزالہور:،کچھ اور نہیںبانو قدسیہ، ۔۱۱

 ۱۱، ص۹۹۹۸ اکادمی ادبیات،اسالم آباد:، بانو قدسیہ شخصیت اور فنانور سدید،ڈاکٹر، ۔۱۱

 ۵۱۱،ص۱۰۰۸، الہور:علم و عرفان پبلشرز،اناتحاردو افسانے میں رومانوی رج عالم خان ، ڈاکٹر، ۔۱۵

 
 

 


