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 ۲۹۷ ا۔مجموعی جائزہ  پنجم :  باب

 ۳۲۷ نتائج ، سفارشاتب۔ 

 ۳۲۹ کتابیات         

 

 مقالے کا دائرہ کار

کے میدان میں عظیم  فرائیڈ  نے اپنے نظریات کی بنا پرجہاں نفسیات سگمنڈ

کارنامے سر انجام دے ہیں وہیں ادب کوبھی متاثر کیاہے۔ادب میں بھی  خاص طور 

ح پر پڑے ہیں۔اّول نے کچھ زیادہ اثرات قبول کیے۔ادب پر یہ اثرات دو سط پر ناول

ل عالمی ادب بالخصوص ناول یا تکنیکی سطح پر۔یہ اثرات پہلے پہفکری۔دوم فنی 

پر پڑے۔عالمی ادب کی دیکھا دیکھی اردو ناول میں بھی فرائیڈ کے زیر اثر 

لکھنے کا سلسلہ چل نکال۔گویا جس طرح مغربی ناول نے فکری اور فنی سطح پر 

ٹھیک اسی طرح کے تجربات اردو ناول ،فرائیڈ کے افکار و نطریات  کو سمویا

 ۔میں ہونے لگے

یں مختلف مکا تیِب فکر سے متاثر ہو کر ادب  تخلیق کیا جاتا ہے جس طرح ادب م

اس طرح اس پر تحقیق و تنقید کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے،یہی حال ادب 

کی مختلف اصناف کا بھی ہے۔فرائیڈ  کے افکار و نظریات کے زیر اثر لکھی 

ور ملتے ہیں ضرجانے والی مختلف اصناف پر  مختلف حوالے سے تحقیقی کام 

مگر صنِف ناول کے حوالے سے خاص طور پر فکری سطح پر اب تک کوئی 

 خاطر خواہ  تحقیقی کام سامنے نہیں آیا۔

اردو ناول پر فرائیڈکےفکارونظریات کےا ’’ہوئےتےکو مِد نظر رکھ اسی کمی

اس تحقیقی ے۔جہاں تک کے عنوان سے تحقیقی  مقالہ لکھا گیا ہ‘‘ اتثر

اردو ناول پر فرائیڈ  کے افکار و نظریات کے ’’ار کا تعلق ہے،ک ائرہ لےکےدمقا

سطح تک محدود رکھا گیا ہے۔ پہلی ‘‘ فکری’’کو  دو وجوہات پرصرف ‘‘ اثرات

دوسرا یہ کہ  سطح پر تحقیقی کام ایک اور مقالے کا متقا ضی ہے‘‘ فنی’’یہ کہ 

سے تحقیقی کام  میں کئی حوالوں پر پہلے بھی ناولسطح ‘‘ تکنیکی’’اور ‘‘ فنی’’

 ہو چکا ہے۔

فرائیڈ کے افکار ’’اس مقالے کو پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔پہلے باب  کا نام

کے مختصر بیان ‘‘ فرائیڈ کے احوال وآثار’’ہے۔جس میں ‘‘ و نظریات کا تعارف
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کے بعد اس کے افکار و نظریات کا تعارف کروایا گیا ہےاور ان نظریات پر زیاہ 

 کی گئی ہے۔توجہ صرف 

اردو ناول کی روایت میں نفسیاتی تناظر میں لکھے جانے ’’ عنواندوسرے باب کا 

 ہے جس کے آغاز ‘‘ والے ناولوں کا جائزہ

کے تعلق کو مختصر بیان ‘‘ یاتاردو ادب اور نفس’’اور‘‘ادب اور نفسیات’’ں می

میں ‘‘ نفسیاتی تناظر’’ء تک لکھےگئے ناولوں کا۱۹۳۰ہوئے آغاز سےکرتے

   مختصر جائزہ لیا گیا ہے۔ 

اردو ناول پر فرائیڈ کے نظریہ جنس کے ’’تیسرا باب جس کا عنوان

ناول  کی اہمیت پر نہایت  مختصر روشنی ڈالتے ہوئے‘‘ جنس ’’ہے،میں ‘‘اثرات

کے اثرات ‘‘  نطریہ جنس’’لخصوصفرائیڈ کے افکار و نظریات کے اثرات بمیں 

کے اصولوں کو مِدنظر ‘‘نظریہ جنس’’کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا فرائیڈ کے 

 رکھتے ہوئے تجزیہ کیا گیا ہے۔

فرائیڈ کے غیر جنسی فلسفیانہ فکری مباحث کے اردو ناول ’’چوتھے باب کا عنوان

صراً  ان ہے۔اس باب میں  موضوع کی ضرورت کے پیش نظر  مخت‘‘ پر اثرات

ہمارے  چند  فلسفیانہ مضامین کو تعارف کروایا گیا ہے جن کا تعلق براِہ راست

تحقیقی موضوع کے ساتھ تھا۔ان فکری مباحث کو شعوری طور پر پہلے باب کی 

بجائے اس باپ میں بیان کیا گیا ہے۔اس کے بعد ان  افکار و نظریات  کے اثرات 

 کو ناول  تالش کر کے ان کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

ھی باب پنجم میں،مجموعی جائزہ،حاصِل بحث کے ساتھ ساتھ نتائج و سفارشات ب

   پیش کی گئی ہیں جبکہ سب سے آخر میں کتابیات درج کی گئی ہیں۔
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  مقالے کا مقصد

سگمنڈ فرائیڈ ایک ایسی نابغہ روزگار ہستی ہیں جنہوں نے اپنے افکار و نظریات 

 مروج سے نہ صرف انسانی ذہن اور انسانی شخصیات کے اپنے سے پہلے

رد کی شخصیت کی معاشرے کے تعلق ،ف ا بلکہ فرد اورنظریات کو غلط ثابت کی

انسانی افعال و  ،ں ت اور اس کی کار کردگی ،انسانی  الجھنوتشکیل ،ذہن کی ساخ

  کیں پیشاورتشریحات  کی نئے سرے سے تو جیحات وغیرہ  اعمال 

‘‘ تحلیل نفسی’’فرائیڈ نے جہاں  فرد کی ذہنی زندگی کو موضوع بنا کر

اور پھر  کا عالج کیا نے ذہنی امراضرکھی،جس کے ذریعے اس  کی بنیاد

کے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں نئے اور چونکا ‘‘ تحلیل نفسی ’’اسی 

دینے والے انکشافات کیےوہیں ادب بھی ان کے افکار و نظریات سے متا ثر 

ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔خود فرائیڈ نے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہوئے ادب  

ت کے حوالے دیے ہیں اور کئی ایک تخلیقات کا خود میں سے کئی ایک تخلیقا

 کی روشنی میں تجزیہ کیا ہے۔‘‘ تحلیِل نفسی’’بھی

خاص کر ناول نگاروں نے با قاعدہ فرائیڈ کے افکار  مغربی ادیبوں

اول نگاروں کے ہاں بھی یہ ے ناولوں کا حصہ بنایا ہے۔اردو نونظریات کو اپن

 رجحان ملتاہے۔

فرائیڈ کے افکار ونظریات کے حوالے سے اگر تحقیقی اردو ناول میں  

کام  جائزہ لیا جائے تو بد قسمتی سے مایوسی ہو تی ہے۔ناول نگاروں پر 

انفرادی کام کرتے ہوئےاور مصنف کی شخصیت کو مِدنظر رکھتے ہوئے 

موجود شارے ضرور ملتے ہیں مگر ناول میں طرف ا فرائیڈ کے نظریات کی

تحلیل ’’ہونے کے برابر ہے۔چند ایک کرداروں کا کرداروں کا تجزیہ نہ 

کی روشنی میں کیا جانے واال تجزیہ بھی  کسی حد تک تشنہ ہے۔اس ‘‘ نفسی

نئے سرے سےاور خاص طور پر ناول نگاروں کولیے ضروری تھا کہ اس  

کے اصولوں کو ‘‘تحلیل نفسی ’’کی بجائے ناول میں موجود کرداروں کا

وضع کردہ اصطالحات کے ذریعے کرداروں کے مِدنظر رکھ کر فرائیڈ کی 

 اندر جھانک کر ان کے ذہنی اعمال کے پِس پردہ نفسیات اور ال شعوری

 محرکات کا کھوج لگایا جائے۔

اردو ناول  پر فرائیڈ کے افکار و ’’اس تحقیقی مقالے کا مقصد

رات کی کیا نوعیت جائزہ لینا ہےکہ  اردو ناول میں فرائیڈ کے اثکا‘‘نظریات

کس طرح ناول کا حصہ بنایا گیا ہے؟،ناول میں پیش کردہ  ے؟،نظریات کوہ

،ان ؟کردار اپنے اعمال وافعال کے زیر اثرکیا مخصوص مزاج رکھتے ہیں
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ہوتا ہے؟ان کے مخصوص کاال شعور کہاں تک ان کے شعور پر اثر انداز 

اعمال و افعال کے پیچھےان کی الشعوری زندگی اور خاص طور پرفطر ی 

 ۔اور کتنا ہاتھ ہے؟ کا کیا کردار جبلتوں کی نا آسودگیجنسی 

ی ہے سے بھری  پڑ‘‘ جنس نگاری’’اس طرح اردو ناول کی  تاریخ 

فرائیڈ  کے اثرات کا نتیجہ قرار نہیں  دیا جا مگر تمام جنس کے بیان کو 

اصول اور پیرا میٹر جو فرائیڈ نے جنس سے متعلق  سکتابلکہ وہ مخصوص

کی روشنی میں کرداروں کی جنسی زندگی کا تجزیہ کیا گیا ،بیان کیے ہیں 

 ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The research of Freud’s ideology and thought on urdu novels, has been conducted 
while considering the principles of psychoanlysis. The researcher has consciosuly 
selected such novels, that directly accept and depict the  influence of Freud. The 
philosophy of Freud has affected the world literature especially fiction, both in terms 
of thought and art, and such is the condition of urdu novels as well. My research 
investigation aims to deals with Frued’s ideology on its philosophical level. The 
ideology of Freud has been divided on two levels: Frued’s ideas about sex and 
Frued’s views on non sexual psychoanaltyical discourse.  
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It is confirmed that among the literary figures of Sub-continent the influence of 
Frued was introduced in the second decade of 20th C. However, it was limited to the 
critical essays and mere translations and upon novel its effect can be observed after 
1930s. Btefore analyzing Frued’s ideology in Urdu novels, it was significant to present 
the background, history and evolution of urdu novel. The novels of representative 
novelists written before 1930s, were psychoanalytically analyzed.    

The study has been divided into five chapters. The first chapter presents Frued’s 
introduction and basis of his ideology. The psychonalysis of novels of initial novelists 
has been conducted in the second chapter. For urdu novelists the attraction in Frued 
was his sex based ideology. After 1930s its clear impact has been affected upon urdu 
novels. Therefore, in the third chapter, Frued’s sexual ideas have been applied. Frued 
in the last years of his age, wrote numerious non sexual, philosophical, 
psychoanalytical essays. Some novelists have also accepted the influence of such 
essays. Therefore, in the fifth chapter, such novels that have similar impact,  have 
been given space in the dissusion. The fifth chapter also presents the concluding 
analysis, recommendations and results    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اظہار تشکر

کا انتخاب کا تو بہت ‘‘ اردو ناول  پر فرائیڈ کے اثرات’’جب میں نے اس موضوع 

سے لوگوں نے میری حوصلہ شکنی کی ان میں چند اساتذہ بھی شامل تھے  کہ یہ 

ایک مشکل موضوع ہے اور یہ بات کافی حد تک درست بھی تھی۔اس وقت تو 

ع پر تحقیقی کام کا مجھے ان کا مشورہ اور بھی یاد آیا جب میں نے اس موضو

آغاز کیا۔تاہم بہت سے اساتذہ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہ صرف حوصلہ افزائی 
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فرمائی بلکہ ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دالیاجن کا یہا ں شکریہ ادا کرنا میرے 

 لیے عین فرض ہے۔

 سےمیرا طالبعلمانہ تعلق ایم۔اے اردو کے پہلےمحترم جناب ڈاکٹر نعیم مظہر استادِ 

سمسٹر سے ہے جڑ گیا تھا۔جو میرے لیے باعث فخر ہے۔انہی دو سال میں ان کی 

علمی بصیرت سے مستفید ہونے کا بھر پور موقع میسر آیا۔میری خوش نصیبی کہ 

ایچ۔ڈی میں بھی ان سےدوبارہ مستفید ہونے کا موقع ہاتھ آ ے بعد پی۔ایم۔اے ک

ا مگروہ جھجھک ختم ہو گئی  جو گیا۔اس دوران طالبعلمانہ ادب اپنی جگہ قائم رہ

استاد اور شا گرد کے درمیان ہوتی ہے جس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم کسی بھی وقت ان 

سے علمی مسائل سے متعلق بات کر  سکتے تھے۔اور اس کے مزید ثمرات اس 

وقت میسر آئے جب میں نے انہیں اپنے مقالے کا نگران مقرر کیا۔انہوں نے میرے 

میری ہر طرح سے مد د کی وہ چاہے دوراِن تحقیق پیش آنے والے تحقیقی کام میں 

مسائل ہوں یاکتب اور مواد کی دستیابی ہو۔اس دوران اگر ان کی رہنمائی یا تعاون 

میرے شامِل حال نہ ہوتا تو شائد میرا یہ کام تکمیل کو نہ پہنچتا اس لیے میں ان کا 

 مشکور ہوں کہ انہوں میر رہنمائی کی۔

کا بھی میں خصوصی طورپر  شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اسلم ڈاکٹر فوز

میرے ا س تحقیقی کام میں  نہ صرف تعاون و رہنمائی سے نوازا بلکہ ہر موقع پر 

 وصلہ  افزائی بھی کی۔میری  ح

کا بھی شکر گزار جنہوں وقتاً فوقتاً میری  محترمہ ڈاکٹر روبینہ شاہین  صدر شعبہ

کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں  ہر  ترم ڈاکٹر عابد سیالاستاد محرہنمائی کی ہے۔

 معاملے میں میری رہنمائی اور تعاون کیا۔

اس تعلیمی سلسلے میں ان اساتذہ کابھی مشکور ہوں جن سے میں نے دوران کالس 

 رشید امجد،یا کالس سے باہر کسب ِفیض حاصل کیا ان میں جناب ڈا کٹر 

،ڈاکٹر روش ندیم ۔ڈاکٹر صالح الدین   درویش  احمد جاوید،ڈاکٹر شفیق انجمپروفیسر

 شامل ہیں،ڈاکٹر شفیق آصف 

دوستوں میں ڈاکٹر اسحاق علی رضا۔ڈاکٹر انیلہ سعید،ڈاکٹر اسما عیل      

نے میرے تحقیقی عنایت ہللا      یو سف  ض خالداعباسی،سید گلفام علی شاہ ،ایم فی

 سے مشکور ہوں۔کام میں مدد اور تعاون کیا جس کا میں تہہ دل 

بھائی کا کردار ادا کیا ہےاور  ندگی ہمیشہ بڑےمتاز نے میری زڈاکٹر ماجد م

زندگی کے ہر معاملے میں میری  مدد اور رہنمائی کی ہے۔میرے تحقیقی کام میں 

ے،ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی شروع سے آخر تک  اپنا بے لوث تعاون پیش کیا ہ

 ی ہیں۔دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ رہکی 
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س کام کو کرنے کی ہمت اّول و آخر اس رب العزت   کا شکر گزار ہوں جس نے ا

،جو میرے ہر کام میں مدد کرتا ہے،مجھے ہمت دیتا ہےاور اور طاقت  عطا کی

 میری رہنمائی کرتا ہے۔ 

  

          

 محمد بالل 
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 باب اول

 

 کے افکار ونظریات کاتعارفگمنڈ فرائیڈس

 احوال وآ ثارا۔

ء  ۱۸۵۶مئی  ۶(Sigmand Freud)روحِ رواں پروفیسر سگمنڈ فرائیڈ تحلیل نفسی کا

کے ایک قصبے ہے ،  و سلواکیہ موجودہ چیککہ  جو  Moravia)) کو موراویا

کے ایک متوسط یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ۔ فرائیڈ کا باپ ( Freiberg)فرائبر گ 

جیکب  اون او ر کپڑے کا ایک معمولی سوداگر تھا ۔(Jakob Freud)جیکب فرائیڈ 

سترہ برس کی فرائیڈ نے  یکے بعد دیگرے تین شادیاں کیں۔ اس نے پہلی شادی 

اس میں سے دو بیٹے ( سے کی ۔ Sally Kannerعمر میں شیلے کینر )

( Rebeccaپیدا ہوئے ۔ دوسری بیوی ربیکا )(Philip)اور فلپ  (Emanuel)عمانوئل

نے چالیس  فرائیڈ جیکب  اس کے عالوہ    تھی جس سے کوئی اوالد نہ ہوئی ۔ 

 Amaliaنتھینسن) برس کی عمر میں بیس برس سے بھی کم عمر لڑکی ایملیا

Nathansohn ) وہ اکتالیس سال  جو کہ فرائیڈ کی ماں تھی۔  شادی کیتیسری سے

اور راسخ العقیدہ  کاجفا کش اور قدرے درشت طبیعت اور سخت مزاج کا مالک 

گھر میں اپناحکم منوانے کا عادی تھا۔اس لیے فرائیڈ جو تھا ( Hasidic Jewsیہودی )

کی عالمت کے کے ذہن پر باپ کا تصور بچپن ہی سے خوف ،دہشت اور حاکم 

طور پر نقش ہو گیااور یہ تمام عمر رہا۔فرائیڈ اس واقع کو اکثر دہراتا رہتا کہ بچپن 

میں ایک دفعہ غلطی سے وہ اپنے باپ کے کمر ے میں داخل ہوا جس پر اس کے 

والد نے اسے اتنا ہیبت ناک انداز میں ڈانٹا کہ دو سال کی عمر تک اکثر بستر پر 

سخت مزاج کے باوجود فرائیڈ نے ان کی چند خوبیوں کی اس کا پیشاب نکل جاتا ۔

طرف بھی اشارہ کیا ہے مثالً فرائیڈ کو سیر کروانے باغ میں لے جانا ،کبھی کبھار 

اس سے پیار بھرے انداز میں میٹھی میٹھی باتیں کرنااور کھیلنا وغیرہ۔لیکن 

ت مزاج مجموعی طور پر فرائیڈ کی شخصیت پر اپنے باپ کا جو اثر ہوا وہ سخ

فرائیڈ کی شخصیت پر نہ صرف ان کے والد کی سخت  اور ڈکٹیٹر کا ہی رہا۔

مزاجی نے اثر ڈاال بلکہ خاندان میں موجود دوسرے رشتوں میں عدم توازن اور 

نامساعد معاشی حاالت کو بھی عمل دخل تھا۔اس لیے بجا طور پرکہا جا سکتا ہے 

انے میں کئی اسباب اور کردار کہ فرائیڈ کی خاندانی صورت حال کو پیچیدہ بن

 تھے۔فرائیڈ کے سوانح نگار جو پہال اور اہم سبب لکھتے ہیں وہ فرائیڈ کی ماں اور

میاں بیوی میں عمر نے اس فرق عمر کے۔اس کے باپ کی عمر میں تفاوت ہے 

کی  حقیقی   میاں بیوی کے رشتے ہم آہنگی پیدا نہ ہونے دی جو ذہنی  بھر وہ 
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کے وقت صرف  اپنی شادی رائیڈ کی ماں ایملیا ف۔ہےخوبصورتی اور فطری حسن 

چھوٹی تھی ۔  سال  سے عمر میں تقریباًبیسپنے شوہر سال کی تھی ۔اس طرح وہ ابیس 

 کر  ارہ تھکوہ  ہتا تھا اور جب میں مشغول ردن روزی کمانے  راشوہر سا ادھیڑ عمر 

گھر آتا تو وہ ایسے جذبات کا اظہار نہ کر پاتا جو ایملیا کی عمر کی مناسبت سے شائد 

فرائیڈ کے لیے ایک طرح مفید بھی ثابت ہوا کہ اس کی ماں ۔کوئی نوجوان شوہر کر پاتا 

وہ بڑا ہوا تو اسے اپنی  ھی ہے کہ جو نہی مگر یہ بکی محبت کا وہ اکلوتا حقدار بن گیا۔ 

ے خود کئی جگہوں پر اس کا کا احساس ستانے لگا۔ اس ن ت و جذبات ماں کے احساسا

 اظہار کیا ہے ۔ 

اس طرح دوسرے اسباب و کردار جن کی طرف فرائیڈ کے سوانح نگار اشارہ 

کرتے ہیں ۔ان میں جیکب فرائیڈ کی پہلی بیوی اور اس کی اوالد ہے جن کے 

ر آتے ہیں ۔جن کا ذکروہ خود پر ان مٹ نظقاء فرائیڈ کی زندگی اور ذہنی ارت اثرات

نوں دو  پہلی بیوی سے جیکب کے تا ہے۔اپنی تحریروں اور خود نوشت میں کر

۔جب و عمانوئل سے تین سال چھوٹا تھافلپ تھاج ا عمانوئل جبکہ دوسر  ڑا،ببیٹے 

یٹی اور فرائیڈ پیدا ہوا تو عمانوئل کی عمر بیس برس کے قریب تھی اور وہ ایک ب

۔فرائیڈ کا بھتیجا اس سے ایک سا ل بڑا تھا اوروہ فرائیڈ بھی تھا ایک بیٹے کا باپ

کے کھیل کود کا ساتھی بھی تھا۔یہ سارا کنبہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتا 

تھا۔فرائیڈ اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا جبکہ خاندان میں سب سے چھوٹا تھا۔ عمر کے 

ڈ کی ماں،سوتیال بھائی لحاظ سے اس کا باپ اس کے دادا کے برابر تھا جبکہ فرائی

فرائیڈ کی شخصیت اورذہنی ارتقاء میں اس کے  اور اس کی بیوی ہم عمر تھے۔ 

خاندان کا بڑا ہاتھ تھاجس میں رشتوں کی ڈور الجھی نظر آتی ہے ۔ ڈاکٹر نعیم احمد 

فرائیڈ کے خاندان میں موجود عمروں میں تفاوت اور رشتوں میں عدم توازن کے 

 :حوالے سے لکھتے ہیں

فرائیڈ کے گھر میں رشتوں کا تانا بانا اتنا الجھا ہوا تھا کہ وہ اس 

کی کوئی توجیح نہیں کر پاتا تھا ۔اس کی خوبصورت اور کم عمر 

ل کی ہم عمر تھی اس لحاظ سے اصولی طور پر اسے عمانوئ ،ماں

ل کی بیوی ہونا چائیے تھا ۔اس کے باپ کی بیوی دراصل عمانوئ

ل اور فلپ عمانوئا چاہیے تھا ۔اس کا بھائی فرائیڈ کی دایہ کو ہون

کے بجائے جان کوہونا چاہیے تھا جو کہ ا س کا بھتیجا تھا ۔جان 

کواس کا بھی فلپ کو چچا کہتا تھا اور فرائیڈ کا خیال تھا کہ فلپ 

 ۱۔چچا ہونا چاہیے تھا 

ے ان تمام رشتوں نے فرائیڈ کی شخصیت میں اہم کردار ادا کیا ۔ خاندانی رشتوں ک

بھی تھی ۔جو (Nanny)ایک اہم کردار اس کی دایا نینی  عالوہ فرائیڈ کی زندگی کا

تند خو ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والی عورت بھی تھی ۔وہ رومن کتھولک 

تھی اور اکثر فرائیڈ کو گرجا گھر لے جایا کرتی تھی ۔جنت ،دوزخ،حشر ،نشر اور 

اس طرح راسخ کیے کہ گرجا سے  خدا کے تصورات اسی نے فرائیڈ کے ذہن میں
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طرح وعظ و نصیحت کرنے کی ی ڈ اکثر مذہبی امور پر پادریوں کواپسی پر فرائی

کوشش کرتا تھا۔الغرض فرائیڈ کے خاندان میں باپ جہاں سخت مزاج اور مطلق 

العنان حاکم بنا ہوا تھاوہیں وہ فرائیڈ کے لیے طاقت ،علم اور دانشمندی کا سر 

ئیڈ کے خیال میں اس کا باپ ساری دنیا میں عقل مند ترین اور چشمہ بھی تھا۔فرا

والی محبت  طاقت ور شخص تھا اس کے بر عکس ماں اس کے لیے نہ ختم ہونے

  امحبت کرتی تھی ۔تھی اور فرائیڈ سے بے انتہ اور شفقت کا سر چشمہ

Sigmund was the first born child of Jakob and Amalia Nathansohn 

Freud, Although his father had two grower sons, Emanuel and Philip, 

from previous marriage. Jakob and Amalia had seven children within 

ten years, but Sigmund remained the favourite of his young indulgent 

mother.۲ 

 Reality Principleحقیقت) دیک فرائیڈ کا باپ اس کے لیے قانونِ زبعض ناقدین کے ن

رائیڈ کی زندگی ۔فتھی(کی Pleasure Principleماں اصوِل لذت ) جبکہ  ( کا مآخذ 

فکر شخصیت اور اس کی ت نے بھی جنم لیا جو فرائیڈ کی قعامیں کچھ ایسے وا

میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں مثالً فرائیڈ جب انیس برس کا تھا تو اس کا دوسرا 

یدا ہو ا اور آٹھ ماہ بعد فوت ہو گیا ۔چونکہ ماں کی تمام محبت کا وہ بھائی جولیس پ

اکلوتا حقدار تھا۔ جولیس کی پیدائش کے بعد ماں کی مامتا کی فطری تقسیم دیکھ کر 

فرائیڈ حسد اور عدم تحفظ محسوس کرنے لگا ۔وہ خود لکھتا ہے کہ وہ نومولود کے 

س سے رقابت اور حسد کے خالف طرح طرح کی باتیں سوچا کرتا تھا ۔جولی

باوجود فرائیڈ کاذہن اس کی موت سے بر ی طرح متاثر ہوا ۔اپنے معاندانہ خیاالت 

کی وجہ سے اس کے اندر ضمیر کی مالمت ،ندامت اور پشیمانی کے جذبات پیدا 

ہو گئے بہرحال فرائیڈ کا ذہن شروع ہی سے محبت ،رقابت اور حسد کے ساتھ 

مسائل سے الجھاہوا تھا جس کے نقوش اس کی ساتھ پیدائش اور موت جیسے 

شخصیت پر عمر بھر ان مٹ ثبت رہے اور وہ ان کا حل ڈھونڈتا رہا۔فرائیڈ ابھی 

کو جنم Anna))ہ اس کی ماں نے اس کی بہن اینا جولیس کی موت کو نہ بھوال تھا ک

دیا۔اب جولیس کہ جگہ اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے اینا آگئی ۔اینا کی آمد سے 

فرائیڈ کی ابتدائی ،ائیڈ کا جذبۂ حسد و رقابت اور بڑ ھ گیا ۔جولیس اور اینا فر

میں بہت اہمیت رکھتے ہیں ۔آہستہ زندگی الشعوری  بعد کیاس کی زندگی اور 

آہستہ فرائیڈ نے اپنے آپ کو اس الجھی ہوئی صورت حال کا عادی بنا لیا ۔اینا سے 

اس نے مصالحانہ رویہ اختیا ر کیا ۔اینا کے بعد روزا اور ڈولفی نے جنم لیا جنہیں 

بھی ہو سےمحبت فرائیڈ نے نہ صرف قبول کیا بلکہ قدرتی طور پر فرائیڈ کو ان 

 ۔ یئگ

 تعلیم و تربیت:

فرائیڈ نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں اپنی تعلیم و تربیت کے متعلق بہت 

مفصل و جامع لکھا ہے ۔فرائیڈ کا خاندان اپنے آبائی وطن جہاں سیاسی حاالت کی 
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وجہ سے یہودی زیِرعتاب تھے اور اوپر سے اس کے والد کے معاشی حاالت 

کی طرف ہجرت جائے پیدائش کو چھوڑ کر مانچسڑ خراب ہوئے تو انہوں نے اس

کی طرف نقل مکانی ( Leipzig)اں بھی بات نہ بن پائی تو لپزاگکی۔بد قسمتی سے یہ

کی ۔اس وقت فرائیڈ کی عمر صرف تین سال تھی ۔یہاں اس کے خاندان نے صرف 

گئے نا منتقل ہو  یاہتر تعلیم و تربیت کے لیے وہ وایک سال گزارا اور بچوں کی ب

۔اس وقت فرائیڈ کی عمر چار برس کی تھی اور اپنی تعلیم یہیں مکمل کی ۔ہائی 

چار برس تک اول آتا رہا ۔جس کی وجہ سے اسے یہ رعایت دی  وہ  سکول میں

جاتی کہ ساالنہ امتحان دیے بغیر اسے اگلے درجے میں ترقی دے دی جاتی 

اس کے والد کا اصرار ۔اگرچہ فرائیڈ کے گھریلوحاالت کچھ اچھے نہ تھے لیکن 

تھا کہ وہ اپنے رجحان کے مطابق پیشہ اختیار کرے تو فرائیڈ نے معالج کے 

شعبے کو ترجیح دی ۔حاالنکہ اسے نہ تو اپنی تعلیم کی ابتدا میں نہ تعلیم ختم کرنے 

کے بعد اس فن سے دلچسپی تھی ۔یہ محض تجسس تھا جو اسے اس سمت لے 

ر سے زیادہ انسانی اعمال سے لگاؤ رہا ۔لڑکپن گیا۔اسے شروع ہی سے قدرتی مناظ

کٹربننے کا میں اس نے انجیل کی ایک کہانی پڑی تھی جس کی وجہ سے اسے ڈا

 شوق ہوا۔

سکول میں فرائیڈ کا ایک دوست جو اس سے اگلی جماعت میں پڑھتا تھا ، بڑا 

اصل ہوکر سیاستدان بنا فرائیڈ اس سے نہ صرف متاثر تھا بلکہ قانون کی تعلیم ح

وقت سیاستدان بننا چاہتا تھا لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی ۔وہ بھی کے کر

گزرنے کے ساتھ ساتھ  اسے کئی دوسرےلوگوں کو بھی پڑھنے کا بھی موقع 

ذہنی طور پر فرائیڈ گوئٹے ،شکسپئر اور ڈارون سے بہت متاثر تھا مال۔ین میں 

تھا ۔ایک دن ایک پروفیسر نے ۔اسی زمامے میں ڈارون کے نظریات کا بہت چرچہ 

گوئٹے کا ایک مضموِن فطرت پڑھ کے سنایا اور اس کی اثر یہ ہوا کہ فرائیڈ نے 

ڈاکٹر کے پیشے کا انتخاب کر لیا۔طب کے ساتھ ساتھ اس نے فلسفہ ،ادب اور 

کا علم ،نفسیات اور ( Anthropology)بھی گہرا مطالعہ کیا ۔انسانیات  انسانی علوم کا

سے علوم ابھی منظر عام پر نہیں آئے تھے لیکن فرائیڈ کو جہاں سے یطب نفسی ج

۔بائبل کا اس نے خاص شوق اور دلچسپی سے پڑھتاوہ اسے  بھی ایسامواد میسر آتا

کے ب پر اس ہ بعد ازاں مذطور پر گہرا مطالعہ کیا اوریہ عادت عمر بھر رہی ۔

 ضح اثرات دیکھے جا سکتےہیںس کے واخیاالت میں ا

میں سترہ سال کی عمر میں فرائیڈ یونیورسٹی میں داخل ہوا ۔یونیورسٹی ء۱۸۷۱

میں داخل ہونے کے بعد جو اثرات فرائیڈ کی شخصیت پر مرتب ہوئے وہ اتنے اہم 

تھے کہ اس کی زندگی پر یہ اثرات عمر بھر باقی رہے ۔تاہم یہودی ہونے کی وجہ 

چونکہ یہودی نژاد تھا اس  سے اسے بہت سی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا ۔فرائیڈ

لیے اس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کم تر جانے ،جو اسے 

گوارانہ تھا اور بقول اس کے کہ و ہ نہ سمجھ پایا کہ کیوں اسے یہودی ہونے پر 
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شرمانا چائیے؟ لیکن اسے اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ یہودی ہونے 

ئی ایام میں اسے مخالفت سے دوچار ہونا پڑا اور وہ کی وجہ سے زندگی کے ابتدا

جان گیا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے اور اکثریت کے سامنے فرد کی حیثیت کیا 

ہوتی ہے؟چنانچہ ان حوادث نے فرائیڈ کی شخصیت میں نہ صرف آزادئ فیصلہ کا 

 ادا کیا ۔ جوہر پیدا کیا بلکہ فرائیڈ کو صِف اول کا مفکر بننے میں بھی اہم کردار

کا موقع مال ۔ بڑے بھائی  انیس برس کی عمر میں فرائیڈ کو انگلستان جانے

جو پہلے سے وہاں موجود تھے خوش آمدید کہا اور کافی آؤ  اوربھتیجا  عمانوئل 

یہاں اس کا یہ قیام مختصر رہا۔کچھ عرصے بعد ہی اسے واپس لوٹنا بھگت کی ۔

 پڑا۔

 Ernst)س آیا تواس بار اسے ارنسٹ بروکی پء میں انگلستان سے وا۱۸۷۶فرائیڈ 

Bruake ) کے ساتھ مل کرعضویات(Physiology) پر کام کرنے کا موقع مال۔اس

دوران اس نے نباتیات اور طبعیات وغیرہ جیسے علوم سے بھی استفادہ کیا ۔فرائیڈ 

کے ( Bretano)ھی پڑھے اور معروف استادبریٹانو نے فلسفے کے کچھ کورس ب

بروکی اور ہیلم ہولٹز نے ساتھ ارسطو کی منطق پر ایک کورس مکمل کیا ۔فرائیڈ 

نے سے بہت اثر قبول کیا ۔بروکی نے توانائی کا نظریہ قائم کیا تھا اور ہیلم ہولٹز 

اطالق کیا تھا ۔ان دونوں اشخاص کے یے کا اعصابی نظام پر بروکی کے نظر

رچا تھا ۔ اس میں کوئی دو رائے نظریات کااس زمانے میں پورے یورپ میں چ

نہیں کہ سائنسی ارتقا میں ان نظریات نے خاص کردار ادا کیا ہے اور فرائیڈ کی 

چسپی انہی دونوں اشخاص سے دوستی اور س اور میکانیکی طریِق کار میں دلسائن

)ایم ۔ڈی(ملی تو  کی ڈگری  ء میں ڈاکٹریٹ۱۸۸۱تربیت کا نتیجہ تھی۔فرائیڈ کو

ے سب سے پہلے وہ بروکی کے پاس گئے جس نے فرائیڈ کو اپنے مالزمت کے لی

الت ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا جس پر فرائیڈ کو مایوسی ہوئی چنانچہ مالی ح

نا کے ہسپتال میں بطور جونیر ریذیڈنٹ ڈاکٹر کام ابہتر بنانے کے لیے اس نے وی

والے سے کرنا شروع کر دیا ۔اسی عرصے میں فرائیڈ نے دماغی امراض کے ح

یکھا ۔کم اجرت کے باعث ماہر طب نفسی تھیوڈر مینرٹ سے بہت کچھ س

سے جا مال جو  Charkot)) ڑ کر پیرس کے مشہور معالج شارکوٹنا چھوافرائیڈوی

ء ۱۸۷۸ذہنی و عصابی امراض کے ہسپتال میں فرائض سر انجا م دے رہے تھے ۔

شارکوٹ کے ماتحت طب نفسی پر کام شروع کیا ۔شارکوٹ ہپٹانزم کے ن میں اس 

ذریعے ہسٹریا کے مریضوں کا عالج کرتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھاکہ ہسٹریا در 

اصل رحم کی بیماری کی ایک قسم ہے ۔شارکوٹ مریضوں پر ہپٹانزم کے ذریعے 

ریافت کرتا ۔جب وہ د طاری کرتا اوران سے ان کے حاالت و واقعات دنمصنوعی نی

د ختم کرتا تو مریض کو بڑی حد تک افاقہ محسوس ہوتا اس طرح اس نینمصنوعی 

نے یہ نظریہ رد کر دیا کہ ہسٹریا کوئی رحم کی بیماری ہے بلکہ یہ ایک نفسی 
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اور ذہنی ہے ۔یہ بات فرائیڈ کے دل کو لگی جس سے نفسی تجزیے کی راہ ہموار 

 ہوئی ۔

جو ہیلم ہولٹز کا مقلد (Breuer) نا واپس آ کر ڈاکٹر بروئر اے ویفرائیڈ نے پیرس س 

ت سے فرائیڈ کو یہ تھا کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا اور بروئر کی تحقیقا

رحم کی بیماری سے جوڑنا غلط ہے اور نہ ہی یہ  ہسٹریا کو کہ انکشاف ہوا 

ی بات عورتوں سے مخصوص ہے ۔ہسٹریا کا شکار مرد بھی ہوسکتے ہیں۔دوسر

جو بروئر کی تحقیقات سے اسے پتہ چلی وہ یہ کہ ہسٹریا کا سبب کسی قسم کا 

عصبی یا عضویاتی فساد نہیں بلکہ اسے نفسی او ر ذہنی کوائف میں تالش کرنا 

بروئر کے زیر عالج ایک نوجوان لڑکی کا ماجرہ ،چائیے ۔اس ضمن میں فرائیڈ 

فرئیڈ اس سے متعلق لکھتا شکار تھی۔ سناتا ہے ۔یہ لڑکی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا

 ہے:

 Dr. Joseph Breuer was experimenting with methods of treating 

hysterical patient…Dr. Breuer’s patient was a girl of twenty one of a 

high degree of intelligence. She had developed in the course of her two 

illness a years ۳hich will series of physical and mental disturbance w

deserve to be taken.   

ی کی وجہ سے عالج کے دوران پتہ چال کہ اسے اپنے بوڑھے باپ کی تیمار دار

وقت نہیں ملتا ۔اسی دوران بروئر کو احساس ہوا کہ  کا  تقااپنے منگیتر سے مال

بیان کرتی ہے تو ا س کے مرض کی عالمات  جب وہ لڑکی اپنے گھر کے حاالت

میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے ۔بروئر نے جس کا یہ نتیجہ نکاال کہ اس کی 

بیماری کی اصل وجہ محبت کی جنوں خیزی اور فرض کی شدت کا آپس میں 

تصادم ہے ۔جب وہ لڑکی جی بھر کر بھڑاس نکال لیتی تو افاقہ محسوس کرتی 

موجود فرائیڈ جو اس تمام کاروائی میں شامل تھااور نہایت غور و ۔بروئر کے ساتھ 

خوض کر رہا تھا اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر مریض اپنے مافی الضمیر کا اظہار 

کرے تو اس کی ہسٹریائی عالمات دور ہو سکتی ہیں۔ان دونوں اشخاص نے مل 

 On the psychical mechanism) کرایک تحقیقی مقالہ بھی تحریر کیا جس کا عنوان

of hysterical phenomenonتھا ۔ ) 

یہ تھی کہ مریض کو اپنے تمام حاالت سب سے بڑی مشکل  عالج میں  اس طریق

و واقعات یاد نہیں ہوتے تھے یا پھر اخالقی و سماجی قیود کے باعث وہ نہ بتا پاتا۔ 

۔چونکہ آئیں طریقے میں کافی خامیاں نظر فرائیڈ کو بروئر کے مصنوعی نیند کے

مریض اس سے مکمل صحت یاب نہیں ہوپاتا تھااور مرض کی عالمات بار بار 

ظاہر ہوتی رہتیں ۔دوسری کمی اس میں یہ تھی کہ بعض عصبانیت کے مریضوں 

سکول میں ایعاذ ( Nancy) یا جا سکتا تھا۔انہیں دنوں ننسی کو ہیپٹانائیزنہیں ک

((Suggestion۔فرائیڈ نے پیرس جا کر اس پر تحقیق  کا طریق کار فروغ پا رہا تھا
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شعوری الچہ ہپٹانیزم کی جگہ مریض کی کی تو اسے بہت معقول اور مفید پایا۔چنان

یادو ں کو شعور میں النے کے لیے یہ نیا طریقہ آزمانا شروع کردیا۔وہ مریض 

کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اس کی ہمت بڑھاتا اور دبے ہوئے خیاالت 

ے کئی مریضوں کا عالج کامیاب ہار کرنے کو کہتا ۔اس طریق عالج سکا اظ

۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحقیق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور اسی دوران اسے ہوا

ہے۔تاہم ا دائرہ جنس کے گرد ہی گھومتاا کہ اس بیماری کاس بات کا یقین ہوتا گی

 بروئر فرائیڈ کے اس نظریے سے متفق نہ ہوا۔

کے زیر اثر علماء کی ایک جماعت تھی ( Pierre Ganet)میں پیری جینٹاس دور 

زور دے رہی پراور عصبی خلل میں تالش کرنے  جو ہسٹریا کی جڑیں عضویاتی

تھیں لیکن فرائیڈ اور بروئر نے اپنی تحقیقات کے زور پر یہ دعوٰی کیا یہ ہسٹریا 

تی ہے ۔فرائیڈ نے اینفسی فساد کے باعث پیدا ہوتا ہے نہ کہ اس کی وجہ عضو

۔اس کی مصروفیات  اپنے آپ کو نفسی تحقیقات میں بہت زیادہ مصروف کر لیا 

میں مریضوں کو دیکھنا ،اپنی تحقیق کو مضامین اور کتابوں کی صورت میں 

تحریر کرنااور مختلف جگہوں پر لیکچر دینا شامل تھا۔اس کی کتابوں میں چند ایک 

 جو زیادہ مشہور ہوئیں یہ ہیں ۔

1.  Interpretation of dream  

2. Moses and monotheism 

3. Future of an illusion 

4. Psycho-pathology of everyday life 

 سگمنڈ فرائیڈ :گھریلوں زندگی اور مشاغل

 سے شادی کی ۔فرائیڈ ہ(Martha Bernays)ء میں مارتھا برنیز ۱۸۸۶فرائیڈ نے 

پیدا ہوئیں ۔سب سے چھوٹی لڑکی اینا ں             ڑکے اور تین لڑکیا تین ل اں کےہ

فرائیڈ کے گھر میں اس کی  فرائیڈ بعد ازاں بہت مشہور ماہر تحلیلی نفسی بنی ۔

بیوی مارتھا سالی اور بچے رہتے تھے ۔بچے اسے ابا کہہ کر پکارتے ،خواتین 

وں میں وہ اسے سگی )جو سگمنڈ کا مخفف ہے(کہتیں اور دوستوں اور شاگرد

۔حاالنکہ فرائیڈ کبھی پروفیسرنہیں بنا ۔فرائیڈ کی  مشہور تھا سے پروفیسر کے نام 

دوسری دلچسپیوں میں صبح مریضوں کو دیکھنا ،دوپہر کا کھانا کنبے کے ساتھ 

کھانا ،کتب فروشوں سے کتب خریدنا ،سگار پینا ،آثار قدیمہ کی چیزیں کباڑیوں 

سارا اپنا ن ماہ کے لیے ۔فرائیڈہر سال تیسے خریدنا ،تاش کھیلنا وغیرہ شامل ہیں 

ں مناتا ۔روم کی سیر کا ر جون سے لے کر ستمبر تک چھٹیاکاروبار بند کر دیتا او

اسے بہت شوق تھا ۔اور وہ اس کے لیے جاتا بھی تھا لیکن جب وہ زیادہ بیمار ہو 

اور سفر کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو گیا تو دور دراز جانے کے بجائے گرمیوں 



xx 
 

ب کے پہاڑی عالقے میں چال جاتا جہاں اس کے لیے ایک ایسا میں وہ کسی قری

 گھر کرائے پر لیا جاتا جس کے ساتھ سیرکے لیے باغ بھی ہو۔

 زندگی کے آخری ایام:

’’ نام آخری ایام میں اس نے حضرت موٰسی پر ایک تحقیقی کتا ب لکھی ،جس کا

ء میں  ۱۹۳۶ہے ۔یہ کتاب (Moses and Monotheism) ‘‘موٰسی اور وحدت پرستی 

ل بعد اسے نہ لکھی جارہی تھی جو اس کی زندگی کا اسی واں سال تھا ۔دو سا

 نا کو چھوڑنا پڑا کیونکہ نازیوں نے آسٹریا پر حملہ کردیااچاہتے ہوئے بھی وی

نا کو نہ چھوڑنے اورمجبوراً وہاں سے ہجرت کو ا۔ڈاکٹر نعیم احمد فرائیڈ کی وی

 کرتے ہیں :۔اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان 

ء کو نازی افواج نے آسٹریا پر حملے شروع کر ۱۹۳۸مئی  ۱۱

میں نا اخواہش تھی کہ اس بقیہ زندگی وی دیے۔ اگرچہ فرائیڈ کی

نا میں رہنا بہت مشکل ہو گیا اگزرے لیکن فرائیڈ کے لیے وی

چنانچہ اس نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کی روایت پر عمل کرتے 

 ۴ی اور لندن میں پناہ گزیں ہوا ۔ت کہوئے اپنے وطن سے ہجر

ملے سے قبل ہی فرائیڈ حاالت کی نزاکت سے باخبر تھا۔کیونکہ برلن کے چوک ح

میں اس کی تصانیف نظر آتش کی گئیں تھیں اور اس کا نام نازیوں کے معتوبین 

کی صِف اول میں شامل تھا۔جب حاالت زیادہ خراب ہونے لگے توفرائیڈ کے خاص 

یونان کی شہزادی میری ڈاکٹر ارنسٹ جونز لندن سے ،اور  دوستوں میں سے

سے آکر فرائیڈ کے ہا ں نا میں مسزڈوراتھی برمنگھم انا پہنچے ۔وییا پیرس سے و

پہلے سے ہی رہ رہی تھی ۔ ان تینوں نے اپنے اپنے ملک کے سفیروں پر زور ڈاال 

ونکہ آسٹریا کا کہ وہ فرائیڈ کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھائیں لیکن فرائیڈ چ

باشندہ تھا وہ اس کو اپنی پناہ میں نہیں لے سکتے تھے ہاں اتنا ضرور ہوا کہ ایک 

سفیر کی توجہ سے فرائیڈ زیادہ ظلم و ستم سے محفوظ رہا۔آخر کار حکومت 

۔ضروری اجازت نامہ بھی مل گیا نے اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی انگلستان

لیکن نازیوں نے نارواسلوک روا رکھتے ہوئے فرائیڈ کے پاس جو کچھ بھی تھا 

چھین لیا۔فرائیڈ کی بیٹی انا فرائیڈ اور بیٹے ڈاکٹر مارٹن فرائیڈ کو ظلم کا نشانہ بنایا 

مریکہ کے سفیر نے باوجود فرائیڈ جب پیرس پہنچا تواگیا ۔ان تمام مشکالت کے 

کا استقبال کیا ۔انگلستان نے اس کی کافی آؤ بھگت کی اور مختلف تنظیموں  اس

تعظیم کی ۔ایک طرف اس کی  یان ا،سوسائیٹیوں اوراداروں نے اس کے شان ش

انگلستان جنگ کی لپیٹ میں تھا اور دوسری طرف فرائیڈ زندگی کے آخری ایام 

ری نہ رکھ سکا کیونکہ گزار رہا تھا۔یہاں وہ زیادہ دیر تک اپنے علمی مشاغل جا

اسے جبڑے کا کینسر تھا۔جبڑے کے کینسر اوراس کے درد کی وجہ سے اس کی 



xxi 
 

حالت خراب تر ہوتی گئی اور یہی بیماری اس کی موت کا سبب بنی ۔اسی طرح 

  ء کو اس جہاِن فانی سے رخصت ہو گیا۔۱۹۳۹ستمبر  ۲۳فرائیڈ 

 نا کا سیاسی و سماجی پس منظر:اوی

ابتدائی ذہنی نشونما ، شخصیت ،افکار اور نظریات کو سمجھنے  سگمنڈ فرائیڈ کی

نا کا سرسری اہے کہ اس وقت کے فرائبرگ کے قصبے اور وی کے لیے ضروری

غوی معنی عصری جائزہ لیاجائے۔محل وقوع کے اعتبارسے فرائبرگ جس کا ل

ایک ی موراویاکا کی سرحد کے ساتھ جنوب مشرق( Silesia)سلیشا ‘‘آزاد پہاڑ ہے’’

نا ایک سو پچاس میل دور شمال مشرق میں واقع ہے۔فرائبرگ اقصبہ ہے اور وی

میں زیادہ تر رومن کتھولک آباد تھے اور کم تعداد پروٹسٹنٹ عیسائیوں کی بھی 

تھی۔یہودی آبادی بامشکل دو فی صد تھی جس کی وجہ سے فرائیڈ اور اس کا 

 ول میں اجنبیت محسوس کرتا تھا ۔خاندان اس ماح

ٹی میں عام نا کی سوسائاے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ویہم فرائیڈکے زمان جب

طور پر ریا کاری اور کافی حد تک منافقت نظر آتی ہے ۔اسی طرح اس زمانے 

میں اگرچہ کھلے بندوں جنس کے متعلق بات کرنا قابِل نفرین اور معیوب تصور 

 بقول ڈاکٹر سلیم اختر :کیا جاتا تھا ۔

سے مراد وہ مخصوص کارکردگی تھی ‘‘ جنس’’ل فرائیڈ سے قب

جس کا مر کزی نقطہ جنسی فعل کو قرار دیا جا سکتا ہے اس لئے 

بنا ہوا تھا ۔ اور اس ‘‘ ہوا’’ عام لوگوں کے لیے یہ لفظ اچھا خاصہ 

کے استعمال میں اتنا تکلف برتا جاتا کہ معالجین بھی اس موضوع 

 ۵پر بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے  ۔  

  

لیکن نوجوان چھپ چھپا کر ممنوعہ لٹریچر خوب خوب پڑھا کرتے ،عریاں ادب 

کی کتابیں عام تھیں اور انہیں بچے تک لے کر پڑھتے تھے کئی ادیب جو آج اپنے 

ادبی معیار کی وجہ سے نامور گنے جاتے ہیں جن میں فرانسیسی ناول نگار ایمل 

تابیں اس وقت کے زوال سب سے زیادہ مقبول ہے اس زمانے میں اس کی ک

نوجوانوں کے لیے زہر قاتل سمجھی جاتی تھیں اور نوجوان عورتوں کو ان کے 

پڑھنے پر پابندی تھی۔اس طرح اس کتابوں کی مقبولیت اور جاذبیت اور بھی بڑھ 

جاتی ۔اسی زمانے میں ایک اور بات جو قابل ذکر ہے کہ متوسط طبقے کے ذہنوں 

۔اسی زمانے میں جرمن سوشل ڈیموکریٹک پاٹی  پر اشتراکی ادب تسلط جما رہا تھا

( نے ایک کتاب شائع کی جس میں عورت کے حقوق پر بات Bebelکے لیڈر بیبل )

کی گئی تھی ۔اس کتاب میں عورتوں کے مسائل پر جرأتمندانہ انداز میں بحث کی 

یا جسے نظر انداز نہیں ک لہ ہےئگئی تھی ۔اور باور کرایا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا مس
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د حلقوں میں ۔اس کتاب نے کافی شہرت حاصل کی اور اس سے رجعت پسنکتاسجا

پہلی ممنوعہ مسائل پر اس بے باکی سے تنقید کرنے کی یہ  کھلبلی مچ گئی ،

 کوشش تھی۔

اس وقت کے آسٹریا میں آئینی بادشاہت اگر اس قوم کا سیاسی پہلو دیکھا جائے تو  

۔پارلیمان کے دو ایوان تھے اور ذمہ دار وزرا م تھی ۔آزادی کا دستور موجود تھاقائ

مت کی پوری مشینری بھی موجود ء کی کابینہ بھی ،خود مختار عدالتیں اور حکو

۔لیکن اس کے باوجود داخلی طور پر یہ سارے ادارے بے جان تھے ۔ان کو تھی

خاندانوں (۸۰ذرا بھر اختیار نہ تھا بلکہ حکومت کا سارا اختیا ر آسٹریا کے اسی)

تھا ۔یہ امراء کی ایسی زبر دست جماعت تھی جس کی مخالفت کرنا  تقسیم  یںم

تقریباً نا ممکن تھا ۔ان امراء نے آپس میں رشتے ناتے کرلیے تھے اور یہی اسی 

خاندان ایک کنبہ بن گیا تھا۔شیر محمد اختر اس دور کی سیاسی صورت حال کچھ 

 یوں بیان کرتے ہیں ۔

عبہ میں ابہام تھا ظاہری طور پر اس دو ر میں زندگی کے ہر ش

سیاسی جماعتیں موجود تھیں ،انتخاب لڑے جاتے تھے ، 

پارلیمنٹری مباحثے ہوتے تھے ،قانون پاس کیے جاتے تھے اور ان 

کے تعمیل کے لیے دفاتر بھی موجود تھے اور بظاہر یہی معلوم 

ہوتا تھا کہ ملک میں جمہوریت کے اصولوں پر حکومت کا نظام 

رونی یتھا ۔جس سے ب ھوکاہ محض دکھاوا اور دے ۔لیکن یچل رہا ہ

دنیا کو مغالطہ دیا جاتا ۔ اس زمانے میں آگے بڑھنے اور ترقی 

کی شفارش ہو ‘‘ اوپری طبقے’’کرنے کے لیے ضروری تھا کہ 

اگر کوئی براِہ راست ان تک نہ پہنچ سکتا تو اسے ایسے لوگوں 

ے رکھے تھے ۔اگر اختیا ر دنے کی تالش ہوتی جن کو اس طبقے 

کوئی یہ چاہتا کہ قانون کی حدود کے اندر رہ کر اپنا مقصود 

حاصل کر لے تو یہ نا ممکن تھا۔مطلب براری کے لیے ایسے 

ن کرنے کے لیے ئر کرنا الزمی تھا ۔عوام کو مطم ذرائع اختیا

حکومت کی طرف سے جو اعالنات کیے جاتے ان کی تعلق اصل 

 ۶تضاد تھا ۔ ۔قول و فعل میں کافیتھا  فیصلے سے کم ہوتا 

متوسط طبقے کے لوگ اشرافیہ کے نقِش قدم پر چلنا فخر سمجھتے تھے اور نقل 

کرنے میں معمولی سے معمولی بات کا بھی دھیان رکھتے ۔ان کی دیکھا دیکھی 

میں یہودیوں کا امیر طبقہ بھی آگے بڑ ھ آ یا تھا اب مذہب بھی ان کی راہ میں 

ریب یہودی میں فرق ۔بلکہ دولت کی بہتات سے امیر یہودی اور غھات رکاوٹ نہ رہا

دلدادہ تھے۔سترھویں صدی میں نا کے لوگ موسیقی اور ڈراما کے اہونے لگا ۔وی

میں  یورپب کہ جہاں عوامی تھیٹر کا رواج ہوا جنا ہی ایک ایسی جگہ تھی اوی

کی کہانیوں اور پریوں ،۔ادبی شہ پاروں کی بجائے بھی ابھی اس کا آغاز ہی تھا
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مزاحیہ ڈرامے پیش کیے جاتے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فرائیڈ زندگی بھر ان 

سے اسے کچھ خاص تھا جس  چیزوں سے بے بہرہ رہا اور یہی ایک ایسا فن

کو ان تمام باتوں  میں دلچسپی کے باوجودانہوں نا کے لوگوں ا۔ویدلچسپی نہ تھی

نا کو اپنے کماِل فن اکیا جنہوں نے ویھ بہت برا سلوک نے ان معماروں کے سات

عظیم فنکار اپنی زندگی کے آخری دور میں بے  ۔سنگیت کا تھی سے رونق بخشی

وں کو بھی ادیب،سائنسدان اور مفکراسی طرح کئی دوسرے توجہی کا شکار رہا۔ 

نا کے لوگوں کی بے اخود فرائیڈ نے وی وہ عزت نہ ملی جس کے وہ حقدار تھے ۔ 

نے  نا اویاہل  میں کی مخالفت کی تحریک ‘‘س تجزیہ نف’’کیا ہے کہ حسی کا ذکر 

 افتہ طبقوں نے اتنیدنیا کے کسی اور حصے میں تعلیم یکوئی کسر نہ چھوڑی ۔

 مخالفت نہ کی  جتنا کہ اس کے اپنے شہر کے لوگوں نے کی ۔ 

ے جو بالکل بر عکس تھ اس ماحول کے طبیعت اور خیاالت  کی شخصیت ، فرائیڈ

شی اور تصنع پایا جاتا تھا جس میں ایک طرف ریاکاری اوپری دلکتھا  ۔کاانا وی

فرائیڈ نے بڑی شدت سے تلخ حقیقتوں کے قبول کرنے پر  اس کے ردعمل میں ۔

ھی محال تھا وہاں تصور بکا زور دیا تحقیقات کے ذریعے وہ باتیں دریافت کیں جن 

ایک طرح کا ویانا کے ماحول  کا ے نظریات فرائیڈ کاور یہ کہنا درست ہو گاکہ ۔

 رِدعمل اور وہاں کے سماج سے بغاوت کا نتیجہ تھے۔

 کی مجالس :۔‘‘تجزیہ نفس ’’ 

نا یونیورسٹی کے حال یاووہ ہر ہفتے کی شام کا یہ معمول رہا کہ  گمنڈ فرائیڈ س

ان کے  میں شامل تھے احباب  میں چند مخصوص لوگوں کو جو اس کے حلقہ 

لسل کے ساتھ چلتا رہا ات بیان کرتاتھا ۔ ان لیکچرز کا سلسلہ تساپنے نظریسامنے

کا دائرہ وسیع ہوتا چال سننے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اور اس  اور

بجائے  یا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی  گیا ۔ان میں بیشتر لوگ علم حاصل کرنے 

ے آتے تھے جس سے ان ،اعتراضات، تنقیداور اپنی علمیت جتانے چلفضول بحث

لیکچرز کا اصل مقصد فوت ہونے لگا اور آخر کار یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ۔اس 

کے بعد فرائیڈ کبھی کبھار ہی تقریر کیا کرتا یا پھر تجزیہ نفس کی مجالس میں 

  خطبات دیتا ۔

 :۔تجزیہ نفس کی مجالس کی چیدہ چیدہ باتیں یہ تھیں

تعداد چھ سات ہوا کرتی بعد میں یہ تعداد بڑھ کر  شروع میں با قا عدہ ممبران کی* 

 پندرہ تک جا پہنچی۔یہ وہی لوگ تھے جو بعد میں تجزۂ نفس کے رکن بنے ۔

وتا ان پر ہنے آتے یا نئے نظریات کا پرچار * اس زمانے میں جو مسائل سام

سس و،جنسی دباؤ ،نیور۔خواب کی تعبیر ،ال شعورمبا حثہ ہوتا مجالس میں بحث و 

 ترکیب ان مجالس کے محبوب ترین موضوعات تھے ۔کی 
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* اراکیِن مجالس نے انہی نظریات کی روشنی میں آرٹ ،ادب اور سماجی مسائل 

کی چھان بین شروع کی جس سے نیورسسز اور خوابوں پر تحقیقات کا دائرہ وسیع 

 ہوتا گیا ۔

اور نہ ہی  * ان مجالس میں بحث کے دوران فرائیڈ کا کہا ہو ا حرف آخر نہیں تھا

وہ اپنے نظریا ت دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ۔چنانچہ تجزیہ نفس کی 

مجلس میں بر مال اعتراضات کیے جاتے ۔ان پر گرما گرم بحثیں ہوتیں ،فرائیڈ اس 

پربھی بڑھ چڑھ کر اپنے مخالفوں  یہ بھی ہے کہ وہمیں بڑ چڑ ھ کر حصہ لیتا اور

رتنقید کا جواب دینے میں سخت سے سخت بات تنقید کرتااور ان کی تحلیل نفسی پ

۔ان بحثوں میں اس نے کئی بار سخت الفاظ بھی کہے مگر کہنے سے نا چوکتا

اتھ ہی کبھی نہیں بننے دیا اور س سئلہ لمی بحث کو ذاتیات یا انا کا مکبھی ع

 نہیں کیا ۔بھی انحراف  اصولوں سے 

 فرائیڈ کے رفقائے کار اور شاگرد:۔ 

 : الفریڈ ایڈلر

تجزیہ نفس کی مجلس کا کام وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا جس کے متعلقہ امور کو 

تو ،نمٹانے کے لیے کسی قابل اور ہونہار ساتھی کی ضرو رت محسوس ہوئی 

ےاس کر دیا ۔ اس فرائیڈ نے یہ کام اپنے ایک دوست ڈاکٹر الفریڈ ایڈرلر کے سپرد

اور رہے اپنی اپنی تحقیق میں جٹے  ڈلر۔فرائیڈ اور ایمقرر کیا گیامجلس کا صدر 

جہاں اس اضافے نے تحقیق کی  وں میں اضافہ ہوتا گیا ۔تجزیِہ نفس کی بہت سی بات

آخر کار نئی راہیں کھولیں  وہیں  دونوں کے درمیاں کئی اختالفات کو بھی جنم دیا۔

 س کا نتیجہ ایڈلر اور فرائیڈ میں اختالفات کی صورت میں نکال ۔ا

 یڈلر کے اختالفات:فرائیڈ اور ا

وں اور الشعور کے متعلق دون(Repression)بچے میں جنس کی موجودگی ،دباؤ

۔ایڈلر کا ان اہم مسائل سے انکا ر تجزیہ نفس کے کے درمیان اختالفات درآئے تھے

بنیادی اصولوں سے انکار تھا ۔جس کی وجہ سے اسے اس تحریک سے جدا ہونا 

کٹھن  بھی اور فرائیڈ کے لیےنقصان  بہت بڑہ اختالفات تحریک کے لیے پڑا ۔ی

کر چھوڑ ان بھی تجزیہ نفس کی تحریک بہت سے دوسرے ارککیونکہ  مرحلہ تھا۔

گئے ۔ان لوگوں میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جنھوں نے فرائیڈ پاس چلےایڈلر کے 

کے سخت اصولوں کے خالف احتجاجاًرد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرائیڈ کو چھوڑ 

ریک میں دو گرو ہ تھے ۔ایک فرائیڈ کے ہم خیال ،دوسرے ایڈلر دیا۔اب اس تح

ٹی فار فری سائیکو انیلسز)آزاد تجزیہ نفس یڈلر نے اپنی تحریک کا نام سوسائکے۔ ا
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کا نام تجویز کیا گیا ‘‘ انفرادی نفسیات’’ کی انجمن ( رکھا لیکن بعد اس کے بجائے

 ۔

  ڈ اور ژونگفرائی

، ہیایڈلر کے بعد ژونگ بڑا نام ژونگ کا تھا۔ فرائیڈ  کے دوستوں میں دوسرا

فرائیڈ کے ساتھیوں اور دوستوں میں سے الئق اور قابل اعتبار شخص تھا۔ فرائیڈ 

 ۱۹۰۷ اپنی تحریک کا صدر منتخب کیا۔ نے ایڈلر کی علیحدگی کے بعد ژونگ کو

 میں فرائیڈ اور ژونگ مل کر کام کر نے لگے ،فرائیڈ ژونگ کی قابلیت کاء

اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا ایڈی پس الجھن، تالزمہ اعتراف کرتا تھا اور

زیادہ عرصہ نہ بھی کچھ  خیال کا تجزیاتی طریقہ ژونگ ہی کی دَین ہے۔یہ رفاقت 

چل سکی اور ایڈلر کی طرح فرائیڈ اور ژونگ میں بھی اختالفات سر اٹھانے لگے 

الل پوری ان دو نوں کے تعلقات اور نوبت علیحدگی تک جا پہنچی ۔علی عباس ج

 کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ۔

یڈی پس ء میں فرائیڈ اور ژونگ مل کر کام کرنے لگے ۔۔۔۔ ا۱۹۰۷

۔شروع شروع میں فرائیڈ نے اسے الجھن بھی ژونگ کی دین ہے

قبول کرنے میں تامل کیا لیکن بعد میں اسے اپنا لیا اور اسے تحلیِل 

رار دیا ۔تالزمۂ خیال کا تجزیاتی طریقہ کار نفسی کا سنگِ بنیاد ق

بھی ژونگ ہی کا وضع کیا ہو اہے جس کا فرائیڈ اور اس کے 

پیرووں نے خیر مقدم کیا اور اس سے کام لیا ۔چھ برس کی رفاقت 

کے بعد فرائیڈ اور ژونگ کے درمیان اختالفات رونما ہونے لگے 

عور جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ژونگ نے شخصی الش

اور اجتماعی الشعور میں فرق کرنا شروع کیا جو فرائیڈ کو کسی 

ساتھ دوسرے امور میں بھی اختالف  کےطرح گوارہ نہ تھا ۔اس 

 ۷ور ژونگ فرائیڈ سے الگ ہو گیا ۔رائے ہوگیا ا

کے چیدہ چیدہ نکات یہ  فرائیڈ اور ژونگ کے اختالفات

 ہیں 

ے عی الشعور کا اضافہ کیا ہ۔ ژونگ نے فرائیڈ کے الشعور پر اپنے اجتما۱

 Super) سپرایگواور  ایگوUnconscious Ego))ال شعورےفرائیڈ کنے۔ژونگ 

Ego) جیسی بنیادی اصطالحات کو رد کر دیا جو اس کے نظریات کا بنیادی ستون

 تھے۔

۔ فرائیڈ اختالل نفس کے اسباب و علل،بچپن کے الشعوری دباؤ میں تالش کرتا ۲

لوگ شعوری طور اس کے خیال میں ونگ الشعوری دباؤ کا نہیں مانتا ہے جبکہ ژ



xxvi 
 

خیص میں تش اختال ل نفس کی۔ژونگ ناگوار تجربات کو دبا دیتے ہیں  اپنےپر

فرائیڈ کے ایڈی پس  وہ  ماضی کے بجائے حال کی واردات کو اہمیت دیتا ہے اور

 الجھن کے نظریے کو بھی اہمیت نہیں دیتا ۔

اثرات کےء پر اس قانہیں مانتا اور نہ ہی ذہنی ارت جنسیت کوبھی۔ ژونگ طفلی ۳

ایک برس سے چار برس تک کی عمر کے مرحلے کو ماقبل وہ کا قائل ہے ۔

جنسیاتی دور کہتا ہے ۔بچوں میں ایذا کوشی اور ایذا پسندی کو بھی نہیں مانتا اور 

 کہتا ہے کہ یہ رحجانات صرف بالغوں میں ہی ہوتے ہیں ۔

یڈ کہتا ہے کہ الجھنیں صرف عاللت کی عالمات ہیں ۔ژونگ کہتا ہے کہ ۔ فرائ۴

 صحت مند لوگوں کے ذہنوں میں بھی الجھنیں پائی جاتی ہیں ۔

ں ،محتسب اور ؤ۔ ژونگ نے خواب کے عمل میں فرائیڈ کے جلی و خفی پہلو۵

 ثانوی ترتیب سے انکار کیا ہے ۔فرائیڈ کہتا ہے دبائی جانے والی قوت خوابوں کی

اصل شکل و صورت بگاڑ دیتی ہے ۔بقول ژ ونگ خواب اصل شکل و صورت میں 

آتے ہیں اور داخلی صداقت کی ترجمانی کرتے ہیں نیز خوابوں میں پیش گوئی کا 

عنصر موجود ہوتا ہے ۔اور خواب کی ظاہر ی شکل ہی اس کی اصل صورت ہوتی 

کے تماعی الشعور ہے ۔ژونگ فرائیڈ کی طرح خواب کی تحلیل نہیں کرتا بلکہ اج

 ۔حوالے سے ان کی تشریح کرتا ہے

 ۔ فرائیڈ مذہب کو فریِب احساس سمجھتا ہے لیکن ژونگ کہتا ہے کہ انسان فطری ۶

سے متصف ہے۔فرائیڈ خدا کے تصور کو ابوی الجھن کی احساس  مذہبی طور پر 

ممات  پیداوار سمجھتا ہے ۔روح کو قدیم انسان کاواہمہ قرار دیتا ہے اور حیات بعد

کی تشریح آرزو پروری سے کرتا ہے جبکہ ژونگ کہتا ہے کہ یہ عقائدبوڑھے 

لوگوں کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں اور ان کو موت سے مفاہمت کرنے 

 کے قابل بنا دیتے ہیں۔

جس  ا نتیجہ ہوتے ہیںک(Day Dreaming) ۔ فرائیڈ کے خیال میں آرٹ روز خوابی ۷

آسودہ خواہشات کی تشفی کر لیتا ہے اس کے برعکس کے ذریعے فنکا ر اپنی نا

ژونگ آرٹ میں بھی اجتماعی الشعور اور اس مظاہر ضمیاتی قصوں وغیرہ کا 

قائل ہے اور کہتا ہے کہ فنکار اپنے آرٹ کے ہاتھو ں میں آلہ کا ر کی ماند ہوتا 

 ہے ۔

نظریات میں بنیادی اور اہم وجہ علی عباس جالل پوری فرائیڈ اور ژونگ کے 

 :تصور کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں الشعور کے

تحلیل نفسی اور ژونگ کی تحلیلی نفسیات آج کل یہ فرائیڈ کے نظر

اسے الجھن کی نفسیات کہا جاتا ہے میں بنیادی فرق الشعور کے 

تصور کا ہی ہے ۔جس باعث ژونگ کو فرائیڈ سے جدا ہونا پڑا تھا 

شعور کو ژونگ کے مداح اس کا سب سے بڑا اجتہاد ۔اجتماعی ال
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سے بڑی بدعِت سئیہ سمجھتے  اور فرائیڈ کے پیرووں اس کی سب

 ۸۔ہیں

سیات میں بنیادی نفتحلیل نفسی اور ژونگ کی تحلیلی یہ الغرض فرائیڈ کے نظر

فرق الشعوو کے تصور کا ہی ہے ۔جس کی وجہ سے ژونگ کو فرائیڈ سے جدا 

  ہونا پڑا ۔

 داِن فرائیڈشاگر

 ان اختالفات اور علیحدگیوں کے بعد فرائیڈ نے اپنا حلقہ بہت محدود کر دیا 

کرتے تھے ۔ ان میں  ۔صرف دو شاگرد باقی رہ گئے جو اس کے کام میں مددتھا

۔ہنس ساچس تھا (Otts rank)اور دوسرا آٹو رینک (Hans Sachs)ایک ہنس ساچس

بعد  طویل عر صہ ساتھ گزارنے کے  نے آٹو رینک۔خر تک فرائیڈ کا وفادار رہا آ

۔آٹو رینک جب تک فرائیڈ اپنا ایک نیا نظریہ قائم کر لیا علیحدگی اختیار کر لی اور

اس کا اہم جزیہ نفس کے رسائل کی ترتیب میں کے ساتھ رہا کافی بڑا کام کیا ، ت

ایک کتاب  اس نےں پرروشنی ڈالتے ہوئےؤتجزیہ نفس کے عملی پہلو۔رہا کردار 

ھی شائع کی جس میں نئی نئی باتیں بیان کی گئیں ۔فرائیڈ کو اس پر بہت زیادہ ب

اعتماد تھا لیکن اس نے اچانک ہی ایک ایسا نظریہ پیش کر دیا جس میں اس کے 

بھی خود کو اس سے ئےپھیر دیا ۔فرائیڈ کونہ چاہتے ہوزندگی بھر کے کام پر پانی 

 ۔جدا کرنا پڑا

 افکار و نظریاتب۔

 ،ایگو ( Id)میں تقسیم کرتا ہے ۔ انہیں وہ اڈفرائیڈ ذہنی حا لتوں کو تین حصوں 

((Ego اور سپر ایگو (Super Ego  ) کانام دیتا ہے۔ذہنی طور پر صحت مند فرد کی

شخصیت کے یہ تینوں نظام آپس میں متوازن،مربوط اور ہم آہنگ ہوتے ہیں ۔روز 

مل اور متوازن رہ سکتے ہیں جب مرہ کے معموالت میں یہ اسی صورت میں نار

ان تینوں نظاموں کے درمیان توازن اور ہم آہنگی پائی جائے ۔اگر یہ توازن قائم نہ 

( اور ایب نارمل رویہ پیدا ہوتا Malad justmentرہ سکے تو اس میں عدم تسویہ )

ہے ۔جس سے فرد سماجی زندگی میں کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔اس سے قبل 

،ایگو اور سپر ایگوپر تفصیلی روشنی ڈالیں اس سے پہلے شعور ،قبل کہ ہم اڈ 

نے پہلے پہل اڈ،ایگواور سپر سی اصطالحات جنہیں فرائیڈ شعور اور الشعور جی

پرنظر ڈالنا ضروری ہے۔جس کی تفصیل درج ذیل ایگو کے متبادل استعمال کیا تھا،

 ہے:

  (Conscious)شعور
تو  سے ایک خاص وقت میں با خبر ہوتے ہیںجب ہم اپنے خیاالت شعور کیا ہے؟ 
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یا  یوں کہیے شعور وہ  ہےجو زمانہ حال میں یہ شعور کے زمرے میں آتا ہے

ہمارے ذہین اور یاداشت کا حصہ ہے،ہم اس سمجھ سکتے اور اسے محسوس  کر 

اس طرح ہر وہ بات جس کا ہے؟ کہ ہمارے سامنے کیا  ہے؟کیاہو رہا سکتے ہیں

جن سے متعلق ہمارا ذہین با آسانی فیصلہ کر سکتا ہے یا   ہمیں ادراک ہےاور 

سمجھ سکتا ہے ،یا پھر وہ تمام اشیا ء،باتیں،احساسات و جذ بات جن سے فرد 

مثالًاگر کوئی آپ کا نام پوچھے تو   بخوبی واقف ہے،شعور کے زمرے میں آتا ہے

ور کوشش کے اس لیے ہم کہ سکتے ہیں کہ کسی کاوش ا۔آپ  فورناً بتا دیں گے

 چیزوں کی موجودگی کا احساس شعور کہالتا ہے۔بقول فرائیڈ: 
  Now let us call it ``conscious`` the conception which is present to 

our consciousness and of which we are aware, and let this be the only 

meaning 
۹
 of the term conscious.   

   

 (Pre Conscious: )تحت الشعوریا قبل شعور

،تھوڑی سی کوشش اورکاوش یہ شعور کا کنارہ ہے ،جہاں سے خیاالت موقع محل 

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کچھ نہ سے شعورمیں در آتے ہیں۔

ہو کر اپنی  ن وئی چیز وغیرہ۔پھر تھوڑا پریشاکچھ بھول جاتے ہیں مثالً کو ئی نام،ک

وہ یاداشت کہ ٹٹولتے ہیں،کچھ لمحے بعد آپ  سکون کا سانس لیتے ہیں کیوں کہ 

ےیاد دوبارہ آپ کی یاد کا حصہ بن جاتی ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں 

 میں تھی:الشعور یہ تحت ائیڈتھی؟ بمطابق فر

A different kind of conscious awareness involves information that we 

are not thinking of at the moment, but that we can produce if we 

choose to do 
۱۰
.preconscioussuch memories are so,  

 (Un Conscious) الشعور

تمام پیش کرنا کہ   کوبطور اصطالح  اس طرحالشعور نفسیات کے میدان میں 

تمام نظریات اس کے گرد طواف ثابت ہوئی بلکہ بنیاد نہ صرف  نظریات کی 

نہ تو   ئید افراالنکہ ۔حہت بڑا کار نامہ ہے فرائیڈ کا بہیں ،بال شبہ  کرتے نظر آتے

الشعور کا خالق ہے اور نہ ہی اس نے اس اصطالح کو وضع کیا ہے۔خود فرائیڈکو 

اعتراف بھی اس کا ادراک تھاچونکہ تحلیل نفسی  کی ایک محفل میں اس نے ےھ 

کیا ہےکہ اس سے قبل کئی فلسفیوں اور شاعروں نے اس کا تذکرہ کیا 

جیسے مفکرین  نٹشے وغیرہ قبل افالطون ،الئبنز ،شوپن ہار اور  سےفرائیڈہے۔

یہ  فرائیڈ کی خوبیتاہم الشعور کے متعلق واضح اشارے ملتے ہیں ۔میں کی فکر 

اپناکر سائنسٹیفک انداز میں تحقیق کی اصطالح  کواس نے بطور خاص اس کہ ہے 
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اس لیے  اوراسےوسیع تر مفہوم میں بیان کیا اوراس پر اپنی فکر کی بنیاد رکھی

جیسے ہی نفسیاتی اصطالح ال شعور کا ذکر آتا ہے،سب سے پہلے فرائیڈ کا نام 

مخصوص اور وسیع معانی و یہ صیح بھی ہے کہ جو۔ہمارے ذہین میں آ جاتا ہے

توجہ  کسی نے ڈ نے عطا کیے ہیں اس سےپہلے اس طرففرائی ر کوشعومفہوم ال 

 نہیں دی۔

کچھ یادیں،کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ایک دفعہ ذہین سے کچھ باتیں ،

محو ہو جائیں تو الکھ کوشش اور جتن کے باوجودسطح شعور پرنہیں آ پاتیں۔عالم 

طرح جا  اس میں         کے ایک حصے نفسیات کے نزدیک یہ انسان کے ذہین

دیتے   گزیں ہوتی ہیں جیسے آپ پرانی اور غیر مفید چیزیں کاٹھ کباڑمیں پھینک 

 ہیں ،اسے انہوں نے ال شعور کا نام دیا ہے۔

شروع میں جب فرائید ہسٹریا کے مریضوں کے عالج میں مشغول تھا ،طویل 

بیان  الضمیر اپنا نافیتجربات اور مشاہدات کے بعد اس نے اخذ کیاکہ اگر مریض 

کر دے  تو وہ اپنی ہسٹریائی مرض میں افاقہ محسوس کرتا ہےاور وقتی طور اس 

کی مرض کی عالمات جاتی رہتی ہیں۔فرائیڈ کےلیے یہ انکشاف یقیناً حیران کن تھا 

اس لیے اس نے انسانی ذہین کی عمیق ترین تہوں کوپلٹنا شروع  کر دیا۔ اس کی 

ماضی کے حاالت و  دلچسپی بڑھ گئی کہ کس طرح مریض اس بات میں کئی گنا 

واقعات بیان کرنے کے بعد قدرے سکون محسوس کرتا ہے۔اس واقعہ سے ایک 

اور نقطہ بھی اس کے ہاتھ میں آیا کہ ماضی وہ واقعات جو مریض بیان کرتا ہے 

ہیں جبکہ بہت کردہ  ) FORGOTTENان میں کچھ تو اس کے بچپن کے فراموش )

دبا دیا گیا ہےجو  بھی ہیں جنہیں کسی مجبوری  یا پابندی کے سبب ایسے سے

کسی بھی فرد کی ذہینی زندگی میں بہت اہمیت کے حامل اور اس کی شخصیت  

۔یہ خیاالت  فرائیڈ کے نزدیک  ال کی نشو نما میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں

دماغ میں ال  ابتدائی تحقیقات سے فرائیڈکے دل وشعور میں موجود رہتے ہیں۔

س نے اپنی ابتدائی  ا تک ۱۹۰۵شعور کی موجودگی کا عقیدہ راسخ ہوتا گیاحٰتی کہ

تو اس کی بنیاد ال یک نظریہ کی صورت میں پیش کیاجب اکو تحقیقات و مشاہدات 

 شعور پر استوار تھی۔ 

الشعور میں ایسے خیاالت ہوتے ہیں جو آسانی سے شعور فرائیڈکے نزدیک 

اور نہ ہی شعوری طور پر الیا جا سکتا ہے بلکہ ان کو  میں نہیں آسکتے

شعور میں النے کے لیے ایک خاص طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے 

ہے ۔ذہن میں ایک واسطہ ایجنسی کا نام دیا ‘‘ تحلیل نفسی’’ اس نے۔جسے

کار فرما رہتا ہے اور اسی کی اجازت سے کوئی خیال ذہن کے ایک حصے 

سکتا ہے ۔اس واسطہ کو احتساب کا نام دیا جا سے دوسرے حصے میں پہنچ 

سکتا ہے جوال شعور اور قبل شعور کے درمیان ہوتا ہے۔شعور اور قبل 
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شعور کے درمیان بھی یہ احتساب موجود ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی کمزور 

 ہوتا ہے ۔
‘Everything mental…being in the first instance unconscious; the 

further quality of conscious might also be present or again it might be 

absent’ 

‘In mental life nothing which has once been formed can perish… 

everything is somehow preserved and…in suitable circumstances…it 

can once more to bring to light’ 

a sense the great waste paper basket of mind. ‘The unconscious is in 

The 
۱۱

trash that never gets taken out’ 

 

 (Idاڈ: )

فرائیڈ کے نظریات کے مطابق ذہن کا مطالعہ ایک اور زاویہ نگاہ سے بھی کیا 

جاسکتا ہے ۔ جس کے لیے اس نے مخصوص اصطالحات استعمال کی ہیں جن پر 

ہے ۔وہ ذہن کا مطالعہ شعور ،قبل  اس کی تمام فکر کا دارومدرا

شعوراورالشعورکو، اڈ،ایگو اورسپر ایگو کے ساتھ مال کربھی کرتاہے ۔ وقت کے 

ساتھ ساتھ فرائیڈ کے ہاں الشعور سے زیادہ اڈ کو بہت اہمیت دی جانے لگی ڈاکٹر 

  نعیم احمد اس ضمن میں لکھتے ہیں :۔

ء (میں ۱۹۲۰۔۱۸۹۰فرائیڈ کی ابتدائی تحقیقات کے تیس سالہ دور )

الشعور کا تصور مرکزی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے ۔لیکن 

ء کے بعد اس کی پختہ فکر کا آغاز ہوا تو الشعو ر کے ۱۹۲۰

مفروضے کی اہمیت بتدریج کم ہوتی گئی اور اس جگہ شخصیت 

کی حرکی تشریح مرکزی حیثیت اختیا رکرتی گئی ۔نفسیاتی زندگی 
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رائیڈ پہلے الشعور ،تحت الشعور کی تشریح و توضیح کے لیے ف

اور شعور کے تصورات استعمال کرتا تھا لیکن بعد ازاں ان کی 

جگہ اڈ، ایگو اور سپر ایگو کی سہ گونہ تقسیم نے لے لی اور 

الشعور کو نفسی زندگی کے مختلف پہلووں میں سے ایک پہلو 

 ۱۲قرار دیا گیا ۔

ے معلوم ہوتا ہے کہ الشعور حالت ہے ۔اس ذریعے س Dynamic))یہ ذہن کی حرکی 

مجموعہ ہوتا ہے ایسے ہیجانات اور خواہشات کا جس کا تعلق انسان کی زندگی 

کے ابتدائی دور سے ہوتا ہے اور یہ احساسی ہیجانات ،خواہشات الشعور میں 

مسلسل جمع ہوتی رہتی ہیں اور ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی راستہ پا 

کا ‘‘اڈ’’ین حاصل کر سکیں ۔فرائیڈ نے اسی ذہنی قوت کو کر باہر نکلیں تا کہ تسک

 ۔بقول فرائیڈ:نام دیا ہے

انسانوں کی انفرادی نشو نما کے اس نفسی آلے کا علم ہمیں 

عامل کوہم ذہنی قلمرو کے قدیم  مطالعے سے ہوا ہے۔اس کے اّولیں

کا نام دیتے ہیں۔اس میں ہر وہ چیز شامل ہےجو  Idترین حصے یا 

ثت    میں ملتی ہےہماری پیدائش کےوقت موجود ہوتی ہمیں ورا

میں جا   constitutionہےاور سب سے بڑھ کریہ ہماری ساخت

گزیں ہوتی ہے۔گرد و پیش کی خارجی دنیا کے اثرسےاڈ کے ایک 

ص حصے کی نشو نما ہوتی ہے۔اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ خا

کی اصل ہمارےنظام جسمانی میں ہوتی  جن((Instincstionsجبلتیں  

ہے ان کا اّولیں اظہاراڈ میں ایسی صورتوں میں ہوتا ہےجن سے ہم 

 ۱۳۔واقف نہیں ہوتے

ال شعور اور اڈ کو ایک دوسرے تاہم  ال شعورکی نمائندہ ہے  ،بنیادی طور پر اڈ

فرائیڈ نے اڈ کا ں می مندرجہ باال اقتباس کی متبادل یا مترادف  نہیں کہا جا سکتا۔

تعلق جبلت کے ساتھ جوڑا ہےاور وہ کہتا ہے کہ اڈ دراصل جبلی آرزؤوں کا ہی 

آرزوئیں جنم لیتی ہیں اور وہ فطری طور پر وہ )اڈ میں(   سر چشمہ ہے،یہاں 

اندرغم،دکھ اور فرد کے گی کی صورت میں فوری تسکین بھی چاہتی ہیں۔نا آسود

رج اڈ کے وظائف کو د۔  ،جو انسان کو پسند نہیں ہےتکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے

 : ےمثالً ہ یسکتی جاذیل نکات سے سمجھنے کی کوشش ک

اڈ انسانی شخصیت کا عمیق ترین ،مبہم اور سرا سر الشعوری حصہ ہے ۔جس ۔

 تک شعور کی رسائی ممکن نہیں ۔

انائی کا اڈ تمام نفسی اور طبی میالنات ،جنسی و جبلی رجحانات اور حیاتیائی تو ۔

 منبع و مصدر ہے ۔

 ۔اڈ ال شعوری ہونے کے ساتھ ساتھ غیر اخالقی بھی ہوتی ہے۔
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ڈ کی سرکش قوتیں کسی اخالقی ضابطے ،مذہبی اصول اور سماجی و س لیےا ا ۔

 سیاسی قوانیں کو سرے سے نہیں مانتیں ۔

اصوِل لذت یعنی غم سے بچنا اورف ایک ہی مقصد اڈمیں ہر خواہش کا صر ۔

((Pleasure Principleکا حصول ہے ۔ 

اڈ فرد کی بیرونی دنیا سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور زمان و مکان کو اس میں  ۔

 کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔

زمانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہوتا  ۔

 ہے ۔

نوعیت حاصل کرتے ہیں وراثت میں منتقل ہونے والے رحجانات اڈ میں ہی ذہنی  ۔

 ۔یہ حیوانی اور حیاتی توانائی کا ایسامنبع ہے جو عضویہ کو آمادۂ عمل کرتاہے ۔

فرائیڈ اڈ کو ایک ایسی خفیہ نفسی حقیقت سمجھتا ہے جو تما م تر موضوعی ہے 

رواں  ک ایسا سمندر ہے جو ہر دم ۔اسے خارجی دنیا کا علم نہیں ۔یہ توانائی کا ای

زاد تونائی ہونے کی وجہ سے یہ اپنی تسکین کے اہداف بدلتی رہتی رہتا ہے ۔آدواں 

ہے ۔اسے اگر اپنی تسکین کے لیے خارجی دنیا کے اسباب نہ بھی میسر آئیں تو یہ 

خود واہموں ،خوابوں ،تمثیلوں اور شبہیوں کی دنیا ایجاد کر لیتی ہے ۔اس کا مقصد 

کی نشوو نما میں اس  غم و الم سے آنکھیں چرانا اور حصول لذت ہے ۔شخصیت

کو ریڑ ھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس کی نوعیت تمام عمر نہیں 

بدلتی فرائیڈ شخصیت کے اس حصے کو غیر واضع اور مبہم تسلیم کرتا ہے اور 

 اس تک رسائی نا ممکن سمجھتا ہے ۔وہ کہتا ہے کہ ہم جو کچھ اس کے بارے میں

بانیت کے مریضوں پر کیے گئے مشاہدات اس کا منبع خواب اور عص جانتے ہیں

ہیں ۔اڈ کی سرکش اور اندھی قوتوں کے تحت لوگ عجیب و غریب کارنامے سر 

انجام دیتے ہیں ۔مثالً کسی بھاری پتھر کو اٹھا کر دور پھینک دینا ،آگ لگی عمارت 

میں گھس کر کسی کی جان بچانا ،مجرمانہ حملوں اور عصمت دری کے واقعات 

ی قوت کار فرما نظرآتی ہے۔اس طرح دنیا کے حقائق سے منہ موڈ میں بھی اڈ ک

بوں اور خیالوں میں تیس مار خان بنے پھرنا بھی اڈ کی قوتوں کے زیر اثر اکر خو

الغرض اڈ ہی وہ ایک اکائی ہے جس پر کسی بھی فرد کی شخصیت کی ہو گا۔

انسان خود ور اکائی ہےجس کے ِزہر اثر طاقتایسی  تعمیر ہوتی ہے اور یہ ایک 

کو مجبور اور بے بس پاتا ہےاور کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا جس کی وہ 

  خود سے توقع نہیں کر سکتا ۔

 (Ego)ایگو

فرد کی ذہنی  زندگی  یوں تو اڈ شخصیت  کی ساخت کا دوسرا بڑا ستون ایگو ہے ۔

پتلی کی کٹھ ،بے بس اور محکوم ہےاس لیے اڈ کے ِزیر اثرفرد کے زیِراثر مجبور
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شہ مسرت کا متالشی اور درد سے کنارہ ییہی وجہ ہے کہ فرد ہم ہے۔ اچتاطرح ن

مگر اڈ کی بے لگام فرد کی انفرادی اہمیت اپنی جگہ  کش رہنے کا متمنی رہا ہے۔

نقصان دہ ثابت ہوتا جبلی خواہشات کا بے مہابا اظہارفائدے کی بجائے الٹا 

کھلم اس طرح  ہےاور جبلتوں کا  ہےچونکہ وہ ایک معاشرے کا ایک فرد بھی

بچے کی  کھال اظہار معاشرے کے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔اس لیے   

کا ایک حصہ خارجی دنیا سے متعلق ہو کر ‘‘اڈ’’زندگی کے ابتدائی ایام میں اسی 

اور (Orgenism) سے متمیز ہوجاتا ہے۔یہ فرد کے جسم نامی  باقی تمام حصے

تعلقات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔اسے فرائیڈ نے خارجی دنیا میں 

 بقول فرائیڈ:کا نام دیا ۔‘‘ ایگو’’انا

ہمارے دماغ اس بیرونی سطح سےجو اصالًایک کارٹیکس 

کو قبول کرنے والے   Stimuliجو ہیجات تہہ تھی Corticalجمی

ءاور حد سے بڑھے ہوئے ہیجات سے حفاظت  کرنے اعضا

آراستہ تھی،ایک خصوصی تنظیم پیدا ہوئی جو والےاآلت سے 

آگے چل اڈ اور خارجی دنیا کے درمیان واسطے کا کام دیتی 

(کا نام دیا گیا Egoہے۔ہماری ذہنی زندگی کے اس حصے کوانا)

 ۱۴ہے۔

اڈ کی اندھی ،بہری سر کش  اور نفسی قوتیں   اگر چہ  حرکت و عمل کا سرچشمہ 

کا  کرنا بے سود ہے کہ یہ عضویہ کو کسی طرحہیں پھر بھی ان سے یہ توقع 

 جبکہ علم وبالکل انجان ہےسےخارجی ماحول اڈ   چونکہگی۔یں سکتحفظ فراہم کر

بالکل عاری ہوتی ہے اس لیے ممکن ہےکہ وہ اپنے  بھی یہ بصیرت سے

خطرے میں ڈال  ہی  ئےعضویہ کوہدف حاصل  کرتے ہواپنا اضطراری فعل سے 

۔اس کے برعکس انا )ایگو(ہی ہے جس کو ارادی دے ہالک کردےیا پھر اسے 

عمل و حرکت پر اختیار حاصل ہوتا ہے اور تحفظ ذات کا کام بھی اسی کے سپرد 

ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ انا ہی ہے جو ایک طرف عضویہ کہ اس لیے ۔ہوتا ہے

خطرات سے بچاتی ہے اور دوسری طرف اڈ  کی تسکین کے لیےمناسب راہ 

 قول فرائیڈ:بہموار کرتی ہے۔

مقصد جیسے اپنے آپ کو زندہ رکھنا یافکر مندی کے  ایسا کوئی

سے منسوب نہیں کیا ‘‘ اڈ’’ذریعےخطرات سے اپنی حفاظت کرنا

ایگو( ہی کا یہ  بھی ‘‘)انا’’ایگو( کا کام ہےاور ‘‘)انا’’جا سکتایہ 

فرض ہے کہ وہ خارجی دنیا کوپیش نظر رکھ کر اپنی تسکین کے 

یادہ سازگار اور کم سے کم خطرناک طریقے لیےزیادہ سے ز

 ۱۵۔ دریافت کرے

جہاں تک خارجی واقعات کا تعلق ہے انا اپنا وظیفہ اس طرح انجام دیتی ہے کہ 

خارجی ہیجانات کا شعور حاصل کرتی ہےاور ان سے متعلق تجربات کو حافظے 

میں محفوظ رکھتی ہے۔حد سے بڑھے ہوئے ہیجا نات سےفرار اختیارکرتی ہے 
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اور معتدل ہیجانات سےنمٹنے کے لیےاپنے آپ کو ان کا عادی بنا لیتی ہے۔اس 

اپنے عمل کے ذریعے،اپنے فائدے کے لیےخارجی دنیا میں سے بھی بڑھ کر

مناسب تبدیلیاں پیدا کرنا سیکھ لیتی ہے ۔جہاں تک اڈ سے متعلق اندرونی واقعات کا 

جبلی تقاضوں کہ بارےاس بات  تعلق ہےوہ اپنا کام  اس طرح سر انجام دیتی ہے کہ

اجازت دی جائے یا نہیں ان پر بھی قابو  کا فیصلہ کر کے کہ ان کی تسکین  کی

اور کبھی ان کی تسکین کوایسے واقعات اور حاالت کے لیے حاصل کر لیتی ہے

ملتوی کر دیتی ہے جب تک خارجی دنیا کے حاالت ساز گار نہ ہوں یا پھر کبھی 

اور   ن تحریکات کو بالکل دبا دیا جاتا ہے ۔اس عمل سے تناؤایسا بھی ہوتا ہے کہ ا

تشویش جنم لیتی ہے۔اس تنا ؤ کا بڑھ جانا  عموماًناخوشی کا احساس پیدا کرتا 

اور تناؤ کا کم ہونا خوشی کے احساس کا سبب بنتا ہے۔اس دوران انا کا یہی ہے

گوں کو جہاں تک کردار رہتا ہےکہ وہ اس متعلق جستجو کرتی ہے کہ وہ اڈ کی مان

ممکن ہو سکے پورا کر کے خوشی سے ہم کنار کرے اور الم یا ناخوشی سے 

(نفسیاتی اعمال کا ایک ایسا نظام ہے جو اڈ کی مجموعی طور پر انا)ایگوبچائے۔ 

بےقابو قوتوں کوعقل و دانش سے اپنے قابو میں رکھنااور ان کوماحول کے حقائق 

    سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا ہے

When the child is first born it is a mass of id, an amorphous un 

structured set of desires: I want, is the sum total of its mind's 

contents. Out of these primal desires an ego quickly brings to 

emerge. One definition of ego is the individual's image of himself as a 

self-conscious being, his sense of himself as separate from the 

world which surrounds him. Another psychoanalytic definition of ego 

is that which is conscious in which represents reality to the self. 

These two meanings are related but not identical. The first meaning 

of ego is more encompassing: it implies a whole sell rather than a self, 

which is split in to separate, warming factions, the ego and the id, that 

the 
۱۶

other meaning implies". 

 

 (Super Ego) سپر ایگو 

شخصیت کے بنیادی ڈھانچےکا تیسرا اورسب سےاہم ستون ہے  ‘‘سپر ایگو’’ 

اڈ کا ایک حصہ کٹ کر دبی ہوئی خواہشات بن جاتا ہے ۔اسی طرح طرح  جس ۔

نشونما کے دوران میں ایگو کا حصہ باقی کل سے علیحدہ ہو جاتا ہے ۔ فرائیڈ 

زیادہ سے  ‘‘ایگو’’کا نام دیتا ہے ۔اس کا تعلق  ‘‘ضمیر’’یا  ‘‘سپر ایگو ’’اسے

یہ ایگو اور اڈ کے تعلقات کی نگرانی اس  کا کام یہ ہے کہ  سے ہوتا ہے ۔‘‘اڈ ’’

کرتا ہے اور ایگو کو ان خطرات سے آگاہ کرتا ہے جو دبے ہوئے ہیجانات کے 

باعث اڈ سے متواتر باہر نکلنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں ۔احتساب جس کا ذکر 

سپر ایگو کے اشارے پر عمل کرتا ،و اوپر ہوا ہے دراصل یہی سپر ایگو ہے ۔ایگ
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فرائیڈ  کے نزدیک یہ سلسلہ دو تین برس کی عمر میں بچے کے ذہن میں  ہے ۔

بچے کی ابتدائی زندگی کے پہلے پانچ سالوں میں اس کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ 

 بقول فرائیڈ:والدین کا جو اثر ہوتا ہے اسی سے سپر ایگو بنتا ہے۔

انسانی بچہ اپنے والدین پر انحصار بچپن کا طویل عر صہ جب 

 چھوڑ Preceptableرکھتا ہے اور اپنے پیچھے ایک تہ نشیں اثر

س کی وجہ سے انا کے اندرایک خاص قوت عاملہ جاتا ہے ج

 ائمقل عرصے تک ی ہے جس کے اندر والدین کا اثرطویتشکیل پات

 ۱۷کا نام دیا گیا ہے۔((super egoفوق االنا’’رہتا ہے اس قوت کہ 

سرے سپر ایگو ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے توسط سے ہم خوداپنی ذات اور دو

اسے ہم احتساب یا ا خالقی حکم لگاتے ہیں۔لوگوں کے اعمال پر نکتہ چینی،

شخصیت کا اخالقی نظام یا عدالتی شعبہ بھی کہ   سکتے ہیں۔اس لحاظ  

۔بچہ ہےدیا جا سکتا بھی  سےاسےشخصیت کے لیے ایک اخالقی ضابطے کا نام 

اپنے والدین  کےطرز عمل کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ طے کرتا ہے کہ وہ کن 

باتوں کواچھااور کن کو برا سمجھے،کیا خیراور کیا شر ہے،حالل و حرام اور 

 جائز ونا جائز کیا ہوتاہے ؟

،اچھائی و   مثالًگناہ و ثواب بچہ ایک عرصے تک والدین کی نظر سےاخالقی نظام

مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ والدین سے ر کا برائی،خیر و ش

سپر ’’حاصل کردہ مشاہدات اس کی اپنی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔اس طرح 

جو زندگی کے  ایک ایسے اصول کی حیثیت سے تشکیل پذیر ہوتا ہے  ‘‘ایگو

سلہ مالت میں از خود فیصلے کرتا ہے۔اس کے بعد والدین کی رہنمائی کا سلامع

تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔تاہم پھر بھی بچہ وہی کام کرتا جسے اس کے والدین ہمیشہ 

کے احکامات کو پہلے ہی داخلی طور  پسند کرتے آئے ہیں کیونکہ  اس نے والدین 

پر اپنا رکھا تھا۔اس کے عالوہ بچے کا سپر ایگو  اصول ِ حقیقت  کے تحت خارجی 

  سیکھ لیتا ہے۔  دنیا سےاپنے طور پر بھی بہت کچھ

اور (Ego ideal)‘‘ایگو آئیڈیل’’کو دو مزیدذیلی نظاموں ‘‘سپر ایگو’’فرائیڈ

میں تقسیم کرتا ہے۔بچپن  میں والدین جب بچے کےکسی  کام   (Conscience)ضمیر

کی تعریف کرتے یا سراہتے ہیں تو وہ کام اس کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے۔بچہ اپنی 

مام کرے گا۔اس کے برعکس ضمیر بچے کا میں بھی اس کا  اہت آ  نے والی زندگی

دراصل ایگو آئیڈیل اور ضمیر وہ تصور ہےجو وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔

 ایک ہی سکے کا دو رخ ہیں۔

کی تشکیل میں سزا وجزا  کا اہم کردار ہے ۔یہ سزا اور جزا دو طرح ‘‘سپر ایگو ’’

اگر کوئی غلطی کرے  تو اسے مارا،پیٹا کی ہو سکتی۔ایک جسمانی جس میں بچہ 

سے نوازا جائے یہ طبعی سزاو سے خوش ہونے پر اسے انعام جائے جبکہ اس 

۔زبانی تعریف  یا نارضگی نفسیاتی جزا اور سزا کے زمرے میں آئے جزا ہو گی 
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 گی۔ ئیں    طبعی اور نفسیاتی دونوں سزائیں سپر ایگو کے دائرہ کار میں آ گی۔

جزاو سزا والدین سے وابستہ رہتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ  بچپن میں یہ

کی دسترس میں  ‘‘سپر ایگو’’جزا و سزاکا فریضہ والدین کے ہاتھوں سے نکل کر

سزا یا جزا دیتا ہےبلکہ کی  افعال  نہ صرف حقیقی ‘‘سپر ایگو’’پہنچ جاتا ہے۔

کے ‘‘ر ایگو سپ’’اچھے برے خیاالت کوبھی احتساب کے عمل سے گزارتا ہے۔

 نزدیک برائی کا خیال بھی اتنا برا ہے جتنا کہ برا کام ہے۔

و روایات کا  پاسدار ہوتا ہےاور معاشرے کے رسم ورواج اور اقدار ‘‘سپر ایگو’’

۔سپر ایگو کی تشکیل میں والدین ن کی منتقلی کا فریضہ والدین سر انجام دیتے ہیںا

 استاد،نگران،پولیس،مقبول و معروف اشخاص، کے عالوہ  نسلی و خاندانی روایات

 وغیرہ شامل ہیں،بقول فرائیڈ:

والدین کے بچے پر اثر سے مراد صرف والدین کی شخصیتوں کا 

بھی   روایات ہی اثر نہیں بلکہ اس میں وہ تمام نسلی اور خاندانی

شامل ہیں جو والدین کے ذریعے بچے تک پہنچی ہیں،نیز قریب 

طالبات بھی اس میں شامل ہیں جن کی ترین سماجی ماحول کے م

نمائندگی والدین کرتے ہیں۔اسی طرح کسی شخص کا 

ان کے  نشونما کے دوران اپنے والدین کے بعد( super egoفوقاالنا)

جانشینوناور قائم مقاموں کے اثرات  بھی قبول کرتا 

ہےمثالًاساتذہ،پبلک زندگی،مقبول اورپسندیدہ شخصیتیں یا بلند 

 ۱۸عین۔سماجی نصب ال

کی وحشت ‘‘ اڈ’’کا اصل کام ،وظیفہ یا کردار یہ ہے کہ وہ فرد کو ‘‘سپر ایگو’’

میں ایک مہذب اور شائستہ انسانوں  زدہ تنہائی سے باہر نکالےاور اسے معاشرے

‘‘ اڈ’’کی طرح زندگی  گزارنےکے گر سکھا ئے۔اس کا بیک وقت ایک طرف 

کا مطلب یہ ہوا کہ  سے۔اس‘‘ایگو’’سے رابطہ رہتا ہے تو دوسری طرف

کے درمیان کسی بھی تصادم،لڑائی جھگڑےاور کشمکش کی ‘‘ایگو’’اور ‘‘اڈ’’

 صورت میں یہ مصالحانہ کردار ادا کرتا ہے۔

حیاتی اور نفسی توانائی  کا مبع و مصدر ہےتو ‘‘ اڈ’’مختصراً یہ کہ

خارجی سماجی حاالت کو معروضی انداز میں سمجھنےکا ایک کلیہ ہے ‘‘ایگو’’

سماجی و معاشرتی طور طریقوں کو سیکھنے اور رنگ ‘‘ سپر ایگو’’بکہ ج

 ڈھنگ میں ڈھلنے کا نام ہے۔
The superego develops during early childhood (when the child 

and is responsible for ensuring  )parentidentifies with the same sex 

moral standards are followed. The superego operates on the morality 

principle and 
۱۹

motivates us to behave in a socially responsible and 

acceptable manner. 

https://www.simplypsychology.org/psychosexual.html#phal
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 فرائیڈ کا نظریہ خواب:

پرانا ہے ۔فرائیڈ کے نظریات سے قبل  خواب او ر اس کی تعبیر کا قضیہ بہت ہی

خواب اور اس کی تعبیر کے سلسلے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ مثالًقرآن مجید میں 

حضرت یوسف ؑ کے متعلق تفصیل موجود ہے کہ ہللا تعالٰی نے انہیں خوابوں کی 

اپنے دو ساتھیوں کے خواب  کیا تھا۔انہوں نے قید خانے میں  تعبیر کا ملکہ عطا

کی تھی جو واقعی سچ ثابت ہوئی  یحبیر کی اور فرعون کے خواب کی تشرعکی ت

۔اسالمی نکتہ نظر کے عالوہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خوابوں کا تعلق ان مافوق 

الفطرت ہستیوں سے ہے جن پر ان کا اعتقاد تھا ۔ان کے خیال میں خواب دیوتاؤں 

بھی تھا کہ یہ دیوتا یا شیطان  ۔ایک خیال یہہیںم ہوتے یا شیطان کی طرف سے الہا

خواب دیکھنے والے کے لیے ایک خاص مدعا رکھتے ہیں ۔اس طرح قدیم لوگ 

 خواب کی تعبیر مستقبل کی پیشگوئی کے حوالے سے کرتے تھے ۔

میں خواب پر بحث کی ہے Republic))افالطون نے اپنی کتاب جمہوریہ      

تک مماثلت پائی جاتی ہے ۔افالطون ۔افالطون اور فرائیڈ کے نظریات میں ایک حد 

کے نظریہ خواب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دبائی گئی خواہشات 

کی خرابیوں اور فساد ،ان کی آسودگی،بہیمانہ تہیجات اور محبت کے وجود پر یقین 

 رکھتاہے جو فرائیڈ کی فکر کے مشابہہ ہے۔

کیا ہے کہ خواب کوئی الہام  و ردارسطو نے اپنی کتاب میں قدما کے ان خیاالت ک

اور نہ ہی اس کا تعلق ما فوق الفطرت مظاہر سے ہے۔ بلکہ اس کا تعلق  ہے ہوتا

انسانی قوانین سے ہے ۔اس کے مطابق خواب ،خوابیدہ انسان کے نفسیاتی فعل کا 

۔ارسطو کے نزدیک خواب ایک ہلکے سے احساس کو شدید          ہے  نام 

تا ہے ۔اس کے نزدیک قابل طبیب کو نہ صرف خواب پر محسوسات میں بدل دی

 غور کرنا ضروری ہے بلکہ خوابوں سے اصل مراد لینی بھی الزمی ہے ۔
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ات کی پیداوار بھی کہا ہے ۔بعض ما نے خوابوں کو روز مرہ کے واقعکچھ قد

ہم اس چیز کا خواب دیکھتے ہیں جن کو ہم نے دن کے وقت ’’علماء کے خیال میں 

  ‘‘ہا یا کیا ہو دیکھا ،چا

 Interpretation of))‘‘ خوابوں کی تعبیر’’شہور کتاب سگمنڈ فرائیڈ نے اپنی م

Dream میں تمام مکاتیب فکر کے برعکس خوابوں کا نظریہ پیش کیاجس کو بہت

بوں کا تعلق سراہا گیا۔فرائیڈ کو الشعور کی تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ خوا

ہوتا ہے اور یہ فرد کی نا آسودہ خواہشوں کی تکمیل ات سے زمانِہ ماضی کے واقع

گاہ ہیں جو بیداری کے عالم میں پوری نہیں ہوسکتیں وہ خواب میں تسکین حاصل 

 کر لیتی ہیں ۔
Freud interpreted this dream as wish-fulfillment. He had wished that 

Irma's poor condition was not his fault and the dream had fulfilled this 

wish by informing him that another doctor was at fault. Based on this 

dream, Freud (1900) went on to propose that a major function of 

dreams 
۲۰

was the fulfillment of wishes. 

 

نفسیاتی مریضوں کے عالج کے دوران طریقہ عالج جن سے فرائیڈ کام چال رہا 

تھا مثالً     تنویم اور ایعاذدونوں  اس کے لیےکچھ زیادہ قابل بھروسہ نہ تھے ۔وجہ 

یہ تھی کہ تنویم کے ذریعے طاری کی جانے والی نیند  کے دوران مریض گذشتہ 

وہ بیدار ہوتا  تو  جب نیند سے  ی زندگی کے احوال بیان تو کر دیتا مگر مصنوع

اسے وہ تما م  باتیں بھول جاتیں جو اس نے نیند میں بولی تھیں۔اس سے مرض 

سے مکمل خالصی نا ملتی۔اس طرح ایعاذ کے طریقہ کار میں بھی  خامیاں تھیں 

الی ہدایت پر عمل کرتا  اور جب وکیونکہ وقتی طور پر تو مریض دی جانے 

دا ہوتے مریض عدم تعاون پر اتر آتا ۔اس سے اس کی بہتری کے امکانات پی

ختی کی بجائےشفقت بیماری بھی لوٹ آتی۔اس دوران فرائیڈ کو محسوس ہوا کہ س

آزاد تالزم ’’سے مریض سے بہت کچھ اگلوایا جا سکتاہے۔اس سلسلے  میں 

طریقہ  کا طریقہ بڑا کار آمد ثابت ہوا۔اس  (Free association of thoughts‘‘)خیاالت

،معالج ا  کو چند منتخب الفاظ کی ایک فہرست تھما دی جاتی ہے عالج  میں مریض

بیان  میں آئے  یک لفظ مریض کے سامنے رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے جو منہ

میں اس  طریقہ عالج سے مریض صحت مند ہونے ‘‘ تحلیل نفسی’’۔ کرتے جِائے

 لگے۔

کا خواب سے کیا تعلق ہے؟بات ‘‘ نفسیتحلیل ’’اب سوال یہ پیدا ہوتا ہےکہ 

کے تجربات یعنی مریضوں کے عالج کے ‘‘ تحلیل نفسی’’دراصل یہ ہےکہ 

  کہ مریض اگر اپنا  کوئی خواب بیان کر دے  بھی ہوا دوران ہی فرائیڈ پر یہ انکشاف

تو خود کو بہت ہلکا اور قدرے صحت مند محسوس کرنے  لگتا ہے۔یہی وجہ کہ 
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میں اہمیت ‘‘ تحلیل نفسی’’خواب ح کی طرف متوجہ ہوا۔اس طر فرائیڈ  خوابوں 

 اختیار کر گئے۔

Dreams become the object of psycho-analytic research-another of these 

ordinary, under-rated occurrences apparently of no practical value, like 

stic of occurring in healthy errors and sharing with them the characteri
۲۱

persons. 

کہ دوراِن تحقیق،مریضوں پر کی جانے والی تحقیق سے اسے یہ بھی انکشاف ہوا

اکثر و بیشتر خوابوں میں تمنا کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ 

خواب  دبی ہوئی نا آسودہ خواہشات کی تسکین  کی غرض سے آتے ہیں۔ فرائیڈ ان 

ا اہشات کا تعلق الشعوری خواہشات سے جوڑتا ہے جنہیں فرد بچپن سے دباتا آیخو

خوابوں  کی تشکیل میں  ہے ۔ان میں اکثر و بیشتر خواہشات جنسی ہوتی ہیں۔

الشعور کی موجودگی کی  کئی شہادتیں  کثرت سے ملتی ہیں جن کو  فرائیڈدرج 

 ذیل صورتوں میں  بیان کرتا ہے:

الف۔بیداری کی زندگی کے مقابلے میں خوابوں میں قوت حافظہ 

بہت زیادہ ہمہ گیر ہوتی ہے۔خواب ان یادوں کو واپس لے آتے ہیں 

خواب دیکھنے واال بھول چکا ہوتا ہے اور بیداری کی  جنہیں 

 حالت میں اس کی دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔

(  کو کام linguistic symbolsب۔ خواب بے شمار لسانی عالمتوں) 

جن کا مفہوم بڑی حد تک خواب دیکھنے والے  کو   میں التے ہیں

معلوم نہیں  ہوتا ،تاہم ہمارا تجربہ ہمیں ان کا مفہوم متعین کرنے 

غالباً زبان کی نشونما کے  ًً میں مدد کرتا ہے۔ان عالمتوں کی اصالً

 گزشتہ ادوار میں ہوتی ہے۔

تدائی ادوار کے اکثر خواب دیکھنے والے کے بچپن کے اب ج۔

تاثرات دوبارہ پیش ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم قطعیت کے 

ٰی کرسکتے ہیں کہ وہ نہ صرف فراموش شدہ  ہیں ساتھ یہ دعو

بلکہ احتباس کے عمل کی بدولت الشعوری بن چکے ہیں۔اس 

سےاس بات کی توضیح ہوتی ہے کہ اعصابی اختالل کے تحلیلی 

    ے والے کی ابتدائی زندگیجب ہم خواب دیکھن عالج کے دوران

خوابو                             کی از سر نو تشکیل  کرتے ہیں تو ہمیں  

ً اس مدد کے  ں                  سے کتنی مدد ملتی ہے عموما

 ۲۲بغیرکامیابی ممکن  نہیں۔

فرائیڈ خوابوں کے مطالعے میں ال شعور کو فرد کے بچپن تک  محدود نہیں رکھتا 

یہ ال شعوری حصہ مورثی بھی ہوتا جس میں قدیم ترین روایات اور ماضی  بلکہ

 کے رسم و رواج کے  اثرات و باقیات پائی جاتی ہیں۔
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خواب ایسے مواد کو بھی روشنی میں التے ہیں جس کی اصل نہ 

دیکھنے والے کی بعد از بلوغ میں ملتی ہے نہ اس کے    خواب 

یق کا حصہ ماننے پر فراموش شدہ بچپن میں ہم اسے عہد عت

مجبور ہیں جو بچہ اور حواس کے ذاتی  تجربات کےآغاز سے 

پہلے وجود میں آچکے ہیں،اپنے ساتھ دنیا میں التا ہے ۔یہ اس کے 

موروثوں کے تجربات کا نتیجہ ہے۔ہمیں قدیم ترین انسانی روایتوں 

اور ماضی کے رسم و رواج کی باقیات میں ایسے عناصر ملتے 

تجربات کا سرچشمہ ملتا ہے  ں میں ہمیں  ما قبل تاریخہیں۔ خوابو

 ۲۳جن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

سے دو باتوں پر روشنی پڑتی ہے  ۔پہلی یہ کہ خواب  اقتباس مندرجہ  باال  دونوں

کہ عمل میں تسکین کا پہلو غالب ہوتا ہے۔دوسرا یہ کہ خواب میں جن خواہشات کی 

 وہ سرا سر الشعوری اور جبلی ہوتی ہیں۔تسکین ہوتی ہے 

   خوابوں کی  خصوصیات

 فرائیڈ خوابوں کی خصوصیات کو مندرجہ ذیل صورتوں میں بیان کرتا ہے ۔ 

 خواہشات کی تسکین 

فرائیڈ کی نزدیک ہماری بے شمار خواہشات گندی  اور بہمانہ ہوتی ہیں جنہیں 

کرنا ممکن نہیں رہتا اور یہ بیداری کی حالت میں سپر ایگو کے خوف سے آسودہ 

خواہشات ال شعور میں چلی جاتی ہیں ۔نیند کے دوران محتسب جب گہری نیند سو 

ض سے جاتا ہے تو یہ ال شعوری خواہشات جنہیں دبا دیا گیا تھا تسکین کی غر

احاطہ شعور  میں داخل ہو جاتی ہیں ۔چونکہ فرد ان کے متعلق سوچتا تو رہتا ہے 

ور معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے فرد انہیں آسودہ نہیں کر مگر اخالقی آداب ا

پاتا لہذا وہی نا آسودہ خواہشات خواب کی دنیا میں جہاں اخالقی گرفت کمزور پڑ 

 جاتی ہے اور آسادگی حاصل کر لیتی ہیں ۔

  نیند کی حفاظت

خواب نیند  کے محافظ ہوتے ہیں چونکہ سوتے وقت شعوری و اخالقی گرفت 

لیکن کمزور ہوتی ہے ۔اس دوران خارج سے دخل اندازی کا امکان نہیں رہتا 

خواب ان کو نیند میں دخل انداز ہونے کے بجائے ایک نئے مہیج کی حیثیت دے 

اب بیرونی اس طرح خودیتے ہیں ۔جس سے خواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ۔

وہ نا خوشگوار   دخل اندازی کو روکتے ہیں  اور نیند کی حفاظت کی کرتے ہیں ۔

واقعات جو الشعور کا حصہ تھے نیند کی حالت میں اپنی شکل و صورت مسخ کر 

کے سپر ایگو کو دھوکہ دے کر شعور میں در آتے ہیں ۔فرد کو نیند کی حالت میں 
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ا ۔وہ جو جاگتی آنکھوں کسی بھی بالغ اور ان کی ناگواری کی احساس تک نہیں ہوت

 باشعور فرد کے لیے بھیانک تھے نیند میں خوشگوار اور باعث تسکین تھے ۔

اگر یہ واقعات اپنی اصل صورت میں خوابوں میں بھی ظاہر ہوتے تو فرد ہڑ بڑا 

کر اٹھ بیٹھتا ۔اس لیے خواب کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ نیند کی حفاظت ہوتی 

واقعات نظر آئیں خواب میں ان کا حلیہ اس ور خواہ کیسے ہی بھیانک رہتی ہے ا

اسی سے قدربگڑ جاتا ہے کہ فرد اصل سے بے خبر ہوکر میٹھی نیند سویا رہتا ہے۔

اسے آسودگی حاصل ہوتی ہے اور یہی آسودگی نیند کو اور زیادہ گہرا کر دیتی 

ہوتے ہیں   نیوراتی مریضوں کے خواب بھی اسی لیے اہمیت کے حاملہے ۔

اور پریشانی  چونکہ ان میں بھی ناآسودہ خواہشات  ہوتی ہیں جو فرد کو تشویش

 ۔مبتال کر دیتی ہیں جس کا سراغ تحلیل نفسی کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے 

 خوابوں کا سچ ثابت ہونا

دوران خواب تمام واقعات سچ اور درست نظر آتے ہیں لیکن بیداری کے بعد یہ 

فرائیڈ کے نزدیک خواب کے ،جھوٹ اور بے معنی نظر آتے ہیں ۔واقعات لغو 

دوران ان واقعات کا سچ ثابت ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس وقت فرد کی 

تنقیدی  صالحیت اور واقعات کی صحت کے متعلق چھان بین کی صالحیت مفقود 

خوابوں کی ہو جاتی ہے ۔شعور بھی اس دوران سو جاتا ہے جس کی وجہ سے 

کو جانچنے کے لیے فرد کے پاس کوئی معیار موجود نہیں ہوتا ۔فرائیڈ بتاتا  صحت

ہے کہ خوابوں کی جاذبیت اور ان کی شدت سے موثر ہونے کی بنا پر فرد ان کو 

 سچا تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے ۔

اس کے عالوہ عام خواب جس طرح دکھائی دیتے ہیں  حقیتاً  وہ ایسے نہیں ہوتے 

ی عالمات کچھ اور ظاہر کرتی ہے جبکہ تحلیل نفسی کے نزدیک اس بلکہ خواب ک

 کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے ۔

 بے ربط زبان

خوابوں کی زبان ،نظارے اور واقعات ڈرامائی اور عجیب اور غریب ہوتے ہیں 

۔ربط اور تسلسل کا فقدان ہوتا ہے مگر فرائیڈ کے نزدیک ہر بات ،واقعہ اور ہر 

 ی مطلب اور مفہوم ہوتا ہے ۔عمل کا کوئی نہ کوئ

 اشاریت

گندی اور ناشائستہ خواہشات کی تسکین نیند میں بھی اپنی اصل صورت میں نہیں 

ہوپاتی چونکہ سپر ایگو خوابیدہ ہونے کے باوجود انہیں شعور میں نہیں آنے دیتا 

یہی وجہ ہے کہ یہ اپنا روپ بدل کر مختلف عالمات کا جامہ پہن کر شعور میں 
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تی ہیں تاکہ آسودگی حاصل کر سکیں ۔خواب کی تشریح و تحلیل کے داخل ہو

 ذریعے ہی ان عالمتوں کے حقیقی مفہوم کا تعین کیا جا سکتا ہے ۔

 رجعت

جس طرح فرائیڈ کے نزدیک خواب کے دوران اس حالت کی طرف لوٹ جانا ہے 

 بچہ پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں سوتا ہے ۔یعنی خوابوں میں بچپن کی طرف

لوٹ جانے کی خواہش یا رجعت خلقی ہے ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فرد 

موجودہ صورت حال سے نا خوش ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر اس حالت کی 

اس طرح وہ وقتی طور پر طرف لوٹ جاتا ہے جہاں وہ خوش اور پر سکون تھا ۔

 اپنی پریشانی پر قابو پا لیتا ہے ۔

 پردہ پوشی 

دکھائی دینے لگیں تو فرد سو نہیں اگر ناخوش گوار واقعات اپنی اصلی حالت میں 

سکتا اس لیے خواب پوشیدہ انداز میں گزرے ہوئے ناخوشگوار واقعات کو دہراتے 

ہیں اس طرح ایک طرف نیند کی حفاظت ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف وہ نا 

کی شدت میں کمی آ خوشگوار واقعات جو الشعور میں اودھم مچا رہے تھے ان 

 جاتی ہے ۔

 خوابوں کی اقسام 

"عیاں مافیہ " اور "پنہاں مافیہ"میں تقسیم کرتا ہے فرائیڈ خوابوں کو دو بڑی اقسام 

 ۔بقول ڈاکٹر سلیم اختر : 

پہلی قسم میں وہ خواب آ تے ہیں جنہں وہ "عیاں مافیہ "کہتا ہے 

۔محتسب ،ایسے خوابوں میں واقعات ٹھیک طرح دکھائی دیتے ہیں 

کا ہاتھ بہت کم  ہوتا ہے ،اور اس لیے دیکھنے واال انہیں بعد میں 

 دہرا سکتا ہے ۔

کا نام دیا ہے ۔یہ وہ خواب  مافیہ " پنہاں "دوسری قسم کو اس نے

ہیں جو دباو کی وجہ سے محتسب کے ہاتھوں نت نئے سوانگ رچا 

 ۲۴کر آتے ہیں اور ان ہی کی تشریح میں دقت پیش آتی ہے ۔

 یڈ خوابوں کی مزید مندرجہ ذیل تین اقسام بھی بتاتا ہے ۔فرائ

 تمنائی خواب  

فرائیڈ تمام خوابوں کو تمنائی گردانتا ہے  چونکہ اس کے خیال میں تمام خواب 

خواہشات کی آسودگی کا ذریعہ ہوتے ہیں   وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو خواہشات 
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علق  ماضی قریب سے ہو تسکین کی خواہاں ہوتی ہیں  ضروری نہیں کہ ان کات

یہاں وہ ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ ان کا تعلق ماضی بعید سے بھی ہو سکتا ہے ۔

بات  کہ وہ یہا ں  اوڈی پس کاے اثرا ت کی بھی بات کرتا ہے  کہ ان خوابوں میں  

اص اہمیت رمات کے پیدا کردہ  خواب  بطور خاوڈی پس الجھن  اور ترویج مح

 کے حامل ہیں

  تشویشی خواب

اس قسم کے خواب دیکھنے واال  فرد خواب میں خود  کو کسی نہ کسی  تشویش 

میں مبتال دیکھتا  ہے۔ اڑنا،تیرنا، رکاوٹیں پھالنگنا ،تمام تشویشی خواب کے زمرے 

 میں آتے ہیں

کہ یہ  خواب  فرائیڈ تشویشی خوابوں میں ایک اور بات کا اضافہ یہ بھی کرتا ہے

ہی وہ  یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا تعلق دیگر  نا بیشتر جنسی ہوتے ہیں،ساتھ 

میں خواہشات   خوشگوار  اور تلخ یادوں سے بھی ہو سکتا ہے  ۔ تشویشی خوابوں

یوں روپ بدلتی ہیں  کی شعور کو  اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوتی  اور تسکین 

 بھی حاصل ہو جاتی ہے۔مگر یوں بھی ہو سکتا ہے کس کبھی صورتحال اتنی سادہ

نہیں رہتی اور محتسب کے ہاتھوں سے بھی نکلنے لگتی ہے توہ شعور کو جگا 

اور گبھراہٹ کا سبب بنتی   شعور کی اچانک بیداری ہڑ بڑاہٹ،ڈر ،خوفدیتا ہے۔

 ہے،یہی سبب ڈراونے خوابوں کے پس پردہ ہوتے ہیں 

پاتا دلچسپ با ت یہ کہ  فرائیڈ   تشویشی خوابوں میں بھی تسکین  کا پہلو موجو د 

ہے ۔ اس کے نزدیک  تشویشی خوابوں کا تعلق  ان خواہشات سے ہوتا ہے  جن کو 

 فرد زبر دستی دبا کر  ال شعور  میں پھینک دیتا ہے۔

 تعزیراتی خواب

ال شعوری خواہشات کی تسکین  نہیں ہوتی بلکہ سپر  اس قسم کے خوابوں میں  

سر زنش کی وجہ خود  ایگو ان کے ناشائستہ ہونی پر  اسے ڈانٹتی ہے اور اس

سپر ایگو کی تسکین ہوتی ہے  لیکن یہ آسودگی منفی نوعیت کی ہوتی ہے ۔ فرائیڈ 

کے نزدیک  تعزیراتی خوابوں کو تمنائی خوابوں سے ممیز کر نا چاہیے ۔ 

کا تعلق بھی  ال شعور سے ہوتا ہے  لیکن ان کا مواد  دبائی  تعزیراتی خوابوں

ہوتا بلکہ یہ مواد ایگو فراہم کرتی ہے  اور وہ جانے والی خواہشات  سے نہیں 

تسکین بھی حاصل کرتی ہے۔اس طرح سپر ایگو  فرد کو ڈانٹ کر سزا دیتی ہے  

اور سرزنش کے بعد  اسے سکون اور اطمنان حاصل ہوتا ہے  جس سے فرد کی 

 شخصیت کئی طرح کا انتشار سے بچ جاتی 

   ہے ۔ 
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باقی   بنیادی طور پر فرائیڈ  صرف اور صر ف تمنائی خوابوں  کے حق میں ہیں 

دونوں  صورتیں  دو مختلف صورتحال ہیں   اس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ 

 اول مثبت قسم کی ہیں جبکہ ثانی  منفی حیثیت کی حامل ہیں  

 ( Dream work) خواب کاری 

خواب کاری کی بڑی اہمیت ہے ۔یہ وہ عمل ہے  فرا ئیڈ کے نظریہ خواب میں  

جس میں  خواب کا  مخفی مافیہ  عیاں مافیہ کا روپ دھار لیتا ہے ۔اس عمل کی وہ  

 مندرجہ ذیل صورتیں گنواتا ہے۔

 (Symbolism) اشاریتالف۔

فرائیڈ خوابوں کی اشاریت  پر بہت زور دیتا ہے ۔ اشاریت سےمراد  واقعات  

بہت کم ایسے  عالمتوں کی زبان میں بیان کرنا۔خوابوں میں ،تجربات  انتشار کو 

وہی ہوتا  ہے جیسا کہ وہ نظر آتے ہیں ۔اکثر  واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کا مفہوم 

و بیشتر  ان عالمتوں اور اشاروں کے مفہوم اور معنی  ظاہری  مفہم سے بہت 

انداز میں ملتا ۔خواب جن چیزوں کا اظہار خواب میں اشاراتی مختلف ہوتے ہیں 

 ہے ان کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ۔

یہ اشارات  محتسب کو اس لیے بھی وضع کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ایک تویہ  

جنسی نوعیت کے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انسان خود بھی  جنسی اعضا   کے 

تصور کو برا سمجھتا ہے۔اس لیے کسی نا کسی  اشرے کے پیچھے کوئی نہ کوئی 

کہ   لیکن اس بات کا خیا ل رکھنا بھی ضروری ہےواہش پنہاں ہوتی ہے۔جنسی خ

ایک خواب  کی عالمت اور دوسرے خواب کی وہی عالمت یکساں مفہوم  کی 

حامل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ایک فرد کے ہاں جو ایک  عالمت کا مفہوم ہو گا وہ 

 دوسرے فرد کے خواب کی وہی عالمت سے مختلف ہو گا۔

  Dramatization  ڈرامائیتب۔

اس سے مراد وہ جزو ترکیبی ہے  جس کے باعث ال شعور کے  پوشیدہ مضمون  

مادی روپ دھار لیتا ہے  ہر تصور کسی نہ کسی شکل  کا کوئی نہ کوئی تصور 

میں جلوہ گر ہوتا ہے۔فرائیڈ کے نزدیک ال شعور  میں انسانیت کا تصور  پوشیدہ 

ی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس عمل میں فرد کو دو  ہوتا ہے  تو وہ ایک مجسمے یا روشن

فوائد حاصل ہوتے ہیں ۔ ایک تو فرد کو آسودگی حاصل ہو گی دوسرا وہ تصور 

۔ یہ تصور ڈرامے کے کرداروں کی طرح عمل اسے ذہین نشین بھی ہو جاتا ہے 

۔ اس طرح ڈرامے کی زبان کرتے ہیں جس سے  دلچسپی کا عنصر غالب رہتا ہے 
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کی زبان بھی جاندار ہوتی ہے حتی کہ انداز بھی  جاذب نظر ہوتے کی طرح خواب 

 ہیں  یہ تمام خواب بصری نوعیت کے ہوتے ہیں 

Dramatization: Freud wants Irma as patient to "open her mouth 

properly," that is, to be more candid and open up to him more during 

their analytic sessions. This wish is made concrete in the dream when 

Freud is forced to ask Irma to open her mouth widely so he can 

examine her throat to find the cause of her choking (pp. 133-34). [Note 

that this is also an example of the ways in which in dream logic, 

language ("open your mouth  figurative
۲۵

properly" as a metaphor for 

speaking up openly) is taken literally.] 

  Condensation    یا ادغام   تکثیفاختصار،ج۔

اس میں ایک  ہی عالمت دو یا دو  سے زائد  اشیا کی نمائندگی کرتی ہے   ۔ اس   

 سے مراد ہے کہ جب کسی  خواب میں  عالمات ،تصورات، خیاالت اور واقعات  

کو اکٹھا کر کے  اسے کسی انوکھی وحدت  میں تبدیل کر لیا جائے  تواصطالح 

کثیف یا ادغام کہیں گے۔تکثیف سے مراد وہ  عمل ہے جب میں اس وحدت کو ت

بہت سے خوابی خیاالت ایک ہی عالمت یا تصور  میں مجموعی حالت میں ظاہر 

تصورات کا   محض  ہوں۔وہ تصورات جو خواب میں ظاہر ہوتے ہیں  وہ پوشیدہ

کیونکہ خواب  بہت ہی مختصر  وقت میں دیکھے جاتے ہیں    صہ ہوتے ہیںخال

اس مختصر عرصے کے لیے ال شعور کے دروازے  کھل جاتے ہیں  اور بہت 

سے ایسے عناصر جو ایک ہی خواہش  کی نمائندگی کرتے ہیں  ایک ہی عالمت 

 کا سہارا لیتے ہیں ۔

 

 (Displacement)استبدال یا انتقالد۔

مراد  پوشیدہ مضمون کا اصل  مفہوم  منتقل خواب میں  انتقال سے 

اشیا  میں ہو جاتا ہے۔ یعنی خواب میں نظر آنے والی اشیا دوسری 

ًً ان اشیا سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔.منتقل ہو جاتی ہیں   ً  حقیقتا

اس قسم کے انتقال میں  خواب کے اصل معنی  ان ظاہر عالمات 

ب  سے اہم نظر آتے ہیں میں پوشیدہ نہیں ہوں گے۔جو خواب میں س

بلکہ اصل مقصد اس نہایت غیر اہم  شے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ 
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محتسب  خواب کے اصل مرکز کو یوں بدل دیتا  ہے  کہ خواب 

 کے اصل نکتے کی طرف  دھیان نہیں جاتا۔ 

According to Freudian psychoanalytic theory, displacement is when a 

person shifts his/her impulses from an unacceptable target to a more 

acceptable or less threatening target. For example, if you are very 

angry at your teacher because you did poorly on a test and think the 

reason for your poor performance is because the teacher asked tricky, 

unfair questions, you may become angry at your teacher. But, you 

obviously can't yell at your teacher (really, you can't!), hit your 

teacher, or express your angry in any other hostile way toward the 

teacher, so you go home and "displace" 
۲۶

punching your your anger by 

little brother instead. 

 یںبان اور قلم کی لغزشز

غلطیاں  اور لغزشیں  خوابوں کی طرح  عام بول چال  میں ہونے والی بھول چوک ،

جنہیں ہم اتفاقی تصور کرتے ہیں ،کے پیچھے بھی ال شعور کی کار فرمائی  ہوتی 

ذہنی زندگی میں نہ صرف سگمنڈ فرائیڈ زبان اور قلم کی معمولی لغزشوں کو ہے۔

ڈاکٹر نعیم احمد اس حوالے سے  اہم سمجھتا ہے بلکہ ان میں معنی تالش کرتا ہے ۔

 لکھتے ہیں :

فرائیڈ کا سائنسی ذہن یہ بات تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا کہ ’’

روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی لغزشیں ،خطائیں یا بھول چوک 

اس چھوٹی چھوٹی بے ربط بے معنی ہیں ۔ اس کا خیال تھا کہ 

باتوں کو اگر الشعوری پس منظر مہیا کر دیا جائے تو یہ مربوط 

 ۲۷اور بامعنی بن جاتی ہیں ۔

 ۔حرکی اور حسی میں تقسیم کرتا ہے ان کو وہ 

 ۔ حرکی ۱

زبان ،قلم اور اسی قسم کی ایسی لغزشیں جس کے ذریعے ایک خاص مقصد کا 

 اظہار کیا جا سکے ۔

 کا سر زد ہونا جسے فرد خود نہیں چاہتا۔کسی ایسی حرکت 

 حسی۔۲

 ات کا بھول جانا :ب

 غلط تصور ،یاداشت یا نگاہ کی لغزش

یہ لغزشیں بادی النظر میں محض ذہن کی نارمل حالت میں ایک معمولی واقعہ 

معلوم ہوتاہے لیکن اگر اسے کریدا جائے تو اس کے پیچھے ایک خاص مقصد 
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نتا ۔فرائیڈ نے جب ان پر تحقیقات کی تو معلوم ہوا ہوتا ہے جو اس لغزش کی وجہ ب

کہ ان باتوں سے فرد خود بھی ناواقف ہوتا ہے ۔مثالً کسی سے ملنے کا وعدہ کر 

کے بھول جانا ،بیوی سے ناچاقی کی صورت میں اس کے لیے اگر کچھ النا ہے 

 بھول جانا،کسی کا نام بھول جانا یا کسی اور نام سے اسے پکارنا،بے سبب یا

کا اثر ہوتا ہے کہ ایک شخص کا ‘‘ دباؤ’’بالوجہ نہیں ہوتا بلکہ فرائیڈ کے مطابق 

نام ہم اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ایک خاص موقع پر اچانک اس کا نام ہمارے 

ذہن سے اتر جاتا ہے۔ یہ حادثہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ 

۔ایسا مقصد ال شعوری ہوتا ہے  ہوسکتی ہے کہ ذہن اس نام کو یاد نہیں کرنا چاہتا

شعوری طور پر نام سے ناپسندیدہ یادیں وابستہ ہیں ۔فرائیڈکے خیا ل  ال  ۔کیونکہ

میں جو اس بھول کو حافظے کا نقص قرار دیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں ۔یہ ذہن کا 

 عمل ہے جو الشعوری طور پر ہوتاہے۔

الکہ تمام ذہنی امراض کا تجزیِہ نفس کے ذریعے ان لغزشیوں کی تحقیق سے پتا چ

انحصار نسیان پر ہوتا ہے اور بعض ہسٹریا کے مریضوں میں بھی یہ پایا جاتاہے 

۔یہاں تک کہ مریض اپنانام ،شناخت اور گزشتہ زندگی کے احوال تک کو بھول 

 جاتا ہے ۔

فرائیڈ کی تحقیقات سے پہلے بچوں کی ذہنی زندگی کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا 

کن ا س نے اس زندگی میں سے ایسے نتائج اخذ کیے جن پر ہماری آئندہ تھا لی

زندگی کا انحصار ہوتاہے ۔فرائیڈ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچپن کی اکثر باتیں بھول 

جاتے ہیں اور یاد کرنے کے باوجود انہیں یا د نہیں کر پاتے شائد کبھی کوئی بات 

جربات کے لحاظ سے زیادہ زرخیز یاد آ جائے ۔حاالنکہ اس زمانے میں ہمارا ذہن ت

 ہوتا ہے۔

ان لغزشوں کے سلسلے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہیجان دوسرے 

میں دخل اندازی کرتا ہے ۔مثالًخوش کے بجائے ناخوش کا لفظ غلطی سے لکھ کر 

لفظوں کا شائد لسانیات کے لیے  ینچھپے ہوئے جذبات کا اظہار ہو سکتا ہے ۔ماہر

کے ‘‘نا’’بڑا واقعہ نہ ہو لیکن ماہر نفسیات کے نزدیک لفظ  کوئی پھیریہ ہیر 

پیچھے ایک پوری کہانی الشعور میں دفن ہوتی ہے ۔بعض حالتوں میں فرد سے 

غلطی کے ساتھ ساتھ ایسی جسمانی حرکات کا ارتکا ب بھی ہوتا ہے جو شعوری 

ہوتا ہے حاالنکہ  ارادے کے الٹ ہوتا ہے ۔وہ اگرچہ بالارادہ ایک فعل کا مرتکب

اتفاقاًپانی کے ’’اسے ایسا کرنے کی بالکل خواہش نہیں ہوتی ۔اس ضمن میں جہاں 

۔ )جس سے ناراضگی کاا ظہار ہوتا ہے (ان ‘‘گالس کا گر کر ٹوٹ جانا آتا ہے 

میں مہلک حادثات کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے جو بالارادہ یا اتفاقیہ رونما ہوتی 

گیا تو یہ بے اختیاری حادثات در اصل الشعوری ہیجان جس ہیں۔ان کا تجزیہ کیا 

 میں قتل ،خود کشی جیسے رجحان کا اظہار ثابت ہوئے۔
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 فرائیڈ کا نظریہ جنس

 طفلی جنسیت

فرائیڈ سے قبل جنس سے متعلق مختلف مفکرین کی مختلف آرا ء موجود تھیں جن 

نے میں ہوتا میں ایک بات مشترک تھی کہ جنسی جبلت کا اظہار بلوغت کے زما

ہے جبکہ بچپن میں یہ جبلت مفقود ہوتی ہے ۔ دوسرا جنسی رغبت کی شدت جو 

عنفواِن شباب میں رونما ہوتی ہے اور دونوں مخالف جنسوں کو بے قابو کر دیتی 

ہے اسی کا نتیجہ یہ بھی خیا ل کیا جاتا ہے کہ اس جبلت کا مقصد صرف جنسی 

اس  لیےہم کہ طرف رہنمائی کریں ۔ مالپ یا ایسے افعال ہیں جو اس مالپ کی

سکتے ہیں کہ فرائیڈ سے قبل"جنس" سے مرادصرف اور صرف اس مخصوص 

تاہم تھا۔ ‘‘جنسی فعل’’ا  جس کا بنیادی اور مرکزی نقطہ کار کردگی کو لیا جاتا تھ

کے توسط سے سابقہ نظریات کو رد کیا ہے وہ لکھتا ‘‘ تحلیل نفسی’’فرائیڈ نے 

 ہے:

تحلیل ’’ہے کہ جب  آسانی یقین کیا جا سکتااس امر کابہ 

تمام عام رایوں کی تردید کی  کے بارے میں‘‘ جنسیت’’نے‘‘نفسی

ستعجاب اور انکار کا سامنا کرنا پڑا جس کی بناانہی تین تو اسے ا

بنیادی حقائق پر تھی جنہیں نظر انداز کیا گیا تھا۔اس کے اہم نتائج 

 حسب ِذیل ہیں:

سن  بلوغ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ )ا( جنسی زندگی صرف 

پیدائش کے کچھ  ہی عرصے بعد اس کا واضح اظہار شروع ہو 

 جاتا ہے

کے تصورات کے درمیان واضح ‘‘ تناسلی’’اور‘‘جنسی’’)ب(

امتیاز قائم کرنا ضروری ہے۔پہالتصور زیادہ وسیع ہےاور بہت 

سے ایسے اعمال پر حاوی ہے جن کا اعضائے تناسل سے کوئی 

 ہیں۔تعلق ن

)ج( جنسی زندگی جسم کے)مختلف( حصول سے لذت حاصل 

کرنے پر مشتمل ہے یہ ایسا عمل ہے جو آگے چل کر توالد و 

تناسل کے عمل معاون بن جاتا ہے۔لیکن اکثر ان دونوں اعمال میں 

 ۲۸مکمل مطابقت  نہیں پیدا ہوتی۔ 

زاویے  سگمنڈ فرائیڈ نے تجزیہ نفس کے توسط سے جنس کے مسئلے پر ایک نئے

سے روشنی ڈالی ہے ۔عام لوگ جنسی مسائل میں محض لذت اندوزی کے لیے 

دلچسپی کا اظہار کر تے رہے ۔جنس کو محض جبلی تسکین کا ذریعہ سمجھا جا تا 

رہا اس کے برعکس فرائیڈ نے جن حقائق کو تحقیق کے بعد منظر عام پر الیا وہ 
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علق سوچ بھی نہیں سکتا ۔جب ہم اتنے تلخ اور الم ناک ہیں کہ عام آدمی ان کے مت

یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ماں کے متعلق ناپاک اور نا محرم جذبات رکھتا ہے 

تو قدرتی بات ہے کہ وہ شخص اسے برا منائے گا ۔ہمارے معاشرے میں ماں سے 

محبت جائز مگر اس محبت میں جنس کا دخل ناجائز تصور کیا جاتا ہے ۔ایسے 

ص کو فاترالعقل اور قابِل عالج سمجھا جاتا ہے۔بات در جذبات رکھنے والے شخ

اصل یہ ہے کہ معاشرے کی طرف سے جنس کے مختلف پہلووں پر کئی طرح کی 

اور اس تصور جنس سے منسوب کیا جاتا ہے  بھاری پابندیاں لگی ہوئی ہیں ۔گناہ کا

اپنا اس لیے ہر فرد کو  کے خالف اخالق کے نام پر بہت سخت رویہ رکھا جاتا ہے

۔جب ہم اس سختی یا دباؤ کا بغور مطالعہ کرتے یہ فطری جبلی جذبہ دبانا پڑتا ہے

ہیں تو جن خیاالت کو سختی سے دبایا گیا ہے وہ کس قدر شدید اور طاقت ور ہیں 

۔اس داخلی دباؤ کا بیشتر حصہ الشعوری ہوتا ہے ۔جنس کے خالف جس قدر 

عصب اس سے کہیں بڑھ کر شعوری طور پر قدغن لگائی جائے گی الشعوری ت

ہوتا ہے۔اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنس کا حصہ جتنا فرد کے شعور 

میں ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ الشعور میں عمل پیرا ہوتا ہے۔فرائیڈ نے 

جنسی جبلت کی اصطالح کووسیع تر معنوں میں استعمال کیا ہے۔جسم کی سطح پر 

ناسلی اعضا کی تحریک یا ان کی عمل داری سے نہیں بھی اس کا تعلق محض ت

 ان میں بھی شامل کر لیے گئے ہیںTones))ور منطقےہے بلکہ اس میں جسم کے ا

(اور تناسلی اعضا ء سے ہے Anusدبر)(  Mouth)تین شہوانی منطقوں کا تعلق دہن 

۔ویسے تو جسم کا کوئی حصہ بھی جنسی منطقے کا کردار ادا کر سکتاہے اور 

ساتھ ہی جنسی تحریک اور لذت دونوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ہر بڑے جسمانی 

ا منطقے کے ساتھ کسی بہت ہی الزمی ضرورت کا تعلق بھی ہوتا ہے۔مثالً دہن ک

اخراج کے ساتھ اور تناسلی اعضاء کا تولید ےکھانے کے ساتھ ،دبر کا فضلے ک

س کا اس عمل کے کے ساتھ ۔جو لذت ان منقطوں کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے۔ا

ساتھ تعلق نہیں ہوتا جسے ہم قوت حیات کا نام دیتے ہیں مثالًانگوٹھاچوسنا یا جلق 

لگانا اس لیے احتیار کیا جاتاہے کہ جذباتی ہیجان میں کچھ کمی آجائے ۔مگر نہ 

انگوٹھا چوسنے سے بھوک کم ہوتی ہے اور نہ ہی جلق لگانے سے تولیدی عمل 

سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ نہ تو قوِت حیات ہے مکمل ہوتاہے۔جنسی منطقوں 

اورنہ ہی اس کو مکمل تشفی سے کوئی غرض ہے یہ شہوانی منطقے شخصیت 

کے ارتقاء کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ ابتدائی منبع ہے جن کا 

تعلق ہیجانی حقیقتوں سے ہے اور بچے کو انہی پر اکتفاکرنا ہوتا ہے اور انہی کے 

 یلے سے بچہ لذت کے اہم تجربات سے دوچار ہوتا ہے ۔وس

پر ‘‘بچوں میں بھی جنس کے مظاہر دیکھے جا سکتے ہیں ’’فرائیڈ کا انکشاف کہ 

بہت اعتراضات کیے گئے ۔فرائیڈ کے اپنے دوستوں خاص طور پر ایڈلر اور 

ہ اتفاق نہیں کیا ۔ مخالفت کے باوجو د فرائیڈ نے اپنا نظریاس سے ژونگ نے بھی 

بھرپور انداز میں پیش کیا اورکہا کہ بچے اپنی جنسی دلچسپیوں کو خود سے اور 
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اپنے بڑوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں ۔فرائیڈ نے یہ دعوٰی کیا ہے کہ جس وقت بچہ 

اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی لمحے سے اس کی جنسی جبلت سرگرم عمل 

 ۔ جاری و ساری رہتی ہے اتی ہے۔ اور آخری دم تک ہوج

Freud believes that children are born with a libido – a sexual (pleasure) 

urge. There are a number of stages of childhood, during which the 

child 
۲۹

seeks pleasure from a different ‘object’. 

 

 

آتی ہے  ع ہے اور وہ مختلف شکلوں میں سامنےسیاس کے ا عمال کا دائرہ بہت و

۔ہم اکثر اس جبلت کو اس کے اعمال کے وجہ سے پہچان نہیں سکتے ۔جنس کے 

اعمال کو اعضا ئے مخصوص تک محدود کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ اب تجزیہ نفس 

کے دوسرے حصے لب ،چھاتیا ں  سماس ایسے ثبوت موجود ہیں جن میں جکے پ

وص سے متعلق وغیرہ انہیں خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں جو اعضا ئے مخص

و جنس ہیں ۔بعض حالتوں میں ضمنی اعمال اتنی ہی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں ج

مارے ہیں اس  طرح جنس سے متعلق تین زاوے ہ کے مرکزی عمل کو حاصل

 سامنے آتے ہیں۔

اس کے مظاہر   ،جنس کا آغاز بلوغت کی بجائے پیدائش کے فوراً بعد الف۔

لود نومو ر غلط ہے کہ ننھے اوردکھائی دینے لگتے ہیں اور یہ تصو

 میں جنس نہیں پائی جاتی۔    

جنس نہایت وسیع اور ال محدود قوت ہےاور اسے صرف اور صرف  ب۔

"جنسی فعل" تک محدود کرنا درست نہیں بلکہ اس کے دائرہ کار میں 
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جس کا جنسی اعضا سے دور کا  شامل ہیںبھی  ایسے افعال واعمال 

 بھی تعلق نہیں ہے۔ 

کا سیات کا بنیادی کام جنس کے مختلف حصوں سے مسرت جن ج۔

حصول ہے یہ فعل تولید اور اشاعت ذات کےلیے  استعمال ہوتا 

ہےتاہم ان دونوں افعال کو یکجا نہیں کیا جا سکتا اور ان کے مقاصد 

 بھی مختلف ہیں۔

جنس کی جبلت کو مدرجہ باال مباحث کی روشنی میں درج ذیل ادوار میں تقسیم   

 جا سکتا ہے۔کیا 

 پہال دور

جنس کی نشو نما میں پہال دور فرد کا بچپن ہے ۔جس میں بچہ چوسنے لگتا ہے 

۔بقول فرائیڈ بچے کا دودھ پینا اور ماں کے پستان کو چوسنا محض بھوک کی 

ے ۔ ابتائی دور میں بچے کی تسکین نہیں بلکہ وہ اس سے حظ بھی حاصل کرتا ہ

ساتھ جڑی ہوتی ہے ۔لیکن بعد میں یہ خواہش واہش اس کی خوراک کے خجنسی 

خالصتاً جنسی ہوجاتی ہے ۔ہمارے تجربے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بچے کا بار 

بار انگوٹھا چوسنا اسے لذت سے ہمکنار کرتا ہے ۔شیر محمد اختر کے مطابق 

فرائیڈ سے قبل بھی بچوں میں ایسی حرکات کو جنس سے جوڑنے کی بہت سے 

 شش کی ہے۔ان کے بقول :مفکرین نے کو

بچوں میں جنسی خواہشات کا انکشاف فرائیڈ نے ہی نہیں کیا ’’

بلکہ سب سے پہلے ہنگری کے مشہور ڈاکٹر لینڈ نر نے کیا ۔اس 

نے اپنی تحقیقات میں اس جنسی سرگرمی پر بہت زور دیا ہے ۔اس 

کے ہاں بچوں کی پرورش گاہ )نرسری(میں اکثر انگوٹھا چوسنا 

جنسی شرارتوں کی طرح ایک شرارت قرار پائی تھی بھی دوسری 

۔۔۔۔ڈاکٹر گلنٹ نے ایک نوجوان لڑکی کے اعتراف میں لکھا ہے کہ 

وہ ابھی تک انگوٹھا چوسنے کی عادی ہے اور اسے اس سے 

ویسی ہی لذت محسوس ہوتی ہے جیسے جنسی تسکین سے 

خصوصاً اپنے محبوب کو بوسہ دینے میں ۔اس نے یہ بھی بتایا کہ 

گوٹھا چوسنے میں میسر آتی بوسہ دینے میں وہ لذت کہاں جو ان

 ۳۰۔ہے

انگوٹھا چوسنے کے ساتھ ساتھ ناخن چبانا یا کسی اور حرکت کی عادت بھی 

پڑسکتی ہے ۔فرائیڈ نے فرد کے بچپن کے پہلے تین سالوں پر محیط یہ عرصہ 

وری بتایا ہے جس میں بچے کی تمام جنسی خواہشات منہ کے ذریعے سے ہی پ

 ہوتی ہیں ۔
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 دوردوسرا

تین سال کے بعد بچے میں شہوت کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں ۔چوسنے کی وہ 

خواہش جو پہلے تین سالوں میں ہوتی ہے بوسے کی خواہش اختیار کر جاتی ہے 

۔بوسہ دینے اور چوسنے میں کوئی خاص فرق بھی نہیں چونکہ دونوں صورتوں 

کا ذریعہ منہ ہی رہتا ہے۔ عالوہ ازیں انگوٹھے میں جنسی خواہش کو پورا کرنے 

کا متبادل عضو مخصوص سے لذت حاصل کرنا مثالً خود کاری یا ایسی کوئی 

اورعادت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بچے کی جنسی زندگی کادوسرا دور ہے ۔ اس دور 

میں لڑکیا ں اپنے مخصوص اعضا کی رگڑ سے لذت حاصل کرتی ہیں ۔لڑکے اور 

تے وقت ایک دوسرے کے مخصوص اعضا ء ،مختلف حرکات اور لڑکیا ں کھیل

اعضا کے متعلق باتیں کرتے ہوئے بھی لذت حاصل کرتے ہیں ۔اس طرح پیشاب 

کرتے یا کسی دوسرے کو ایسا فعل کرتے دیکھنے سے بچے کی جنسی خواہش 

شہوت میں بدل جاتی ہے۔یہ خواہش بعد میں ہم جنس پرستی کی صورت میں ظاہر 

 ہوتی ہے۔

  تیسرا دور

اس دور میں جنسی جذبہ اپنی انتہائی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اورفرد کو 

۔اس دور میں ا عضائےمخصوص الف جنس کی تالش کرنا پڑ جاتی ہےدوسری مخ

زیادہ اہمیت اختیار کر لیتے ہیں اور یہ اہمیت زندگی بھر برقرار رہتی ہے۔فرد جان 

ں بلکہ بقائے نسل کے لیے عمِل تولید لیتا ہے کہ ان اعضا کا مقصد محض لذت نہی

بھی ہے ۔ان ادوار میں جنسی نشونما کے ساتھ ساتھ محبت اور ایثا ر کے جذبات 

بھی ترقی کرتے رہتے ہیں ۔ جنس کی جبلت کی مندرجہ باال صورتوں کی روشنی 

 کا پتا چال ہے ۔میں ہمیں تین ادوار 

رکھا ہے ۔اس دور میں دوسری ذات کی بجائے  Auto eraticsm))پہلے دور کا نام 

بچہ اپنے جسم سے جنسی آسودگی حاصل کرتا ہے اور اسے اپنی ذات یا انا کا 

احساس نہیں ہوتا ۔دوسرے دور میں نرگسیت پیدا ہوجاتی ہے اس کی ایگو ارتقائی 

منازل طے کرتی ہے ۔جس سے جبلت کی تسکین خود بچے کی ایگو سے ہوتی 

سے محبت کرنے لگتا ہے۔یہ رجحان تمام عمر موجود رہتا ہے ہے ۔وہ اپنے آپ 

۔تیسرے دور میں بچہ اپنی جنسی تسکین کے لیے خارجی دنیا میں کسی اور ذات 

کی تالش کرتا ہے تاکہ وہ نہ صرف اپنا پیار اسے دے سکے بلکہ اس کے شعوری 

اور ال شعوری جنسی تصورات آسودگی حاصل کر سکیں ۔ ظاہر ہے کہ بچے کی 

سے ہی جنسی لذت  پنا خاندان ہوتا ہے اور وہ انہیبیرونی دنیا کا دارو مدار ا

حاصل کرتا ہے۔اس زمانے میں بچے کی محبت کا پہال مرکز ماں ہوتی ہے اور 

مجھ ب ساپ کو رقیجیسے جیسے اس محبت کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے بچہ اپنے ب
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ے لگتا ہے لیکن وہ ان کر حسد ،رشک اور نفرت و حقارت کی نظروں سے دیکھن

جذبات کا بر مال اظہار نہیں کر سکتا اس لیے اس کے ذہن میں ایک الجھن جنم لے 

کا نام دیا ہے ۔جس کی مختصر ‘‘ ایڈی پس الجھن’’لیتی ہے جسے فرائیڈ نے 

 تفصیل درج ذیل ہے۔

  Oedipus complex)اوڈی پس کمپلیکس)

انی قصے کال سیکی یون  اوڈی پس کمپلیکس  کی اصطالح   فرائیڈ نےایک 

 سےمستعار لی ہے جس کا مختصر خالصہ یہ ہے۔

 Thebes))یبس ھارہے ۔اس کا باپ الئسیس ،تایڈی پس یونانی دیو ماال ئی کاایک کرد

تھا ۔ایڈی پس کی پیدائش Jocasta))وکاسٹاج۔ایڈی پس کی ماں کا نام کا حکمران تھا 

ہو کر اپنے باپ کو قتل اور  بڑاپر وہاں کے نجومیوں نے پیشگوئی کی کہ یہ بچہ 

وکاسٹا سے شادی کرے گا ۔جس پر اس کے باپ نے اسے جنگل میں پھینکوا جماں 

دیا ۔وہاں سے ایک چرواہا اٹھا کر اسے اپنے گھر لے آیا اس کی پرورش کر نے 

لگا ۔بعدازاں کسی بادشاہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس تعلیم و تربیت ایک 

ت سے کی گئی ۔ایڈی پس کو اپنے اصلی والدیں کا کوئی علم نہ شہزادے کی حیثی

تھا ۔یہاں بھی ایڈی پس کو باپ کو قتل کرنے اور ماں سے شادی رچانے کی پیش 

گوئی کی گئی ۔جس پر وہ بہت پریشان ہوا ۔سوتیلے ماں باپ کا محل چھوڑ دیا اور 

ات اپنے حقیقی ملکوں ملکوں مارا مارا پھرتے ہوئے کسی شاہراہ پر اس کی مالق

باپ سے ہو گئی ۔ستم ظریفی اس پر یہ کہ یہ مالقات ایک لڑائی میں مقابلے کی 

صورت میں ہوئی۔دونوں کے درمیاں سخت مقابلہ ہوا جس میں الئسیس مارا گیا 

 ی اور ایک دن وہ اپنے شہر تھیبس ۔ایڈی پس نے دوبارہ آوارہ گردی شروع کر د

(Thebes) جا پہنچا ۔جہاں اس نے اپنی ذہانت سے شہر کے لوگوں کو ایک خوف

ناک وبا سے چھٹکارا دالیا ۔اس کے عوض وہا ں کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ 

وکاسٹا جو اس کی حقیقی جوہاں کی رسم کے مطابق بیوہ ملکہ تسلیم کر لیا اور 

کے بعد اس نے  ماں تھی ال علمی میں اس سے شادی کر لی ۔چار بچوں کی پیدائش

وہاں کے نجومیوں کو جب اپنی سرگذشت سنائی کہ کس طرح اسے اس کے والد 

تونجومیوں نے اسے نے اس کے پاؤں میں میخ ٹھونک کر جنگل میں پھینکوایا تھا

۔حقیقت کے انکشاف پر ایڈی پس نے لوہے کی گرم سالخوں سے اپنی فوراًپہچان لیا

کشی کر لی ۔اندھے ایڈی پس کی باقی ماندہ آنکھیں پھوڑ لیں اور یوکاسٹا نے خود 

 زندگی احساس گنا ہ کی اذیت سہتے ہوئے گزری ۔

فرائیڈ نے جب اس قصے کو ڈرامے کی صورت میں تھیٹر میں دیکھا تو اس کو 

پیدائش کے فوراً  انکشاف ہو ا کہ ایسا تو گھر گھر میں ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔

ور اس کا کوئی معر وض نہیں ہوتاجس کو بعد بچے کی اولین جنسیت غیر واضح ا

فرائیڈ خود شہوتی  کا نام دیتا ہے۔لیکن چند سالوں میں اس کی جنسیت ایک 
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مخصوص معروض سے جڑ جاتی ہے۔لڑکے کا پہال ہدف ماں ہوتی ہے جبکہ 

لڑکے کے لڑکی اپنی تمام تر جذباتی وابستگی اپنے باپ سے وابستہ کر لیتی ہے۔

وثوق سے کہتا ہے کہ وہ  اپنی جنسی وابستگی ماں سے معاملے میں تو فرائیڈ 

اس نے اس کی توضیح کرتے ہوئے کہا کہ بچہ شروع میں باپ کو جوڑ لیتا ہے۔

اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اسے قتل کر دینا چاہتا ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ ماں کے 

 ،وہ اپنی ماں کے عشق میں اس قدرکی محبت پھیلتی پھولتی رہتی ہے  ساتھ اس

مبتال ہو جاتا ہےکہ اس کے معصوم ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کی اپنی 

ماں پر صرف اورصرف اسی کا حق ہے  اس حق کو حاصل کرنے کے لیے وہ 

 ذہنی طور پر کسی حد تک جا سکتا ہے۔بقول فرائیڈ:

کا دو یا تین سال کی عمر سے اپنے لبیڈو کی نشونما جب ایک لڑ

میں داخل ہوتا ہے وہ اپنے  (Phallic phaseکے ذکری دورر)

جنسی عضو میں خوشگوار احساسات پاتا ہےاور یہ احساس حاصل 

کرنے کے لیے اسے ارادتاًاپنے ہاتھ سے تحریک  دینا سیکھ لیتا 

ہے تو وہ اپنی ماں کا عاشق بن جاتا ہے۔وہ جسمانی طور پر اس پر 

ات کو اس طرح قابض ہونا چاہتا ہے جس طرح اس نے اپنے مشاہد

جنسی زندگی کے وجدانی اندازوں سے قیاس کیا ہےاور اسے اپنے 

عضو تناسل کی نمائش سے بہکانہ چاہتا ہے جس کی ملکیت پر 

اسے فخر ہوتا ہے۔مختصر یہ ہے کہ اس کی قبل از وقت پیدا ہونے 

اسے اس بات پر اکساتی ہےکہ وہ اپنی ماں کے والی مردانگی 

پ کو حاصل ہے۔باپ کی طاقت ساتھ وہ مقام پائے جو اس کے با

بچے کے لیے قابل ِرشک ہے۔اس کاباپ اب ایک رقیب کے روپ 

میں سامنے آتا ہے جو اس کی راہ میں حائل ہےاور جسے وہ 

 ۳۱دھکیل کر دور کر دینا چاہتا ہے۔

  

کی شخصیت اس  یہ عمل چار پانچ سال کی عمر تک جاری رہتا ہے اور بچے

دوچار رہتی ہے ۔جب سپر ایگو کی تشکیل ہوتی ہے  سےخوف ناک صورت حال 

تو یہ کش مکش دبنا شروع ہوجاتی ہے اورباپ بچے کا دشمن ہونے کے بجائے 

آئیڈیل بننا شروع ہوجا تا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ بچپن کی اکثر یادیں فراموش ہوجاتی 

 ۔ہیں لیکن ختم نہیں ہوتیں ۔الشعور کی گہرائی میں اس کا وجود جاری رہتاہے 

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ فرائیڈ اوڈی پس کمپلیکس کی تشریح مثبت اور 

 منفی کے حوالے سے بھی کرتا ہےمثالً 
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 مثبت اوڈی پس کمپلیکس

ظہور پذیر ہونے والے کمپلیکس میں ضروری ہوتا ہے کہہ بچہ مثبت انداز میں 

ے طور جنسی لحاظ سے اپنے سے مخالف جنس کے والدین سے متاثر ہو۔مثال ک

پر لڑکا ماں میں جنسی کشش محسوس کرے گا اور اسی مناسبت سے لڑکی باپ 

 کو اپنا جنسی معروض منتخب کرے گی ۔

 منفی اوڈی پس کمپلیکس

اس سے مراد بچہ ہم جنس والدین سے جنسی لحاظ سے متاثر ہوتا ہے۔یعنی لڑکا 

منسوب کرتی باپ میں دلچسپی لیتا ہے جبکہ لڑکی ماں سے اپنی  جنسی آرزوئیں 

 ہے۔

  Electra Complex)) جھاؤ الیکٹرا ال

فرائیڈ نے لڑکوں کی مناسبت سے لڑکیوں میں بھی اس طرح کی الجھن تالش کی 

ہے ۔وہ ایڈی پس کمپلیکس کی طرز پر لڑکیوں میں الیکٹرا کمپلیکس کی اصطالح 

یہ  استعمال کرتا ہے ۔اس میں لڑکی بھی لیبیڈو کا مرکز باپ بن جاتاہے ۔اگرچہ

جتنی کہ لڑکوں میں  ی نہیں ہوتی خواہش شدید اور دیر پا ہوتی ہے تاہم اتنی ڈرامائ

لڑکوں میں مردانہ عضو تناسل دیکھتی  ہوتی ہے۔اس میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکی جب 

تو اسے شبہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے کسی سزا  کے طور پر اس کا یہ  ہے

یب کا نام دیتا ہے۔معصوم  لڑکی  عضِوخاص کاٹ دیا ہے جسے فرائیڈ رشِک قض

اس کی تمام تر ذمہ داری اپنی ماں پر ڈال دیتی ہے اور الشعوری طورپر اپنی ہی 

 ماں کو ہی دشمن تصور کر لیتی ہے۔بقول فرائیڈ:

لڑکی اپنے رشک کے زیر اثرجو اسے ذکر سے ہوتا ہے اپنی ماں 

ان کو کبھی معاف نہیں کرتی جس نے اسے اتنے ناکافی سازو سام

دنیاوی زندگی کے سفر کا آغاز کرنے پر مجبور کیا کا ساتھ 

ہے۔اس نارضگی میں وہ ماں کو چھوڑ دیتی ہے اور ایک دوسرے 

شخص)باپ(کو اپنی محبت کے معروض کی حیثیت سےاس کی 

 ۳۲جگہ دے دیتی ہے۔

جس طرح لڑکا اپنے باپ کی جگہ لینا چاہتا ہے اس طرح  لڑکی اپنی ماں جگہ 

ایسے مظاہرے ہمیں  اس کی کھیلوں اور مشاغل میں بھی نظر آتے رکھ سکتی ہے۔

ہیں جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ ماں کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ماں جس 

سے وہ شروع میں محبت کرتی تھی اب اس سے اسے نفرت ہونے لگتی ہے۔اس 

نفرت کی دو وجوہات  ہوتی ہیں۔پہلی ماں سے رشک جبکہ دوسری عضو مردانہ 

 محرومی جس کی زمہ دار اس کی ماں ہے۔ سے
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برس کا عرصہ کشمکش میں گزرتا  چار پانچ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے پہلے

لیکن جب شکار رہتی ہے۔ ہےاور بچے کی  شخصیت اس خوفناک صورحال کا

 شعور میں دبنا شروع ہو جاتی ہےاور سپر ایگو نشو نما ہوتی ہے تو یہ کشمکش ال

دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے سپر ایگو کے زیر اثروہی باپ بچے کا باپ جسے بچہ 

آئیڈل  بننا شروع ہو جاتا ہے۔یہی وجہ کہ طفلی زندگی کی اکثر و بیشتر یادیں اسی 

جس سے بچہ اوڈی  طرح فراموش ہو جاتی ہیں۔یہ فراموشی ایک قسم کا دفاع ہے

ڈ کے نزدیک پس صورتحال کے خوفناک  اثرات سے خود کو بچا لیتا ہے۔فرائی

اسے دبایا  تو جا سکتا ہے مگرختم کرنا اسے نا ممکن ہے چونکہ ال شعور میں 

اس کا خلفشار جاری و ساری رہتا ہےاور بچے کی آئندہ زندگی پر اس کے اثرات 

 دور رس ہوتے ہیں۔

 جنسی نشونما کے مراحل

 فرائیڈ کے نزدیک جنسی  نشو نما کے تین مراحل ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

  (Auto sexuality۔خود جنسیت)۱

فرد کی جنسی منزل کا یہ پہال قدم ہے۔فرد اپنی ہی ذات یا جسم سے تصوراتی اور 

خیالی دنیا میں رہ کر لذت حاصل کرتا ہے جبکہ خارجی ذر ئع اس عمر میں اس 

 کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں ۔ 

 (Homo sexualityہم جنسیت )۔۲

لحاظ سے ہم جنس سے متاثر اور رابطے کا خواہاں ہوتا  اس دور میں فرد جنسی 

اس دور میں مخالف جنس میں کوئی خاص دلچسپی  نہیں ہوتی۔جنسی معلومات ہے۔

 کا جذبہ اس دوران غالب ہوتا ہے۔

 (Hetro sexualityمخالف جنسیت ) 

فرد ہم جنسیت کے دور سے گزر کر  مخالف جنس کی طرف متوجہ ہو جاتا 

باقی تمام عمر قائم رہتا ہے۔ہاں یہ ضرور ہے کہ خود جنسیت اور ہے۔اور یہ دور 

ہم جنسیت کے اثرات اور اس کی پیدا کردہ الجھنیں  مخالف جنسیت کے دور میں 

 بھی فرد کی جنسی زندگی پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔

 جنسی نشو نمایا شخصیت کی تشکیل

 استعمال میں التا ہے۔فرائیڈ جنسی نشو نما کے لیے درج ذیل اصطالحات کو 
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 (Libidoلبیڈو) 

کے دو پہلو ہوتے ہیں ،ایک جسما نی جبکہ دوسرا  ‘‘ جبلت’’اور ‘‘ جنس’’

ذہنی۔بطور اصطالح  اس کے اثرات  محض تناسلی اعضا ء  محدود نہیں رہیں گے 

بلکہ فرد  کا ذہین اس سے شدید متاثر ہوتا ہے۔اس میں ایک پوشیدہ توانائی ہو تی 

کےذریعے  جنسی جبلت کو ذہین میں نمائندگی ملتی۔اس  کے متعلق ہے جس  

 فرائیڈ لکھتا ہے:

لبیڈو  وہ  قوت ہےجس کے  ذریعے سے جنسی جبلت کو ذہن میں  

نمائندگی ملتی ہےاور ہم اسے لبیڈو کی جنسی طلب کہتے ہیں اور 

یہ شدت کے لحاظ سے بھوک اور ہوس اقتدارسے مشابہہ 

ں کی قوت کا نام ہے جو محبت کے عنوان ہے۔۔۔)لبیڈو( ان جبلتو

 ۳۳کے تحت آ جاتی ہیں۔

لبیڈو بچوں ،جوانوں اور بوڑھوں میں موجود ہوتی البتہ عمر کے تفاوت اور 

جسمانی  طاقت کی  مناسبت سے اس کی شدت میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔یہ 

سیال  مختلف جسمانی  خطوں کے ذریعے حرکت پذیر رہتی ہے۔لبیڈو جو کہ ایک

حالت میں ہوتی ہے،اس کے بہاؤ کا خاتمہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہےجن کو ہم 

 خارجی اور داخلی منزل میں بیان کر سکتے ہیں

خارجی منازل سے مرادفرد کی لبیڈو  محبت کے زیر اثر کسی اور شخص پر 

مرکوز ہو جاتی ہے۔اس حالت میں لبیڈو کا بہاؤ غیر مسدود ہوتا ہے جبکہ داخلی 

رت میں لبیڈو کا مرکز خود فرد کی اپنی ذات بن جاتی ہے۔اس طرح فرد اپنے صو

آپ سے محبت کرنے لگ جاتاہے جسے فرائیڈ نے نرگسیت کا نام دیا ہے۔لیکن 

قوی امکان ہوتا ہےکہ لبیڈو عادت یا ماہیت کا باعث  کسی شے پر مرکوز ہونے 

شے کی تخلیق کرتا کے لیے بے چین رہتی ہے اسی دوران فرد واہمے میں کیسی 

ہے اور اس دوران  لبیڈ و کا بہاؤ اندر کی طرف ہوتا ہےجس کو داخلیت کہتے ہیں 

۔اسی داخلیت  ہی ہے جو فرد کی شخصیت کی ارتقائی منزل ہے جس کی مناسب 

نشونما سے اہم تخلیقی اعمال سر انجام پاتے ہیں جو فرد کی انا کے لیے  باعث 

 افتخار ہوتے ہیں۔

 ما کے مراحلجنسی  نشو ن

 جنسی نشو نما کے درج ذیل مراحل ہیں:
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 (Repressionدباؤ)۔۱

وہ ال شعوری نظام ہے۔جب ‘‘ دباؤ’’مخصوص نفسیاتی اصطالحی معنی میں 

طفالنہ فطری  جبلتیں ،خواہشات اور ہیجانات وغیرہ مکمل طور پر رد کر کے ال 

ختم ہونے کی شعور میں دھکیل یا  دبا دیے جاتے ہیں  مگر ان سے جڑی قوت 

 بجائے  نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ انتشار،تصادم اور کشمکش پیدا کرتی

 ،جس سے فرد تشویش میں مبتال ہو جاتا ہے۔ہے

فرد کے نفسیاتی و ذہنی ارتقاء میں دباؤ کا اہم کردار ہوتا ہے۔آزاد جنم لینے والے 

ا ہوتا ہے تو بچے پر والدین کے احکام دباؤ کا اولین  نقش ہیں ۔پھر وہ جب بڑ

معاشرے اور اس کے قوانین  واصول آڑے آ جاتے ہیں  کیونکہ وہ تمام ال شعور  

معاشرہ ان کی اجازت  جبلی خواہشات جو کسی بھی حال میں تسکین چاہتی ہیں 

نہیں دیتا تو فرد یہاں بھی ان خواہشات کو دبا لیتا ہے اور تمام عمر یہ عمل جاری 

ن تمام خواہشات کو دبایا ضرور جاتا مگر ختم نہیں رہتا ہے۔مگر بد قسمتی سے ا

کیا  جا سکتا۔جب بھی انہیں موقع ملتا ہے ہزاروں بہروپ   بدل کر  سطح شعور 

( conversionتک رسائی کی تگ و دو میں رہتے ہیں اس عمل کو فرائیڈ معکوسیت)

 کا نام دیتا ہے۔

 دباؤ کے عمل کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مثالً 

ابتدائی دباؤ:جب کسی فرد کی سخت ماحول میں تربیت ہو جس میں ذہنی ہوں یا 

عملی،اعمال جو اپنی ناخوشگواری کے سبب دبا دیے جائیں عالوہ ازیں  ان نا 

خوشگوار خواہشات کو شعوری  کوشش سے ال شعوری بنایا گیا ہوابتدائی دباؤ میں 

 آ ئیں گی۔

میں بھی ‘‘ تحلیل نفسی’’دباؤ کا نام بھی دیتا ہےاور ثانوی دباؤ: اسے فرائیڈ حقیقی 

کو یہ ‘‘ ایگو’’جب یہ دباؤ اس وقت سامنے آتا ہے۔ اسی دباؤ کی اہمیت ہے۔

’’ احساس ہو جائے کہ نا امیدی اور مایوسی کے جنم لینے والے تصورات دراصل

ے کی احتسابی قوت ک‘‘ سپر ایگو’’کی وجہ سے دبائے گئے ہیں اور ‘‘ سپر ایگو

باعث ہی  فکر واندیشہ اسے رنج  پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ایسی  صورت 

ں بے چینی اور تشویش جنم لیتی ہےکیونکہ الشعوری خواہشات تحت الشعور  می

کی ‘‘ سپر ایگو’’کے راستے شعور میں داخل ہونا چاہتے ہیں  تو اس دوران 

ہشات کو جکڑ لیتی احتسابی  قوت حرکت میں آ جای ہے اوران ال شعوری خوا

ہے۔حقیقی دباؤ اسی وقت ہوتا ہے جب احتسابی قوت اتنی طاقتور ہو کہ ان نا 

کی صورت میں  وہ تما م  شائستہ خواہشات کو سطح شعور پر نہ آنے دے۔اس دباؤ

ال شعوری الجھنیں  سر گرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں  جو بعد میں  فرد کے لیے 

 ہیں۔ تشویش اور پریشانی کا باعث بنتی
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فرائیڈ کے نزدیک فرد ال شعوری خواہشات کی شورش    اور ان کے دباؤ سے پیدا 

احتسابی  قوتیں  بھی اس تصور ہونے والی بے چینی سے خود بھی  انجان ہوتا ہے۔

سے ناطہ توڑ لیتی ہے جیسے اس کا اڈ کے اس تصور کے ساتھ کوئی تعلق ہی 

اتا ہےاور وہ شعوری طور پر اسے نہیں۔ فرد کے اندر جبلی بہیمی رجحان پایا ج

کے زیِراثر تربیت کے ‘‘ سپر ایگو’’دبانے کی جستجو میں  لگا رہتا ہے کیونکہ 

ذریعے ہر فرد کو یہ احساس دالیا جاتا ہے کہ اس کی یہ خواشات یا رجحان 

بد قسمتی سے فرد  چکی کے دو پاٹوں میں سماجی اقدار کےلیے نقصان دہ ہے۔

جبلی ہیجانات کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو دوسری طرف پستا ہے۔ایک طرف  ان 

معاشرہ اسے تسکین کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس تسکین کے ذرائع فراہم 

کہا جاتا ہے کا Agora phobiaہ فرد خوف جسےنہیں کرتا۔اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ک

گوں  کا شکار ہو جاتا ہے۔جس  کا مطلب ہے کہ فرد محفلوں  سے گھبراتا ہے،لو

سامنا کرنے سے جھجھک محسوس  کرتا ہے،وہم میں مبتال ہو جاتا ہے۔ اسے یوں 

 محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص اس کی الشعوری خواہشات سے آگاہ ہو گیا ہے۔

 (Regression) یا رجعت مراجعت۔۲

بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی شخص کی لبیڈو  ایک خاص 

کر،کسی خوف یا تشویش میں مبتال ہو کر واپسی کا سفر شروع کر سطح پر پہنچ 

ذہنی کیفیت ہے کہ جب نفسی قوت ارتقائی منزل یا   یوں کہ یہ ایک ایسی دیتی ہے۔

سےاچانک واپسی،ابتدائی منازل کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتی ہےچونکہ 

۔ اس واپسی فرائیڈ کے نزدیک انسانی ذہن میں  نزول کی بے پناہ قوت  ہوتی ہے

 کے سفر کو  مراجعت کہا جائے گا۔

 بقول ڈاکٹر سلیم  اختر:

بعض اوقات طفالنہ جنسیت سے وابستہ پوری طرح سے ال شعور 

میں نہیں دبائی جا سکتیں اور کیونکہ دباؤنا مکمل اور ناکافی ہوتا 

ہے اس لیے وہ شعور میں آنے کے لیے موقعہ کی منتظر ہوتی ہیں 

اقعہ ہوا تو یہ فوراً اس واقعے سے پیدا شدہ جوں ہی کوئی خاص و

تاثرات کی آڑ لے کر شعور پر قابض ہو جاتی ہیں  اور فرد کو 

 ۳۴اپنے رنگ میں رنگ کر پھر بریلی کی طرف الٹا دیتی ہیں۔

زندگی کا تلخ حقائق کا سامنا نہ کر سکنے کی صورت کسی بھی فرد کےلیے

ں نہیں بچپن میں اسے ایسی پریشانیاچونکہ فرار کا ایک ذریعہ ہے‘‘مراجعت’’میں

طفالنہ ’’،‘‘لبیڈو’’تھیں جو اب تھیں۔ بنیادی طور پر  یہ وہ حالت ہے جس میں 

یا  گوارکے طور پر کوئی نا خوش کے دور کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔مثال‘‘ جنسیت

ہیبت ناک واقعہ فرد کو ذہنی طور پر اتنا متاثر کرتا ہے کہ فرد اس معروضی 

خارجی حقیقت سے متنفر ہو جاتاہے اور اس صورتحال سے منہ موڑ  کر بچپن  
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مثال اس فرد کی سی ہے جو کسی لڑکی کی بے  کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کی

۔اس طرح فرد خود وفائی کی وجہ سے تمام عورتوں سے نفرت شروع کردیتا ہے

کے اطوار اپنا لیتا ‘‘ طفالنہ’’کو مخالف جنس کے قابل نہیں سمجھتا اوروہ 

ہے،جس  سے ہر بچہ بچپن میں ‘‘ہم جنسیت’’اور‘‘خود جنسیت’’ہےجیسا کہ

یہ ضروری نہیں کہ کسی ذہنی  بیمار کو یہ عارضہ الحق ہو سکتا ہے  گزرتا ہے۔ 

حال سے دوچار ہو سکتا ہےتاکہ اپنی ۔ ذہنی طور پرصحت مند فرد بھی اس صورت

ناخن چبانا،شراب یا  ًً تشویش میں کمی کر سکے۔اس کی کئی صورتیں ہیں۔مثالً

 سگریٹ نوشی،مشت زنی وغیرہ۔

جس میں فردذہنی طور پر ماضی کی وہ کیفیت یاصورت ہے‘‘مراجعت’’اس طرح 

 اس حالت سفر کرتا ہے جہاں اسے مکمل آسودگی حاصل تھی۔یہ تمام عمل ال

شعوری ہوتا ہے جس کا احساس فرد کو نہیں ہوتا ہے۔اس لحاظ 

نفسیاتی ارتقاء کو پہنچ کر پھر ابتدائی رجحان کی طرف سفر ‘‘مراجعت’’

 کرنے،لوٹنےیا پلٹنے کا نام ہے۔ 

 (Displacment،استبدال)انتقال۔۳

سیال  نوعیت کی ہوتی ہے۔جنس کی جبلت اپنی  میں موجود جنسی توانائی ‘‘ اڈ’’

تشفی اور تسکین کے لیے اسے مختلف شاہراوں پر گامزن رکھتی ہےچونکہ 

جبلتوں کا مقصد حالت تشویش اور ذہنی اطناب سے چھٹکارہ حاصل کرنا  اور 

توانائی کا اخراج ہی جبلت کی تسکین جنسی توانائی  کو نکاسی فراہم کرناہوتا ہے۔

تا ہےچونکہ اس سے لذت کا احساس ہوتا ہے۔اپنی تسکین کے لیے کا باعث ہو

جبلت  پہلے کوئی نہ کوئی معروض  یا ہدف تالش کرتی ہے،توانائی کا رخ بھی 

اسی طرف مڑ جاتاہے۔اس میں یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ ایک معروض کی عدم 

کی جانب موڑ لیتی ہے۔اس بات  دستیابی میں  جنسی توانائی اپنا رخ دستیاب  وسائل

سے فرق نہیں پڑتا کہ معروض بدل گیا ہے چونکہ مقاصد اپنی جگہ جوں کے توں 

رہتے ہیں ۔یہ تو محض جنسی توانائی شعور کو چکمہ دینے،بہروپ بدلنے کے 

لیے ایک قالب سے دوسرا قالب اختیار کرتی ہے۔اس عمل کو استبدال کہا جاتا 

اڈکی توانائی  سیال نوعیت رکھتی ہےکیونکہ یہ کوئی بقول ڈاکٹر نعیم احمد:ہے۔

بھی قالب اختیار کر سکتی ہےاور کسی بھی ہدف پر مرکوز ہو سکتی ہے۔توانائی 

 ۳۵۔( کہا جاتا ہےDisplacmentکی اس صفت کو استبدال)

جنسی توانائی کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں ڈھلنے )استبدال(کا سلسلہ دراز 

ہی شروع ہوتا ہےاور جاری رہتا  ہے یہ عمل بچپن سے

 کھلونے،علمی۔ادبی،سیاسی،معاشی مشاغل استبدال ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ہے۔

 (Perversion)۔کج روی یا بے راہ روی۴
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فروعی جنسی مقاصد کو اہمیت  اس سے مراد کوئی فرد  نارمل زندگی سے ہٹ کر

دےاور ان سے  ہی لذت اورآسودگی  حاصل  کرنے کو ترجیح دے اور یہ عادت 

 مستقل ہو جائےتو  نفسیاتی اصطالح میں یہ کج روی کے زمرے میں آتا ہے۔

کج روی سے مراد ذہنی پرا گندگی ہےجب فرد  جنسی معامالت میں  عمر  کا ساتھ 

دبا نہیں سکتا تو  اپنے طفالنہ رجحانات کو پوری طرحساتھ  اعتدال نہیں برتتا،

ًً مخالف جنس  صحت مند  جنسی زندگی سے رو گردانی کرنے لگ جاتا ہے۔مثالً

کی دستیابی کے باوجود  جلق لگانا۔فرائیڈ کے نزدیک ایسے افراد کے الشعور میں  

ےجو کچھ ایسے واقعات موجود ہوتے ہیں  جن کے ساتھ کوئی واہمہ وابستہ ہوتا ہ

 اچانک الشعور میں بیدار ہو کر جنسی تسکین عطا کرتا ہے۔

  (Sublimation)،ترفع یا تصعیدارتفاع

فرائیڈ کے افکار ونظریات  میں ارتفاع کی بڑی اہمیت ہے اور وہ اس پر بہت زور 

دیتا ہے۔یہ استبدال ہی کی ایک صورت ہے۔جنسی توانائی خالص جنس سے علیحدہ 

اور اس کے نتائج تعمیری ہوتے ی طرف موڑ لیتی ہےہو کراپنا رخ غیر جنس ک

اظہار کاکوئی راسطہ نہ پا رہی  ۔یعنی وہ جنسی قوت جو استبدال کے زیر اثرہیں 

تھی اس نے اپنی نکاس کا ایک اور استہ نکال لیا ہے جسے جنس سے دور کا بھی 

واسطہ نہیں مگر دلچسپ بات  یہ ہے کہ جنسی جبلت کے مقاصد میں یہاں بھی 

تا ہم جنسی  فرق نہیں آتا وہ اس سے بھی  وہ تسکین کا پہلو نکال ہی لیتی ہے

 ۔زیادہ بالواسطہ طریقہتسکین کا یہ سب سے

جنسی توانائی جن غیر جنسی  مشاغل یا ذرائع میں اظہار کے راستےتالش کرتی 

ہےان میں  فن،ادب،سماجی واصالحی کام شامل ہیں۔اسی عمل سے ہی تہذیب 

 بقول ڈاکٹر نعیم احمد:  ۔وتمدن پھلتے پھولتے اور ترقی کرتے ہیں

تکز ہونے کی جبلی توانائی جب کسی مخصوص شےیا فرد پر مر

بجائے تہذیبی،فکری،سماجی یا اصالحی دھارے میں بہنے لگے تو 

اس سے فکر و فن کے شہ  پارے تخلیق پاتے ہیں۔اس میں شک 

نہیں کہ تصعیدی کاموں میں اڈ کی جبلی تسکین کا مقصد وہی رہتا 

ہے جو استبدال کی مختلف صورتوں میں ہوتا ہے،تاہم ذریعہ اظہار 

یقی،شاعری،ادب،مصوری وغیرہ میں  اس کا بدل جاتا ہےاور موس

 ۳۶اظہار ہونے لگتا ہے۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ یہ جنسی تسکین کا سب سے  زیادہ بالواسطہ طریقہ 

ہے۔ارتفاع کے عمل سےسماجی و ثقافتی ترقی اپنی جگہ اور اس سے جنسی جبلت 

بہت  حد  ر کی جزوی تسکین ہونے کے باوجود جبلت کے بنیادی تقاضے تشنہ او

تک نا آسودہ رہتے ہیں،جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ فنکار اور ادیب کی شخصیت  غیر 
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متوازن،اختالل اور انتشار کا شکار رہتی ہے۔مکمل تسکین نہ ہونے کے باوجود 

 سے انکارنہیں کہ اس سے تہذیب و ثقافت کی ترقی ہوتی ہے۔ اس بات

 (psycho-analysis)تحلیِل نفسی 

-Psycho)) ے بروئے کار النے کو تحلیل نفسی کو ایسے طریقے س الزم افکارت

analysis جس میں دبے ہوئے خیاالت و جذبات اور ان کا اقرار فرد کے کہا جاتا ہے

قومی انگریزی اردو لغت میں ڈاکٹر  ذہن میں موجود کشمکش کو رفع کر دیتا ہے۔

 جمیل جالبی لکھتے ہیں:

psychoanalysis   تجزیہ،کسی فرد کے تحت  ،نفسیتحلیل نفسی

الشعوری  خیاالت کا مطالعہ یا تجزیہ  کرنے کا طریقہ ہے،جیسے 

ان خفیہ ذہنی تنا آزادانہ ربط و ضبط اور خوابوں سے ظاہر شدہ۔

قضات کا پتہ چالنے کے لیے جو جسم اور ذہن میں انتشار پیدا کر 

 ۳۷سکتے ہیں۔

 خود تحلیل نفسی کے متعلق  لکھتا ہے: فرائیڈ

Psychoanalysis speculation starts from the impression gained on 

investigation unconscious processes that consciousness can not be the 

most general characteristic of psychic processes but merely a special 
۳۸

function of them  

 

 

ساتھ ا عتماد اور تعاون کا رشتہ  اس طریقہ عالج میں مریض کا معالج کے

ضروری ہے ۔مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ معالج کی ہر بات کو توجہ سے 

 ۔مجھے اور من و عن اس پر عمل کرے سنے، س

تحلیل نفسی کا پہال کام یہ ہے کہ دبائے ہوئے تصورات کو الشعور سے نکال کر 

ان کا حل تالش کر شعور میں الئے تاکہ مریض ان کو عقلی طور پر سمجھ کر 

سکے ۔تحلیل نفسی کے وظائف میں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ خیاالت و 

تصورات کی زنجیر شعور سے الشعور تک کچھ اس طرح جوڑی جائے کہ 

الشعور میں دبے ہوئے پراگندہ الجھے ہوئے خیاالت شعور میں کھچے چلے آئیں 

ی وہ رسی ڈھلی اور کمزور پڑ ۔اس طرح فرد جن ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے تناؤ ک

 ھ جاتی ہے ۔

طریقہ عالج کے ذریعے Talking cure))تحلیل نفسی ابتدا ء میں گویائی ماہریِن 

ضہ جس کو ی اصطالح کا نام فرائیڈ کی ایک مر مریضوں کا عالج کرتے تھے ۔اس

اسی طریقہ عالج کے ذریعے آرام آیا تھانے وضع کی۔کیونکہ اس نے اپنی بیماری 
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رے میں کھل کر گفتگو کی جس کی وجہ سے اسے اس صدمے سے نجات کے با

ا جائے تو تحلیل ہیجانی کیفیت میں رہتی تھی ۔دیکھملی ۔جس کی وجہ سے وہ 

 نفسی کی عمارت اسی طریقہ عالج پر استوار ہے ۔

اس طریق کار میں کچھ مشکالت بھی تھیں ۔مثال کے طور پراس میں طوالت ہے 

خلی مزاحمتیں موجود ہوتی ہیں ۔جو فرد کو سادہ انداز میں اور ہر فرد کی اندر دا

تلخ حقائق بتانے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے مریض سادہ انداِز 

بیاں کے بجائے بات کو الجھا دیتا ہے ۔دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زندگی 

ت کا فوراً کے معامالت بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں ۔جس کی وجہ سے اصل واقعا

عالج ہپناٹزم کو  بیان ناممکن ہے ۔اس لیے فرائیڈ نے شارکوٹ کے مشہور طریقِ 

       ش نظر یکے ساتھ شامل کرنے کی تجویز پیش کی اس کے پ‘‘گویائی عالج’’

یہ حقیقت تھی ہپناٹزم شعور کی حدود کو وسیع کر دیتا ہے ۔فرد کی مزاحمتیں اور 

الشعور ی تصورات وخیاالت آسانی سے ں۔جس داخلی رکاوٹیں ڈھیلی پڑ جاتی ہی

سے شعور میں آجاتے ہیں ۔ بیداری کی حالت میں کوئی فرد نا خوشگوار یادوں کا 

تذکرہ کسی دوسرے شخص کے سامنے خواہ وہ اس کا معالج ہی کیوں نہ ہو آسانی 

سے نہیں کرسکتا ۔جس قدر وہ خوابی حالت میں کرسکتا ہے ۔ایک حد تک فرائیڈ 

یقے کو آزمایا جس میں مریض کو ہپنا ٹز کر کے ان عالماِت مرض نے اس طر

مات کا ظہور کیسے ہوا ۔اس کی کے متعلق سواالت کیے کہ فالں مرض کی عال

ات کیا تھیں ۔فرائیڈ نے برائر کے ساتھ مل کر اس کا تجربہ کیا اور تحقیقات ہوجو

کو تحلیل نفسی میں اس کے دور رس نتائج سامنے آئے ۔انہوں نے اس طریقہ عالج 

 کے باب میں مستقل جگہ دی اور اسے تزکیائی طریقہ کار کا نام دیا ۔

ابتدا میں ہپناٹزم او ر بعد میں تنویمی کیفیات کے ذریعے یاداشت اور احاطے کو 

وسیع کیا جانے لگا یہ طریقہ کا ر اس وجہ سے اختیار کیا گیا تاکہ فراموش شدہ 

واقعات جلد یاد آجائیں لیکن جلد ہی اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اس کی ضرورت 

ت میں اگر مریض بھولی بسری یادوں نہیں بلکہ مکمل سکون اور خاموشی کی حال

کو یاد کرے اور مناسب اوقات پر ان کے متعلق گفتگو کرے تو اس سے بھی وہی 

نتائج حاصل ہوتے ہیں جو تنویمی کیفیات کے زیر اثر گفتگو کرنے سے حاصل 

کرنے کے دوران دہوتے ہیں ۔اس میں یہ فائدہ تھا کہ مریض ان واقعات کو یا 

ہوتا ۔اس صورت میں وہ ان جذبات کو صحیح طو ر پر  میں سمکمل ہوش و حوا

محسوس کر سکتا جن کو دبایا گیا تھا ۔تزکیے کے اس عمل سے گزرنے کے بعد 

مریض کے مرض میں افاقہ ہوجاتا۔لیکن اس کا تمام دارومدار معالج اور مریض 

کے درمیان تعلق پر تھا ۔اس طرح یہ طریقہ کسی حد تک ترغیبی طریقہ کار بن گیا 

تھا ۔معالج اور مریض کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے کی صورت میں یہ طریقہ 

بے سود ثابت ہوتا اور مریض کی تمام عالمات دوبارہ ظاہر ہو جاتیں تھیں ۔بالکل 

 ایسے ہی جیسے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئیں تھیں ۔
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تال ہپناٹزم میں فرد کی ذہنی ساخت کو ایک طرف رکھ کر اسے تنویمی کیفیات مب

کیا جاتا تاکہ ال شعوری راز معلوم کیے جا سکیں اور تحمکانہ انداز میں ترغیب 

دی جاتی ہے کہ مریض کوئی کام کرے یا اپنی کسی کیفیت کو ختم کرے ۔اس میں 

بھی ایک خرابی یہ تھی کہ مریض بے اعتمادی کا شکار ہو کر معالج سے بددل 

لج نے اسے دھوکہ دے کر بے ہوشی ہوجاتا ۔کیونکہ مریض کو یہ گمان ہوتا کہ معا

کے عالم میں اس کے راز معلوم کر لیے ہیں ۔مندرجہ باال طریقہ عالج جو جزوی 

طور پر کسی نہ کسی طرح تحلیِل نفسی کے ساتھ جڑے تو رہے لیکن فرائیڈ ان 

 ن نہ ہوا ۔معسے کبھی بھی مط

تماد حاصل تحلیل نفسی میں مریض مکمل ہوش و حواس میں رہتا ،معالج اس کا اع

کرتا ،معالج مریض کے کردار اور شخصیت کے اصل سر چشمے سے واقفیت 

حاصل کرتا اور مریض کی شخصیت کے تمام پہلووں کو مریض کے سامنے التا 

۔اس سلسلے میں نہایت احتیاط سے کام لیا جاتا کہ مریض پر کسی قسم کے خیاالت 

دورا ن ہمیشہ یہ کوشش کی و تصورات کو جبراً نہ ٹھونسا جائے ۔تحلیل نفسی کے 

جاتی کہ مریض کی انا کے مختلف غیر شعوری طریقوں کو دور کرتے ہوئے اس 

کے اندر اتنی طاقت پیدا کی جائے کہ وہ اپنی جبلی خواہشات کو برا سمجھنے ،ان 

سے ڈرنے ،خوف کھانے اور دبانے کے بجائے ان کو درست اور فطری سمجھے 

ے وہ حقیقت میں ایسے ذرائع تالش کرے جو اور ان خواہشات کی تسکین کے لی

 اخالقی اور معاشرتی نقطہ نظر سے قابل قبول ہوں ۔

طویل تحقیق اور تجربات کے ساتھ ساتھ فرائیڈ نے مختلف طریقہ عالج اپنانے کے 

 بعد باآلخر ایسے الئحہ عمل کو اپنے 

  ہمیں اس نے غیر منقطع تالزمی طریقطریقہ عالج میں جگہ دی جسے ابتدا 

((Continuous association methodہر بعد میں اسے آزاد تالزمی طریقکہا او(Free 

association methodکا نام دیا ) 

یے جاتے ہیں ۔جو کہ درج تحلیل نفسی کے لیے دو قسم کے طریقہ کار استعمال ک 

 :ذیل ہیں 

 Association Method) ۔ تالزمی طریقہ )الف

اس طریقہ کا ر میں مریض کو آرام دہ بستر پر لٹا دیا جاتا ہے ۔معالج اس کے  

قریب بیٹھ جاتا ہے اور مریض کو کوئی خیال یا کوئی لفظ گفتگو کے آغاز میں دے 

دیتا ہے اور اس سے وابسطہ اس کے خیاالت کو سنتا اور مشاہدہ کرتا ہے ۔مریض 

ے وابستہ کو کچھ اس کے ذہن میں کویہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اس خیال یا لفظ س

ہے بال کم و کاست بیان کر ڈالے اور اس میں اگر کوئی غیر اخالقی بات بھی ہو تو 

اس کو بھی پوری ایمان داری کے ساتھ بیان کردے ۔ضروری ہے کہ معالج جو لفظ 
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مریض کو گفتگو کے لیے دیتا ہے ۔مریض اس سے وابستہ تصورات کو فوراً بیان 

عوری خیاالت کو جلد از جلد باہر نکلنے کا موقع ملے ۔پھر ان کرے تاکہ الش

تصورات سے وابستہ تصورات تک رسائی حاصل کی جاتی ہے اور پھر ان 

تصورات سے مزید تصورات کی طرف آخر کار یہ سلسلہ الشعور تک پہنچ جاتا 

ہے ۔ابتدائی ردعمل میں مریض بظاہر سطح پر موجود خیاالت کا اظہار کرتا ہے 

آہستہ آہستہ وہ گہرائی میں وہ غوطہ زن ہوتا جاتاہے ۔اس سلسلے میں جو بات  اور

قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مریض با آسانی ان تصورات و رجحانات سے آزادی 

حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان خیاالت کو چھپائے 

فرد ہے جس کی کچھ  رکھے ۔اس کی کئی وجوحات ہیں مثالًوہ ایک معاشرے کا

روایات اور قوانین ہیں ،کچھ اخالقی اصول ہیں جنہیں وہ تسلیم کرتا ہے اور یہی 

وجہ ہے کہ وہ اندرونی طور پر اپنے خیاالت کو معالج کے سامنے جوں کے توں 

بیان نہیں کر پاتا ہے۔اس دوران وہ یہ بات کہ کر معالج کو ٹال دیتا ہے کہ اس لفظ 

کوئی تصور یا د نہیں آرہا ۔اس طرح وہ اپنے خفیہ رازوں  یا خیا ل سے وابستہ

سے پردہ نہیں اٹھنے دیتا ۔اس طریقے کی بنیاد شعور اور الشعور کی کش مکش 

پر استوار ہے ۔ظاہر ہے کہ شعور ،الشعور سے ان تصورات کے کے اخراج کو 

درونی پسند نہیں کرتا جن کو وہ پہلے ہی ناپسندیدہ قرار دے کر نکال چکا ہے ۔ان

کش مکش کی بنا پر خیاالت میں رکاوٹ کے عمل کو مزاحمت کا نام دیا گیا ہے 

۔مزاحمت کی صورت میں معالج مریض کے حوصلہ افضائی اور اس میں اعتماد 

پیدا کرتا ہے۔جس سے مریض مزاحمت پر قابو پا لیتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی 

ور میں آجاتا ہے اور جب جاری رہتا ہے ۔یہا ں تک کہ تمام الشعوری مواد شع

 مریض کو بیماری کا علم ہو جاتاہے تو مرض کی تمام عالمات ختم ہوجاتی ہیں ۔

فرائیڈ نے آزاد تالزأہ خیال کا بنیادی تکنیکی اصول یہ بیان کیا ہے کہ مریض کو 

ایسی حالت میں رکھا جائے جس میں وہ نہایت توجہ اور غیر جانب داری سے 

خیاالت کا مشاہدہ کرتا جائے اور جو خیاالت اس کے شعور اپنے تصورات اور 

 ہود اس کے وہ ناخوش گوار ،تکلیف دمیں آئیں بالروک ٹوک بیان کرتا جائے ۔باوج

اور نامناسب ہوں ،خواہ وہ تصورات مریض کے لیے احمقانہ اور بے معنی کیوں 

واسطہ نہ ہوں ،خواہ وہ کتنے ہی غیر ضروری ہوں اور موضوع سے ان کا کوئی 

نہ ہو ۔ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں 

جن سے وابستہ تصورات کا مریض اظہار نہیں کرتا یابعض سوال ایسے ہوتے ہیں 

جن کا مریض جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ اسے داخلی مزاحمت اسے ایساکرنے 

اس کے جذباتی رد عمل کو  پر مجبور کرتی ہے۔اس صورت میں مریض کے اندر

نوٹ کرنے کے بعد مختصر وقفے کے بعد پھر وہی لفظ دہراناچاہیے ۔ہو سکتا ہے 

معالج کو رست پڑھنے کے دوران مزاحمت کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہو۔الفاظ کی فہ

 مشاہدے سے چوک نہ جائے۔نہایت محتاط اور ہوشیار رہنا چائیے تاکہ کوئی بھی 
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واچ کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مریض کے جواب   معالج کا پاس ایک سٹاپ

اور رِدعمل کا دورانیہ تحریر کیا جا سکےکہ کس قدر وقفے کے بعد اس نے  کسی 

مخصوص الفاظ سے متعلق اپنے خیال کا اظہار کیا ہےاور کتنی دیر اس نے  اپنی 

داخلی مزاحمت پر اس  پر قابو رکھا ہے۔معالج کی مرتب کردہ فہرست  کو ایک 

بار سنانے کے بعداور مریض کے تصورات،خیاالت اور رِدعمل نوٹ کرنے کے 

دوبارہ یہی عمل دوہرایا جائےاور مریض کو بھی اس پر رضا مند کرنا  بعد

ضروری ہے۔اس عمل کے دوبارہ کرنے سے یہ فائدہ ہو گا کہ داخلی مزاحمت کی 

بار  وجہ سے بہت سےسوالوں کے مطلوبہ جواب  نہیں ملے ہوں گے اب کے

مزاحمت پہلے سے کم ہو گی تو  جو جواب تشنہ رہ گئے تھے وہ کچھ زیادہ 

تفصیل سے مل جائیں گے۔نیز مریض کو تاکید کرنا بھی ضروری ہے کہ جو اس 

کے ذہن میں آئے مذکورہ لفظ سے متعلق وہ بغیر رکے اسے بیان کرتا چال  

دہ  معلومات اور دوبارہ حاصل ش جائے۔اس طرح پہلے سے حاصل شدہ معلومات

کا  موازنہ بھی سود مند ثابت  ہو گا جس سے مریض کی ذہنی کشمکش کا اندازہ 

 لگایا جا سکتا ہے۔

اس عمل میں اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہےکہ جو  لفظ فرد میں تحریک پیدا 

احساس   نا خوشگوار  کرتا ہےیعنی ایسا لفظ جو فرد میں نا پسندیدگی کا احساس یا 

ہے یا پھر کسی مخصوص لفظ کے ساتھ  کوئی خاص تصور یا کوئی کو جنم دیتا 

خیال جڑا ہے جس بیان کرنے میں اسے دقت ہوئی ہے اس پر غور کرنا ضروری 

بہ نسبت اس  وہ لفظ جو فرد میں کسی قسم کے کے جذبے کو بیدار نہیں کرتاہے۔

ال لفظ کے  جو زیادہ شدت کے ساتھ فرد کی یاداشت پر مرتسم ہوتا ہے یہ خی

درست نہیں ہے کیونکہ ہر لفظ فرد کے  کسی نہ کسی جذ باتی پہلو کو بیدار کرتا 

ہے۔اس لیے داخلی ہیجان کسی قدر معمولی کیوں نہ ہو اسے اس لفظ سے اور اس 

روکتا ہےاور وہ بار بار کوئی سے  وابستہ  تصور پر توجہ مرکوز رکھنے سے

ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔اس غیر متعلقہ تصور پیش کر کے الشعور کے حصار کو 

لیے وہ تحریکی الفاظ   جن  پرفرد اپنا رِدعمل قدرے دیر سے پیش کرتا ہے دو 

مختلف اوقات میں کسی ایک ہی لفظ کے متعلق فرد کا رِدعمل مختلف ہوتا ہے ۔لہذا  

وہ تحریکی الفاظ فرد کے ال شعور کے لیے  نا خوشگوار اور تنقیدی ہوتے ہیں  ۔ 

  قے  فرد کی تشویش،الجھن اور ذہنی بیمار کو سمجھا جا سکتا ہے۔   اس تالزمی طری

  (Dream interpretationخوابی طریقہ) ب۔

یثیت رکھتی ہے خوابوں کی تشریح و تحلیل اورتعبیر "تحلیل تفسی" میں  بنیادی ح

 لکھتا ہے: یڈ۔اس متعلق خود فرائ

 کے ل نفسی دراصل ال شعور کی تشریحخوابوں کی تشریح و تحلی

مترادف ہے ۔ یہ تحلیل نفسی کا سب سے کار آمد ذریعہ ہے اور یہ 
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شے ہے جس کے بارے میں ہرکار کن کو تعلیم و ایک ایسی 

تربیت حاصل کرنی چائیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تحلیل 

نفسی کیسے کی جاسکتی ہے تو میں اسے خوابوں کے مطالعے کا 

   ۳۹ مشورہ دو ں گا ۔                     

فرائیڈ کے نزدیک خواب فرد کے دبے ہوئے طفالنہ جذبات ،رجحانات اور 

خواہشات کی تکمیل کا بہترین اور با پردہ ذریعہ ہیں ۔مریض کے الشعور میں چند 

ور جنسی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کی آسودگی کی راہ میں سماجی و اخالقی ا

ہیں ۔اس لیے نیند کے دوران جب محتسب کی گرفت  اقدار بہت بڑی رکاوٹ ہوتے

جبلی خواہشات مختلف صورتوں  جود طفلی ،ڈھیلی پڑتی ہے تو ال شعور میں مو

میں خواب بن کر مختلف روپ دھار کر چوری چھپے اپنے مقصد کی کامیابی میں 

 جٹ جاتی ہے ۔

شریح کی تحلیل و تتحلیل نفسی میں الزمی ہو جاتا ہے کہ مریض کے ہر خواب کی 

اکثر جائے تاہم اس تحلیل میں کئی ایک پچیدگیاں اور مشکالت بھی ہو سکتی ہیں ۔

خواب میں ہی اس کی الشعور ی خواہشات کا بھانڈا  و بیشتر مریض  کے اولین

پھوٹ جاتا ہے ۔اور ان کی تعبیر با آسانی کی جا سکتی ہے ،لیکن اس سلسلے میں 

درکار ہوتے ہیں اور  کئی دنحلیل میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ایک خواب کی ت

کئی اور خواب بھی دیکھ لیتا ہے جس کا ذکر وہ اپنے معالج  اس دوران مریض

سے کرتا ہے ۔اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ۔ایک دشواری یہ بھی ہوسکتی ہے 

کہ بعد کے خواب زیادہ واضح نہیں ہوتے اور بعض اوقات ایسے الجھے ہوئے 

 ر وقت میں ان کی تخلیل نہیں کی جا سکتی ۔ہوتے ہیں کہ مختص

معالج کو چونکہ ایک خواب کی تحلیل میں کافی وقت درکار ہوتا ہے جبکہ مریض 

کے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ۔اس لیے معالج کو اس بات کی طرف 

کے الشعور نے اپنی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ  مریض توجہ دینا بھی الزمی ہے

کو استوار اور مضبوط کرنے کے لیے اورمعالج  کو گمراہ کرنے کے  مزاحمت

 لیے یہ چکر تو نہیں چالیا ۔

خوابوں کی تحلیل و تشریح آ زاد تالزمہ کے طریقے کار سے بہت زیادہ مشکل 

اور پیچیدہ ہے ۔ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ مریض کو جب یہ پتا چلتا ہے ۔کہ 

ہے تو پر تر انحصار اس کے خوابوں کے ذخیرے اس کے تجزیہ و تحلیل کا تمام 

ایسا بھی ہوا ہے کہ خوابوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بعض دفعہ 

یوں بھی ہوا ہے کہ ال شعور تحلیل کے کام کو رکوانے کے لیے عمالً گمراہ کن 

اس سلسلے خواب بیان کر کے تحلیل نفسی کے عمل کو غلط سمت موڑ دیتا ہے ۔

بچپن سے  ادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے جو  مریضان خوابوں کو بہت زیمیں 

  یا بچپن کے وہ خواب جن کو وہ کبھی بھال نہ سکا ہو۔دیکھتا        آ رہا ہو 
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زیے کے دوران مریض ان تحلیل نفسی کا پہال اور بنیادی اصول یہ ہے کہ تج

گئے ہیں کیو خیاالت کو صحیح سمجھے جواس کی سطح شعور پر آ تصورات اور

الجھاو سے کو ن سی  ورت میں معالج یہ سمجھے گا کہ کسنکہ محض اس ص

مریض کس انداز سے شعوری ریض کے اندر پیدا ہو گئی ہیں اورمزاحمتیں م

 ردعمل پیش کر رہا ہے ۔

آہستہ  اس عمل کو معالج کو اس لیے تحلیل ِنفسی چونکہ نہایت صبر آزما کام ہے 

کو بھی نظر انداز نہیں  باتمعالج کو معمولی سے معمولی یے اور آہستہ بڑھانا چاہ

۔اگر پہلی نشست میں معالج کو مطلوبہ تعبیر حاصل نہ ہو تو اگلے د ن  کرنا چاہیے 

اسے پھر اس نکتے سے کام شروع کرنا چائیے جہان سے اس نے اس سےپہلے 

ے تو اسے نیے میں اگر مزید کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہاچھوڑ ا تھا ۔اس تمام دور

بھی اس میں شامل کر لینا چائیے ۔اس طرح کو ئی اور خواب جو مریض نےاسی 

 دوران دیکھے ہیں ان کو اہمیت دینا بھی الزمی ہے ۔

مریض کو اس کی خوابوں کی اہمیت سے آ گاہ نہ کیا جائے بلکہ اس کہا جائے کہ 

چل  ھیکے بغیر ب اس کے خوابوںعمل وہ خواب دیکھے یا نہ دیکھے تجزیے کا 

سکتا ہے ۔تاکہ مریض جان بوجھ کر داخلی مزاحمت کو نہ بڑھائے یا پھر خوابوں 

  ہو جائے ۔نہ  کا سلسلہ ہی بند 

اس کی تمام تر نیو  تفصیلی بھی ہوتا ہے  اوقات مریض کا پہال خواب جو کہ بعض

حساس نہیں ہوتا کہ کیونکہ اس وقت مریض کو یہ ا ہوتا ہے رائیت  کی تشخیص 

 شعوری خواہشات کو جاننے کی کوشش میں لگا ہے۔ س کی  المعالج ا

عموماً تحلیل نفسی کی تین چار نشتوں کے بعد مریض اس کے خوابوں کے بارے 

اُسے یہ بات سمجھا ئی جاتی ہے کہ جس طرح اور جن جن میں پوچھا جاتا ہے ۔

چیزوں کو اس نے خواب میں دیکھا ہے اُسے بال کم و کاست وہ بیان کر دے 

ش کرے کیونکہ ۔عالوہ ازیں آئندہ کے خواب بھی وہ یاد کرنے کی بھر پور کوش

مریض آنکھ کھلنے کے بعد اپنے خواب بھول جاتے ہیں اور  اکثر و بیشر نیوراتی 

اس کہ وجہ شاہد یہ ہوتی ہے کہ  مریض اپنے الشعوری رازوں کو محفیظ رکھنا 

ط بیانی کرتا ہے کہ اس نے چاہتا ہے ۔بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مریض غل

اور دریافت  کوئی خواب نہیں دیکھا ۔مریض کے ان خوابوں کو زیادہ اہمیت دینا 

وں طرح بچپن اور بعد کے خواباس  ۔جو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہےکرنا چاہیے

تحلیل نفسی کے سکتے ہیں ۔ کر کے نہایت اہم حقائق حاصل  کیے جا  کا موازنہ

کہ وہ عدم  ہ تنگ یا اس پر زیادہ بوجھ  نہیں  ڈالناچاہیےض کو زیاددوران مری

 تعاون کی طرف مائل ہوجائے ۔

ہوئے مواد کو شعوری بنانا  ے دو اہم مقاصد ہوتے ہیں ۔اول دبا ئےتحلیل تفسی ک

شعور پر النا تا کہ مریض  سے ال شعور کےقید خانے سے نکال کر سطحاور ا

 ۔دوسرا مزاحمت کو ختم کرنا ۔ خود بھی اپنی خواہشات کا ادراک کر سکے
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تالزمی طریقہ عالج تحلیل نفسی کی اساس ہے لیکن اس طریقے کو اگر فوراً 

یں ۔جن بہت سی مشکالت پیدا ہو سکتی ہمریض پر الگو کر دیا جائے تو اس سے 

جاتا ہےاور ابتدا ءہی سے اس کا ال شعور دفاعی کی وجہ سے مریض پریشان ہو

 صورت اختیار کر لیتاہے ۔

تحلیلی نفسی کا آغاز اگر تالزمی طریقے سے کیا جائے تو اس کے دو فوائد ہیں 

تشویش کو جلد بھانپ لیتا ہے عالوہ ازیں کی الجھن اور مریض  ۔پہال یہ کہ معالج 

مریض معالج سے جلد مانو س بھی ہو جاتا ہے ۔جس کی وجہ سے مزاحمت ڈھیلی 

ت کو معالج کے سامنے پیش پڑ جاتی ہے ۔اس طرح اسے اپنے احساسات و جذبا

 کرتے ہوئے آسانی ہوتی ہے ۔

یا جاتا ہے کہ دوران تحلیل وہ اپنے واتحلیل نفسی کے دوران مریض کو باور کر

معالج بھی بیٹھا ہے ۔اس طرح بھی ممکن ہے پاس  ذہن سے نکال دے کہ اس کے 

کہ معالج پردے کی اوٹ              میں بیٹھ جا تاکہ مریض کو نظر نہ آسکے اور 

مریض کو ایک آرام دے کرسی یا صوفے پر لیٹا دیا جائے تاکہ وہ پر سکون رہے 

 وقتی طورپر تعلق ختم ہو جائے ۔اور بیرونی دنیا سے اس کا 

عالج کو مریض کی موجودگی میں تفصیلی یاداشت نہیں لکھنی فرائیڈ کے نزدیک م

اور یہ  کیونکہ اس سے مریض کے ذہن پر نا خوشگوار اثرات پڑتے ہیں ۔چاہیے 

جائے اور اس کے بھی ممکن ہے مریض کی توجہ معالج کہ تحریر کی طرف ہو 

 خیاالت جو تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہے تھے تعطل کا شکار ہو جائیں ۔اس طرح

خود معالج کی توجہ بھی منقسم ہو سکتی ہے ۔کیونکہ سننا ،سوچنا اور پھر 

چیدہ چیدہ اس دوران  تفصیالًاحاطہ ِتحریر میں النا نہایت مشکل کام ہے۔اس لیے 

 اہم باتیں تحریر کرنا الزمی ہوتی ہیں ۔ 

تحلیل نفسی کے کئی ایک اور بھی طریقہ کار ہیں  تاہم مندرجہ باال دونوں طریقہ 

ار مشہور اور کارآمد ہیں جن کے ذریعے خود فرائیڈ بھی عالج کرتا رہا ہے جس ک

 سے اسے خاطر خواہ کامیابی حا صل ہوئی ہے۔

 (Masochism&Sadismمساکیت،سادیت)

میں بہت اہم  ‘‘ نظریہ جنس’’فرائیڈ کے اذیت پسندی،ایذا طلبی یا ایذا کوشی

 اصطالح ہیں جن کا یہاں  تعرف کروانا بہت ضروری۔

 ایذا  طلبی

فریق ثانی یا  یہ ایک ابنارمل جنسی رویہ ہےجس میں جنسی عمل کے دوران

جنسی ساتھی کے ساتھ مل کر جسمانی یا ذہنی اذیت،تکلیف اور درد  برداشت کر 

کے لذت اور تسکین حاصل کی جاتی ہے۔اس جنسی کج روی کی مختلف صورتیں 
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ہیں بقول ڈاکٹر جمیل جالبی:ماسوکزم:جنسی کج روی جس میں مبتال شخص 

جذباتی اذیت سےمحظوظ  یا جسمانی غلط کاری سےلطف اندوز ہوتا ہے،جسمانی

  ۴۰ہونے کی عادت،مرضیاتی خود اتالفی۔

ایذا کوشی بھی اسی اصطالح کا ایک حصہ ہے جس میں فرد کسی طرح بھی 

‘‘ جبلت مرگ’’آزار، تکلیف اور نقصان پہنچا کر تسکین حاصل کرتا ہے،جو کی 

 کا ایک روپ ہے۔

 سادیت پسندی

۔اس متضاد صورت یا رویہ ہے دراصل  ایذا طلبی کی سادیت پسندی         

اصطالح کے مطابق  فریِق ثانی  یا جنسی ساتھی  حتی کہ کسی غیر جنسی شخص 

کے ‘‘ موت کی جبلت’’کو  آزار دے کر تسکین حاصل کی جاتی ہے۔بقول فرائیڈ 

زیر اثر اگر  اس کا رخ  فرد کی ذات سے باہر کی طرف ہو جائے تو یہ خارجی 

نا بناتی ہےاور اس سے فرد کی جنسی تسکین ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی کو اپنا نشا

سادیت:آزار دوستی،ایذا ڈاکٹر  جمیل جالبی اس کی  تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

پسندی،دوسروں کوجسمانی یا ذہنی اذیت دے کر جنسی مسرت کا مریضانہ 

   ۴۱،ظلم سے لطف اندوز ہونے کا رجحان۔ حصول

 کی  تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے: جبکہ ایک انگریزی  لغت میں ان دونوں 

Masochism after Leapold von Sacher  Masoch(1835-95) Austrian 

writer in whose stories it is described. 1- the getting for sexual pleasure 

from being dominated, mistreated or hurt physically or otherwise by 

ones partner. 2- the getting of pleasure from suffering physical or 

psychological pain 
۴۲

inflicted by others or oneself. Cf sadism. 

پر بحث ‘‘ جبلت موت’’ ان دونوں اصطالحات کی تفصیل فرائیڈ جبلتوں خاص کر

جبلت ’’کو بیان کرتا ہے۔‘‘ مساکیت’’اور ‘‘ سادیت پسندی’’کرتے ہوئے  

کا تذکرہ مقالے کی ضرورت کو مِدنظر رکھتے ہوئے ‘‘ اور جبلِت حیات ‘‘مرگ

 چوتھے باب میں کیا گیا ہے۔

فرائیڈ کی غیر جنسی،فلسفیانہ   نفسی مباحچ کو بھی مقالے کی ضرورت کے تحت 

، ‘‘حیات، جبلِت ‘‘جبلت مرگ’’چوتھے باب میں تحریر کیا گیا ہے جن میں 

 جیسے مضا مین شامل ہیں۔‘‘ گروپ سائیکا لوجی’’ اور  ‘‘جنگ’’،‘‘مذہب’’
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 باب دوم

ناول کی روایت میں نفسیاتی تناظر میں لکھے جانے  اردو

 والے ناولوں کا جائزہ 

 

 ادب اور نفسیات ا۔

تما م تخلیقات دو طر ح کے بنیا دی محر کات کے تحت و جو د میں آتی ہیں اوالًمعا 

، سماجی اور سیاسی عوامل جو نہ صر یشرے میں مو جو د مختلف قسم کے معاش

فرد کی  ف فر د اور معا شرے کے ما بین ر شتے کا تعین کر تے ہیں بلکہ 

ا کرتے ہیں۔ دوم فنکا ر  قی میں بھی اہم کردار ادانفرادی شخصیت کی تعمیر و تر

کے ذاتی خیا الت و افکا را ور احسا سات و جذبات جو ایک ہی معاشرے میں مو 

جود فنکاروں کو ایک دوسر ے سے انفرادیت بخشتے ہیں۔ مندرجہ باالاول 

الذکرمعاشی و سماجی عوامل کو خارجی محرکات میں شمار کیا جاسکتا ہے جب 

ا لذکر ذاتی عوامل کو داخلی محرکات میں شمار کیا جا سکتا ہے۔گویا کہ مؤخر 
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تمام تخلیقات و فن پارے انہی داخلی و خارجی امتزاج سے معرِض وجود میں آتے 

 ۔ہیں

ادبی تخلیقات سے متعلق بے شمار مکاتِب فکر وجود میں آئے جنہوں نے اپنی اپنی 

سے روشناس کر وایا ان میں  بساط کے مطابق اسے نئی نئی جہتو ں اور بلندیوں

ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جن کے دانشوروں کا ما ننا ہے کہ ادب نیم شعوری 

(Sub conscious( اور غیر شعوری)Un conscious کا عکاس ہے۔ یہ نظریہ)

فرائیڈاور اس کے پیروکاروں کا ہے جس میں تحلیل نفسی کو بنیادی اہمیت دیتے 

 اور مطالعہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ہو ئے فن پاروں کا تجزیہ 

ادب کا رشتہ نفسیات سے جڑنے کی سب سے اہم وجہ بیسویں صدی کے وہ 

سماجی حاالت اور میکانکی تصور حیات تھا جس نے انسان کی داخلی زندگی کو 

تتر بتر کر دیا اور وہ ہر سطح پر ایک شدید بحرانی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ 

ے ایسے سرمایہ درانہ نظام کو سامنے الیا جس نے فرد صنعتی اور مادی ترقی ن

کی ذاتی اور سماجی حثیت کو ملیا میٹ کردیا ۔جہاں فرد کے جمالیاتی تقاضوں اور 

حسی جذبات پر ضرب لگی وہیں نہ صرف اس کی شخصیت مسخ ہوئی بلکہ وہ 

فقط گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ گیا ۔ جس کے نتیجے میں فرد کی 

اور جذباتی زندگی میں ایک بہت بڑا خال پیدا ہو گیا ۔ اسی سبب نہ صرف  داخلی

کئی طرح کی نفسیاتی بیماریوں نے جنم لیا بلکہ اس عہد کا انسان داخلی بحران میں 

اپنی کھوئی ہوئی شخصیت کی بازیافت اور حسیات کی کھوج میں بھٹکتا پھرتا ہے 

کا نتیجہ تھے فرد کے لیے نا قابل ۔ یہ نفسیاتی مسائل جو ذہنی انتشار اور کرب 

برداشت ہوتے جا رہے تھے ضروری تھا کہ اس کا تدارک کیا جائے ۔سگمنڈ فرائیڈ 

پہال شخص ہے جس نے اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں انسان کے ال 

شعور کی دریافت کر کے فرد کی ذہنی صحت مندی کا راستہ ڈھونڈ نکاال ۔ فرائیڈ 

ے بانے ال شعور سے مالتے ہوئے نہ صرف ال شعور کو شعور نے شعور کے تان

سے زیادہ اہمیت دی بلکہ اسے شعور ی زندگی سے زیادہ وسیع و عریض تصور 

کیا ۔ فرائیڈ نے ذہنی الجھنوں اور نفسیاتی مسائل کی اصل وجہ ان تلخ 

اورناخوشگوارتجربات اور نا آسودہ خواہشات کوقراردیا ہے جنہیں فرد اخالقی 

وں کے دباؤ کے نتیجے میں ال شعور کی بند اندھیری کوٹھری میں پھینک دیتا قدر

ہے ۔ یہ معتوب اور دباؤ کے نتیجے میں ٹھکرائی خواہشات اور تجربات دم نہیں 

توڑتے بلکہ ذہنی الجھنوں کی شکل اختیا ر کر کے شعور پر بالواسطہ یا بالواسطہ 

کی روشنی میں ہر انسان کی حملہ آور ہوتے رہتے ہیں ۔ فرائیڈ کے نظریات 

شخصیت انہی سماجی دباؤورشتوں کا پرتاؤ ہے بقول فرائیڈ کہ نفس ایک مکمل 

وجود ہے ،یہ داخلی وجوددورخا ہے جس کی تقسیم اس نے شعور اور الشعور 

سے کی ہے یہ دونوں متواتر عمل اور رِدعمل کی گردش میں رہتے ہیں جس کا 

 ہے۔تفصیلی ذکر پہلے باب میں ہو چکا 
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الشعور کی اس دریافت نے انسانی ذہن اور شخصیت کے متعلق قدیم تصو رات کو 

بدل کر ایک نئے زاویے سے انسانی زندگی کے مبہم گوشوں پر روشنی ڈالی ۔ اس 

تصور نے عقل پر جبلتوں کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف ادب کو 

ا۔پہلی جنگِ عظیم کے بعد متاثر کیا بلکہ شعرو ادب کی دنیا میں انقالب برپا کردی

جدید نفسیاتی نظریوں کی ترویح ہونے کی بناء پر فنکارکی ذاتی نفسیات کے 

حوالے سے تخلیقی عمل میں د لچسپی ظاہر کی جانے لگی۔ ادبی وفنی تخلیقات کا 

رشتہ ادیب کے داخلی مسائل سے جوڑنے والے نفسیاتی مفکروں میں فرائیڈ کا نام 

یں آتا ہے۔فرائیڈ کے تمام نظریات جنہیں تحلیل نفسی کے سرفہرست بلکہ بانیوں م

طریقہ کار کے ذریعے سامنے النے کی کوشش کی ہے بڑی اہمیت کے حامل 

ہیں۔ادب میں نہ صرف تحلیل نفسی کی اہمیت کو تسلیم کیاگیا بلکہ شعر،ڈرامے، 

افسانے اور ناول میں مواد اور پیش کش دونوں پراس کے واضح اثرات مرتب 

۔بعض نقاد جدید نفسیات اور ادب کے با ہمی تعلق کے تانے بانے فرائیڈ اور ہوئے 

اس کے رفقاء سے پہلے کو لرج کے ساتھ جوڑتے ہیں جس نے شاعری کی 

تعریف کرتے ہوئے قاری پر شعر کے نفسیاتی اثر کی بات کی اور داخلی احسا 

خیال کے سات و جذبات کو فوقیت دی ۔ تجربی نفسیات کی روشنی میں تالزمہ 

جاننے کے ساتھ ساتھ خوابوں کی الشعوری کارکردگی کا بھی ذکر کیا تاہم فرائیڈ 

اور اس کے ہم عصرکی تحریروں کا اثر نئے ادب کی تخلیق پر ایسا گہرا پڑا کہ 

ادیب کی شخصیت اور اس کے تخلیقی محرکات کو جاننے کے لیے نفسیات کا ذکر 

پر نفسیات کا مطالعہ کرتے ہوئے واقعات نا گزیر ہوگیا ۔ نقادوں نے شعوری طور 

کی نفسیاتی توجیحا ت ، کرداروں کے تجزیے اور ال شعوری کارکردگی سے 

آگاہی حاصل کی۔ نفسیاتی حقائق کے شعور نے خود تخلیق کاروں میں نفسیاتی 

شعور پیدا کرکے یہ باور کرایا کہ انسان کا ہر شعوری عمل بنیادی طور پر اس 

ہے چنا نچہ اس کے تخلیقی عمل کوسمجھنے کے لیے اس  کے ذہن سے وابستہ

کی ذہنی ساخت اور ذہنی عمل کا مطالعہ ضروری ہے ۔اس سلسلے میں علم 

نفسیات ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ادیب کا مطالعہ اس کی انفرادی اور مثالی 

حثیت سے کرنے کے بعد اس کے تخلیقی محرکات سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ایک 

کا تخلیقی عمل کس طرح وجود میں آتا ہے اور اس کی مخصوص شکل کے  فنکار

  پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔

 اردو ادب اور نفسیات :ب۔

پہلی جنگِ عظیم کے بعد برصغیر میں سیاسی ،سماجی اور اقتصادی سطح پر 

نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ ان تبدیلیوں اور خاص طور پر برطانوی اقتدار کے خالف 

ی تحریکوں نے جنم لیاجو رومانی اور نیم رومانی اقدار کی حامل تحریکیں تھیں۔ کئ

ان تحریکوں کے ساتھ ہی اقتصادی بد حالی اور جکڑ بندیوں کے خالف بھی 

ردعمل سامنے آیاجس کا پرچار ترقی پسند تحریک نے کیا۔ یہی زمانہ یورپ میں 
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بدوش نفسیات کا مطالعہ تحلیل نفسی کی ترقی کا ہے ۔ دوسری تحریکات کے دوش 

اگر مغرب کے افسانوی ادب پر نفسیات کے اثرات کا  یہاں بھی فروغُ پانے لگا۔

جائزہ لیا جائے تو یہ اثرات انیسویں صدی کے آخر میں نمایاں ، گہرے اور واضح 

صورت میں سامنے آتے ہیں ۔ جن فکشن نگاروں نے نفسیات کے مختلف مکتبہ 

اثرات کو قبول کیا ان میں ڈی۔ ایچ۔ الرنس ، فکر کا مطالعہ کرکے ان کے 

جیمزجوائس، ورجینا وولف،مارشل پروست، فالبییر، موپساں، ایملی زوال اور 

آلڈس ہکسلے وغیرہ کے نام نمایاں ہیں ۔چنانچہ اردو کے افسانوی ادب میں نفسیات 

کا پرچار انہی اصحاب اور ان کے مخصوص رجحان کے زیر اثر پروان 

  وقارعظیم: چڑھا۔بقول سید

مغرب سے ہمارے افسانہ نگار نے بہت سی ملی جلی چیزیں لیں۔ 

جوائس اور پروست سے نفسیاتی شعور کی رو کانظریہ اور 

نفسیاتی گہرائی میں ڈوبی ہوئی کردار نگاری ، الرنس کے افسانوں 

سے جنسی جذبہ کی تسکین اور اس کے مادی نتیجوں کی 

محبت کا جذبہ ، فرائیڈ کی مصوری ، چیخوف کا دیا ہوا انسانی 

نفسیات ۔۔۔۔ اور اس کے نظریے کی گود میں پلے ہوئے نئے 

اشارے کنائے ، اظہارخیال کازیادہ با معنی،زیادہ تصورزا اور 

 ۱ز۔پرتاثیر طر

ء اور اس کے بعد کا زمانہ اس اعتبار سے بے حد اہمیت کا حا مل ۱۹۳۰ 

کی طرف توجہ دی جانے  ہے کہ اس زمانے میں انسانی زندگی کے ان پہلوؤں

اردو افسانے نے اس دور میں نفسیاتی رجحان  لگی جن کا اس سے پہلے فقدان تھا۔

کو قبول کیا جب نفسیات ایک با قاعدہ علم کے طور پریہاں متعارف ہو چکی تھی ۔ 

فرائیڈ اور دیگر جدید نفسیات دان اردو ادیبوں میں مقبول ہو چکے تھے ۔ اردو 

ء میں انگارے کی صورت ۱۹۳۲رجحانات کے اولین نقوش  افسانے میں نفسیاتی

بیدی، ممتاز مفتی،  چغتائی،راجندرسنگھ منٹو،عزیزاحمد،عصمت۔میں ظاہر ہوئے

عبدالغفار، سجاد ظہیر، قراۃالعین حیدر، کر شن چندر کے  حسن عسکری ، قاضی

ف اور میراں جی ، تصدق حسین خالد ، قیوم نظر، یوس افسانوں اور ناولوں میں  

ظفر ، ن م راشد اور دیگر شاعروں کے ہاں فرائیڈ کے افکارو نظریات کے تحت 

فکری وفنی سطح پر اثرات قبول کرتے ہوئے انسانی زندگی کی نفسیاتی الجھنوں 

اردو کی  اور جنسی مسائل کو سامنے النے کی شعوری کوشش کی جانے لگی اگر

نداِزنظر ابھرنے لگا۔ اصناف ادبی تنقید کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی نفسیاتی ا

ادب میں بھی نفسیاتی مواد ونفسیاتی مسائل کا کھوج اور کرداروں کا تحلیل نفسی 

  کے ذریعے تجزیے کا رجحان ہوا ۔

اردو تنقید کے نفسیاتی دبستان کا جائزہ لیا جائے تونفسیات سے استفادے کے 

مرزا محمد سعید ،  ء سے پہلے ملتے ہیں۔ ابتداء میں مرزا ہادی رسوا،۱۹۳۰ثبوت

وحیدالدین سلیم، محمد حسین ادیب ،سید شاہ محمد وغیرہ سر فہرست ہیں۔ جنہوں 
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نے نفسیاتی موضوعات پر اپنی بیش قیمت تحریریں لکھیں جو مختلف رسائل میں 

وقتاًفو قتاً چھپتی رہیں جدید نقادوں میں میراں جی ، ریاض احمد، علی عباس 

حمد اجمل، شہزاد احمد،ڈاکٹر سلیم اختر ، ڈاکٹر غالم جاللپوری، سلیم احمد،ڈاکٹر م

 حسین اظہر کے نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

الغر ض تخلیق ہو یا تنقید کو ئی شعبہ ایسا نہیں جس پر نفسیات اور خاص طور پر 

فرائیڈکے اثرات نہ ہوں جہاں تک ادبی فن پاروں کے جائزے کا تعلق ہے تو اس 

ادب ، فن پاروں اور ادیبوں کا تحلیل نفسی کے  حوالے سے کئی ایک اصناف

’’ اور ‘‘ آگ کا دریا ’’ یاگیا ہے مثالً ن م راشد نے لذریعے نفسیاتی جائزہ 

۔مظہر عزیز ےکو نفسیاتی پیمانوں پر پرکھنے کی کامیاب کوشش کی ہ‘‘ انارکلی

سی جن’’وحید الدین کے مقاالت‘‘ اردو شاعری میں جنسی کار فرمائیاں’’کا مقالہ 

، ڈاکٹر وحید قریشی ‘‘ میراں جی کا نفسیاتی پس منظر ‘‘ فسادات اور احتساب

اردو افسانے کا ’’ ،ڈاکٹر غالم حسین اظہر کا مقالہ ‘‘شبلی کی حیاِت معاشقہ ’’ کی

اردو افسانے ’’،ڈاکٹر صالح الدین درو یش کاا یم ۔فل کا مقالہ ‘‘ نفسیاتی مطالعہ 

سیاتی نقطہ نظر سے اردو تنقید میں ایک نیا نف   ہوغیر‘‘ کے جنسی رجحانات 

 اضافہ ہیں ۔

اردو ناول نگاری کے شعبے میں جن ادیبوں نے نفسیات اور خاص طور پر فرائیڈ 

قبول کیے ان میں نیاز فتح پوری ، قاضی عبدالغفار ، سجاد   کم یا زیا دہ کے اثرات 

گھ بیدی، ممتاز احمد، قراۃلعین حیدر، عصمت چغتائی، راجندر سن ظہیر، عزیز 

، پیغام آفاقی،انیس ناگی، علی امام نقوی اور کئی  مفتی، بانو قدسیہ، اکرام ہللا

دوسرے نام شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ان ناول نگاروں اور ان کے تحریر کر دہ 

ناولوں کی فہرست بہت طویل ہے جن پر فرائیڈ کے اثرات کسی نہ کسی صورت 

ب میں ملے گا۔مندرجہ با سے اس با باری تفصیلمیں ملتے ہیں جن کا تذکرہ باری 

ال ناول نگاروں کی فہرست جن کو فرائیڈ کی فکر نے متاثر کیا یا جنہوں نے فرائیڈ 

کے افکارو نظریات کو شعوری طور پر قبول کیا حتمی نہیں بلکہ اس میں کمی 

بیشی کی گنجائش موجود ہے۔ اردوناول کے آغاز و ارتقاء سے اس بات کااندازہ 

      تین  بخوبی ہو جاتا ہے کہ اردو ناول پر فرائیڈ کے اثرات ابتداء سے  

 دہائی بعد پڑنا شروع ہوئے ۔چار

ناول کی روایت میں نفسیاتی تناظر میں لکھے  اردوج۔ 

 جانے والے ناولوں کا جائزہ

اردو ادب نے انیسویں صدی کے وسط میں مشر ق و مغرب کے قریب آ جانے کی 

کروٹ لی جس سے ایک نئے طرِزاحساس نے جنم لیا۔ مغربی  وجہ سے ایک نئی

علوم اور مغربی ادب نے اردو ادب کو اپنے اثرات کی لپیٹ میں لیتے ہوئے حقائق 
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کی نئی تعبیر و تاویل کی طرف راغب کیا۔ مغربی علوم و ادب کے اثرات کی 

و شروعات کا سہرا سرسید اور ان کے رفقاء کے سر ہے جنہوں نے اپنی کاوش 

محنت سے مغربی علوم وفنون اور شعر وادب کے لیے نئی راہیں ہموار کیں 

۔برصغیر میں مغربی ادب و فکر کے اثرات کی شروعات انہی اصحاب کی مرہون 

منت ہے۔اس دور میں جدید علوم اور مغربی ادب سے تعارف ، استفادہ اور اثرات 

اجم اور انگریزی ادب ابتدائی نوعیت کے ہیں جن میں سائنسی علوم و ادب کے تر

اور اس کے لوازمات کا مطالعہ اور اس کے مآخذات سے جزوی استفادہ شامل ہے 

۔نفسیات نے اس دور میں باقاعدہ علم کی صورت اختیار نہیں کی تھی اس کی 

وجوہات برصغیر کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی حاالت تھے ۔باوجود اس کے 

ت کے تھے تاہم آگے چل کر انہوں نے کہ یہ اثرات محدود اور ابتدائی نوعی

مستحکم روایت کی بنیاد ڈالی ۔ فلسفہ ، نفسیات اور دوسرے جدید علوم نے ایسی 

ان کے اثرات براہ راست تحریروں میں  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جڑ پکڑی کہ

  آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہونے لگے ۔

ے ہوئے اگر اردو زبان کے افسانوی ادب اور نفسیات کے تعلقات کو مدنظر رکھت

افسانوی ادب کے ارتقاء کا جائزہ لیا جائے تو اس کا آغاز داستان سے ہوتا ہے ۔ 

جن کی بنیاد جنوں، پریوں ، جادوگروں کے فرضی قصوں اور مافو ق الفطرت 

کرداروں پر تھی ۔ ان داستانوں میں ایک طرف ہندوستان کی مخصوص معاشرت 

دوسری طرف یہ غیر فطری کردار اپنے افعال کی تصویریں نظر آتی ہیں تو 

وعادات میں انسان کے حقیقی کرداروں میں ایک حد تک مماثلت رکھتے ہیں اور 

 اس کے کسی نہ کسی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔

اردو کا افسانوی ادب ما فوق الفطرت عناصراور تخیل کی بلند پروازی کے چنگل 

بھنور میں اتر جاتا ہے ۔اس دور کے  سے نکل کر عقلیت پسندی اور مقصدیت کے

افسانوی ادب میں فطرت کے زیر اثر فرد کی ذات اور اس سے وابستہ جبلی اور 

جذباتی تقاضوں کی بجائے کائنات کے مشاہدے ، اصالح و تبلیغ اور قدامت پسندی 

اور جدت پسندی کی کشمکش اہم مقاصد نظر آتے ہیں ۔تعقل پسندی کے زور اور 

میں فطرت کے سب سے بڑے اور اہم مظہر انسان کو فراموش  مقصدیت کی دھن

کرکے اشیاء کی حقیقت کو سائنس کی روشنی میں دیکھا جانے لگا۔یہ عقلیت 

پسندی سرسید اور اس کے رفقاء کے گرد گھومتی ہے جو کہانیاں سرسید کے دور 

اور اس کے فوراً بعد لکھی گئیں ان کی اہمیت بہرحال اس عہد کے سیاسی، 

جی ، معاشرتی اور معاشی حاالت کے پس منظر میں تو تھی مگر آج وہ منطقی سما

اس دور کے لکھنے   دلیلوں اور تاریخی دستاویزات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔

والوں خصو صاً ناول نگاری کے شعبے میں نذیر احمد ، رتن ناتھ سرشار ، عبد ا 

مقلداور غیر مقلد میں تقسیم  لحلیم شرر اور ناول نگاروں کی ایک کھیپ جسے ہم

 شا مل ہے ۔کر سکتے ہیں 
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آہستہ آہستہ کہانی کا یہ منظر نامہ تبدیلی کی جانب گامزن نظر آتا ہے اور قومی 

اصالح کی بجائے فرد کے کردار پر توجہ دی جانے لگی ۔اس دور کے کہانی 

اس بدلتی کاروں نے انسان کے اعمال و افعال اور تصورات کا بھید تالش کیا تاہم 

ہوئی صورت حال میں بھی انسانی کردار باطنی بصیرت کی بجائے خارجی 

مشاہدے کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں ۔ اس دور کے فنکارفرد کی انفرادی اور 

جذباتی زندگی کے نفسیاتی مسائل کا حل ذہنی صحت مندی کی صورت میں 

 اس حوالے سے ڈھونڈنے کی بجائے سر سری نگاہ ڈال کر آگے نکل جاتے ہیں ۔

ناول نگاری کے شعبے  میں مرزا ہادی رسوا  اور مرزا محمد سعید کے نام اہمیت 

ء اور اس کے بعد کا زمانہ اس اعتبار سے بے حد اہمیت کا ۱۹۳۰کے حامل ہیں۔  

حا مل ہے کہ اس زمانے میں انسانی زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دی 

اردو ناول پر سگمنڈ فرائیڈ کے افکار و   ا۔جانے لگی جن کا اس سے پہلے فقدان تھ

ء کے بعد    لکھے جانے والے ناولوں میں اپنی آب و ۱۹۳۰نظریات کے اثرات 

تاب کے ساتھ نظر آتے ہیں تاہم ذیل میں ناول کے ارتقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے 

ء سے قبل لکھے گئے  ناولوں کا مختصر نفسیاتی  جائزہ خصو صاً فرائیڈ  ۱۹۳۰

فسیات اور تعلیمات کی روشنی میں لیا گیا ہے  جسے ہم اپنی تحقیق کا پس کی ن

 منظر ی مطا لعہ کہہ سکتے  ہیں۔ 

اس بحث سے قطع نظر کہ اردو کا پہال ناول نگار اور ناول کون سا ہے ؟ کیوں نہ 

مراۃالعروس ’’مطالعے کا آغا زڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں سے کیا جائے ۔ اگر 

طہ آغاز تسلیم کیا جائے تو اس کے بعد نذیر احمد کے ناولوں میں ء(کو نق۱۸۶۹‘‘)

ء(، ۱۸۸۵‘‘)فسانۂ مبتال ’’ء(، ۱۸۷۴‘‘)توبتہ النصوح’’ء(،۱۸۷۲‘‘)بنات النعش ’’

رویائے صادقہ ’’ء( اور ۱۸۹۱‘‘)ایامی ’’ء(،۱۸۸۸‘‘)ابِن الوقت’’

  ء(ہیں۔۱۸۹۲‘‘)

اول کا جائزہ نا گزیر اور مو ضوع کی مناسبت اور ضرورت کے مِدنظرفرداً فرداً ن

بے موقع ہے ۔ اس لیے نذیر احمد کی ناول نگاری اور مقاصدکا مختصر جائزہ 

پیش کیا گیا ہے ۔ مقاصِدتخلیق جاننے ا ور اس جا ئزے کے لیے نذیر احمد کی 

ذہنی نفسیات کے سا تھ سا تھ اس دور کے سیاسی اور سماجی منظر نامے کا جاننا 

  بھی ضروری ہے۔

انیسویں صدی مغلیہ سلطنت کے زوال اور خاتمے کے صدی ہے۔ ایسٹ انڈیا 

ء کی جنگِ آزادی ، انگریزی حکومت ۱۸۵۷کمپنی کی بر صغیر میں موجودگی ، 

کا قیام، مسلمانوں کی معاشی و معاشرتی تنزلی، نا اہلی اور تعلیم سے دوری کی 

نآج کے مسلمانوں کے داستانیں جہا ں ایک محقق کے لیے اہم اور دلچسپ ہے وہا 

لیے عبرتناک ہیں۔ ان کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس لیے یہاں صرف 

اس ذہنی فضا کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس نے سرسید کے زیِراثر جنم لیا اور 

جس نے بالواسطہ یا بالواسطہ طور پر ادب برائے مقصد، ادب برائے افادہ، ادب 
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ح اور ادب برائے قوم کو جنم دیاان میں سے بیشتر برائے اخالق، ادب برائے اصال

اصطالحات سوشلزم سے منسوب سمجھی جاتی ہیں اور ہمارے تنقیدی ادب میں 

انہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیِراثر مقبول ہوئیں لیکن عمالً ان کا آغازسرسید 

ھی تحریک کے زیِراثر نظر آتا ہے حاالنکہ اس عہد میں یہ اصطال حات مروج نہ ت

۔ اسی زمانے میں ، وہ فضا جسے سر سید احمد خان نے بنانے میں اہم کردار ادا 

کیا۔ نذیر احمد اسی فضا میں سانس لے رہے تھے ۔ انہوں نے اس فضا اور اس 

سے وابستہ گروہ کا حصہ بنتے ہوئے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے اس تحریک 

۔ڈاکٹر خالد اشرف اس وقت کے کے مقاصد کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کیا

 منظر نامے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

نذیر احمد نے سر سید تحریک کے اس مشن کو فروغ دینے کے 

 اساس تر تمام کی فن کے ان ۔ بنایا ظہار ا ۂلیے ناول کو ذریع

اپنے  کو مسائل سماجی نے انہوں ۔ ۔ ہے۔ قائم پر مقصدیت اجتماعی

ر معاشرے پر تنقید اور تعمیر کی بنیاد رکھی۔ قصوں کی بنیاد بنا ک

تمدنی مسائل پر لکھتے ہوئے نذیر احمد نے متوسط طبقے کی 

خانگی اور معاشرتی زندگی کے مر قعوں کی جزئیات کو بڑے 

حقیقت پسندانہ طریقے سے مو ضوع بنایاہے۔ اس طرح کہ وہ 

ی اپنے ہر ناول کی بنیاد کسی نہ کسی معاشرتی ، تمدنی یا مذہب

مسئلے پر ر کھتے ۔۔۔ اپنے ناولوں سے انہوں نے معاشرتی اصالح 

کے عالوہ دینی تبلیغ کا کام بھی کسی حد تک لیا۔ تاہم اس میں 

کوئی شبہ نہیں کہ ان کے ناول ا بھرتے ہوئے متوسط طبقے کی 

زندگی کے مختلف مسائل اور بدلتے ہوئے رِدعمل کو سامنے التے 

 ۲ہیں۔

سے کافی حد تک نذیر احمد کی ذہنی نفسیات کو سمجھنے کے مندرجہ باال ا قتباس 

ساتھ ساتھ ان کے ناولوں کے مو ضوعات کا بھی کسی نہ کسی حد تک ا حاطہ ہو 

جا تا ہے ۔ اگر نذیر احمد کے ناولوں کو اس کے عہد میں رکھ کر سمجھنے کی 

کوشش کریں تو ان کے ناول اس کشمکش اور بحران کے آئینہ دار ہیں جس سے 

ء کے بعد دوچار ہوئے۔ مجدد الف ثانی ، شاہ ولی اّلّل اور تحریِک ۱۸۵۷مسلمان 

مجاہدین کی مساعی اور مسلمانوں کے اخالقی و سماجی انحطاط کے نقوش ان کے 

ناولوں میں ملتے ہیں ۔ عالوہ ازیں ان کے ناولوں میں تہذیبی کشمکش ، مفاہمت 

ان چڑھا ، قدامت اور جدت کی آمیز رویہ جو سرسید احمد خان کے زیِراثر پرو

کشمکش ، قومی تشخص اور خوداری کا جذبہ بھی نظر آتا ہے ۔ اس لیے ہم کہہ 

سکتے ہے کہ ان کے ناولوں میں مقصدیت ، قوم کی اصالح ، جدید مغربی علوم 

اورجدیدتعلیم کی طرف رغبت اور مذہِب اسالم کا دفاع اہم موضوعات ہیں۔ اگرنذیر 

ِدنظر رکھتے ہوئے ان کے ناولوں کا مختصر جائزہ لیا احمد کی مقصدیت کو م

حجتہ ’’اور ‘‘ ابن الوقت’’میں موجود کردار ‘‘ ابن الوقت’’جائے تو ناول 
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ء کے بعد ابھرنے والی نئی صورتحال اور نئے فکری ۱۸۵۷کے کردار‘‘ االسالم

رجحانات کا اعالمیہ ہے ۔ ابن الوقت اس دور کی یادگارہے جب سرسید کی 

کے ثمرات سامنے آ چکے تھے اور یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی تھی کہ تحریک 

کے کردار میں ‘‘ ابن الوقت’’یہ تحریک خود اصالح طلب ہے ۔ جس کا تذکرہ 

موجود ہے ۔ دوسری طرف حجتہ االسالم نذیر احمد کے نظریات کا پرچار کرتا 

نظر آتے نظر آتا ہے ۔ نذیر احمد دوسرے مسلمانوں کی طرح ذہنی کشمکش میں 

کی وضع پر جگہ جگہ طنز کے نشتر چالنے کے باوجود وہ ‘‘ابن الوقت ’’ ہیں ۔وہ

کہیں بھی انگریزی حکومت کے خالف بات نہیں کرتے بلکہ اسے مفید تصور 

کرتے ہیں ۔ایک طرف وہ انگریزی حکومت کی برکات اور دوستی کو تسلیم کرتے 

ظر آتے ہیں ۔ وہ جنگِ آزادی ہیں تودوسری طرف تہذیبی زندگی میں قدامت پسند ن

کو شورِش جاہالنہ بھی کہتے ہیں اور انہیں اپنی تہذیب ،ثقافت اور روایات کا تحفظ 

ء کے بعد قدیم و جدید ۱۸۵۷بھی عزیز ہے ۔ابن الوقت دراصل وہ طبقہ ہے جو 

 کے درمیان گومگو کی کیفیت ، تذبذب اور کشمکش کا شکار ہے ۔ 

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ناولوں میں کیا مقالے کے موضوع کے پیِش نظر 

کوئی ایسا کردار یا مواد موجود ہے جسے نفسیاتی نقطہ نظر خاص طور پر فرائیڈ 

کے افکارو نظریات کی روشنی میں پرکھا جائے تو اس کا جواب یقیناً نہ میں ہوگا 

ر اس کی وجہ شائد اس وقت کے سیاسی ، سماجی مسائل ،مذہبی اصالح اور نذی

احمد کا مولوی ہونا ہے ۔ دوسرا یہ عہد جدید مغربی علوم اور ادب سے تعا رف کا 

دور ہے اس لیے نفسیاتی علوم سے تعارف تو ممکن ہو سکتا ہے مگر استفادے کا 

سراغ نہیں ملتا۔ جنس کا بیان) جس پر فرائیڈ کے تقریباً تمام نظریات کی بنیاد ہے ( 

ہ وہ سیاسی وسماجی ضرورتیں اور حاالت و اس دور میں نا ممکن تھا جس کی وج

واقعات ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ۔ اس دور کی تخلیقات میں جنس کے بیان 

کو شجِرممنوعہ سمجھا جاتاتھا۔ اس لیے نذیر احمد سے جنس یا الشعوری خواہشات 

 کی تسکین کے بیان کی توقع بے سود ہوگی۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر :

میں اور افسانوی کرداری د نیا میں بھی جنسی  انسانی زندگی

خواہشات اور ال شعوری محرکات کو بڑا دخل ہے۔ مگر نذیر ا حمد 

کے کرداروں میں اس کا فقدان ہے جن کا اس ماحول میں نام لینا 

 ۳بھی گناہ تھا اور نفسیات سے نذیر ا حمد کی وا قفیت نہ تھی ۔

والی مقصدیت شعوری ہے نذیر احمد کے ناولوں میں بیان کی جا نے 

جس کا تمام تر مواد خارجی ہے اور ا یک گروہ اور قوم کی نمائندگی 

مقصود ہے جب کہ فرائیڈ گروہ کی بجائے فرد اور اس کی داخلی یا 

الشعوری زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور فرد کا تعلق گروہ کے ساتھ 

د سے زیادہ ا جو ڑنے کی کوشش کرتا ہے جب کہ نذیر احمد کے ہاں فر

جتماع کی اہمیت ہے وہ فرد کی ذاتی خواہشات یا ال شعوری خواہشات کو 
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چنداں اہمیت نہیں دیتے بلکہ مذہب کا سہارا لے کر ان خواہشات کے 

آگے بند باندھ دیتے ہیں ۔ نذیر احمد کی مقصدیت ان کی ذاتی سوچ کا 

نے کی ا وقتی نتیجہ بن کر رہ جاتی ہے وہ ہمیں کردار کے اندر جھانک

جازت نہیں دیتے بلکہ بھٹکنے سے پہلے ہی توبہ کے دروازے پر ال 

  ۔ہیں   کھڑا کر دیتے

فرائیڈ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں چند فلسفیانہ نفسی 

ابن ’’مباحث لکھے جن میں مذہب ،حیات بعدممات اور جنگ شامل ہیں۔ 

قت اور حجتہ میں مذہب اور حیات بعد ممات کے مباحث ابن الو‘‘ الوقت 

االسالم کے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مذہب پر کی جانے 

والی بحث کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک طرف حجتہ اال سالم 

نذیر احمد کی صورت میں ایک قدامت پرست مسلمانوں کے وکیل کی 

حیثیت سے کھڑے ہیں تو دوسری طرف ابن الوقت مذہب کو عقل کی 

پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اس طرح ابن الوقت مذہب  کسوٹی

میں عقل پرستی، روشن خیالی اور تر قی پسندی کے قائل نظر آتے ہیں ۔ 

دونوں کردار اپنے اپنے دالئل سے خدا، مذہب اور روِزقیامت پر بحث 

ابن ’’کرتے ہیں اور کوئی بھی کہیں دائرہ اسالم سے خارج نہیں ہوتا ۔ 

احمد کا معتوب جبکہ حجتہ اال سالم پسندیدہ کردار ہے۔ نذیر  ‘‘الوقت

نذیر احمد کا مقصد حجتہ اال سالم کے نقطہ نظر کو تقویت دینا تھا ۔ابن 

الوقت کی گفتگو محض حجتہ اال سالم کے دالئل کو سچ ثابت کرنے کے 

 لیے ہے ۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر:

ھتے دراصل وہ نیکی کے چمکنے کے لیے بدی کو الزمی سمج

ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلسفیانہ اصطالح میں وجود شر 

کے قائل ہیں بلکہ یہ کہ اچھائی نمایاں کرنے کے لیے وہ برائی کو 

  ۴۔ بناکر پیش کرتے ہیں‘‘ برائی’’

اس میں کوئی شک نہیں کہ نذیر احمد نیکی کی تبلیغ کے لیے بدی کو الزمی 

کے لیے برے کردار کو برا بنا کر پیش  سمجھتے ہیں۔ وہ اچھائی کو ثابت کرنے

کرتے ہیں ایسے کردار ان کے تمام ناولوں میں موجود ہیں مثالً حجتہ االسالم کے 

مقابلے میں ابن الوقت ، نصوح کے مقابلے میں کلیم اور اصغری کے مقابلے میں 

 اکبری کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر ، نذیر احمد وجود شر کی

فلسفیانہ اصطالح کے قائل نہ تھے اور نہ ہی ان سے اس بات کی توقع کی جا 

سکتی ہے تاہم ابن الوقت کے مذہبی خیا الت ، حیات بعدممات کے متعلق سواالت 

اور خدا کے وجود کے متعلق شکوک و شبہات کا مطالعہ کریں تو فرائیڈ کے 

ت ہیں ۔یہ بات اپنی جگہ نظریات اور ابن الوقت کے خیاالت میں بہت حد تک مماثل

درست ہے کہ نذیر احمد نے ابن الوقت کے مذہبی خیاالت صرف حجتہ االسالم 
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کے دالئل کو تقویت دینے کے لیے تحریر کیے اور ان خیاالت کو قابل مواخذہ 

ٹھہرایا جو نئی تعلیم اور نئے علوم کی وجہ سے مذہب کے متعلق آنے والی نسل 

احمد تک اگرچہ فرائیڈ کے نظریات نہیں پہنچے ہو میں جنم لے رہے تھے ۔ نذیر 

ں گے لیکن جدید علوم اور انگریزی حکومت کے توسط سے اس طرح کے 

نظریات سے تعارف کوئی بڑی بات نہیں جبھی تو نذیر احمد نے مذہب اسالم کے 

دفاع میں حجتہ االسالم کا کردار تخلیق کیا ۔ برصغیر میں فرائیڈ کے نظریات کا 

میں پہلے پہل ‘‘ انگارے’’بعد میں ہوا ۔ مذہب کے متعلق سواالت ہمیں  تعارف بہت

ملتے ہیں ۔اس لیے ابن الوقت کے مذہبی خیاالت جدید تعلیم و جدید علوم کا نتیجہ 

ہیں ۔ ابن الوقت اور فرائیڈ کے نظریات میں کافی حد تک مماثلت ہے جو شائد 

قابلے میں مذہب اسالم کا دفاع اتفاقی ہے ۔ نذیر احمد فرائیڈ مخالف نظریات کے م

 کرتے نظر آتے ہیں۔

فرائیڈ خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا ۔وہ خدا کو مخلوق کے ذہن کی پیداوار جبکہ  

 مذہب کو ایک واہمہ قرار ویتا ہے۔ بقول علی عباس جاللپوری:

فرائیڈکے نزدیک خدا انسان کا خالق نہیں بلکہ انسان کے ذہن کی 

ا ہے کہ جب انسان نفسیاتی اور جذباتی لحاظ مخلوق ہے ۔ وہ کہت

سے بالغ ہو جائے گا تو ا سے خدا کی ضرورت نہیں رہے گی 

جیسے بچہ جوان ہوکر باپ کا محتاج نہیں رہتا ۔خدا کے عالوہ 

 ۵۔ فرائیڈ روح کے مذہبی تصور اور حیات بعدممات کابھی منکر 

یک قدامت پرستی پر مبنی میں مذہب کے متعلق دو رویے ملتے ہیں ا‘‘ ابن الوقت’’

جبکہ دوسرا جدید تعلیم کے نتیجے میں شکوک و شبہات اور خدا ، مذہب اور 

حیات بعد ممات پر سوال اٹھاتا ہوا ۔ حجتہ االسالم مذہب میں قدامت پرست جبکہ ابن 

الوقت جدید تعلیم اور انگریزوں سے راہ رسم کی وجہ سے مذہب کو عقلی بنیادوں 

  پرپر کھتا ہے ۔

بن الوقت : اگر علوم طب، کیمیا اور طبیعات وغیرہ ا س نسبت ا

سے ترقی کرتے رہے تو وہ دن کچھ دور نہیں کہ انسان اپنی 

تندرستی پر آپ حاکم ہوگا اور کیا عجب ہے کہ رفتہ رفتہ اپنی 

  زندگی پر بھی ۔

حجتہ االسالم : نعوذ باہللا من ذالک کیا تمہارے برے عقائد ہیں تم 

س بات کے منتظر ہو کہ انسان کچھ دنوں میں معاذ اّلّل حقیقت میں ا

  خدا ہونے واال ہے ۔

ابن الوقت: دہرے تو کہتے ہے کہ خدا کو کس نے دیکھا ہے یہ 

 بھی لوگو ں کا ایک خیال ہے ۔

حجتہ االسالم: خدا کو دیکھا نہیں تو اس سے الزم آئے گا کہ خدا 

 ہے ہی نہیں؟
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نے دلیل قائم کی بھی ہے ہر چند ابن الوقت : خدا کے ہونے پر آپ 

 میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی ۔

حجتہ االسالم : میں نہیں جانتا کہ خدا کے لیے تم کس طرح کا 

ثبوت چاہتے ہو اگر یہ مطلب ہے کہ آنکھ سے دیکھو یا ہاتھ سے 

ٹٹولو تو میں کیا کوئی بھی دعوی نہیں کر سکتا کہ وہ تم کو خدا کا 

 ۶۔ دیدار کرادے گا 

  ایک اور جگہ ابن الوقت اور حجتہ االسالم کی گفتگو مال حظہ ہو: 

ابن الوقت : اجی حضرت وہ بھولے بھالے زمانے گئے کہ لوگ 

جلدی سے مذہبی ڈھکوسلوں کا یقین کر لیا کرتے تھے اب عقل کا 

دوردورہ ہے شائد آپ کو بھی اس سے انکار نہ ہو گا عقل کے 

ل ہے ۔ فال سفۂ یونان جن کی آگے تو مذہب کی دال گلناذرا مشک

عقل کا لوہا ساری دنیا نے مانا سب کے سب ال مذہب ہیں ۔ علی ہذا 

لقیاس یورپ کے شائد سو میں سے بامشکل پانچ ایسے نکلے گے 

 جو سچے دل سے مذہب کے معتقد ہیں ۔

حجتہ االسالم:تمہاری ہی نظر میں ان ال مذہبوں کی عقل کی کچھ 

تو ان کو سیانے کوے سے بڑھ کر نہیں قدر اور وقعت ہو گی میں 

سمجھتا ۔ ضروری نہیں جن کی عقل دنیا تیز ہو دین میں بھی فہم 

اس طرح حیات بعد ممات کے متعلق بھی ابن    ۷۔رساں ہو 

الوقت کچھ زیادہ مطمئن نظر نہیں آتا ۔ ابن الوقت اور حجتہ اال 

  سالم کے درمیان اس موضوع پر مباحثہ بھی دلچسپ ہے

ابن الوقت: میں سننا چاہتا ہو کہ قیامت اور بازخواست قیامت کا آپ  

  کے پاس کیا ثبوت ہے؟

حجتہ االسالم:قیامت اور باز خواست قیامت کا ثبوت پوچھو تو پہلے 

  ۸۔ دنیا کے حاالت پر غور کرنے کی عادت ڈالو

کا مقلد ہے  ان اقتباس سے ہر گز یہ ثابت کرنا نہیں کہ ابن الوقت فرائیڈ کی تعلیمات

اور نہ ہی وہ ملحد ہے بلکہ وہ مذہب کو عقل کی عینک سے دیکھ رہا ہے جو شا ئد 

نئے علوم و نظریات کا نتیجہ تھا اور ہندوستان میں ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو 

مذہب سے بیزار تھا ۔ فرائیڈ سے قبل بہت سے مفکرین مذہب ، خدا اور حیات بعد 

خود ٖفرائیڈ اس معاملے میں ڈارون سے متاثر تھے ممات کو ٹھکرا چکے تھے 

شائد یہی وجہ ہے کہ ابن الوقت اور فرائیڈ کے نظریات میں اتفاقاً مماثلت پائی جاتی 

ہے۔ ابن الوقت علوم طب ، کیمیا اور طبیعات کی ترقی جبکہ فرائیڈ کے نز دیک 

ے سہارے کی انسان نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے بالغ ہو جائے گا تو اسے خدا ک

  ضرورت نہیں رہے گی۔
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مذہب کے ساتھ ساتھ جنگ کے موضوعات پر بھی فرائیڈنے بحث کی ہے اگر 

میں غدر کو فرائیڈ کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو جزوی ‘‘ ابن الوقت’’

مماثلت مو جود ہے۔ فرائیڈ کی جنگ کے متعلق خیا الت کا اطال ق غدر کے حا 

سکتاہے کہ کس طرح جنگ کے دوران نیک و بد کی تمیز  الت و واقعات پر کیا جا

ختم ہوجاتی ہے اور تہذیب یافتہ قومیں ہوس اقتدار ، ذاتی مفاد اور جبلتو ں کی 

تسکین کے لیے نہ صرف کمزور قوموں کو غالم بناتی ہیں بلکہ فاتح قومیں رزالت 

سے مٹانے  اور پستی کی ہر حد عبور کرتی ہیں ۔ فاتح قوم انسا ن کو صفحہ ہستی

کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہے ۔جدید ہتھیاروں سے لے کر سائنس تک کو 

تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتاہے ۔غدر کے دوران پہلے ہندوستانیوں 

اور بعد میں انتقامی کاروائی کی صورت میں انگریزوں نے جو خون کی ہولی 

جود ہیں۔ ابن الوقت میں یہ کھیلی ادب اور تاریخ میں اس کے واضح ثبوت مو

احوال زیادہ مفصل نہیں اور زیادہ تر غدر کے بعد کی صورتحال کو مو ضوع 

بنایاگیا ہے ۔ ہندوستانیوں کو شر پسند ،بد معاش اور باغی کہا گیا جنہوں نے غدر 

جیسی سازش رچی ۔ انگریزوں نے غدر کو شورش جاہالنہ کہا اور اسے کچلنے 

پیں اور جدید ہتھیار منگوائے ۔غدر کے دوران جو جانی کے لیے انگلستان سے تو

مالی نقصان ہوا ابن الوقت میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی تاہم دلی کی تباہی 

اور بربادی ، قلعے پر توپوں سے حملہ اور بندوقوں کے چلنے کا تذکرہ موجود 

غارت گری ہے ۔انگریزوں کی انتقامی کاروائی کے نتیجے میں ہونے والی قتل و 

کی بجائے باغیوں کی لوٹ مار اور خون بہا کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے 

اس کی وجہ شائد معذرت اور یہ باور کرانا تھی کہ غدر کی وجہ چند باغی تھے نہ 

  کہ پوری قوم ۔

ابن الوقت نے گھبراہٹ اور جلدی میں اتنا خیال البتہ کر لیا تھا کہ 

اشوں نے اس قدر سر اٹھا رکھا ہے کہ باغیوں اور شہر کے بدمع

ناحق انگریزوں کے لگاؤ چھدا رکھ کر لوگوں کی جان اور 

  ۹۔آبروکے خواہاں ہے 

مندرجہ باال اقتباس میں غدر کے دوران قتل و خون اور آبروریزی کے متعلق بیان 

فرائیڈ کے جنگ کے متعلق خیاالت کی تصدیق معلوم ہوتاہے کہ جنگ کے دوران 

ائد کردہ پابندیوں کو عارضی طور پر معطل کر دیا جاتا ہے اور انسان جبلت پر ع

کو وحشت کے اظہار کا موقع مل جاتا ہے ۔ یہ موقع جہاں باغیوں کو جنگ آزادی 

کے جواز کی صورت میں مال وہاں انگریزوں نے بغاوت کو کچلنے کی صورت 

اکبری اور اصغری  میں مثالی کردار‘‘ مراۃلعروس’’میں پایا ۔نذیر احمد کے ناول 

کے ذریعے نذیر احمد نے اس دور کی خانگی اور معاشرتی زندگی کو سنوارنے 

کا مقصد تھا کہ مسلمان لڑکیاں ‘‘ مراۃالعروس’’کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ 

نہ صرف اپنے میکے میں ایمانداری اور بلند کرداری کا مظاہرہ کریں بلکہ سسرال 

یش کریں ۔ شوہر سے لے کر وہ تمام رشتے جو اس میں بھی اس کا عملی نمونہ پ
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گھر میں موجود ہوں اپنی بہو سے خوش رہیں ۔ عالوہ ازیں امور خانہ داری میں 

کفایت شعاری سے کام لیں تا کہ شوہر کو معاشی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے 

کیونکہ یہ بہت سے معاشی و سماجی مسائل کا سبب بنتا ہے ۔ نذیر احمد ان 

وں کے توسط سے اس پھوہڑپن کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو ایک لڑکی کی کردار

بد سلیقگی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انیسویں صدی کی آخری دہائیوں میں 

ان باتوں کی تہذیبی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایسے گھرانے موجود تھے جہاں تربیت 

احمد نے ایک حقیقت کے فقدان کے باعث گھریلو مسائل بہت زیادہ تھے نذیر 

مندانہ انداز میں ان مسائل کو اکبری اور اصغری کے کرداروں کے ذریعے پیش 

جس میں اوالد، تربیت اوالد،اورماں باپ ‘‘توبتہ النصوح ’’کرتے نظر آتے ہیں۔

’’ اور اوالد کے تعلقات کو نذیر احمد نے بیان کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔

مقابلہ والدین کہا جائے تو بہتر ہوگا ۔ اس ناول میں کو اگر اوالد ب‘‘ توبتہ النصوح

انیسویں صدی کے مسلم معاشرے کے کئی روشن اور تاریک گوشوں کو بے نقاب 

کیاگیا ہے مثالً امیروں کے مشاغل ، نچلے طبقے کے معاشی مسائل، جاگیردارانہ 

 توبتہ’’ عہد کی فرسودہ روایات اور نئی و پرانی روایات کی کشمکش وغیرہ ۔

میں نصوح، کلیم، ظاہر دار بیگ، نعیمہ اور حمیدہ کے کردار ہیں۔ نعیمہ ‘‘ النصوح

اور حمیدہ اکبری اور اصغر ی کے مماثل ہیں جبکہ نذیر احمد نے کلیم کے کردار 

 کے ذریعے خانگی نظام کی تبدیلیوں کو نمایاں کیا ہے۔

ناولوں کی میں نذیر احمد نے مقصدیت کے مد نظر دوسرے ‘‘ رویائے صادقہ ’’

طرح معاشی ، معاشرتی اور گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ اس ناول میں جدید تعلیم 

پر کڑی تنقید کی ہے ۔ جدید تعلیم کے نقصان اور خرابیاں اس ناول کا خاص 

کا موضوع بھی خانگی اور گھریلو مسائل پر مبنی ہے ۔ ‘‘ ا یامی’’۔موضوع ہیں 

داخلی زندگی کی مشکالت کو موضوع  اس ناول میں بیوہ عورت کے مسائل اور

بنا کر اس کے مسائل کے سدباب کے لیے عقِد ثانی کی حمایت کی گئی ہے ۔ 

بیوہ عورت کی جذباتی کشمکش کی تسکین کی راہ میں رکاوٹ اور ‘‘ ایامی’’

مسائل کا نوحہ ہے کہ ایک عورت کس طرح معاشرے کے دباؤ کے تحت اپنی 

ں کی تسکین میں مجبور اور الچار ہے۔ عقِدثانی داخلی ، جذباتی اور جنسی تقاضو

جو شرعی طور پر حالل اور اسالم میں اس کے متعلق واضح احکام ہونے کے 

باوجود بھی غلط معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں دی 

جاتی ۔معاشرتی بے حسی کی وجہ سے بیوہ عورت کے احساسات و جذبات کی 

اول میں آزادی بیگم کا کردار اور خاص طور پر اس کی کوئی قدر نہیں ۔اس ن

وصیت نفسیاتی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کی حامل ہے ۔ غلط جھجک ، گمراہ کن 

حیاء کا تصو ِر آزادی اور جھوٹی شرم آزادی بیگم کے جذبات کی آسودگی کی راہ 

عاشرتی صرف بیوہ کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں بلکہ م‘‘ ایامی’’میں رکاوٹ ہیں ۔

رسوم و قیود میں جنم لینے والی عورت کی نفسیاتی ا لجھنوں کی داستان ہے ۔ 
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آزادی بیگم آزاد کی طرف متوجہ تو ہوتی ہے لیکن بد قسمتی سے یہاں بھی اسے 

 کامیابی حاصل نہیں ہوتی ۔

میں گھریلو زندگی کی حقیقت پسندانہ تصویریں پیش کی گئی ہیں ۔ ‘‘ فسانہ مبتال’’

ء کے بعد جنم لینے والے معاشرے خاص طور پر گھریلو ۱۸۵۷نے  نذیر احمد

کے توسط سے حقیقت پسندانہ ‘‘ فسانہ مبتال’’زندگی کے چھپے ہوئے گوشوں کو 

انداز میں پیش کیا ہے ۔ اس ناول میں سب سے بڑا مسئلہ اس نوجوان کا ہے جس 

کے حق میں کی تربیت آزاد ماحول میں ہوئی لیکن والدین اسے مکمل آزادی دینے 

نہیں ۔ اس کھینچا تانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ والدین اور اوالد میں دوری، نفرت اور 

بغاوت جیسے رویوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ گھریلو زندگی سے بیزار مبتال 

ہریالی بیگم کے داِم محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے ۔ ہریالی بیگم مبتال کی پسندیدہ 

الدین کی پسندیدہ ہے ۔گھریلو لڑائی جھگڑے اور معاشی بیوی جبکہ غیرت بیگم و

حاالت کی وجہ سے مبتال نہ صرف پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے بلکہ گھریلو 

زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے یہی وہ حاالت ہے جن سے پیدا ہونے والی بے 

ی اطمینانی کے لیے طوائف کا کردار اہمیت اختیار کر جاتا ہے ۔جذباتی اور جنس

تشنگی کو بجھانے کے لیے اگر گھریلو فضا نا ہموار ہو تو طوائف ہی ایک ذریعہ 

گھریلو ایک طرف  ‘‘ فسانہ مبتال’’باقی رہ جاتی ہے ۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے 

تو دوسری زندگی کی ناکامی ، جذباتی کشمکش اور جنسی تشنگی کا فسانہ ہے 

نتیجے میں اس پر بری طرف گھریلو عورت کےپھوہڑ پن اور بد سلیقگی  کے 

عورت مسلط کرکے  اس کے نقصانات سے آگاہ کرنا تھاکیونکہ نذیر احمد نیکی 

کو  تقویت دینے کے لیے  بدی کے کردار کو الزمی سمجھتے  ہیں۔  مبتال اپنی 

فطری عیاشی اور غیرت بیگم کے جاہالنہ افعال سے تنگ آ کر ہریالی بیگم کی 

یگم میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جن سےاس طرف بھا گتا ہے چونکہ ہریالی ب

وقت کی عورت محروم تھی۔ہریالی بیگم میں خوبصورتی ، لیاقت ، شاعری ، 

ستار، تاش، گنجفہ، چوسر اور شطرنج کی قابلیت کے ساتھ ساتھ شوخی ،حاضر 

جوابی اور پہیلی بو جھنے میں بھی اسےمہارت حاصل تھا۔ طوائف ہو نے کے 

گم اپنے پیشے سے متنفر اور اچھی گھریلو زندگی کی خواہش مند باوجود ہریالی بی

ہے ۔ہریالی کا مقابلہ چونکہ ایک ایسے ماحول سے تھا جہاں طوائف کے وجود کو 

گھریلو زندگی میں معیوب سمجھا جاتا ہے ۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتی تھی 

یقہ مند تھی جبھی تو غیرت بیگم کے مقابلے میں اس کا گھر بہت بہتر تھا، وہ سل

اور اس کی طبیعت میں نفاست تھی۔نذیر احمد نے ہریالی کے کردار میں یہ تمام 

خوبیاں دکھا کر بھی اسے گھریلو زندگی میں قبول نہیں کیاچونکہ مبتال کی موت 

 کے بعد ہریالی واپس اپنی اسی دنیا میں چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی تھی ۔  

ئی دوسری خامیوں کی طرح اس کی ایک مبتال کی شخصیت کی تشکیل میں ک

مبتال کی پیدائش بہنوں کے بعد ہوئی جووالدین خامی اس کا نرگسی ہونا بھی تھا۔ 

کی دعاؤں ، منتو ں اور مرادوں کا نتیجہ تھی ۔ بے جا الڈ پیار اورآزاد ماحول میں 
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کے عناصر ‘‘ نرگسیت’’پرورش وتربیت کی وجہ سے مبتال کی شخصیت میں 

۔مبتال کی شکل و صورت کو لے کر نہ صرف مبتال بلکہ پورا گھرانہ  نے جنم لیا

خو د پسندی اور خود فریبی کے فریب میں مبتال تھا۔ یہ خود پسندی اور خود فریبی 

مبتال اور اس کے گھر والوں کے لیے مسائل کا سبب بنتی ہے ۔ فرائیڈ نے 

ابتدائی نرگسیت کا  کو بنیادی اور ثانوی نرگسیت میں تقسیم کیا ہے‘‘ نرگسیت’’

مرکز جسم اور اس سے وابستہ جنسی اور حسی تسکین اور تلذذکی کیفیات ہیں جن 

کا مظاہرہ بچوں میں خود لذتی کی مختلف صورتوں میں د یکھا جا سکتا ہے جبکہ 

ثانوی نرگسیت کا محور جسم نہیں ذہن ہوتا ہے اور اس کا مظاہرہ تکمیِل ذات کے 

بستہ فخر اور مسرت میں کیا جا سکتا ہے ۔ فرائیڈ لیے مقاصد کے حصول سے وا

جہاں ابتدائی نرگسیت کو فرد کی شخصیت کے نمو میں خامی قرار دیتا ہے وہاں 

ثانوی نر گسیت کو بھی فرد کی شخصیت میں نقص قرار دیتا ہے ۔ ثانوی نر گسیت 

نام  کا مظاہرہ ہمیں مبتال کی شخصیت میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملتا ہے خود مبتال

سے ہی نرگسی ہے وہ اس خام خیالی اور ظاہری حسن جو اسے خدا نے دیا ہے 

اس پر فر یفتہ ہے جبھی تو وہ آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار میں مشغول گھنٹوں 

  کھڑا رہتا ہے ۔

مبتال کو ابھی اپنی ہی پر داخت سے فرصت نہ تھی سو دلہنوں کی 

میں ہر دم مصروف ، ز  ایک دلہن تو وہ آپ بنا تھا ۔ بناؤ سنگھار

یب و زینت میں مشغول وہ خود اپنی حسن و صورت پر اس قدر 

فریفتہ تھا کہ آئینہ دیکھنے سے کبھی اسے سیری نہیں ہوتی تھی 

اس کو یہاں تک خبط نے گھیر رکھا تھا کہ راستہ چلتاتومڑ مڑکر 

 ۱۰اپنے سائے کو دیکھتاجاتا ۔

ے ساتھ جوڑا جاتا ہے لیکن کچھ بنیادی طور پر نرگسیت کو فرد کی شخصیت ک

نفسیاتی ماہرین نے فرد کے ساتھ ساتھ وسیع مفہوم میں معاشرے اور تہذیب میں 

بھی نرگسی رجحان کی نشان دہی کی ہے ۔ ۔ گریس سٹورٹ نے اس کے لیے 

کی اصطالح متعارف کروائی ہے ۔ اس نے اس کے نقصانات ‘‘ نرگسی کلچر’’

ہ یہ کہ اگر فرد کے ساتھ ساتھ معاشرہ ، تہذیب کے پیِش نظر جو اہم بات کی ہے و

یا کلچر اپنے ہیجانات پر مریضانہ حسا سیت ،حسد ، جارحیت ،نفرت، حقارت ، 

خودفریبی پر قابو پانے میں نا کام رہے اور پھر اس پر بضد رہے تو اس کا نتیجہ 

اتھ میں مبتال کے س‘‘فسانہ مبتال ’’ اجتماعی خود کشی کی صورت میں نکلتا ہے ۔

ساتھ اس کا سارا گھرانہ نرگسی رجحانات کا شکار نظر آتا ہے ۔مبتال کی دلہن کی 

تالش میں اس کے گھر والے نرگسیت اور خود فریبی کا شکار نظر آتے ہے ۔ 

خریداروں کی کثر ت ہونے کے با وجود بھی وہ کسی کو خاطر میں نہیں التے ۔ 

کہیں جہیز کے لین دین پر کہیں دلہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ضد ، 

تکرار ، کہیں صورت پسند نہ آئی۔ غرض قرب و جوار میں جہاں بیٹی والوں کے 

لیے مسائل بڑھے وہاں مبتال اور اس کے گھر والوں پر بھی لوگوں کا اعتماد جاتا 
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رہا ۔ آخر کا ر دور پار کے رشتہ داروں میں رشتہ ہوا ۔ جس کی نا کا می کا ثبوت 

ی بیگم کے داِم محبت میں گرفتار ہونا ، گھریلومسائل اور طوائف مبتال کا ہریال

 کاکردارہے۔ بالآخر نتیجہ مبتال کی خود کشی کی صورت میں نکلتا ہے 

ء ۱۸۵۷نذیر ا حمد کے بعد رتن ناتھ سرشار ایک ایسے ناول نگار ہیں جنہوں نے 

انداز کے بعد کی صورت حال کو بیان تو کیا مگر نذیر احمد سے قدرے مختلف 

میں۔ سرشار نے لکھنوی تہذیب کے عروج و زوال کی داستان پیش کی جو ایک 

طویل مدتی عروج کے بعد زوال کی طرف گامزن تھی ۔اس مٹتی ہوئی تہذیب کا 

جو مشاہدہ سرشار نے اپنی آنکھوں سے کیا وہی ہمیں ان کے ناولوں میں بھی 

کر کریں تو یہ وہ دستاویزات کا ذ‘‘ فسانہ آزاد’’ دکھائی دیتا ہے اگر ان کے ناول

ہیں جن میں لکھنوی تہذیب کے تمام احوال اپنی آب و تاب کے ساتھ درج ہیں ۔ 

میں کرداروں کی بھرمار ہونے کے باوجود آزاد اور خوجی دو ‘‘ فسانہ آزاد’’

ایسے کردار ہے جن کے توسط سے ہم پورے معاشرے کی نفسیات باآسانی سمجھ 

ر دو مختلف روپ کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ ایک کردار سکتے ہیں ۔ یہ دونوں کردا

مٹتی ہوئی تہذیب کا استعارہ ہے جبکہ دوسرا کردار معاشرتی شکست و ریخت 

سے ابھرتا نظر آتا ہے۔ آزاد تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ نئے جنم لینے والے 

ھنوی میں لک‘‘ فسانہ آزاد’’ہے۔     حاالت اور تشکیل پذیر معاشرے کا نمائندہ 

تہذیب کے جو عکس دکھائے گئے ہیں اگر نفسیاتی نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ 

کیا جائے تو لکھنوی من حیث القوم کسی نفسیاتی خوف میں گھرے نظر آتے ہیں ۔ 

یہ خوف فنا اور بقا کا احساس ہے جس نے اس تہذیب کو فرار کی راہ اپنانے کے 

ز کی راہ اپنا کر اپنی زندگیوں میں لیے عیاشی پر ابھارا ہے ۔ اہل لکھنو نے گری

تفریح اور عیش پرستی کے کئی شغل دریافت کر لیے مثالً کھوکھلی ظرافت ، فقرہ 

بازی ، حاضر جوابی ، طعن و تشنیع ، پھبتی ، تمسخر وغیرہ شامل ہیں۔ مذکورہ 

مشاغل زندگی کے کسی عظیم مقصد کی بجائے اہل لکھنو کی دل بستگی اور دل 

یعہ بن کر رہ جاتے ہیں جس کا اظہار ہمیں خوجی کے کردار میں بہالنے کا ذر

ملتا ہے ۔آزاد کے مقابلے میں خوجی نا خواندہ ہے لیکن اس کے کردار میں زوال 

 پذیر معاشرے کے تمام پہلوجمع ہو گئے ہیں ۔

سرشار کے دوسرے ناولوں میں بھی ککھنوی تہذیب کی تصویریں ملتی ہیں ۔ 

بوں اور ان کے مصاحبین کی عیاشی کی داستانیں رقم ہیں ۔ میں نوا‘‘ سیر کہسار’’

نواب عسکری کا مقصد عیش پرستی اور عورت کا حصول ہے اس کے لیے وہ 

کسی حد تک بھی گر سکتا ہے ۔ نواب عسکری قمرن چوڑی والی کو اپنی جنسی 

تسکین کے لیے نہ صرف اس کے والدین کو پیسوں سے راضی کرتا ہے بلکہ اس 

شوہر بھی چھڑوا دیتا ہے ۔ اگر اس کردار کو لکھنوی تہذیب کی پس سے اس کا 

منظر میں دیکھا جائے تو دراصل وہ اس دور کے نوابین کی جیتی جاگتی تصویر 

اس طرح اگر قمرن کے کردار کا جائزہ لیں تو وہ روایتی طوائف اور پیشہ ور ہے۔

بت کی عورت کے روپ میں نظر آتی ہے ۔خوبصورت مگر پست فطرت ہے ۔مح
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بجائے دولت کو اہمیت دیتی ہے۔ گھریلو زندگی کی پابندیاں جھیلنا اس کے بس کی 

بات نہیں جس کی وجہ سےوہ برف والے لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے ۔ بیمار 

ی کی حالت میں پھر نواب کے پاس واپس آتی ہے  جو اسے نہ صرف پناہ دیتا ہے 

انی میں مر جاتی ہے ۔ سرشار نے بلکہ اس کا عالج بھی کرواتا ہے تاہم وہ جو

ایک غیر تعلیم یافتہ، غیر متحمل اور جنسی ہوس کا شکار عورت کا کردار قمرن 

کا نواب امین الدین، نواب عسکری ‘‘ جام سرشار’’کی صورت میں پیش کیا ہے ۔

یہ بھی عورت کے رسیا ہیں ۔جنسی تشنگی کے سبب ئے ہیں ۔ کا چو ال پہنے ہو

کر کے اسے ظہورن سے حور لقا محل بنا دیتے ہیں بعد  ایک مالزمہ سے محبت

میں کسی دوسری عورت لیلٰی کے دیوانے ہو جاتے ہیں آخر کار انجام ظہورن کا 

قتل اور بقول فرائیڈ جب فرد حاالت و واقعات کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو زندگی کی 

ظہورن کے  جہاں تکبجائے موت کو ترجیح دیتا ہے اور یہی حال نواب کا ہوا ۔ 

کردار کی بات ہے وہ نہ صرف اپنی سازشوں کے ذریعے نواب کو اپنے دام 

محبت میں گرفتار کرتی ہے بلکہ نواب سے نکاح کے نتیجےمیں محل کے سیاہ و 

سفید کی مالک بن بیٹھتی ہے  ۔ نواب کی زندگی میں جب دوسری عورت آتی ہے 

بنا لیتی ہے جسے نواب کی  تو انتقاماً وہ نواب کو چھوڑ کر چوک میں کو ٹھا 

غیرت برداشت نہیں کرتی اور وہ جا کر اس کا قتل کر دیتا ہے ۔ نفسیاتی طور پر 

 دونوں کرداروں میں انتقام کا جذبہ کا رفرما ہے۔ 

عورت کے ساتھ ساتھ لکھنوی تہذیب میں افیون بھی جزو الزم ہے ۔ نفسیاتی طور 

تلخ حقائق سے نظریں چرا نے کا نام  پر افیون اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے اور

ہے ۔ اہل لکھنو کو اپنی لغزشوں کا بالکل احساس نہیں ۔ وہ زندگی کے کسی عظیم 

نصب العین کی بجائے عورت اور افیون میں پناہ ڈھونڈتے نظر آتے ہیں جبھی تو 

سرشار نے لکھنوی تہذیب کے لیے عورت اور افیون کو الزم و ملزوم قرار دیا 

ج بلی کا کردار بھی لکھنوی تہذیب کی چولی اتارتا نظر آتا ہے یہ کردار ہے ۔ مہرا

ساہو کارانہ نظام کا نمائندہ ہے ۔ سرشار کے ناولوں میں کسبیوں، طوائفوں کے 

ء کے بعد کی اگر دستاویزی فلم دیکھنی ۱۸۵۷احوال کی بھی کثرت ہے ۔ الغرض 

شار کے ناول بہت مدد گار ہو یا لکھنوی معاشرے کی نفسیات کو سمجھنا ہو تو سر

 ثابت ہو سکتے ہیں۔

ابتدائی ناول نگاروں میں مولوی نذیر احمد اور رتن ناتھ سرشار کے ساتھ تیسری 

اہم شخصیت عبدالحلیم شرر ہیں ۔ شرر کی ناول نگاری کے اصول و مقاصد میں 

دل مسلمان قوم کو اسالم کے وہ کار نامے دکھانا تھا جو مایوسیوں کو امیدوں میں ب

سکے ۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ماضی کی ورق گردانی کرتے ہوئے عظمت 

رفتہ کے تاریخی واقعات اور تاریخی کرداروں پر اپنے ناولوں کی بنیاد رکھی۔ 

شرر کے تمام ناولوں میں بیداری کا جذبہ موجود ہے ۔ وہ تاریخ کا سہارا لے کر 

بغداد اور رومتہ الکبرٰی کا ۔  کبھی صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی زوالِ 

کا موضوع صلیبی جنگوں کے واقعات اور ‘‘ ملک العزیزورجنا ’’ان کے ناول 
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میں رومیوں پر ترکوں کی فتح کی داستان ‘‘ حسن انجلینا’’ کارنامے ہیں اس طرح 

میں فرقہ باطنیہ کی ظالمہ کاروائیوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے ‘‘ فردوِس بریں’’ہے۔ 

میں مصرمیں عہد بنی طولون کے واقعات درج ہے ‘‘ عزیز ’’۔ ناول

میں ہسپانیہ کی خالفت کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے ۔ اسی ‘‘ فلورافلوریڈا’’۔

زواِل ’’میں اسپین پر عربوں کی یلغار کا ذکر ملتا ہے ۔ ‘‘ فتح اندلس’’طرح 

نہ کسی  اور کئی دوسرے ناول جو انہوں نے لکھے کسی‘‘ ایام عرب’’، ‘‘بغداد

حوالے سے اسالمی تاریخ ، اسالمی کردار اور اسالمی واقعات سے بھرے پڑے 

  ہیں ۔

آغا ’’شرر نے تاریخی ناولوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل پر بھی قلم ا ٹھایا۔

وغیرہ میں ‘‘طاہرہ’’،‘‘مینا بازار’’،‘‘بدرالنساء کی مصیبت’’، ‘‘ صادق کی شادی

۔ الغرض شرر نے ما ضی کے تاریخی کردارو پردے کو موضوع بنایا گیا ہے 

کو وسیلہ بنا کر مسلمان قوم کو خواب غفلت سے جگانے کی بھرپور  واقعات

گئی تھی اسے امید ء کے بعد مسلمانوں میں جو مایوسی پیدا ہو ۱۸۵۷کوشش کی ۔ 

میں بدلنے کے لیے شرر کے پاس اور کوئی بہتر راستہ نہیں تھا ۔ابتدائی ناول 

نگاروں کے مجموعی رجحانات کا جائزہ لیں تو تین دھارے نذیر احمد، رتن ناتھ 

ء کے بعد کی صورت حال کو ۱۸۵۷سرشار اور عبدالحلیم شرر کی صورت میں 

  سامنے التے نظر آتے ہیں ۔

یہ قومی اور تہذیبی روایات پر چلتے ہوئے نئے اقدار کو قبول کرنے کا ہے پہال رو

۔ جس کے اہم اجزاء سادگی ، کفایت شعاری، ہنر مندی، توہمات سے چھٹکارا، 

ء کے بعد بدلتے سیاسی ،سماجی،معاشرتی ۱۸۵۷اصالح، تربیت وغیرہ ہیں ۔ 

ن نذیر احمد منظرنامے کے تحت متوسط طبقے نے جو روش اپنائی اس کے ترجما

ء کے بعد لکھنوی تہذیب اور معاشرے میں سانس لینے ۱۸۵۷ہیں ۔دوسرا رویہ 

والوں کے ذہنی رویوں پر مشتمل ہے ۔ اگر اس تہذیب کا نفسیاتی مطالعہ کیا جائے 

تو اس کی رگ و پے میں تفریح، دل لگی ، تضحیک، پھکڑ پن ، بذلہ سنجی ، طنز 

میں مٹتی ہوئی لکھنوی تہذیب کا غیر و ظرافت کا رویہ ہے جس کے پس منظر 

شعوری احساس موجود ہے ۔ عورت اور افیون تلخ حقائق سے گریز اور راہ فرار 

کا ذریعہ ہیں۔ ان حقائق کی سچی تصویر کشی رتن ناتھ سرشار نے کی ہے۔تیسر 

ارویہ ماضی کی پاداش میں عظمت رفتہ ،تاریخی واقعات اور تاریخی کرداروں پر 

کا مقصد ماضی کے مسلمان بادشاہوں، سپہ ساالروں اور مشتمل ہے ۔جس 

ء کے بعد مسلمانوں کے اندرجو شکست و ۱۸۵۷جنگجووں کے کار نامے دکھاکر 

ریخت و مایوسی کی فضا پیدا ہو چکی تھی اسے ولولے ،جوش ، حمیت، بیداری 

  ۔شعور اور امید میں بدلنا مقصود تھا ۔ یہ کام عبدالحلیم شرر کے ناولوں نے کیا 
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ابتدائی ناول نگاروں میں نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر کے 

عالوہ ایک کھیپ ہے جنہوں نے ناول لکھے۔ ان ناول نگاروں میں راشدالخیری، 

عظیم بیگ چغتائی ، مرزا عباس حسین ہوش ، مرزا محمد سعید، محمد علی طیب ، 

پر ان ناول نگاروں کا  قاری سرفرازحسین وغیرہ شامل ہیں ۔ مجموعی طور

رجحان تقلیدی رہاتاہم چند انفرادی چھاپ چھوڑنے میں بھی کامیاب رہے جن کا 

مطالعہ مقالے کے موضوع کے پیش نظروضرورت آئندہ صفحات میں مختصراً 

 کیا جائے گا ۔

ابتدائی ناول نگاروں کے مطالعے سے جو صورتحال سامنے آتی ہے ان میں 

بعد کے مسلم معاشرے کی داخلی اور خارجی ء کے ۱۸۵۷مجموعی طور پر 

زندگی کا احوال ملتاہے جس کا مطالعہ انفرادی نفسیات کی بجائے گروہی نفسیات 

کی ذیل میں آتا ہے۔ مختصراً تینوں رویے فرد کی جذباتی زندگی کی بجائے گروہ 

اور قوم کی نفسیات سے روشناس کراتے ہیں ۔ مقصدیت کی دھن میں کی جانے 

جی حقیقت نگاری کے توسط سے سامنے الئی جانے والی صورتحال اور والی خار

معاشرتی تصویروں اور اہم دستاویزات کی قدر و قیمت اور اہمیت سے کسی کو 

انکار نہیں لیکن ایک کسک باقی رہ جاتی ہے کہ اس معاشرے میں موجود افراد 

و پُر کرنے کے داخلی ، الشعوری اورجذباتی مسائل کیا تھے ؟ چنانچہ اس خال ک

کے لیے داخلی حقیقت نگاری کے میالن نے جنم لیا ۔ اس نئے رجحان کا آغاز 

  سے ہوا ۔‘‘امراؤ جان ادا ’’مرزا ہادی رسوا اور اس کے ناول 

مرزا ہادی رسوا پہال ناول نگار ہے جسے نہ صرف فلسفے اور نفسیات سے شغف 

کی داخلی کشمکش اور کے کردارو ں ‘‘ امراؤ جان ادا’’تھا بلکہ اس کے اثرات 

اس ناول میں موجود کرداروں کی نفسیاتی الجھنو ں میں بخوبی دیکھے جا سکتے 

 ہیں ۔بقول ڈاکٹر ممتاز احمد خان

انسانی نفسیات کی کھوج لگانے کا فریضہ ہمارے ناول میں خاص 

امراؤ جاِن ’’طور پر مرزا ہادی رسوا نے انجام دیا۔ ان کے ناول 

ض طوائف امراؤ جان ہی کی نفسیات کا ء( میں مح۱۸۹۹‘‘)ادا 

بیان نہیں بلکہ ان تمام افراد کا جائزہ بھی موجود ہے جو اس کے 

 ۱۱۔ حوالے سے سامنے آتے ہیں

لکھنوی تہذیب کی جوتصویریں ہمیں سرشار کے ہاں ملتی ہیں اس کا تسلسل ہمیں 

‘‘ اؤ جان اداامر’’میں بھی ملتا ہے مگر قدرے مختلف انداز میں۔ ‘‘ امراؤ جان ادا’’

میں بھی کرداروں کی بھیڑ ہے تاہم کچھ کردار انفرادی مسائل اورذاتی احساس و 

جذبات لیے نفسیاتی نقطہ نظر سے ا ہم بن جاتے ہے ۔ طوائفوں کا تذکرہ اس سے 

پہلے بیشتر ناولوں میں موجود ہونے کے باوجود،امراؤ جان کا کردار سب سے 

میں الجھا ہوا ہے ۔ امراؤ جان کی شخصیت کی منفرد ، مختلف اور نفسیاتی مسائل 
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تشکیل میں کئی ایسے محرکات موجود ہیں جن کا مطالعہ اگر تحلیل نفسی کے 

اصول کے تحت کیا جائے تو دلچسپ اور سود مند ثابت ہو گا ۔ امراؤ جان کے 

ساتھ ساتھ کئی دوسرے کردار بھی اپنے اندر نفسیاتی مسائل ، جذباتی الجھنیں اور 

تشنگی لیے ہوئے ہیں مثالً نواب سلطان ، گوہر مرزا ، مولوی ،فیض علی جنسی 

  ان وغیرہ اہم کردارہیں ۔ج ہللا ،خانم، بوا حسینی ، خورشید ، بسم

کے کرداروں کا جائزہ لینے سے قبل اگر ناول میں پیش کی ‘‘ امراؤجان ادا ’’

جانے والی مجموعی فضا کا نفسیاتی نقطہ نظر سے جائزہ لیں تو محسوس ہوتا ہے 

کہ جنسی تسکین کا دروازہ اگر ایک بار کھول دیا جائے تو پھر جنسی بھوک 

ہر انسان میں ایک نا  بڑھتی چلی جاتی ہے فرائیڈین نقطہ نظر سے جنسی جبلت

قابل فراموش حقیقت ہے ۔ اس کا صحت مندانہ اظہار)جیسے ممکن ہو(ہی ٖفرد کو 

صحت مند رکھتا ہے جبکہ اس کے اظہار پر پابندی ذہنی انتشار کا سبب بنتی ہے 

۔وہ جنس کے حصول میں مریضانہ لگاؤ کے حق میں نہیں بلکہ اس فرد کو قابل 

ہذیب جنس کے حصول میں مریضانہ لگاؤ اور عالج سمجھتے ہیں ۔ لکھنوی ت

جنسی تشنگی میں مبتال دکھائی دیتی ہے جسے عرف عام میں بے راہ روی کہا 

جاسکتا ہے ۔ بقول فرائیڈ جنسی جبلت کا اظہار جیسے ،جہاں ممکن ہو، ہونا 

چاہیئے تو پھران کرداروں کی جنسی تسکین جوآزاد طوائف بازی کی صورت میں 

س کی شائد دو وجوہات ہو ا  ؟یسے مریضانہ کہا جاسکتا ہے دستیاب ہے ،کو ک

سکتی ہیں۔پہلی معاشرتی اقدار، مذہبی اخالقیات اور احساس گناہ دوسرا ہر وقت 

جنسی تشنگی کو بجھانے کی غرض سے جنس کو ہی زندگی کا اول و آخر اصول 

مکش بنا لینے کے باوجود بھی ،تشنہ رہنا صحت مند رجحان کی بجائے جذباتی کش

 اور نفسیاتی مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہوتاہے۔

امراؤ جان ایک خوبصورت اور ذہین طوائف ہے جس کو پانے کے لیے ناول میں 

مختلف کردار موجود ہیں ۔ مرزا ہادی رسوا نے تمام کرداروں کو اس ڈھنگ سے 

ترتیب دیا ہے کہ ہر کردار کسی نہ کسی طبقے کی نمائندگی کرتا ہے ۔ اس میں 

ب بھی ہے اور مولوی بھی ، اس میں ڈاکو بھی ہے اور شریف زادے بھی لیکن نوا

تمام کردار اپنے اپنے طریقے سے جنسی و جذباتی تسکین کے خواہاں ہیں ۔ ایک 

نواب صاحب حصول امراؤ جان کے لیے تعلقات کے پردے میں اسے گھر بٹھانا 

نواب کی صورت  چاہتے ہیں مگر نا کام رہتے ہیں۔ نواب سلطان مصلحت اندیش

میں سامنے آتا ہے ۔ نواب چھبن دلیری اور جرات کی عالمت ہے ۔ فیض علی اپنی 

تمام تر کاوشوں کے باوجود امراؤ جان کو حاصل نہیں کر سکتا ۔ خانم اور بوا 

حسینی فریب خوردہ ہیں لیکن ا پنی طوائفی طبیعت کی وجہ سے دوسروں کو 

رزا کا عشق بھی وقتی ثابت ہوتا ہے یا یوں فریب دینے میں بھی ماہر ہیں ۔ گوہر م

  کہیے کہ عشق کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی ۔
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کرداروں کے اس جھرمٹ میں امراؤ جان کا کردار اہم ہونے کے ساتھ ساتھ 

نفسیاتی پیچیدگیوں میں بھی الجھاہوا ہے۔ طوائفوں کا ذکر ہمیں کئی ناولوں میں ملتا 

اپنے اندر ایسی گہرائی لیے ہوئے ہے جو دوسری ہے لیکن امراؤ جان کا کردار 

 طوائفوں سے اسے ممتاز کرتا ہے بقول ڈاکٹر غالم حسین اظہر :

یا سرشار کے ‘‘فسانہ مبتال ’’ امراؤ جان ادا طوائف ہے لیکن وہ

والی طوائف نہیں ۔ یہ وہ ‘‘ جام سرشار ’’اور ‘‘ سیرکوہسار’’

یں لیکن وہ طوائف ہے جسے عشرت کے ہزاروں سامان میسر ہ

پھر بھی خوش نہیں آخر کیوں؟ یہ سوال بڑااہم ہے اور اس سے 

ہزاروں نفسیاتی صداقتوں کے سوتے پھوٹتے ہیں اور فرائیڈی 

سکول اور دیگر کئی مفکرین کے افکار کی بنیادیں متزلزل ہوجاتی 

اصل جوہر کھلتا ہے کہ صرف اور  ہیں اور فطرِت عورت کا یہ

صرف گھریلو فضا ، پیا ر اور محبت میں رچا ہوا آنگن ہی اسے 

 ۱۲۔ تسکین بخش سکتا ہے 

مندرجہ باال اقتباس میں طوائف کے اندر ایک عورت تالش کرنیواال نقطہ بہت اہم 

ہے ۔ اہم اس لیے کہ تمام عمر امراؤ جان ایک کامیاب طوائف نہیں بن پاتی ہاں وہ 

حاالت کے پیش نظر اس ماحول سے سمجھوتا ضرور کر لیتی ہے اوراس پر ثابت 

قدم بھی رہتی ہے ۔ دالور خان جس نے انتقامی جذبے کے تحت امیرن کو بچپن 

میں اس کے گھر سے چوری اٹھا کر خانم نامی طوائف کے ہاں فروخت کر دیا تھا 

باقی ماندہ زندگی اس  ۔ کم عمری کے باوجود اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اس کی

ماحول میں گزرنی ہے یہی سوچ اس کے کردار میں ثابت قدمی اور پختگی پیدا 

کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو امیرن سے امراؤ جان کے کردار میں ڈھال لیتی ہے 

  ۔

امراؤ جان کی غیر طوائفی زندگی کی طرف دیکھے تو اس کا تعلق متوسط طبقے 

یں امراؤ جان کے خاندان کو برتری حاصل ہے کے معزز گھرانے سے ہے جس م

۔ایک انتقامی کاروائی کے نتیجے میں وہ خانم کے کوٹھے پر پہنچا دی جاتی ہے 

جہاں اسے نہ صرف طوائف کی نفسیات سمجھنے کا مو قعہ ملتا ہے بلکہ خود اس 

کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے وہ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر بہت جلد موسیقی، 

ری اور رقص پرمہارت حاصل کر کے خا نم سمیت اہل لکھنؤ کا دل جیت لیتی شاع

ہے ۔اس کا واسطہ مختلف پیشوں اور مختلف طبقے کے مختلف مرتبہ لوگوں سے 

پڑتا ہے ۔ امراؤ جان کو نواب سلطان کی خلوت اور رفاقت میسر آتی ہے تو فیض 

دائی پر رونے لگ علی جیسے ڈاکو کو وہ اتنا متاثر کرتی ہے کہ وہ اس کی ج

لیکن اس کی  جاتا ہے ۔ وہ گوہر مرزا جیسے نا الئق عاشق سے  نباہ کرتی ہے ۔

گھٹیا محبت اسے پسند نہیں آتی کہ جو شخص خود عورت کے ٹکڑوں پر پل رہا  

ہے اسے کیا عزت دے گا  اس کے برعکس وہ نواب سلطان سے زیادہ متاثر ہوتی 

کوٹھے سے بھاگنے  میں   ناکام رہتی ہے ۔ ہے لیکن اس  تعلق کورشتے میں بدلنے
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کے باوجود وہ طوائف کے پیشے سے نہیں بھاگتی۔ تربیت یافتہ طوائف ہونے کے 

باوجود رحمدل ، مدد گار اور درگزر کرنے والی عورت ہے ۔ وہ خیرو شر کے 

 احساس سے بھی واقف ہے ۔ڈاکٹر عبدالسالم امراؤ جان کے متعلق لکھتے ہیں :

ہے کہ وہ طوائف ہے اور اسے طوائف ہی رہنا ہے ۔ وہ یہ جانتی 

وہ طوائف، عورت اور انسان کا مجموعہ نظر آتی ہے یہی وجہ 

ہے کہ وہ طوائف کی حثیت سے زیادہ کامیاب نہیں رہتی ۔ اس کا 

کمال یہ ہے کہ وہ طوائف ہونے کے باوجود انسان بھی نظر آتی 

س کی اعلٰی ہے وہ حاالت کے خالف بغاوت نہیں کر سکتی مگر ا

تعلیم نے اس میں خیر و شر کا احساس ضرور پیدا کر دیا تھا وہ 

  ۱۳۔ برے کو بر اور اچھے کواچھا ضرور سمجھتی تھی 

اگر اس خیر و شر کی تمیز کو امراؤ جان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے کے ساتھ 

ساتھ فرائیڈ کے نظریات کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا خاندانی پس منظر 

صوصاً بچپن اور بچپن میں ہونے والی تربیت کے اثرات بھی ال محالہ اس کی خ

شخصیت کی تشکیل میں موجود ہو نگے ۔متوسط طبقہ جس میں امراؤ جان کے 

خاندان کو برتری حاصل تھی اور جس کا ماحول نہایت پاکیزہ ، معزز اور سخت 

پر پہنچتی ہے تو اس اخالقی اقدارکا پابند تھا ۔ امراؤ جان جب خانم کے کو ٹھے 

کی عمر دس گیارہ برس تھی ۔ فرائیڈ کے نقطہ نظر سے بچے کی عمر کے 

ابتدائی پانچ سال اس کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔والدین ہر 

لمحہ بچوں کو ٹوکتے ، اصالح کرتے ، اخالقیات کا درس دیتے ، سچ اور جھوٹ 

رے کی تمیز سکھاتے نظر آتے ہیں اور اسی کے نقصانات بتاتے اور اچھے اور ب

سے ہی ضمیر جنم لیتا ہے۔امراؤ جان طوائف کے پیشے کو قبول تو کر لیتی ہے 

لیکن عمر بھر خوش نہیں رہ پاتی ۔ وہ بچپن میں والدین سے فرمائش تو کرتی ہے 

مگر پیشہ ور طوائفوں کی طرح اپنے نام نہاد عاشقوں اور تماش بینوں سے 

اپنے ملنے والوں کے مال کی بجائے ان کے اخالق و عادات  کرتی۔ فرمائش نہیں

عمر بھر اس امید میں رہتی ہے کہ اپنے والدین سے ملے مگر ان  کو دیکھتی ہے۔ 

کی عزت اور ناموس کی خاطر اس خواہش کو دبائے رکھتی ہے ۔ فیض آباد میں 

ہ منظر خاصا قیام کے دوران جب وہ اپنے گھر اور گھر والوں کو ملتی ہے تو و

جذبا تی ہوتا ہے ۔ امراؤ جان کی اپنے بھائی سے مالقات اور بھا ئی کا پھر اپنی 

عزت کے ڈر سے اسے اپنے گھر بٹھانے کی بجائے واپس چلے جانے کے حکم 

سے امراؤ جان کو نہ صرف مایوسی ہوتی ہے بلکہ اسے طوائف کے پیشے سے 

ن میں خیرو شر کی تمیز ، منسلک رہنے کا جواز بھی مل جاتاہے ۔امراؤ جا

طوائف اور انسان کا مجموعہ ہونا ، اپنے پیشے پر مہارت کے باوجود ایک 

ا  اور شادی کی کامیاب طوائف ثابت نہ ہونا اور آ خری عمر میں توبہ کر لین

خواہش دل سے نکال دینا کہ لوگ یہ نہ کہیں رنڈی تھی نا کفن کا چونگا کیا۔یہ 

وں میں شریف ماں باپ کا خون تھا ۔وہ فطرتاً طوائف ظاہر کرتا ہے کہ اس کی رگ
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نہ تھی اور یہ بات جانتی تھی کہ طوائف کبھی بھی گھریلو عورت کے برابر نہیں 

ہو سکتی ۔وہ ہم پیشہ عورتوں کو بھی نصیحت کرتی ہے  کہ سچی محبت کا مزہ 

صرف اس عورت کا  حق ہے  جو ایک کا منہ دیکھ کر دوسرے کا منہ کبھی نہیں 

میں  بچپن اور خاندانی پس منظر  ےاس کجڑیں  کی دیکھتی ۔  ان تمام محرکات 

جو اس کے ال شعور میں محفوظ رہتا ہے اور عمر بھر تالش کی جا سکتی  ہیں 

اور یہ تالش اس کردار کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ  اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ۔

 ۔ہے ہوسکتی 

نمائندگی کرتا ہے جنہیں قسمت اگر کو ٹھے  خورشید جان کا کردار ان عورتوں کی

پر بھی لے آئے تو وہ اس زندگی کو دل سے قبول نہیں کرتیں اور اس سے نجات 

امراؤ جان کی طر ح خورشید کا تعلق حاصل کرنے کی کو شش میں رہتی ہیں ۔

بھی ا یک شریف گھرانے سے تھا ۔ وہ ایک زمین دار کی بیٹی تھی ۔ اس کی 

ی بجائے ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں طوائف کے پیشے کو پیدائش کو ٹھے ک

ننگ و عا ر سمجھا جاتا تھا ۔ ان لو گوں کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کے متعلق ایسے 

پیشے کے لیے سوچنا بھی گناہ تھا ۔تا ہم کسی وجہ سے وہ کوٹھے پر پہنچا دی 

د بھی طوائف وہ طوائفی تعلیم و تر بیت حاصل کرنے کے باوجو      ۔  جاتی ہے

 :کم نیک دل اور نیک مزاج بہو بیٹی زیادہ نظر آتی ہے ۔ بقول امراؤ جان

خانم کی نوچیوں میں یوں تو میرے سوا ہر ایک اچھی تھیں ۔مگر 

خورشید کا جواب نہ تھا ۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رنڈی بننے کے 

الئق نہ تھی ۔ بیسواڑے کے ایک زمین دار کی لڑکی تھی ۔ 

افت ظاہر تھی ۔۔۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ کسی مرد صورت سے شر

آدمی کی جورو ہوتی تو میاں بیوی میں خوب نباہ ہوتا ۔ عمر بھر 

مرد پاؤں دھو دھو کر پیتا بشرط یہ کہ وہ قدر دان ہوتا ۔۔۔ خورشید 

کی ذات سے خا نم کو بڑی امیدیں تھی ۔ واقعی اگر اس میں رنڈی 

   ۴۱پن ہوتا تو الکھوں ہی پیدا کرتی ۔

ناول میں یہ واحد کردار ہے جو طوائف کے پیشے کو دل سے قبول نہیں کرتا یہی  

وجہ ہے کہ خورشید کو ٹھے کی بجائے راجہ دھیان سنگھ کے ہاں رہنے کو تر 

جیح دیتی ہے کیونکہ ہر روز نئے مرد سے تعلقات اس کے بس کی بات نہیں 

یان معلق رہیں لیکن امراؤ جان اور خورشید طوائف اور غیر طوائف کے درم۔

خورشید کے مقابلے میں امراؤ جان زیادہ کامیاب رہتی ہے کیوں کہ خورشید خوش 

شکل ہونے کے باوجود اپنے پیشے میں ٹھس اور پھو ہڑ ہے جبکہ امراؤ جان 

  رقص ، شاعری اور موسیقی میں کمال مہارت رکھتی ہے ۔ 

امراؤ جان اور خورشید سے  جان کے کردار کا موازنہ اگرہللا  خانم کی بیٹی بسم 

 ثیت سے زیادہ کامیاب نظر آتی ہے ۔ بسم ایجان طوائف کی ح ہللا کیا جائے تو بسم 

ے پر آنکھ کھولی ہے ۔ اخالقی ھجان ایک طوائف کی بیٹی ہے ۔ اس نے کوٹہلل 
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اقدار کی پابندی اور ضمیر جیسی باتوں کی بجائے پیشہ ورانہ تربیت کا اثر زیادہ 

ہ ہے کہ اس کی شخصیت میں وہ تمام تر خوبیاں موجود ہیں جو ایک ہے ۔ یہی وج

طوائف میں ہونی چاہیے۔ اس کی محبت بناوٹی اور بکاؤ ہے وہ محبت کی آڑ میں 

فرمائشیں کرنے کی ماہر ہے ۔ ایک دفعہ اسے محبت ہونے لگتی ہے مگر خاندانی 

ں کرنے دیتی پس منظر و تربیت اور اس کی ماں خانم اسے پیشے سے انحراف نہی

۔ اس طرح نواب چھبن سے محبت کی آڑ میں لوٹ مار کا بازار گرم رکھتی ہے 

ان بھی آنکھیں پھیر لیتی ہے ہللا ج جو ں ہی وہ جائیداد سے بے دخل ہوتا ہے بسم 

سے جائز ہے ۔  ثیتیجو کہ انسانیت کی رو سے گھٹیا پن جبکہ ایک طوائف کی ح

طوائف کے منصب پر قائم رکھتے ہیں ۔ وہ گستاخی، بے باکی اور شوخ پن اسے 

 باپ اور بیٹے سے ایک وقت میں تعلق نباہ کر سکتی ہے ۔ مولوی کا کردار بسم 

  کے گرد گھومتا رہتا ہے ۔ ہللا

خانم لکھنوی ڈیرہ دار طوائف کا مثالی نمونہ ہے ۔ وہ ایک مکمل طوائف ہے جو 

کھنوی معاشرے میں اس طوائفیت کے تمام طور طریقوں سے بخوبی واقف ہے ۔ ل

کی اہمیت مسلم تھی گھریلو زندگی میں بھی اسے عمل دخل تھا ۔ بڑے بڑے نواب 

ہے۔ اسے اس کے سامنے آنے سے ڈر تے تھے وہ جمال اور جالل کا مجموعہ 

جزاو سزا پر اعتقاد ہے ۔ اس لیے وہ اپنے گناہوں کی تالفی کے لیے محرم میں 

اہتمام بڑھ چڑھ کر کرتی ہے ۔ بوا حسینی کے تعزیہ داری ، مجالس اورخیرات کا 

 کردار میں پیشے اور خانم سے وفا داری جیسے عناصر غالب ہیں۔  

بھی ‘‘ شریف زادہ ’’ اور‘‘ ذات شریف’’ مرزا رسوا کے دوسرے ناولوں میں

لکھنوی تہذیب کے پس منظر میں اس کے اخالقی قدروں اور شکست و ریخت کا 

امراؤ جان ’’متعین کرتے نظر آتے ہیں ۔ یہ دونوں ناول احاطہ اور مستقبل کی راہ 

سے قدرے مختلف ہیں   ۔ان ناولوں میں  تہذیبی انحطاط   کی تصویروں ‘‘ ادا

کےساتھ ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کے آثار بھی موجود ہیں ۔ جس کی وجہ 

 سے ان میں اصالحی جذبہ کسی قدر تبلیغی عناصر غالب نظر آتے ہیں ۔ 

کے مرزا عابد حسین انتہائی بلند اور مثالی انسان کا نمونہ پیش ‘‘ ف زادہ شری’’

کرتے ہے ۔ مرزا رسوا کا مقصد شاید اس کردار کے ذریعے نوجوان نسل کو 

سنوارنا تھا ۔ان کے کردار میں خودداری اور طبیعت میں اصول پسندی ہے ۔وہ 

ے وہ اپنے بیٹے کو ہندوستان میں صنعتی ترقی کے خواہاں ہیں ۔اس مقصد کے لی

سائنسی علوم سے آراستہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ۔ ان کی طبیعت میں جدت 

اور روشن خیالی جیسے اوصاف موجود ہیں ۔ زراعت میں مشینی انقالب اور 

معاشرتی زندگی میں بیٹے اور بہو کو رہن سہن کی آزادی دینا جس کا ہندوستان 

ردار بنا دیتے ہیں ۔ عابد حسین کے عالوہ میں رواج نہیں تھا  اسے ایک مثالی ک

فدوی میاں کا کردار بہت اہم ہے ۔ وہ بگڑے ہوئے  دیہاتی زمیندار کے روپ میں 
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نظر آتے ہیں ۔ حاالت کی ستم ظریفی کے سبب جب وہ  دولت و عشرت کھو دیتے 

ہیں تب بھی ان میں نوابانہ شان باقی رہتی ہے ۔ ان کی فطرت میں شرافت ، 

ہمدردی جیسی خوبیاں اب بھی موجود ہیں ۔ مرزا فیاض حسین کی  سخاوت اور

بیوی لکھنوی  تہذیب میں موجود  عورتوں کے اس طبقے کی  نمائندگی کرتی ہے 

جن میں جہالت اور پھوہڑ پن    بدرجہ اتم موجود ہے وہ انتہائی مذہبی ہے لیکن 

 دل سمجھتی ہے۔ماتم اور عزا داری کی رسوما ت کو ہی تمام عبادات کا نعم الب

کا مقصد تخلیق بھی اصالحی ہے ۔ چھوٹے نواب کا کردار ‘‘ ذات شریف’’

،لکھنوی تہذیب  کےعہد زوال     میں بگڑے نواب کے عروج سے زوال کےسفر 

کی داستان ہے ۔ چھوٹے نواب کو پر کھوں سے جو دولت ملی ہے اس پر خلیفہ 

گوں کی نظر ہے ۔ حکیم جی ، حکیم صاحب جیسے مکار ، فریبی  اور سازشی لو

صاحب  ، چھوٹے نواب کی ماں سے نکاح کرکے یہ دولت ہتھیانا چاہتے ہیں جبکہ 

خلیفہ جی ناچ گانے اور شراب میں دولت برباد کروانے پر تال رہتا ہے ۔اس ناول 

میں ایک کردار حکیم صاحب کا مالزم نبی بخش افیمی کا بھی ہے ۔ جو حکیم 

مزوریوں سے فائدہ اٹھا نے کا ہنر جانتے ہیں۔ صاحب جیسے لوگوں کی فطری ک

شاہ صاحب بہروپ اور مکاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ۔اسے گفتگو پر کمال 

قدرت حاصل ہے وہ انسانی مزاج اور نفسیات سے بخوبی واقف ہے۔ شاہ صاحب 

کی شخصیت جعلی پیروں  کا عمدہ نمونہ ہے انہوں نے اپنی گفتگو سے چھوٹے 

ے تمام خیر خواہوں اور رشتہ داروں سے بدظن کردیا۔  نسائی نواب کو اپن

کرداروں میں چھوٹے نواب کی ادھیڑ عمر نوکرانی امامن بیٹے اور نواسے کی 

کفالت کے بوجھ تلے دبی اور جنسی تشنگی  کا شکار ہے۔ اس جنسی تشنگی کا حل 

 وہ امجد جیسے آوارہ لڑکوں میں ڈھونڈتی ہے۔  

ولوں کے مختصر جائزے سے دو رویے نمایاں نظر مرزا ہادی رسوا کے نا

آتےہے۔  پہال مٹتی ہوئی  لکھنوی تہذیب کو  اردو ناول میں جگہ دی ۔ اس رویے 

میں اپنی آب و تاب ‘‘ امراؤ جان ادا ’’ کا اظہار اس کے دوسرے ناولوں کے ساتھ 

ہ کے ساتھ نظر آتا ہے ۔ جبکہ دوسرا رویہ حال اور مستقبل کے تقاضوں سے عہد

شریف زادہ ’’،‘‘  ذات شریف’’برآہونے اور مستقبل کی راہ متعین کرنے کا ہے ۔ 

 میں یہ رویہ غالب د کھائی دیتا ہے۔    ‘‘افشاں راز ’’اور ‘‘ 

بیسویں صدی کے آغاز میں  نئے معاشرے کی تشکیل ، جدید تعلیم سے تعارف  

ے چینی  اور اور صنعتی انقالب کے نتیجے میں پیدا ہونے وا ال اضطراب ، ب

انتشار نے نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لیا  اس کا اظہار مرزا سعید کے ناول 

 میں ملتا ہے  ۔ ‘‘  یاسمین ’’اور ‘‘ خواب ہستی’’
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(کے کرداروں کی تخلیق  میں شعوری طور پر نفسیات ۱۹۰۵‘‘ ) خواب ہستی ’’

روح ، دوستی ، میں مذہب ، ‘‘ خواب ہستی’’اور فلسفے  کا مطا لعہ ملتا ہے ۔ 

باطنی تعلیم، انسانی رشتوں کی اہمیت ، رقص و موسیقی کے ساتھ ساتھ موت و 

حیات کے معامالت   کو نفسی گہرائی اور فلسفیانہ  انداز میں ییان کیا گیا ہے۔مرزا 

سعید نے    ہیرو عثمان کے ذریعے اپنے نظریہ عشق کا پرچار کرتے ہوئے عشق 

سیوں  کے ساتھ ساتھ غم و الم کے جذبات شامل مجازی میں نا کامیوں ، مایو

کرکے  عشق حقیقی کا فلسفہ بیان کیا ہے ۔ ان کے خیال میں محبت کی انتہا  ، خدا 

کی محبت ہے ۔ جبکہ عشق مجازی عشق حقیقی تک پہنچنے واحد راستہ ہے ۔       

میں مرزا سعید نے محبت کا ارفع تصور پیش کیا ہے ۔ ایسی ‘‘ خواب ہستی‘‘

بت جو ذہنی اور روحانی ترقی کی معراج ہو ۔ زندگی کی تکمیل کے لیے پاکیزہ مح

جذبات سے معمور محبت کو وہ ضروری خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے اس نفسیاتی 

حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اکثر نو جوانوں کی زندگی مایوسی ، انتشار ،اضطراب 

میں محبت کے ‘‘ ستیخواب ہ’’اور ناکامی کی وجہ محبت سےمحرومی ہے۔    

ہے۔ انیسویں صدی کے آخری  اور ‘‘مذہب ’’ساتھ ساتھ دوسرا بڑا اور اہم موضوع 

بیسیویں صدی کے ابتدائی عرصے میں مغرب اور مشرق نہ صرف قریب آ گئے 

بلکہ مغربی افکار و نظریات نے نوجوانوں کو متاثر کرنا بھی شروع کر دیا تھا ۔ 

ہوا۔ نوجوانوں میں مذہب سے بیگانگی اور جس سے سب سے پہلے مذہب متاثر 

تشکیک  نے جنم لیا جس کے نتیجے میں مذہب کی اخالقی قدریں متزلزل ہونے 

لگیں ۔ مذہب انسانی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ سائنس ہی واحد 

راستہ تھی جو انسانی ترقی کی معراج تھی ۔ بدر جو نئی نسل  کا نمائندہ اور نئے 

 ا حامی ہے  مذہب کے متعلق کہتا ہے : نظریات ک

مذہب نے کئی صدیوں سے پریشان کر رکھا ہے ۔ اب مناسب ہے  

کہ عالئق دہی سے آزاد ہو کر پہلے سائنس کے تریاق کے ذریعے 

    ۱۵سے اس زہریلے مادے کو خارج کریں ۔

 عثما ن  کے مذہب کے متعلق خیاالت برابر تبدیل ہوتے رہتے ہے ۔ ابتدا  ءمیں  

تعلیم یافتہ دوستوں کی صحبت اسے مذہب سے بیگانہ کرنے میں اہم کردار ادا 

کرتی ہے ۔ وہ اس قدر مذہب سے التعلق ہو تا ہے کہ ال مذہب اور بے دین جیسے 

الفاظ اس کے لیے موزوں لگتے ہیں۔  آگے چل کر ناول نگار نے اس کی شخصیت 

ب سے دوری کانتیجہ ہے ۔  میں  مایوسی اور افسردگی د کھائی ہے جو اس کی مذہ

مذہب کے سہارے کے بغیر عثمان اپنے اندر خال محسوس کرتا ہے ۔ یہ خال نہ تو 

دنیا کا ظاہری حسن    پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی علم و ادب ۔  یہاں  فرائیڈ 

میں مذہب پر بات ‘‘ٹوٹم اینڈ ٹیبو’’کامذہب کے متعلق بیان یاد آتا ہے  جو اس نے 

ئے کہا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت کرتے ہو

ہوتی ہے پہلے وہ یہ سہارا اپنے باپ کی صورت میں پاتا ہے لیکن جلد ہی  باپ 
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کی طاقت و قوت اس کے نزدیک کمزور پڑ جاتی ہے  اور پھر اسے طاقت ور 

حال  ترین ہستی کی ضرورت پڑتی ہے جسے  وہ خدا کا نام دیتا ہے ۔ کچھ یہی

مجھے کہیں سے ’’ عثمان کا بھی ہے آخر کار وہ مایوس ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ 

کچھ تشفی بخش آواز نہیں آتی ۔ اے آسمانی طاقتو!  میری دستگیری کرو مجھے 

 ‘‘اس اندھے کنویں سے نکالو ۔

جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ مذہب کے متعلق عثمان کے خیاالت مسلسل تبدیل 

اور اس کی کا یا پلٹ بھی ہو جاتی ہے ۔ لیکن عثمان کا دوست بدر ہوتے رہتے ہے 

آزاد خیالی کی دھن میں ال مذہبی کی حد تک پہنچا ہوا ہے ۔ مذہب کے متعلق اس 

 کے خیاالت نہایت مشکوک اور ملحدانہ ہیں۔  

شمیم اور حسن افروز کا کردار ، عثمان کے گرد گھومتا ہے۔ دونوں متضاد 

بے وفا اور عثمان کی ذات کو اپنے قابو مین رکھنا چاہتی ہے۔ شخصیت ہیں ۔ شمیم 

وہ پیشے کی طر ح محبت میں بھی طوائف نظر آتی ہے ۔ جفاکشی ، خود پسندی 

اور تکبر جیسی اوصاف اس کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ جبکہ حسن افروز با وفا 

،پر خلوص اور ایثار کا مجموعہ ہے۔ حسن افروز ایسی طوائف ہے جس کی 

 ت میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ فطر

مرزا سعید مذہب کے روحانی پہلو کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ جس کا تعلق انسانی 

روح کے ساتھ ہے ۔ ان کے خیال میں بہت لوگ اپنی جہالت کے سبب  اپنے جسم و 

دماغ کی نمود وپرداخت تو کرتے ہے لیکن روح کو یکسر فراموش کے دیتے ہے 

نے کے سبب    نہ صرف روح مردہ ہو جاتی ہے بلکہ ۔ روح کو گناہ آلود کر

آسمانی مددو نصرت سے محروم ہو جاتی ہے۔ روح انسانی قیمتی ہونے کے ساتھ 

 ساتھ ال زوال اور ابدی بھی ہے ۔ 

بشر کو خدا کی طرف سے ایک مقدس امانت عطا ہوئی ہے جسے  

ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں اور انسان کا پہال فر ض یہ ہے کہ 

اس امانت کو جا ن سے زیادہ عزیز رکھے ۔ دنیا میں کو ئی حادثہ 

  ۱۶روح کی زوال سے بڑھ کر عبرت ناک نہیں ۔

انسان اور کسی ارفع طاقت مذہب کو وہ ایسے روحانی تعلق کا نام دیتے ہے جو 

کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ ارفع طاقت خدا کی ذات ہے  ۔  خدا سے مالقات کا ذریعہ 

موت ہے۔کوئی منزل مقصود پر جلد پہنچ جاتا ہے کوئی دیر سے ۔ وہ مذہب 

کےاخالقی اقدار کا احاطہ کرتے ہوئے  ایثار ، نفس کشی کو اہمیت دیتے ہوئے 

ائے انسانیت کی بھالئی بقائےنسل کے لیے ضروری ذاتی اغراض و مقاصد کی بج

 سمجھتے ہیں۔

انسانی فطرت اورا نسانی نفسیات سے جو واقفیت مرزا محمد سعید کے ہاں ملتی  

ہے ۔ وہ اس دور کے کسی اور ناول نگار کے ہاں نہیں ملتی ۔ یہ بات یقین سے تو 
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ہیں ۔  تاہم  یہ بات طے نہیں کہی جا سکتی کہ فرائیڈ کاانہوں نے مطالعہ کیا ہے یا ن

ہے کہ نفسیات سے ان کی دلچسپی ضرور تھی ۔ ان کے کئی تنقیدی مضمون فلسفہ 

اور نفسیات  سے اخذ کیے گئے خیاالت پر مبنی ہیں۔ شائد یہی وجہ ہے کہ ان کے 

ناولوں میں ان کا  علم نفسیات سے تعارف   اور کرداروں  کے ارتقاء میں نفسیاتی 

 جود ہے۔ بقول ڈاکٹر یوسف سر مست:شعور بدرجہ اتم مو

انہوں نے انسانی نفسیات سے آگہی  کا ایسا  ثبوت دیا ہے  کہ ان 

کے کرداروں کی نفسیاتی پیش کش آج کے تحلیل نفسی  کے علم 

پر پوری اترتی نظر آتی ہے ۔نفسیاتی علم کی باتیں جو بعد میں 

ظر آتی دریافت ہوئیں اور  عام ہوئیں ان کے ناولونمیں اس لیے ن

  ۱۷ہے کہ انہوں نے انسانی نفسیات کا بڑا گہرا مطالعہ کیا  تھا۔ 

یہ بات سو فیصدی درست ہے کہ مرزا سعید کے   تخلیق کردہ کرداروں کی زندگی 

یا ’’کے ارتقاء میں نفسیات سے گہرا اثر قبول کیا گیا ہے اور یہ بات ان کے ناول 

۔   اس ناول میں نفسیاتی نقطہ  ء ( پر  پوری طرح صادر آتی ہے۱۹۰۸‘‘) سمین 

نظر سے اختر  اور یاسمین کےکردار بہت اہم ہیں۔ ان دونوں کی شخصیت کی 

تحلیل ’’ تشکیل میں کئی پیچید گیاں اور الجھنیں مو جود ہیں  جن کا مطالعہ  ہم 

کی رو شنی میں کر سکتے ہیں ۔ان دونوں کی شخصیت کے ارتقاء کے ‘‘ نفسی 

میں مسلمان عورتوں پر انگریزی تعلیم و تربیت  اورعورت ‘‘یاسمین’’ساتھ ساتھ 

میں مغربی تہذیب کے ‘‘ یاسمین’’کی آزادی کا منفی ا ثر  بھی دکھا یا گیا ہے ۔  

نقصانات کے مقابلے میں مشر قی تہذیب کی افادیت کا دفا ع کرتے ہوئے عورت 

میت و ا فادیت کی آزادی کی بجائے ا خالقی اور مذہبی نقطہ نظر سے پردے کی ا ہ

 کو بھی مو ضوع بنا یا گیا ہے۔ 

ا ختر اس ناول کا اہم اور مر کزی کردار ہے ۔ اس   کی شخصیت کی تعمیر میں 

تحلیل نفسی ’’ مو جو د پیچید گیوں اور الجھنوں  کے کئی  اسبا ب ہیں۔جس طر ح  

میں  فرد کا بچپن ایک غیرمعمولی اہمیت رکھتا ہے ۔اختر کی پرورش   اس کے ‘‘ 

ت گیر ماحول میں کرتے ہیں ۔ اس والد غضنفر علی خان انتہائی محتاط  اور سخ

طرح اختر کی زندگی کے ابتدائی سال اور اس کی پرورش اور اس دوران ہونے 

والے واقعات  بھی اس کی ذہنی زندگی اور شخصیت کی تعمیر میں بہت اہمیت 

کےحامل ہیں ۔ اس کے والد غضنفر علی خان کا نظریہ تعلیم اور اس کے تحت اس 

یت اختر کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔  کی ابتدائی تعلیم و ترب

اختر کی ابتدائی تعلیم مکتب کی بجائے گھر پر ہوتی ہے ۔ والدہ اور دوسری 

عورتوں کے ساتھ  زیادہ وقت گزارنے پر پابندی ہوتی ہے حتی کہ آ ٹھ سال کی 

ی اثرات سے عمر میں آ یا کواس لیے و مو قوف کر دیا جا تا ہے تا کہ بچہ نسوان

بچا رہے۔         عنفوان شباب   کے  آغاز میں ایک لڑکی  اختر کی دھڑکنوں کو 
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بے ترتیب  کرتی ہے جس کی خبر اختر کی والدہ کو ہو جاتی ہے اور وہ اس لڑکی 

 کو اپنے گھر آنے سے روک دیتی ہے ۔ 

سن تمیز سے لے کر اس وقت تک وہ نسوانی اثرات سے با لکل 

لیکن اب وہ تمام اثرات برسات کی ہلکی پھوار کی محفوظ رہا تھا 

طرح اس کے دماغ و اعصاب پر نازل ہو رہے تھےاور اس مفرح 

بارش سے اس کے قوائے  ذہنیہ غیر معمولی چستی  محسوس کر 

  ۱۸رہے تھے ۔ 

ان تما م با توں کے نتیجے میں اختر کو فطری  ،جبلی تقاضوں کو د با نا پڑتا ہے ۔ 

مل بھی ضروری تھا۔ اس لیے اس کی فطری اور جبلی خواہشات لیکن اس کا ردع

اپنے اظہار کے لیے متبادل ذرائع تالش کرنے لگیں ۔ فرائیڈ نے یہ متبادل ذرائع 

میں ادب اور فن کا ذکر بھی کیا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ فنکار تصور کی دنیا اس لیے 

ں کہنا چاہیے کہ وہ حقیقی تخلیق کرتا کہ تلخ حقیقتوں  کا سامنا نہیں کر پاتا یا یو

دنیا میں وہ اپنی فطری جبلی خواہشات کی تسکین نہیں کر پاتا۔ اختر کے ساتھ بھی 

کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک لڑکی میں دلچسپی  لے رہا ہوتا ہے  تو اسے 

گھر آنے سے روک د یا جاتا ہے تو اختر   اپنی جنسی جبلت کا رخ پہلے پہل  

 ا ہے۔مصوری کی طرف موڑت

جوانی عنفوان  جوانی کی  وہ بہارجو صرف کثرت مشاغل کی 

روک تھام ہی سے رک سکتی ہے ۔ اس کے خون میں ہیجان پیدا 

کر رہی تھی اور اپنی حرارت سے دماغ کو دھوں دھار کرنے کی 

دھمکی دے رہی تھی۔ اس بخار کہ دفعیہ کی صرف ایک تدبیر 

  ۱۹صوری ۔ اختر کے قبضہ قدرت میں تھی یعنی اس کی م

خون میں یہ ہیجان دراصل جنسی جبلت کا زور ہے  جبکہ دھواں دھار کرنے کی 

میں موجود جنسی خواہشات جنہوں نے قیامت پربا  (Idدھمکی کا مطلب ہے کہ  اڈ)

کر رکھی تھی اور باہر آنے یا تسکین پانے کے لیے مچل رہی تھیں انہیں خارجی 

کی تالش تھی  تاکہ کوئی وسیلہ تالش ماحول میں کوئی ذریعہ ، ہدف ، معروض 

کیا جائے جو سپر ایگو کے لیے قابل قبول ہو۔ مصوری اس کے لیے بہترین  

 مشغلہ ہے جسےا ختر نے اپنا یا۔

ان فطری ، جبلی تقاضوں کا بدل  پہلے مصوری  اور بعد میں شاعری کی     

کا عمل کہا  (Sublimationصورت میں سامنے آتا ہے۔   فرائیڈ نے اسے ارتفاع )

ہے  یعنی اڈ کے اندر جبلت جنس کی توانائی اپنے اظہار کا جب کوئی متبادل 

راستہ نکالتی ہے تو اسے وہ ارتفاع کا نام دیتا ہے ۔  یہ عمل اپنے اندر بے پناہ 

وسعت رکھتا ہے  وہ اس لیے کہ اس عمل سے ہی   تہذیب و ثقافت ، ادب و فن 

سوتے پھو ٹتے ہیں۔ جنسی جبلت میں اتنی قوت بڑی بڑی دریافتیں ، ایجادات  کے 
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ہوتی ہے کہ اگر اس کا رخ کسی مخصوص شے یا فرد سے ہٹ کر تہذیبی ، فکری 

، سماجی یا اصالحی دھارے میں بہنے لگے تو اس سے فکر و فن کے شہ پارے 

تخلیق پاتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بات کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے کہ  ارتفاع کے 

اڈ کی جبلی تسکین کا مقصد اپنی جنسی جبلت کی  تسکین   یعنی استبدال عمل میں 

(Displacement کی مختلف صورتوں میں ہوتا ہے ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذریعہ  )

اظہار بدل جاتا ہے ۔ فرد اس عمل کے زیر اثر جو مشاغل  یا ذرائع اپناتا ہے ان 

میں مصوری ، ادب ، موسیقی اور شاعری وغیرہ سر فہرست ہیں۔  اختر پہلے پہل 

ی لینے لگتا مصوری کی طرف راغب  ہوتا ہے اور بعد میں شاعری میں دلچسپ

ہے ۔ مر زا محمد سعیدنے اختر کے جنسی  جذبہ کے رخ کو  جس طرح فن و ادب 

یہ ’’کی طرف موڑا ہے ، فرئیڈ کی اصطالح ارتفاع کی بہترین مثال ہے  مثالً : 

غزلیات تو صرف اس کی     مواج طبیعت کا سطحی  جھاگ تھیں جن کے نیچے 

 ۲۰‘‘ مندر جوش زن تھا۔ عمیق اور نا قابل بیان خیاالت کا تاریک س

فرائیڈ نے ال شعور بلخصوص اڈ کو بھی تاریک سمندر ، بند کوٹھری جیسے الفاظ 

کا نام دیا ہے ۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مرزا سعید نے عمیق اور تاریک 

ہی کے زمرے ‘‘ اڈ’’اور ‘‘  ال شعور ’’سمندر کو ال شعوری یا شعوری  طور پر 

ہے ۔  ڈاکٹر یوسف سرمست   کا بھی یہی خیال ہے ۔وہ لکھتے ہیں  میں استعمال کیا

 : 

سمندر کہہ کر مرزا سعید نے ‘‘ عمیق’’ اور ‘‘ تاریک ’’ یہاں 

( Idحصے کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو فرائیڈ اڈ) ذہن کے اس 

کہتا ہے ۔ یہ ذہن کا وہ تاریک اور نا قابل پہنچ حصہ ہوتا ہے جس 

  ۲۱ہشات اور مطالبات چھپے رہتے ہیں۔ میں انسان کی جبلی خوا

ایک وقت آ تا ہے جب مصوری اور شاعری  کا بھی گلہ گھونٹ دیا جاتا ہے  ۔  

چونکہ غضنفر علی خان  کے خیال میں یہ مشاغل اس کے لیے ٹھیک نہیں ہیں ۔ 

اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا سخت اور اصول پسند باپ 

ٹے کو محض خیالی دنیا میں بھی جبلی خواہشات کی تسکین کا موقعہ دینا تھا  کہ بی

اسے پسند نہ آیا۔ فرائیڈ کے نزدیک اس طرح سے جو جذبات اور خواہشات دبا دی 

جاتی ہے  وہ الشعور میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ان کو دبایا ضرور جا سکتا 

نے کے لیے مچلتی رہتی ہیں ،  ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا ۔ یہ مسلسل باہر آ

جب بھی کبھی انہیں اظہار کا موقعہ ملتا یہ سارے بندھن اور ضبط توڑ کر بہہ 

نکلتی ہیں ۔       اختر بھی اپنے سپر ایگو ) باپ ( کی وجہ سے اپنے جبلی 

احساسات و جذبات کو دبائے ہوئے تھا ۔  اختر کے خیال میں اس کے والد کی 

ردہ  پابندیاں جنہیں پورا کرنے کے لیے وہ اکثر تلمالتا طرف سے اس پر  عائد ک

تھا ہر باپ  اپنی او  الد پر لگاتا ہے ۔ یہاں ادب و تقدس کے تقاضے ضرور پورے 

ہو رہے تھے  مگر ال شعوری طور پر وہ جذبات جنہیں اس نے دبا کر رکھا ہوا تھا 
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د باندھنا ممکن  وہ باہر آنے کے لیے مچل رہے تھے   ۔ کیونکہ فطرت کے آگے بن

 نہ تھا۔  بقول مرزا سعید :

اپنے والد کے احکام  اس کو )اختر( دا ب پدری کا الزم معلوم  

ہوتے تھے ۔ اور صحیح  دماغی اور جسمانی عاداِت زندگی نے 

اس کو ناپاک و ممنوع خواہشات سے بالکل بچائے رکھا تھا ۔ لیکن 

فطرت پر کوئی قابو نہیں پا سکتا  اس نے اختر کے دل میں وہ سب 

ھی اور بری دونوں جگہ خرچ ہو مواد جمع کر رکھا تھا جو اچ

سکتا تھا ۔ گو وہ  خود اس تاثرات کے خزانہ  ہستی سے ال علم تھا  

    ۲۲۔ 

غضنفر علی خان نے تر بیت کے خود ساختہ اصولوں کے زیر اثر اختر کے جبلی 

تقاضوں پر ہر ممکن پابندی عائد کرنے کی کوشش کی۔ وہ اختر کی عمر اور اس 

کل ہی بے خبر تھے ۔ جو نہی انہیں محسوس ہوا کہ اب کے جبلی تقاضوں سے بال

اختر کے جبلی تقاضوں  سے متعلق نہ سوچا گیا تو وہ  وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر  

اس کے خالف بغاوت بھی کر سکتا ہے یا اس کے پد رانہ تسلط سے نکل جائے گا۔ 

اس لیے وہ   اختر سے پوچھے بغیر اس کی شادی صفیہ سے کر دیتے ہیں۔جس 

کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ  اختر غیر مطمئن گھریلو زندگی سے بھاگ کر یاسمین  

جو مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب سے  آراستہ ہے اس میں دلچسپی  لینے لگ 

جاتا ہے ۔ اس کو اگر بے راہ روی نہ بھی کہا جائے تاہم  مذکورہ حاالت و واقعات 

سکتے ہیں۔ اختر کے کردار میں  جنسی تشنگی اور ذہنی الجھنوں کی و جوہات ہو

یہ بات وا ضح نظر آتی ہے کہ  انسان کی خواہ کیسی ہی تر بیت کیوں نہ کی جائے 

اور اس کے جبلی تقاضوں پر کیسی ہی  پا بندی لگائی جائے  اس کی فطرت کو 

کسی صورت میں بدال نہیں جا سکتا ۔ دوسرا جب وہ یاسمین کے عشق سے مایوس 

ی طرف واپس لوٹتا ہے   تو اس سے ظا ہر ہوتا ہے کہ انسان  اور نا امید صفیہ ک

ہمیشہ اس چیز کی قدر کرتا ہے جس کے حصول میں اسے دکھوں اور تکلیفوں 

 سے دوچار ہونا پڑتا ہے ۔

اس ناول میں دوسرا اہم کردار یاسمین کا ہے ۔  یہ سیمابی فطرت لڑکی ایک طرف 

آزاد خیال عورتوں کی نمائندہ ہے تو مغربی تہذیب اور جدید تعلیم کے نتیجے میں 

دوسری طرف محبت میں اس کا رویہ عا شقوں کی فہرست طویل سے طویل دیکھ 

کر خوش ہو نا ہے۔ جہاں وہ  اپنی زندگی میں آزاد اور خود مختیار ہے  وہاں ایک 

مردسے عمر بھر کا رشتہ رکھنا   اس کی فطرت کے منافی ہے ۔یا سمین  محبت 

کی صفت کی حامل ہے ۔اپنے عاشقوں کو آزمائشوں سے گزارنا  میں ایذ اکوشی  

اس کے لیے خوشی کا با عث بنتا ہے ۔ یاسمین کا فیاض علی کو مجبور کر نا کہ 

روزانہ دریا پار کر کے آئے اور اس سے محبت کا اظہار کرے  حتٰی کہ  اس کے 

موت سے  دریا میں ڈوبتے وقت کے منظر سے محظوظ ہونا     اور پھول چندر کی

 اسے  کوئی فرق نہ پڑنا اس کے ایذا کوشی کے رویے کی عکا سی کرتا ہے۔ 
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یاسمین کی تہہ میں نفسیاتی نقطہ یہ ہے کہ جذبہ ہمیشہ ایک ہی شدت کا حامل نہیں 

رہتا بلکہ اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ وہ چیز جو ایک خاص وقت میں ہمارے لیے 

 سندیدہ بھی ہو سکتی ہے ۔ پسندیدہ ہوتی ہے دوسرے لمحے میں نا پ

میں مذہب ، روحانی زندگی ، محبت ، غم وا لم، ایثارو ‘‘خواب ہستی’’الغرض 

قربانی اور عورت کی جدید تعلیم کے نقصانات کے ساتھ ساتھ پردے کی اہمیت کو 

موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے عالوہ موسیقی اور مصوری کے اوپر  بحث بھی اس 

میں اختر کی جنسی و جذباتی  زندگی کا ‘‘ یا سمین’ ’ناول میں ملتی ہےجبکہ 

ارتقاء پیش کیا گیا ہے کہ الکھ کوششوں سے فطری جبلی تقاضوں کے آگے بند 

باندھا جائے ، اسے وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر انہیں مستقل فراموش کرنا 

یر اثر  ، ناممکن ہے ۔ فرائیڈ کی یہ بات بھی یہاں صادر آتی ہے کہ تہذیب کے ز

اگر کوئی ان جبلی تقاضوں کو دبانے پر قادر ہو بھی جاتاہے  تو بھی نفسیاتی نقطہ 

نظر سے وہ اپنی حیثیت سے کہیں بڑھ کر اس کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے ۔ یہی 

 حال  اس ناول میں اختر کا نظر آتا ہے ۔    

ز فتح پوری کا اردو ناول کے ارتقائی سفر میں مرزا سعید سے آگے چلیں تو نیا 

نام ناول نگاری کی تاریخ میں اپنا نام درج کرواتا نظر آتا ہے ۔ ان کے دو ناول 

رومانوی تحریک ک زیر ‘‘  ایک شاعر کا انجام’’ اور ‘‘ شہاب کی سر گزشت ’’

اثر لکھے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ناولوں پر عقلیت اور حقیقت  سے 

 بغاوت اور رومانوی فضا غا لب ہے ۔ گریز      اس سے بھی بڑھ کر 

کا مر کزی کردار ہے ۔ سابقہ رسوم و ‘‘ شہاب کی سر گزشت ’’ شہاب جوکہ 

رواج    سے بیزار ، روایت سے باغی ، حتی کہ مذہب تک سے ناالں ہے  اور ان 

مسلمات کو توڑنا چاہتا ہے ۔   اس کے موضوع  میں ایک خاص بات یہ بھی ہے 

اول میں محبت کا اچھوتا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے ۔ جس  کہ پہلی بار اردو ن

میں وصل کی بجائے ، ہجر کی آگ میں جلنے کو ترجیح دی جاتی ہے ۔   اس لیے 

 شہاب نکاح کو محبت کا خاتمہ تصور کرتا ہے ۔ بقول اس کے :

تم سمجھتے ہو کہ نکاح میں بھی وہی لذت ہے جو اس کے خیال 

ہے کہ کسی سے مل جاناملنے کی آرزو میں ہے ۔ کیا تمہیں یقین 

سے زیادہ پر لطف ہے ۔ کیا تم واقف نہیں کہ آرزو کا حصو ل 

آرزو کی موت ہے ۔ یاد رکھو کہ لطف کا حقیقی راز صرف خلش 

  ۲۳ہے اور اگر یہ چیز ہم میں نہ ہو تو زندگی بےکار ہے ۔

نکاح سے زیادہ  تو تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا میں’’ ایک اور جگہ وہ کہتا ہے کہ 

۔شہاب محبت اور  ا زدواج ۲۴۔‘‘کوئی اور ذریعہ محبتوں  کے خون کا ہو سکتا ہے

کو دو مختلف رویے قرار دیتا ہے ۔ اس لیے وہ ان دونوں کو الگ الگ رکھنے کا 

قائل ہے  ۔ اس کے خیال میں نکاح ایک مذہبی   حوالے سے ایک اہم فرض کی  
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۔ اس لیے سماج کو پیش نظر رکھ کر اس کا   ادائیگی   اور معاشرتی ضرورت ہے

انجام دینا بھی ضروری ہے ۔  شہاب سمجھتا ہے کہ نکاح کا تعلق محبت سے نہیں 

معاشرت سے ہے ۔  اس کی فکر پر رومانوی فضا غالب ہونے کے باوجود عملی 

زندگی میں بھی وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرتا جس سے وہ محبت کرتا ہے  

لیے ایک بیوہ جو چار بچوں کی ماں ہے ، کا انتخاب کرتا ہے ۔ وہ بلکہ نکاح کے 

یہ بھی کہتا ہے کہ معاشرتی قوانین کے پیش نظر آپ کا محبوب بھی کسی اور کا 

ہو سکتا ہے ۔ تاہم وہ معاشرتی رشتے سے  آپ سے دور ہو سکتا ہے مگر ساری 

محبت نام ’’ عمر روحانی طور پر وہ آپ کا محبوب ہی رہتا ہے ۔ بقول اس کے 

ہے ایک بے غر ض انہماک کا ، ایک خود فراموش محویت کا جو پیدا ہو حسن کو 

   ۲۵۔‘‘دیکھ کر 

میں بھی محبت کی کہانی اور کرداروں کے احساس ‘‘ ایک شاعر کا انجام ’’ناول  

و جذبات پر رومان کا غلبہ ہے ۔ اس کے اہم کرداروں میں افضال اور حمیدہ با 

جذباتی اور محبت میں افالطونی اور دیوداسی کردار کے حامل طنی طور پر اتنے 

ہیں کہ ان میں سے  ایک پاگل ہو جاتاہے جبکہ دوسرا خودکشی کر لیتا ہے ۔ 

مجموعی طور پر دونوں ناولوں  میں محبت کی کہانی پر  رومانوی  فضا غالب 

 ہے  اور معاشرتی اور مذہبی سطح پر پرانی قدروں سے بغاوت کا رویہ بھی

 سامنے آتا ہے۔ 

قاضی عبدالغفار بھی رومانوی ناول نگاروں کی قبیل سے ہیں۔ ان کے ناولوں میں 

اہم ہیں۔ان دونوں ناولوں میں ‘ ‘مجنوں کی ڈائری’’اور ‘‘لیلٰی کے خطوط ’’ 

‘‘ لیلٰی کے خطوط ’’ رومانیت ، بغاوت ، اضطراب اور ہیجان کی فضا  غالب ہے۔

کو نفسیاتی سطح پر  بتدریج  مرحلہ  وار بیان  میں ایک عورت کے باطنی جذبات

کیا گیا ہے ۔ پہلی منزل میں عورت ایک ایسی غزل ہے جس کا مقطع خلوت و 

ناموس ہے ۔ وہ انفرادیت کے حصار میں گھری ہوئی ہے ۔ دوسری منزل اس کے  

باطن میں ایک عورت کی بیداری ہے  جبکہ تیسری منزل میں اس کا جنس مخالف 

ور پیا ر کی پینگیں بڑھانے  کا مرحلہ ہے ۔ مجموعی طور پر اس سے تعارف ا

ناول میں عورت کے باطنی جذبات کو بڑی باریک بینی اور مشاہدات کی روشنی 

 میں بیان کیا گیا ہے  تاہم پھر بھی اس پر رومانی فضا چھائی ہوئی ہے ۔ 

اس کا  جو کہ روز نامچہ کی تکنیک میں لکھی گئی ہے ۔‘‘ مجنوں کی ڈائری ’’

سے مختلف نہیں ہے ۔ فرق صرف اتناہے کہ  اس ‘‘  لیلٰی کے خطوط’’ حال بھی 

میں سماجی زندگی ، اس کے مسا ئل  اور اس کے جبر کے خالف آواز اٹھائی گئی 

ہے ۔ اس بغاوت میں رومانیت کے ساتھ ساتھ کچھ سنجیدہ خواہشات بھی ہیں۔ 

اور نہ ہی نیاز فتح پوری کی  مجنوں اپنی گزشتہ روایت کو یکسر نہیں ٹھکراتا

طرح ہر  چیز کو  شک و شبہات سے دیکھتا ہے ۔ جس عورت کا اس ناول میں 
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ذکر ملتا ہے وہ خیالی عورت نہیں بلکہ گوشت پوست کی عورت ہے جو ہماری 

 حقیقی زندگی  اور معاشرے میں موجود ہے ۔         

ر شرر کا  تعلق زندگی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ نذیر احمد ، سر شار  او

سے گہرا تھا۔ اس لیے ان کے ناولوں میں روایت کی پاسداری  اور کسی قدر  

قدامت اور جدت میں کشمکش  تو ملتی ہے  مگر انہوں نے اپنے معاشرے میں 

قدامت کے بتوں  کو نہیں توڑا۔ اس لیے اس کے ردعمل میں  آنے والی ناول 

ح پوری اور قاضی عبدالغفار ایسے ناول نگار نگاروں کی  نسل مرزا سعید ، نیاز فت

ہیں جنہوں نے مردہ ،  گھسے پٹے  اور فرسودہ نظام کے خالف  اپنی  آواز 

 اٹھائی۔ بقول ڈاکٹر غالم حسین اظہر   :

رومانیت اور ماورائیت   کا رجحان مدافعت کے رجحان کے بعد 

ظہور پذیر ہوا۔ نذیر احمد ، سر شار اور شرر کےیہاں روایت اور 

شدت کی کشمکش ضرور ہے لیکن انہوں نے اپنے سماج سے 

بندھن نہیں توڑا ہے لیکن ان کے بعد کی نسل میں روایت کا اثر 

اور روایت کے خالف کمزور پڑتا چلتا گیا اور احساس کمتری 

بغاوت کی لہر زیادہ تند و تیز ہو گئی ۔ نیازاور مرزاسعید کے 

کرداروں میں یہی بغاوت نظر آتی ہے ۔ یہ اس نسل کی بغاوت ہے 

جس کی زندگی بے مقصد اور بے جہت ہے، اس ذہنی کیفیت میں 

   ۲۶ماورائی عناصر کا جنم لینا بعید از قیاس نہیں ۔ 

اور بے سروپا بغاوت کا سلسلہ کچھ زیادہ  دیر پا اور دراز رومانیت ، ماورائیت 

ثابت نہ ہوا۔ دستو ر فطرت ہے کہ ہر عمل کا ایک ردعمل ہوتا ہے  اور یہاں تو 

تہذیبی و معاشرتی سطح پر ضرورت بھی تھی کہ حقیقی دنیا اور حقیقی کردار 

یکسر بغاوت تخلیق کیے جا ئیں۔ کیونکہ آپ خالی اور خیالی دنیا اور روایت سے 

اور محبت کے قصوں تک  خود کو کب تک مقید کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

متذکرہ باال رجحان کو کچھ زیادہ پذیرائی نہ مل سکی      اور جلد ہی اس کا 

ردعمل حقیقت نگاری کی صورت میں سامنے آیا ۔ اس دبستان کے روح رواں پریم 

 قت نگار ہونے کا حق ادا کیا ہے ۔   چند ہیں۔ جنہوں نے صحیح طور پر سماجی حقی

اردو ناول کی تاریخ اور ارتقاء میں پریم چند ایک عہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ 

اس لیے کہ وہ تمام رجحانات جنہوں نے نذیر احمد سے اپنا سفر شروع کیا اور 

ء تک اردو ناول میں چلتے ر ہے ۔  ان کے بہت کچھ لوازمات اور کئی ایک ۱۹۳۶

کم و بیش کسی نہ کسی طرح پریم چند کے ناولوں میں بھی نمایاں ہوتی  صورتیں 

رہیں  ۔  اس کی  پہلی وجہ یہ ہے کہ   انہوں نے سارے ہندوستان کی زندگی کو 

پیش کیا اور دوسرا ان کی نگاری اس عہد کی سیاسی ، سماجی اور معاشرتی 

 حاالت کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑی ہوئی ہے ۔ 
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بر صغیر میں کئی مشرقی اور مغربی تحریکیں  دوش بدوش جنم   اس دور میں 

لے رہی تھیں، پھل پھول رہی تھیں۔  مشرقی تحریکوں کی بات کرے تو پریم چند 

کے ہاں تمام سیاسی ، اصالحی اور مذہبی تحریکوں کے اثرات کم و بیش ملتے ہیں 

ی طور پر کوشش ۔ انہیں یہ بھی اعزاز حا صل ہے کہ انہوں نے پہلی مر تبہ شعور

کی     کہ اپنے ناولوں میں عام غریب اور پسے ہوئے طبقے کے مسائل کو جگہ 

دی ۔ انہوں نے جاگیردرانہ نظام اور سرما یہ درانہ نظام کے خالف   بھر پور آوز 

اٹھائی ہے ۔ اس کے عالوہ معاشرتی سطح پر فرسودہ اور تباہ کن رسم و رواج ، 

 قلم کے ذریعے بند باندھنے کی کوشش کی ہے ۔  غلط عقائد سے متعلق بھی اپنی

جیسا کہ  شروع میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک عہد کی سی حیثیت رکھتے ہیں  اور 

یہ بھی واضح حقیقت ہے کہ ان کی ناول نگاری کا سلسلہ پھیال ہوا ہے ۔  اس لیے 

 ان کے ناولوں کے موضوعات کا  چند سطروں میں احاطہ کرنا، ناممکن ہے  اور

نہ ہی ہمارے تحقیقی موضوع میں اس کی گنجائش ہے ۔ ذیل میں اس لیے ان کی 

ناول  نگاری پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ اردو ناول کے ارتقاء 

کو ہم اپنی تحقیق کی بنیاد بنا سکیں۔ اس لیے اگر ان کی ابتدائی ناول نگاری کا 

،اس کی حرما ں نصیبی  اور  جائزہ لیا جائے  تو اس میں عورتوں  کے مسائل

خاص طور پر غلط رسم و رواج میں جکڑی ہندوستانی عورت کی سچی تصویریں  

پریم چند نے بڑی ایمان داری اور پورے خلوص سے پیش کی  ہیں۔  عورت کی 

بے بسی ااور اس پر تہذیب کے زیر اثر ہونے والے ظلم اور گھریلو زندگی کی 

، بازار ‘‘ بیوہ ’’ ، ‘‘ جلوہ ایثار ’’ اپنے ناولوں تلخیاں اور محرومیاں انہوں نے 

میں بڑی خو بصورتی کے ساتھ ‘‘  گئودان’’، ‘‘  غبن ’’، ‘‘نر مال’’، ‘‘ حسن

پیش کیا ہے ۔ ان سب ناولوں میں عورت بحیثیت مظلوم ، بے یارومدگار اور رسم و 

و اپنے رواج میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے ۔       انہوں نے عورت کی نفسیات ک

ناولوں میں احساسات و جذبات کی سطح پر بھی خوب  صورتی کے ساتھ پیش کیا 

 ہے۔ 

ان کی ناول نگاری میں جو دوسرا طبقہ  موضوع بحث بنا  یا ہے  ان میں نچلے 

گئو ’’ اور متوسط  طبقے کے مزدور ، ہاری ، مزارع ، کسان وغیرہ  شامل ہیں۔ 

ل ایسے ہیں جن میں اس طبقے کے مسائل اور کئی دوسرے ناو‘‘ غبن ’’ ، ‘‘ دان

کو بھر پور انداز میں بیان کیا گیا ہے ۔ ان غریبوں کے استحصال کا ذمہ دار پریم 

چند نے ساہو کارانہ  نظام اور زمیندارانہ ، جاگیر دارانہ نظام  کے سا  تھ ساتھ  

ے مذہبی طبقے کو بھی ٹھہرایا  ہے ۔ یہ مذہبی طبقہ مختلف اوچھے ہتھکنڈوں س

غریب طبقے کو لوٹنے پر تیار رہتا ہے ۔ وہ چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا پھر 

موت فوت یا کفن دفن کا۔ بیسویں صدی  کو صنعتی انقالب کی صدی کہا جاتا ہے  

اور پریم چند کی ناول نگاری اس عہد میں عروج پر تھی ، جب صنعتی انقالب بھی 

ے ابھرنے والے مزدوروں کے مسائل عروج پر تھا۔ انہوں نے صنعتی انقالب س

اور سرمایہ دار اور مزدوروں کے مابین تعلقات ، کشمکش  اور مزدوروں کی 
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چوگان ’’ ، ‘‘ گوشہ عافیت ’’ تنظیموں کی آواز کو اپنے ناولوں میں جگہ دی۔ 

میں انہوں نے   کسانوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو بھی جگانے اور ‘‘  ہستی 

 کی ہے ۔  بیدار کرنے کی کوشش

پیچھے اس دور میں سر گرم تحریکوں  کا ذکر کیا گیا ہے ۔ جن میں سے کئی ایک 

سے پریم چند بھی متاثر  نظر آتے ہیں۔ ان  کے ناولوں میں گاندھی فلسفہ کے 

نمایاں اثرات ملتے ہیں۔ پریم چند انسانی ہمدردی اور انسان دوستی کے ساتھ ساتھ 

کے مر کزی ‘‘ چوگان ہستی ’’ست بھی تھے۔مہاتما گاندھی کی طرح روایت پر 

کردار سور داس    کو لے لیجئے  جو گاندھی جی کے فلسفے کا حامل اور 

پرچارکر نے واال ہے ۔ یہ کردار قدیم تہذیبی اقدار سے جڑا اور پرانی روش پر 

چلنے واال انسان ہے ۔ بیسویں صدی  جہاں دوسری  کئی تحریکوں کے آغاز و ا 

کی صدی وہیں آزادی کی تحریکیں خصوصاً بر صغیر میں زورو  رتقاء اور عروج

شور سے چل رہی تھیں۔جن کو پریم چندنے اپنے ناولوں میں جگہ دی ہے ۔ ان میں 

جدو جہد آزادی کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہیں ۔یوں تو ان کے تمام ناولوں میں      

میں انہوں نے جد جہد ‘ ‘میدان عمل ’’ آزادی کا کوئی نہ کوئی  پہلو ملتا ہے مگر

 آزادی کو بھر پور انداز میں پیش کیا ہے ۔ 

پریم چند اپنی ناول نگاری کے آخری دور میں گاندھی فلسفہ اور دوسری تحریکیں  

مثالً بر ہمو سماج   کی اصالحی تحریکوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 

ان کے ناولوں میں مگر ان  کے اندر چھپے  ایک  مصلح اور انقالبی کا رویہ 

شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے ۔ پریم چند کی  جہاں بر صغیر میں چلنے والی 

تحریکوں  پر گہری نظر تھی اور جیسا کہ اوپر ذکر بھی کیا جا چکا ہے کہ وہ ان 

سے متاثر بھی تھے ۔ وہیں ان کے دور میں بین االقوامی سطح پر بھی کئی 

وری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا  اور تحریکیں چل رہی تھیں جنہوں نے پ

ادب میں بھی ان کا پر چار زوروں پر تھا ۔ یہاں ذکر ہے اشتراکی تحریک کا جس 

سے پریم چند بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے ۔ترقی پسند تحریک کے ساتھ آغاز 

 ہی سے وہ عملی طور پر وابستہ ہوگئے ۔    

محض اپنے ارتقائی جائزے  کی ضرورت کے پریم چند کی ناول نگاری کا ذکر 

تحت کیا گیا ہے ۔ چونکہ اردو ناول کی تاریخ میں وہ ایک معتبر نام ہیں ۔ یہ بات 

اپنی جگہ درست ہے کہ پریم چند نے اپنے  کرادروں کے احساسات  و جذبات کو 

اور خاص طور پر ان کی نفسیات کو بھر پور انداز میں بیان کیا ہے ۔ مگر جہاں 

علم نفسیات کےکسی مخصوص مکتبہ فکر کے  زیر اثر لکھنے  یا نفسیات تک 

کے کسی مخصوص مکتبہ  فکر سے  متاثر ہونے کا تعلق ہے تو یہ ان کے مزاج 

سے میل نہیں کھاتا تھا۔ مرزا ہادی رسوا اور مرزا محمد سعید ، دو ایسے ناول 

کسی قدر   نگار ہے جن کے ہاں کرداروں کی پیش کش میں  نفسیاتی شعور  

 موجود ہے ۔ 
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پریم چند کی تخلیقی زندگی میں جو ناول نگاری کی نئی نسل ابھر آئی تھی ۔ ان میں 

قاضی عبد الغفار ، مجنوں کورگھ پوری ، عظیم بیگ چغتائی ، آل احمد سرور  

وغیرہ کے نام بہت اہم ہیں۔ ان سب کی ناول نگاری میں  جو انہیں انفرادیت بخشتی 

پہلی دفعہ اس کھیپ نے مغربی علم و ادب سے استفادے اور  ہے وہ یہ ہے کہ

اثرات کی بنیاد ڈالی ہے ۔ ان لوگوں کے ہاں پرانی قدروں سے رو گردانی ، باغیانہ 

رویہ اور خاص طور پر مذہب سے بیزاری کا رویہ پروان چڑھتا نظر آتا ہے ۔ یہی 

شدت اختیار کر باغیانہ جذبہ تر قی پسند تحریک شروع ہونے کے بعد اور بھی 

جاتا ہے۔  مجموعی طور پر تیسری اور چوتھی دہائی میں مغربی علوم و ادب سے 

اثرات قبول کرنے اور مغرب میں اٹھنے والی تحریکوں سے ادیب متاثر نظر آتے 

ہیں ۔ اس لیے ان پر مغربی ادیبوں کا اثر غالب ہے ۔ اکثر و بیشتر تخلیقات مغربی 

انہیں اپنی زبان اور ماحول میں پیش کر دیا گیا  ادب سے مرکزی خیال اخذ کرکے

 تھا۔ 

مارکسیت اور اشتراکیت  کی تحریک بھی  انہی دنوں زوروں پر تھی ۔ دوسری 

جنگ عظیم اور بیسویں صدی کے صنعتی انقالب نے انسان  میں  باطنی طورپر 

تحلیل ’’شکست و ریخت ، یاسیت اور نا امیدی پیدا کر دی تھی  جس  کا عالج 

کی صورت میں سامنے آیا۔ ان دونوں تحریکوں نے انسان کے بنیادی ‘‘ فسی ن

میں ‘‘  جنس کی جبلت’’ اور ‘‘ بھوک کی جبلت  ’’ مسائل کو دو بنیادی جبلتوں 

تقسیم کر دیا اور کہا کہ ان کی بار آوری اور تسکین ہی انسان کے دکھوں کا مداوا 

ی کو دیکھنے کے سابقہ تمام کر سکتی ہے ۔ ان دونوں تحریکوں نے جہاں زندگ

نظریات کو متاثر اور رد کیا وہیں دنیا بھر کے ادب کو بھی متاثر کیا۔ بقو ل ڈاکٹر 

 سہیل بخاری :

اس انقالب آفرین صدی نے آئن سٹائن کے عالوہ  دو اور یہودیوں 

کو جنم دیا ، کارل مارکس اور فرائیڈ حیاتیاتی نقطہ نظر سے انسان 

ں قرار پائیں۔ بھوک اور جنس ۔ لہذا مارکس کی دو بنیادی ضرورتی

نے بھوک کا عالج سوچا اور فرائیڈ نے جنس پر اپنی توجہ مرتکز 

کر دی اور اسی طرح تسخیر فطرت کی  یلغار شروع ہوئی۔۔۔ ان 

تمام انقالبات کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر پڑ رہا تھا چنانچہ ادب 

 ۲۷بھی اس سے    محفوظ نہ تھا۔ 

یکوں کے زیر اثر دو رویے ایک دوسرے کے متوازی چلنے  اور  ان  دو تحر

نشوونما پانے لگے ۔ اول یہ کہ ادب میں حقیقت نگاری کا رجحان پر وان چڑھنے 

لگا ۔ جس کے سبب جدید ناول میں زندگی سے  متعلق ہر قسم کے حقائق پیش کیے 

یب بلخصوص جانے لگے  ۔ دوم یہ اس کا الزمی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دور کے اد

ناول نگار ، اپنی تخلیقات میں داخلی اور خارجی دونوں سطح پر  زندگی کو پیش 

کرنے لگے ۔ خارجی زندگی کی پیش کش میں مارکس کے نظریات کی وجہ سے 

ما حول اور سماج کا تجزیہ ضروری قرار پایاجبکہ فرائیڈ کے زیر اثر داخلی 
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سے ‘‘ تحلیل نفسی’’لخصوص زندگی کی حقیقت کا تجزیہ جدید نفسیاتی علم ب

اثرات و استفادے کا رجحان  تیزی سے زور پکڑنے لگا۔ مارکس اور اشتراکیت 

تحلیل ’’سے قطع نظر چونکہ یہ ہمارے موضوع سے خارج ازبحث ہے۔ جہاں تک 

 کا تعلق ہے ۔ بقول ڈاکٹر یوسف سر مست :   ‘‘ نفسی 

ے قدیم نئے سائنسی علوم )تحلیل نفسی (نے انسانی شخصیت ک   

تصور کو بدل کر رکھ دیا  تھا۔ اس لیے اب انسان کی شخصیت کو  

شعور اور ال شعور کے پیچیدہ راستوں سے گزر کر سمجھنے اور 

سمجھانے کی کو شش ہونے لگی  اور یوں جدید ناول نگار کی تمام 

تر توجہ فرد کے ال شعور کو پیش کرنے پر مبذول ہوگئی ۔ نئے 

انسان کے کردار کا حقیقی قدو قامت اس  ماہرین نفسیات کے مطابق

 ۲۸کے ال شعور میں چھپا ہوتا ہے۔ 

عالمی ‘‘ تحلیل  نفسی ’’ادب میں اس  رجحان  نے ایک انقالب برپا کر دیا۔ جہاں 

سطح پر ادب کو متاثر کیا وہیں اردو ادب بھی اس سے اثرات قبول کیے بغیر نہ رہ 

تحریک اور اشتراکیت کے عروج کا  سکا۔  برصغیر میں یہی زمانہ جو ترقی پسند

تحلیل ’’زمانہ ہے اور اسی کے زیر اثر ہی ادب تخلیق ہو رہا تھا۔ اس کے متوازی 

سے اثرات قبول کرنے اور فرائیڈ کے افکارو نظریات سے متاثر ہونے ‘‘ نفسی

کے زیر اثر اردو ناول کے  مواد اور کرداروں ‘‘ تحلیل نفسی ’’والوں نے بھی 

ں نئے تجربات کا آغاز کیا ۔  آزادی سے قبل اور بعدمیں فرائیڈ کے کی پیش کش می

افکار ونظریات کے زیر اثر ناولوں کے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ناول 

زیادہ پر کشش اور دلفریب رہا ہے ۔  ‘‘ نظریہ جنس’’نگاروں کے لیے فرائیڈ کا 

ر قی پسند ناول جو سب سے زیادہ  دلچسپ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ     ت

نگاروں نے یوں تو حقیقت  نگاری کی دھن میں جنس کو بھی اپنے ناولوں کا 

سے انکاری رہے ہیں۔ تاہم یہ رویہ ‘‘ نظریہ جنس’’حصہ بنایا ہےمگر فرائیڈ کے 

تمام ترقی پسند ناول نگاروں کا نہیں ہے   کیونکہ بہت زیادہ ناول نگاروں نے 

ش محسوس کی ہے بلکہ اسے اپنے ناولوں سے کش‘‘ نظریہ جنس ’’فرائیڈ کے 

 میں جگہ بھی دی ہے ۔ بقول ڈاکٹر عبدالسالم :

یہ درست ہے کہ معقول ترقی پسند وں نے فرائیڈ کو اپنا امام تسلیم 

نہیں کیا امام تو شائد کوئی بھی ترقی پسند تسلیم کرنے کے لیے 

 تیار نہ ہو گا مگر فرائیڈ ان میں سے بیشتر کے ذہنوں پر سوار

ضرور ہے وہ زندگی کو فرائیڈ ہی کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ 
۲۹ 

ڈاکٹر عبدالسالم کی یہ رائے سو فیصدی درست ہے  کہ تر قی پسند ناول نگاروں 

ہی کے ناولوں میں  مارکس کے ساتھ ساتھ فرائیڈ کے نظریات بھی فروغ پانے 

ء سے لے کر بیسویں صدی کی آخری دہائی تک مختلف ۱۹۳۰لگے۔  یہ سلسلہ 



cxii 
 

سے دو دہائی پہلے  انداز میں جاری رہا اور یہ بھی درست ہے کہ جو زور آزادی

اور دو دہائی بعد رہا ہے ۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج  کم ہوتا گیا ہے۔ جیسا کہ 

بارہا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ فرائیڈ کے نظریات نے ناول کوفکری  اور فنی 

دونوں سطح پر متاثر کیا ہے۔ یہی حال اردو ناول کا بھی ہے۔   فرائیڈ کے افکارو 

ر لکھنے اور متاثر ہونے والوں میں سجاد ظہیر ، عزیز احمد، نظریات کے زیر اث

عصمت چغتائی،قراۃالعین حیدر ،  راجندر سنگھ بیدی ، انیس ناگی، عبدہللا  حسین،  

سعادت حسن منٹو، حجاب امتیاز علی، اکرام ہلل ، ممتاز مفتی و غیرہ کے نام سر 

اردو ناول ’’  موضوع فہرست ہیں۔  یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے 

کو فکری سطح پر ہی محدود رکھا ‘‘ پر فرائیڈ کے افکارورنظریات   کے اثرات

گیا ہے ۔ اس لیے آئندہ ابواب میں ان ناول نگاروں کے نالوں کا انتخاب کیا گیا ہے 

جنہوں نے فکری سطح پر فرائیڈ کے افکارو نظریات کے اثرات قبول کیے ہیں۔ 

جن میں فکری اور فنی دونوں سطح پر اثرات موجود بعض ناول ایسے بھی ہیں 

اردو ناول پر فرائیڈ ’’ہیں۔ ان میں بھی فکر ہی کو موضوع بحث الیا گیا ہے ۔    

کے موضوع کے تحت فکری سطح پر اردو ناول ‘‘ کے افکارو نظریات کے اثرات

میں  مواد اور کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل   سواالت کے 

 ات تالش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔جواب

فرد بحثیت فرد کیا ہے؟ ، فرد کا معاشرے سے کس نوعیت کا تعلق ہے ؟،  فرد کی 

شخصیت کی تشکیل اور نشوونما میں لحد سے لے کر مہد تک  جبلت جنس کا کیا 

کردار رہتا اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟، شخصیت کی تعمیر اور تخریب میں ال 

ا عمل دخل ہوتا ہے ؟، شخصیت کی تعمیر میں کون سے محرکات کار شعور کا کی

فرما ہوتے ہیں؟، کردار کی تعمیر میں ذہنی الجھنیں کیونکر اور کیسے جنم لیتی 

ہیں اور اس کے ردعمل میں فرد کی ذات اور قول و فعل کیا سمت اختیار کرتے 

متاثر ہوتی  ہیں ؟، فرد کی جنسی زندگی مختلف ال شعوری محرکات سے کیونکر

ہیں؟، فرد کی  جنسی گھٹن یا ناآسودگی ، جنسی محرومیاں ، جنسی تلذذ سے پیدا 

ہونے والی  الجھنوں کی نوعیت کیا ہے ؟ اور یہ تمام محرکات کس قدر فرد کو 

 بحرانی کیفیت اور اس کی شخصیت کو عدم توازن سے دوچار کرتے ہیں؟

یات کی روشنی میں اگلے ابواب میں    انہی سوالوں کا جواب   فرائیڈ کے افکارونظر

 تالش کرنے کی کوشش کی جائے گی ۔   
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 حوالہ جات

ء ، ۱۹۵۷وقار عظیم ، ڈاکٹر، نیا افسانہ ، اردو اکیڈمی  سندھ ، کراچی،  ۔۱

 ۷۱ص

خالد اشرف ، ڈاکٹر ، بر صغیر میں اردو ناول ، فکشن ہاؤس ،الہور،  ۔۲

 ۹ء، ص۲۰۰۵

سلیم اختر ، ڈاکٹر ، )مقدمہ ( مجموعہ ڈپٹی نذیر احمد ،  الفیصل ناشراِن  و  ۔۳

  ۳۷ء، ص ۲۰۰۰تاجران کتب ، الہور ، 

  ۳۷ایضاً، ص  ۔۴

علی عباس  جاللپوری ، مقاالت جاللپوری ، تخلیقات ،   ۔۵

 ۱۷۰ء،ص۲۰۱۰الہور،

ر احمد   ، نذیر احمد ، ڈپٹی ، ابن الوقت ،)ناول( مشمولہ : مجموعہ ڈپٹی نذی ۔۶

   ۲۱۱ء، ص ۲۰۰۰الفیصل ناشراِن و تاجران کتب ، الہور،  

 ۲۶۹ایضاً، ص ۔۷

  ۲۴۷ایضاً، ص ۔۸

  ۶۱ایضاً، ص ۔۹

نذیر احمد ، ڈپٹی ، فسانہ مبتال  ،)ناول( مشمولہ : مجموعہ ڈپٹی نذیر احمد   ،  ۔۱۰

 ۶۴۱ء، ص۲۰۰۰الفیصل ناشراِن و تاجران کتب ، الہور،  

خان ، ڈاکٹر ، آزادی کے بعد اردو ناول  ہیئت ، اسالیب  اور ممتاز احمد  ۔ ۱۱

  ۲۱۴ء،ص ۲۰۰۸رجحانات ، انجمن ترقی اردو ، کراچی ، 

غالم حسین اظہر ، اردو افسانے کا نفسیاتی مطالعہ ، سندھ یونیورسٹی ،  ۔۱۲

  ۳۶۸ء، ص ۱۹۷۵کراچی ، 

اکیڈمی سندھ، عبدالسالم ، پروفیسر ، بیسویں صدی میں اردو ناول ، اردو  ۔۱۳

    ۱۴۸ء، ص ۱۹۷۳کراچی ، 

مرزا رسوالکھنوی ، امراؤ جان ادا ، الفیصل ناشراِن و تاجران کتب  ،  ۔۱۴

 ۱۱ء، ص ۲۰۰۳

محمد سعید ، مرزا، خواب ِ ہستی ، الحمراء پبلشنگ ، اسالم آباد ، طبع اول ،  ۔۱۵

   ۴۲ء، ص۲۰۰۱
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  ۴۵ایضاً، ص  ۔۱۶

صدی میں اردو ناول ،  نیشنل بک ڈپو ،  یو سف سر مست، ڈاکٹر ، بیسویں ۔۱۷

   ۱۳۳ء، ص ۱۹۷۳حیدر آباد ، 

ء،  ص ۲۰۰۱محمد سعید ، مرزا، یاسمین ، الحمراء پبلشنگ ، اسالم آباد ،   ۔۱۸

۳۵   

 ۶۵ایضاً، ص ۔۱۹

  ۶۸ایضاً، ص ۔۲۰

   ۱۳۴یو سف سر مست، ڈاکٹر ، بیسویں صدی میں اردو ناول ، ص  ۔۲۱

  ۷۱یاسمین ، ص محمد سعید ، مرزا ،  ۔۲۲

 ۲۳نیاز فتح پوری ، شہاب کی سر گزشت، نگار بک ڈپو، لکھنو، ص  ۔۲۳

  ۲۰ایضاً، ص ،  ۔۲۴

  ۱۰ایضاً، ص  ۔ ۲۵

 ۳۷۹۔ ۳۸۰غالم حسین اظہر ، اردو افسانے کا نفسیاتی مطالعہ ،ص  ۔ ۲۶

ء، ص ۱۹۶۰سہیل بخاری ، ڈاکٹر ، اردو ناول نگاری ، مکتبہ جدید ، الہور،  ۔۲۷ 

۱۴۶ 

یوسف سر مست، ڈاکٹر ، عصمت چغتائی کی ناول نگاری ، )مضمون(  ۔۲۸

مشمولہ :عصمت چغتائی شخصیت اور فن ، مرتبہ ، ڈاکٹر ایم  سلطانہ بخش 

 ۶۵ء، ص۱۹۹۲، ورڈ ویژن پبلشرز، اسالم آباد، 

عبدالسالم، پروفیسر  ، عبدالحق حسرت ، ڈاکٹر ،   عصمت چغتائی  ۔۲۹

  ۱۶اورنفسیاتی ناول ،ص 
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 باب سوم 

 اردو ناول پر فرائیڈ کے نظریہ جنس کے اثرات

 جنس کی اہمیت 

کے اصطالحی مفہوم کا تعلق ہے ، یہ لفظ اپنے اندر معانی ‘‘ جنس ’’جہاں تک 

اور مقاصد میں ال محدود گہرائی اور وسعت لیے ہوئے ہے۔ یہ جذبہ اتنا شدید اور 

صرف نظر کرنا ،ناممکن ہے ۔ یہ قوی ہے کہ اس  کی موجودگی اور اہمیت سے 

انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک برابر قائم و دائم رہتا ہے ۔ 

معمولی سے غور و فکر سے باآسانی یہ دیکھا اور مشاہدہ کیا  جا سکتا ہے کہ یہ 

محض انسانوں میں ہی نہیں بلکہ حیوان ، رینگنے والے کیڑے مکوڑوں اور پر 

موجود ہوتا ہے ۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سب کے  ندوں وغیرہ میں بھی 

طریق کار میں فرق ضرور پایا جاتا ہے ۔  یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح 

سے وابستہ ہے اسی طرح ان چرند پرند ، کیڑے ‘‘ جنس’’ نسل ِانسانیت کی بقاء 

‘‘ جنس’’مکوڑوں اور کئی دوسرے جاندار وں کی افزائش اور بقائے نسل بھی 

وابستہ ہے ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسانی جنس جسمانی تقاضوں کے ساتھ سے 

ساتھ  اس کی ذہنی زندگی ، اس کی شخصیت کی نشوونما ، اعمال و افعال میں بھی 

 اہم کردار ادا کرتی ہے ۔      

جنسی خواہش بھی دیگر جسمانی خواہشوں اور جبلتوں انسان میں قدرتی اور 

نمو پذیر ہوتی ہے ۔  اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں فطری  طور پر موجود  اور 

کر سکتا کہ  انسانی اعمال کے بیشتر پہلوؤں  پر کم و بیش یہ جذبہ غالب رہتا ہے ۔ 

یہ  جذبہ اپنی قو ت اور شدت میں اس قدر وحشی ، غیر منطقی ، غیر مربوط اور 

رفت میں لے اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض اوقات  انسانی عقل و فکر کو اس طرح گ

 لیتا ہے کہ عقل مند ترین انسان بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے ۔ 

جنس کی اہمیت و افادیت  کاا س بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر 

ہر تہذیب ،  معاشرے حتی کہ مذاہب تک   میں  ملتا ہے ۔ ایک طرف مختلف شعبہ 

اس جذبے کو ضابطہ تحریر میں النے  ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں  نے
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کی کوششیں کی ہیں  تو دوسری طرف مذہبی کتب تک میں اس کا ذکر موجود ہیں 

۔ انسانی علوم میں ماہرین بشریات ، ماہرین حیاتیات ، ماہرین معاشیات ، ماہر ین 

عمرانیات اور ماہرین نفسیات نے اپنے اپنے نقطہ نظر اور رنگ ڈھنگ سے  

جنس پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے اپنے انداز میں اس کی اہمیت و انسانی  جذبہ 

افادیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ۔ موضوع کی مناسبت ، ضرورت اور 

گنجائش کے پیش نظر یہاں صرف علماء نفسیات ، اور اس میں بھی محض سگمنڈ 

مشہور ہے کہ فرائیڈ کے تذکرہ پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔       فرائیڈ سے متعلق یہ 

‘‘ نظریہ جنس’’اس کی شہرت کے سا تھ ساتھ اس کی بد نامی کا سبب بھی اس کا  

ہے ۔ اس نے جنس کو وسیع تر مفہوم میں بیان کیا ہے ۔ یہ نہیں کہ فرائیڈ سے 

پہلے جنس کا بیان نہیں ملتا یا پھر  اس کا  نفسیاتی  نقطہ نظر سے تجزیہ نہیں کیا 

فرائیڈ سے پہلے جنس سے مراد محض وہ مخصوص  گیا ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ

کارکردگی تھی جس میں جنسی کار کردگی کو بنیادی حیثیت تھی ۔ جنس کا بیان 

شجرہ ممنوعہ تھا۔ حتی کہ جنسی لٹریچر پر کئی طرح کی پابندیاں تھی اگر کوئی 

پڑھتا بھی تھا تو چوری چھپے پڑھتا ۔  فرائیڈ نے اس لفظ کے مفہوم میں وہ سب 

دا کرتے ہوئے اسی صرف جنسی فعل  تک محدود کرنے کی بجائے پہلی مرتبہ پی

جنس کا رشتہ فرد کی شخصیت کی تعمیر و تخریب  اور ذہنی زندگی سے جوڑ 

دیا۔ اس میں جنسی بھوک کو پیٹ کی بھوک کی طرح ایک سماجی اور معاشی 

ے ہیں مسئلے کے طور پر پیش کیا۔ اس کے جنسی نشوونما کے جو مدارج پیش کی

 ان کو کسی کو اختالف تو ہو سکتا ہے مگر کلی طور پر ٹھکرایا نہیں جا سکتا ۔   

فرائیڈ اس نہایت اہم سوال کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مصرف یا مقصد کیا ہے کا 

کے طویل عرصہ  تجربات و مشاہدات  کی روشنی میں ‘‘ تحلیل نفسی ’’جواب 

نظر یہ جواب دیتا ہے کہ انسان  فطری  انسانی  طرز عمل   اور رویے کے پیش

طور پر اپنی بہمانہ  جبلتوں کی تسکین کا خواہاں ، خو شیوں کا متالشی اور 

دکھوں سے گریز  اختیار کرتا ہے ۔ یا یوں  کہنا چاہیے کہ اپنی جبلتوں کی تسکین   

سے حظ  اٹھانا، اس کے ذرائع تالش کرنا  اور غم و تکلیف اور دکھ درد سے خود 

   Principle and Pleasureو بچانا اس کی فطرت میں شامل ہے ۔    فرائیڈ اپنی کتاب ک

میں مسرت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسرت ہماری خواہشات کی تکمیل 

 اور تشفی کا نام ہے ۔ 

 جنس اور فنون لطیفہ 

اور  فنون لطیفہ مثالً                      مصوری ، نقاشی ، رقص، سنگ تراشی 

بلخصوص ادب کسی نہ کسی طرح انسانی احساسات و جذبات  کی تر جمانی کے 

لیے پوری صالحیت رکھتے ہیں۔ ان تمام میں جنس کا بیان اور شہوت کا تقریباً ہر 

پہلو بیان ہوا ہے چونکہ ادیب اور فنکار نے اپنی تخیل کی بلند پروازی سے ادب 
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واقع تالش کرنے کی کوشش کی ہے ۔ اور فنون لطیفہ میں خوشی اور لذت    کے م

اس کے بر عکس دکھ درد اور تلخ حقائق سے گریز کے پہلو بھی نکالے ہے ۔ 

نفسیاتی نقطہ نظر سے جہاں اور فنکار کے لیے یہ  تسکین اور گریز و فرار  کا 

ذریعہ ہے۔ وہیں قاری بھی اس سے یہی کام لیتا ہے ۔  مثال کے طور پر حسن کی 

انسان کی ٹھوس زندگی میں کوئی مصرف نہیں ہے  مگر حسن تخلیق کا یوں تو 

سے جو کیفیت ، سرور اور جمالیاتی خوشی ملتی ہے وہ انسان کی زندگی کی دبی 

اور کچلی خواہشات کی تشفی کا متبادل بن جاتی ہے ۔ حسن جنس سے کوئی 

علیحدہ چیز نہیں ہے  اور نہ ہی حسن کی تخلیق میں جنسی محرکات سے رو 

کی جا سکتی ہے ۔ اس لیے جنس ، ادب اور فنون لطیفہ میں ایک اہم  گردانی

تخلیقی محرک رہا ہے ۔ اس لیے ادب اور فنون لطیفہ میں جنس کا اظہار مختلف 

 صورتوں میں  ہمیشہ موجود رہا ہے ۔

ادب کی تاریخ خود انسان جتنی پرانی ہے ۔ تاہم یونان وہ پہلی تہذیب  جہاں سے  

ساتھ ادب کا آغاز بھی ہوا۔ یونانی ادب کا بغور مطالعہ کیا  مختلف علوم کے ساتھ

جائے  تو جنس کا بیان    واضح موجود ہے۔ سقراط اور ارسطو کی تخلیقات میں  

ہم جنسی محبت کا بر مال اور فخریہ اظہار ملتا ہے ۔   مردوں کے ساتھ ساتھ 

ن کی مشہو عورتوں کے ادب میں بھی ہم جنسی محبت کا اظہار ملتا ہے ۔ یونا

شاعرہ سیفو کی شاعری میں نہ صرف ہم جنسی رجحان  غالب ہے بلکہ عملی طو 

کی اصطالح  Lesbianismر پر بھی ہم جنس پرستی اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ 

دراصل سیفو کی جائے پیدائش سے ہی ماخوذ ہے ۔ ہومر کی تخلیقات میں بھی 

ں  تخلیق کیے گئے ادب میں جنس کا بیان ملتا ہے ۔ الغرض دنیاکی ہر زبان می

 جنس کا بیان ملتا ہے ۔ 

فرائیڈ اور اس کے نظریہ جنس کا ادب سے گہرا رشتہ ہے ۔ اس کی اہمیت کا اس 

بات سے بھی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ خود فرائیڈ نے اپنے نظریات  کو  تقویت 

تحلیل ’’دینے اور وضاحت کرنے  کے لیے    ادب سے مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے 

کی روشنی میں سوفو کلیز ، شیکسپیئر ، دوستو فسکی  وغیرہ کی تخلیقات ‘‘ نفسی 

کا جائزہ لیاہے ۔ اس طرح بیسویں صدی  کے عالمی ادب میں فرائیڈ کے نظریہ 

 جنس کے فکری پہلو کو جگہ دی جانے لگی۔ بقول دیوندرا سر :

ح کو فرائیڈ  کے نظریات کے زیراثر ادب  کے مواد میں کئی طر

تبدیلیاں  رونما ہوئیں ۔ مثال کے طور پر ادب کے موضوعات  اور 

تخلیق میں خواب ا ور خواب کی عالمتیں، طفلی جنسیت ، ایڈی پس 

کمپلیکس، ابتدائی سماج کی رسوم ، تالش پدر ، بطن کا عہد طفلی 

کی طرف مراجعت ۔۔۔ وغیرہ کو اہمیت ملی محبت افالطونی یا 

ی سطح پر ہی اہم ہوگئی اور عورتوں کی روحانی نہ ہو کر جسمان

آزادی  بلخصوص جنسی آزادی کو موضوع بنایا جانے لگا اور 
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جنس کو شجرہ ممنوعہ قرار دے کر اسے ادب کے بنیادی 

       ۱محرکات او ر موضوعات میں شامل کیا جانے لگا۔   

سب سے پہلے انگریزی ادب   میں فرائیڈ کا نمایاں اثر ناول کی صنف پر پڑا۔ ڈی ۔ 

، ‘‘تحلیل نفسی ’’ایچ ۔ الرنس وہ پہال شخص ہے جس نے  اپنے ناولوں میں 

کی کار فرمائیاں  ا ور جنس کو بطور خاص جگہ دیتے ہوئے کئی ‘‘ الشعور’’

سلہ چل نکال ۔ طوالت کے دوسرے ادیبوں کے لیے راہ ہموار کی ۔ پھر تو یہ سل

پیش نظر  ادیبوں کے نام گنوانا یا  مزید تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں ہے ۔ انگریزی 

ادب  کی دیکھا دیکھی اور تقلید میں ، اردو ادب میں بھی فرائیڈ کا نظریہ جنس 

فروغ پانے لگا۔ ادب کی دوسری اصناف کے ساتھ ساتھ ناول میں بھی اس کا چلن 

نے لگا ۔  اردو ناول کی تاریخ اور ارتقا ءمیں فرائیڈ  کے نظریات اور اظہار ہو

سے استفادہ  اور اثرات قبول کرنے  والے ناول نگاروں کی تعداد  انگلیوں پر گنی 

جا سکتی ہے اور فرائیڈ کے زیر اثر جنسی و نفسیاتی رجحان کا عرصہ بھی کچھ 

سے متاثر ہوکر اس کے  زیادہ دراز نہیں ہے ۔     جن ناول نگاروں نے فرائیڈ

نظریات کو اپنے ناولوں میں جگہ دی  ا ن میں عزیز احمد ، عصمت چغتائی ، 

سعادت حسن منٹو ،  راجندر سنگھ بیدی ، اکرام ہللا ، حجاب امتیاز علی ، ممتاز 

مفتی  وغیرہ کے  نام سر فہرست ہیں۔   ذیل میں فرداً فرداً  ان  ناولوں کا جائزہ   

جن پر بالواسطہ یا بالوسطہ فرائیڈ کے نظریہ جنس   کے اثرات  پیش کیا گیا ہے

 موجود ہیں۔ 

 ء(۱۹۳۱: عزیز احمد)ہوس

ء کے بعد فرائیڈ سے متاثر ہونے والے ۱۹۳۰اردو ناول کی تاریخ اور ارتقاء میں 

ناول نگاروں میں عزیز احمد سرفہرست ہیں۔  فرائیڈ کے افکارو نظریات سے براہ 

استفادہ کرنے والوں میں انہیں اولیت حا صل ہے۔ انہوں نے اپنی راست اثرات و 

ناول نگاری میں سیاسی ، سماجی اور نفسیاتی پس منظر میں ہندوستان کی تہذیب 

میں  پیش کیا ہے ۔ مٹتی اور جنم لیتی تہذیب ، پرانی   ےکو بڑے فنکارانہ پیرا ہ

نئی تہذیب  اور پرانی تہذیب کی باقیات اور  جدید کو قبول کرنے میں  تشکیک ،

میں کشمکش  کے نتیجے میں جنم لینے والے  مستقبل کے منظر نامے کو انہوں 

جنس ’’نے اپنے ناولوں کا مو ضوع بنایا۔ اس پیش کش میں   ان کے ناولوں میں  

 کو بنیادی اہمیت  حاصل رہی ہے۔ ‘‘ 

گاری سے ء کے بعد عزیر احمد سمیت کئی ناول نگاروں نے راویتی ناول ن ۱۹۳۰

ہٹ کر جہاں ہیئت اور مواد میں نت نئے تجربات کئے و ہاں جنسی جذبات اور 

احساسات کا بھی کھل کر بیان کیا۔ جنس کا بیان اس سے پہلے لکھے جانے  والے 

ء کے بعد ۱۹۳۰ناولوں میں بھی ملتا ہے مگر ان   میں ایسی بے باکی نہیں جو 

جنس ’’ انفرادیت یہ ہے کہ ابکے ناولوں میں ہے۔  اس دور کی دوسری بڑی 
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کو شخصیت ‘‘ جنس ’’کے طور پر بیان نہیں کیا گیا بلکہ ‘‘ جنس’’کو  محض ‘‘

کے الشعوری پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔ اب کردار صرف کردار نہیں رہے 

بلکہ ان کی شخصیت کی تعمیر و تخریب میں الشعور اور اس کے  لوازمات اور 

صل ہوگئی۔ اس نئے رویے اور رجحان میں سائنس  وظائف کو بنیادی اہمیت حا

اور نفسیات خاص طور پر فرائیڈ کے نظریات نے اہم کردار ادا کیا۔ بقول ڈاکٹر 

 یوسف  سر مست:

نئے سائنسی علوم نے انسانی شخصیت کے قدیم تصور کو بدل کر 

رکھ دیا تھا۔ اس لیے اب انسان کی شخصیت کو  شعور اور ال 

توں سے گزر کر سمجھنے اور سمجھانے شعور کے پیچیدہ راس

کی کو شش ہونے لگی  اور یوں جدید ناول نگار کی تمام تر توجہ 

فرد کے ال شعور کو پیش کرنے پر مبذول ہوگئی ۔ نئے ماہرین 

نفسیات کے مطابق انسان کے کردار کا حقیقی قدو قامت اس کے ال 

ا کو شعور میں چھپا ہوتا ہے اور جب ناول نگار الشعور کی دنی

پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ الزمی طور پر جنسی جذبے سے دوچار 

 ۲ہوتا ہے ۔  

عزیز احمد کے  ناولوں میں بھی جنسی جذبہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ محقیقین  

کے معاملے میں  تقسیم نظر آتے ہیں۔کچھ لوگوں ‘‘ جنس نگاری ’’اور نقاد  ان کی 

مند اور فطری پہلوؤں کو نظر انداز  کے نزدیک عزیز احمد نے جنس کے صحت

کر کے فحش نگاری اورسستی جذباتیت کو فروغ دیا ہے۔ جب کہ کچھ لوگوں نے  

 کو سراہتے ہوئے انہیں اردو کا ڈی ۔ ایچ۔ الرنس کہا ہے۔  ‘‘ جنس نگاری’’ ان کی 

فرائیڈین نقطہ نظر سے جنس کی تقسیم فطری ، صحت مندانہ ، خالص جنس ، 

ذتیت یا سستی جذباتیت  کا کوئی مفہوم نہیں۔ فرائیڈ نے جنس کو فحش نگاری ، ل

وسیع تر مفہوم میں دیکھا اور بیان کیا ہے ۔ تاہم  پھر بھی تمام جنس کو فرائیڈ کے 

نظریہ جنس کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی تمام جنس کےبیان کا تجزیہ 

سے ‘‘ ہوس’’ا سکتا ہے ۔ فرائیڈ کے افکارو نظریات  کی روشنی میں کیا ج

تک عزیز احمد کے تمام ناولوں میں جنس کا بیان ملتا ہے۔ تاہم اس مقالے ‘‘ شبنم’’

میں ان  ناولوں کو اہمیت دی گئی ہے جن میں فرائیڈ کے  افکار و نظریات  سے 

 استفادہ یا اثرات  ملتے ہیں۔  

نقاد متفق ہیں ۔ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے جس پر تمام ‘‘ جنس’’میں ‘‘  ہوس’’

جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو اکثر و بیشتر کا یہ خیا ل ہے کہ یہ ناول 

میں پردے کے متعلق دو  ہوسپردے کی مخالفت میں تحریر کیا گیا ہے ۔ 

رجحانات سامنے آتے ہیں ۔ پہال رجحان خالصتاً اسالمی و اخالقی ہے  جس میں 

ےعمل کی ترغیب  ہے  جبکہ دوسرا عورت کو پردے کی  پا بندی پر سختی س

رجحان  جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سوچ ہے جو اس سے بیزار ہے  ۔مولوی 



cxxii 
 

کے موضوع کا تعین کرتے ہوئے اس کے دیباچے میں لکھتے ‘‘ ہوس’’عبدالحق 

 ہیں :

اس ناول میں مصنف نے آرٹ کی آڑ میں عقل و جذبات ، محبت و 

ی کشا کش کو بڑی خوش ہوس ، مرد اور عورت کے تعلقات ک

اسلوبی سے دکھایا ہے۔ ۔۔۔ دراصل مصنف  کا مقصود اس ناول کو 

لکھنے سے موجودہ رسم پردہ کا تاریک پہلو دکھانا ہے ۔ نئی پود 

جس نے مغربی تعلیم اور مغربی خیاالت اور جدید حاالت میں 

پرورش پائی ہے وہ اس فرسودہ اور ناکارہ رسم سےبیزار 

اسے اخالق کا محافظ سمجھتے ہے ۔۔۔۔ یہ  ہے۔پردے کے حامی 

مسئلہ مذہبی نہیں اخالقی اور معا شرتی ہے اور اس پر غور کرتے 

وقت نفسیاتی عنصر جو اس کا الزمی جزہے فراموش نہیں کرنا 

چاہیے ۔ اس اہم جزکو مصنف نے اس موقع پر بڑے سلیقے سے 

          ۳دکھایا ہے ۔

 عشق با لمحرمات

کردار نسیم اس نئی نسل کا نمائندہ ہے جو  اپنی موجودہ تہذیب  اس ناول کا مرکزی

میں پردے کا سخت مخالف ہے۔ ایک طرف وہ پردے کو جنسی و جذباتی گھٹن کا 

ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو دوسری طرف  اس کے نفسیاتی مضر اثرات دکھاتا ہے۔ اس 

نے سے کے نزدیک فطری جنسی جبلی و جذباتی احساسات کو پردے میں قید کر

فائدے کی بجائےنقصان ہے ۔ چونکہ جنسی  جبلت کو دبانا ممکن نہیں اس لیے 

جس معاشرے میں پردے کی پابندی ہے وہاں خاندان کے اندر ہی خرابیاں پیدا 

ہوئی ہیں۔ نسیم اپنے چچا کے گھر دہلی میں رہتا ہے جہاں اس کی چچا زاد بہنیں 

اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بہن  بھی رہتی ہیں۔ ایک طرف وہ چچا کو اپنا محسن

سمجھتا ہے تو دوسری طرف  جوانی کے جوش  اور جنسی جبلت کے زیر اثر 

انہیں بری نظر سے بھی دیکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی چچا، خالہ 

،پھوپھی وغیرہ کی بیٹیوں کو بہن سمجھا جاتا ہے اور کچھ لوگ تو اس طرح کے 

اجازت کے باوجود شادی نہیں کرتے۔ اسے دیکھ  رشتوں میں آج بھی  اسالم میں

کر ٹوٹم  قبیلوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ایک ٹوٹم رکھنے وا  لے قبیلے آپس 

میں شادی نہیں کرتے تھے۔  مذکورہ رشتوں سے شادی کی صورت میں  جو اکثر 

دیکھنے میں آیا ہے کہ نو جوان لڑکیاں اور لڑکے پہلے بہن بھائی ہوتے ہیں اور 

پھر ان کی آپس شادی کر دی جاتی ہے ۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے اس کے نتائج کچھ 

کا موضوع شادی نہیں بلکہ پردے کے پس ‘‘ ہوس’’زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوتے۔

 پردہ وہ نفسیاتی حقائق ہیں جو خاندان میں خرابی کا باعث بنتے ہیں۔  

خاندان کے عالوہ نسیم کے نزدیک پردے کی وجہ سے نہ تو نوجوان لڑکے 

دوسروں کے گھر میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی دوسرے گھر کی لڑکیوں کو  بغیر 
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پردے کے باہر جانے کی اجازت ہوتی ہے ۔ اس کے خیال میں ، اس کے محلے 

میں چند پارسی لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھیں مگر مسلمان لڑکوں کو ان تک رسائی  

ذباتی وابستگی کے لیے محدود اور دستیاب اتنی آسان نہ تھی۔اس لیے جنسی و ج

وسائل میں چچا، ماموں ، خالہ اور پھو پھی وغیرہ کی اوالدیں باقی رہ جاتی ہیں ۔  

لڑکیاں جو پہلے ہی گھٹن کا شکا ر ہوتی ہیں اگر انہیں اپنے ان رشتوں میں سے 

  کسی لڑکے سے مثبت اشارہ ملے تو ان کے دام محبت میں گرفتار ہو کر اپنا سب

کچھ ) عزت و آبرو (  قربان کر دیتی ہیں۔  اس ناول کی جو مجموعی فضا بنتی ہے  

وہ یہ کہ پردے  اور  جنسی جبلت کی پابندی محرماتی عشق یا پھر اس سے بھی 

بھوک ) جنسی ( تہذیب ’’ بڑ ھ کر زنا بالمحرمات کا سبب بن سکتی ہے۔   کیونکہ

 ۔‘‘ کے آداب بھال دیتی ہے 

کی اصطالح اس مفہوم میں بیان کی گئی ہے کہ اس ناول کا   زنا بالمحرمات

مرکزی کردار نسیم   اپنی جنسی جبلت کے زیر اثر اپنے چچا جسے وہ خود اپنا 

محسن اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بہن سمجھتا ہے ، ان پر بری نظر رکھتا ہے۔ 

د اور اگرچہ چچا زاد بہن سے نکاح کی گنجائش موجود ہے اور کسی حد تک پسن

اپنے ہی خاندان ’’نا پسند یا پھر محبت بھی کسی قدر قابل ِ برداشت ہے ۔بقول نسیم 

  ۴۔‘‘کی لڑکیاں جن سے نکاح جائز ہو سکتا تھا  تو پھر محبت بھی جائز تھی

لیکن نسیم کی محبت جسم سے آگے نہیں بڑھتی  ۔جس کی بے شمار ثبوت ناول   

ے زیادہ خوبصورت ہے ۔ نسیم کو خو د سے میں موجود ہیں مثالً  سلیمہ ، زلیخا س

بڑی لڑکی میں جنسی کشش محسوس ہوتی ہے جو کہ نفسیاتی طور پر اس طرح 

کی عمر کے لڑ کوں کو خود سے بڑی عورت میں محسوس ہوتی ہے ۔ وہ جب 

بھی زلیخا  کی قربت میں اس کا جسمانی لمس محسوس کرتا ہے ، اس کا جنسی 

م سب کے سامنے جسے بہن کہتا ہے عالم تخیل اور جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ نسی

عالم خواب میں وہ اس کے لیے محض گوشت پوست کی ایک عورت بن جاتی ہے 

 ۔ 

کئی بار اس کے ضمیر کی صورت میں الشعوری (Super Ego)نسیم کا سپر ایگو 

جنسی خواہشات کی دیوار بنتا ہے،اسے کئی بار مالمت کرتا ہے مگر ہربار 

 الشعوری خواہشات غالب آ جاتی  ہیں۔ 

میرے عنفوان شباب کا زمانہ تھا ۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ  میں 

یں ایک عورت   سےاس قدر قریب  بیٹھا ہوں  اور بالکل تنہائی م

اس وقت  وہ مجھے ایک عورت معلوم ہورہی تھی ۔ گوشت پوست 

کی ایک  نوجوان عورت  ، اس وقت فطرت اپنی پوری حکومت 

کے ساتھ میرے دل سے اس پیہم پیدا ہونے والے احساس کو زائل 

 کر رہی تھی ۔ کہ وہ میری چچازاد بہن بھی ہے ۔
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ر غیر معاشرت اور مذہب کے تمام قیدو بند مجھے بے بنیاد او

فطری نظر آرہے تھے ۔ فطرت نے سرشت  انسانی کو آزاد بنایا 

     ۵ہے تو پھر یہ خود ساختہ پابندیاں کیوں ؟

                               (Displscement)استبدال

کے ایک ( Sublimationنسیم کی مصوری میں دلچسپی بھی ارتفاع )

جبلی توانائی کسی ا مطلب ہے،کے زمرے میں آتی ہے۔ جس ک‘‘ استبدال’’سلسلے

فرد پر مرتکز   ہونے کی بجائے  تہذیبی ، فکری ، سماجی  یا اصالحی دھارے 

میں بہنے لگتی ہے ، اس کا مقصد تب بھی اڈ کی جبلی تسکین ہی رہتا ہے   تاہم 

ذریعہ اظہار بدل جاتا ہے مثالً  اس کا اظہار موسیقی ، شاعری ، ادب ، مصوری 

۔   شروع میں جب نسیم زلیخا سے اپنی خواہشات کا گتا ہے  وغیرہ میں ہونے ل

جس ‘‘سائیکی’’تصویر  اظہار نہیں کر سکتا تو مصوری میں تسکین ڈھونڈتا ہے۔ 

میں اسےغسل کرتے دکھا یا   گیا تھا ، نسیم کا  آنکھیں بند کرکے  اس کی جگہ 

پطرہ ، سارجنٹ زلیخا کو رکھ کر جنسی حظ اٹھانا ، زلیخا کا  چہرہ اور جسم قلو 

کی تصویروں  میں تالش کرنا  اور ان ‘‘ ایلن ٹیری ، لیڈی میک بیتھ ’’ کا شاہکار 

تصویروں کی بھونڈی نقل کرنےمیں جنسی جبلت کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ایک 

دن اس نے ان  مصوری کے شاہکار لیڈی میک بیتھ کی تصویر کی نقل کرتے 

 ناک نقشہ بنا ڈاال جو زلیخا کا تھا۔   ہوئے  اپنے ال شعور کے زیر اثر وہی 

لیڈی میک بیتھ کی تصویر مکمل ہو چکی تھی ۔ جمیل ٹینس سوٹ 

 پہنے آیا اور تصویر کو دیکھ کر ہنس کر کہنے لگا ۔ 

نسیم تم نے غور نہیں کیا  اس کا چہرہ زلیخا سے کس قدر ’’ 

 ‘‘ مشابہ ہے۔ 

پر ، میرے تصویر کے دھوکے  نے کیا فی الحقیقت  میرے ہاتھ 

موقلم پر اس قدر جادو کردیا تھا کہ غیر ارادی طور پر لیڈی میک 

 بیتھ کی اس تصویر میں زلیخا سے کچھ مشابہت پیدا ہو گئی تھی ؟ 

ً پکڑے جانے پر خجالت کے کچھ قطرے  میں نے اس طرح دفعتا

 ۶اپنی پیشانی پر محسوس کیے۔

نسیم پکڑے جانے کی وجہ سے آئندہ کے لیے محتاط ہو جاتا ہے ۔ وہ اس واقعہ  

کے بعد نقل کی بجائے طبازاد تصویریں بنانے لگ جاتا ہے  تاہم جنسی جذبہ ہی 

اس کا محرک رہتا ہے۔ ارتفاع کے عمل سے ہی    تہذیب اور ثفافت کے دھارے 

 د۔ آخر کار نسیم کی طبا زاپھوٹتے اور فکر و  فن کے شاہکار وجود میں آتے ہیں

 تصویر نمائش میں بہترین تصویر ہونے کا انعام وصول کرتی ہے ۔
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 اذیت پسندی

نسیم کے جنسی جذبے میں اذیت پسندی کا ہلکا سا تاثر بھی ملتا ہے۔    جب اس نے 

پہلی بار زلیخا کو چھوا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا جس کو اس کی روایتی 

یجہ کہنا چاہیے۔ لیکن ا س کے بعد جب زلیخا ، نسیم میں شرم و حجاب کا نت

دلچسپی لینے لگی تو نسیم اس کی بہن سلیمہ کے قریب رہ کر اسے جالنے لگا۔ 

اسے بخار ہوا تو اس کی تیمار داری کرنے لگا ، اسے دوائی دینے لگا ، جسے 

ی ۔ دیکھ کر زلیخا تڑپ کر رہ جاتی ۔ نسیم کو اس سے وحشیانہ لذت محسوس ہوت

وہ اس سے دور رہ کر اس کے جذبات سے کھیلتا رہا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ 

اس کے جذبات سے کھیل کر ان کو اس قدر درد ناک بنا دے کہ اس میں انکار کی 

طاقت باقی نہ رہے۔   زلیخا کی شکست  میں اسے ایک عجیب سی لذت محسوس 

 ہوتی ۔

محسوس کررہا تھا۔ میں اس کی شکست سے ایک وحشیانہ خوشی 

۔ ۔۔۔ ‘‘کیوں اس مرتبہ آپ نے شکایت نہیں کی ’’میں نے پھر کہا 

ایک حیوانیت  ،جو انسان میں پائی جاتی ہے مجھے اس کی  

تکلیف میں اس کی نفسی تکلیف میں ایک قسم کا وحشیانہ لطف 

  ۷عطا کر رہی تھی۔

 (Oedipus comlexاوڈی پس کمپلیکس)

سے مماثالت ‘‘  ایڈی پس ریکس’’ و کلیز کے ڈرامے اس ناول کی کہانی میں سوف

کے آثار بھی ملتے ہیں۔ کچھ لوگ  شاید اس  ساور کرداروں میں  اوڈی پس کمپلیک

رائے سے اتفاق نہ کر یں  مگر اس مفروضے کو  سچ ثابت کرنے کے لیے  بیشتر 

ے سے مماثلت   ک‘‘ ایڈی پس ریکس’’ میں ‘‘ ہوس’’ثبوت  ناول میں موجود ہیں۔ 

کئی ثبوت موجود ہیں ۔ بظاہر  نسیم  اور زلیخا  کا رشتہ بہن بھائی کا تھا  م تاہم 

چچا زاد ہونےکی نسبت سے محبت ان کے لیے جائز تھی مگر بغیر نکاح ، ان کے 

جسمانی تعلق   کے نتیجے میں  زلیخا  حاملہ ہو جاتی ہے۔  اس کے  اس فعل  کی 

باپ خود کشی کر لیتا ہے اور ماں اس بدنامی اور رسوائی کے خوف سے  اس کا 

دکھ میں بیمار ہوکر تھوڑے عرصے بعد مر جاتی ہے ۔  یہ المیہ ،ایڈی پس اور اس 

کی ‘‘ اوڈی پس ’’ کی ماں بوکاسٹا کے   المیے اور انجام کے مماثل نظر آتا ہے۔   

طرح ،نسیم اور زلیخا کی کہانی میں بھی   اتفاق اور قسمت کا بہت عمل دخل ہے 

ثالً  نسیم کی شادی زلیخا سے ہونے کی بجائے اس کی چھوٹی بہن سلیمہ جبکہ م

زلیخا کی  شادی  نسیم کے بڑے بھائی  کلیم سے ہوجاتی ہے  ۔ زلیخا جسے نسیم 

 کی بیوی بننا تھا ، بھابھی بن جاتی ہے ۔ 
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اوڈی پس کمپلیکس  کے  نظریے  سے دیکھا جائے تو  اس کے لیے بھی کا فی 

ہیں۔ زلیخا عمر میں  نسیم سے کافی بڑی ہے   اور وہ اسے بڑی بہن  ثبوت موجود

کہتا ہے ۔ جب نسیم  پہلی د فعہ  اپنے چچا کے گھر رہا  اس وقت وہ ایک چھو ٹا 

سا بچہ تھا  ۔اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں اپنی چچا زاد بہن کے لیے تقدس 

شعور  میں ہمیشہ  اس کے جذبات تھے ۔   جب وہ واپس اپنے گھر چال گیا اور ال 

کے ساتھ جذباتی وابستگی قائم رکھی ۔ عنفوان شباب میں یہ ال شعوری جذبات 

 ،جنسی جذبے میں تبدیل ہو گئے ۔ بقو ل اس کے 

وہ طفالنہ انس جو بچپن میں برادرانہ محبت بن کر دل میں قائم رہا 

، اب بڑھتے بڑھتے شباب کی بغاوت کے بعد صنفی کشش کی  

دیل ہو گیا  ۔ خیالی زلیخا کی جگہ گوشت پوست کی صورت میں تب

زلیخا نے لے لی ۔۔۔۔ پھر وہ قربت جو خون کو خون سے ہوتی ہے 

۔ اپنا جادو کیے بغیر نہ رہ سکی  ۔ میرے قلب نے یک لخت بال 

مقصد کا اعتراف کر لیا ۔ معاشرت   حکسی کشش کے اپنے صحی

میں کیا وقعت اور مذہب کے خود ساختہ قیود ایک مصور کی نظر 

  ۸رکھ سکتے ہیں۔

اس اقتباس سے ایک طرف دونوں کی عمر کا تفاوت اور رشتے کی معنویت 

سامنے آتی ہے تو دوسری طرف نسیم کا جنسی جذبہ جو بچپن سے اس کے ال 

شعور میں موجود تھا ۔ ان دونوں کا جسمانی تعلق بعد میں دونوں کے لیے کئی 

لیخا کے والدین کی موت دونوں میں احساس گناہ طرح کی الجھنیں پیدا کرتا ہے ۔ ز

اور احساس جرم کو جنم دیتی ہے ۔ عالوہ ازیں دونوں کے لیے  موجودہ رشتہ بھی 

تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے ۔  ہمارے معاشرے میں بڑی بھابھی ، ماں  کا روپ ہوتی 

ہے جبکہ چھوٹا دیور بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔  موجودہ رشتے کے پس منظر میں 

اضی کو فراموش کرنا  دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ جہاں تک الجھن کا سوال ہے م

وہ نسیم اور زلیخا میں تو تھی لیکن نسیم اور زلیخا کا خط جب نسیم کے بھائی کے 

ہاتھ لگتا ہے اور وہ نسیم کو دکھاتا ہے تو اس کی پریشانی صاف جھلکتی ہے۔   

ادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب  اسے اپنی نسیم کی پریشانیوں میں اس وقت اور بھی زی

شادی کی پہلی رات پتہ چلتا ہے کہ ا س کی بیوی  کسی اور کے  بچے  کی ماں 

کا نتیجہ قرار دی جا سکتی  سبننے والی  ہے۔   یہ تمام الجھنیں اوڈی پس کمپلیک

 ہے ۔  

نسیم کی بیوی سلیمہ  اپنے نا جائز بچے کی پیدائش کے ایک سال بعد نسیم کے 

س واپس آ جاتی ہے ۔ وہ نسیم سے معافی مانگتی ہے اور وہ اسے معاف بھی کر پا

دیتا ہے لیکن اس کے اندر محبت اور جنس کا جذبہ وہ نہیں رہتا جو ان حاد ثات 

سے پہلے تھا ۔اس کا ذہنی کرب اور مایوسی کی وجہ احساس جرم کا نتیجہ ہے ۔ 

۔ ایک بار پھر جنسی جذبہ یہ احساس جرم  ا س کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے 
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ارتفاع کے زیر اثر چال جاتا ہے یعنی وہ اپنے جذبے کو مصوری کی طرف موڑ 

 لیتا ہے ۔     

نسیم ان سارے حاالت کا ذمہ دار پردے کی پابندی کو ٹھہراتا ہے۔ اس کے خیال 

میں اگر یہ پا بندیاں نہ ہوں تو اس طرح کے حادثات  سے بچا جا سکتا ہے ۔ وہ 

پر طنز  کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کو شش کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچا  معاشرے

جائے لیکن نتیجہ اس کے بر عکس نکلتا ہے ۔ اس پابندی کے فوائد سے زیادہ 

 نقصانات سامنے آئے ہیں

فرض کیجیئے کہ وہ بے پردہ لڑکیاں ہوتیں تو حا الت اس قدر 

ن اتنا خوفناک صورت اختیار نہ کر پاتے ۔ چچاجان اور چچی جا

گہرا اثر نہ لیتے اور ان کی زندگی خاک میں نہ ملتی ۔ جمیل اتنا 

گہرا اثر نہ لیتا اور اس کی بے فکری اور ال پر واہی اس طرح ختم 

نہ ہوتی ۔ کوشش  اس کی ، کی جاتی ہے   کہ گناہ سے بچا جائے 

 ۹اور نتیجہ نکلتا ہے ۔ گناہ اورا س کے تلخ ترین نتائج ۔ 

یں ان کے حاالت  و واقعات وقت کے ساتھ ساتھ پرانے ہو جائیں  نسیم کے خیال م 

گے  ۔  ان کی جگہ ان کی اوالد لے لے  گی۔ آنے والی نسل زیادہ آزاد ، تعلیم یافتہ 

اور روشن خیال  ہوگی۔ وہ اپنے گھر کی معاشرتی فضا کو زیادہ آزاد بنائے گی۔   

ی اور ان کے جذباتی مسائل اپنی اوالد کے  جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گ

کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔   آنے والی نسل کے  یہ مسائل نہیں ہو ں گے 

 جن میں وہ  گھرا رہا ہے ۔ 

    ء(۱۹۴۱ضدی : عصمت چغتائی )

عصمت  چغتائی کا پہال ناول ہے ۔ جس کا موضوع دیوداس قسم کا  ‘‘ ضدی ’’

رومانی المیہ ہے جس میں محبت کے افالطونی تصور کے ساتھ ساتھ انسانی 

 جذبات اور ماحول کے زیر اثر انسانی نفسیات کا شعور بھی ملتا ہے ۔ 

کیا  جا سکتا اس ناول میں مرکزی کردار پورن کی زندگی کوتین مراحل میں تقسیم 

ہے ۔  پہلے مر حلے میں وہ ہنس مکھ،  شرارتی اور گھر والوں کی آ نکھ کا تارہ 

نظر آتا ہے ۔ بچوں  ،بڑوں سے بے تکلفی ، چھیڑ چھاڑ اور والہانہ پن اس کی 

شخصیت کے اہم  اوصاف ہیں۔  اس کی زندگی کے دوسرے حصے میں اس کی 

ت کا تذکرہ ملتا ہے ۔ آشا ایک غریب خاندانی بوڑھی مالزمہ کی پوتی آشا سے محب

اور الوارث لڑکی ہے جو اپنی دادی کے مرنے کے بعد پورن کے گھر مستقل 

سکونت اختیار کرلیتی ہے ۔ پورن آشا سے محبت کرنے لگتا ہے جس کی خبر جلد 

ہی گھر کے بڑوں تک پہنچ جاتی ہے ۔ خاندانی عزت و وقار   پورن اور آشا کی 

ار بن جاتے ہے ۔آشا کو پورن سے دور کرنے کے لیے دور محبت کے درمیان دیو

پار کے گاؤں پورن کی بہن کے سسرال بھیج دیا جاتا ہے اور یہ خبر پورن تک 
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پہنچا دی جاتی ہے کہ آشا مر چکی ہے ۔ پورن کو سمجھا بجھا کر خاندان کی 

دوسری لڑکی سے اس کی شادی طے کر دی جاتی ہے ۔  یہ شادی اسی گاؤں میں 

پائی تھی جہاں آشا پہلے سے موجود تھی ۔ عین شادی کے وقت پورن آشا کو طے 

دیکھ لیتا ہے لیکن دوبارہ سازش کر کے آشا کو وہاں سے بھی غائب کر دیا جا تا 

 ہے۔ آخر کار  پورن کی شادی   شانتا  نامی لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ 

رے کا رِدعمل ہے ۔ پورن کی زندگی کا تیسرا مرحلہ  پہلے   کا متضاد  جبکہ دوس 

یہ رِدعمل دو صورتوں میں سامنے آتا ہے ۔ پہال  خود فراموشی جبکہ دوسرا 

انتقامی رویے پر مبنی ہے ۔ پورن اور آشا کی موت اس ناول کا اختتام ہے ۔ پورن 

 کے انتقامی جذبے کا محرک جنسی نا آسودگی ہے۔ ڈاکٹر عبد السالم لکھتے ہیں : 

تہائی عجیب و غریب بلکہ خالِف محبت کی یہ صورت پہلے ان

قیاس تصور کی جاتی تھی اب بعض لوگ اس کی وجہ اس کی 

جنسی نا آسودگی کو قرار دیتے ہیں۔ پورن کے بعد والے رویے کا 

مظہر بھی یہی ہے۔ ان کے نزدیک اس رویے کے ذریعے پورن کا 

          ۱۰جذبہ انتقام تسکین پا رہا تھا۔

 ایذا طلبی و ایذا پسندی

رن کا جذبہ انتقام دورخا ہے۔ ایک رخ اپنے خاندان کی طرف ہے تو دوسرا خود پو

اس کی اپنی ذات کی طرف  ہے۔ اس انتقام کے جذبے کو اگر فرائیڈ کی وضع کردہ 

  Selfکی رو سے دیکھیں تو یہ اذیت کو شی )‘‘ جبلت مرگ’’اصطالح 

punishment  تشریح یوں کی جا ( اور اذیت پسندی کے زمرے میں آتاہے  ۔ اس کی

تشدد اور جا رحیت  اختیار کرتی ہے ‘‘ جبلت مرگ’’سکتی ہے کہ ایک طرف 

اور خارجی ماحول میں کسی کو نشانہ بناتی ہے جیسا کہ پورن نے خاندان 

کےخالف  اپنے خاموش رویے کو  انتقام کی صورت میں ڈھال رکھا تھا ۔پورن 

تو اسے اس سے تسکین ملتی  اپنی حالت پر گھر والوں کو افسوس کرتے دیکھتا

(   کہہ سکتے ہیں ۔دوسری طرف خارجی Sadism‘‘)سادیت پسندی ’’اسے ہم 

ماحول کی بجائے اس رویے کا رِدعمل فرد کی اپنی ذات کی طرف بھی ہو سکتا 

ہے  مثالً جب بچہ باپ سے بغاوت کرتا ہے تو وہ اپنی جارحیت کا اظہار کرتا ہے   

شکار بھی بننا پڑتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے  جیسا  لیکن اسے جوابی جارحیت کا

کہ آشا کے پیار میں پورن نے بغاوت ضرور کی مگر ماں باپ اور بھا ئی کی 

مخالفت اور جوابی جا رحیت کے سبب  وہ آشا سے شادی نہ کر پایا ۔ پورن نے نہ 

پڑا ۔ صرف خود کو سزا دی بلکہ خاندان والوں کو بھی اپنی ضد کا خمیازہ بھگتنا 

(  Super Ego) پورن کی اس اذیت پسندی اور اذیت کوشی کے پیچھے سپر ایگو  

یعنی خاندان   کی جارحیت  کار فرما ہے  ۔ پورن جب خار جی ماحول کا دباؤ قبول 
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نہ کر پایا تو گھر والوں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ  اپنی ذات کو بھی فراموش 

 کرتا گیا۔ 

کا مر چکا اور اب اس مردہ پورن کی  مر چکا آپ کا پورن تو کب

باری ہے بھیا من چاہیے جو کچھ کہہ لو روح تو کبھی کی مر 

چکی ہے یہ مردہ مٹی حاضر ہے ۔ یہ بھی اگر کسی کام آسکے تو 

موجود ہے مگر یاد رہے بھیا یہ جسم با لکل کھوکھال ہے نام کو دم 

  ۱۱نہیں پورن انتقاماً مسکرایا۔ 

جذبوں کی جھلک ہے۔ خود فراموشی اور اندر ہی اندر کھو  اس اقتباس میں دونوں

کھال ہو کر مر جانا خود اذیتی  یا ایذا کوشی کا رجحان ہے جبکہ پورن کے انتقاماً   

مسکرانے کو  ایذا پرستی کہا جا سکتا ہے۔     اس دو رخے  رجحان کے زیر اثر 

طرف اسے معلوم  پورن دیوانگی اور فر زانگی کی حالت میں نظر آتا ہے ۔ ایک

ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ، خاوند کی بے توجہی اور جنسی نا آسودگی کے سبب 

غیر مرد سے تعلق قائم کر چکی ہے دوسری طرف وہ انجان بنا رہتا ہے ۔ بڑے  

بھائی کے توجہ اور غیرت دالنے پر   پورن   جواباً نہ صرف اپنی بیوی کو  

ھائی کو اس کے معاشقے  کا حوالہ دے محبت کرنے کا حق دیتا ہے بلکہ اپنے ب

 کر ال جواب کر دیتا ہے ۔  

 (Schizophreniaانشقاِق ذہنی)

(   Schizophrenia‘‘ )انشقاق ذہنی’’ پورن کی ضد اور خود فراموشی کی حالت پر

کا ‘‘ انشقاق ذہنی’’ کی اصطالح کا اطالق بھی  ہوتا ہے ۔   فرائیڈ کے نزدیک 

دلچسپی کھو بیٹھتا ہے  ۔ اس کو نہ لوگوں سے لگاؤ مریض دنیاوی معامالت میں 

رہتا ہے   اورنہ ہی آ س پاس کے ما حول سے اس کا کوئی ذہنی و جذبا تی تعلق 

باقی رہتا ہے  ایسا شخص خارجی ماحول سے کٹ کر اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے  

کر خود  ( بیرونی دنیا سے ہٹLibido۔ نفسیاتی اصطالح میں ایسے فرد کی لبیڈو )

اس کی ذات پر منتقل ہو جاتی ہے ۔ نا کام عاشق اسے زمرے   میں آتے ہے جیسا 

 کہ پورن ہے : 

اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیا کے اس زبردست دھارے سے  

کشمکش میں گر کر ہاتھ چھوڑ دے گا اسے اپنے اوپر بھروسہ نہ 

طرح  رہا تھا دن رات کی لیکچر بازی سے وہ تنگ آگیا تھا اور اس

ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر اسے ایسا  سکون مال کہ وہ اس میں گم 

ہو گیا جتنی دوائیں کوئی کھالتا وہ کھا جاتا، کوئی ہنساتا  ،ہنس 

دیتا، کوئی بیٹھا دیتا ،بیٹھ جاتا  اور دوسروں کے چالنے پر وہ 

 ۱۲چلنے لگتا معلوم ہوا پر سکون دریا میں بہے چلے جا رہے ہیں۔
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ے کٹ کر پورن جس پر سکون دریامیں بہہ رہا تھا دراصل اس دریا خارجی دنیا س

میں بہت طالطم تھا ۔ پورن بال ارادہ ال شعوری قوتوں )جبلت مرگ( کے زیر اثر 

موت کی طرف سفر کر رہا تھا۔ انتقاماً جنم لینے والی بیماری نے اسے بستر مرگ 

کو بالیا گیا مگر تب  پر پہنچا دیا۔ پورن کی تشویش نا ک حالت کے پیش نظر  آشا

تک بہت دیر ہو چکی تھی ۔ اس روایتی کہانی     کا انجام پورن کی موت پر ہوتا 

 ہو جاتی ہے ۔‘‘ستی ’’ہے ۔ آشا پورن کے مرنے کے بعد آگ لگا کر 

 ء(۱۹۴۳گریز: عزیز احمد )

ایک ایسا ناول ہے  جسے نہ ‘‘ گریز’’کے بعد ‘‘ مرمر اور خون’’اور ‘‘ ہوس’’

وں نے سراہا ہے بلکہ خود عزیز احمد کو بھی اسے اپنا کہتے ہوئے صرف نقاد

فخر محسوس ہوتا ہے۔ سماجی ، سیاسی اور معاشی پس منظر میں لکھے جانے 

کی طرح جنس کا بیان اپنے ‘‘ مرمر اور خون’’اور ‘‘ ہوس’’والے اس ناول میں 

ف تنقید عروج پر پہنچا ہوا ہے۔بعض لوگ جنس کے اس حد سے زیادہ بیان کو ہد

 بناتے ہوئے  اسےسستی جذباتیت ، لذتیت اور فحش نگاری  سے تعبیر کرتے ہیں۔   

جنس کے اس بیان میں فرائیڈ سےاستفادہ و اثرات  کے ا شارے ضرور ملتے ہیں  

جن کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گامگر اس قدر کوئی قابل قدر نقطہ سامنے نہیں 

غیر متوازن ، ابنارمل یا اس میں کوئی آتا جو کسی کردار کی شخصیت   کو 

 نفسیاتی الجھن    کوسا منے الئے۔ ڈاکٹر وقار عظیم لکھتے ہیں:

ناول کے سیاسی اور معاشی پس منظر میں جنسی حقائق کا غلبہ 

ہے۔۔۔۔  جنسی معامالت کے اس طرح غیر ضروری آزادی اور بے 

کا باکی سے بیان کرنے میں بظاہر فرائیڈ کی جنسی   نفسیات 

سہارا لیا گیا ہے لیکن اس ناول میں یہ سہارا نفسیاتی یا فنی سہارا 

  ۱ہونے کی بجائے محض اس کا فریب معلوم ہوتا ہے ۔

اس ناول میں نعیم ایسا کردار ہے جو نہ صرف معاشی و سیاسی                   

نظریات سے واقف ہے بلکہ فرائیڈ کے نام اور   اس کےافکار  سے بھی متعارف 

ہے۔  ناول کے مطالعے کے دوران متعدد جگہوں پر نعیم فرائیڈ کا ذکر کرتا 

دکھائی دیتا ہے ۔ نعیم کی شخصیت   کی تعمیر و تخریب  اور ذہنی  و جنسی 

 زندگی  میں بھی فرائیڈ کی نفسیات  کے اثرات نظر آتے ہیں۔

بل  نعیم والدین کی محبت سے محروم ایک مفلس طالب علم ہے جو اپنی محنت کے

ء  کے   ۱۹۴۲ء سے  ۱۹۳۵بوتے پر آئی سی ایس  کے لیے منتخب  ہو کر 

درمیانی عرصے میں انگلستان اور یورپ میں مقیم رہتا ہے ۔     اس طرح نعیم کی 

زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوجاتی ہے ۔ اس کی زندگی کا اولین دور  ہندوستانی 

از ہوتا ہے جبکہ دوسرا  دور تہذیب کے زیر اثر اس کی ذہنی نفسیات پر اثر اند

انگلستان اور یورپ کے زیر اثر پروان چڑھتا ہے ۔یہ دونوں ادوار اس کی زندگی 
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اور ذہنی نفسیات پر کئی طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔  نعیم کی زندگی کے 

توسط سے   جہاں اجتماعی سطح پر ایک ایسے نوجوان کی  نفسیات  سامنے آتی 

کے لیے سکالرشپ پر منتخب ہوکر  انگلستان جاتے ہیں ان ہے  ۔ جو آئی سی ایس 

کی کیا  نفسیات ہو تی ہے ۔ وہ کس طرح اپنے وطن میں     غرور پسندی اور  

انگلستان  ویورپ میں بے راہ روی  کا شکار ہوجاتے ہیں۔ دوسری طرف انفرادی 

ے سطح پر اس کی ذاتی زندگی کی نفسیات بھی سامنے آتی ہے ۔ نعیم اور اس ک

تمام دوست نہ صرف جدید تعلیم  سے آراستہ ہیں  بلکہ  پوری دنیا کے معاشی و 

سیاسی مسائل و بحران اور اس کے زیر اثر جنم لینے والی تحریکوں سے بھی کما 

حقہ  ہو  واقف ہیں۔    چند احباب تو عملی صورت میں بھی سر گرم نظر آتے ہیں ۔ 

مام دوستوں کی زندگی جنسی کارناموں ان تمام باتوں کے ساتھ نعیم اور ان کے ت

سے بھی پُر نظر آتی ہے ۔  یہ کار نامے  یورپ کے آزاد ماحول کا نتیجہ قرار 

دیئے جا سکتے ہیں  تاہم اس  ماحول میں  بھی جنس کے بے محابہ اظہار کی 

کوئی نہ کوئی حد بندی ہونا ضروری ہے ۔ جنس کا اس طرح کھلم کھال اظہار 

ے ہٹ کر محض عریانی ، سستی جذباتیت اور لذتیت کی سطح فرائیڈکی نفسیات س

میں جنسی  اظہار کے متعلق درست کہا ‘‘  گریز ’’پر آجاتا ہے۔ احسن فاروقی نے 

 ہے :

کوئی عورت ایسی نہیں آتی جس کے  جنس کےعالوہ  اس کے   

کو بھی ‘‘ گریز’’بابت کوئی اور تاثر بھی قائم ہو۔ اس معنے میں 

ی ایک چیز  سمجھا جائے گا  مگر غور سے فرائیڈی فلسفہ ک

دیکھیئے  تو ڈی ۔ ایچ۔ الرنس نے عریاں نگاری کو اس کے 

اثر کی بنا ء پر جائز رکھا تھا اور اس طرح     Catharticمصفی   

اس پر عمل کیا تھا کہ اس تمام ماحول سے نفرت پیدا ہو جس کی 

    ۱۴۔ جکڑ بندیوں نے انسان کے ال شعور کو گندا کر رکھا ہے

مندرجہ باال اقتباس میں یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ فرائیڈ کی نفسیات کے زیر اثر 

جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ فرد کی الشعوری جبلی جنسی خواہشات  پر ماحول 

کی پابندی ہے جو فرد کی شخصیت کو غیر متوازن کر دیتی ہے  جو اس ناول کے 

د کردار ہے جس   کی زندگی میں کسی نہ کرداروں میں  کمی  ہے ۔  نعیم وہ واح

 کسی موقعے پر ال شعور کی بازگشت سنائی دیتی ہے ۔    

نعیم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے د یکھیں تو جنسی تقاضوں کی بارآوری کے  

با وجود وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر تشنہ رہتا ہے ۔ اس کا محبت کا تصور جسم 

ے نہیں بڑھتا ۔ اس یورپ مقیم ہندوستانی کا اور جنس کی آرزو پروری سے آگ

نظریہ محبت مشرقی روایت  جس کی   روح  پاکیزگی ، یکتائی اور مجرد رہنے 

جیسی اوصاف اور  جسم کی نفی  پر ہوتی ہے  ،کی بجائے  اس  میں  محض 

جنسی خواہش غالب نظر آتی ہے ۔      نعیم   کی ذہنی سطح کا اندازہ اس بات سے 

ا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تین لڑکیوں سے بیک وقت محبت بخوبی لگای
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کرتا نظر آتا ہے ۔اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ کسی ایک سے بھی نباہ کرنے 

میں کامیاب نہیں ہو پاتا ۔  وہ ہر ایک لڑکی کے لیے محبت کا انتہائی شدید جذبہ 

ی محبت کرتا ہے ۔ ہر ایک رکھتا ہے مگر اسے یقین نہیں  ہوتا کہ وہ کس سے سچ

سے جدائی کے بعد وہ خود کو اکیال اور تنہا محسوس کرتا ہے ۔ حقیقت سے گریز 

کی راہ اختیار کرکے کبھی تخیل میں پناہ ڈھونڈتا ہے تو کبھی آوارہ گردی اور 

سیروسیاحت کی صورت میں فرار کی راہ اختیار کرتا ہے ۔ حتٰی کہ وہ خود کو 

نا آشنا سمجھتا ہے ۔ مارگرٹ  جو اس کے دوست کی  محبت کے مفہوم سے بھی

بہن ہے ۔ نعیم شروع میں اسے اپنی بہن کا درجہ دیتا ہے مگر بعد میں دونوں کا 

جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے ۔ جب مار گرٹ نعیم سے محبت کے متعلق سوال 

کرتی ہے تو نعیم  محبت کے متعلق اپنے خیاالت کا اظہار کرتے ہوئے مارگرٹ 

 سے کہتا ہے: 

میری پیاری لڑکی یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ مجھے سچی 

محبت کسی کے ساتھ ہوئی بھی یا نہیں ۔ شاید مجھ میں سچی محبت 

کی صالحیت ہی نہیں  ۔ مگر اب تک اپنی زندگی میں تین لڑکیاں 

مجھے ایسی ملیں جن کی وجہ سے میں کئی راتوں نہیں سویا ۔ 

رسمجھتا رہا  کہ ان کا حا صل کر لینا میری کئی دن پریشان رہا او

 زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے ۔ 

 ایک ایلس ، دوسری میری اور تیسری کون تھی ؟ 

تیسری ایک ہندوستانی  لڑکی تھی۔ میری چچا زاد بہن ۔ اس کا نام 

  ۱۵بلقیس تھا۔

یت رکھتی مذکورہ باال تینوں لڑکیوں میں بلقیس ، نعیم کی ذہنی  زندگی میں بہت اہم

ہے۔ وہ نعیم کی چچازاد بہن ہے ۔ بر طانیہ جانے سے پہلے نعیم ہر روز اسے 

دیکھنے اس کے گھر جاتا ہے ۔ سب سے پہلے نعیم کے نظریہ محبت میں  پہال 

جنسی اظہار اس وقت ہوتا ہے جب وہ بلقیس کی ماں کو سوتے ہوئے نیم عریاں 

ر ہوجاتی ہے۔  بلقیس کے متعلق  حالت میں دیکھتا ہے اور اس کی جنسی جبلت بیدا

اس کے جذبات لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک طرف اپنے مفلسی کے 

دور میں بلقیس کے خاندانی مرتبے کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی پہنچ سے دور پا 

کر نا امید ہو جاتا ہے ۔ مگر دوسری طرف آئی سی ایس  کے انتخاب کی وجہ سے 

ی جنم لیتی ہے۔ اسے جب یہ محسوس ہوجاتا ہے کہ اب وہ اس میں احساس برتر

اس کی دسترس میں ہے تو   اس کا رویہ تبدیل ہوجاتا ہے ۔   جس کے نتیجے میں 

محبت ، محبت نہیں رہتی بلکہ اس  کی جگہ   مادی )جنسی(   جذبات لے لیتے ہیں 

اضوں تک ۔  نفسیاتی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبت دراصل جسم اور جنسی تق

 رسائی کا ایک وسیلہ ہے۔ 
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بلقیس کا وجود نعیم کے لیے جنسی و جسمانی کشش رکھنے  کے باوجود  اس  کی 

نفسیاتی و ذہنی زندگی کا جزو الزم بن کر رہ جاتا ہے ۔     وہ بلقیس کو پانا بھی 

چاہتا ے اور چھوڑنا بھی چاہتا ہے  مثالً  بلقیس کے امید واروں میں اس کے بہت 

م عمر ہیں جو اس سے شادی کے خواہش مند ہیں ۔ جونہی کسی کا پیام بلقیس سے ہ

کے لیے آتا ہے ، نعیم بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ بہانے  سے   بلقیس کی ماں سے 

کرید کرید کر پوچھتا ہے کہ کیا  بلقیس کا رشتہ ہو رہا ہے ؟  مگر جب اسے 

میں وہ خود سب سے  محسوس ہوتا ہے کہ  خانم  کی نظروں میں ان امیدواروں

پہلے ہے ۔ تب  وہ خوب سے خوب تر کی تالش      کی غرض سے پیچھے ہٹ 

جاتاہے ۔    جب وہ انگلستان میں ہوتا ہے  تو تب بھی اس کا رویہ یہی رہتا ہے ۔ 

ایلس سے  اظہار عشق کے بعد وہ بلقیس کو فراموش کر دیتا ہے ۔ ایلس کی بے 

لقیس کو اپنے خیالوں میں قریب پاتا ہے ۔ایک وفائی کے بعد ایک مرتبہ پھر وہ ب

خط میں جب یہ انکشاف ہوتا ہے کہ بلقیس کا رشتہ کسی دوسری جگہ ہورہا ہے تو 

نعیم نہ صرف بے چین ہو جاتا ہے بلکہ چچا ،چچی کو ایک خط بھی لکھ بھیجتا 

ہے جس میں واضح اشارے ہوتے ہیں کہ اس کا انتظار کیا جائے  ۔ چچا، چچی  

م کے حق میں ہونے کے باوجود بلقیس ، نعیم سے شادی پر رضا مند نہیں کے نعی

ہوتی۔ بلقیس کی شادی کی خبر اسے ہندوستان واپس آنے پر ملتی ہے ۔ اس پر کف 

افسوس ملنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ نعیم ، بلقیس سے ملنے 

کہ بلقیس اپنی   اس کے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں سے اسے معلوم ہوتا ہے

ازدواجی زندگی سے نا خوش اور مایوس ہے اور وہ خلع لینا چاہتی ہے ۔ نعیم کو 

 ایک موہوم  سی آس ضرور بندھتی ہے  مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہو پاتا ۔      

  (Day dreamingتخیلی آسودگی)

ہ قیام یورپ  کے دوران نعیم کی بلقیس سے جدائی  فراق یار کے زمرے میں ن

آئے مگر وہ اس کے الشعور کا حصہ رہتی ہے ۔ ہندوستان سے لے کر انگلستان و 

یورپ کے سفر و حضر ، سیروسیاحت ، ہر محفل اور ہر موقعہ پر نعیم کے 

خیالوں میں موجود رہتی ہے ۔ نعیم خواب و خیال میں اسے اپنے دماغ میں اس 

وب کر  اس سے طرح زندہ رکھتا ہے کہ جب چاہتا ہے اس کے خیالوں میں ڈ

تسکین حاصل کر لیتا ہے ۔ نعیم کی عالم تخیل میں لذت کوشی فرائیڈ کے نظریہ 

 خواب کے زیر اثر نظر آتی ہے ۔ ڈاکٹر یوسف سرمست لکھتے ہیں :

فرائیڈ کے کہنے کے مطابق دن کے خواب یا حالت بیداری کے 

خواب ہماری ذہنی زندگی کا  الزمی جزو ہیں۔ کیونکہ خواب خواہ 

کے ہو ں یا رات کے ، ہماری غیر آسودہ خواہشوں کی آسودگی دن 

کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی بلقیس کا نعیم کے تصور  اور خیال 

میں اس کے اتنے قریب آ جانا نعیم کی اس غیر آسودہ خواہش کی 

   ۱۶آسودگی کا ذریعہ تھا۔
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دہ جنسی نعیم کی بلقیس کے ساتھ اس خیالی وابستگی کو رومانی محبت سے زیا

طلب کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔  شاید وہ اس لیے بھی اس کے تخیل کا مستقل 

حصہ رہتی ہے کہ نعیم  کو بلقیس کے جسم تک رسائی کا موقعہ نہیں ملتا ۔ اس 

لیے وہ اپنے جنسی تقاضوں کی تسکین  عالم تخیل میں کر لیتا ہے ۔  اپنے انگلستا 

بار بلقیس سے دور ہوتا ہے تو جہاز کے ن کے سفر کےدوران جب وہ پہلی 

عرشے پر رومانوی فضا میں اس کا ذہن بلقیس سے شادی  کی طرف لوٹ جاتا 

ہے ۔ اس کے اس خیال میں شادی کی رات ، بند کمرہ ، ایک پلنگ ، بلقیس کے 

ہنستے ہوئے ہونٹ اور بکھرے ہوئے بال، عالم تخیل میں جنسی حظ اور آسودگی 

 اشارہ کرتے ہیں۔ حاصل کرنے  کی طرف 

نعیم کی محبتوں میں ایلس کا کردار بھی بہت اہم ہے ۔شروع شروع میں ایلس سے 

وابستگی محض جنسی خواہش پر مبنی تھی ۔ ابتداء میں دونوں کا تعلق بوس و کنار  

تک ہی محدود رہا۔ نعیم جب بھی ایلس سے جنسی فعل کا تقاضا کرتا وہ اسے دور 

نفسیاتی حربہ جو اکثرو بیشتر نوجوان آزماتے ہیں کہ وہ کر دیتی ہے ۔ پھر وہی 

اس سے محبت کا اظہار کر دیتا ہے ۔ محبت کا یہ اظہار اس کے لیے ایک نئی 

الجھن پیدا کر دیتا ہے کہ ایلس کی دوشیزگی ابھی باقی ہے کہ نہیں ۔ یہ تشویش اس 

ے لیے کہ ایلس میں کئی طرح کی نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا کر دیتی ہے ۔ اس ثبوت ک

کنواری ہے کہ نہیں ۔ وہ اس سے نسبت کرکے  بار آور ہوتا ہے ۔  دونوں میں ابھی 

محبت پروان چڑھتی ہی ہے کہ ایلس کا باپ  نسلی تعصب کے باعث    ایلس کو 

نعیم سے اس شرط پر شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ چھے مہینے کے 

ی ۔ اس عرصے میں بھی  اگر وہ نعیم کو لیے اپنے والدین کے ساتھ امریکہ رہے گ

نہ بھولی تو  وہ خود دونوں کی شادی کروا دیں گے ۔ یہ جدائی مستقل ثابت ہوتی 

ہے  ۔ نعیم ایک عرصے تک تنہا و پریشان رہتا ہے۔ آخر کا وہ اپنے ان جذبات کا 

کی طرف موڑ لیتا ہے ۔ ضمناً میری پاول کا ذکر  (Merry Paulرخ میری پاول )

یہاں ضروری ہے ۔ نعیم کو اس سے یکطر فہ جذباتی لگاؤ تھا ۔ اس لگاؤ میں بھی 

بھی جنسی جذبہ غالب نظر آتا ہے۔  اپنی تمام تر کو ششوں کے باوجود وہ  یہاں  

   بھی ناکام رہتا ہے۔ 

نعیم عورت کی محبت کا شدت سے طلب گار نظر آتا ہے ۔ جنسی طور پر آسودہ 

اتی طور پر تشنہ اور بے چین رہتا ہے ۔ ہندوستان ہونے کے باوجود بھی وہ نفسی

واپسی پر اسے کئی لڑکیوں کے پیام بھی ملتے ہیں مگر وہ شادی کے معاملے میں 

 سنجیدہ نظر نہیں آتا ۔

 ء(۱۹۴۴ٹیڑھی لکیر: عصمت چغتائی  )

جنسی نفسیات خاص طور پر فرائیڈ کے ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’عصمت چغتائی کا ناول 

ا متاثر نظر آتا ہے ۔ اس ناول میں بے شمار کردار موجود نظریہ جنس سے خاص
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ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی و جنسی الجھنوں میں گھرے نظر آتے 

ہیں ۔ اس ناول کا اہم اورمرکزی کردار شمن اپنے رویے ، افعال و اعمال  اور 

یڑھی ٹ’’کردار سے نفسیاتی الجھنوں  کا مرکب ہے۔ اس لیے ناول نگار نے اسے 

میں شمن کی شخصیت کا نفسیاتی ارتقاء پیش کیا ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’کہا ہے۔ ‘‘ لکیر

گیا ہے ۔ اردو  ناول کے ارتقاء میں یہ سوانحی نوعیت کا بہت ہی اہم اور منفرد 

ناول ہے ۔ جس میں مرکزی کردار شمن کے بچپن سے لے کر شادی تک کے 

جتنے مراحل سے گزرتی ہے احوال بڑی تفصیل سے ملتے ہیں۔  شمن زندگی کے 

ہر مرحلہ ، ہر واقعہ ، اس سے وابستہ ہر رشتہ ،  اس کی شخصیت کی تعمیر 

وتخریب  اور ٹیڑھے پن میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ عصمت چغتائی نے اس 

کردار کی تعمیر میں  فرائیڈ کے افکارو نظریات سے کافی حد تک استفادہ کیا ہے 

رتی ہیں لیکن بقول ان کے کہ فرائیڈ کے نظریات ۔ جس کا اقرار وہ خود بھی ک

سے انہوں نے مدد ضرور لی ہے مگر فرائیڈ کے اصولوں کو الٹ کر دیکھا ہے ۔ 

 ایک انٹر ویو میں وہ کہتی ہیں :

میں نے سائیکالوجی پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے   

میں نے شمن کے کردار کا نفسیاتی تجزیہ کرتے وقت ضرور مدد 

ی ہے ،مگر فرائیڈ کے اصولوں کو بالکل الٹ کر دیکھا ہے ۔ ل

فرائیڈ کہتا ہے کہ ہمارا  ہر فعل جنسی تحریک سے شروع ہوتا ہے 

مگر میں نے ظاہر کیا ہے کہ جنسی تحریک اپنی جگہ مگر ماحول 

 ۱۷کا اثر سب سے نمایاں ہوتا ہے ۔ 

لیکن الٹ کے فرائیڈ کے نظریات سے استفادے کےاقرار تک تو بات درست ہے 

دیکھنے والی بات سے اختالف ممکن ہے ۔اس  کا جواب ان کا جنسی تحریک کی 

اہمیت کو تسلیم کرنا ہے ۔ جہاں تک شمن کے کردار پر ماحول کے اثر کی بات 

( کا انکشاف Super Egoہے اس سے فرائیڈ بھی انکاری نہیں ۔ فرائیڈ کا سپر ایگو )

جی اقدار ،  اخالقیات کے مماثل ہے  اور دراصل  معاشرہ ،  سماجی ماحول، سما

یہی فرد کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ جسے عصمت نے 

ماحول کا اثر کہا ہے ۔ناول کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے کہ شمن اور  ناول 

میں  موجود دوسرے کرداروں کےقول  و عمل میں فرائیڈین فکر غالب نظر آتی 

کمال یہ ہے کہ اس نے فرائیڈ کے افکار و نظریات سے اس طرح ہے ۔ عصمت کا 

ٹیڑ ’’( کا گماں نہیں ہوتا۔ Case Historyاستفادہ کیا ہے کہ  کہیں بھی کیس ہسٹری )

میں شمن ہی مرکزی کردار ہے اوراس کا ہی نفسیاتی ارتقاء پیش کیا ‘‘ ھی لکیر

اور ٹیڑھے پن میں گیا ہے ۔ با قی جتنے بھی کردار  ہیں وہ شمن کی شخصیت  

کسی نہ کسی طرح سے ذمہ دار ہیں۔ ذیل میں شمن کے کردار کا جائزہ پیش کیا گیا 

 ہے ۔ 
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 شمن کا کردار: 

کرداروں کے ہجوم میں شمن واحد کردار ہے جس کے متعلق پیدائش سے لے کر 

شادی تک کے کوائف زندگی تفصیل اور جزئیا ت کے ساتھ ملتے ہے ۔ جس میں 

ماحول ، گھر میں موجود رشتے ، اسکول اور کالج کے دوست ، گھر ، گھریلو 

اساتذہ ، اسکول و کا لج کا ماحول ، مالزمت ، معاشرتی مشاغل سب کو تفصیل 

سے بیان کیا گیا ہے ۔ یہ تمام شمن کی شخصیت کی تشکیل اور نشوونما میں مثبت 

ر قی اور منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں ۔شخصیت کی تعمیر و ت

میں فرائیڈ نے فرد کے بچپن کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے ۔ کیوں نہ شمن کے 

 کردار  کےمطا لعے کا آغاز اس کے  بچپن کے حاالت و واقعات سے کیا جائے۔ 

 بچپن: 

 طفلی جنسیت     : پہال دور 

شمن کی نفسیاتی الجھنوں اور ٹیڑھے پن میں  اس کے بچپن کے حا الت و  

ہمیت ہے ۔ فرائیڈ نے انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل  میں واقعات کو بڑی ا

کواہمیت دیتے ہوئے ا اسے    وسیع تر مفہوم میں بیان کیا ہے ۔  فرائیڈ ‘‘ جنس’’

نے انکشاف کیا ہے کہ فرد کی جنسی زندگی کا  آغاز  فرد کے عنفوان شباب کی 

ئش کے فوراً بعد بجائے بچپن سے ہوتا ہے ۔ اس کا یہ دعوٰی ہے کہ بچے کی پیدا

اس کی جنسی جبلت حرکت میں آ جاتی ہے ۔ وہ بچے کے دودھ پینے کو محض 

بھو ک کی تسکین  تک محدود نہیں کرتا بلکہ اس کے خیال میں بچہ اس سے 

جنسی حظ بھی اٹھاتا ہے ۔ دودھ پینے کے دوران وہ ایسی حرکات کرتا ہے  جس 

۔ ابتداء میں اس کا ہدف ماں کی سے واضح ہوتا ہے کہ وہ لذت  حاصل کر رہا ہے 

چھاتی ہوتی ہے ۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں اسے اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے  اور 

بچہ خاموش ہو جا تا ہے ۔ ابتداء میں بچے کی جنسی خواہش خوراک کے ساتھ ماں 

 کی چھاتی کے ساتھ وابستہ رہتی ہے ۔ اسے فرائیڈ نے پہال دور کہا ہے۔ 

کے نظریات کا اطالق شمن کے بچپن پر کریں  تو  ‘‘  طفلی جنسیت ’’فرائیڈ کے 

 شمن کا بچپن فرائیڈین فکر کی عملی صورت نظر آتا ہے ۔ بقول ڈا کٹر عبدالسالم : 

فرائیڈ نے انسانی زندگی کے جو مدارج بیان کیے  ہیں اور  

( کو جس قدر اہمیت Stageشخصیت کی تعمیرجو پہلے درجے )

ے شمن کے کردار کی تعمیر میں اسے بھی ملحوظ رکھا گیا دی ہ

 ۱۸ہے۔ 
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شمن نو بچوں کے بعد پیدا ہوئی ۔ جس کے سبب وہ ماں کی التفات  اور دودھ  سے 

محروم رہی  یعنی بقول فرائیڈ ابتدائی جنسی تسکین سے بھی نا آسودہ رہی ۔  

اس کمی کو پورا معصوم شمن پر ال محالہ اس کا منفی اثر پڑا ہوگا ۔  جلد ہی 

کرنے کے لیے آگرہ سے سولہ ، سترہ سال کی جوان گوالن منگوائی گئی جسے 

سب انا کہتے تھے ۔ اس انا میں ماں کی مامتا کا فقدان تھالیکن شمن کی بھوک اور 

جنسی  جبلت کی تسکین   بہر حال ہوجاتی ۔ اس لیے انا کو شمن کی ماں کا متبادل  

م بچی اس پر خوش تھی لیکن ایک واقعے کے سبب کہا جا سکتا ہے ۔  وہ معصو

انا کو واپس آگرہ بھیج دیا جاتا ہے  اور ایک بار پھر وہ اپنی ماں سے محروم ہو 

جاتی ہے ۔ اس کی بھوک کی تسکین کے لیے شیشے کی بوتل کا بندوبست کیا جاتا 

ہے ۔ شیشے کی بوتل سے پیٹ کی بھوک تو ختم ہو جاتی ہے لیکن جنسی آسودگی 

س کا وسیلہ انا کی چھا تیاں تھیں  نہ پا کر وہ بے چین ہو جاتی ۔  ادھر ِ ادھر ہاتھ ج

 پاؤں مار کر انا کا سانوال سلونا جسم تالش کرنے لگتی : 

اسے ایسے معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہو گئی ۔ آنکھیں پھا ڑ پھا ڑ وہ     

کئی دن اور کئی راتیں  روتی رہی ۔سارا گھر اس کے چاروں 

جمع ہوگیا مگر اسے چین نہ پڑا ۔وہ گرم گرم انا جس کے طرف 

سینے سے چمٹ کر  بالکل ماں کے پیٹ میں سونے کا مزہ آتا تھا 

۔اسے وہ بوتل دیکھ کر ہی صدمہ کا دورہ پڑ جاتا جس سے اسے 

دودھ پالنے کی کوشش کی گئی ۔بھال کہاں وہ سانولی سلونی 

۔مگر پیٹ کی آگ نے گدگدی انا اور کہاں وہ شیشے کی ذلیل بوتل 

  ۱۹سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔

مجبوری میں اس کو اپنی جنسی تسکین کو دبانا پڑا ۔ فرائیڈ کے نزدیک اس طرح 

کے حا دثات فرد کی آئندہ زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہے ۔ شمن کی اپنی 

ہ انا کے جسم ماں کی اس میں عدم دلچسپی اور دودھ نہ پالنے کے بعد کچھ عرص

سے تعارف اس کی طفلی جنسیت کا پہال تجربہ تھا ۔ جونہی وہ انا سے مانوس 

ہوئی ،بد قسمتی سے اسے انا کے و جو د سے دور کر دیا گیا۔  نفسیاتی نقطہ نظر 

سے شمن کی شخصیت کو یہ پہال جھٹکا ہے۔ بچوں کے لیے جنسی جبلت کا د بانا 

طرح اس کا اظہا ر کرتے رہتے ہے ۔ شمن  بہت مشکل ہوتا ہے وہ کسی  نہ  کسی 

بھی انا سے محروم ہو کر بے چین  پھر تی رہتی ہے ۔ انا کے بعد شمن منجھو کی 

سر پر ستی میں دے دی جاتی ہے ۔ شمن منجھو  سے لپٹ کر اس کے کپڑوں میں 

انا یعنی وہ معروض  تالش کرتی ہے جس سے اس کے جنسی تسکین حاصل ہوتی 

کہ کنواری  اور جوان تھی  اس لیے گھبرا کر بڑی آپا سے تھی ۔ منجھو چون

شکاہت کرتی کہ وہ ا یسی جگہوں  کو ٹٹولتی   اور ہاتھ مارتی ہے جس سے اسے 

گدگدی ہوتی ہے ۔   منجھو سے اسے وہ تسکین میسر نہ آ سکی جو ایک بچے کو 

یک ماں اور شمن کوانا سے حاصل تھی۔  اب چونکہ وہ معصوم تھی اور اس نے ا 

حد تک اپنی خواہش  کو دبا بھی لیا تھا۔لیکن وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے 
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منجھو کی گردن اور گال سہال کر یا پھر اس کی گود کی گرمی سے کسی قدر 

 تسکین حاصل کر لیتی ۔ 

 دوسرا دور 

کے دوسرے مرحلے میں بچے اپنے مخصوص اعضاء کی ‘‘  طفلی جنسیت’’

ں ۔  ایک دوسرے کے مخصوص اعضاء سے رگڑ سے لذت حاصل کرتے ہی

کھیلتے اور مختلف حرکا ت سے سرور حاصل کرتے ہیں۔ اکثر ایک دوسرے کے 

اعضاء کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں ۔ پیشاب کرنے یا ایسا کوئی اور فعل 

کرتا دیکھنے سے بچے کی جنسی خواہش شہوت میں  تبدیل ہو جاتی ہے ۔   یہ 

ر ستی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔اس طرح کا واقعہ خواہش بعد میں جنس پ

شمن کو بھی بچپن میں پیش آتا ہے جب منجھو نہا رہی ہوتی ہے  اور شمن اندر 

 گھس جاتی ہے ۔ منجھو چال کر بڑی آپا کو آواز دیتی ہے  لیکن بڑی آپا کہتی ہے :  

اوئی  وہ کیا سمجھے اتنی ذرا سی تو  ہے ۔  مگر اس نے منجھو 

ایسی بری طرح سے گھورا کہ وہ شرما گئی ۔ وہ سکتے کے کو 

منجھو  نے لوٹے ‘‘ چل یہاں سے ’’عالم میں اسے گھورتی رہی ۔

کی آڑ لے کر اسے ڈانٹا، مگر وہ تو جیسے مقناطیسی  طاقت سے 

اس کی طرف کھچنے لگی ۔منجھو نے خوف زدہ ہو کر اسے پھر 

را مسکرا کر دھتکارا اور جب وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسک

اسے معنی خیز نظروں  سے تاکتی بڑھتی  ہی چلی گئی تو اس نے 

  ۲۰چلو بھر پانی لیکر اس کے منہ پر چھینٹا مارا۔

اس واقعہ  کے عالوہ کئی ایسے مواقع بچپن میں شمن اور منجھو کے درمیان  

کے زمرے میں آتے ہیں ۔   انا کے بعد منجھو کے ‘‘طفلی جنسیت’’ہوتے ہیں جو

لپٹنا ، منجھو کے کپڑوں میں  انا تالش کرنا ،منجھو کی گردن اور گالوں کو  ساتھ

سہالنا ، منجھو کے جسم کو گھورنا اور ٹٹولنا  معمولی عمل ہونے کے باوجود 

فرائیڈ کے نزدیک بچے کی ابتدائی جنسی زندگی میں اس  کی غیر معمولی اہمیت 

کی زندگی پر منفی اثر ات ہے۔  کیونکہ اس دور کی نا آسودگی بچے کی آئندہ 

مرتب کرتی ہے ۔ شمن کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے کہ اسے اپنے فطری 

جبلی تقاضوں کو دبانا پڑا ۔ شمن جب بھی منجھو کو چھوتی  تو وہ شمن کا ہاتھ 

غصے سے جھٹک دیتی ، کبھی  بچی سمجھ کر نظر انداز کردیتی اور کبھی ڈانٹ 

تھی اور بچوں کا جسمانی چھیڑ چھاڑجو  وہ اپنی ماں دیتی ۔تاہم منجھو کنواری 

سے  کرتے ہیں اور ماں اس کی شرارت  پر بچے کو  ڈانٹے کی بجائے  اسے 

 سینے سے لگا لیتی ہے ایسی خوبی منجھو میں نہیں تھی ۔ 

انا سے  منجھو تک کا سفر  شمن کے  بچپن پر کئی طرح سے اثر انداز ہوتا ہے ۔  

طری جبلی خوا ہشات کو دنابا پڑا ۔کئی ایسے واقعات گزرے کبھی شمن کو اپنی ف

جنہوں نے اس کی   فطری جبلی خواہشات  کو آسودہ کرنے کی بجائے  اس کی 
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جنسی اشتہا کو مزید بھڑکا دیا۔ والدین اور بہن بھائیوں کی طرف سے بے توجہی ، 

کا  انا کا اپنے عاشق کے ساتھ شرارتیں کرنا اور شمن کی موجودگی میں ان

مباشرت کرنا ، ہالکو صفت منجھو کی سرپرستی  اور  خا ص طور پر بڑی آپا 

کےمتشدد اور تضحیک آمیز رویے نے نہ صرف شمن  کے بچپن کے جبلی 

تقاضوں کو نا آسودہ رکھا بلکہ اس کی شخصیت کے ٹیڑھے پن میں بھی اہم کردار 

 ادا کیا۔  

ہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ کے دوسرے دور میں جیسا کہ پ‘‘    طفلی جنسیت’’

کسی دوسرے کو جنسی فعل کرتا دیکھنے سے بچے کی جنسی خواہش شہوت میں 

تبدیل ہو جاتی ہے ۔ شمن کا منجھو کو نہاتے ہوئے ننگا دیکھنا ،  شمن کے سامنے 

انا کا اپنے عاشق کے ساتھ جنسی فعل کا مظاہرہ  کرنا ، جیسے واقعات کی وجہ 

ی کج راستہ اختیار کر چکی تھی ۔ لیکن یہاں بس سے شمن کی شخصیت پہلے ہ

نہیں ہوئی   شمن نے مسجد کے مال جی کو دیوار کی اوٹ میں کھڑے نا شائستہ  

حرکتیں کرتے دیکھا جو سراسر جنسی فعل کے زمرے میں آتی تھیں ۔  جب مال 

جی  نےگلی میں عورتوں کے سامنے جنسی حرکات کیں پہلے تو وہ عورتیں  ڈر 

لیکن پھر ہنسنے لگیں اور پھر یہ سلسلہ چل نکال۔ پہلے یہ سب کچھ دیکھ گئیں    

کر  ان کا جی متالنے لگا ۔ کئی دن تک   انہوں نے اس کھڑکی کی طرف نظر اٹھا 

کر بھی نہ دیکھا جیسے  وہ وہاں  کوئی قتل کر کے بھاگ آئی ہو ں اور الش وہاں 

وہ کانپ اٹھتیں ۔لیکن آہستہ  پڑی ہو۔ حتٰی کہ اس طرف ان کا خیال بھی جاتا تو

آہستہ ا نہوں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا ۔ شمن  مسلسل ان جنسی   مظاہروں کو  

بڑے تجسس ، دلچسپی اور حیرانی سے دیکھتی رہی   ۔  شمن اس واقعہ کی 

 تفصیل کچھ یوں بیان کرتی ہے : 

کئی دن تک وہ اس دلچسپ کھڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ   

ھ سکیں۔۔۔۔ پھر دور ہی دور سے وہ معنی خیز نظریں ڈالتی دیک

گزر جاتی ان کا تخیل کھڑکی کے باہر کود جاتا اور پھر وہاں سے 

دہشت زدہ ہو کر بھاگتا مگر رفتہ رفتہ  ان کی ہیبت  کم ہو گئی اور 

وہ صرف ان اوقات میں بھاگ آتیں جب ظہر کی نمازسے لوگ 

رح سنسان ہوجاتی ۔ پھر تو وہ فارغ ہوتے اور گلی قبرستان کی ط

اور دلیر ہوتی گئیں اور اب یہ حا ل تھا کہ جان بوجھ کر مالں جی 

کو آتے دیکھ کر دبک جاتیں اور پھر اچک اچک  کر جھا نکا 

کرتیں ہر با ر ان کے جی متالتے  ، سوکھی سوکھی قے کے 

جھٹکے لگتے ااور طبعیتں مکدر ہو جاتیں،مجروح دماغ ہل جاتے 

 ۲۱۔

کھیل کو دیکھنے کے بعد کھانے کے وقت شمن کا جی متالنے لگتا۔  وہ یہ  اس 

دیکھ کر  ایسے دہشت زدہ ہوتی جیسے اس پر کسی نے بھاری پتھر پھینک دیا ہو۔ 
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ان جنسی مناظر کو دیکھنے کے بعد کئی دنوں تک اسے واہمے اور وسوسے 

 ستاتے رہے۔  

شادی کی رسموں کو چھپ کر منجھو کی شادی پر شمن کا نوری کے ساتھ مل کر 

دیکھنا اور پھر گڈے گڑیا کی شادی میں اس کا عملی مظاہرہ کرنا ، گڑیا کی شرم 

گاہ میں روئی کی دو گولیاں رکھ د ینا  شمن کے جنسی مشاغل میں د لچسپی کے 

ٹھوس شواہد ہیں جنہوں نے اس کی جنسی خواہش کا رخ جنسی شہوت کی طرف 

 موڑ دیا ۔  

 تیسرا دور

رے دور میں بچہ اپنی جنسی تسکین کے لیے خارجی دنیا میں جنس مخالف کی تیس

تالش کرتا ہے ۔ اس دور میں جنسی جذبہ اپنی انتہائی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ۔  

اس دور میں  مخصوص جنسی اعضاء اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ جب شمن مس 

ن ڈھونڈ  رہی تھی  تب  چرن  ، نجمہ  اور بلقیس میں   اپنے جنسی جذبے کی تسکی

بلقیس نے اس کی توجہ جنس مخالف کی طرف دالئی  ۔ اس نے شمن سے کہا کہ 

وہ بھی پہلے لڑکیوں پر مرتی تھی  لیکن اس کی آپا نے اسے سمجھایا کہ لڑکیوں 

کو لڑکوں پر مرنا چاہیے نہ کہ لڑکیوں پر ۔ اس کے بعد شمن بلقیس کے بھائی 

 ۔ رشید کی طرف متوجہ ہوتی ہے 

 بچوں میں جارحیت ، حسد اور ر قابت کا جذبہ 

فرائیڈ نے جہاں  معصوم بچے میں جنسی مظاہر کے شواہد ڈھونڈے  وہاں یہ بھی 

کہا کہ بچہ جارحیت ، حسد اور رقابت  جیسے اوصاف سے بھی متصف ہوتا ہے ۔ 

شمن کے بچپن میں یہ رجحانات کئی طرح دیکھے جا سکتے ہیں ۔ بڑی آپا جس 

کی تربیت کے لیے  شمن کو نوری  کے لیے عبرت کا نشان بنا رکھا تھا  نے نوری

۔ اس لیے  شمن کو بڑی آپا سے    چڑ اور نفرت تھی۔وہ معصوم ہونے کی وجہ 

سے بڑی آپا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی ۔ اس لیے عالم تخیل میں وہ بڑی آپا  

یاریوں کو تباہ کرکے سے خوب بدلہ لیتی۔  ایک دفعہ غصے میں آکر بڑی آپا کی ک

 اپنے جارحیت  کے جذبے کی تسکین کی ۔ 

منجھو کے متعلق اس کا رویہ دو طرح کا تھا ۔ وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی 

اور نفرت بھی ۔ ایک طرف وہ منجھو سے جسمانی  قربت کی  خواہاں تھی تو 

 دوسری طرف وہ تخیل میں اس کے لیے  جارحیت اور نفرت کے جذبات رکھتی ۔

شمن منجھو کے مرنے کی دعا کیا کرتی ۔عالم  تخیل میں اسے پیٹنے لگتی ، اس 

کے کپڑے اتار دیتی ، بیسن لگا کر  اس کے جسم کو خوب رگڑتی  اور جھانوے  

اور تو لیہ کی رگڑ سے اس کی کھال تک اتار دیتی ۔ کبھی  وہ گڑیا کو مار پیٹ 

 کر اپنے جذبے کی تسکین کرتی  ۔
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شمن نے نوری کے خالف بھی حسد اور رقابت کے جذبات کا  کئی مواقعوں پر

اظہار کیا ۔ نوری ، شمن کی بڑی آپا کی بیٹی اور اس کی ہم عمر تھی ۔ شمن کی 

نوری سے حسد اور رقابت  کی دو  وجوہات تھیں ۔ پہلی یہ کہ وہ بڑی آپا کی بیٹی 

ی ہم عمر تھی جو تھی ۔ دوسرا یہ کہ نوری ، شمن ک‘‘ سانپ کا بچہ سنپولیا’’یعنی 

توجہ نوری کو مل رہی تھی وہ شمن کے حصے میں نہ تھی۔   شمن  کا جی چاہتا   

کہ وہ نوری کی بوٹی بو ٹی کر دے ۔ شمن اپناا ور نوری کا موازنہ کرتے ہوئے   

 کہتی ہے :

نوری گوری ہے وہ کالی ،نوری  نازک وہ بھدی ۔ نوری ہنس   

میں تیز ، وہ بد مزاج ، بد تمیز مکھ ، شرمیلی ، باتمیز اور پڑھنے 

اور پھو ہڑ ،پڑھنے سے دم چراتی    ، نوری روز  کا سبق قرآ ن 

شریف کا ، جھٹ پٹ یاد کر سنا دیتی ۔ شمن پر اس بات پر ہزاروں 

 ۲۲پھٹکاریں   پڑتیں۔  وہ اپنا پچھال سبق بھی بھول جاتی ۔ 

ت اور جارحیت کے شمن کی داستان حیات کے پہلے پانچ سالوں میں حسد ، رقاب

جذبات کئی مواقعوں  اور کئی کرداروں کے تعلق سے سامنے آتے ہیں ۔ بڑی آپا ، 

منجھو اور نوری کے بعد جو اس کے ان جذبات کا نشانہ بنتےہیں وہ  منجھو کی 

ساس اور اس کا پوتا قادر عر ف کدن ہیں ۔  کدن سے اسے اس لیے نفرت تھی کہ 

ے پٹ جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ وہ شمن سے بڑا ہو کر بھی اس س

ڈرپوک تھا  ۔ دادی کے بغیر  رفع حاجت کے لیے بھی  نہیں جاتا تھا ۔ منجھو کی 

ساس کے ساتھ شمن کو خدا واسطے کا بیر تھا ۔  شمن نے  کدن کے ساتھ مل کر 

ایک دن  شیشے کی گولیاں زمین میں بو دی جو کہ اس کا بچپنا تھا ۔ منجھو کی 

ے اس بات کی شکایت منجھو سے کی ، جس کے ردعمل میں شمن نے اس ساس ن

کی ساس کی کالئی چبا ڈالی تو منجھو نے شمن کی خوب پٹائی کی ۔   شمن نے 

 بے بس  ہو کر عالم تخیل میں  بڑھیا کی خوب خبر لی ۔  

وہ اپنے خیالوں میں بڑھیا کو شیشے کی گولیوں کی طرح زمین میں بو دیتی ہے ۔  

ال سے کہ وہ زمین میں دفن ہو جائے گی اور شمن کی اس سے ہمیشہ اس خی

ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جا ئے گی ۔ جلد ہی وہ بڑھیا کو زمین میں بونے کا 

خیال ترک کر دیتی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں زمین سے ال تعداد بڑھیائیں 

 اگ آتیں جو شمن کے لیے نا قابل برداشت تھا ۔ 

 احل :جنسی جبلت کے مر

 کے تین مراحل بیان کیے ہیں ۔ ‘‘ طفلی جنسیت ’’فرائیڈ نے ابتدائی یا 

 (  Oral۔منہ )۱

 (Anal۔ دبری یا مبرزی )۲
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 (Genital Organs۔ تناسلی )۳

پہلے مرحلے کا تعلق منہ سے ہے ۔ منہ سے جہاں بھوک کی جبلت کی تسکین 

طفلی ’’ کا ذکر ہوتی ہے وہیں ابتدائی جنسی جبلت بھی آسودہ ہوتی ہے ۔ جس

کے ادوار میں کیا جا چکا ہے ۔  دبری یا مبر زی مراحل میں مائیں ‘‘ جنسیت 

بچوں کو ابرازی حالت پر قابو رکھنے اور مناسب طریقے سے اس سے عہدہ برآ 

ں ہونے کی تربیت دیتی ہیں ۔   صفائی ستھرائی  کی بھی تلقین کرتی ہیں۔ اس 

ے حوالے سے جو پابندیاں بچوں پر لگائی جاتی (کToilet Trainingٹوائلٹ  ٹریننگ )

ہیں ان کے اثرات بچوں کی  نفسیاتی نشوونما پر پڑتے ہیں ۔  فرائیڈ کے خیال میں 

بچہ  رفع حاجت کے  عمل سے حظ اٹھاتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران 

کوئی دخل اندازی کرے۔ بچے کے اس فعل میں   والدین کی طر ف سے سختی  یا 

د کا رویہ در آئے تو وہ غیر ارادی طور  پر  غلیظ اور گندہ رہنے لگے گا ۔    تشد

 سزا کے خالف یہ ایک طرح کا ردعمل  یا احتجاج  ہوگا۔  

شمن کے کردار میں ابرازی یا دبری لذت کے شواہد تو نہیں ملتے لیکن غلیظ اور 

ے نہال دھال کر  گندہ رہنے کا ذکر  اس کے بچپن میں بارہا ملتا ہے ۔  جو نہی اس

نئے کپڑے پہنائے  جاتے وہ کیچڑ  اور گندگی میں خود کو لت پت کر لیتی ۔ ایسا 

کیوں کرتی اسے خود بھی معلوم نہ تھا ۔ شاید کوئی ال شعوری محرک تھا جو اسے 

ایسا کرنے پر مجبور کرتا ۔  بچپن میں شمن کو مٹی اور ریت کھانے کی لت لگ 

پیٹ میں کیڑے پڑ گئے ۔ایک دن جب وہ رفع  گئی جس کے نتیجے میں اس کے

حاجت کے لیے بیٹھی  تو وہ سانپ برآمد ہوئے جس سے وہ گھبرا گئی ۔ اس 

 واقعے کو مبرزی نفسیاتی  عمل  کہا جا سکتا ہے ۔

 (  Homo Sexuality)  ہم جنسیت

ہم جنسی  میالن کا حامل فرد  ہمیشہ اپنی جنس کے افراد سے جنسی و جذباتی تعلق 

خواہاں ہوتا ہے ۔ یہ جنسی نشوونما کا دوسرا دور ہے۔ اس دور میں بچے کو کا 

مخالف جنس کے افراد سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ فرائیڈ نے اس مر 

حلے میں بہت ہی احتیاط بر تنے کا مشورہ دیا ہے کہ والدین کے متشدد اور غلط 

کے مراحل پر رک  رویے کے سبب جنسی نشوونما خود لذتی یا پھر ہم جنسیت

 جاتی ہیں  اور فرد کج روی کا شکار ہو جاتا ہے ۔ 

میں بہت سے کردار ہمہ جنسی رحجان رکھتے ہیں ۔ ان میں شمن ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’ 

بھی شامل ہے شمن جب سکول میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ مس چرن 

جنسی سے جذباتی و جنسی رشتہ قائم کرنے کی کو شش کرتی ہے ۔جو ہمہ 

رجحان کے حوالے سے اس کے لیے پہال تجر بہ ہے ۔ مس چرن سیاہ فام اور بہت 

کم رو تھی ۔ لیکن شمن کو انتہائی حسین اور جا ذب نظر آتی ۔ شمن  الشعوری 

جنسی    قوتوں کے زیر اثر نیند میں چلتے چلتے مس چرن کے کمرے تک  پہنچ 



cxliii 
 

محسوس کرتی ۔شمن   جاتی ۔  مس چرن کے گھر کے کام کرنے میں وہ فخر

ارتفاع  ) جنسی قوت کو خارج میں کسی  کام کی طرف موڑنا۔اس سے انسان 

مشکل سے مشکل کام سر انجام دے سکتا ہے (کے زیر اثر  مس چرن کے لیے 

مشکل سے مشکل کام حتٰی کہ وہ شمن کو کسی کا قتل کرنے کو بھی کہتی تو وہ 

ان پر مس چرن کا نام رہنے لگا ۔ اس سے بھی دریغ نہ کرتی ۔ ہر وقت اس کی زب

شمن اگر کوئی کام کر رہی ہوتی  اور اتفاقاً وہاں سے مس چرن کا گزر ہوتا تو وہ 

کام بگڑ جاتا ، دھڑکن تیز ہوجاتی ،  زبان لڑکھڑا جاتی ۔ ان تمام باتوں سے        

جہاں شمن کی مس چرن سے جذباتی وابستگی ظاہر ہو تی ہے وہاں  جنسی   

ی تمنا  بھی نظر   آتی   ہے۔ حقیقت میں شاید ہی یہ ممکن ہو پاتا کہ اس خواہش  ک

سے پہلے لڑکیوں کا اخالق خراب کرنے کے جرم میں مس چرن کو سکول سے 

نکال دیا جاتا ہے ۔ مس چرن جب تک سکول میں موجو د رہی ۔ شمن یا تو نیند میں 

س چرن کے جسم چل کر ان کے کمرے تک پہنچ جاتی یا پھر عالم تخیل میں م

 سے لذت یاب ہوتی ۔ 

تخیل کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم بھی مس چرن   

کے قرب میں رہنے لگا ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو ان کے پاس 

محسوس کرتی ۔ مس چرن اسے تھپک رہی ہیں ۔ وہ پیاسی ہے ۔ 

حلق چٹخا جا رہا ہے اور مس چرن اس کے منہ میں  ٹھنڈے 

ار عرق نچوڑ رہی ہیں۔ ان کا ہاتھ اس کے ماتھے ٹھنڈے  خوشبود

پر ہے ۔ وہ برف کی بنی ہوئی ہیں اور اس احساس سے وہ بغیر 

نیند کے اونگھنے لگتی ہے ۔ ٹھنڈی گھاس  پر پڑی سردی سے کا 

نپ رہی ہے مس چرن اسے اپنے پروں بھرے پھولدار تکیے پر 

ی ہے کہ لٹائے  ہوئے ہیں ۔ وہاں وہ ڈر کے مارے مکر سادھے پڑ

 ۲۳اگر ہوش میں آگئی تو سارا خواب بکھر جائے گا۔

شمن کے ہم جنسی میالن کو اس اقتباس میں  خواب اور تخیل کی تکنیک سے 

اشاریت میں بیان کیا گیا ہے ۔  جسم کا قرب ، تھپکنا ، پیاس میں مس چرن کا ٹھنڈا 

ہیں ۔  نیند ٹھنڈا عرق نچوڑنا ، عورت کی چھاتی اور دودھ کی طرف اشارہ کرتے 

سے اونگھنا   اور ٹھنڈی گھاس پر لیٹنا کسی کی بانہوں میں جھولنے  ، چھاتی سے 

 لگانے یا ہم آغوش  ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔   

فرائیڈ نے ایک جگہ کہتا ہے کہ انسانی ذہن میں نزول کی بے پناہ قوت ہوتی ہے  

بھی موجودہ  وہ کسی بھی لمحے ماضی کی طرف لوٹ سکتا ہے  یعنی کسی

واقعے کی وجہ سے ذہن ماضی کے واقعات کی طرف لوٹ سکتا ہے ۔ شمن مس 

چرن کے متعلق سوچتے سوچتے ماضی کی طرف پلٹ جاتی ہے ۔ بچپن میں جب 

وہ منجھو سے ایسی حرکات کرتی تھی تو منجھو اس پر اسے ڈانٹتی یا سزا دیتی 

کے اپنے اندر ہی چھپا ہوا  تھی ۔ اس میں منجھو کا قصور نہیں تھا بلکہ قصور اس

تھا ۔ اسے اپنے دماغ کے اس حصے سے نفرت تھی جو سارا الزام منجھو پر 
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تھوپ دیتی ۔ دراصل یہاں وہ منجھو کو بے قصور ثابت کرنے کی بجائے ، 

قصوروار ثابت کر رہی تھی  کیونکہ وہ اس کی فطری تقاضوں کو نہ سمجھ سکی 

کے رویےنے اسے  بعد میں ہم جنسیت کی   ۔ سزا ، تشدد اور ہر عمل پر سرزنش 

 طرف راغب کیا۔  

شمن کے عالوہ سکول میں بہت سے  کردار ایسے ہیں جو اس طر ح کا غیر 

فطری رجحان رکھتے ہیں ۔ شمن کے کردار میں ان کرداروں کا ذکر کرنا اس لیے 

 بھی ضروری ہے کہ ان کا تعلق براہ راست شمن کے ساتھ ہے ۔ 

ختصر کردار ہم جنس پرستی یا جنسی کج روی کی بہترین مثال رسول فاطمہ کا م

ہے ۔ وہ اس بیماری میں پوری طرح جکڑی ہوئی ہے اور شمن سے اپنے ہم جنسی 

جذبات کی تسکین چاہتی ہے ۔  شمن کو اس سے نفرت ہے ۔ کچھ لوگوں نے اس 

 کی وجہ رسول فاطمہ کی بھدی صورت اور گھناؤنی عادات کو دیا ہے ۔ ممکن ہے

ایسا بھی ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ شمن خود اس مر ض میں مبتال تھی ۔ اسے 

رسول فاطمہ سے اس لیے بھی نفرت ہو کہ وہ اس کی تسکین نہیں کر سکے گی ۔ 

نفسیاتی طور پر عاشق سے معشوق بننا ایک بہت بڑی الجھن ہوتی  ہے ۔  دوسری 

ہونٹ، آنچل کا گچھا ،  طرف شمن ، نجمہ میں دلچسپی لے رہی تھی ۔ نجمہ کے

کمر پر لگی  پلیٹیں  اس کے ذہن کو الجھا رہی تھیں۔  وہ نجمہ کو خود پر اتنا سوار 

کر لیتی کہ جب وہ ساٹن کی صدری اتار کر کرسی پر رکھتی تو شمن اس پر ہاتھ 

پھیر کر ، اسے چھو کر لذت یاب ہوتی ۔ حقیقی دنیا میں  اگر چہ  وہ  نجمہ کو نہ 

ی        تاہم تخیل کی دنیا میں نجمہ کا جسم اس کی دسترس میں ہوتا ۔ چھو سکتی تھ

نجمہ سے محبت کے دوران شمن پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ نجمہ کا ہم جنسی 

رومان پہلے سے سعادت کے ساتھ چل رہا  ہے۔  لڑکپن میں ایک خاص وقت کے 

حالت بعد میں بھی لیے یہ رجحان اکثر و بیشتر بچوں میں ظا ہر ہوتا ہے ۔ اگر یہ 

بر قرار رہے تو اسے مریضانہ جنسیت    یا پھر بے راہ روی کہا جائے گا ورنہ 

یہ ہوگا کہ نو عمروں کی توجہ مخالف جنس کی طرف مڑ جاتی ہے ۔ جیسے شمن 

، بلقیس کے مشورے  سے  اپنی جنسی جبلت کا رخ لڑکیوں کی بجائے لڑکوں کی 

پہال انتخاب بلقیس کا بھائی رشید ہوتا  طرف موڑ دیتی ہے ۔ اس کے لیے اس کا

ہے۔  البتہ رسول فاطمہ کے ہم جنسی رجحان کو مریضانہ وابستگی کہا جا سکتا 

ہے ۔ مختصرا ً اس زنانہ اقامت گاہ کے ماحول میں ہم جنس پرستی  کا رجحان ہر 

 ڈاکٹر یوسف سر مست لکھتے ہیں: دوسری لڑکی میں موجود تھا۔ 

تی زندگی میں مریضانہ جنسیت کے پہلو کو زنانہ مدرسوں کی اقام

ٹیڑھی لکیر میں جس تفصیل اور تکمیل سے نمایاں کیا گیا ہے  اس 

کی مثال ملنا ممکن   نہیں۔ کسی بھی اردو ناول میں زنانہ اسکول 

کے اس پہلو کو نہیں پیش کیا گیا تھا۔ لڑ کیوں کی غیر صحتمندانہ 

ں بہترین طریقے سے اور مریضانہ  لگاؤ اور وابستگیوں کو یہا

  ۲۴پیش کیاگیا ہے۔
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 (Electra Complex) سالیکٹرا کمپلیک

اوڈی پس یا الیکٹرا  کمپلیکس بچے کی شخصیت پر مثبت اور منفی  دونوں 

صورتوں میں اثر انداز ہو سکتا ہے ۔ مثبت وابستگی میں بچہ مخالف جنس کے 

والدین سے  جنسی لحاظ سے متاثر ہوگا یعنی لڑکا ماں سے قربت کا خواہاں ہوگا 

طرح لڑکی ماں    اور باپ کے خالف رقابت اور نفرت کا جذبہ رکھے گا ۔ اس

سے معاندانہ رویہ رکھے گی اور  جذباتی لحاط سے باپ سے زیادہ قریب ہوگی ۔  

جب کہ منفی صورت میں  بچہ ہم جنس والدین کو پسند کرے گامثالً لڑکا باپ سے 

محبت کرے گا جب کہ ماں سے نفرت ۔ اس طرح لڑ کی باپ کی بجائے    جذباتی 

ی ۔ شمن کی شخصیت میں مثبت اور منفی لحاظ  سے ماں سے زیادہ قریب ہوگ

 دونوں رجحان موجود ہیں۔   

بچے کی جنسی زندگی کا آغاز  اس کی محبت کے پہلے مرکز ماں سے ہوتی ہے  

۔ جیسے جیسے محبت میں پھیالؤ آتا ہے بچہ باپ کو رقیب سمجھ کر حسد و رشک 

س کی ماں کی اور نفرت و حقارت کی نگا ہ سے دیکھتا ہے ۔  وہ دیکھتا ہے کہ ا

توجہ کا مرکز کوئی اور بھی ہے  جو اس کی ماں کو چھین لینا چاہتا ہے   یہاں 

سے بچے کے اندر با پ کے خالف رقابت کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح کا 

جذبہ بچپن  میں شمن کے اندر منجھو کے دولہے کے خالف  بھی نظر آتا ہے ۔ 

ی کے بعد شمن کی دیکھ بھال منجھو ماں کی بے توجہی اور انا کی جبری رخصت

ہی کرتی ہے ۔ وہ معصوم بچی منجھو سے اپنے تمام جذبات وابستہ کر لیتی ہے 

جو ایک بچے کے اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہے ۔ بد قسمتی سے انا کے بعد منجھو 

بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے ۔ اس تعلق کے ٹوٹنے کی وجہ  منجھو کی 

ہوتا ہے ۔ شمن اپنی معصومیت کی وجہ سے خارجی ماحول شادی اور اس کا دولہا 

میں  اپنے جذبے کا اظہا ر نہیں کر پاتی لیکن عالم تخیل میں   اپنے دولہے بھیا 

کے خال ف نفرت ، جارحیت اور رقابت کے جذبات پیدا کر لیتی ہے۔  بعض اوقات 

ے وہ اس کے مرنے کے سپنے دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے ۔ منجھو کے دولہ

کےمرنے   کے  نتیجے میں منجھو کے دو میٹھے اور بڑے  انڈے ملنے کی 

خواہش سراسر منجھو کے ساتھ جنسی وابستگی کی طرف اشارہ ہے ۔ لیکن  

 منجھو اور شمن کے درمیان  دولہا  بھیا مو جود ہے ۔ 

پڑی پڑی وہ منجھو کے کمینے  دولہا  کو کوسا کرتی جو اسے  

تمہارے دولہا ’’کر چھین کر لے گیا۔۔۔چیل کی طرح جھپٹا  ما ر 

تحصیلدارنی کے لڑکے نے اس ‘‘  بھائی مر گئے تم روتی نہیں؟ 

وہ خوشی سے چونکی ۔  ‘‘ کون ، منجھو بی کا دولہا ؟’’سے کہا۔

خاک پڑے بڑی آپا کے دولہا کے ‘‘ نہیں بڑی آپا کے دولہا ’’ 

 ۲۵مرنے کا کسے ارمان ۔
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یت میں مثبت الیکٹرا کمپلیکس  کا رجحان  عنفوان شباب  میں شمن کی شخص   

رائے صاحب سے جذباتی وابستگی اور ان سے   اظہا ر عشق کی صورت میں 

سامنے آتا ہے ۔ رائے صاحب شمن کی دوست پریما اور اس کے بھائی نریندر کے 

باپ ہیں۔ شمن کی ان سے مالقات پریما کے توسط سے ہوتی ہے اور تھوڑے ہی 

ائے صاحب کا تعلق باپ بیٹی کا ہو جاتا ہے ۔ آگے چل کر عرصے میں شمن اور ر

شمن رائے صاحب کے کسرتی بدن ، پر رعب شخصیت اور ان کی ملے جلے   

بچگانہ  اور بزرگانہ رویے سے متاثر ہو کر ان سے اظہار عشق کر بیٹھتی ہے ۔ 

فرائیڈ کے نظریات کی رو سے اس کی تشریح الیکٹرا کمپلیکس بنتی ہے ۔ لیکن 

قیقن اس حوالے سے تقسیم اور تذبذب کا شکار ہیں ۔    نیلم فرزانہ ، شمن میں مح

 الیکٹرا کمپلیکس کی موجودگی سے انکاری ہیں ۔   

جہاں تک الیکٹرا کمپلیکس کا سوال ہے تو یہ بات قرین قیاس  

معلوم نہیں ہوتی کیونکہ شمن کی زندگی کے پورے رویے میں 

ہے جسے مدنظر رکھتے صرف رائے صاحب  کا واقعہ ایسا 

ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ان سے شمن کا عشق الیکٹرا کمپلیکس کا 

نتیجہ ہے ۔ا س واقعے کے عالوہ پوری زندگی میں شمن کے کسی 

دوسرے رویے سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ الیکٹرا 

 ۲۶کمپلیکس کا شکا ر ہے ۔

کی اصطالح   کے حوالے ‘‘ یکسالیکٹرا کمپل’’ نیلم فرزانہ کی یہ رائے فرائیڈ کی 

سے کئی پہلوؤں سے تشنہ ہے ۔  اس پر کئی سواالت   جنم لیتے ہیں مثالً وہ اپنے 

اس انکا ر میں کوئی ٹھوس شواہد پیش نہیں کرتیں ۔ محض یہ کہہ دینا کہ یہ شمن 

کی زندگی کا اکلوتا واقعہ ہے اور باقی ماندہ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما 

ا یا شمن کے رویے میں ایسی بات اس واقعہ سے پہلے یا بعد میں دیکھنے نہیں ہو

میں نہیں آئی اس لیے شمن کے رویے میں الیکٹرا کمپلیکس کارجحا  ن موجود 

 نہیں ، ان کی دلیل میں وزن نہیں ہے ۔ 

رائے صاحب اور شمن کے تعلق اور شمن کا رائے صاحب سے اظہار عشق کی 

ے حوالے سے   کرنے میں ڈاکٹر عبدالسالم بھی قدرے تشریح الیکٹرا کمپلیکس ک

ہچکچاہٹ کا شکار ہیں ۔  انہیں شمن کا اظہار عشق بھونڈا اور بے تکا معلوم ہوتا 

 ہے جس کا کوئی نفسیاتی جواز نہیں ۔ 

رائے صاحب کی محبت بالکل باپ کی سی نظر آتی ہے ۔۔۔شمن 

سمجھ نہیں آتا  بھی ان کے لیے پریما  بن جا نا چاہتی ہے ۔ پھر یہ

کہ ایک دن وہ نہایت ہی بھونڈے طریقے سے اظہار ِ عشق کر 

بیٹھتی ہے یہ بات نیم بیداری یا خواب میں ہوتی تو اتنا عجیب 

معلوم نہ ہوتی ۔اور  ہم اس  کارشتہ فرائیڈ کی رو سے اس کی  

کسی نا آسودہ تمنا سے مال لیتے ۔۔۔ رائے صاحب سے پدرانہ 

بعد اپنے اس آدرش یا ہیرو سے جنسی  محبت ہوئی تھی اس کے



cxlvii 
 

محبت کا اعالن کر بیٹھنا ، قطعی بے تکا معلوم ہوتا ہے اس کے 

  ۲۷لیے کوئی نفسیاتی جواز نظرنہیں آتا۔

نیلم فرزانہ کے انکار کے بعد ڈاکٹر عبدالسالم کی رائے سے بھی لگتا ہے کہ 

وہ شمن کے  کے اثرات‘‘ الیکٹرا کمپلیکس ’’ فرائیڈ کی وضع کردہ اصطالح 

کردار میں نہیں دیکھتے ۔ مندرجہ باال اقتباس میں وہ اس بات سے قطعی انکاری 

بھی نہیں مثال ً رائے صاحب اور شمن کے رشتے کو باپ بیٹی تسلیم کرنا  ، رائے 

صاحب سے پدرانہ محبت کے بعد شمن کا رائے صاحب سے  جنسی محبت کا 

کا یہ اظہار عشق نیم غنودگی یا خواب اقرار    اور اس سے بڑھ  کر  کہ اگر شمن 

میں ہوتا تو وہ اس کی تشریح فرائیڈ کی نفسیات کی رو سے   کرتے ، قدرے الجھا  

دینے والی رائے ہے ۔ کیونکہ فرائیڈ کے نظریے کی تصدیق کے لیے  شمن اور 

رائے صاحب کی عمر کا تفاوت  ، دونوں کے تعلق کی نوعیت اور شمن کا ان کے 

ذبات رکھنے کے ثبوت کافی ہیں  ۔ جہاں تک خواب یا نیم غنودگی لیے جنسی ج

میں ایسے جذبات رکھنے یا ان کا اظہا ر کرنے کی بات ہے ، ناول میں بہت سی 

جگہوں پر   شمن رائے صاحب کے متعلق عالم تخیل میں بہت کچھ سوچتی نظر 

میں آتی ہے ۔جب رائے صاحب  سے اظہار محبت کرتی ہے تو غنودگی کی حالت 

ہوتی ہے  ۔ رائے صاحب اسے اس وقت تھپک تھپک  کر  سال رہے ہوتے ہیں 

۔اظہار کے بعد  شرمندگی محسوس کرنا کہ اس نے یہ کیا کردیا ہے ،سے ظاہر 

ہوتا ہے کہ یہ اظہار الشعوری دباؤ  کے زیر اثر تھا نہ کہ شعوری تھا۔ پھر نہ 

کی نفسیات کی روشنی میں  جانے کیوں ڈاکٹر عبدالسالم نے اس کی تشریح فرائیڈ

نہیں کی ۔ عالوہ ازیں صفیہ اختر کی رائے بھی ان کے مد نظر تھی ۔ جسے انہوں 

نے سراہا ضرور لیکن ان سے اتفاق کرنے میں تذبذب کا شکار نظر آئے ۔ اب کچھ 

 بات صفیہ اختر کی بھی ہو جائے وہ اس بارے میں لکھتی ہیں ۔ 

تی ہے کہ شمن اپنے بچپن میں پہلی بات تو اس کے جواز میں یہ مل

باپ کی شفقت سے محروم رہ گئی ہے جو اس  کاپیدائشی حق تھا ۔ 

۔ ۔۔ الیکٹرا کمپلیکس کے نفسیاتی دور سے اگر   سو فیصدی نہیں 

تو اکثر و بیشتر لڑکیاں ضرور گزرتی ہیں جہاں وہ باپ کو خدا 

ن سے بزرگ و برتر سمجھ کر اسے اپنا آدرش قرار دیتی ہیں۔۔۔ شم

کی زندگی اس سے قطعی خالی رہ گئی تھی یہ پیاس اس کے  

فطری تقاضوں کی ازلی پیاس بن کر اس کے ال شعور کی 

گہرائیوں میں جا  سوئی تھی ایک ادنی ٰسے اشارے پر اس کا 

  ۲۸چونک جانا ممکن تھا۔ 

صفیہ اختر کی رائے نیلم فرزانہ اور ڈاکٹر عبدالسالم کے مقابلے میں قدرے  

متوازن ہے۔     ان کی یہ رائے اپنی جگہ درست ہے کہ سو فیصدی نہیں تو اکثرو 

بیشتر لڑکیاں الیکٹرا کمپلیکس کے دور سے گزرتی ہیں ۔ شمن کا ادنٰی سے 

تشنہ ہے  ۔ اس لیے کہ کیا اشارے پر چونک جانا ممکن تھا۔ یہ رائے  بھی قدرے 
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شمن کا رائے صاحب سے اظہار عشق محض فطری تھا جس سے اکثرو بیشتر 

لڑکیاں گزرتی ہیں ۔یا پھر مریضانہ تھا ؟ کیونکہ اصل کھوج تو یہ لگانا ہے کہ 

شمن کے ٹیڑھے پن میں     الیکٹرا کمپلیکس کا کتنا عمل دخل ہے ۔  اس کے لیے 

کی چھان بین کرنی پڑے گی آیا کہ شمن کے   ہمیں شمن کے بچپن کے کوائف

اظہار عشق کی وجہ محض باپ کی شفقت و محبت  سے  محرومی تھی یا کئی اور 

 وجوہات بھی تھی ؟ 

شمن کے کردار میں موجود الجھن کی کئی اور وجوہا ت تھیں ۔  الیکٹرا کمپلیکس 

تا ہے اور کے حوالے سے ہم شروع میں بحث کر آئے ہیں کہ یہ مثبت بھی ہو سک

منفی بھی ۔ اوالً صورت میں بچہ مخالف جنس کے والدین سے جنسی  لحاظ سے 

متاثر ہوگا۔ جبکہ منفی صورت میں بچہ ہم جنس والدین کو پسند کرے گا  یعنی 

لڑکی ماں کو پسند کرے گی  اور باپ سے نفرت کرے گی ۔ اب اگر اسی اصول 

یکٹرا کمپلیکس کا رجحان دیکھے    کو بنیاد  بناکر   شمن کے کردار میں منفی  ال

تو منجھو جو اس کی ماں کی قائم مقام ہے اس سے شمن کو والہانہ محبت ہے ۔ 

دوسری طرف منجھو کا  دولہا  جس سے شمن کا رشتہ منجھو کی مناسبت سے 

باپ کا بنتا ہے ۔ وہ  منجھو اور شمن کے درمیان دیوار ہے۔ شمن کو اس سے 

نے کی دعا کرتی ہے ۔  نیلم فرزانہ کا یہ اعتراض تو نفرت ہے اور وہ اس کے مر

یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ رائے صاحب کے واقعے کے عالوہ کوئی اور واقعہ شمن 

 کی زندگی میں پیش نہیں آتا ۔ 

شمن کو منجھو سے محبت اور اس کے دولہے سے نفرت منفی الیکٹرا کمپلیکس 

ے اظہار عشق ہے وہ الیکٹرا کا رجحان لیے ہوئے ہے ۔ جہاں تک رائے صاحب س

کمپلیکس کیونکر ثابت ہو ۔ اگر اس بات کو ایک مفروضہ مان لیا جائے کہ شمن کو 

منجھو کے دولہے سے جہاں نفرت تھی وہاں منجھو سے رقابت بھی تھی ۔ کیونکہ 

منجھو کا اپنے دولہے سے باتیں کرنا ، شرارتیں کرنا اور دروازہ بند کرکے سونا  

ر گزرتا تھا۔  بعض دفعہ تو اس نے چھپ کر  انہیں دیکھنا چاہا ۔  گڈا شمن کو نا گوا

گڑیا کی شادی بھی اس نے منجھو کی شادی سے متا ثر ہو کر کی اور ان کی 

سہاگ رات یعنی گڑیا کی شرم گاہ میں روئی کی دو گولیاں رکھنا اس بات کی دلیل 

لیں سے وہ بچپن سے ہیں کہ وہ جنسی طور پر خود سے بڑے مرد یا پھر باپ کہہ 

متاثر تھی ۔  ممکن ہے کہ رائے صاحب کے معاملے میں منجھو کے دولہے  سے 

شمن کو جو نفرت تھی وہ محبت میں بدل گئی ہو  اور الشعوری طور پر وہ منجھو 

کے روپ میں خود کو دیکھنا چاہتی ہو ۔رائے صاحب کے متعلق جب بھی شمن 

واہش اور بچپن میں منجھو کو سوچتی ہے تو رائے صاحب کو چھونے کی خ

چھونے کی خواہش تقریباً ایک جیسی ہے  ۔  مثالً نوری کا منجھو کے دولہے کی 

گود میں بیٹھنا شمن کو بچپن میں نا گوار گزرا ۔ رائے صاحب کی گود میں وہ سونا 

چاہتی ہے ۔ اس طر ح رائے صاحب سے متعلق تمام خواہشات بچپن کے تجربات 

 ہیں۔ کا اعادہ نظر آتے 
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اس سے پہلے کہ شمن  اور رائے صاحب کے تعلق کو مزید واضح کیا جائے 

کیوں  نہ تھوڑا  سا رائے صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے ۔  رائے 

صاحب کا کردار بہت ہی عجیب و غریب اور کسی حد تک متنازعہ ہے ۔ بیوی 

ی چھیڑ چھا ڑ ، کے مرنے کے بعد  انہوں نے شادی نہیں کی ۔ باپ بیٹی کی جسمان

حد سے بڑھی بے تکلفی ،  موسیقی  اور  رقص  کا مظاہرہ دیکھ کر قاری حیران 

رہ جاتا ہے ۔ ان کی بیٹی پریما کے بقول کچھ لوگ انہیں چھچھورا ، بعض فلسفی 

اور بعض مجذوب کہتے ہیں۔  رائے صاحب کے اوصاف اور مشاغل میں کہیں 

ہیں مثالً جوان بچیوں کو گود میں اٹھا  کہیں جنسی دلچسپی کے آثار بھی نظر آتے

لینا ، انگلیوں سے ان کے گال چھونا  اور بیٹی  سے کشتی لڑناال شعوری جبلی 

خواہشات کے زیر اثر  نظر آتا ہے ۔ ڈاکٹر یوسف سر مست شمن کے اظہار محبت 

 اور رائے صاحب کے کردار کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔    

ہی تھا۔۔ ۔   رائے صاحب سے شمن شمن کا عشق بھی مریضانہ   

کا یہ لگاؤ  بھی اس کے نفسیاتی ٹیڑھے پن کا نتیجہ تھا لیکن خود 

رائے صاحب بھی گو شعوری طور پر صحت مند جذبات رکھتے 

تھے لیکن ال شعوری طور پر وہ بھی مریض ہی نظر آتے ہیں ۔۔۔ 

شمن کے کردار کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ساتھ خود رائے صاحب 

شعوری محبت رنگ بدلتی ہے۔ ایسے لوگ  صرف اپنے کی غیر 

آپ کو  شعوری طور پر دیکھتے ہیں وہ نہ تو یہ دیکھتے ہیں نہ 

دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ال شعور میں کیا ہے،نہ ہی وہ یہ  

دیکھتے ہیں کہ ان کی ان حرکتوں کا دوسرے پر کیا اثر مرتب 

 ۲۹ہوتا ہے ۔

ڈاکٹر یوسف سر مست کی رائے جا مع  ہے ۔ ایک طرف انہوں نے رائے صاحب 

کی الشعوری جنسی جبلی خواہشات کی طرف اشارہ کیا ہے تو دوسری طرف شمن 

کے عشق کو مریضانہ وابستگی کہہ کر  انہوں نے شمن  کے کردار میں الیکٹرا 

ضرور نظر کمپلیکس کی تصدیق کی ہے ۔ رائے صاحب اپنے رویے سے ابنارمل 

آتے ہیں لیکن جو بات ان کی لغزشوں پر پردہ ڈالتی ہے  وہ شمن کے اظہار عشق 

 کا جواب مثبت نہ دینا ہے ۔ 

شمن جو بچپن ہی سے کسی نہ کسی نفسیاتی الجھن اور نا آسودگی کا شکار رہی 

تھی ،رائے صاحب کی قربت میں آ کر وہ ان   نا آسودہ جذبات  کی وجہ سے 

ین رہنے لگی ۔ اس کے رویے سے عجیب اور نا مناسب مضطرب اور بے چ

حرکتیں سامنے آنے لگی مثالً  جسمانی طور پر رائے صاحب کو چھونے کی 

میں جھولنے کی تمنا، رائے صاحب کے جسم  ںخواہش ، رائے صاحب کے بازوؤ

سے اٹھنے والی خوشبوؤں سے شمن کا دماغ سن ہونا اور بھاگ کر ٹھنڈے پانی 

یوں سے پیاسے ہونٹوں سے لگا لینا ،  من میں ڈوبے رائے کے گالس کو صد

صاحب کے جسم کو کھرچنا ، بے خیالی میں اپنی انگلیاں رائے صاحب کی گردن 
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پر پھیرنا ، ٹھیک اسی طرح جیسے تخیل میں وہ انا ، منجھو اور نجمہ کے جسم  

 کو چھو کر لذت حا صل کرتی تھی ۔ رائے صاحب  جب اس کی گدگدیاں نکالتے

تو بچہ بن جانے کی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھتی ۔ پریما نے جب کہا کہ 

رائے صاحب ان پر جان چھڑکتے ہیں تو شمن کو یہ ناگوار گزرا اور پریما اسے 

اپنا رقیب معلوم ہونے لگی ۔ اس کے عالوہ شمن رائے صاحب اور مس فلپ کے 

س سے شمن کا مس معاشقے کا سن کر مس فلپ کو کوسنا شروع کر دیتی ہے  ج

 فلپ کے خالف جذبہ رقابت کا احساس جھلکتا ہے ۔  

نریندر کے اظہار عشق  کے ردعمل میں شمن کا رویہ بھی اس کے الشعور 

خواہشات کے زیر اثر ہے ۔ نریندر کے اظہار عشق کے ردعمل میں شمن اس 

طرح مسکراتی ہے جیسے ایک عقلمند ماں بچے کو شیشے کا گالس مانگنے پر  

التی ہے ۔  شمن اسے سینے سے لگا کر  تھپکتی ہے اور خود کو ایک عقلمند بہ

اور بزرگ سمجھتی ہے ۔ نریندر اسے اس وقت یتیم اور بے کس نظر آتا ہے ۔ جس 

سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نریندر کی محبوبہ بننے کی بجائے الشعوری 

کا ہم عمر ہے  خود  قوتوں کے زیر اثر ماں بننا چاہتی ہے ۔ حاالنکہ نریندر اس

 نریندر کو شمن کا یہ رویہ بہت عجیب معلوم ہوتا ہے ۔

شمن زیادہ عرصہ اپنے جذبات جو الشعوری قوتوں کے زیر اثر جنم لیتے ہیں دبا  

کر  نہیں رکھ سکتی ۔ عالم تخیل میں کسی حد تک اس کی تسکین ہوتی رہتی ہے  

ائے صاحب کی بانہوں میں نیم جو نا کافی ثابت ہوتی ہے ۔ آخر کار ایک دن وہ ر

 بیداری کی حالت میں اپنے جذبات کو  من و عن بیان کر دیتی ہے ۔ 

رائے صاحب نے ہنستے ہوئے  اسے بچوں کی طرح تھپکنا  

شروع کیا وہ خاموش ان کے سینے سے سر لگائے لمبی لمبی 

سانسیں بھر تی رہی ۔ یہاں تک کہ اس  پر غنودگی ہی طاری ہو 

احب اسے تھپکتے رہے ۔ پھر آہستہ آہستہ  انہوں گئی ۔ رائے ص

نے اس کوسر کا کر پلنگ پر لٹانے کا ارادہ کیا ۔ تو وہ ایک دم 

انہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کانپ اٹھی ۔۔۔ نہیں نہیں رائے 

صاحب مجھے  گرائیے مت ۔ رائے صاحب ، رائے صاحب ، 

ں آپ سے۔۔۔ رائے صاحب میں ۔۔۔ میں آپ سے پریم کرتی ہوں ۔۔۔ می

  ۳۰پریم ۔۔۔ رائے صاحب میں اس کی آواز گھٹ کر سہم گئی۔

پریما اور رائے صاحب کا تعلق متنازعہ ہے ۔ پریما کے کردار میں بھی الیکٹرا 

کمپلیکس کے اشارے ملتے ہیں ۔ پریما کا رائے صاحب سے کشتی لڑنا ، عنفوان 

ن پر جان نچھاور کرتے ہیں شباب میں باپ کی گود میں بیٹھنا ، بقول پریما کہ وہ ا

۔ اس طرح جسمانی چھیڑ چھاڑ اور باپ بیٹی کے رقص و موسیقی کے مشاغل ، 

پریما کے  کردار میں  جزوی طور پر  الیکٹرا کمپلیکس    کے آثار نظر آتے ہیں 

تاہم شمن کی طرح مریضانہ وابستگی نہیں کہا جا سکتا ۔ پریما کی باپ کے ساتھ 
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کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے  تاہم اس میں جسمانی وابستگی ماں کے مرنے 

چھیڑ چھاڑ پریما کے رویے کو مشکوک کر دیتی ہے ۔ خاص طور پر اس کا والد 

جب اسے چھیڑتا ہے  تو انہیں منع کرنے کی بجائے خوش ہوتی ہے اور شمن سے 

فخر سے کہتی ہے کہ رائےصاحب ان پر جان چھڑکتے ہیں ۔ پریما کے اس رویے 

میں بڑی شد و مد کے ساتھ ‘‘  ٹیڑھی لکیرایک مطالعہ ’’رضوی نے  کو  شبنم

 الیکٹرا کمپلیکس  کے ساتھ جوڑا ہے ۔ 

اس ناول کے  ایک عجیب و غریب کردار رائے صاحب کی 

اکلوتی بیٹی پریما الیکٹرا کمپلیکس کی اچھی مثال ہے ۔ پریما رائے 

ہے صاحب کی بیٹی اپنے والد سے اس قدر قریب اور بے تکلف 

کہ حیرت ہوتی ہے ۔ ان کی باتیں ان کی چھیڑ چھاڑ ان کی بے 

تکلفی اور محبت کرنے کے انداز سے صرف شمن کو ہی حیرت 

نہیں ہوتی بلکہ قارئین بھی حیران رہ جاتے ہیں ۔ باپ بیٹی کی 

جسمانی چھیڑ چھاڑ کو دیکھ کر اور ہی گمان ہونے لگتا ہے  لیکن 

 ۳۱ابنارمل ہیں۔یہ  دونوں کردار اس معاملے میں 

 (and Sadism Masochism  اذیت  کوشی اور اذیت  پسندی )

 (Masochismاذیت کوشی )

موت کی جبلت انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے ۔ اگر اس میں 

جنسی عنصر شامل ہو جائے تو اذیت کوشی کی کیفیت رونما ہوتی ہے ۔ یہ کبھی 

کر لیتی ہے یعنی مرنے کی خواہش مارنے کی کبھی متشددانہ روپ بھی اختیار 

خواہش میں تبدیل ہو جاتی ہے ۔ دوسروں کو مارنے کا عمل فرائیڈ کے نزدیک 

ہی کا  اظہار ہے ۔ اس رجحان کی تسکین کے لیے انسان خارجی ‘‘  جبلت مرگ’’

 ماحول میں  کسی کو نشانہ بناتا ہے ۔ 

شمن کے کردار میں ایذا کوشی اور ایذا پسندی دونوں رجحان موجود ہیں یعنی 

کہیں وہ خود کو ملنے والی سزا سے حظ اٹھاتی ہے تو کہیں دوسروں کو تکلیف 

دے کر اسے لذت حاصل ہوتی ہے   ۔ بچپن میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جن 

یہاں  تک کہ ’’ ہے ۔  سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمن  خو دکو اذیت دے کر خوش ہوتی

ایک دن اس نے کوئی معقول بہانہ  ،نہ پایا تو کچ سے بلیڈ سے اپنا پیر کاٹ لیا اور  

صرف یہ نہیں کہ وہ خود کو  ۳۲‘‘بڑی دیر تک اپنی کامیابی پر مسکراتی رہی ۔

تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتی ہے بلکہ منجھو کی مار پیٹ بھی  اسے لذت 

۔ منجھو اپنی شادی کے کافی  عرصے بعد میکے واپس آئی  سے ہمکنار کرتی ہے

تو شمن کو زیادہ توجہ نہ دی ۔دوسرے لوگوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہی ۔ 

شمن نے اس کی توجہ حاصل کرنے کے  لیے خود کو گندہ کر لیا جس پر منجھو 
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نے اس کی خوب پٹائی کی ۔ شمن کو  اس مار سے دکھ کی بجائے خوشی محسوس 

 ئی۔ ہو

منجھو نے کس کے دو گھونسے جمائے۔ شمن پھوٹ پڑی ۔ دکھ    

سے نہیں، ان توجہ بھرے گھونسوں کی لذت سے ۔اس کا جی دکھ 

اٹھا ۔۔۔ منجھو کے گھونسے کی شرینی جس کے لیے وہ تر س گئی 

تھی اس کی رگ رگ میں تیر گئی تھی  اور پھر گھسوں ، تھپڑوں 

پر سے بلکہ روح پر سے  اور چانٹوں نے نہ صرف  اس کے جسم

 ۳۳بھی  میل کا   غالف  اتار دیا۔

شمن   رشید ، رائے صاحب  ، اعجا ز عرف اجو ، افتخار ، ستیل اور ٹیلر تک 

آتے آتے محبت کے کئی تجربات کر چکی ہوتی ہے ۔ بد قسمتی سے کسی ایک 

وی سے بھی اسے مکمل آ سودگی میسر نہیں آتی ۔ وہ اس ناکامی کا بدلہ بے راہ ر

 کی راہ اختیار کرکے خود کو اذیت دیتی ہے ۔  

صاحب ، شاعر اور پروفیسر رحمٰن کے ساتھ ایک ہی  رشمن کامریڈ صمد ، انجنیئ

وقت میں  تعلق نبھاتی  نظر آتی ہے ۔ وہ اپنے تمام ملنے والوں کو اپنی محبت کا 

والوں یقین دالتی ہے جو کہ دراصل دھوکہ ہے ۔ جہاں یہ دھوکہ وہ اپنے چاہنے 

کو دے رہی ہوتی ہے وہیں خود بھی دھوکہ کھا رہی ہوتی ہے ۔ یہ خود فریبی اذیت 

کو شی کا رجحان لیے ہوئے ہے۔ اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر شمن اس راستے کو 

 اختیار کر کے خود کو سزا دینا چاہتی ہے ۔      بقول ڈاکٹر یوسف سر مست : 

شروع کر ‘‘ پٹہ بازی ’’ شمن اپنے جنسی خوابوں کے ٹو ٹنے پر  

دیتی ہے ۔وہ اپنے ہر ملنے والے کو اپنی محبت کا یقین دالتی ہے 

اور اس طرح سے خود کو ایک طرح کی اذیت بھی پہنچاتی  ہے 

۔۔۔ شمن پٹہ بازی شروع کرکے اپنے آپ کو دھوکا دینا چاہتی ہے 

 ۳۴اور اپنے آپ کو سزا بھی دینا چاہتی ہے ۔

 (Sadismاذیت پسندی )

وں )خواہ انسان ہو یا جانور ( کو ذلیل کرنے ، چوٹ پہنچانے ، مجروح  دوسر

کرنے ، شعوری طور پر نظر انداز کرنے  حتی ٰ کہ موت سے ہمکنار کرنے یا 

کسی کی موت کے سپنے دیکھ کر جنسی لذت محسوس کرنا  اذیت پسندی کے 

مبتال  کے رجحان میں‘‘ اذ یت پسندی ’’زمرے میں آتا ہے ۔ شمن بچپن ہی سے 

 نظر آتی ہے ۔

بچپن میں شمن کو جب غصہ آتا تو وہ جنونی حالت میں چیزوں کو نوچتی اور 

مارتی ہے۔ جب انسانوں پر بس نہیں چلتا تو وہ اپنی گڑیا پر ہاتھ صاف کرتی  یا 

پھر عالم تخیل میں اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے ۔یہ رجحانات  مارنے پیٹنے 

سامنے آتے ہیں ۔  بڑی آپا کو ستانے کے لیے  اور دانت کاٹنے کی صورت میں
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شمن اس کی کیاریوں کو تباہ کر دیتی ہے ۔  منجھو جب بھی شمن کو نہال دھال کر 

صاف کپڑے پہنا کر باہر  بھیجتی تو شمن منجھو کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود 

کو کیچڑ میں گندہ کر لیتی کیونکہ اس کو پتہ   ہوتاکہ اس کے ایسا کرنے سے 

 منجھو کو تکلیف ہو تی ہے  ۔  

بچپن کا یہ رجحان شمن کی آئندہ زندگی میں بھی نظر آتا ہے ۔ ٹیلر جو اس کا شوہر 

تھا شمن کی کئی عادات سے بہت خوش ہوتا اور اس کی تعریف کرتا ۔ محض 

ستانے کی غرض سے شمن نے ان سے انحراف شروع کردیا مثالً کھانا ڈائننگ 

ر منگوا کر کھانا ، نائٹ سوٹ کی بجائے غرارہ اور کرتا ٹیبل کی بجائے  بستر پ

 پہن کر سو جانا ۔  

 (Loveمحبت )

فرائیڈ خالص محبت کا قائل نہیں ۔ اس کے نزدیک جذبہ عشق دورخا ہے ۔ انسان 

جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے نفرت بھی کر رہا ہوتا ہے ۔ محبت میں 

جود ہوتے ہیں ۔ شمن کے کردار میں ایذا کوشی اور ایذا پسندی کے عناصر مو

جذبہ محبت دورخا ہے ۔ اس کے جذبے کی یہ دوئی بھی بچپن کی دین ہے مثالً 

منجھو سے اسے عشق بھی ہے ار نفر ت بھی  ۔ کبھی وہ منجھو کو پانے کے لیے 

 اس کے دولہے کے مرنے کی دعا کرتی ہے  اور کبھی :

محسوس ہوا گویا اسے منجھو بی کے یہاں سے واپس لوٹی تو ایسا 

ہمیشہ کے لیے دفن کر آئی مگر تعجب ہے اسے ذرا بھی افسوس 

نہ تھا ۔۔۔۔  اچھا ہی ہوا ایک روگ سا دور ہوگیایہ تو اس کی سمجھ 

میں آگیا تھا کہ منجھو اسے نہیں مل سکتی۔ اس کے حصول کے 

لیے جان تجنی اتنی ہی فضول ہے جتنی پتھر میں جونک لگانے 

 ۵۳کی کوشش    ۔

اعجاز عرف اجو سے وہ بچپن سے  متنفر رہی کیونکہ  شروع میں اس کی 

مجذوبانہ حالت اور شمن پر جنسی دیو بن کر منڈالنے اور حرکتیں کرنے سے 

شمن کو اس سے چڑ تھی۔ لیکن ایک عرصے بعد جب وہ تعلیم حا صل کر کے 

کی کوئی  واپس آتا ہے تو اس میں بہت حد تک تبدیلی آچکی ہوتی ہے ۔ اعجاز جس

عزت نہ تھی اب اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا تھا۔ شمن کو اس سے اب بھی 

نفرت تھی لیکن ایک دن اس نے شمن کے سامنے شادی کا ذکر کیا تو شمن کی 

ڈھڑ کنیں تیز ہو گئیں ۔ اعجاز نے شمن کی بجائے اس کی دوست بلقیس کا نام لیا 

ا کہ بلقیس کا معیار اس سے کہیں توشمن جل کر رہ گئی ۔ اس نے اعجاز سے کہ

زیادہ ہے ۔اس جواب سے جذبہ رقابت کا احساس  جھلکتا ہے ۔ اس جواب کے بعد 

جب اعجاز  اور شمن کے رشتے کی بات چلی تو شمن نے انکار کرکے اپنا بدلہ 

 لیا۔ 
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عنفوان شباب کی پہلی منزل پر اس کی مالقات رشید سے ہوتی ہے ۔ ایسا لگتا ہے 

ں کی کہانی آگے چلے گی لیکن رشید اعلٰی تعلیم کے لیے بیرون ملک کہ ان دونو

 چال جاتا ہے ۔ شمن کو اس کے جانے کا ذرہ برابر دکھ نہیں ہوتا ۔

رونی ٹیلر   جس سے شمن آخر کار شادی کر لیتی ہے ۔  شمن کو کبھی  اس میں 

یلر کی ماں بے پناہ خوبیاں نظر آتی ہیں تو کبھی دنیا جہاں کی خامیاں ۔ اس طرح ٹ

سے متعلق عالم تخیل میں کبھی بغض و عناد پر مبنی خیاالت کے تانے بانے بنتی 

ہے تو کبھی اسے اس میں ممتا جھلکتی ہے ۔ جہاں تک ٹیلر اور شمن کی شادی 

شدہ زندگی کا سوال ہے دونوں کی زندگی میں تو تو ، میں میں روز کا معمول  ہے 

کم تخریب زیادہ ہے ۔ آخر کار ٹیلر شمن کو ۔ اس توتو ، میں میں ، میں تعمیر 

چھوڑ کر اپنے ملک چال جاتا ہے۔ڈاکٹر  احسن فاروقی ان دونوں کی شادی شدہ 

 زندگی کے متعلق لکھتے ہیں :

اپنے فرائیڈی  نظریے کے مطابق ڈی ۔ ایچ ۔ الرنس شادی کے     

بعد زندگی کو ایک مستقل کش مکش اور تو ،تو ، میں ، میں  ہی 

رت  نمایاں کرتا ہے ۔شمن اور اس کے امریکن شوہر میں کی صو

بھی اسی قسم کی دور ازقیاس تو، تو ، میں ،میں  تکلیف دہ حد تک 

 ۳۶جاری رہتی ہے ۔

 خواب، اشاریت ِ خواب )تشریح و تحلیل(

فرائیڈ کے نزدیک خواب ان ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہوتے ہیں جو  

بیداری کے عالم میں ممنوع یا پوری نہیں ہو سکتیں۔ خواب آرزو پروری ، تمنا اور 

خواہش کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔  ان خوابوں میں موجود خواہشا ت بیشتر جنسی ہوتی 

ے سبب بچوں اور بڑوں کی جنسی ہیں۔ والدین کے تشدد اور معاشرتی دباؤ ک

خواہش تکمیل کو نہ پہنچے تو وہ محرومی کا شکا ر ہو جاتے ہیں اور اس کی 

تشفی کے لیے وہ غیر فطری راستہ اختیا ر کرتے ہیں یا پھر بیداری کے خواب 

دیکھ کر تسکین حاصل کر لیتے ہیں ۔ عالم تخیل یا جاگتی آنکھوں سے دیکھے 

ی آرزو مندی ہوتی ہے ۔ یہ بیماری خاص کر ان لوگوں جانے والے خوابوں میں بھ

 Day میں ہوتی ہے جو موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہوتے ۔ ایسے لوگ

Dreaming   کا شکار ہوتے ہیں  یعنی بیٹھے بیٹھے  عالم تخیل میں کھو جاتے ہیں۔

بھی شمن اکثر و بیشتر عالم تخیل میں کھو جاتی ہے    مثالً غصے کے عالم میں  ک

وہ سوچتی ہے کہ گڑھا کھود کر منجھو کی ساس کو اس میں دفن کر دے ۔ اس 

 خیال  سے شمن کی   بڑھیا سے نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ 

شمن کے فطری جبلی تقاضوں کی تسکین کے راستے میں جو بھی آتا ہے وہ عالم 

تخیل میں اسے ہٹانے کے لیے کئی طرح کے بچگانہ منصوبے سوچتی ہے ۔ 

دولہا جو چیل کی طرح جھپٹا مار کر اس سے چھین لے گیا تھا شمن منجھو کا 
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جب ’’ اپنے خیالوں میں  اس کے مرنے کی دعائیں مانگتی ہے اور کہتی ہے :

منجھو بی کا دولہا مرے گا تو اس سے بھی مزے دار انڈے  ملیں گے وہ انڈوں کا 

 ۳۷‘‘مزہ دیر تک منہ میں قائم کرکے سوچتی رہی ۔

ولہے  کے مرنے کی خواہش کا محرک جنس ہے کیونکہ  منجھو منجھو بی کے د

سے جو جسمانی لذت ا سے حا  صل ہوتی تھی  وہ اب اس کے دولہے کی وجہ 

سے میسر نہ تھی ۔ میٹھے انڈوں کو منہ میں لینے کا مطلب  بھوک کی جبلت کے 

 ساتھ جنسی جبلت کی تسکین ہے۔ 

ل ہوتی ہے  ۔کبھی وہ مس چرن بچپن سے نکل کر جب وہ سکول کی دنیا میں داخ

کے خیالوں میں خود کو کھویا پاتی ہے تو کبھی نجمہ کے متعلق جاگتی آنکھوں 

سے خواب دیکھتی ہے ۔  مس چرن کا بد وضع جسم اسے عالم خیال میں سنگ مر 

مر کا نظر آتا ہے ۔  نجمہ جب اپنی صدری   اتار کر کرسی پر رکھتی ہے  تو شمن 

سے لذت حا صل کرلیتی ہے۔ ان تمام کرداروں سے چونکہ  خواب و خیال میں اس 

حقیقی دنیا میں حصول لذت ممکن نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنے تخیل کے ذریعے دن 

 میں خواب دیکھ کر آسودگی حا صل کر لیتی ہے ۔ 

گزرے دن کا کوئی واقعہ ، حادثہ یا پھر کوئی تجربہ ماضی کی یادوں  کو انگیخت  

یں تبدیل کر دیتا ہے ۔  رشید سے پارک میں ہونے والی پہلی کرکے انہیں خواب م

مالقات اور دن بھر کی چھیڑ چھاڑ ایک عرصے بعد اس رات خواب میں آتی ہے 

جس دن اعجاز  شمن  کوزبردستی چھیڑتا ہے ۔ حا النکہ اعجاز نے اسے چھیڑا 

اب تھا  جس سے  وہ متنفر تھی ۔لیکن  رات میں جب وہ خواب دیکھتی ہے تو خو

 میں اعجاز ، رشید  کا  متبادل بن کر آتا ہے۔ 

وہ سو جاتی ۔سائیں سائیں ۔۔۔ خواب اسے لمبے لمبے پینگ دے   

کر جھالتے۔ ایک ہی بار اوپر چڑھتی جا رہی ہے ، پھر چلتی ہے 

اور پھسل پڑتی ہے۔ چکنی چکنی زمین اس کے پیروں کے نیچے 

ید کی بے ایمان گدگدیاں  کرتی مچل مچل  کر بھاگ رہی ہیں ۔رش

آنکھیں دوپٹے کی مہین چلمن میں سے جھانک رہی ہیں۔۔۔ وہ ہار 

گئی۔۔۔    جیتا ہوا   رشید اس کی کالئی پکڑے دو انگلیوں کو 

مالئے چنٹی مارنے کو تیار ہے۔۔۔  کہ ایک دم سے ٹھنڈی ٹھنڈی  

دم گھوٹنے والی خال اسے لپیٹ کر پھر کی کی طرح گھما ڈالتی 

م پانی کی بے آواز دھاریں کندھوں اور کنپٹیوں پر ہے ۔ ۔۔گرم گر

سے پھسلتی رینگتی چلی جا رہی ہیں کہ ایک دم سے وہ جاگ 

  ۳۸پڑتی ہے ۔

کو بڑی اہمیت دی ہے  کیونکہ خواب ‘‘ اشاریت ’’ فرائیڈ نے خواب میں موجود 

کی تشریح میں خواب میں موجود اشارے اور عالمتیں ہی فرد کی  خواہش  اور 

کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔  مندرجہ باال خواب شمن کے جنسی جذبے  اور الجھن 
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خواہش کی عکاسی کرتا ہے ۔ وہ جذبات جو اس دن رشید کے متعلق تھے  شمن 

نے ان کو اس وقت دبا دیا  تھا۔ اعجاز نے اس  کو  چھیڑا تو رات کو رشید کے 

یں تو  لمبے لمبے متعلق خواہش ،خواب بن کر آ گئی ۔ اس خواب کی اگر تشریح کر

پینگ  مردانہ باہوں کی طرف اشارہ ہے ۔ چکنی چکنی زمین کا پیروں کے نیچے 

گدگدیاں کرنا  اور مچل مچل کر بھاگنا  جنسی فعل  کے مترادف ہے ۔ دو انگلیوں 

کو مالنے  سے عور ت کی شرم گاہ کی شکل ذہن میں آتی ہے جبکہ چنٹی مارنا  ، 

کی طرح گھومنا  جنسی فعل  کی )مردانہ  عضو  ٹھنڈی ٹھنڈی خال میں پھر کی

تناسل کا عورت کی شرم گاہ میں داخل کرنے کی  (طرف اشارہ ہے ۔  جن چیزوں 

سے پانی دھار کی طرح نکلتا ہے  وہ مردانہ عضو تناسل کی نمائندگی کر سکتی 

ہیں ۔ اس لیے گرم گرم پانی کی  بے آواز دھاریں ، کندھوں اور کنپٹیوں پر سے 

پھسلنا  اور رینگنا  جنسی فعل کی تکمیل کا مر حلہ ہے ۔ اس خواب کا نتیجہ سے 

دراصل  شمن کی جنسی  فعل  کو اس دن عملی صورت میں بدلنے کی  خواہش 

تھی جسے اس نے دبا دیا تھا ۔  ایک عرصے بعد وہ خواب میں چند اشاروں اور 

 عالمتوں میں ظاہر ہوتی ہے ۔

م رکھتی ہے تو یہ عمر کا وہ حصہ ہے جب ایک جب شمن سکول سے کالج میں قد

فرد کا جنس مخالف سے تعارف ہوتا ہے ۔ کالج کی فضا کچھ اس طرح ہے کہ 

لڑکی لڑکے کو  ملنے کے  مواقع خود کالج انتظامیہ مہیا کرتی ہے  لیکن شمن 

( کے خوف سے  حاالنکہ وہ بچپن سے شادی تک سپر Super Egoاپنے سپر ایگو)

( سے بغاوت کرتی آئی ہے تاہم پھر بھی ان کی ان حرکتوں کی Super Egoایگو)

خبر اگر اس کے بھائی  یا ابا کو ہو جائے تو اس کی خیر نہیں ۔ یہی احساس جرم 

جب تشویش میں بدلتا ہے   تو کالج کے فنکشن سے ایک رات پہلے وہ ایک 

 بھیانک خواب دیکھتی ہے :      

بن  بن کر  ستاتے رات بھر اسے عجیب عجیب واہمے خواب 

رہتے ۔ کبھی کا لج کے غنڈے اسے چیختے چالتے اپنے پیچھے 

دوڑتے دکھائی دیتے۔ کبھی دیکھتی وہ شیشے جیسے چکنے پہاڑ 

الٹی پھسل رہی ہے اور اس کے کپڑے تار تار ہو گئے ہیں ، 

چھل  گئی ہیں ۔ کبھی دیکھتی میٹرن چھوٹے بھنگی کی  ںہتھیلیا

و سے ہانک رہی ہے ۔وہ غسل خانے میں پیٹھ پر سوار اسے جھاڑ 

نہا رہی ہے کہ حبشی نثراد نرس نے چوپٹ دروازے کھول دئیے 

  ۳۹۔وہ چیخ مار کر گڑی مڑی ہو گئی۔

بقول فرائیڈ ڈراؤنے خواب احساس گناہ اور سزا کے خوف کی وجہ سے آتے ہیں۔ 

کا ) اگر کسی شخص Moral Anxietyان خوابوں کی وجہ اس نے اخالقی تشویش   

سپر ایگو اسے کسی کام سے روکے اور سزا کی دھمکی دے (  کو قرار دی ہے  ۔ 

اس خواب میں اگر شمن لڑکوں کے ساتھ کھلم کھال تعلقات استوار کرتی ہے تو 

اسے گھر والوں کے شدید ردعمل کا خوف ہے۔ سپر ایگو کا یہ خوف الشعوری 
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کے متعلق سوچتی ہے  ہے  جبھی تو وہ سونے سے پہلے ابا اور بھائی کے رویے

جو عورت کو آزادی دینے کے قائل نہیں ۔ خواب میں وہ  باپ اور بھائی کو کالج 

کے غنڈوں کے روپ میں دیکھتی ہے  ۔ میٹرن یا حبشی نثراد نرس ،ماں  یا پھر 

بڑی آپا کا متبادل ہو سکتی ہیں۔   پہاڑ سے پھسلنا اور کپڑے تا ر تار ہو جانا 

ہے۔غسل خانے میں نہاتے ہوئے دروازے کھل جانا ، ،عریاں ہونے کی عالمت 

اس حالت میں اس کو دیکھ لینا ہے جس  میں انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا ۔ جھاڑو 

مردانہ عضو کی  نمائندگی بھی کرتا ہےاور سزا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا 

 ہے ۔ 

صیل رائے صاحب جن کا ذکر  شمن کے الیکٹرا کمپلیکس  کے حوالے سے تف 

سے آ چکا ہے ۔ شمن کو ان سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی ۔ رائے صاحب کے 

مرتبے اور عقیدت  کی وجہ سے جب شمن اپنی جبلی خواہشات کا اظہار نہ کر 

پاتی تو کبھی عالم تخیل میں جسمانی لمس سے حظ   اٹھاتی تو کبھی خواب میں ۔ 

اور  نریندر اور پریما  رائے صاحب سے اظہار عشق کرنے کے بعد شرمندگی  

پر اس کا راز کھلنے کی وجہ سے شمن کو اپنی خواہش دبانی پڑی۔ جب یہ خواہش 

 حقیقی دنیا میں پوری ہونا،ممکن نہ رہی تو خواب میں کچھ یوں ظاہر ہوئی ۔

ایک دن وہ  پڑھتے  پڑھتے میز  پر سر ڈال کر سو گئی ۔۔۔ دیکھا 

ی ہے کہ ایک دم وہ اٹھ رائے صاحب کے ساتھ بیٹھی تاش کھیل رہ

کر ناچنے لگے ، ان کے بازوؤں کے پٹھے پھول پھول کر اچھلنے 

لگے اور بال گز گز بھر کے سانپوں کی طرح کھڑے ہو کر 

جھومنے لگے ۔ مصنوعی دانت سر تال میں بجنے لگے ۔۔۔ تاشوں 

کے  پتے  مشعل کی طرح جل اٹھے اور وہ شمن کی طرف بڑھے 

چیخ  ما ری لیکن انہوں نے اس کی ۔۔۔اس نے ایک دل دوز  

آنکھوں میں آگ ٹھونس دی۔ شمن متواتر چیخیں مارتی رہی اور 

دونوں ہاتھوں سے مشعل کے  شعلوں کو آنکھوں سے دور ہٹاتی  

 ۴۰رہی۔

کو ‘‘ اشاریت’’ میں  خواب میں موجود ‘‘ تشریح و تحلیل ’’اس خواب کی 

ور عمر کے تفاوت کی وجہ سمجھنانہایت ضروری ہے ۔ شمن نے تقدس ، حجاب ا

سے  رائے صاحب سے متعلق اپنے جنسی جذبات دبا رکھے تھے   ۔وہ  خواب 

میں عالمتوں اور اشاروں  کی صورت میں ظاہر ہوئے ۔ مندرجہ باال اقتباس میں 

تاش کا کھیل جو وہ رائے صاحب کے ساتھ حقیقت میں کھیلتی تھی ۔ خواب میں 

تے نظر آ تے ہیں لیکن جنسی خواہش کے بھی رائے صاحب ا س کے ساتھ کھیل

سبب خواب رفتہ رفتہ عالمتوں میں تبدیل ہوتا جا تا ہے ۔ بالوں کا سانپوں میں تبدیل 

ہونا اور تاشوں کے پتوں کا مشعل میں تبدیل ہونا ، مردانہ جنسی عضو کی طرف 

 اشارہ ہے۔  کیونکہ سانپ اور مشعل جیسی اشیاء مردانہ عضو تناسل کی نمائندگی

کرتی ہیں ۔ جبکہ آگ ٹھونسنا ، زبردستی جنسی فعل سر انجام دینے کے مترادف 
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ہے یا اس کی یوں بھی تشریح کی جا سکتی ہے کہ آگ ٹھونسنے کے دوران مشعل 

کے شعلوں کو چیخ کر دور ہٹانا ، دوشیزگی ختم  ہونے کے خوف کی طرف اشارہ 

 ہے ۔ 

شمن دیکھتی ہے جن میں  رائے صاحب کی موت کے بعد کچھ ایسے خواب  بھی

احساس گناہ کے رد عمل میں سزا کا خوف جھلکتا ہے ۔ فرائیڈ نے ایسے خوابوں 

کی تشریح تعزیراتی خواب کے حوالے سے کی ہے ۔ رائے صاحب کی موت نے 

شمن کو احساس گناہ کے  زیر اثر اخالقی تشویش میں مبتال کردیا تھا۔ کبھی وہ 

کبھی خواب میں بھوت دیکھ کر ۔ ایک دفعہ وہ جاگتے میں چونک کر ڈر جاتی تو 

خواب میں  مہارشی کی ارتھی کو خوفناک حالت میں دیکھتی ہے جسے پالکی میں 

باندھ کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کا منہ کھال ہوا، دانت باہر نکلے ہوئے  ، چہرے پر 

ہلدی ، چندن اور سیندور  کے داغ ۔ ایسے بھیانک چہرے سے شمن ڈر جاتی ہے 

۔یہ ڈر دراصل احساس  جرم کا نتیجہ ہے ۔ جس نے  شمن کی من چاہی اور جاذب 

شخصیت کو خواب میں بدصورت  و بد ہیت مہارشی کے روپ میں تبدیل کر دیا۔ 

 اس صورتحال کو اخالقی تشویش کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔  

 ( (Sublimationارتفاع 

فرائیڈ کے نظریات میں ارتفاع کی بڑی اہمیت ہے ۔  اس   میں خالص جنسی قوت  

)جنسی قوت  جو کہ سیال نوعیت کی ہوتی ہے ( خالص جنس سے علیحدہ ہو کر  

( کی خالصاً جنسی Idاپنا رخ غیر جنسی فعل کی طرف موڑلیتی ہے  یعنی اڈ)

ز ہونے کی توانائی کسی جنسی معروض  )مخصوص شے یا فرد (  پر مرکو

بجائے تہذیبی ، فکری  یا اصالحی دھارے میں بہنے لگتی ہے ۔ اس کے اس 

طرف مڑنے کے باوجود بھی جنسی جبلی تسکین کا عنصر  جوں کا توں رہتا ہے  

تاہم ذریعہ اظہار بدل جاتا ہے مثالً کنواری لڑکی جس کی شادی کی کوئی صورت 

 ۔ نہ بن پائے تعلیم کے پیشے کی طرف راغب ہوگی 

شادی سے قبل شمن بھی ایک عرصہ ، ایک سکول سے منسلک رہتی ہے۔ جہاں 

وہ استاد اور ہیڈ مسٹریس  کے فرائض انجام دیتی ہے ۔ لوگوں کی فالح و بہبود 

کے لیے سوچنا، سوشل کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ،  مستحقین میں اناج 

من اس وقت راغب ہوتی بانٹنے کے لیے  اپنی خدمات پیش کرنا وغیرہ کی طرف ش

 ہے جب وہ کامریڈ صمد، شاعر  اور پروفیسر سے مایوس ہو جاتی ہے ۔ 

 ادب اور ال شعور

فرائیڈ کے خیال میں ادب ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے  

جاگتے ہوئے خوابوں سے شرم محسوس کیے بغیر  تسکین حاصل کر سکتے ہیں ۔ 

لوگوں کی طرح  شاعر اور فنکار بھی حکومت ،  اس کے خیال میں دوسرے
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شہرت     اور جنسی تسکین کے خواہاں ہوتے ہیں ۔ لیکن اپنی نفسیاتی مجبوریوں 

کے تحت  حقیقی دنیا میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا پاتے  تو ارتفاع کے زیر 

لیتا اثرتخلیق اور فن میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ فنکار  عالم تخیل میں وہ سب کچھ پا 

ہے جن کا حقیقی زندگی میں پانا، ناممکن تھا۔ فنکار لذت و مسرت کا رنگ بھر کر 

الفاظ یا اصوات  سے جہاں خود محظوظ ہوتا ہے وہاں سامعین،   ناظرین اور 

 قارئین بھی اس طرح اپنی محرومیوں اور نا آسودگیوں کا مداوا کرلیتے ہیں۔ 

یئرصاحب ، پروفیسر رحمٰن اور جب ایک ہی وقت میں شمن کامریڈ صمد ، انجن

شاعر سے نبا کر رہی تھی تو ایک طرف وہ اپنے ان عاشقوں کو دھوکہ دے رہی 

تھی تو دوسری طرف خود کو ۔ اس تعلق میں اس نے کچھ اصول بنا رکھے تھے ۔ 

اگر کوئی بے صبرا عاشق ان اصولوں کو توڑنے کی کو شش کرتا  تو وہ اسے 

ینک دیتی ۔ وہ اپنے عاشقوں سے یہ توقع کرتی کہ باسی ہار کی طرح اتار کر پھ

جتنا وہ انہیں دے سکتی ہے وہ اس پر صبر کریں ورنہ اس کا ان کے ساتھ نبھا 

مشکل ہے ۔  لیکن اس بے نیازی کے باوجود شمن ایسے لوگوں کو ٹھکرا دینا بھی 

نہ بڑی حماقت سمجھتی ہے ۔ کیونکہ اس کے خیال میں انسان ناامید ہو کر جو کچھ 

پا سکے ، تخیل میں پا لیتا ہے ۔ اس کے عاشق بھی اصل جیسی نقل کر کے اور 

ہزاروں باتیں خود سے جوڑ کر  اس سے تسکین حاصل کر لیں گے ۔ شمن اپنے 

چاہنے والوں کے  توسط سے مختلف لوگوں کی نا آ سودگی  کا تعلق ادب اور فن 

 سے جوڑتے ہوئے کہتی ہے:

کون کہتا ہے کہ بے پیئے نشہ نہیں ہوتا ۔ بعض ایسے بھی         

ہیں جو صرف سونگھ کر مست ہوجاتے  ہیں، بعض اوروں کو پیتا 

دیکھ کر جھوم لیتے ہیں ۔ کچھ ایسے ہیں کہ شراب و کباب کے 

اشعار پڑھ کر ہی مدہوش ہولیتے ہیں ۔  یہی حال  جنسی زندگی کا 

ہی سے چین پڑ جاتا ہے  ہے ۔ بعض ایسے ہیں جنہیں قصہ کہانیاں

۔ چند کند ذہنوں کو تصویروں اور فلموں سے مدد لینی پڑتی ہے 

اور اچھے بھلے تجربہ کار بھی ان چیزوں کو دیکھ کر نہ جانے 

 ۴۱کونسی بچی ہوئی ضرورت پوری کرتے ہیں ۔

 تحلیل  نفسی

 شمن کی تحلیل نفسی : 

۔ شمن جب  اپنے عاشقوں  شمن کے عاشقوں میں پروفیسر رحمن کا  نام بڑا اہم ہے

کے ساتھ دھوکے دہی پر اتر آتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس نے سب کو بے 

وقوف بنا رکھا  ہے ۔ اس کی مکاری اور بے وفائی کا نشانہ پروفیسر رحمن بھی 

بنتا ہے ۔ ایک دن شمن جب پروفیسر کے ساتھ بیٹھی  باتیں کر رہی ہوتی ہے تو 
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طرح ڈانٹ دیتی ہے ۔ بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ  انہیں کسی بات پر بڑی بری

دونوں عاشق معشوق  ایک دوسرے کو خوب سناتے ہیں۔ اس موقعہ پر پروفیسر 

کی طرح حقیقت ‘‘ تحلیل نفسی ’’شمن کے  قول و فعل اور کردار کی  ایک ماہر 

 پسندانہ نفسیاتی تحلیل کرتا ہے۔ 

تھ شمن کے کردار میں پیدا ہو وہ تمام کمزوریاں  جو وقت گزرنے کے ساتھ سا

گئی تھیں ۔ پروفیسر نے انہیں کھول کر تفصیل سے شمن کے سامنے رکھ دیں مثالً  

وہ حساس بننے کی کو شش کرتی ہے، دراصل وہ لوگوں کے رویے کی وجہ سے 

ڈھیٹ بن گئی ہے ۔بہادر اور مضبوط بننے کا وہ جو دعوٰی کرتی ہے ال شعوری 

وگوں نے اس کے زخم دکھا دکھا کر اسے بے حس کردیا طور پر  وہ بزدل ہے ۔ ل

ہے ۔  پروفیسر کے خیال میں اس کے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہونے کے با 

وجود بھی وہ تنہائی اور مایوسی کا شکار ہے ۔ پروفیسر آگے چل کر شمن کی 

 کرتے ہوئے کہتا ہے :‘‘ تحلیل نفسی ’’

الکل اس سڑک کی تمہاری تنہائی پر ترس آتا ہے ب مجھے     

طرح جس کے سینے پر رات دن  راہ گیر چلتے ہیں پھر بھی وہ 

بے جان ہے۔  معاف کرنا ، میں نے بارہا   اورخود اکیلی ، خاموشی 

تمہارے چہرے پر تنہائی کا کرب دیکھا ہے ۔جب تمہیں دکھ ہوتا 

ہے، قہقے لگاتی ہو، جب خوشی ہوتی ہے تو آنسو بہاتی ہو۔ ہر 

دھوکا بنا رکھا ہے خبر دنیا کو دھوکا دینے میں چیز کو تم کو 

کوئی حرج نہیں لیکن اپنے آپ کو دھوکا دینا کہاں کی عقلمندی ہے 

 ۴۲۔ 

 بڑی آپا کی تحلیل نفسی :

بڑی آپا شمن کی بڑی بہن ہے جو  ،جوانی میں بیوہ ہو کر  ہمیشہ کے لیے میکے  

ہے جس کا تذکرہ شمن  آجاتی ہے ۔ شمن کے ساتھ اس کا رویہ سوتیلی  ماں جیسا

کے کردار کے ساتھ بارہا آچکا ہے ۔ یہاں صرف اس تحلیل نفسی کا بیان مقصود 

ہے جو شمن نے کی ہے ۔  بڑی آپا  بہت خوبصورت تھی مگر بد قسمتی سے 

جوانی میں بیوہ ہو گئی ۔ بیوگی  اور سادگی میں بھی وہ اس قدر  پر کشش تھی کہ 

غام آگیا ۔ اس پیغام کے جواب میں اس کی ماں ایک دفعہ اس کے لیے رشتے کا پی

نے کہا کہ وہ  بدنصیب تو بیوہ ہے ۔ ایک دفعہ   بڑی آپا  بیما ر ہو جاتی ہے ۔ اسے 

کھانا ہضم نہیں  ہوتا، نیند نہیں آتی اور بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں ۔   گھر 

وہ شفا والے دنیا جہاں کے ڈاکٹروں سے اس کا عالج کرواتے ہیں مگر کہیں سے 

یاب نہیں ہوتی ۔ رشید جو اس کا رشتے کا دیور اور ڈاکٹر ہے  اس کے عالج سے 

بڑی آپا آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگتی ہے   ۔ ہوتا یوں ہے کہ جب تک رشید 

اس کے پاس رہتاہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور اس سے  ہنسی مذاق کرتی رہتی ہے ۔ 



clxi 
 

شروع ہو جاتے ہیں ۔ اس کا دل کھو یا  جونہی وہ غائب ہوتا ہے، بڑی آپا کو دورے

’’ کھویا رہتا۔ کئی بار دل بہالنے کے لیے اس نے ہارمونیم  سیکھنا شروع کیا ، 

کا ورد بھی کیا لیکن بے چینی اور دورے ختم نہ ‘‘ ابن مریم  ہوا کرے کوئی 

ہوئے ۔ بڑی آپا کی تحلیل نفسی کے بعد یہ راز کھل کر سامنے آیا کہ  بڑی آپا کے 

 وروں کے پیچھے رشید کے متعلق جذباتی وابستگی اور جنسی نا آسودگی  تھی ۔ د

غضب تو تب ہوا     جب انہوں)  بڑے بھائی (نے اس کے خط پکڑ 

لیے اور صاف بڑی سے کہلوا دیا کہ  اگریہ پتے بازی بند نہ ہوئی 

تو ابا جان تک نوبت پہنچ جائے گی ۔ اگر ایسا ہی ہے تو نکاح 

وہ لے دے مچی کہ رشید بے چارے کا گھر آنا   کرلو شرافت سے

بند ۔ اس دن سے دورے بھی پھیکے پڑ گئے  ۔ کس کے بوتے پر 

 ۴۳پڑتے ۔ مگر بڑی کا غصہ تین تاؤ کھا گیا۔

بڑی آپا اپنی نا آسودگی کے سبب بے حد افسردہ اور ہر وقت غصے میں رہنے 

گئی ۔ عزیز بیگم کو لگی۔آخر کار اس کی دوستی مونچھوں والی عزیز بیگم سے ہو

تو وہ اپنے ساتھ گھر رکھنے پر تیار ہوگئی مگر گھر والوں نے ایسا نہ کرنے دیا ۔ 

بڑی آپا کی   ہارمونیم میں دلچسپی اور عزیز بیگم سے دوستی    کو استبدال   

Displacement   ایک معروض  کی عدم موجودگی میں جنسی توانائی کا دوسرے(

ایک ذریعہ اظہارممنوع ہو نے کی صورت میں کوئی   معروض پر منتقل ہونا یا

 متبادل ذریعہ اظہار اپنانا(کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔ 

 قادر عرف کدن کی تحلیل نفسی :

کدن ، منجھو کی ساس  کا پوتا ہے۔ یہ مختصر کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب 

رح کدن کا شمن کچھ دنوں کے لیے منجھو کے سسرال جاتی ہے ۔ شمن جس ط

تعارف کرواتی ہے وہ دراصل اس کی تحلیل نفسی ہے ۔شمن کو کدن سے خدا 

واسطے کا بیر اور نفرت تھی ۔ اس نفرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ شمن سے بڑا  ہو 

کر  اس سے ما ر کھا لیتا ۔ وہ لڑائی جھگڑے سے بہت ڈرتا  حتٰی کہ شمن کشتی 

پیچھے چھپ  جاتا ۔ شبنم رضوی نے لڑنے کا کہتی تو وہ ڈر کر  اپنی دادی  کے 

(  کی نشاندہی کی ہے  Oedipus Complexکدن کے کردار میں اوڈی پس کمپلیکس )

 ۔وہ لکھتی ہیں :

چونکہ کدن کے گھر دادی اور چچا تھے اس لیے کدن کا دادی ’’ 

کی طرف جھکاؤ اوڈی پس کمپلیکس کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ 

  ۴۴‘‘کدن کی دادی۔ یہاں کدن بیٹے کی طرح ہے اور ماں

بن ماں باپ کے بچے کی  اپنی دادی کے ساتھ یہ وابستگی والدین کی عدم 

موجودگی کی وجہ سے فطری بھی ہو سکتی ہے۔ جو باتیں اس کے کردار کو 

مشکوک  کرتی ہیں وہ اس کا ، وہ رویہ ہے جو اس کے ہم عمر بچوں سے 
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خی اور خاص طور پر مختلف ہیں ۔ عام طور پر اس عمر کے بچے شرارت ، شو

کھیل کے مشاغل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے  ہیں۔ کدن کے اندر ان خصوصیات  

کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کا بھی  فقدان ہے۔دادی کے ساتھ مریضانہ حد تک 

 وابستگی اس کی فطری نشوونما میں رکاوٹ ہے ۔ 

کدن دادی کے ساتھ ساتھ چولہے کے پاس بھی گھستا ۔ یہاں تک 

کھڑا جلدی نکلنے کے تقاضے وہ رفع حاجت کو جاتی تو باہر کہ 

کرتا رہتا ۔ شمن سے تو وہ پہلے ہی دن ڈر گیا تھا جب اس نے اس 

چھوٹی سی صراحی چھوئی تھی تو وہ خونخوار بلی کی طرح  کی

جھپٹی اور گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ ایک دم 

ے سے لگ کر خوب جھجک کر بھاگ گیا تھا اور دادی کے کندھ

 ۴۵رویا تھا ۔

مجموعی طور پر مندرجہ باال اقتباس ہی کدن کی تحلیل نفسی ہے ۔جس کے 

نتیجے میں  اس کے کردار میں اوڈی پس کمپلیکس کے رجحان کی  نشاندہی کی 

 گئی ہے ۔ 

 ء(۱۹۵۴بغیر عنوان کے : سعادت حسن منٹو  )

 تحلیل نفسی  

ن  سعید کی ذہنی زندگی کو پیش کرتے منٹو نے اس ناول میں بیس سالہ نوجوا

کی روشنی میں  اس کی نفسیاتی تحلیل کی ‘‘ تحلیل نفسی’’ہوئے فرائیڈ کے نظریہ 

ہے ۔ اس لیے فرائیڈ کے نظریات کی گہری چھاپ اکثر جگہ نظر آتی ہے ۔ آپ 

بیتی کے انداز میں لکھا جانے واال یہ ناول اہم ، سنجیدہ اور غیر معمولی انفرادیت 

(کی جنسی Idامل ہے ۔ اس ناول میں سعید نامی نوجوان کی شخصیت کو اڈ)کا ح

( سے کشمکش میں مبتال دکھایا Super Egoجبلی خواہشات کے زیر اثر سپر ایگو )

گیا ہے۔ یہ کشمکش  اس کے ذہن میں ایک الجھن پیدا کر دیتی ہے ۔وہ عورت سے 

ہے ۔ سعید اپنی قربت کی خواہش  کے باوجود اس  کےقریب جانے سے گھبراتا

بیس سالہ زندگی میں ابھی تک محبت کرنے میں کا میاب نہیں ہو سکا تھا ۔ اپنے 

دوستوں سے محبت کے قصے سن کر اس کے دل میں  محبت کرنے کی امنگ 

جاگ اٹھتی ۔ وہ سوچتا کہ اس کا وجود محبت کے بغیر بیکار اور ادھورا ہے۔  یہ 

عشق کے متعلق سوچتا تو محلے کی  بات اسے بے چین کیے رکھتی ۔ وہ جب بھی

کئی لڑکیاں اس کے ذہن میں آتیں ۔ وہ ان کی خود تحلیل نفسی کرتا ۔ ان کے متعلق 

کے نتیجے میں وہ ان سے    تاچھائی اور برائی  کا معیار قائم کرتا۔ فروعی تحفظا

محبت کرنے سے کتراتا۔ ایک مرتبہ اس نے محلے کی چند لڑکیوں کے متعلق 

کیا کہ آیا کوئی ایسی ہے جو اس کی محبت کے قابل ہو۔ سب سے  سوچنا شروع
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پہلے اسے حمیدہ کا خیال آیا ۔ حمیدہ شادی کے قابل تھی نہ کہ محبت کے ۔ وہ 

نہایت گھریلو لڑکیوں جیسی  تھی ۔ جو بچے پیدا کرتی ہے اور چند برسوں میں اپنا 

کی بیٹیاں ہیں ۔ سارا رنگ وروپ کھو دیتی ہیں۔ صغراں اور نجمہ کٹر مولوی 

سعید کو ان خوبصورت چہروں میں مسجد کا محراب نظر آتا ہے۔  ان دونوں کی 

تربیت اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس جہاں تو دور دوسرے جہاں میں بھی 

نیکوکار مردوں کے لیے بنی تھیں۔ پشپا، بمال اور راج کماری کو وہ ہندو دھرم کی 

ف پھاتو کے دو عشق پہلے سے چل وجہ سے موزوں نہیں سمجھتا۔ فاطمہ عر

رہے تھے اور تیسرا متوقع تھا۔ سعید اس میں دخل اندازنہیں ہونا چاہتا تھا۔   سعید 

کی یہ پس و پیش کی عادت  اس کی کم ہمتی کی طرف اشارہ ہے ۔سعید کے اس 

 رویے کے متعلق جگدیش چندر ودھاون لکھتے ہے :

سی تھی کہ وہ ضرورت سعید کی ذہنی ساخت اور افتاد ِ طبع ہی ای 

کا عادی تھا۔ عورت کے معاملے میں وہ  ‘‘  ایں و آں’’سے زیادہ 

کم ہمت اور بزدل واقع ہوا تھا۔  نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اسے 

عورت کی قربت نصیب ہوتی ہے اور نہ قلبی سکون ملتا ہے اور  

  ۴۶وہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتا چال جاتاہے ۔  

 ر کی کشمکششعور اور ال شعو

سعید  جن لڑکیوں سے محبت کرنے کے متعلق سوچتا ہے ان میں راجو نامی لڑکی 

کا کردار بہت اہم ہے ۔ راجو کا کردار اس لیے اہم ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد 

سعید کی شخصیت دو رخ اختیار کر لیتی ہے ۔ ایک طرف وہ اس کے لیے ہمدردی 

رف اس کے مشکوک کردار کی اور محبت کے جذبات رکھتا ہے تو دوسری ط

وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے ۔ راجو سعید کے مکان سے ملحق ایک سوداگر 

کے گھر میں نوکر ہے ۔ اس گھر میں سوداگر کے چا ر جوان بیٹے بھی موجود 

ہیں ۔ سعید اس راز سےبخوبی واقف ہے کہ راجو کے ان چاروں کے  ساتھ بیک 

ے وہ راجو میں ایک نہیں تین چار عورتوں وقت  نا جائز تعلقات ہیں۔ اس وجہ س

کو یکجا دیکھتا ہے۔  سعید کی راجو سے نفرت کی وجہ بظاہر اس کے نا جا ئز 

تعلقات ہیں جو سوداگر کے بیٹوں سے تھے۔ جہاں تک ہمدردی کی بات ہے ، اس 

میں نفسیاتی طور پر راجو تک رسائی اور جسمانی قربت کی خواہش ہے ۔ راجو 

کرتی ہے جو سعید کو پسند نہیں۔ سعید کے اندر ایک نا معلوم  ہمیشہ خوش رہا

 خواہش   جنم لیتی کہ وہ نا خوش رہے ۔ 

اس کو دکھی دیکھ کر  سعید کے ایک نا معلوم جذبے کو تسکین  

ضرور پہنچی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں رحم بھی 

پیدا ہوا تھا  ۔ کسی عورت سے  اس نے آج تک ہمدردی نہیں کی 

تھی ۔ وہ اس کو دکھی دیکھنا چاہتا تھا تا کہ وہ اس سے ہمدردی کا 

دردی کا اظہار کر سکتا تھا اس اظہا ر کر سکے۔  وہ اس سے ہم
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لیے کہ وہ اسے سہہ لیتی ۔ اگر وہ گلی کی کسی اور لڑکی سے 

ہمدردی کا اظہار کرتا تو ظاہر ہے بہت بڑی آفت بپا ہو جاتی۔ 

 ۴۷کیونکہ اس ہمدردی کا مطلب کچھ اور لیا جاتا۔

 جیسا کہ اوپر ذکر کیا  گیا کہ راجو کو نا خوش  دیکھنے کے پیچھے سعید کی ال

شعوری  طو ر پر  راجو کے متعلق جنسی خواہش کار فرما  ہے۔ دراصل سعید 

راجو کو نا خوش پا کر اس سے ہمدردی جتانے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا جو اسے 

راجو کے قریب کر دیتی۔راجو سے ہمدردی ایک طرف سعید کے جذبہ تر حم کی 

اس سے پہلے  تسکین تھی تو دوسری طرف جسمانی قربت کی خواہش ۔ سعید کا

کسی عورت سے ہمدردی نہ کرنا اس بات کا ثبوت  ہے  کہ وہ ا بھی تک کسی 

عورت سے جسمانی تعلق قائم نہ کر سکا تھا۔ راجو کا سعید کی ہمدردی سہہ لینے 

کی دو وجوہات تھیں ۔ پہلی وجہ وہ غریب تھی اور اکیلی رہتی تھی ۔ دوسری وجہ 

ئز تعلقات تھے۔  یہ دونوں وجوہات سعید سوداگر کے بیٹو   ں سے  اس کے نا جا

میں کسی حد تک ہمت  پیدا کرتیں کہ اگر راجو سے مالقات     ہو جائے  تو اس 

کے جذبے کی تسکین ہو سکتی ہے ۔ گلی کی دوسری لڑکیوں سے اس طرح کی 

ہمدردی جس میں جنسی خواہش موجود ہو نا ممکن ہے ۔ کیونکہ معاشرہ اس بات 

یں دیتا کہ شریف گھروں کی بیٹیوں سے متعلق کوئی اس طرح کی ہر گز اجازت نہ

کے نا پاکیزہ جذبات رکھے۔  بنیادی طور پر  راجو کا اس کی ہمدردی سہہ لینا اور  

گلی کی دوسری  لڑکی کا نہ سہنا کوئی خا ص معنی نہیں رکھتا ۔ فر ق صرف اتنا 

اجی دباؤ بہت ہے کہ راجو کے مقابلے میں کسی دوسری لڑکی سے تعلق  میں سم

زیادہ ہے جسے سعید نہیں جھیل سکتا۔ یہاں فرائیڈ کا وہ  قول صادر آتا ہے کہ کس 

طرح فرد کو تہذیب کے زیر اثر اپنی فطری جبلتوں کو دبانا پڑتا ہے ۔ ڈاکٹر یوسف 

 سر مست لکھتے ہیں: 

سعید کا ذہن راجو کی ہمدردی کے سلسلے میں سماج اور فرد کی 

تا ہے جس کے بارے میں فرائیڈ نے کہا اس کشمکش کی طرف جا

تھا کہ جبلتیں اپنی تشفی چاہتی ہیں۔ لیکن سماج انہیں ایسا کرنے 

سے روکتا ہے اس طرح انسانی شخصیت دو حصوں میں منقسم ہو 

جاتی ہے ۔ انسان کی شخصیت کا ایک حصہ جس میں انسان کی 

اور  جبلتیں  اور بنیادی خواہشیں رہتی ہیں۔ سماج ان کے مطالبات

احکامات کو نہیں مانتا  اس لیے ان دونوں حصوں میں کشمکش ہو 

   ۴۸تی رہتی ہے ۔ 

سعید جبلی جذبے کی تسکین کی راہ میں رکاوٹ معاشرے کی غلط رسوم و رواج  

اور مصنوعی زندگی کو سمجھتا ہے ۔ اسے اس بات کا ادراک ہے کہ اس  کے 

وہ معاشی و معاشرتی طور  فطری جذبے کی تسکین اس لیے بھی نا ممکن ہے کہ

پر مضبوط نہیں ہے۔ سعید کی اس سوچ  سے فرائیڈ کے اس قول کی تصدیق ہوتی 

ہے کہ دولت ، حکومت اور اس طرح کی دوسری طاقتوں کا حصول کا مقصد 
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دراصل  انسان کا  جنسی جبلتوں کی تسکین کرنا ہے ۔ آگے چل کر سعید فرائیڈ 

ہتا ہے کہ ہمیں تہذیب کے دباؤ کے پیِش کے قول کی مزید تصدیق کرتے ہوئے ک

نظر اپنی لغزشوں کا چھپانا پڑتا ہے  چونکہ اس کا رواج ہے ۔ ایک زندگی اپنے 

لیے اور ایک دوسروں کے لیے گزارنی پڑتی ہے یعنی تہذیب کی گھٹیا ترین 

صورت جبلت کے   بے دریغ اظہار سے بہتر ہے ۔ سعید پر معاشرتی دباؤ اس میں 

 پیدا کر دیتا ہے اور وہ ان میں مسلسل گھرا رہتا ہے ۔ کئی الجھنیں

راجو سوداگر وں کے ہاں سے نکل کر  سعید کی ماں کے ہاں مالزم ہو جاتی ہے 

جہاں خود سعید بھی رہتا ہے ۔ سعید راجو کی موجودگی میں عجیب مخمسے اور 

الجھن کا شکار ہو جا تا ہے ۔   اس دوران راجو کے متعلق اس  کا جذبہ دورخا 

بھی موجود ہے ۔ فرائیڈ خا نظر آتا ہے ۔ اس جذبے میں محبت کے ساتھ ساتھ نفرت 

لص  محبت کا قائل نہیں وہ محبت کے لیے نفرت کو بھی الزم سمجھتا ہے ۔ اس 

کے خیال میں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نفرت بھی ہوتی ہے یہی ہمیں 

سعید کے رویےمیں  بھی نظر آتا ہے ۔ راجو کی دن رات کی موجودگی سعید کی 

ی ہے ۔ ایک طرف سعید راجو کے خیال کو ذہنی کشمکش کو تشویش میں بدل دیت

ذہن سے جھٹک دینا چاہتا ہے  تو دوسری طرف اس کے ردعمل میں وہ اسے 

مسلسل سوچتا رہتا ہے ۔ آخرکار بخار کی وجہ سے سعید بیما رہو جا تا ہے  اور 

مریض کے ال شعوری خیاالت کو ‘‘ تحلیل نفسی’’ اس موقع پر جیسے ایک ماہر 

کے لیے مریض پر پرسکون نیند طاری کرتا ہے اور اس سطح شعور پر النے 

سے اس کی بیماری کے متعلق رات اگلواتا ہے ٹھیک اسی طرح   سعید راجو کے 

متعلق جس طرح کے خیاالت رکھتا ہے ہذیانی کیفیت میں بال کم و کاست بیان کر 

 دیتا ہے ۔ 

جانتی ہو میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو ں۔اس طرح میں تمہاری 

محبت میں پھنس گیا ہو ں  جس طرح کوئی دلدل میں ہو ۔میں مانتا 

ہو ں تم   محبت کے قابل نہیں مگر میں یہ جا نتے بو جھتے تم 

سے محبت کرتا ہو ں لعنت ہو مجھ پر ۔۔۔ ہاں مجھے تم سے محبت 

ہے  اس لیے نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ پھر کس لیے ؟ 

تا ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں  کاش کہ میں اس کا جواب دے سک

اس لیے کہ تم     نفرت کے قابل ہو ۔ تم عورت نہیں بلکہ ایک سالم 

مکان ہو ۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو  مگر مجھے  تمہارے سب 

کمروں سے محبت ہے اس لیے کہ وہ غلیظ ہیں ، ٹوٹے ہوئے ہیں 

  ۴۹۔مجھے تم سے محبت ہے کیا یہ عجیب بات نہیں ۔ 

تباس میں سعید کے رویے میں موجود دو رخ اور نفسیاتی اکجھنوں  کا اس طویل اق

جواب موجود ہیں۔ سعید کو راجو سے محبت کی بجائے اس سےجنسی جذبے کی 

تسکین کی خواہش ہے جسے وہ محبت کا نام دیتا ہے ۔ جہاں تک نفرت کی بات ہے   

تی طور پر اس کی کئی وجوہات ہیں ۔ پہلی وجہ  راجو نوکرانی ہے اسے معاشر
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( کی مخالفت کا خطرہ ہے ۔ Super Egoاپنانا ،نا ممکن ہے ۔ یہاں سپر ایگو  )

دوسری وجہ وہ عالمتی اظہار ہے جو اس اقتباس میں سعید کی زبانی سامنے آتا 

ہے  کہ وہ عورت نہیں مکان ہے ۔ اس کے پیچھے راجو کا وہ ماضی ہے جو 

اگر کے چار بیٹے ایک عالی شان دراصل گناہ کی دلدل میں لتھڑا ہوا ہے ۔ سود

گھر میں   الگ الگ کمروں میں راجو کے ساتھ اس خوش فہمی میں نا جائز 

تعلقات استوار کیے ہوئے تھے کہ ایک کو دوسرے کے گنا ہ کی خبر نہیں  ۔ سعید 

کا کمروں  کی طرف اشارہ  دراصل راجو کے سوداگرکے بیٹوں سے تعلقات    

عید اپنے مکان کی کھڑکی سے  سب کچھ دیکھا کرتا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ س

تھا۔ ان کمروں کے غلیظ اور ٹوٹے ہوئے ہونے کا مطلب   راجو کے  سوداگر کے 

ان چار بیٹو ں کی طرف اشارہ ہیں جن سے اس کے ناجائز تعلقات تھے ۔ راجو ان 

 کے ہاتھوں اپنی دوشیزگی اور معصومیت کھو چکی تھی ۔ 

راجو سے اپنی خدمت کرواتی وہاں اس کی پیٹھ پیچھے  محلے کی عورتیں  جہاں

اس کے کردار پر انگلیا ں بھی اٹھاتیں۔ جس کی خبر سعید اور اس ماں کو بھی 

تھی۔ سعید کے گھر کا ما حول انتہائی دیندارانہ تھا۔ اس کی ماں ہر وقت مصلے پر 

کسی کی بد  بیٹھی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہتی  اور

خوہی نہ کرتی ۔ حتٰی کہ وہ راجو کے متعلق وہ لوگوں سے شکوہ کرتی اور اس 

پر رحم کرتی نظر ہیں ۔  یہی وہ  وجوہات ہیں جنہوں نے سعید کی شخصیت میں 

کرب اور تشویش پیدا کر دی تھی۔ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایک طرف سعید  

خوا ہشیں  نا آسودہ  ہیں  اور راجو کی ( کی  سر کش جنسی Idکے ال شعور میں اڈ)

صورت میں ایک معروض یا ہدف بھی موجود ہے  لیکن دوسری طرف   سماج 

)سپر ا یگو(  کا وہ مقرر کردہ معیار محبت ہے جس پر راجو پوری نہیں اتر تی ۔ 

دراصل جنسی ہیجان ہی سعید کی ذہنی تشویش اور روحانی کرب کی وجہ ہے ۔ 

 مست :  بقول ڈاکٹر یوسف سر

سعید بھی اس کشمکش میں شدید طور پر مبتال ہو جاتا ہے ۔  

کیونکہ ایک طرف اس کی جبلی خواہشیں تھی جس کی وجہ سے 

وہ راجو سے شدید محبت کرتا تھا ، دوسری طرف سماج کا دیا ہوا 

وہ محبت کا معیار تھا جس پر راجو قطعی پوری نہیں اترتی تھی 

  ۵۰نفرت بھی کرتا تھا۔اور جس کی وجہ  سے  وہ اس سے 

محبت کی غیر یقینی صورت حال اور تذبذ  ب کا رویہ   بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے ۔ 

انسان فطری جبلی تقاضوں کے زیر اثر ایک طرف مطلوبہ شخص کی قربت کا 

خواہاں ہوتا ہے  تو دوسری طرف اسی لمحے فرار کا تمنائی بھی ہوتا ہے ۔  

کش انسان کی شخصیت کو کچل کر رکھ دیتی متضاد اور متصادم خیاالت کی کشم

ہے ۔ بعض اوقات ال شعوری خواہشات  اتنی شدید ہوتی ہیں کہ عقلمند آدمی بھی ان 

کے آگے بے بس ہو جاتا ہے ۔  ایسی صورتحال سے نہ صرف دماغی توازن 
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متزلزل  ہوتا ہے بلکہ   انسان  ذہنی و روحانی  کرب اورتشویش کا شکا ر ہو جاتا 

ذہنی و روحا نی کرب ، ذہنی کشمکش اور ہیجانی تشویش میں وہ شدید    ہے ۔  اس

بیمار پڑ جاتا ہے ۔ اصرار کر کے وہ ہسپتال میں داخل ہو جاتا ہے ۔ اس کا ہسپتال 

داخل ہونا دراصل راجو کی موجودگی سے فر  ار کی شعوری کوشش نظر آتی ہے 

کی سوچتا ، اتنا قریب ہو  ۔  کیونکہ گھر میں  رہ کر وہ جتنا راجو سے دور رہنے

جاتا ۔  کئی با راس نے ماں سے  کہہ کر اسے گھر سے نکلوانے کے منصوبے 

بنائے مگر ال شعوری محرکا ت کے سبب وہ مجبوراً رک جاتا ۔ اب یہی ایک 

راستہ رہ گیا تھا کہ وہ گھر سے کہیں  دور چال جائے ۔ بقول جگدیش چندر ودھاون 

: 

یے اعصابی تناؤ کا باعث ہو جاتی راجو کی موجودگی اس کے ل

ہے  اور وہ اس سے فرار چاہتا ہے  یا یوں کہنا بہتر ہو گا کہ وہ 

اس سے قربت چاہتا ہے    لیکن اس کی کم حوصلگی کے پیش 

 ۵۱نظر فرار کی خواہش اس پر حاوی ہو جاتی ہے ۔ 

یک فا ریا سعید بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو جا تا ہے ۔ یہاں   اس کی مالقات ا

نامی لڑکی   سے ہوتی ہے جو وہاں نرس ہے ۔ فاریا جوان اور خوبصورت ہے ۔ 

وہ سعید کی طرف مثبت پیش قدمی بھی کرتی ہے ، سعید کا دوست عبا س عورت 

پر فلسفیانہ انداز میں بحث کرتے ہوئے سعید کو اس سے تعلقات  استوار کرنے کی 

لق بھی گریز اور فرار کی پالیسی اپناتا تر غیب بھی دیتا ہے لیکن سعید اس کے متع

 ہے  جو اس کی شخصیت کا خاصا ہے ۔      

سعید  جسمانی طور پر صحت مند ہو کر ہسپتال سے گھر واپس آجاتا ہے ۔ لیکن 

ذہنی حالت اس کی وہی رہتی ہے  ۔ راجو کے متعلق اس کا رویہ پہلے جیسا ہی 

ری کے دوران جب اس کی توجہ  رہتا ہے ۔ سعید کا دوست عباس اس کی تیمار دا

فاریا کی طرف دالتا ہے  اسی  وقت سعید مسلسل راجو کے متعلق سوچتا رہتا ہے ۔ 

وہ راجو پر ایک نظر ڈالنا چاہتا ہے ۔ یہ نظر التفات بھری نہ سہی ، نفرت بھری ہی 

سہی لیکن وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے ۔ آخر کا ر وہ راجو کی موجودگی سے ایک 

گ آ جاتا ہے۔ اس دفعہ وہ گھر چھوڑ کر  الہور چال جاتا ہے جہاں اس بار پھر تن

کی مالقات فاریا سے ہوتی ہے  ۔ فاریا اپنی عاشق کے پیچھے الہور آتی ہے ۔ اس 

کا عاشق اس کے ساتھ چند دن گزار کے اسے دھوکا دے کر فرار ہو جاتا ہے ۔ 

سے مل کر نہ خوش ہوتی  فاریا کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ۔ وہ سعید

ہے بلکہ اپنا سامان اٹھا کر سعید کے کمرے میں منتقل    کر دیتی ہے  اور دونوں 

ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے  ہیں ۔ کئی دفعہ فاریا  سعید کے قریب آنا چاہتی ہے 

، اسے پیار کرنا چاہتی ہے ، اسے چھونا چاہتی ہے  ، اس کی خود سپردگی کی 

ود سعید تذبذب ، تردد اور ہچکچاہٹ کا رویہ اختیار کرتا ہے ۔    خواہش کے با وج

سعید فاریا کے ساتھ رہتے ہوئے کئی الجھنوں میں گھرا رہتا ہے ۔ وہ فاریا کی خود 
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سپردگی کے اصرار پر اسے کہتا ہے کہ اس نے جس ماحول میں پرورش پائی 

خیال اور آزادی  ہے وہاں اس طرح کے تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ۔ وہاں آزادی

گفتار  خالف ادب ہے  ۔ وہاں اپنی خواہشات دبانا ثواب تصور کیا جاتا ہے ۔ جب کہ 

اس کے مقابلے میں فاریا کا ماحول  آزادانہ ہے ۔ سعید خلوت میں بھی سپر 

‘‘ تحلیل نفسی’’( کی گرفت میں رہتا ہے ۔ آخر میں سعید خود اپنی Super Egoایگو)

 کرتے ہوئے کہتا ہے ۔ 

تم آزاد ماحول کی پیدا وار ہو  ۔۔۔ تم اعالنیہ مجھے ڈارلنگ کہہ  

سکتی ہو لیکن تخلیہ   میں بھی تمہیں ڈارلنگ  کہتے ہوئے میری 

زبان رک جاتی ہے ۔۔۔ تمہارے اعصاب آزاد ہیں لیکن میرے غلط 

ماحول کی زنجیروں میں جکڑیں ہوئے ہیں تم مکمل ہو لیکن  

چھوڑ دیا ہے ایسی جگہ پر مجھے میرے تمدن  نے  ادھورا 

ادھورا چھوڑا ہے کہ میری تکمیل میرے احساس نا تکمیلی سے 

  ۵۲بھی نہیں ہو سکتی ۔ 

اس نفسیاتی تحلیل سے وہ اپنی نفسیاتی الجھن  اور خود میں موجود کمی  کا   

اعتراف کر کے اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے ۔ اس کے بعد اس میں وہ خود اعتمادی 

کی اس کی شخصیت میں کمی تھی ۔ سعید جو عورت کی قربت  ابھرتی ہے جس

سے گھبراتا تھا اور کسی نہ کسی بے معنی عذر کی آڑ میں  عورت کی قربت سے 

 کتراتا رہتا ہے  فاریا کی قربت میں یہ الجھن ختم ہو جاتی ہے ۔   

 (  Oedipus Complex)ساوڈی پس کمپلیک

واہد بھی ملتے ہیں ۔    فرد کی کے ش سسعید کی شخصیت میں اوڈی پس کمپلیک

مثبت اور منفی دونوں صورتوں میں موجود  ہو سکتا  سشخصیت میں یہ کمپلیک

ہے ۔ مثبت اس معنی میں کہ  بچہ مخالف جنس  میں دلچسپی لیتا ہے جبکہ  ہم جنس 

والدین سے نفرت کرتا ہے ۔سعید کی شخصیت میں مثبت کمپلیکس کے آثار ملتے 

ؤ ماں کی طرف زیادہ ہے  ۔ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے اس ہے ۔  سعید کا جھکا

سعید کی پرورش ماں کرتی ہے ۔ ایک طرف وہ محبت کا ’’ طرف اشارہ کیا ہے : 

بھی مانگتا ہے ۔    Mothering متالشی ہے تو دوسری طرف وہ ماں والی توجہ 

بچہ جہاں ماں سے محبت کرتا ہے وہیں اسے باپ سے نفرت ہوتی ہے ۔ اگر  ۵۳‘‘

بچپن میں یہ الجھن دور ہو جائے  تو بچہ باپ کو دشمن سمجھنے کی بجائے اپنا 

آئیڈیل سمجھ کر اس جیسا بننے کی کو شش کرتا ہے ۔  اگر یہ الجھن کسی وجہ 

اہ نہ ملے تو یہ سے  تشنہ رہ جائے اور فطری جبلی تقاضوں کی تسکین کو ر

الجھن فرد کی تمام زندگی قائم رہتی ہے ۔ سعید اپنی معاشی حالت کو بیان کرتے 

ہوئے باپ کی موت کے بعد کے احساسات و جذبات جس طرح بیان کرتا ہے اس 

 سے اوڈی پس کمپلیکس کا احساس ہوتا ہے ۔ 
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باپ کو قبر کے سپرد کرکے ۔۔۔ رات کو اکیلے اسے یہ محسوس  

تعجب ہوا تھا کہ وہ بہت ہلکا ہو گیا ہے ، جیسے اس  کرکے بہت

کے وجود پرمنوں  وزن ہٹا دیا گیا ہو اس کا مطلب سمجھنے کی 

  ۵۴اس نے کو شش کی  مگر نا کام رہا ۔

مندرجہ باال اقتباس سراسر ال شعوری خیاالت کا آئینہ دار ہے ۔ سعید باپ کے 

مزاحمت کرتا ہے کہ ایسا  وجود کو بوجھ سمجھتا ہے ۔ یہاں شعور تھوڑی سی 

 کیوں ہے لیکن سعید اسے سمجھنے میں نا کام رہتا ہے یا پھر سمجھنا نہیں چاہتا ۔ 

 ء(  ۱۹۶۰راجندر سنگھ بیدی ):ایک چادر میلی سی 

‘‘ کوٹلہ ’’ پنجاب کے گاؤں ‘‘ ایک چادر میلی سی’’ راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ 

منگل کی نفسیاتی الجھنوں کی کہانی  کی ایک بیوہ عورت  رانو اور اس کے دیور

ہے ۔ رانو جس کے خاوند تلوکے کو قتل کر دیا جاتا ہے ۔اقتصادی مجبوریوں اور 

سماجی پابندیوں کے سبب اسے اپنے نو جوان دیور منگل کے ساتھ رشتہ ازدواج 

میں منسلک ہونا پڑتا ہے ۔     رانو اور منگل کی کہانی اپنے اندر  جہاں قدیم 

سے متاثر ہے وہاں فرائیڈ کے ‘‘ شکتی پوجا’’ی فکر کے نظریہ جنس ہندوستان

 Oedipus‘‘اوڈی پس کمپلیکس’’ کے تحت  وضع کردہ اصطالح ‘‘نظریہ جنس ’’

Complex) کے اثرات بھی  موجود   ہیں ۔ جس کی وضاحت  ناول کے شروع میں )

 کے عنوان سے کی گئی ہے ۔ ‘‘ قصہ کبوتر ، کبوتری کا ’’

بچھڑی صدیوں کی بات کرنے لگا اور ان راسو ں کی   پھر پربودھ

جو دمیتر یاس نے اسکندریہ میں ایفر و دیتی کے ساتھ سمندر کے 

کنارے رچائی تھیں ۔ پھر ایڈے پس  کی جس نے نادانی میں اپنی 

ماں سے شادی کر لی تھی ۔ اور جب اسے پتہ چال تو صدمے  ہی 

بہ اس کے باپ کے سے چل بسا۔ ویر کنال کی باتیں جس کی محبو

ساتھ سانجھی ہو گئی تھی اور جس کے کارن کنال کو اپنی آنکھیں 

دینا پڑیں ۔ پھر بھرتری ہری کی جس نے حسن اور جوانی کو دائم 

رانی نے اپنے  رقائم رکھنے واال سیب اپنی رانی کو دے دیا مگ

عاشق ایک دھوبی کے حوالے کر دیا جس نے اسے اپنی محبوب 

جو ساری دنیا کا بھال کرنے کے لیے اسے وقت  طوائف کو دے دیا

   ۵۵کے بادشاہ بھر تری ہری کے پاس لے آئی۔

اوڈی پس کے قصے میں تقدیر کی ستم ظریفی کا بہت عمل دخل تھا۔ رانو اور 

منگل کے رشتے میں بھی تقدیر کا  عمل  دخل موجود ہے۔ رانو جس کے خاوند کو 

صادی مجبوریوں کے تحت اسے منگل سے قتل کر دیا جاتا ہے اور سماجی اور اقت

شادی کر نی پڑتی ہے ۔ جبر و قدر اور حادثات میں گھرے یہ دونوں کردار اپنے 

اندر وہی احساسات و جذبات لیے ہوئے ہیں   جو اوڈی پس اور اس کی ماں کے 
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تھے۔ قصے کا تانا بانا شعوری طور پر قسمت اور حادثات سے بُنا گیا ہے کہ رانو 

کی ‘‘اوڈی پس کمپلیکس ’’ے کردار میں الجھنوں کا مطا لعہ اور منگل ک

 اصطالحات کے زیر اثر کیا جا سکتا ہے۔ بقول ڈاکٹر ممتاز احمد خان :

کس طرح ان کا اختیار اور ارادے شکستگی سے دوچار ہوئے  

اور تقدیر نے ان کی قسمتوں کا فیصلہ کیا۔ یہ کردار اپنی پسند کی 

ساتھ چلے اور نا پسندیدہ وادی میں جا  شاہراہ پر پختہ ارادوں کے

نکلے اور ان کی خواہش اور ارادے سب مسمار ہوئے ۔۔۔۔ اگر ہم 

( کی کہانی کو ذہن میں الئیں تو تقدیر کا کھیل Oedipusاوڈی پس )

  ۵۶آسانی سے سمجھ میں آجائے گا ۔

رانو کے خا وند تلوکے کے قتل کے بعد جہا ں ایک طرف  رانو کے لیے عدم 

ظ کا احساس ہے تو دوسری طرف اپنی ذات اور اوالد سے وابستہ اقتصادی تحف

مسائل ہیں۔  رانو کی بڑی بیٹی نہ صر ف جوان ہے بلکہ وہ اس کی شادی کے لیے 

دولہے کے لیے متفکر  رہتی ہے ۔ بیٹی کے شادی بیاہ اور جہیز کے لیے وہ طر 

ہ اس کی مالی حالت ح طرح کے منصوبے  اور خیالی پالؤ پکاتی رہتی ہے کیونک

اس کے اس سپنے کو سچ کر نے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ۔    ان مسائل کا حل 

گاؤں کے  پنچوں اور رانو کے ساس سسر ،رانو اور منگل کی شادی کی صورت 

میں تجویز کرتے ہیں  تا کہ رانو کو  خاوند اور بچوں کو باپ مل    جائے۔   اس 

ف رانو تذبذب  اور ہچکچاہٹ کا شکار ہے نئے رشتے کو قبول کرنے میں نہ صر

بلکہ یہ منگل کے لیے بھی نا قابل قبول ہے۔ رانو کومنگل  سے نیا رشتہ جوڑنے  

پر اعتراض ہے جس کی دو بڑی وجوہات ہیں جو اس کے کردار میں نفسیاتی 

الجھنیں پیدا کر دیتی ہے ۔ پہلی وجہ رانو اور منگل کے درمیان عمر کا  فرق  ہے 

انداز کرنا  دونوں خاص طور پر رانو کے لیے مشکل ہے ۔ دوسرا  جسے نظر

سبب رانو  نے  ہمیشہ منگل کو بیٹے کی نظر سے دیکھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے 

جوان ہونے والے دیور جسے اس نے اپنے بیٹے کی طرح پاال پوسا تھا اس سے 

ں ، رانو کو جنسی تعلقات قائم کرنا رانو کے لیے آسان نہ تھا۔ اس لیے جب چنو

منگل سے شادی کرنے کا مشورہ اور گاؤں کی پنچائیت کے فیصلے سے آگاہ 

 کرتی ہے تو وہ حیرت و غیرت سے چال اٹھتی ہے ۔ 

یہ نہیں ہو سکتا۔ رانو نے کہا اور اس پر ایک لرزا چھانے لگا 

منگل بچہ ہے ۔ میں نے اسے بچوں کی طرح پاال ہے ۔ عمر میں 

گیارہ سال چھوٹا ہے ۔ نہیں نہیں میں تو مجھ سے کچھ نہیں تو دس 

یہ سوچ بھی نہیں سکتی ۔ میں اس سے بیاہ کرنے جاؤں گی جسے 

میں نے چھاتی  نکال نکال ۔۔۔۔ نہیں چنوں ، نہیں رانو اس کے 

سامنے دکھڑا روتے ہوئے پانو)پاؤں( پکڑتے ہوئے کہا وہ بچہ ہے 

       ۵۷ھا۔میں نے اسے کبھی  ان نجروں)نظروں (    سے نہیں دیک
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کے اوصاف لیے ہوئے   ہے ۔ فرق ‘‘  اوڈی پس’’دوسری  طرف منگل کا کردار  

صرف اتنا ہے کہ رانو اس کی ماں نہیں بھا بھی ہے۔  لیکن رانو کا منگل اور منگل 

کا رانو سے تعلق ماں بیٹے کے مترادف ہے  ۔ منگل رانو سے دس گیارہ سال 

کا وہی کردار ہے جو ایک ماں کا بیٹے کی چھوٹا ہے اور اس کی تربیت میں رانو 

تربیت میں ہوتا ہے ۔ منگل بھی رانو کی طرح پہلے پہل اس رشتے کو قبول کرنے 

سے بالکل انکار کردیتا ہے کہ یہ بات اس کی غیرت اور رانو سے رشتے کے 

تقدس کے خالف ہے ۔  اس بات کا اسے بخوبی اندازہ ہے کہ رانو   اس کی ماں 

ہے اس لیے وہ اپنا سر رانو کے پاؤں پر تو رکھ سکتا ہے لیکن رانو کی  ہم عمر  

کے پاؤں اپنے  سر پر نہیں ۔    اس تمام تقدس و احترام اور انکار کے با وجود 

 اسے رانو سے شادی  کرناپڑتی ہے ۔  

انجانے میں ماں سے جنسی مالپ  کرتا ہے ۔ جب دونوں ماں بیٹے ‘‘ اوڈی پس’’

علق خبر ہوتی ہے تو اوڈی پس   اپنی آنکھوں میں لوہے کی کو اپنے رشتے سے مت

گرم سالخیں گھونپ لیتا ہے اور باقی زندگی اس احساس گناہ کی اذیت سہنے میں 

گزرتی ہے جب کہ اس کی ماں خود کشی کر لیتی ہے ۔    لیکن  رانو اور منگل 

سے بھا کے درمیان ایسا خوف ناک واقعہ پیش نہیں آتا کیونکہ شعوری طور پر ا

بھی دیور کے رشتے میں منسلک کیا گیا ہے ۔ جس میں سماجی طور پر یہ 

گنجائش نکل آتی ہے کہ بیوگی یا طالق کی صورت میں بھابھی دیور رشتہ ازدواج 

میں منسلک ہو سکتے ہیں ۔ اس تعلق کی گنجائش کے با وجودوہ  سماجی ماحول 

کہ منگل نے بھی دیا   اور  جس میں بھا بھی کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے  جیسا

بچپن کی تربیت جس نے منگل کے ال شعور میں اس رشتے سے تقدس کے جذبات  

کو پروان چڑھایا  ، رانو سے جسمانی تعلق قائم کرنے میں بہت بڑی الجھن تھا۔ 

اب بھی وہ ال شعور کے زیر اثر  رانو کے متعلق ماں اور بیوی کے درمیان کی 

تھا۔ ایک طرف جنسی تسکین کے لیے دروازہ کھال تھا  صورت حال میں الجھا ہوا

تو دوسری طرف احساس گناہ کی زنجیروں میں اس کے پاؤں جکڑے ہوئے تھے ۔   

 Caseنے بے شمار مریضوں  کے نفسی کوائف ) ‘‘ تحلیل نفسی ’’ما ہرین 

History سے اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ بچپن میں جن رشتوں سے )

وہ (تقدس کا رشتہ  قائم رہا ہو  اگر ان کی آپس میں شادی ہو )محرمات کے عال

جائے تو اکثر و بیشتر ان  کے درمیان  نفسیاتی الجھنیں جنم لیتی ہیں۔ اسی 

 صورتحال سے منگل بھی دوچار ہے۔    

ادھر نصیبوں والے اڈے پر گور داس ، نواب اور اسما عیل منگل   

کیوں پھر کیسی لگی ؟  کی جان نہ چھوڑتے  اکثر پوچھتے رہتے۔

اور منگل کا چہرہ ایک دم الل ہو اٹھتا ۔ اسے یوں معلوم ہونے لگتا  

جیسے کسی نے اس کی ماں ، بہن کے بارے میں کوئی بات بے 

  ۵۸احتیاتی سے کہہ دی ہو ۔
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منگل کی نسبت رانو جلد اس رشتے کی حقیقت کو قبول کر لیتی ہے ۔ وہ منگل کو 

ی تقاضوں کے درمیان حائل دیوار ڈھانے کے لیے رام کرنے  اور فطری جبل

عورت کے تمام روایتی ہتھکنڈے استعمال کرتی ہے ۔ اس نے اس رشتے کو قائم 

رکھنے کے لیے منگل کے ہاتھوں مار بھی کھائی ، خود کو سجا سنوار کر اپنی 

طرف متوجہ بھی کیا ۔ ان تمام باتوں میں جنسی جذبات  کی تسکین کی غرض کے 

تھ ماں کی  مامتا کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے ۔    منگل اور رانو  دونوں ساتھ سا

( جسے ہم  سماجی و اخالقی اقدار کا دباؤ ختم ہو چکا Super egoسے سپر ا یگو )

(کی تسکین کی راہ میں رکاوٹ بنا Idتھا  جس کی خبر ایگو کو نہ تھی اور وہ اڈ  )

یے رانو نے شراب کا سہارا لیا جس نے  رہا۔ اس محتسب  کو راہ سے ہٹانے کے ل

۔  نتیجتاً  دونوں کے درمیان نفسیاتی الجھن ختم ہو جا امحتسب کو میٹھی نیند سال دی

 تی ہے اور دونوں اپنے رشتے کی معنویت کو سمجھ جاتے ہے۔  

 ایذاطلبی :

کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ  اگر اس ‘‘ جبلت مرگ’’فرائیڈ نے 

جنسی عنصر شامل ہو جائے تو فرد کے رویے میں اذیت کوشی جنم لیتی ہے ۔ میں 

فرد خود اپنے    آپ کو تکلیف دے کر یا پھر وہ  دوسروں سے ایذا طلب کر کے 

تسکین حاصل کرتا ہے۔   اس اصطالح   کا دائرہ کا روسیع ہے ۔ اس میں جزوی 

ان اپنے ساتھی طور پر یہ بھی آتاہے   کہ بعض افراد جنسی فعل  کے دور

(Partner سے ایذا طلبی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ) 

‘‘ ٹیڑھی لکیر ’’رانو کے کردار میں ایذا طلبی کا رجحان ملتا ہے ۔  شبنم رضوی 

کے رجحان کی نشاندہی کرتے ہوئے ‘‘  سادیت پسندی ’’کے کردار شمن میں 

 کے متعلق لکھتی ہیں  : ‘‘ سادیت پسندی’’رانو کے کردار میں 

ایک ’’ سادیت کی اچھی مثال ہے ۔۔۔۔ بیدی کے اکلوتے ناول  یہ

میں ۔۔۔۔جب منگل رانو کو مارتا ہے بجائے اس ‘‘  چادر میلی سی

کے کہ وہ روتی اور افسوس کرتی کہ آج اس کا نیا شوہر بھی وہی 

سب حرکت کر رہا ہے جس کے خالف اس نے آواز اٹھائی تھی ۔ 

  ۵۹یادوں میں کھو گئی۔ وہ خوش ہوئی اور بھولی بسری میٹھی

رانو کی شخصیت میں یہ رجحان منگل سے پہلی دفعہ  جنسی فعل کے دوران سا  

منے آتا ہے ۔ رانو  اپنے شو ہر  تلوکے کے مرنے کے بعد اپنے دیور منگل سے 

شادی کرتی ہے ۔ شادی کے بعد منگل اپنی اوڈی پس الجھن کی وجہ سے اس سے 

ا ۔ رانو جو خود بھی پہلے یہ تعلق قائم کرنے سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر پات

کتراتی ہے  بعد میں  وہ اپنے رشتے کی معنویت کو سمجھ جاتی ہے  لیکن منگل 

سے کہنے کی اس کی جرات نہیں ہوتی ۔ عورتوں کے تمام حربے آزمانے کے 

 باوجود بھی منگل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ 
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ا ہے ۔اسے پتہ ہے کہ رانو کو اس کے مرد ایک دن منگل شراب کی بوتل گھر الت

کا شراب پینا پسند  نہیں کیونکہ  اس کا پہال خاوند جب بھی گھر میں شراب پیتا 

رانو اس سے لڑ پڑتی۔  یہ لڑائی منگل کی مداخلت پر ہی ختم ہوتی ۔ بد قسمتی سے 

تھا۔  آ ج منگل ہی اس کا خاوند تھا  اور وہ وہی کر رہا تھا جو اس کا بھائی کرتا

گھر آتے ہی وہ شراب کی بوتل رانو کو دکھاکرکہتا ہے تیرے سامنے نہیں پیو ں گا 

سے   تکیونکہ تو برا مانتی ہے ۔ رانو خالف توقع جواب دیتی ہے کہ میں کس حیثی

تمہیں روک سکتی ہوں؟ رانو ایک گھاگ عورت کی طرح جانتی تھی کہ منگل 

آخری حربہ ہے ۔ وہ منگل کو  سے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے شراب ہی

بھڑکاتی گئی ۔کبھی روکتی کبھی اسے اجازت دیتی ۔ کبھی کہتی مجھے مرد کا 

شراب پینا زہر لگتا ہے تو کبھی کہتی مرد ہو تو ،  پی کر دکھاؤ۔دراصل وہ منگل 

کو جوش دالنا چاہتی تھی ۔ منگل غصے اور جوش میں شراب کی بوتل لہراتا ہوا 

ے لگا۔ رانو بوتل چھیننے لگی  ۔منگل نے بھی رانو کا ہاتھ رانو کے سامنے پین

پکڑ لیا۔ یہ دھینگا مشتی  ایک دلچسپ صورتحال سے  آگے بڑھتی گئی ۔ رانو بوتل 

پر جھپٹتی  اورمنگل  اسے دور دھکیلتا ۔ رانو اپنے منصوبے میں کامیاب  جارہی 

ہاتھ رانو کے تھی ۔ اس  دھکم پیل کے دوران  جب منگل کے سخت اور کھردرے 

جسم کے مختلف حصوں کو  چھوتے تو رانو  کو اس سے جنسی تسکین حاصل 

ہوتی ۔ منگل بوتل کو منہ لگا کر گالیاں دیتے ہوئے کہتا کہ وہ اپنے بھائی کی طرح 

نا مرد نہیں جو ایک عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دے ۔  منگل نے جوش میں رانو 

دیا۔ رانو بھی یہی چاہتی تھی۔   جنسی  کو زد و کوب کرتے ہوئے  فرش پر گرا

جبلت کے زیر اثر دونوں کی سانسیں گرم اور پھولی ہوئی تھیں ۔جب رانو منگل 

کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے اٹھی  تو دیوار سے  جا ٹکرائی ۔  رانو کے سر 

سے خون بہہ نکال اور وہ چیخی ۔ کمرے سے باہر بیٹھی رانو کی ساس جندا ں نے 

 کر جب اس کی خیریت پوچھی تو اس نے جواب دیا :  آواز دے

ایک عجیب قسم کی لذت سے بے ہوش ہوتے ہوئے  رانو نے  

جواب دیا  کچھ نہیں تائی ،بلی ہے ۔ اور پھر  اس پر  ایک غنودگی 

چھانے لگی ۔ بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ۔ جہاں ہاتھ پڑا تھا ، 

ڑا ۔ نیچے شراب گری ٹانگ پڑی تھی اور جہاں کپڑا پڑا تھا ۔ کپ

تھی یا پانی ۔ رانو کی سلوار تر بتر ہو رہی تھی ۔ اب تک جو کچھ 

ہوا اس سے یہ نہ معلوم ہوتا تھا دونوں میں سے کس نے پی ہے ؟  

نشہ کسے آیا ہے ؟ کس کا اترا ہے؟  منگل رانو کے پاس حیران 

کھڑا تھا ۔ عجیب عورت ہے !اتنی مار پڑی اس پر بھی کہہ دیا ، 

 ۶۰ہے وہ شرمسار تھا اور شکر گزار بھی ۔ بلی

نا پسندیدہ فعل خاص طور پر کوئی اس سے متنفر ہو اور انسان کو اس سے تکلیف 

ہوتی ہو اس کے باوجود اسے شعوری طور پر قبول کرنا ایذا طلبی کے زمرے 

میں آتا ہے ۔ جیسے رانو   پہلے شراب سے نفرت کرتی تھی لیکن اس واقعہ  میں 
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ینے پر اکساتی  اور ترغیب دیتی ہے ۔ منگل سے مار کھا کر جو اسے منگل کو پ

لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت  خالصتاً جنسی ہے  ۔ بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑنا،  

پانی سے  رانو کی سلوار گیلی ہونا  اور نشہ چڑھنا ، جنسی اشارے ہیں ۔یہ  جنسی 

ہے ۔ حتی کہ سر سے تسکین  مار پیٹ اور گالم گلوچ سے رانو کو حاصل ہوتی 

خون بہہ رہا ہے لیکن وہ اس سے بھی کسی عجیب قسم کی لذت حاصل کر رہی 

 ہوتی ہے   ۔ مندرجہ باال اقتباس میں اس کا واضح اظہار ملتا ہے ۔ 

 ء(۱۹۶۱علی پور کا ایلی: ممتاز مفتی )

ممتاز مفتی کا  ایک سوانحی ناول ہے۔ جسے مصنف نے ‘‘ علی پور کا ایلی’’

ر دوسرے ایڈیشن میں خود اسے ناول کے اہم اور مرکزی کردار ایلی کی پہلے او

روداد کہا ہے۔  اس ناول میں  انہوں نے ایلی کی سر گزشت لکھتے ہوئے  ایلی کی 

شخصیت کا ارتقاء پیش کیا ہے۔ ان کے بقول یہ ضخیم کتاب ناول کی بجائے آپ 

ر لیا کہ یہ ان کی اپنی آ بیتی ہے ۔ تیسرے ایڈیشن میں انہوں نے یہ اعتراف بھی ک

پ بیتی ہے جبکہ اس داستان کے واقعات اور کردار حقیقت پر مبنی ہیں۔ کچھ 

ضمنی کرداروں میں انہوں نے حقیقت اور افسانے کی آمیزش کی ہے  جس کا  

سبب مصنف کی عجز و انکساری تھی کہ وہ ان کی عظمت کو اجاگر نہیں کر 

 میں وہ لکھتے ہیں : سکتا تھا۔ تیسرے ایڈیشن کے پیش لفظ

یہ کتاب میری آپ بیتی کا پہال حصہ ہے۔ پہلے مجھ میں اتنی   

جرات نہ تھی کہ اپنی خامیوں ، کجیوں  اور بے راہ رویوں کو 

اپناتا ۔ اس لیے میں نے اسے روئیداد کا نام دے دیا ۔  یہ آپ بیتی 

ء تک مشتمل ہے ۔ اس آپ بیتی میں ہر واقعہ  ۱۹۴۷ء سے ۱۹۰۵

ار حقیقت پر مبنی ہے۔ افسانہ نگاری اسلوب میں ہو تو ہو ہر کرد

  ۶۱واقعات میں حقیقت گوئی سے کام لیا گیا ہے ۔ 

یہ انکشاف یقیناً  مصنف کی دیدہ دلیری کا ثبوت اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے ۔ 

انہوں نے نہ صرف واقعات اور کردار کے حقیقی ہونے کا اعتراف کیا ہے بلکہ 

یش کیے جانے والے کردار جن میں والدین ، بہن بھائی ، رشتہ دار،  اس ناول میں پ

عزیز وا قارب ، دوست احباب وغیرہ کے ناموں کی ، اصل ناموں کے ساتھ 

تیسرے ایڈیشن  کے اختتام میں ایک فہرست بھی چسپاں کی ہے۔ عالوہ ازیں 

قصبوں ، شہروں اور محلوں کے فرضی ناموں کے  سامنے اس کے اصلی نام 

ھی فہرست میں درج کر دیئے ہیں۔ گھر میں انہیں پیار سے بولی کہہ کر پکارا ب

میں  اسی وزن پر انہوں  نے اپنا نام ایلی ‘‘ علی پور کا ایلی ’’ جاتا تھا۔ اس لیے 

 رکھا۔ 

پر فرائیڈ کے افکار و نظریات سے استفادہ اور اثرات کے ‘‘ علی پور کا ایلی ’’ 

ناول میں ایلی کے توسط سے یہ بات سامنے آتی حوالے سے دیکھا جائے تو اس 
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ہے کہ اس نے اپنی تعلیم کے دوران نٹشے ، بر گساں  ، بر ٹینڈرسل ، ہالڈین ، 

جیمز جونز ، ہیوال ک ایلس، دوستو فسکی اور خاص طور پر نفسیات کے روح 

رواں سگمنڈ فرائیڈ کا مطالعہ کیا ہے۔     ایلی کے فرائیڈ کے افکارو نظریات سے 

عارف اور مطالعہ کے اقرار کے با وجود بولی )ممتاز مفتی (  اپنی تخلیقات میں ت

فرائیڈ کے افکار و نظریات سے استفادے کو قبول کرنے میں انکاری  نظر آتے 

ہیں  ۔مختلف لوگوں کو دیئے جانے والے انٹر ویو ز  میں انہوں نے  یہ اقرار تو 

ے ہوئی تو انہوں نے ادب کے ساتھ کیا کہ جب ان کے مطالعے کی  ابتداء  ادب س

ساتھ فلسفے کا مطالعہ بھی کیا۔ ان دونوں سے جب جی بھر گیا تو نفسیات اور 

خاص طور پر اس سے وابستہ   جنسی  نظریات    میں انہیں کشش محسوس ہوئی 

 اور وہ اس میں  دلچسپی  لینے لگے۔ 

ا اور خا ص طور پر مندرجہ باال انکشاف و اقرار   کہ انہوں نے فرائیڈ کو پڑھ

جنسی نظریات میں ان کی دلچسپی رہی، کے باوجود ممتاز مفتی کا فرائیڈ سے 

اثرات  و استفادہ کہ اقرار میں گریز سمجھ سے باال تر ہے۔ ان کے بیٹے عکسی 

مفتی جو خود نفسیات کے شعبے سے وابستہ تھے انہوں نے بڑے وثوق سے کہا 

لعہ کر رکھا ہے۔ نذیر احمد نے باپ ، بیٹے  ہے کہ ممتاز مفتی نے فرائیڈ کا مطا

 کے  انکا رو اقرار کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

راقم الحروف نے اس سلسلے میں ممتاز مفتی سے بار ہا گفتگو  

کی مگر ان کا کہنا ہے  کہ وہ سگمنڈ فرائیڈ سے متاثر نہیں اور نہ 

ہ کیا ہے ۔ ان کے ہی انہوں نے فرائیڈ کی نفسیات کا باقاعدہ مطالع

فرزند ارجمند اور ان کے دوست عکسی مفتی نے بہر حال بڑے 

وثوق کے ساتھ بتا یا ہے کہ ممتاز مفتی نے فرائیڈ کا  باقاعدہ 

مطالعہ کر رکھا ہے ۔ عکسی خود بھی نفسیات کے طالب علم ہیں 

اور اندازہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ اچھی 

ں اور زندگی بھر کہ ان کے علمی معموالت سے طرح سمجھتے ہی

  ۶۲واقف رہے ہیں۔ لہذا ان کی شہادت وقیع  ہے ۔

عکسی مفتی کی اس دلیل اور کئی دوسرے محقیقن اور نقاد جنہوں نے  ممتاز مفتی 

کی تخلیقات پر تحقیقی کام کیا ہے ۔ انہوں نے ان کی تحریروں میں فرائیڈ کے 

کو اگر ‘‘ علی پور کا ایلی’’ شاندہی کی ہے۔  افکارو نظریات کے اثرات کی ن

ممتاز مفتی کی آپ بیتی )جس کا انہوں نے خود بھی اقرار کیا ہے(  تصور کیا 

جائے تو ایلی  کی بیالیس سالہ  زندگی کے مہیا کردہ کوائف  سے جو  ممتاز مفتی 

کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ اس میں بچپن ، بچپن کے احساسات و جذبات ، 

کے ساتھ تعلق ، جنسی زندگی، جنسی زندگی   کی پیدا کردہ الجھنیں،   والدین

محبت ، نفرت، رقابت وغیرہ کے بیان میں فرائیڈ کے افکارو نظریات کی واضح 

جھلک موجود ہے۔  کہیں کہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ  ایلی کی زندگی ،فرائیڈ 

ڈ کی ذاتی زندگی اور کی ذاتی زندگی کے بہت قریب ہے  ۔نجیبہ عارف نے فرائی
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‘‘ ممتاز مفتی کا فکری ارتقاء’’ممتاز مفتی   کی زندگی کا  موازنہ کرتے ہوئے 

میں دونوں کے حاالت و واقعات میں کئی ایک مماثالت کا ذکر کیا ہے ۔ ان کے 

خیال میں فرائیڈ جس طرح اپنی ذاتی زندگی کے   کوائف منظر عام  پر النے کے 

ے   کہ فرائیڈ نے اپنے خطوط اور سوانح عمری میں خالف تھے ) یہ سچ بھی ہ

اپنے حاالت  و واقعات ضرور لکھے ہیں لیکن نجی حاال ت و واقعات  اور 

احساسات و جذبات کو ان میں جگہ نہیں دی تھی  ( شاید ممتاز مفتی بھی یہی 

چاہتے ہو ں۔ ان دونوں حضرات کا موازنہ طوالت کی وجہ سے ممکن نہیں تاہم 

رف نے دونوں کے موازنہ سے جو ممتاز مفتی  کی شخصیت پیش کی نجیبہ عا

 ہے وہ ہمارے موضوع کے پیش نظر بھی کافی مفید ہے:

ممتاز مفتی کے ہاں ۔۔۔۔ باپ کی رنگین بیانی اور جدت پسندی سے 

اثر پذیری ، سوتیلی ماں کی نسوانی کشش کا احساس ، متضاد 

میں مسلسل شکوک  جذبات کی قطبین ، بیوی یا محبوبہ کے  بارے

و شبہات  کا سلسلہ اور محبوبہ میں ممتا کی تالش، جنس کی اہمیت  

کا احساس اور عورت کے بارے میں مخصوص نظریات ۔ ان سب 

کے با وجود ممتاز مفتی نے فرائیڈ کے تصورات اور افکار سے 

متاثر ہونے کا اعتراف کرنے میں جس تامل  سے کام لیا ہے اس 

ی پیدا ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ فرائیڈ کی سے ایک خیال یہ بھ

طرح ممتاز مفتی بھی اپنے ذاتی تجربات سے   ان نتائج کو اخذ 

کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔  جو ملتے جلتے تجربات کے 

نتیجے میں فرائیڈ نے بیان کیے ہیں اور بعد میں فرائیڈ کے 

کے مطالعے نے ان تصورات کو ٹھوس حقیقت  کے روپ میں ان 

 ۶۳سامنے پیش کر دیا ہو۔

مندرجہ باال ثبوت و دالئل  اور ناول کے مطالعے سے ایک بات تو واضح ہو جاتی 

میں  ایلی کی شخصیت کی تشکیل اور ارتقاءمیں ‘‘ علی پور کا ایلی ’’ہے کہ 

فرائیڈ کے افکارو نظریات سے بہت حد تک استفادہ کیا گیا ہے۔ ممتاز مفتی نے 

ظریات کو پیش کرنے  یا اثرات قبول کرنے میں کورانہ تقلید فرائیڈ کے افکارو ن

کی روش سے ہٹ کر اپنی تخلیقی  و فنی بصیرت  سے  ان نظریات کی ترجمانی 

اس طرح  کی ہے کہ کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا  کہ انہوں نے کیس ہسٹری 

 میں رنگ بھر دیا ہو۔  

فسیاتی و جنسی الجھنوں اور میں موجود کرداروں کی ن‘‘ علی پور کا ایلی’’

پیچیدگیوں  کا ذکر کریں  تو سب سے پہلے ایلی وہ مرکزی ا ور اہم کردار ہے 

جس کے تمام کوائف  زندگی بچپن سے لے کر اڈھیر عمر تک  اپنی تمام جزئیات 

ں کہیے کہ ایک شخص کی بیالیس برس کی اور تفصیل سے ملتے ہیں۔  یعنی یو

اسات  و جذبات ، گھریلو زندگی اور جذباتی و جنسی زندگی کے اتار چڑھاؤ ، احس

وابستگیاں  اور ان سے پیدا ہونے والے  مسائل  اور الجھنیں پیش کی گئی ہیں۔ 
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بقول مصنف کہ اس نے ایلی کی زندگی کا ارتقاء پیش کیا ہے۔   ذیل میں ایلی کی 

 ہے۔ شخصیت کا فرائیڈ کے افکارو نظریات کی روشنی میں جائزہ پیش کیا گیا 

 ایلی کا ذہنی ارتقاء

 طفلی جنسیت کا دور : رشتے ، تعلقات اور الجھنیں 

فرائیڈ کے نزدیک کسی بھی فرد کی  شخصیت کی نشوونما ، تشکیل اور شکست  

و ریخت میں اس کے بچپن کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیدائش کے فوراً   بعد سے پانچ 

نتیجے میں نا آسودگی،  سال تک کی عمر کے طفالنہ  جنسی جبلی تجربات کے

محرومی ، بے توجہی ، حسد و رشک ، رقابت  وغیرہ اس کی آ ئندہ زندگی پر ان 

مٹ نقوش مرتب کرتے ہیں۔  کم و بیش اس مرحلے میں والدین کے رویے  ، عدم 

تو جہی اور طفالنہ جنسیت سے ال علمی کی وجہ سے بچوں کی جنسی زندگی 

ان مسائل سے دچار ہوکراوڈی پس کمپلیکس کے  متاثر ہوتی ہے ۔ تقریبا ً  ہر بچہ

دور سے گزرتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  بعض بچے اپنی آئندہ کی 

زندگی ذہنی طور پر صحت مند گزارتے ہیں بلکہ بعض اپنے بچپن کے ماحول کا 

اثر اس قدر لیتے ہیں کہ بچپن کی پیدا کردہ نفسیاتی الجھنیں  مستقل ہو کر فرد کی 

 ندہ زندگی کو متاثر اور غیر متوازن کر دیتی ہیں۔ آئ

 اوڈی پس کمپلیکس 

فرائیڈ نے اوڈی پس کمپلیکس کی کئی صورتیں گنوائی ہیں جنہیں وہ مثبت اور 

منفی میں تقسیم کرتا ہے۔ مثالً  مثبت صورت میں      لڑکا ماں کے متعلق جنسی 

ت اور رقابت کے جذبات رکھتا اور محبت کرتا ہے جبکہ باپ کے خالف نفر

جذبات رکھتا ہے ۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے باپ کے خالف اس کے جذبات دو 

رخا ہوتے جاتے ہے ایک طرف وہ اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے تو دوسری 

طرف اس کی شخصیت سے متاثر ہوکر اس کی قوت کو بے پناہ سمجھتے ہوئے 

 اس سے مرعوب بھی ہوتا ہے۔  

قصد ایلی میں مو جود مثبت اوڈی پس کمپلیکس کی نشاندہی مندرجہ باال تمہید کا م

کرنا ہے ۔  بچپن میں باپ کے متعلق ایلی کے جذبات دو رخا رہے ہیں ۔ اسے باپ 

سے نفرت تھی اور نفرت بچپن سے لے کر تمام عمر مستقل رہی۔ جہاں تک بچپن  

ایلی اور  کی نفرت کا تعلق ہے  اس کی  کئی وجو ہات ہیں ۔  پہلی وجہ یہ ہے کہ

اس کی ماں ہا جرہ اور  بہن فرحت  کی حیثیت معمولی سے فرد کی سی ہے یعنی 

جو مقام اور مرتبہ ایک بیوی اور اوالد کا گھر میں ایک خاوند اور ایک باپ کی 

نظروں میں   ہوتا ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہے ۔ اس کی وجہ ایلی کے والد کی 

عورتوں کے ساتھ  ناجائز تعلقات ہیں جن کثرت نکاح میں  دلچسپی  اور  دوسری 
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کی وجہ سے ایلی اور اس کی ماں او ر بہن کی حیثیت  گھر میں ثانوی سی رہ 

جاتی ہے۔ ایک طرف ایلی  کی ماں کی نوکروں  کی سی حیثیت  اور دوسری 

طرف باپ کے جنسی مشاغل ایلی  کی شخصیت میں  بچپن ہی سے  باپ کے 

 دیتے ہیں ۔ خالف نفرت کے جذبات پیدا کر

ایلی جہاں باپ کے اس رویے سے اس سے نفرت کرتا ہے وہیں ان کی شخصیت 

اور جنسی مشاغل سے متاثر بھی نظر آتاہے ۔ بعض اوقات سوتیلی ماؤں  اور 

دوسری عورتیں جو اس کے باپ کے ساتھ نا جائز تعلقات میں ملوث ہوتی ہیں ان 

ں جو  ایلی کے اپنے باپ کے کے متعلق اس کے جذبات اس قدر جنسی ہو جاتے ہی

متعلق  رقابت کا تاثر چھوڑتے ہیں ۔ ایلی نے اپنے باپ کے متعلق جو جسمانی 

تصویر پیش کی ہے اس میں جسمانی وجاہت کے اعتبار سے اس کا باپ علی احمد 

ایستادہ چال    ، ابھری ہوئی چھاتی ،  فراخ پیشانی ، رنگین متبسم نگاہیں  جبکہ 

کی شخصی و جنسی  اوصاف میں  جنسی دیو ، ٹین کا سپاہی ،  ایلی کے نزدیک ان

جنگجو سورما  ،عورتوں کو مردانہ وار تسخیر کرنے کی صالحیت  ان میں 

موجود ہے ۔ ان تمام باتوں میں ان کا جنسی پہلو ان کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں  

 پرحاوی نظر آتا ہے ۔ 

اس بات کا اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ایلی کی ماں کی گھر میں حیثیت ایک نوکرانی 

کی سی تھی  اور علی احمد اپنی پہلی بیوی کی اوال د کو  بھی کچھ زیادہ اہمیت نہ 

دیتے تھے۔ ان کو صرف اپنے جنسی مشاغل سے سروکار رہتا ۔ ایلی کے دو رخا 

وہاں وہ ان سے مرعوب بھی نظر  جذبات میں جہاں اسے اپنے باپ سے نفرت تھی

آتا ہے جب کبھی وہ ایلی کو پیار سے بالتا ہے  تو ایلی خوش ہوتا ہے  ۔  ایلی نے 

جو اپنے باپ کی شخصیت کا نقشہ کھینچا  اور اس کی شخصیت کے  جو پہلو بیان 

کیے  ہیں ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے نفرت کے باوجود ان 

ے مرعوب تھا ۔ ٹھیک اسی طرح جیسے فرائیڈ نےکہا تھا کہ بچہ  کی شخصیت س

اپنے رقابت کے جذبے کے زیر اثر اپنے باپ سے ایک طرف نفرت کرتا ہے تو 

دوسری طرف اس کی بے پناہ قوت اور اپنی بے بسی کے سبب اس جیسا بھی بننا 

 چاہتا ہے۔ یہی حال ایلی کا نظر آتا ہے ۔  

بچپن میں ایلی اپنے باپ سے متعلق اکثرو بیشتر نفرت کا اظہار کرتا نظر آتا ہے 

مثالً         اس کے والد کو شادیوں کی خفت ہے وہ دن دیہاڑے تمام لوگوں کی 

موجودگی میں اپنے کمرے میں ٹین کا سپاہی بن کر  جنسی شغل میں  مشغول ہو 

ویلی دلہن سے رہتا ہے بلکہ کوئی جاتا ہے۔  یہ شغل نہ صرف ہر آنے والی نئی ن

مہمان عورت بھی گھر میں آجائے تو اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنائے نہیں 

چھوڑتے  جیسے علی احمد کی بیٹی فرحت کی دوست سارہ اور صبورا ان کے 

گھر مہمان ٹھہریں تو انہوں نے  باری باری اپنے کمرے میں بال کر ان کے ساتھ  

کیا۔  بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس دوران ایلی کی دادی سب جنسی فعل کا ارتکاب 
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کچھ جاننے کے باوجود مصلے ٰ پر نماز میں مصروف رہی۔ فرحت انجان بنی رہی 

جبکہ ایلی کی ماں ہاجرہ نے ان د و معصوم لڑکیوں کو  خود کمرے کی راہ 

دکھائی ۔ ان تمام لوگوں کے شریک جرم ہونے کے باوجود خاموش رہنے پر ایلی 

 لمال اٹھتا:ت

علی احمد کی آواز سن کر   ہاجرہ اٹھ بیٹھتی اور سارہ چپ چاپ 

اس کے پیچھے چل پڑتی  ۔۔۔۔ ہاجرہ کے جانے کے بعد گھر پر 

ہنگامہ خیز سکوت چھا جاتا  ۔۔۔۔ پھر ایک رات جب صبوراا ور 

فرحت باتیں کرتے کرتے لیٹ گئی تھیں۔۔۔۔  علی احمد کی آواز 

ئی سر تال میں کہا۔ صبورا! ہاجرہ کے ہونٹ سنائی دی۔ انہوں نے ن

،ہے۔ اس نے حیرت سے چھوٹی سی بچی کی طرف دیکھا ۔ جس 

نے ابھی عنفوان شباب میں قدم رکھا ہی تھا ۔ دادی اماں نے صبورا 

کا نام سنا تو اس نے پہلی ہی رکعات میں سالم پھیر لیا۔ سارہ بیٹھی 

منہ موڑ کر اوپر  بیٹھی چارپائی پر ڈھیر ہوگئی     ۔ فرحت نے

کمبل لے  لیا اور ہاجرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی ۔  

چراؤں ٹھک سے دروازہ بند ہوگیا ۔ ایلی نے دانت پیس کر رضائی 

پر گھونسہ مارا ۔ اس روز دادی اماں اسے تھپکنا بھول گئی ۔ اس 

سو جا ایلی۔ کچھ بھی نہیں ۔ کچھ بھی تو ’’ نے یہ بھی نہ کہا  ۔ 

  ۶۴۔‘‘ نہیں

علی احمد کے کمرے میں ٹین کے سپاہی کی دھینگا مشتی،    پکڑ دھکڑ ، قہقوں 

کی آواز، بھیانک خاموشی معصوم ایلی کے لیے عجیب راز تھی ۔ اس بچے کو اتنا 

معلوم تھا کہ جو کچھ اس کمرے میں ہوتا ہے اس کا تعلق گناہ سے ہے لیکن وہ 

ہے ۔ نفرت کے با وجود اس کے دل میں  واضح نہیں تھا کہ اس کمرے میں ہوتا کیا

خواہش  اٹھتی کہ وہ کسی وقت اتفاقاً وہاں جا پہنچے لیکن یہ اس کے بس میں نہ 

 تھا۔ 

ان تمام حاالت و واقعات کے نتیجے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایلی 

تی کی تمام تر جنسیاتی زندگی علی احمد سے متاثر اور اس کے گرد گھومتی نظر آ

ہے۔  اپنے ہی گھر کے ایک بند کمرے   میں  ہونے والی جنسی واردات اور جنسی 

فعل   جو اس کے لیے راز بھی ہے ، خوف بھی ہے اور دلچسپی بھی ہے۔ ایلی کی 

قبل از وقت جنسی جبلت کو بیدار کرنے میں ان حاالت و واقعا ت کا  کلیدی  کردار 

 رہا ہے۔

لیے تجسس ، نفرت اور ال شعوری خواہشات کا علی احمد کا بند کمرہ ایلی کے 

استعارہ تھا۔ تجسس اسے یہ تھا کہ وہاں ہوتا کیا ہے ، نفرت اسے اس لیے تھی کہ 

وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ گناہ ہے، خواہش اس کی یہ ہوتی کہ وہ بند کمرے کے 

طلسم کو توڑ کر ٹین کے سپاہی کے چنگل میں پھنسی عورت کو نجات دالئے ۔ 

دالنے کے بعد جو خیالی تصویر اس کے ذہن میں آتی وہ چونک اٹھتا اور نجات 
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الحول وال  پڑھتا ۔ لیکن یہ خیاالت کسی بھی طرح سے ذہن سے محو نہ ہوتے ۔ وہ 

ان خیاالت سے چھٹکارا پانے کے لیے کئی بار گھر سے بھاگ جاتا مگر راہ فرار 

د کمرے میں اس کے باپ کی یہ کوشش  بھی ناکام ثابت ہو تی ۔ وہ عورت جو بن

کے قبضے میں  ہوتی اس کی خیالی تصویر میں ماں کا عکس ہوتا۔ جو اسے 

 بھاگنے کی بجائے اپنی طرف اشارے کر کے بالتی ۔ 

ایلی محسوس کرتا جیسے عورت ایک معمہ ہو۔ ا یک  ایسا معمہ 

جو بند کمرے کے بغیر حل نہ ہو سکتا ہو اس کے خیال پر اسے 

س ہوتی کہ ایک با راسے بھی کسی عورت کے شدید خواہش محسو

ساتھ کمرے میں بند ہونے کا اتفاق ہو اور اس کے روبرو بھی وہ 

   ۶۵اسرار کھل جائیں صرف ایک بار۔ ایک بار۔

علی احمد کے گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے  کئی ایک باتیں اس کے ال  

وں کا نام بھی دے سکتے شعور کا حصہ بن گئی  ۔ جنہیں ہم ایلی کی نفسیاتی الجھن

ہیں۔ ان الجھنوں نے بچپن ہی سے ایسی جڑ پکڑی کہ انہیں دل سے نکالنا  نا ممکن  

ہو گیا تھا۔  وہ ان باتوں پر اس حد تک یقین رکھتا تھا کہ وہ اس کی شخصیت کی 

بنیاد بن گئیں  اور اسی بنیاد پر اس کی آئندہ کی زندگی استوار ہوئی ۔ وہ مستقل 

پ سے نفرت اور رقابت  کی صورت میں  سامنے آئیں   اور ویسی ہی الجھنیں با

عورتوں میں ایلی کو  دلچسپی رہی جو اس کے باپ کی دسترس میں رہیں۔ خواہ وہ 

 سوتیلی مائیں ہی کیوں نہ ہوں۔  

اوڈی پس کمپلیکس کی ایک اور صورت بھی  ظاہر ہو سکتی ہے ۔ بچے کی 

بچہ ماں باپ یا کسی  دوسرے کو ننگا یا  پیدائش سے پانچ سال کی عمر تک  اگر

کسی   کو   بھی جنسی فعل کرتا دیکھ لے تو اس کی جنسی جبلت بیدار اور مشتعل  

ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنسی 

لحاظ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے ۔ اوڈی پس کمپلیکس کی یہ صورت 

ان بچوں میں سامنے آتی ہے جنہیں بچپن میں اپنے باپ کا مکمل نشوونما خصوصاً 

 یافتہ عضو تناسل دیکھنے کا موقع مال ہو۔

ایلی کے لیے باپ کی بند کمرے میں جنسی فعل کی انجام دہی اس کے لیے راز 

ضرور تھی ۔ تاہم کئی مرتبہ اس کا باپ جب اپنی بیوی یا معشوقہ کے ساتھ ہوتا تو 

و اندر بال لیتا اور ایلی نظریں نیچی کیے اور ڈرتے ہوئے اندر جاتا ۔ وہ ایلی ک

بعض اوقات اس کا باپ اپنے ساتھی کے ساتھ اس قدر مشغول ہوتا کہ اسے ایلی 

کی کمرے میں موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا ۔ ظاہر ہے ایلی نے اپنے باپ کی 

ہ اپنی آنکھوں سے کیا اپنے سا تھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور دست درازی کا تجرب

ہوگا جس نے ال شعوری طور پر اسے متاثر  بھی کیا ہوگا ۔  ایلی کا باپ  گھر میں  

اکثر قمیض اتار کر پھٹی پرانی دھوتی پہنے رہتا۔ یہ بعید  نہیں کہ کبھی ا س نے  

 اپنے باپ  کو عر  یاں  یا ننگا دیکھ لیا ہو۔ وہ خود کہتا ہے :
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ٹا ئی  پر بیٹھے  ڈیسک پر رکھے ہوئے اس کے ابا عام طور پر چ 

رجسٹر میں لکھنے میں مصروف رہتے تھے ۔ وہ قمیض اتار کر 

بیٹھا کرتے تھے ۔ ان کی دھوتی میلی ہونے کے عالوہ پھٹی ہوئی 

تھی اور اس  کے پلوؤں کو اِدھر ادُھر سرکے رہنے کی  بری 

وتی عادت تھی جو ایلی پر بے حد گراں گزرتی ۔ ۔۔۔ ایلی ان کی دھ

کی طرف نہ دیکھنے کی شدید کوشش کرتے جواب دیتا اور پھر 

  ۶۶چلم اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگتا ۔  

بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ  والدین  بچے کو ننگا کرکے سزا دیتے  ہیں یا 

پھر اس  کو ننگا کرکے سب کے سامنے  اس کی بے عزتی کرتے ہیں ۔ یا یوں 

ے کو سزا کے طور پر ننگا کرکے اس  کے جنسی اعضاء بھی ہو سکتا ہے  کہ بچ

کا مذاق اڑایا جاتا ہے ۔  جس کے بچے کے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔   

اس کی وجہ سے بچے کو   ہمیشہ الشعوری طور  پر اپنے کپڑے اتارتے ہوئے 

جھجک اور شرم محسوس ہوتی ہے۔  اس سے پیدا ہونے والی الجھن اگر شدید 

اختیار کرلے تو بچہ بڑا ہو کر تمام عمر جنسی فعل کو برا سمجھتا رہتا صورت 

ہے ۔   بلکہ  کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ فرد کی بعدکی زندگی میں یہ الجھنیں   

 جنسی لحاظ سے   احساس کمتری یا نا مردی کی صورت میں  سامنے آتی ہیں۔  

ی  پیش آتا ہے ۔  باپ کی بچپن میں کچھ اس طرح کا   ایک  واقعہ  ایلی کو بھ  

غیر موجودگی میں ایلی ایک دفعہ اپنی سوتیلی ماں صفیہ سے کسی بات پر لڑ پڑتا 

ہے۔  شام کو اس کا باپ علی احمد گھر آتا ہے تو اس کی بیوی ایلی کے متعلق 

شکایتوں کے انبار لگا دیتی ہے ۔ علی احمد  سزا کے طور پر ایلی کے کپڑے اتار 

گھر سے باہر  گلی میں نکال کر دروازہ بند کر لیتا ہے ۔ ویران   کر الف ننگا کرکے

گلی میں  اسے یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا اسے دیکھ کر  اس پر  ہنس رہی ہے ۔ 

ہوسکتا ہے اس کے والد کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہ ہو مگر ایک معصوم 

ھے۔  آئندہ  بچے کے احساسات و جذبات اس فعل کے متعلق بڑی اہمیت کے حامل ت

زندگی میں ایلی نے کئی مقامات پر یہ محسوس کیا کہ وہ  اسی طرح ننگا ہے 

جیسے اس کے باپ نے بچپن میں اسے ننگا کرکے گھر سے باہر گلی میں کھڑا 

کر دیا تھا۔ یہ ا حساسات  عموماً اس وقت اس کے پردہ تخیل پر ظاہر ہوتے جب وہ 

میں کئی مقام ‘‘ علی پور کا ایلی’’ تا۔  کسی عورت سے جنسی فعل میں ناکام ہو جا

اور واقعات ایسے آتے ہیں جہاں ایلی اپنی نفسیاتی الجھنوں کے سبب جنسی فعل 

کی تکمیل میں ناکام ہو جاتا ہے ۔   وہ جنسی لحاظ سے احساس کمتری کا شکار 

 رہتا ہے ا ور بڑا ہوکرجنسی فعل کو برا بھی سمجھتا ہے۔ 

قربت اور جنسی فعل میں ناکامی ایلی کو راجو کی  پہلی بار عورت سے جسمانی

بہن ساجو کے ساتھ پیش آتی ہے۔ راجو ایلی کے باپ علی احمد کی بیوی جبکہ 

ساجو ان کی سالی ہے ۔ لیکن یہ واقعہ راجو کی علی احمد کی بیوی بننے سے 

پہلے کا ہے ۔ ایک رات راجو کی طبیعت   اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ علی احمد ، 
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ی کو اپنے ساتھ لے کر راجو کے گھر جاتے ہیں ۔ راجو کی طبیعت خراب ہونے ایل

کی وجہ سے دونوں باپ ، بیٹے کو وہاں رکنا پڑتا ہے ۔ ساجو اسے  رات کو 

سونے کے لیے چارپائی بچھا دیتی ہے۔ ایلی کے قریب ایک دوسری چارپائی پر 

اس سے آنکھیں   وہ خود لیٹ جاتی ہےاور گنگنا نے لگتی ہے ۔ ایلی نفرت سے

موڑ لیتا ہے اسی دوران تخیل میں اس کا دھیان اپنے باپ کے کمرے کی طرف 

لوٹ جاتا ہے کہ ایک عورت کپڑے اتار رہی ہے ، وہی آوازیں آرہی ہیں جو اس 

کے باپ کے کمرے سے آیا کرتی تھیں۔  ٹین کا سپاہی ایلی کے ذہن میں آجاتا ہے ۔ 

ہے جو اس کے باپ کے استعمال میں رہی  وہ عورتیں اس کے تخیل میں آ جاتی

تھیں ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس سوئی ساجو میں کوئی خاص 

دلچسپی نہیں تھی حاالنکہ وہ اس کی دسترس میں تھی ۔ پاس سوئی ہوئی ساجو نے 

ایلی سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ۔وہ ایلی سے جسمانی تعلق کی خواہاں تھی ۔ 

سے جنسی حرکتیں اور دست درازی شروع کر دی۔    ایلی اس لیے اس نے ایلی 

بھی سب کچھ بھال کر اس کا ساتھ دینے  لگا۔ کئی دفعہ اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر 

بھاگ جائے لیکن عنفوان شباب کے جوش میں وہ ساجو کے مقابلے میں اس پر 

ہمت  جھپٹتا رہا ۔ مگر اسی اتھل پتھل میں وہ  جنسی فعل کی تکمیل سے پہلے ہی

ہار گیا۔     اس ناکامی پر ساجو نے تمسخر بھری آواز میں ایلی کو طعنہ دیتے 

ہوئے کہا بس اتنی ہی مردانگی ہے تم میں۔ اس جملے کا ایلی پر کئی دن اثر رہا ۔ 

اس بھیانک خواب نے ایلی  کی شخصیت میں یہ عقیدہ  اور خوف راسخ کردیا کہ 

 وہ عورت کے قرب کے قابل نہیں ۔

کی اس  پہلی  ناکامی اور نا اہلی میں  الشعوری طور پر علی احمد کی  ایلی 

 شخصیت اور جنسی مشاغل کا ہی ہاتھ   تھا۔ وہ خود اس موقع پر کہتا ہے :

ایلی کے لیے وہ رات بھیانک خواب یا نائٹ میئر کی حیثیت رکھتی 

تھی ۔ جس کی یاد سے وہ لرز جاتا تھا اسے محسوس ہوتا کہ 

ہت بڑا جرم کیا ہے جیسے اس نے ہمیشہ کے لیے جیسے اس نے ب

اپنے آپ کو قعر ذلت میں دھکیل دیا ہو اور وہ تمسخر اور تحقیر 

سے بھرا ہوا قہقہہ۔ کیا یہی عورت کا قرب تھا کیا علی احمد کو 

اسی قرب کا شوق تھا ۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ؟ عورت کے قرب کا 

یں ہو سکتا ۔کئی ایک مطلب غالظت کے جوہڑ میں ڈبکیا کھانا نہ

دن وہ اس نائٹ میئر کے تاثرات میں کھویا رہا۔ اس کے دل میں 

بس ایک ہی خیال تھا کہ وہ عورت کے قرب کے قابل نہیں اس 

میں وہ اہلیت ہی نہیں ورنہ وہ تمسخر بھرا قہقہہ جس کی وجہ سے 

  ۶۷وہ ایک کیڑے کی طرح ریگنے پر مجبور ہوگیا تھا۔

اور جنسی فعل میں ناکامی کے اس واقعے کے بعد  عورت سے قربت کا خوف

ایلی نیم اور تیم سے وابستگی اختیار کرکے اپنی الجھنوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے ۔ 

نیم ، تیم ، ایلی کے دوست آغا کی دو بہنیں تھیں ۔ ایلی کے عنفوان شباب کا زمانہ 
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جو ساجو کی قربت  تھا ۔اسے ان دونوں میں دلچسپی پیدا ہوگئی۔ وہ نفسیاتی دھچکا

میں اسے لگا تھا اس کے اثرات یہاں بھی باقی تھے  ۔ اپنی کمزور انا کی وجہ سے 

ایلی عالم تخیل میں تو ان کے جسم سے جنسی لذت اٹھاتا مگر حقیقی دنیا  میں 

عملی کوشش سے گھبراتا ۔اپنی جنسی جبلت کے الشعوری محرکات کے زیر اثر 

اتا۔ ایسا ماحول ایلی کو میسر آیا کہ دونوں بہنیں وہ روزانہ آغا سے ملنے پہنچ ج

اس میں دلچسپی لینے اور چھیڑ چھاڑ کرنے لگیں  اور عہدوپیمان بھی ہونے لگے 

۔ ایک دن وعدے کے مطابق  ایلی ان سے ملنے پہنچ گیا ۔ وہاں نیم اور تیم کے 

بھیجا  عالوہ ان کی سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ سب نے مل کر نیم کو اس کمرے میں

جہاں ایلی ، نیم کے انتظار میں تھا ۔ جب    خلوت میں نیم کا ساتھ اسے میسر آیا تو  

ایلی نے اس بند گٹھری کو    کھولنے کی  بھر پور کوشش  کی ۔ وہ بہت دیر تک 

اس بند گٹھری سے کشتی لڑتا رہا۔  اپنی  نا تجربہ کاری اور بچپن کی نفسیاتی 

م کی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اتنے میں نیم کی الجھنوں کے سبب  اسے کسی قس

دادی کی آواز آئی اور وہ بھاگ گئی ۔ ایلی اپنی اس ناکامی کو کچھ یوں بیان کرتا 

 ہے :

ً  اس نے محسوس کیا کہ اس کا راز کھل چکا ہے ۔ وہ سب  دفعتا

جان گئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ۔ ایک گٹھری تک کو نہیں کھول 

کو نہیں سنبھال سکتا بیچارہ ۔اس نے محسوس  سکتا ۔ دو بازوؤں

کیا  کہ وہ سب داالنوں کی دیواروں کے پیچھے کھڑی اس پر ہنس 

رہی ہیں اور اوپر کو ٹھے پر نیم مایوس و محروم کھڑی ہے اور 

     ۶۸اس کا چہرہ جذبہ تحقیر سے سرخ ہورہا ہے ۔

نی پرخوف سے پسینہ ایلی اپنا سائیکل اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکال ۔ اس کی پیشا

تھا ۔اسے اپنی بزدلی اور حماقت پر رہ رہ کر غصہ آرہا تھا کہ اتنا اچھا موقعہ 

ملنے پر بھی وہ کچھ نہ کر سکا۔ اس کی نفسیاتی الجھنوں نے جنسی فعل کی تکمیل 

میں اسے ایک مرتبہ پھر ناکام کردیا ۔ وہاں اتنی لڑکیاں ہونے کے با و جود وہ 

ھا کر بھی نہ دیکھ سکا  تھا حتی کہ وہ نیم کی شکل بھی نہ کسی کی طرف آنکھ اٹ

دیکھ سکا تھا ۔ ساجو کے بعد اس واقعے نے ایلی کی تلخیوں میں اور بھی اضافہ 

کردیا ۔ اسے رہ رہ کر کئی واہمے ستاتے کہ اس کی اس کمزوری  کا راز فاش ہو 

 ں اٹھا رہی ہیں۔    چکا ہے ۔ تمام نو جوان لڑکیاں اس پر ہنس رہی ہیں  اور انگلیا

ایلی اور شہزاد کا معاشقہ اس ناول میں مکمل طور پر چھایا ہوا ہے ۔ جس کا ذکر 

ایلی اور شہزاد کے تعلق کے عنوان   سے آگے  تفصیل سےآئے  گا۔ یہاں ان 

دونوں کے ذکر کا مقصود ایلی کی جنسی فعل میں ناکامی کی الجھن  کے واقعہ  

ہزاد کے ساتھ ایک دفعہ خلوت میں پیش آتا ہے۔ایک کو سامنے النا ہے جو اسے ش

دفعہ اپنی جنسی جبلت کے زیر اثر ایلی کو ایک شرارت سوجھتی ہے کہ وہ شہزاد 

کو جسمانی طور پر اپنائے۔ اس ترکیب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے 

شہزاد کو کرسی النے کی ضد کرتے ہوئے نچلی منزل  میں پرانی بیٹھک کی 
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ج دیا اور خود پہلے وہاں جا کر چھپ گیا۔ جو نہی شہزاد وہاں پہنچی ایلی طرف بھی

دیوانہ وار اس پر جھپٹ پڑا ۔    دھینگا مشتی ، پکڑ دھکڑ اور چوما چاٹی کے 

دوران شہزادکے کپڑے پھٹ گئے ۔ وہ احتجاج کرتی رہی مگر  ایلی پر اور زیادہ 

کر مزاحمت ختم کر دی ۔    وحشت طار ی ہو تی  گئی حتی کہ شہزاد نے  تھک ہار

خود سپردگی کی خواہش نہ ہونے کے باوجود بھی اب وہ ایلی کی دسترس میں 

تھی۔ ایلی اپنی تمام کوشش کے با وجود جنسی فعل کی تکمیل میں ناکام رہا۔ اس 

ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے اس نے روتے ہوئے اپنا سر شہزاد کے قدموں پر 

ئے اس نے شہزاد سے اظہار عشق کردیا ۔ یہ اظہار رکھ دیا۔ معافی مانگتے ہو

عشق بھی  نفسیاتی نقطہ نظر سے اپنی الجھن سے فرار کی ایک کوشش تھی      ۔ 

اس ناکامی کے بعد اس کے ذہن میں کئی طرح کے وسوسے جنم لینے لگے مثالً  

خود اعتمادی کا فقدان ، جسمانی قربت کا خوف اور نفرت ، عورت کا ڈر  وغیرہ۔ 

اس تجربے کے بعد اس پر ثابت ہو چکا تھا کہ جنسی جذبے کی تسکین کو عملی 

جامہ پہنانے کی اس میں سرے سے صالحیت ہی نہیں   ۔ بقول اس کے کہ وہ اگر 

 اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو صورت اس کے برعکس ہوتی ۔ وہ کہتا ہے: 

اس کی اگر ایلی پہلی کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو ممکن ہے کہ 

تمام تر زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ۔ ممکن ہے محبت اور عورت 

کے متعلق اس کے خیاالت ازسر نو ترتیب پاتے ۔ جذبات میں 

توازن پیدا ہو جاتا لیکن ایسا نہ ہونا تھا  نہ ہوا ۔ ایلی کا احساس 

 کمتری اور بھی شدید ہو گیا ۔ اور محبت کے

  ۶۹لی لگ گئی ۔تخیل میں جھوٹی روحانیت کی ایک اور ک 

ایلی کئی مرتبہ اپنی اس عدم اعتمادی کو خود اعتمادی میں بدلنے کے لیے بازار   

حسن کا رخ بھی کرتا ہے۔ جہاں بھانت بھانت اور ہر عمر کی عورتیں ملتی ہیں۔ 

مگر عورت کے متعلق ال شعوری خوف کی وجہ سے وہ دور سے نظارہ کرتا ہے 

لے علی احمد کا کمرہ ، ٹین کا سپاہی  اور ماں ۔ عملی طور پر قدم اٹھانے سے پہ

کی عمر کی عورتیں اس کے تخیل کے پردے پر فوراً  ظاہر ہو جا تی  ہیں ۔  اسے 

ان عورتوں سے وہی نفرت ہو جاتی ہے جو  اسے علی احمد ، اس کے کمرے اور 

 ان سے منسلک عورتوں سے تھی۔

ہ بچہ باپ سے نفرت مندرجہ باال اوڈی پس کمپلیکس کا محض ایک رخ ہے ک

کرتا ہے ۔ کیوں کرتا ہے ؟ یہ اس کا دوسرا رخ ہے ۔ بچہ باپ سے اس لیے نفرت 

کرتا ہے کہ وہ ماں سے محبت کرتا ہے ، جنسی طور پر اس کا  ابتدائی معروض  

ماں ہوتی ہے ، وہ ماں سے جنسی فعل کا خواہاں ہوتا ہے جبکہ باپ اس کی راہ 

۔ اس لیے بچہ باپ کو اپنا  دشمن  سمجھتا ہے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے

اور اس سے نفرت کرتا ہے ۔ فرائیڈ کے نزدیک بچپن کا یہ مرحلہ پیدائش سے  

لے کر پانچ سال تک کی عمرتک جاری رہتا ہے۔ باپ سے نفرت ، رقابت اور باپ 
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بیٹے کے تعلق سے پیدا ہونے والی الجھنوں کا ذکر ایلی اور علی احمد کے حوالے 

اوپر تفصیل سے آ چکا ہے۔ جہاں تک ایلی کی ماں کے متعلق جنسی جذبات سے 

کا تعلق ہے تو ایلی کے والد علی احمد نے   چار شادیاں کی تھیں ۔ ایلی کو جنسی 

طور پر جس عورت نے بچپن میں سب سے زیادہ متاثر کیا وہ  علی احمد کی 

 دوسری بیوی اور اس کی سوتیلی ماں صفیہ تھی۔       

ہ کے متعلق ایلی کے جذبات ابتداء سے ہی دو رخا رہے۔ ایک طرف وہ صفیہ صفی

سے نفرت کرتا ہے ۔ اس نفرت کی شائد یہ وجہ ہو کہ وہ اس کی ماں کی سوتن 

ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایلی کے باپ کے ساتھ بند کمرے 

ہ ہے۔ ایلی کو میں ایسا کچھ کرتی ہے جو اس بچے کے نزدیک برا کام اور گنا

صفیہ سے نفرت ہے اور اس پر غصہ بھی آتا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلی 

اس  کی شخصیت ، اس کی جسمانی ساخت اور اس کے خدوخال سے متاثر اور 

مرعوب بھی نظر آتا ہے ۔صفیہ کی پر وقار شخصیت ،   بھرا بھرا جسم ، سرخ و 

ستادہ چال اور قلو پطرہ سے مشابہ جسمانی سفید چہرہ ، النبا قد ، کشادہ پیشانی ، ا

ساخت  ایلی کے لیے جنسی کشش کا باعث تھے۔ بعض اوقات محلے کی عورتیں 

ایلی کی ماں ہاجرہ  جو کہ ان کے خاندان کی تھی اس کی دلجوئی کے لیے  کہتیں 

، بہن تو ہی اس گھر کی مالک ہے ۔ صفیہ جو کہ خاندان  سے باہر بیاہ کر الئی 

محلے والیوں کے نزدیک وہ منہ کاال کر کے آئی تھی۔  ایلی کو یہ نہ گئی تھی 

سمجھ آتی کہ وہ اس کے کردار کے متعلق بات کر رہی ہے ۔اس کے خیال میں 

 محلے والیاں بکواس کرتی ہیں کیونکہ اس کا منہ تو الٹا سرخ اور سفید ہے۔ 

رکھتی ہے ۔  اس  صفیہ اپنے اندر سوتن اور  سوتیلی ماں  کی تمام      خصوصیات

کی شخصیت میں ایذا پسندی کا رجحان   غالب نظر آتا ہے۔ ہاجرہ سے ہر قسم کی 

خدمت لینے کے باوجود وہ اس سے خوش نہیں رہتی  ۔ حاالنکہ ایلی کے نزدیک 

ہاجرہ ، صفیہ کی اس طرح خدمت کرتی ہے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق   

ی احمد کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی  کے حکم پر     سب کچھ قربان کر دے ۔ عل

تو ہاجرہ کو حکم تھا کہ وہ کچن کی چوکی پر تب تک بیٹھی رہے جب تک علی 

احمد نہیں آ جاتا۔ صفیہ ، ہاجرہ کو جسمانی تکلیف دینے میں بھی گریز نہ کرتی 

۔ایلی کو صفیہ کے مہندی لگے ہاتھوں سے سخت نفرت تھی۔ جس کا احساس 

صفیہ ، ایلی کو ستانے کی غر ض سے جان بوجھ کر کھانے صفیہ کو بھی تھا ۔ 

کی ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دیتی ۔ جب کبھی گھر میں مٹھائی آتی تو وہ ایلی کو 

دینے سے پہلے اپنے مہندی لگے ہاتھوں  سے خوب  مسلتی  اور پھر ایلی کر 

ہاتھ طرف  دیکھ کر خوش ہوتی۔ ایلی تھوڑا سا ہچکچاتا مگر وہ ڈانٹ کر اس کے 

میں دے دیتی۔ ایلی محسوس کرتا کہ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی بجائے مرا ہوا 

چوہا ہے ۔ صفیہ اس پر بس نہ کرتی بلکہ اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے اسے 

چڑانے کے لیے   زبر دستی اس کے گالوں کو سہالنے لگ جاتی ۔ اپنے ایذا  

اتھوں پر اس وقت مہندی لگا پسندانہ میالن   کے تحت ایک دفعہ اس نے ایلی کے ہ
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دی جب وہ سو رہا تھا۔ ایلی صبح اٹھا تو اپنے ہاتھ دیکھ کر  صفیہ  پر  سخت برہم 

ہوا اور اس سے لڑنے لگ گیا ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایلی کو مہندی والے 

ہاتھوں سے کیوں نفرت تھی؟   فرائیڈ کے نزدیک سرخ رنگ کی تعبیر غیض و 

کھنے کے مترادف ہے ۔ یہ غیض و غضب کے جذبات جنسی غضب کے جذبات ر

بھی ہو سکتے ہیں۔ ایلی کی نفرت کے پیچھے کئی الشعوری محرکات ہو سکتے 

ہیں ۔ ہو سکتا ہے وہ ماں کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہو جو نا ممکن تھا۔ 

تاہم ایلی کے غصے میں  صفیہ کے متعلق جنسی کشش  اورجنسی خواہش بدرجہ 

م موجود ہیں۔ایلی جب اپنے سرخ ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو اسے یوں محسوس ات

ہوتا ہے کہ جیسے وہ ننگا ہو ، اس کا جسم غالظت میں لتھڑا ہو ا ہو۔ اسے صفیہ 

کی باریک  سفید ململ کی کرتی سرخ  دکھائی دے رہی تھی ۔    یہاں تک کہ  اس 

شعوری جنسی جذبات کی قمیض بھی اسے سرخ معلوم ہونے لگی۔ غصے اور ال

کے اشتعال میں وہ صفیہ کی کرتی پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ناخن صفیہ کی ململ 

کی کرتی میں دھنس گئے   ۔ اس مو قعہ پر  ایلی کے منہ سے ادا ہونے والے 

 جملے اس کے ال شعوری جذبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں :

ر ۔ مجھے بڑا ہو لینے دے ۔ مجھے دسویں پاس کر لینے دے  پھ

وہ دیوانہ وار چال رہا تھا نہ جانے بڑے ہو جانے کو  اس ‘‘ پھر 

ننگے پنڈے کی بو اور مہین  قمیض  سے کیا تعلق تھا       نہ 

جانے دسویں پاس کر لینے کو اس سرخ رنگ سے کیا تعلق تھا ۔ 

مگر وہ اپنی دھن میں  سوچے سمجھے  بغیر چیختا چالتا رہا ململ 

رہا ۔۔۔۔ پھر ایلی بھاگ گیا ۔ گھر سے باہر  ۔ کی دھجیوں کو بکھیرتا 

دیوان خانے سے باہر ۔ سکول میں جاکر چھپ گیا اس نے محسوس 

کیا جیسے وہ جرم کا مر تکب ہو چکا ہو۔ جیسے وہ اپنے اس فعل 

 ۷۰کی وجہ سے ننگا ہو گیا ہو۔

اس تمام نفرت  کے باوجود صفیہ ایلی کی تمام تر توجہ کا محور رہی۔ مہندی کی  

بُو اور مہندی میں رچے ہوئے سرخ ہاتھ ، ہاتھوں میں جلتی ہوئی انگوٹھیاں اس 

کی جنسی جبلت کو شہوت میں تبدیل کر دیتیں ۔ وہ صفیہ سے دور بھاگنے کے 

ہرہ  اور  ململ کی قمیض میں باوجود چوری چوری اس کا بڑا گوارا چٹا، چوڑا چ

ابھری ہوئی چھاتی کو تاکتا رہتا۔ ایلی  اس کی بے نام طاقت کو الشعوری طور پر 

محسوس کرتا ۔ اس کے جسم کے بال کھڑے  اور کانوں کی لویں گرم ہوجاتیں اور 

سانس تیز ہو جاتا تھا۔    لیکن تخیل میں وہ جونہی چوکتا تو شرم سے اس کی 

کے قطرے ابھر آتے  اور وہ توبہ توبہ ، استغفار اور ال حول   پیشانی پر پسینے

وغیرہ پڑھتا ۔ تین ، چار  سال کی عمر میں  اسے  اس قدر یہ احساس  ضرور تھا 

کہ وہ جو اپنی سوتیلی ماں کے متعلق سوچتا یا جذبات رکھتا ہےوہ گناہ ہیں۔ ایلی 

تھا ۔ اکثر یوں ہوتا اس گناہ سے بچنے کے لیے صفیہ کے قریب جانے سے کتراتا 

کہ صفیہ اسے کسی کام سے بالتی تو وہ خاموش سر جھکائے اس کے قریب کھڑا  
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اس کے خیالوں میں کھو جاتا ۔ اپنے تخیل اور تصو رمیں اس کے جسم کے ہر 

حصے  کو چھوتا    ۔جونہی وہ جھنجھوڑ کر اسے پکارتی تو وہ ہڑ بڑا کر الحول 

ا  تھا ۔ جو کہ صفیہ کے قربت سے فرار کی وال پڑھتے ہوئے گھر سے بھاگ جات

ایک ناکام کوشش  تھی کیونکہ   وہ سارا سارا دن باہر گلی محلے میں کھیلتا رہتا 

مگر برے خیاالت  اور مہندی والے ہاتھ اس کا  ہر وقت تعاقب کرتے رہتے  ۔  

صفیہ اور ایلی کا ساتھ چند برس ہی رہا۔ اس کی موت کے بعد ایلی کو اس کے 

سے تو چھٹکارا حاصل ہو جات اہے مگر تخیل میں اس کا  جسمانی تصور  ،  جسم

گورا چٹا رنگ ، حنائی ہاتھ  ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ جن کے اثرات اس کی آئندہ 

 زندگی پر الشعوری طور پر اثر انداز ہوتے  رہتے ہیں۔ 

صفیہ کی موت کے بعد دوسری شخصیت جس نے ایلی کو جنسی سطح پر متاثر 

وہ علی احمد کی تیسری بیوی شمیم تھی۔ ایلی کا شمیم کے ساتھ وہی رشتہ تھا  کیا

جو صفیہ کے  ساتھ تھا ۔شمیم نے ایلی کو اس قدر متاثر نہیں  کیا  جس طرح صفیہ 

کے کیا تھا ۔ تاہم وہ شمیم کی شخصیت ، ہاتھوں کی دودھیا  سفیدی   سے متاثر تھا 

ماں کی طرح پیش نہ آتی تھی ۔ اکثر وہ ۔شمیم ، صفیہ کی طرح ایلی سے سوتیلی 

ایلی کو بال کر اسے پیار کرتی ، اپنے حنا مالیدہ ہاتھوں سے اس کے گال سہالتی ۔ 

ایلی کو جونہی اس کے حنا مالیدہ ہاتھ چھوتے اوہ ال شعوری طاقتوں کے زیر اثر 

الت اپنے خیاالت کی دنیا میں جا نکلتا ۔ اپنے تخیل سے  جاگنے  پر اس کی  یہ  ح

ہوتی   کہ شرم سے اس کا سر جھک جاتا ۔    وہ خو د کو گناہگار اور اپنی نظروں 

میں ننگا تصور کرتا ۔ مجموعی طو ر پر ایلی جنسی لحا ظ سے  اپنے باپ علی 

احمد ، اس کی بیویوں صفیہ اور شمیم اور دوسرے عورتیں جن کا تعلق علی احمد 

 س بات کا اعتراف  کرتا ہے :سے رہا تھا بہت متاثر رہا۔ وہ خود بھی ا

اس طرح اس کی زندگی میں ہاتھوں کی اہمیت بڑھتی گئی۔ ماں  

کی اہمیت بڑھتی گئی  اور اس کے ذہن میں حنائی رنگ  کاجنسی  

زندگی سے تعلق استوار ہوتا گیا۔ ان کے گھر میں جو عورت آتی 

تھی اسے براہ راست یا باپ سے تعلق ہوتا تھا اگر وہ ان کے بند 

مرے میں جا پہنچتی تو بھی اگر وہ اس کی زد سے بچنے کی ک

کوشش کرتی تو بھی ۔۔۔۔ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوجاتا کہ بند 

کمرے کے طلسم کو توڑ کر ٹین کے سپاہی کے چنگل میں پھنسی 

ہوئی عورت کو نجات دالئے لیکن اس خیال کے ساتھ ہی خوا 

ن میں اتر آتی اور وہ مخواہ  چند ایک خیالی تصاویر اس کے ذہ

     ۷۱الحول پڑھنے سے مخلصی نہ ہوتی ۔ 

صفیہ کے مرنے کے بعد علی احمد، شمیم کو اپنے ساتھ  لے کر نوکری پر چال 

گیا۔ ایلی اس بات پر خوش  تھا کہ علی احمد کے بند کمرے اور ناگوں سے نجات 

ائے گا ۔ اب مل گئی ہیں۔ جو اس سے گناہ سر زد ہو تے تھے اب وہ ان سے بچ ج

وہ آہستہ آہستہ بڑا اور سمجھدار بھی ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم یہ تمام تصویریں ال 
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شعوری طور پر اس کے ذہن پر اس قدر نقش ہو چکی تھی کہ محلے میں کوئی 

واقعہ ایسا  ضرور ہو جاتا کہ اس کے دل میں حنائی ہاتھوں کی یاد تازہ ہوجاتی ۔ 

کو     اس کی منگنی کے لیے قائل کرنے کی کو  ایلی کی ماں ہاجرہ نے جب ایلی

شش کی  تو اس نے اپنی ماں کو خو ش کرنے کے لیے حامی اس شرط پر  بھر 

لی کہ مہندی کی تقریب میں وہ مہندی نہیں لگائے گا ۔ اس کے عالوہ بھی کئی 

مواقع ایسے آئے کہ وہ جب بھی مہندی لگے ہاتھ  دیکھتا تو مشتعل ہو جاتا ۔ عمر 

حنائی ہاتھوں  کی یاد  سے وابستہ  لذت اور گناہ کا احساس  ال شعوری طور بھر 

 پر  مستقل اس کی ذات کا حصہ بن گیا۔

 (Homo Sexuality Periodہمہ جنسی  دور )

ہم جنسی  میالن کا حامل فرد  ہمیشہ اپنی جنس کے افراد سے جنسی و جذباتی تعلق 

دوسرا دور ہے۔ اس دور میں بچے کو کا خواہاں ہوتا ہے ۔ یہ جنسی نشوونما کا 

مخالف جنس کے افراد سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ دور طفلی جنسیت 

)پیدائش سے پانچ سا ل تک ( کے فوراً بعد شروع ہو تا ہے اور عنفوان شباب کی 

اس منزل تک رہتا ہے جب تک بچہ اپنی جنسیت کا رخ مخالف جنس کی طرف 

تقریباً تمام بچوں میں کم و بیش پایا جاتا ہے جسے فرائیڈ نےفرد  نہیں موڑ لیتا ۔   یہ

کے جنسی ارتقاء میں  فطری  کہا ہے  اور ساتھ ہی اس    نے اس مر حلے میں 

بہت ہی احتیاط بر تنے کا مشورہ دیا ہے ۔ والدین کے متشدد اور غلط رویے کے 

رک جاتی ہے  ۔ سبب جنسی نشوونما خود لذتی یا پھر ہم جنسیت کے مراحل پر 

فرد کا یہ رویہ مستقل ہوکر مریضانہ صورت اختیار کر سکتا ہے  جس سے فرد 

 کج روی کا شکار ہو جاتا ہے ۔

ایلی جونہی بلوغت کے دور میں قدم رکھتا ہے اس کے اندر بھی اپنے ہم جنس کے 

متعلق ہمہ جنسی رجحانات جنم لیتے ہیں۔ ایلی سے تھوڑی بڑی عمر کے لڑکے 

توجہ مخالف جنس کی طرف موڑ چکے ہوتے ہیں ایلی کو بھی اپنے جو اپنی 

ہکوری ’’ ، ‘‘انکر ا اینڈی ماباؤں ’’گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں مثالً      

جیسے کھیل شامل تھے۔ جس میں لڑکیوں کو تاکنا ، انہیں پھنسانے کے ‘‘  ڈکوری 

دیکھنا و غیرہ شامل  تخیالتی منصوبے بنانا ، نہاتی ہوئی عورتوں کو چوری چھپے

تھا۔ ایلی کو ان مشاغل میں کم ہی دلچسپی رہی ۔ عمر کے اس حصے میں ہم جنس  

 ہی اس کی دلچسپی کا مرکز تھے ۔ 

شروع میں ایلی نے اپنے پھوپھی زاد بھائی اجمل کے خدوخال میں دلچسپی لی ۔ 

کا باعث تھے ۔ لمبا قد ، بھرا ہوا جسم ، نرم و مالئم بال  وغیرہ ایلی کے لیے کشش 

ایلی ہر وقت اجمل کو چلتے پھرتے ،اٹھتےبیٹھتے   چوری چوری د یکھتا رہتا ۔ یہ 

دلچسپی دیکھنے تک محدود رہی جیسے چھوٹے بچے اپنی عمر سے بڑے لڑکو ں 

 میں  دلچسپی لیتے ہیں اور اب جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔     



clxxxix 
 

کرنے کا تعلق ہے تو  ایلی جہاں تک ہم عمر لڑکو ں میں  جنسی کشش محسوس 

کو اپنے سکول کے لڑکوں ایشور الل ، پرکاش اور گھنشام  میں بے حد دلچسپی 

تھی ۔ اس زمانے میں ایلی اولین جذبات سے واقف ہو رہا تھا اور اسے بال وجہ 

کے عنوان ‘‘ بیداریاں ’’ سکول کے یہ لڑ کے اچھے لگتے تھے ۔ ایلی نے اسے 

کا نام دیا ہے ۔  بقول اس کے ان لڑکوں میں اچھا ‘‘ ذباتانوکھے ج’’میں انہیں   

لگنے کی کوئی وجہ معلوم نہ ہوتی تھی  مثالً                          ایشور الل کے 

دانت بھدے اور زرد تھے  اور اس کے منہ سے بُو آتی تھی مگر ایلی کو وہ بُو 

دنا ، شور مچانا اسے  پسند بہت اچھی لگتی تھی ۔ ایشور ال ل کا بولنا ، اچھلنا  کو

تھا ۔ ایشور الل کی پھٹی پھٹی آواز سن کر ایلی محسوس کرنا جیسے اس پر 

ہپٹناٹزم  کر دیا گیا ہو۔  یہ کیفیت اسے  نا معلوم سی تسکین عطا کرتی۔  اس طرح 

ایلی گھنشام کے لیے بھی گھنٹوں گلیوں اور بازاروں میں اس امید سے پھرتا کہ 

جائے ۔ اس دوران ایلی کے سامنے زاہدہ اور عابدہ نامی لڑکیاں شاید وہ اسے مل 

اور ایک نر س  جو اس کے گھر اس کے بھائی کو چیک کرنے آتی ہے ۔ ایلی 

انہیں دیکھتا ضرور ہے مگر جو دلچسپی اور کشش وہ اپنے ہم جنسوں میں 

 محسوس کرتا ہے۔ وہ ان عورتوں اور لڑکیوں میں  اسے محسوس نہیں ہوتی۔   

یلی ابھی نیا نیا جوان ہورہا تھا ۔ سب سے پہلے مخالف جنس کی طرف  اس کی ا

توجہ تسلیم نامی لڑکی کی طرف ہوئی۔ تاہم پھر بھی اس کی جنسی وابستگی 

مخالف جنس سے مکمل طور پر وابستہ نہ تھی ۔ جس وقت وہ تسلیم میں دلچسپی 

کے سے ہوئی۔ مہر لے رہا تھا اس دوران اس کی مالقات کالج میں مہر نامی لڑ

کالج کا حسین ترین لڑکا تھا۔ ایلی کے لیے مہر نے تسلیم کا روپ دھار لیا ۔ اسے 

یوں لگا جیسے  مہر، تسلیم کا ہم شکل ہو۔ پھر تو ایلی کا معمول بن گیا کہ وہ علی 

 الصبح کا لج آتا اور مہر کا انتظار کرنے لگ جاتا۔  

اور چال ڈھال میں  جنسی لذت جب ایلی اپنے ہم جنس لڑکوں  کے خدوخال  

محسوس کر رہا تھا۔ انہی دنوں میں  خود ایلی میں  ایک بڑی عمر  کا لڑکا فرید 

اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ ایلی کو مشکوک اور شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتا 

تھا۔ کبھی کبھی وہ ایلی کو دھیمی  آواز میں پکارتا  تو ایلی کے جسم پر چیونٹیاں 

تیں، جسم میں گدگدی ہوتی  اور دل میں کچھ عجیب سا احساس ہوتا  ۔ رینگنے  لگ

 جس کا تعلق یقناً جنسی حظ سے تھا۔ 

زنانہ مزاج  اور زنانہ چال ڈھال کے مالک نو ر سے ایلی کی مالقات کالج میں 

شکنتال ڈرامے کی ریہر سل میں ہوئی ۔ نور اس ڈرامے میں ایک گویا تھا۔ ایلی کوا 

لچسپی پیدا ہو گئی کہ وہ اسے ہر وقت تکتا رہتا ۔ نور کی جسمانی س میں اس قدر د

حرکات ایلی کی جنسی تسکین کا ذریعہ تھی۔ چند دن بعد ایلی پر یہ حقیقت واضح 

ہو گئی کہ نور کی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس کی جسمانی حرکات سے 

سے عریانی جمالیاتی حسن ظاہر ہوتا ہے  جبکہ دوسری طرف اس کی آنکھوں 
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بھر اجھلکتا ۔ اس کی جسمانی حرکات سے جنسی سستے پن کا مظاہرہ ہوتا ۔ ایلی 

کی دلچسپی بھی اس کی آواز سے جسمانی سطح پر اتر آئی۔ چونکہ اپنی نفسیاتی 

الجھنوں کے باعث ایلی کے لیے عملی طو ر پر خود کو نور کے ساتھ اس کی 

رانجام دینے  کی  ہمت نہ تھی  ۔وہ خواہش اور جھکاؤ کے باوجود جنسی فعل کو س

عا لم تخیل میں اس کے جسم سے جنسی حظ اٹھاتا ۔ جونہی نور اس کے قریب آتا 

وہ چونک کر اس کا گانا سننے لگ جاتا۔ ایلی نے نور کو معصوم فاحشہ کا نام دیا 

 ہے۔  

نور کی چال تو بالکل ان عورتوں کی طرح تھی جو کٹڑا رنگیں 

چوباروں میں بیٹھتی تھیں۔ نور کی ان میں دوسرے درجے کے 

باتوں کو دیکھ کر ایلی کو دکھ سا محسوس ہوتا اور وہ جلد ہی   

کسی اور بات کی طرف توجہ منعطف کر لیتا  تاکہ خیال بٹ جائے 

۔ مگر اس کے باوجود اس کے دل میں کانٹا سا چبھا رہتا پھر وہ 

نور  شدید کوشش سے تصور کے زور پر اس نور کو گانے والے

میں بدل دیتا  اور یوں وہ عریاں منظر شبھ لگن میں تبدیل ہو جاتا 

 ۷۲اور بہار آ جاتی۔ 

مندرجہ باال تمام واقعات  ایلی کے ہم جنسی میالن اور دلچسپی کو ضرور  

سامنے التے ہیں مگر ان کا تعلق عملی کی بجائے تخیل تک ہی محدود رہتا ہے ۔ 

 کے ساتھ اسے  پیش  آتا ہے  جس کا عملی صورت میں صرف ایک واقعہ باال

کے عنوان سے کیا ہے ۔ باال ، ایلی کا قریبی ‘‘ آتشیں میزائل’’ تذکرہ ایلی نے 

رشتہ دار تھا۔  ایلی کے نزدیک باال کا جسم عورتوں کی طرح سفید اور مالئم تھا، 

جس پر بالکل بال نہیں تھے۔ اس طرح اس کے ہاتھ مالئم اور انگلیاں مخروطی 

۔   ایک دفعہ باال اپنی ماں کے ساتھ ایلی کے گھر   چند دنوں کے لیے ٹھہرا۔ تھی 

ایک رات ایلی اور وہ قریب سوئے ہوئے ہوتے ہیں  کہ باال کے ہاتھ حرکت میں 

آجاتے ہیں ۔ ایلی کو جونہی حرکت محسوس ہوتی ہے وہ چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے ۔ 

ویا ہوتا ہے جیسے وہ گہری نیند جب وہ باال کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس طرح س

میں ہو ۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر باال کے ہاتھ حرکت میں آجاتے ہیں لیکن اس 

بار ایلی جان بوجھ کر خاموش اور بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے ۔ باال کے ہاتھوں 

میں اب ایلی لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب ایلی خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ باال 

ھوں کی جنبش جاری رہے ۔ حتی کہ ایلی اپنی رضائی سے منہ اس طرح کے ہات

ڈھانپے رکھتا ہے کہ باال کو تسلی رہے کہ وہ سو  رہا ہے اور وہ اپنا کام جاری 

رکھے۔اس میں ایلی کو بے پناہ لذت حاصل         ہو رہی تھی۔ باال کے جسم کے 

 لمس میں ایلی سب کچھ بھول چکا تھا۔ بقول اس کے: 

بہوٹی سرک رہی تھی ۔ اس کے جسم کے ایک انجانے مرکز  بیر

سے چاروں طرف لہریں اٹھ رہی تھیں ۔ وقت گویا تھم چکا تھا۔ پھر 

ً ایک گرداب اٹھا ۔ وہ ہلکی ہلکی لہریں ایک عجیب سے  دفعتا
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طوفان میں بدل گئی ۔ ایک آتشیں میزائل فضا میں بلند ہوا اور پھر 

طرف چنگاریاں اٹھ رہی تھیں ۔  ایٹم بم کی طرح پھٹ گیا۔ چاروں

ستارے ٹوٹ رہے تھے پھر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔۔۔۔ اس روز 

پہلی مرتبہ  اسے اس تالطم کا تجربہ ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے 

معلوم ہوا تھا کہ اس کی اپنی شخصیت میں رنگین طوفان پنہاں ہیں 

 ۷۳۔  

سے سخت نفرت محسوس ہوئی  صبح اٹھتے ہی  ایلی کو رات کے اس فعل اور باال 

مگر ساتھ ہی  اسے  اس سے لذت کا احساس  بھی ہوا۔ دن بھر وہ دوسرے کاموں 

میں مشغول رہتا مگر جونہی رات ہوتی وہ اپنے آپ کو باال کے تسلط سے آزاد نہ 

کر پاتا۔ اس واقعے میں پیش کی جانے والی تفصیل عملی صورت میں سامنے 

تک محدود رہتی ہے۔ مندرجہ باال تمام واقعات جو  ضرور آتی ہے  مگر یہ ہاتھوں

ایلی کو عنفوان شباب کی پہلی منزل  پر پیش آتے ہیں۔ یہ تجربات اس کی فطری 

اٹھان پر کوئی مثبت یا منفی اثرات مرتب نہیں کرتے  بلکہ یہ فطر ی تھے۔ جس 

ے  کے متعلق فرائیڈ نے کہا ہے کہ یہ جذبات  ہر بچے میں کم و بیش موجود ہوت

ہیں۔  ہاں اگر یہ حالت مستقل ہوجائے تو پھر اس ہم جنس پر ستی کو مریضانہ 

وابستگی کہیں گے جو بعد میں بے راہ روی کا محرک بنتی ہے۔ایلی کے لیے یہ 

جنسی خواہش اس کے اندر گندگی اور غالظت کا احساس پیدا کرتی  ہے ۔ یہی 

ر  الشعوری طور پر وجہ ہے کہ اس نے اپنے فطری جنسی ارتقاء کے زیر اث

افالطونی محبت کے حصول کو شعار بناتے ہوئے اپنی توجہ  مخالف جنس کی 

 طرف مبذول کی۔   

 (Hetro Sexualityمخالف جنسیت )

(، Auto Sexualityفرائیڈ نے جنسی نشوونما کے ارتقاء  کوتین منزلو ں خود جنسیت)

( میں تقسیم کیا Hetro Sexuality( اور مخالف جنسیت)Homo Sexualityہم جنسیت)

ہے۔ مخالف جنسیت جنسی نشوونما میں ارتقاء کا تیسرا دور ہے ۔ ہم جنسیت کے 

دور کے اختتام پر فرد مخالف جنسیت کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے۔ مخالف 

جنسیت کا دور فرد کی باقی تمام عمر قائم رہتا ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک  خود جنسیت 

اثرات مخالف جنسیت کے دور میں بھی فرد پر اثر انداز اور   ہم جنسیت     کے 

ہوتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی شخص ہو جو مکمل خالص جنسی رجحان رکھتا 

ہو۔جیسے ایلی مخالف جنس میں دلچسپی رکھنے کے باوجود کئی ایک مردوں کے 

جسم اور خدو خال سے  جلد متاثر ہو جاتا ہے ۔ انصار منصر میں دلچسپی اس 

مثال کہی جا سکتی ہے۔ تاہم ایلی کا رویہ بھر پور انداز میں مخالف جنس  طرح کی

کی طرف مبذول ہو چکا تھا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ ایلی تسلیم ، نیم اور 

تیم نامی لڑکیوں میں دلچسپی لے چکا تھا۔ نیم اور ساجو کے ساتھ جسمانی تعلقات 

۔   یہ طے ہے کہ مخالف جنس سے اس اور جنسی فعل میں ناکام  بھی ہو چکا تھا
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کا تعارف ہو چکا تھا۔ ان تمام تعلقات کے باوجود   کوئی مستقل ہدف نہ تھا  اس 

لیے ایلی ذہنی الجھنوں اور خلفشار کا شکار تھا۔  ایک دفعہ اپنی اس خفت کو 

کے عنوان سے  ‘‘  مظلوم حبشی’’ مٹانے کے لیے اس نے بازار حسن کا رخ کیا۔ 

س کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تجربہ اس کے لیے بھیانک ثابت ایلی نے ا

ہوا ۔ اس نے خود کو کیچڑ اور گندگی میں لت پت محسوس کیا۔  اسے پہلی دفعہ 

محسوس ہوا کہ جنسی جبلت کا تعلق جسمانی سطح تک محدود نہیں بلکہ اس کا 

ں عورت کے تعلق  دل و دماغ اور روح  سے بھی منسلک ہے ۔ یہاں سے  اس می

متعلق جسم کے ساتھ  ساتھ محبت کے جذبات نے بھی جنم لیا۔ اس واقعہ نے ایلی 

کے جنسی سطح پر عورت سے متعلق  سابقہ نقطہ نظر کو تبدیل کر دیا۔ وہ اس 

 واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے :

مظلوم حبشی نے کوڑوں کی ایک بوچھاڑ محسوس کی  ۔بُو کا ایک 

ے میں آنکھیں بند کر کے اس نے ریال آیا ۔  جو ش اور غص

چھالنگ لگا دی ۔ تعفن کی وجہ سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ 

چھینٹے اڑ رہے تھے ۔ اور پھرایک ہوائی ۔ زن  ۔اور پھر وہ ننگے 

فقیر کی طرح کیچڑ میں لت پت تھا۔  شرم سے اس کی گردن لٹک 

 گئی تھی ۔ اسے اپنے آپ سے گھن آرہی تھی ۔ ۔۔۔پھر اسے کوئی

 تسلی دے رہا تھا ۔ 

اپنا گھر ہو  اپنی عورت ہو ۔ اپنی بوتل ہو اپنا گالس ہو ۔ یہ ’’     

یہ محبت کا      کھیل ہے ۔ ’’ ۔ ‘‘چیز چسکیاں بھرنے کی ہے 

     ۷۴۔‘‘سودے کا نہیں ۔ محبت کا 

ایلی کی محبت کی کہانی شہزاد سے شروع ہوتی ہے ۔ ایلی کی زندگی میں         

شہزاد سے مالقات سے قبل کئی ایک لڑکیاں  آچکی تھیں لیکن جو توجہ شہزاد کو 

حا صل ہوئی وہ کسی دوسری کے حصے میں نہ آئی ۔ ایلی اور شہزاد کا معاشقہ  

ھایا ہوا ہے ۔ شہزاد ، ایلی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس ناول میں پوری طرح چ

کے  ایک رشتے دار عزیز کی بیوی ہے۔ یوں رشتے کی مناسبت سے شہزاد ، 

ایلی کی خالہ بنتی ہے۔ شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایلی سے عمر میں بھی 

 کا فی بڑی ہے۔

فرائیڈ کے نزدیک  ایک فرد کی جنسی زندگی ،عام اطوار اور خیاالت ونظریات  

میں اوڈی پس الجھاؤ کے الشعوری محرکات کا اہم ترین کردار رہتا کی تشکیل 

ہے۔  بہت سے  ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جنسی لحاظ سے خود سے بڑی عمر 

کی عورتوں میں دلچسپی  اور کشش محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو  اوڈی 

اس  جنسی کے مثبت پہلو  کی مثال کہا جا سکتا ہے۔      فرائیڈ نے  سپس کمپلیک

کا نتیجہ قرار دیا ہےکہ بچہ جنسی   Displacement)) دلچسپی اور کشش کو استبدال

طور پر سب سے پہلے ماں کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے۔ جب وہ محسوس کرتا 
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ہے کہ اس کی ماں کی محبت میں کئی اور لوگ بھی شریک ہیں اس لیے وہ اسے 

ا ہے تو سماجی و اخالقی اقدار اور ان نہیں اپنا سکتا ۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوت

کے حرمت  ِ محرمات   جیسے ال گو کردہ قوانین بھی اس کی خواہش کے درمیان 

دیوار بنتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دستیاب وسائل میں ایسی شخصیت کو تالش کرتا  

ہے جو اس کی ماں کے متبادل ہو۔ سب سے پہلے وہ اپنے قریبی رشتے میں سے 

بڑی بہن ، اور استانی وغیرہ پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہاں بھی کسی خالہ ، 

کچھ نہیں بن پاتا  ،تو  وہ فلمی اور افسانوی ہیروئنوں میں اپنا معروض تالش کرتا 

ہے۔    چونکہ ان فرضی  اور خیالی  دنیا میں حقیقی کامیابی  کاحصول نا ممکن 

وئی لڑکی ملتی ہے جس میں ہے ۔اس لیےحقیقی دنیا میں جب کبھی اسے ایسی ک

اس کی ماں کی جھلک پوری طرح موجود ہے ،  فرد اسے اپنا لیتا ہے۔ اس طرح 

جبلی  توانائی ایک معروض سے دوسرے معروض پر منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک 

ہدف سے دوسرے ہدف سے ادال بدلی کے اس عمل کو استبدال و انتقال کہتے ہیں ۔  

 میں نفسیاتی پیچیدگیاں   بھی پیدا ہوتی ہیں۔    واضح رہے کہ اس عمل کے نتیجے 

ایلی کا شہزاد سے عشق اوڈی پس کمپلیکس کے مثبت پہلو کی نشاندہی کرتا ہے  ۔   

بچپن میں ایلی جنسی لحاظ سے اپنی سوتیلی ماں صفیہ سے بہت زیادہ متاثر رہا 

ی ہے۔   عال وہ ازیں ہر وہ بڑی عمر کی عورت جس کا ایلی کے باپ سے جنس

تعلق  رہا تھا سے بھی متاثر رہا۔ ایلی ایک جگہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتا 

ہے کہ اسے خود سے بڑی عمر کی عورتیں پسند ہیں۔ ایک دفعہ جب ایلی کے 

دوست جی۔ کے  نے ایلی سے سوال کیا کہ اسے والدہ قسم کی عورتوں سے 

 دلچسپی ہے تو ایلی کی کچھ ایسی حالت تھی :

سوال سن کر ایلی کا دل دھک سے رہ جاتا ۔ اس کے جی۔ کے کا 

روبرو صفیہ آ کھڑی ہوتی اور اپنے حنا مالیدہ  ہاتھ اس کی طرف 

بڑھاتی ۔ خانم گورے گورے ہاتھوں سے اس کے گال سہالتی ۔ 

ایلی کو والدہ قسم کی عورت  سےدلچسپی نہیں بلکہ عشق تھا ۔     

سم کی ایک گود عورت در حقیقت اس کے ذہن میں بھرے بھرے ج

تھی ۔ جس کے پہلوؤں پر بازو اور ہاتھ لٹکتے تھے  جو سہالنے 

اور تھپکنے کے لیے بے قرار تھے لیکن ایلی نے کھلے طور پر 

  ۷۵اس شدید جذبے کو  اپنایا نہ تھا۔

ایلی ، جی ۔ کے کے سوال کے جواب میں کہتا کہ یہ تو ہر انسان کی  اپنی پسند 

کو چڑانے کے لیے کہتا ہے کہ والدہ قسم کی  کی بات ہے۔ جب وہ جی۔ کے

عورتوں کو جوان پسند نہیں کریں گے تو کیا بوڑھے کریں گے  تب جی ۔ کے 

غصے ہو جاتا ہے۔ جی ۔کے کے نزدیک ایلی اور اس جیسے لوگوں کی  اس طرح 

کی خواہش فرائیڈ کی تعلیمات کا نتیجہ ہیں۔ ایلی کی شہزاد میں دلچسپی والدہ قسم 

وں خاص طور پر صفیہ کے متعلق خواہشات  کی باز یافت یا  استبدال کی عورت

اورانتقال کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شہزاد اور صفیہ  کے جسم ، خدوخال اور 
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رنگ روپ میں بہت حد تک مشابہت ہے۔ شروع میں ایلی کی جب شہزاد سے 

ھی صفیہ کے مالقات ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سہما ہوا ہوتا ہے جیسے وہ  کب

سامنے ہوتا تھا۔ ال شعوری طور  پر و ہی الجھنیں ایلی میں  دوبارہ جنم لے لیتی 

ہیں جنہیں کبھی اس نے دبا دیا تھا مثالً     شہزاد کے سرخ حنا مالیدہ ہاتھ 

اسےصفیہ کے مہندی لگے ہاتھوں کی یاد دالتے تھے ۔ ان ہاتھوں سے اسے وہی 

ے اسے صفیہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر ہوتی گھن اور نفرت محسوس ہوتی ہے جیس

تھی۔ حتی کہ وہی احساس جرم اور اس پرال حول  پڑھنا جیسا کہ صفیہ کے تصور 

سے چونک کر وہ پڑتا تھا۔ ایلی اور شہزاد کا تعلق  اس طرح بڑھتا  گیا کہ وہ 

دونوں ایک دوسرے کے قریب آ تے گئے  ۔ ایلی  کے اقرار محبت کے بعد  ایلی 

سے منت سماجت کی  کہ وہ  مہندی نہ لگایا کرے ۔ مہندی  لگے ہاتھ  نے شہزاد

دراصل اسے صفیہ کی یاد دالتے تھے ۔ شہزاد کے متعلق ایلی کے جذبا ت 

دوورخا ہیں ۔ ایک طرف وہ شہزاد سے جنسی کشش محسوس کرتا ہے تو دوسری 

زاد طرف اسے شہزاد میں مامتا کی تالش ہے ۔ اکثر وہ سو چتا ہے جیسے وہ شہ

 کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ ایلی نے اپنی حالت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے:

اس روز ایلی کو اپنی زندگی ایک دھندال خواب محسوس ہونے 

لگی ۔ اسے محسوس ہورہا تھا  جیسے وہ ازسر نو پیدا ہوا ہو ۔ 

شہزاد کے بطن سے پیدا ہو ہو اور ایک نئی زندگی سے نوازا گیا 

زندگی کا پہال موڑ طے کر لیا ہو اور اس کے ہو ۔ جیسے اس نے 

طے کرتے ہی زندگی کی شکل کلیتہ ً بدل گئی ہو  ۔ اتنی سی بات 

نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ صرف اتنی سی بات کہ اس نے 

دو لٹکتے ہوئے بازوؤں کو تھام لیا تھا اور خفت سے بچنے کے 

تھی اور  لیے محبت کا ڈھونگ رچا لیا تھا ۔ زندگی کس قدر عجیب

 ۷۶وہ زندگی کا موڑ کس قدر حسین تھا۔  

(                                                Motheringایلی کا شہزاد سے  تعلق مادرانہ شفقت ) 

ا             ور   جنسی خواہش کا امتزاج ہے۔ ایلی کا یہ دورخا جذبہ اس وقت کھل 

کر سامنے آتا ہے جب ایک دن ایلی شہزاد پر جنسی جذبے کے زیر اثر حملہ آور 

تکمیل  ہوتا ہے۔ شہزاد کے سختی سے منع  کرنے کے باوجود وہ جنسی فعل کی

پر بضد ہوتا ہے ۔ شہزاد تھک ہار کر مزاحمت چھوڑ دیتی ہے ۔ اس خاموش خود 

سپردگی کے با وجود ایلی اپنی نفسیاتی الجھنوں کے باعث جنسی فعل کی تکمیل 

میں ناکام رہتا ہے ۔ اس ناکامی کی خفت سے بچنے کے لیے وہ شہزاد سے اظہار 

ف کرتے ہوئے اسے پیار سے عشق کر دیتا ہے ۔ شہزاد اس کی غلطی کو معا

تھپکنے لگ جاتی ہے۔ ایلی کی اس وقت وہی کیفیت اور سرور کا عالم ہوتا ہے جو 

بچے کو ماں کی گود میں ملتا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ایلی کے شہزاد 

سے متعلق دورخا جذبات رہے ہیں۔ ایک طرف ایلی شہزاد سے بے انتہا محبت 

جاتا ہے عالم تخیل میں شہزاد کے قرب کو محسوس کرتا ہے  کرتا ہے ، جہاں بھی
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تو دوسری طرف اس کی محبت پر شک کرتا ہے ، اسے بے وفا سمجھتا ہے 

۔دلچسپ صورتحال اس  وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ سادی اور شہزاد میں سے کسی 

ایک کے انتخاب میں الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ علی احمد کے سادی کے رشتے 

ار پر شہزاد ہی اس کی محبت کا مستقل محور بن جاتی ہے۔   اس محبت کا کے انک

انجام آخر کار یہ ہوتا ہےکہ ایلی چھے بچوں کی ماں   شہزاد کو بھگا کر شادی کر 

 لیتا ہے ۔

 خواب یا تخیلی زندگی 

کسی  بھی فرد کے ذہنی ارتقاء اور باطنی زندگی میں اس کے خواب و خیال اور 

تخیل کو بڑی اہمیت  حاصل ہوتی ہے ۔ ایلی کے ذہنی ارتقاء میں بھی  اس کے 

تخیل اور اس کے پس منظر میں موجود محرکات بڑی اہمیت  کے حامل ہیں۔ فرائیڈ 

خواب ہماری ذہنی زندگی کے کہنے کے مطابق دن کے خواب یا حالت بیداری کے 

کا  الزمی جزو ہیں۔ کیونکہ خواب خواہ دن کے ہو ں یا رات کے ، ہماری نا آسودہ 

خواہشوں کی آسودگی کا ذریعہ ہوتے ہیں  جو بیداری کے عالم میں ممنوع یا پوری 

نہیں ہو سکتیں۔ خواب آرزو پروری ، تمنا اور خواہش کا نتیجہ ہوتے ہیں ۔  ان 

د خواہشا ت بیشتر جنسی ہوتی ہیں۔ والدین کے تشدد اور خوابوں میں موجو

معاشرتی دباؤ کے سبب بچوں اور بڑوں کی جنسی خواہش تکمیل کو نہ پہنچے تو 

وہ محرومی کا شکا ر ہو جاتے ہیں اور اس کی تشفی کے لیے وہ غیر فطری 

 راستہ اختیا ر کرتے ہیں یا پھر بیداری کے خواب دیکھ کر تسکین حاصل کر لیتے

ہیں۔ عالم تخیل یا جاگتی آنکھوں سے دیکھے جانے والے خوابوں میں بھی آرزو 

مندی ہوتی ہے ۔ یہ بیماری خاص کر ان لوگوں میں ہوتی ہے جو موجودہ 

کا شکار ہوتے   Day Dreaming صورتحال سے مطمئن نہیں ہوتے ۔ ایسے لوگ  

 ہیں  یعنی بیٹھے بیٹھے  عالم تخیل میں کھو جاتے ہیں۔

میں یہ رویہ بچپن سے ہی نظر آتا ہے۔ باپ کے جنسی مشاغل سے نفرت اور  ایلی

پھر اس سے متاثر ہونا تمام تر تخیل پر مبنی ہے ۔ ایلی بچپن میں ایک طرف  بند 

کمرے میں موجود   عورتوں کو باپ کے تسلط سے  آزاد کروانا چاہتا ہے تو 

الص جنسی ہیں ۔ ان دوسری طرف  اس کے تصور میں جو خیاالت  آتے ہیں وہ خ

عورتوں میں اس کی سوتیلی ماں صفیہ بھی شامل ہے ۔ وہ  عالم تخیل میں ان  

عورتوں کے بھرے بھرے جسم ، ابھری ہو ئی  چھاتی  گورے بازوؤں سے جنسی 

حظ اٹھاتے ہوئے اکثر چونک پڑ تا ہے ۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اس 

وال قوۃ   پڑھتا ہے  مثالً ایک دفعہ اس کے لیے وہ جونہی چوکتا ہے تو الحول 

تخیل کے پردے پر جب چند تصویریں متحرک ہوتی ہیں تو اس کی ذہنی حالت یہ 

 ہوتی ہے :  
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پھر دفعتاً اسے ایک خیال آیا۔ ایک مکروہ بھیانک خیال اور وہ لرز 

گیا مگر لرزنا بیکار تھا اس کا مسلسل طور  پر اس خیال پر الحول 

تھا کیونکہ ابتداء سے ہی یہ خیال اس کے دل کی پڑھنا بیکار 

گہرائیوں میں بیٹھ چکا تھا جب وہ ابھر کر ایلی کے شعوری ذہن 

کی طرف یورش کرتا تو ایلی اسے پھر دبا دیتا اور اس طرح اپنی 

دنیا کو محفوظ کر لیا کرتا مگروہ دبایا ہوا خیال اندر ہی اندر دل کو 

  ۷۷متعفن کیے جا رہا تھا۔

کی عالم تخیل میں کھوئے رہنے  کی عادت  بچپن میں اس قدر پختہ ہو جاتی  ایلی 

ہے کہ اس کے اثرات اس کی عمر کے ہر حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں مثالً 

وہ اجمل کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تو خواب و خیال  میں اس جیسا بننے کی 

اور کالج میں مہر اور  کو شش کرتا ہے۔ وہ سکول میں ایشور الل ، گھنشام، پرکاش

نور سے اپنے ہم جنسی رجحان کے زیر اثر  عالم تخیل میں جنسی حظ اٹھاتا نظر 

آتا ہے ۔  ہر  وہ عورت جس کا جسم بھرا بھرا ، رنگ گورا ہوتا ہے اسے دیکھ کر 

اسے صفیہ یاد آ جاتی ہے ۔ صفیہ کی تخیلی تصویر بھی اس کے لیے مستقل 

 اکجھن ثابت ہوتی ہے۔

ح شہزاد ، ایلی کے تمام خیاالت او رحواس  پر ہر وقت چھائی رہتی ہے اس طر

۔وہ اس سے دور ہو یا پاس ، خوشی میں ہو یا غم میں ، خلوت میں ہو یا جلوت 

میں، وہ کسی  عورت یا لڑکی کو دیکھتا ہے تو چھن سے شہزاد اس کے سامنے آ 

ے بھی حظ اٹھاتا کھڑی ہوتی ہے ۔ بعض اوقات وہ عالم تخیل میں اس کے جسم س

ہے ۔ شہزاد کی بے وفائی  اور بد گمانی بھی اس کے ذہن کی اختراع ہوتے ہیں۔ 

پہلے وہ اپنے خیاالت میں شہزاد کے ساتھ کسی کا تعلق جوڑتا ہے اور پھر ایذا 

پسندانہ رجحان کے سبب جذبہ حسد و رقابت کی آگ میں جلتا رہتا ہے   ۔ تاہم اگر 

نے لگتا ہے تو شہزاد کا تصور اسے حوصلہ بھی عطا کہیں وہ مایو س ہو کر گر

کرتا ہے۔    شہزاد سے جب بھی وہ دور ہوتا ہے ، عالم تخیل میں وہ ہر وقت اس 

کے پاس رہتی ہے ۔ وہ نور کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہے تو خیالوں میں اسے  

 محسوس  ہوتا ہے کہ نور کی بجائے شہزاد ناچ رہی ہے۔ 

میں کیوپڈ اور سائیکی ۔ لوالکڈ آؤٹ ، ایک ردز  جاہ کے کمرے 

وینس ڈی ما ئیلو  کی تصاویر دیکھنے کے بعد جب ایلی اپنے 

کمرے میں پہنچا اور لحاف لے کر لیٹا اور حسب معمول چھن سے 

شہزاد روبرو آ کھڑی ہوئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ارے کیا 

ا  ۔ چھن شہزاد کے ناچ میں آواز پیدا ہو گئی ۔وہ اٹھ کر سننے لگ

چھن گھنگروکی آ واز نے اسے چونکا دیا ۔ کوئی واقعی ناچ رہا 

تھا۔ ایلی ڈر گیا ۔ اس کے حواس اس حد تک مفالج ہو چکے تھے 

اس کے تخیل کے ساتھ آواز کا عنصر کیسے شامل ہو گیا تھا۔ یا وہ 

   ۷۸ناچ کسی متکلم فلم کا ایک ٹکڑا تھا۔
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خوابوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے ۔ایلی  شہزاد کی موت کے بعد بھی شہزاد اس کے

جب ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو شہزاد اس کے خیالوں میں آ کر اسے 

بتاتی ہے کہ اس کی اصل زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے ۔  شہزاد کی موت کے 

بعد ایلی تصوف کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس کے تخیل میں پاک بابا ، حاجی 

اس کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔  الغرض ایلی کی  صاحب ہر موقعہ پر

شخصیت میں ان تما م باتوں کی بڑی اہمیت ہے  چونکہ ایلی کی باطنی کیفیت اور 

الشعوری خواہشات   کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں 

 ہوسکتا۔ 

 شہزاد کا کردار 

ہے ۔ ایلی اور شہزاد کا معاشقہ شہزاد کا کردار ناول کا بہترین اور دلچسپ کردار 

ہی پورے ناول پر چھایا ہوا ہے۔ ایلی سے متعلق شہزاد کے جذبات دورخا نظر 

آتے ہیں۔ جلوت میں دوسرے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے ایلی کو اپنا رکھا 

ہے۔ جبکہ خلوت میں وہ ایلی سے اس قدر ال تعلق ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ اس کے 

نہیں ۔ شہزاد ایلی کے لیے ایک سایہ  کی مانند ہے  اسے پکڑنا پاس موجود ہی 

چاہو تو ہاتھ نہیں آ تا، بھاگنا چاہو تو قدموں سے لپٹ جاتا ہے۔ شہزاد کا رویہ ایلی 

۔ ‘‘ پاس آتا بھی نہیں اور دور جانے بھی نہیں دیتا’’ کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ 

کی فضا کو قائم رکھنے  شہزاد   ان عورتوں میں سے ہے جو اپنے قریب محبت

کی عادی ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر قدم اٹھانے سے ہچکچاتی ہیں۔     ایلی نے 

 کرتے ہوئے کہتا ہے:‘‘ تحلیل نفسی ’’شہزاد کی 

شہزاد کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ وہ دیوتا سمان بیٹھا رہے نہ تو  

ہیں اس کے آگے بھکشا کے لیے ہاتھ پھیالئے اور نہ ہی  اٹھ کر ک

جائے لیکن اس کی پریم مر لیا مدھر گیت بجاتی رہے ۔ دراصل 

عورتوں میں سے عورت ‘‘ ان لنگہی’’ شہزاد فطری طور پر ان 

تھی جسے اپنے گرد محبت کا ہالہ قائم رکھنے کا جنون تھا ۔وہ  

      ۷۹پنگھٹ کی پیاری تھی لیکن گگری بھرنے سے اسے بیر تھا۔ 

رخا جذبہ جس میں گگری بھرنے سےاسے بیر تھا، ممکن ہے کہ شہزاد کا یہ دو 

اس لیے بھی ہو کہ وہ شادی شدہ تھی اور اس کی جنسی خواہش اس کے خاوند 

شریف سے پوری ہوجاتی تھی اور جہاں تک  اپنے گرد محبت کا ہالہ قائم رکھنے 

کے جنون کا تعلق ہے  ، اس کے پس منظر میں بھی الشعوری طور پر شریف کی 

امیانہ پن ، شہزاد کی بجائے دوسری عورت کے عشق میں  اس کا بے زاری ، ع

کھوئے رہنا اور میاں بیوی کے درمیان سرد مہری  پر مبنی جیسے عوامل کا ہاتھ 

تھا ۔ وہ جنون ، پاگل پن ، شوخی ، زبر دستی  ، پکڑ دھکڑ ، دھینگا مشتی ، بار 

کے قدموں میں بار اظہار عشق اور پھر اس سے بڑھ کر اپنی غلطی پر محبوب 
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گرکر آنسو ں بہانا، معافی کا طلبگار رہنا ، محبوب کی نا راضگی کی صورت میں 

بے چین رہنا اور اس کے متعلق     رقابت کا جذبہ  محسوس  کرنا وغیرہ  جو 

اسے ایلی سے میسر تھی  ، شریف کی شخصیت میں اس کا فقدان تھا۔ ایلی کی  

ن کا باعث تھی۔   ڈاکٹر ممتا ز احمد خان سادیت پسند طبیعت شہزاد کے لیے تسکی

 ایلی اور شہزاد کے کردار کا کچھ یوں خالصہ کرتے ہیں : 

ایلی شہزاد اور اس کے کپڑوں سے لپٹتا چپٹتا ہے ۔ آخر  الذکر 

(  کہالتا ہے جس Fetishismعمل نفسیات کی زبان میں فیٹی شزم )

میں محبوب کی اشیاء کو چومنے اور سونگھنے میں عاشق لطف 

)محبوب کو  Sadismلیتا ہے ۔ اس طرح شہزاد  ، ایلی کی سادیت 

چومنا، کھدیڑنا اور کاٹنا ۔ اس میں  ایذارسانی بھی شامل ہے( سے 

کا عمل ہے جس Masochismلطف حاصل کرتی ہے جو مسوکیت

سادیت پسندی سے مزا لینا مقصود ہوتا میں محبوب یا عاشق کی 

  ۸۰ہے ۔ 

دونوں کا ایک ہونا الزم تھا جس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ شہزاد ، ایلی اور 

صفدر کی وجہ سے اس قدر بد نام اور مایوس ہو چکی تھی کہ اس نے شریف اور 

اس کے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔    دوسری وجہ ایلی کی طرف سے 

تھی کہ لوگ اسےشہزاد کے نام سے طعنے دیتے تھے اور اپنے باپ کے جنسی 

مشاغل کی وجہ سے اس کے الشعور میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بغیر رشتے کے  

ناجائز تعلقات معیوب اور قابل نفریں ہوتے ہیں اور وہ اس بات سےبھی ڈرتا تھا کہ 

 ل پڑا ہے۔  لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چ

 علی احمد کا کردار

علی احمد کی جنسی مشاغل کا احوال  ایلی اور علی احمد کے تعلقات اور ایلی کے 

ذہنی ارتقاء میں تفصیل سے آ چکا ہے۔ جہاں تک علی احمد کی اپنی ذات کا تعلق 

ہے اس کی شخصیت میں جنسی مہم جوئی ، بذلہ سنجی ، حاضر جوابی ، فقرہ 

افت  ، ہنسی مخول ، چھیڑ چھا ڑ ، لذت پرستی و غیرہ جیسی بازی ، مزاح و ظر

اوصاف شامل ہیں ۔   علی احمد کی کم عمری میں ایلی کی ماں ہاجرہ سے شادی 

ہوتی ہے جس میں اسے جنسی کشش محسوس نہیں ہوتی ۔اس لیے علی احمد ، 

ہاجرہ سے فرحت اور ایلی کی صورت میں اوالد ہونے کے با وجود اپنی جنسی 

ک و ہوس کو پورا کرنے کے لیے جائز و نا جائز  طریقے اپناتا ہے ۔ وہ بھو

شادیوں کے شوق کے عالوہ کئی دوسری عورتوں سے  بھی فخریہ تعلقات رکھتا 

ہے۔  بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ  اپنے ان تعلقات  میں احتیاط کی بجائےا سے  

ماں ، بیوی ، بیٹی اور    اپنے گھر  کے ایک بند کمرے میں تمام گھر والوں مثال ً

بیٹے کی موجودگی میں سر انجام دیتا ہے ۔ علی احمد کی رنگین مزاجی ، درمیانہ 
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قد ، چھریرا بدن ، سانوال سلونا رنگ ، کشادہ  پیشانی ، آنکھوں کی چمک ، تنی 

ہوئی چوڑی چھاتی ، مردانہ چال  عورتوں کے لیے کشش کا باعث تھیں جس کی 

س کھنچی چلی آتی ہیں  ۔ شادی کے معاملے میں اس کا یہ وجہ سے وہ اس کے پا

رویہ رہا ہے کہ جب ایک سے دل بھر جاتا ہے تو وہ دوسری کے لیے اپنی 

منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے ۔   ناول کے مطالعے سے علی احمد کی جو 

شخصیت سامنے آتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے  کہ اس کی زندگی کا  اول و آخر 

ان عورتوں کا شکار ، ان کو تسخیر کرنا اور جنسی جذبے کا بے محابہ مقصد  جو

 اظہار تھا۔    

علی احمد کی شخصی اوصاف میں خود غرضی  اور ایذا پسندی کا رجحان بھی 

بدرجہ اتم موجود ہے۔ جہاں اپنی ذات میں غم سے بچنا اور لذت سے ہمکنار ہونا 

یف پہنچانا یا  تکلیف میں دیکھ اس کی فطرت میں شامل ہے وہیں دوسروں کو تکل

کر خوش ہونا  بھی اس کی عادت تھی۔ ایسے کئی مواقع آتے ہیں جہاں اس کے اس 

 جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔نذیر احمد اس متعلق لکھتے ہیں : 

تماش بین ، بہانہ ساز اور جنسی دیوانہ بکار خویش ہوشیار ہونے 

وسروں کو پامال کے عالوہ علی احمد ایذا پسند واقع ہوا ہے ، د

کرنے سے اسے خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے ۔ بد مست 

ہاتھی جو زندگی کے سبزہ زار ، میں شگوفوں اور کلیوں کو 

سنوارنے اور ان کے حسن سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ان 

کو برباد کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے ۔ شادی کے سلسلے 

ا ہے ، اجمل کے خوبصورت میں فرحت پر اپنی مرضی ٹھو نست

    ۸۱بالوں و کٹوا کر  اسے خوشی حا صل ہوتی ہے ۔

فر حت کی شادی میں اپنی مرضی چالنے کے عالوہ ایلی کی سادی سے شادی 

کے متعلق کہ اس کے مقام و رتبے سے وہ بڑا گھرانہ ہے نہایت ہی بھونڈی اور 

اور طنز کرتا ہے ۔  غیر سنجیدہ منطق ہے ۔ یہ فیصلہ سناتے وقت وہ خوب ہنستا

مجموعی طور پر اس کے جنسی کارناموں  سے جہاں اس سے قاری کو نفرت 

ہوتی ہے وہاں وہ کسی حد تک اس کی حاضر جوابی  ، بذلہ سنجی اور مزاحیہ 

انداز سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ تاہم اس کی شخصیت میں مثبت پہلو کم اور 

 منفی پہلو زیادہ دکھایا گیا ہے ۔ 

ی طور پر  اس ناول میں ایلی کی شخصیت کا ارتقاء پیش کیا گیا ہے ۔ مجموع

فرائیڈ نے ایک فرد کی جنسی زندگی کے جو مراحل بتائے ہیں ایلی قدم بہ قدم ان 

مراحل سے گزرتا ہے۔ باپ کے رویے میں   عدم توجہی، جنسی اشغال کا بر مال 

ساس کمتری  ، اظہار ، مختلف عورتوں سے تعلقات ایلی کی شخصیت میں اح

عورت سے نفرت ، جنسی فعل کو برا سمجھنا اور جنسی فعل میں ناکامی جیسی 

نفسیاتی الجھنیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایلی کی جنسی زندگی کو جو دوسری بڑی 
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شخصیت متاثر کرتی ہے وہ ایلی کی سوتیلی ماں صفیہ ہے ۔ صفیہ کے متعلق اس 

نفرت ، جارحیت   اور حسد ہے تو کا  جذبہ دورخا  ہے ۔  جس میں  ایک طر ف 

دوسری طرف اس کا بھر ا بھرا جسم، گورا رنگ ، النبا قد ، کشادہ پیشانی اس کے 

وہ بھرے بھرے   رلیے جنسی کشش کا با عث ہے ۔ بڑا ہو کر  الشعوری طور پ

جسم ، گورے رنگ اور النبے قد کی عورتوں میں اپنا محبوب تالش کرتا ہے جو 

ت میں ملتی ہے ۔ ایلی اور شہزاد کے تعلق میں پیدا ہونے اسے شہزاد کی  صور

والی الجھنیں فرائیڈ کے اس قول کی تصدیق معلوم ہوتی ہے کہ فرد جب اپنی ماں 

سے مشابہہ لڑکی پر اپنی جنسی جبلت مرکوز کرتا ہے یا وہ جذبات جو اس کی 

جھنیں ماں سے متعلق تھے اسے اپنے محبوب سے وابستہ کرتا ہے تو کئی ایک ال

جنم لیتی ہیں۔ ایلی، شہزاد سے پہلی بار جنسی فعل میں ناکام ہو جاتا ہے ،اسے 

مہندی لگے  سرخ ہاتھوں سے عمر بھر نفرت رہتی ہے ۔   اس کے  شہزاد کے 

متعلق جذبات ہمیشہ دو رخے رہتے ہیں۔     تاہم دونوں کی شادی اور بعد میں 

سے اٹھا  کر بلندیوں پر ال کھڑا  شہزاد کی موت   ایلی کے عشق کو جسمانی سطح 

کرتی ہے ۔مسلسل تگ و دو کے بعد وصال کا عر صہ بہت ہی کم  ثابت ہوتا ہے 

کیونکہ شہزاد بیمار ہوکر مر جاتی ہے۔    یہ المیہ یقیناً ایلی کی  شخصیت کو 

متزلزل کر سکتا تھا مگر ایلی نے اپنی محبت کو اپنے بیٹے عالی پر مر کوز کر 

 نبھال لیااور وہ تصوف اور روحانیت کے راستے پر جا نکال۔  کے خود کو س

 ء(۱۹۶۲معصومہ: عصمت چغتائی )

’’ اور ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’ عصمت چغتائی کا تیسرا ناول ہے۔  ‘‘ معصومہ’’

میں تقریباً سترہ سال کا وقفہ ہے ۔  اس ناول میں ایک متوسط طبقے ‘‘ معصومہ 

لوفر نامی لڑکی کی طوائف بننے کی کہانی کی معاشی بد حالی کو بنیاد بنا کر نی

کی کامیاب کوشش کے بعد عصمت سے یہ ‘‘ ٹیڑھی لکیر ’’پیش کی گئی ہے ۔ 

میں اس سے بڑھ کر کچھ  پیش کریں ‘‘ معصومہ ’’امید کی جارہی تھی کہ وہ  

کو پڑ ھ کر سنجیدہ قاری کو مایوسی ہو تی  ‘‘ معصومہ ’’گی۔ مگر 

ے  یہ بات تو واضح ہے کہ اس میں کوئی خاص کے مطالعے س‘‘ معصومہ’’ہے۔

یا اس ‘‘ ٹیڑھا پن’’نفسیاتی عارضہ سامنے نہیں آتا جو کسی فرد کی شخصیت میں 

کی شخصیت کو غیر متوازن کر دیتا ہے جیسا کہ شمن کی زندگی تھی۔ جس طرح 

شمن کا ذہنی ارتقاء اوت زندگی کے مراحل پیش کیے گئے ہیں معصومہ کے 

کا فقدان ہے ۔ عصمت نے اس ناول میں انسانی نفسیات کی بہت سی کردار میں اس 

خرابیوں کی تشریح  معاشی پس منظر میں کرنے کی کوشش کی ہے ۔    ان کے 

نزدیک جنس کی بھوک ، عزت ، دولت ،شہرت کی بھوک ، روٹی کی بھوک  

وغیرہ کا تعلق  فرد کےمعاشی حاالت سے ہیں  ۔ اس طرح  اس ناول میں جنس 

 یان کا تعلق ذہن  کی کارکردگی سے زیادہ پیٹ کی بھوک  سے ہے ۔  کے ب
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میں معصومہ نامی   لڑکی کی زندگی کےدو رخ پیش کیے گئے ‘‘ معصومہ ’’

ہیں۔ اس کا پہال رخ یہ ہے کہ وہ ایک خاندانی   باحیا لڑکی تھی جس کا بچپن 

ڑی ہوئی تو اس گڑیوں سے کھیلتے ، جھوال جھولتے اور الڈ پیا ر میں گزرا تھا۔ ب

نے با ذوق طبیعت پائی ۔ شعراء کا کالم  اسے زبانی یاد ہوتا ، شعرو شاعری کے 

مقابلے میں وہ ہمیشہ اول آتی ، سکول کے ڈراموں میں وہ اوفیلیا کا کردار ادا 

کرتی ۔ شیلے، بائرن ، کیٹس اسے بے حد پسند تھے  ۔ باپ اسے اعٰلی  تعلیم کے 

اں تھا تو ماں کسی آئی ۔سی ۔ ایس سے معصومہ کی لیے  یورپ بھیجنے کا خواہ

 شادی کروانے کی آرزومند تھی ۔ 

گھر کا ماحول پاکیزہ  اور دینی تعلیم کا رجحان بھی عام تھا۔ حیا و شرم اس ماحول 

کا خاصہ تھی۔  ایک دفعہ معصومہ نہا رہی تھی کہ غلطی سے اس کی خالہ غسل 

ا ناگوار گزرا کہ وہ رونے لگ گئی ۔ خانے کے اندر چلی گئی ۔ معصومہ کو اتن

 اس کے جذبات کچھ اس طرح تھے :

اس کی خالہ جان نہاتے میں غسل خانے میں گس آئی تھیں تو 

ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی جیسے وہ کانچ کی بنی ہوئی تھی 

اور کسی نے پتھر سے چکنا چور کر دیا ۔ خالہ جان نے قسمیں 

ا تھا ، انہیں کچھ نظر نہیں آیا ، کھائیں کہ غسل خانے میں اندھیر

مگر اس کا جی نہ ٹھیرا، کیونکہ اس نے تو محسوس کیا تھا ۔ آج 

     ۸۲اس کی دنیا ننگی ناچ رہی تھی اور عفریت تال دے رہی تھی ۔

معصومہ کی زندگی کا دوسرا رخ  وہ ہے جب وہ معصومہ سے نیلوفر بن جاتی  

ہے ۔ معصومہ نیک سیرت ، با حیا اور خاندانی لڑکی ہے جبکہ  اس کا دوسرا رخ 

نیلوفر ماڈرن طوائف ، کال گرل یا جسم فروش لڑکی کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ 

آتا ہے کہ ملکی  معصومہ سے نیلوفر بننے کا حادثہ کچھ ا س  طرح پیش

صورتحال خراب  ہونے کی وجہ سے  معصومہ کا والد اپنے بڑے بیٹوں کے ساتھ 

روپیہ پیسہ ،قیمتی زیورات اور مکانوں کے کاغذات لے کر پاکستا ن بھاگ جاتا 

ہے  ۔ پیچھے معصومہ ، اس کا بھائی سلیم ، دو بہنیں اور ماں رہ جاتے ہیں۔ 

ہاں وہ اپنے قدم جما لے تو وہ انہیں بھی بال لیں معصومہ کے والد کا خیال تھا کہ و

گے ۔ مگر وہاں جا کر معصومہ کے باپ اور بھائیوں نے شادیاں  کرلیں، زمینیں 

االٹ کرا لیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوگئے ۔ وہ بھول گئے کہ ان کے 

خاندان میں سے کوئی پیچھے بھی رہ گیا ہے ۔ معصومہ کی ماں اپنے تمام بچوں 

کے ساتھ کچھ عرصہ خاوند کی چھوڑی ہوئی جمع پونجی پر گزر اوقات کرتی 

رہی  مگر تھوڑے عرصے بعد وہ کنبے سمیت حیدرآباد سے بمبئی پہنچ گئی ۔ 

محنت مزدوری کی بجائے اس نے معصومہ کو طوائف اور خود کو نائیکہ بنا لیا ۔  

کے باوجود بھی  اب وہ معصومہ نہیں رہی بلکہ نیلوفر بن گئی۔ نیلوفر بننے

معصومہ اس کے  ال شعور میں ہمیشہ زندہ رہی ۔       یہی دو رخ اس کی 

 شخصیت میں  بھی دوہرا پن   پیدا کر دیتے ہیں۔  ڈاکٹر خالد اشرف لکھتے ہیں :
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احمد بھائی کے فراہم کردہ عیش، رہائشی فلیٹ ، زیورات اور 

نہیں کر پاتیں  Resistملبوسات کے بوجھ تلے ماں بیٹیاں بہت زیادہ 

اور ایک دن احمد بھائی معصومہ کو نیلوفر بنانے میں کامیاب 

ہوجاتے ہیں لیکن معصومہ بہت آسانی سے کال گرل نہیں بن پاتی ۔ 

اس جب بچپن کی سہلیاں  ، نوعمری کے خواب ، نوجوان محبت 

کی خواہش  اور خوشحال گھرانے کا تحفظ اور بے فکری یاد آتے 

سی کیفیت طاری ہو جاتی اور اس کا جی  تو اس پر ہسٹریا کی

چاہتا کہ سامنے آنے والے ہر فرد اور ہر  شے کو تہس نہس کر 

  ۸۳ڈالے ۔ 

معصومہ کی بد نصیبی یہ تھی کہ اس راستے پر چالنے والی خود اس کی ماں 

تھی۔وہ ماں جو کہتی ہے  کہ اس نے اپنے خاوند کے سامنے روشنی میں پورے 

اپنی بیٹی  کی عزت کا سودا   اس سے دوگنا زیادہ عمر  کپڑے نہیں اتارے تھے 

کے مرد احمد بھائی  سے کر دیتی ہے ۔ پہلی تو بیگم ڈرتی ہے مگر جب اسے پتہ 

چلتا ہے کہ اس کے خاوند نے پاکستان جا کر  انیس سالہ لڑکی سے بیاہ رچالیا ہے    

ہو گئی ۔ بیگم کے تو کچھ معاشی مجبوری  اور کچھ جذبہ انتقام کے زیر اثر دلیر 

خیال میں جب معصومہ کے باپ کو پتہ چلے گا   کہ اس کی بیٹی نے دھندا  شروع  

کر لیا ہے تو مزہ آجائے گا۔ بیگم اپنے پرانے آشنا احسان صاحب سے مل کر 

معصومہ کو عمر رسیدہ سیٹھوں کے ہاں بھیجتی ہے ۔ معصومہ نا چاہتے ہوئے 

ایک شریف  اور جوان لڑ کی کے جذبات بھی ان کے پاس جاتی ہے ۔اس دوران 

بھی الشعوری طور پر اس کی شخصیت پر اثرا  نداز ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ 

وہ بیگم کی مرضی کے خالف منوہر نامی لڑکےکے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھاتی 

اور شادی کی خواہش کرتی ہے ۔ بیگم پہلے اسے ڈانٹتی  ہے ۔ جب وہ نہیں مانتی 

حاالت ، بہن بھائیوں کے اخراجات  اور کئی دوسرے دکھڑے  تو اسے گھر کے

سناکر واپس اپنے دھندے پر لے آتی ہے ۔معصومہ کئی بار بغاوت کرنے کی 

کوشش کرتی ہے مگر گھر کے حاالت اور ماں ، بہن اور بھائی کے اخراجات ۔ 

جب وہ عملی کوشش نہیں کر پاتی تو عالم تخیل میں ہی ماں اور بہن بھائی سے 

فرت کا اظہار کرتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی ماں نے پیسہ کمانے کے ن

لیے اسے مشین بنا رکھا ہے ۔ اس نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ماں تو اپنی 

اوالد کے لیے دنیا بھر کے دکھ اٹھاتی ہے ، محنت مزدوری کرکے بچوں کا پیٹ 

میں نو مہینے رکھنے  پالتی ہے جبکہ اس کی ماں اس کے برعکس تھی۔ وہ پیٹ

کا اس سے خراج وصول کر رہی تھی ۔ معصومہ کے خیال  میں اس سے تو اچھا 

تھا کہ وہ کسی انا یا دائی کے پیٹ میں ہی پلوا لیتیں۔ وہ کبھی کبھی ماں سے اتنی 

 بد ظن ہوجاتی ہے اور سوچتی ہے:  

تب وہ دعا مانگنے لگی کہ  ہللا کرے ممی مر گئی ہوں۔ سفید سفید 

فن میں ان کا پھوال ہوا چہرہ دیکھ کر اسے بڑی ہنسی آئے گی  ۔ ک
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پھر وہ ان کی بڑی مضبوط اور پکی قبر بنوا کر اس پر لوبان 

جلوائے گی۔ پھر بچوں کی فیسوں کے تقاضے ختم ہو جائیں گے۔ 

زبیدہ کی شادی کے لیے روپے کی ضرورت نہ رہے گی۔ آخر وہ 

ی ان کی لڑکی ہے ،  ان کا ان  کے بچے کیوں پال رہی ہے ؟ وہ بھ

خصم  تو نہیں ۔ پھر وہ اسے خصم سمجھ کر تقاضے کیوں کرتی 

    ۸۴ہیں ۔

مجبوری اور زبر دستی سے معصومہ اس راہ پر گامزن رہتی ہے ۔ وہ الشعوری  

خواہشات جو بچپن  کی تربیت کا نتیجہ تھیں وہ اسے نہ تو چین سے رہنے دیتی 

ہیں اور نہ وہ مکمل  طوائف بن پاتی ہے۔ اس لیے وہ دوہری شخصیت  میں تقسیم 

ں خود کو لت پت کر کے ہو کر رہ  جاتی ہے ۔  شراب اور کئی دوسرے نشوں می

ایک طرف وہ اپنے سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہے تو دوسری طرف خود کو 

تکلیف دے کرخود سے ہی انتقام لینا چاہتی ہے ۔ یہ ایذا کوشی کی کیفیت ناول میں 

کئی مواقع پر سامنے آتی ہے۔ پیسوں عوض اس کی عزت کا سودا کرنے والوں 

ند لوگ ہوتے ہیں ۔ معصومہ کی رومان پسند میں زیادہ تر عمر رسیدہ ، دولت م

طبیعت اور جوانی کے سبب اس کی جنسی و جذباتی تسکین اس طرح  نہیں ہو 

پاتی جس طرح ایک جوان لڑکی کی اس کی عمر کے جوان لڑکے سے ہو پاتی 

۔منوہر سے شادی جو اس کی ماں کی وجہ سے نہیں ہو پاتی تو معصومہ مایوس 

ے کبھی اسے کسی نوجوان کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ ہوجاتی ہےکہ اب شاید اس

ایک دفعہ  جب وہ نشے کی حالت میں  ہوتی ہے تو ایک ٹیکسی ڈرائیور اسے اپنی 

ہوس کا نشانہ بناتا ہے   ۔ حقیقت آشکار ہونے پر یہ قصہ اس کے لیے رومانی 

یں احساس  اختیار کر جاتا ہےاور وہ اس سے حظ اٹھاتی ہے ۔ حاالنکہ وہ نشے م

ہوتی ہے مگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ نوجوان تھا۔ جس نے جوانی کے جوش میں 

اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔   اس موقع پر اس کے احساسات کچھ اس طرح 

 تھے : 

نہ جانے کیوں نیلوفر )معصومہ  ( اداس ہوگئی۔ اس کے نصیب 

میں یہ اترے ہوئے آم کیوں لکھے تھے ؟ کیا زندگی میں ایک بار 

ھی وہ جوان باہوں کے حلقے میں نہ جھوم سکے گی ؟ احمد بھائی ب

سے لے کے کرنل صاحب تک ، سب ہی اس سے عمر میں دگنے 

یا ڈھائی گنے تھے ۔ ایک دم  اُسے پونا کا ٹیکسی ڈرائیور یاد آگیا۔ 

  ۸۵وہ ضرور نو جوان ہو گا۔ کاش وہ اتنی مد ہو ش نہ ہوتی !۔

ت اہم ہے کہ بچپن کی الشعوری خواہشات اور نفسیاتی نقطہ نظر سے یہ بات بہ

کیفیات معصومہ کے ذہن میں جوں کی توں زندہ رہتی ہے ۔ معصومہ  اپنے ماحول 

سے نفرت تو کرتی ہے مگر اس کی شخصیت میں عملی بغاوت کا فقدان ہے ۔   

تاہم ایک معصوم لڑکی اور اس کے پاکیزہ جذبات شروع سے آخر تک اس میں 

ان  جذبات  کا اظہار اس کی بہن زبیدہ کی شادی پر بھی ہوتا ہے  موجود رہتے ہیں۔
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جب وہ ایک بہن ، ایک عورت اور ایک دلہن  کے جذبات سے معمور ہوتی ہے۔ 

وہ اگر یہ سب کچھ نہ بن سکی تو کیا ہوا۔ کم از کم اس نے اپنی بہن کو تو  اس 

 جہنم سے بچا لیاجس میں وہ خود جل رہی تھی۔ 

   ء( ۱۹۶۴تائی  )سودائی: عصمت چغ

کو ناول کی صورت میں پیش کرنے سے پہلے یہ ‘‘ سودائی’’عصمت چغتائی کے 

کے نام سے فلمائی جاچکی تھی ۔      اس ناول کی مجموعی فضا  ‘‘ بزدل ’’کہانی 

کے زیر اثر  ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو نفسیاتی طور پر ‘‘جنسی جبلت ’’

 ایک ابنارمل انسان ہے ۔ 

کو دبانا بہت مشکل  ترین کام ہے ۔ تہذیب کے ‘‘ جنسی جبلت’’ڈ کے نزدیک فرائی

دبے رہنے سے ختم نہیں ہوتی  بلکہ جوں ہی موقعہ ملتا ‘‘ جنسی جبلت’’زیر اثر 

ہے وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر باہر نکلتی ہے ۔ ہر وہ شخص جو اپنی 

یادہ اس کی قیمت ادا کر جبلتوں کو دبا کر بیٹھا ہے اپنی حیثیت اور گنجائش سے ز

رہا ہے ۔  آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ تہذیب  ان جبلتوں کو کھل کر اظہار کا موقعہ 

دینا پسند نہیں کرتی کیونکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے  اس لیے تہذیب کی گھٹیا 

ترین منافقت جبلت کے بے لگام اظہار سے بہتر ہے ۔ فرائیڈ کے نزدیک بظاہر 

والے لوگ طبعاً نیک نہیں ہوتے بلکہ معاشرتی دباؤ کے تحت اپنی مہذب نظر آنے 

کو دبا کر منافقت کا چوال پہن لیتے ہے۔ لو گوں کے اس رویے ‘‘   جنسی جبلت ’’

سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتنے اچھے تھے ہی نہیں جتنا کہ انہیں 

 نیک سمجھ لیا گیا ہے ۔ 

کے مرکزی  اور ‘‘ سودائی ’’ صد ِتحریر ناول مندرجہ با ال تمہیدی سطور کا مق

کے ‘‘  جنسی جبلت’’ اہم کردار سورج کی شخصیت کا  جائزہ پیش کرنا ہے جو 

زیر اثر ایسی گھناؤنی حرکتیں کرتا ہے  جسے تہذیب یا معاشرہ  کرنے کی اجازت 

نہیں دیتا۔ سورج کی شخصیت میں دوئی نظر آتی ہے جو خیر و شر کا مر کب ہے 

کو دبائے رکھتا ہے لیکن جو نہی ‘‘ جنسی جبلت’’ ذیب کے زیر اثر  وہ اپنی ۔  تہ

اسے موقع ملتا ہے  وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر دیوتا سے شیطان کا روپ 

 دھار لیتا ہے ۔ بقول ڈاکٹر عبدالسالم :

وہ تمام خواہشات جنہیں وہ دبائے ہوئے تھا اب اس جنسی کشش 

گئی تھی مجمع عام میں دیوتا اکیلے کے ساتھ مل کر بغاوت پر تل 

میں شیطان بن جاتا ایک طاقتور اور بے باک شیطان اس کی دبی 

 ۸۶ہوئی جنسی کواہشات عجیب عجیب انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔

سورج کے کردار میں موجود دوئی کا ذمہ دار اس کا گھریلوں  ماحول  ہے جس 

نے ‘‘ تحلیل نفسی’’ ماہرین میں اس نے پرورش پائی ہے ۔ فرائیڈ  اور دوسرے 

فرد کی  شخصیت کی تشکیل میں اس کی ابتدائی زندگی کو بہت اہمیت دی ہے ۔ 



ccv 
 

اگر سورج کی ابتدائی زندگی کے احوال پڑھیں تو والدین کی وفات کے بعد  سورج 

اس کے بھائی چندر اور  چھو ٹی بہن پمو کی پرورش ان کی ماسی نے کی ۔ ماسی 

سورج کی ہم عمر تھی کی شادی کے سپنے دونوں کے  نے اپنی بیٹی اوشا جو

بچپن سے سجا رکھے تھے ۔ اس لیے ماسی نے سورج کی اس ڈھنگ سے تربیت 

کی  کہ بچپن سے اسےیہ احساس دالیا گیا کہ وہ اس گھر کا بڑا اور ذمہ دار ہے ۔ 

اسے بچوں کی بجائے بڑوں جیسا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔اس کے لیے    اسے وہ 

مشاغل جو بچوں کی زندگی پر آئندہ کے لیے مثبت شخصیت کا پیش خیمہ  فطری

ثابت ہوتے ہیں اسے قربان کرنا پڑے گا۔اسے  وہ تمام فطری جبلی خواہشات کو 

دبانا پڑے گا کیونکہ خاندان  کی بھاری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے ۔ سورج 

 اپنے بہن بھائی کو  بچگانہ شرارتیں کرتے دیکھتا تو:۔

ان کا دل چاہتا اک دم ان کی طرح ٹھٹھے لگانے لگیں، پیڑوں پر   

چڑھ کر دھما دھم کودیں  ۔۔۔ایک دن بچے باغ میں گیند کھیل رہے 

تھے کہ گیند چاندنی کے ہا تھوں سے بچ کر سورج کے پیروں 

کے پاس آن گری ۔ سورج نے اٹھا کر جیب میں ڈال لی اور انجان 

جھاڑیوں میں گیند ڈھونڈتے رہے بن کر پڑھنے میں جٹ گیا۔بچے 

سورج کے دل میں سویا ہوا نوجوان لڑکا جاگ اٹھا ۔ جیب سے گیند 

نکال کر بڑی حسرت سے دیکھی  ۔ اتنی سی عمر میں اتنا  بھاری 

بوجھ  کندھوں  پر آن پڑا تھا کہ کبھی گیند جیسی حقیر چیز کی طر 

ند کو زور ف دھیان ہی نہ جانے دیا۔ اسنے اِدھر ادھر دیکھ کر گی

   ۸۷سے اچھاال اور نیچے آتے آتے زور کا کک لگا دیا۔ 

ماسی نے اپنے مفاد کے پیش نظر کہ اس کی بیٹی کی شادی سورج کے ساتھ ہو 

۔بچپن ہی سے سورج پر کڑی نظر رکھی ۔ ایک طرف دوسرے بچوں کی 

شرارتوں کو سورج کے سامنے معتوب ٹھہراتیں تو دوسری طرف خوشامدوں اور 

کے خطاب سے نواز کر بچپن ہی ‘‘بڑے سرکار ’’وں کے پل باندھ کر اسے تعریف

سے اس کی شوخی اور شرارت کا گال گھونٹ دیا۔ کئی بار ایسے مواقع آئے کہ 

اس نے ہنسنا چاہا مگر دل کھول کے نہ ہنس سکا ۔شرارت کرنی چاہی تو اسے 

ا کچھ کیا تو اپنے مقام اور مرتبے کا خیال ستانے لگاکہ اگر اس نے ایسا ویس

دوسروں کی چھوڑیں اس کے سگے بہن بھائی اس کی عزت نہیں کریں گے۔  

سورج کی اس قدر محتاط اور سخت تربیت نے   اسے کبھی بھی کسی معاملے میں 

فطری اظہار کا موقع نہ دیا۔ خود کے مقابلے میں چندر اور پمو کو شرارتیں کرتا 

وہ بھی اس طرح کے مشاغل میں  دیکھتا  تو دل میں حسرت لیے پھرتا کہ کاش

حصہ لے سکتا    ۔ لیکن  جب بھی وہ اس طرح  کرنے کے  لیے کچھ سوچتا تو 

( بن کر وعظ و نصیحت شروع کر دیتی وہ Super Egoاس کی ماسی سپر ایگو )

چندر کی شرارتوں کو بطور  دلیل  پیش کرتے ہوئے سورج کی ذمہ داریوں پر 

سورج کے اندر بھی  احساس بڑائی جنم لیتا اسے ایک طویل درس دیتی جس سے 
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اور وہ خود کو کوئی آسمانی مخلوق سمجھنے لگتا ۔ لیکن خالی خولی احساس 

بڑائی نے اسے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاہا۔ بقول ڈاکٹر ممتاز احمد خان 

سورج کو  حد سے  زیادہ توجہ اور سخت تربیت کے مراحل سے گزار کر :’’

ی شخصیت  کی جبلت نے ایسا زور مارا تو وہ جنسی دیو بننے کچل ڈاال گیا اس ک

جنسی ’’سورج کے جنسی دیو بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے ۔  ۸۸‘‘لگا۔  

جسے اس نے سماج کے دباؤ کے زیر ا ثر  دبا رکھا تھا ، کا اظہار وہ ‘‘ جبلت

یں چندر چاندنی کے سامنے کرتا ہے ۔ چاندنی بن ماں باپ کی بچی تھی جو بچپن م

اور پمو کو  باغ میں کھیلتے ہوئے ملی تھی۔ اب جوان ہو چکی تھی   ۔ سورج اس 

راز سے بخو بی آگاہ تھا کہ اس کا بھائی چندر چاندنی سے محبت کرتا ہے۔اس کے 

باوجود اس نے اپنی جنسی خواہشات کا رخ جسے اس نے برسوں سے دبا رکھا تھا  

ے لیے آسان ہدف تھا کیونکہ سورج کو چاندنی کی طرف موڑ دیا۔ چاندنی اس ک

یقین تھا کہ اس کی کوئی نہیں سنے گا اور نہ ہی یقین کرے گا ۔چاندنی پر سورج 

کا راز اس وقت کھلتا ہے جب وہ اسے نہانے کے دوران  چوری چھپے جھا نکتے 

ہوئے پکڑتی ہے ۔ یہاں سے سورج کی شخصیت میں دو رجحان سامنے آتے ہیں۔ 

شریف اور ذمہ دار انسان نظر آتے ہیں ‘‘  بڑے  سرکار’’ ہ مجمع  عام میں و

جبکہ تنہائی میں جنسی دیو یا شیطان  کا روپ دھار لیتے ہیں۔  چاندنی کے عالوہ 

آشاکو سورج کے جنسی کارناموں کا علم ہو تا ہے ۔ لیکن وہ بھی خاموش رہتی ہے 

رنا ، ۔ بچپن ہی سے سورج سے منسوب ہونے کی وجہ سے سورج کی خدمت ک

اس کی ہر ضرورت  کا خیال رکھنا اور اس کی ہر لغزش پر پردہ ڈالنا وہ اپنا 

فرض سمجھتی تھی۔ اوشا پر سورج کی شخصیت کا  شیطانی پہلو اس وقت سامنے 

آتا ہے جب وہ سورج کو کمرے کی تنہائی میں ننگی  تصویر کے ٹکڑے کرتے 

 ہوئے دیکھتی ہے :

دبے پاؤں کمرے میں پہنچیں وہ ناشتے سے لدی پھندی کشتی لیے 

تو بڑے سرکار ہاتھ میں شکاری چاقو سے میز پر جھکے ہوئے 

تھے ان کے سامنے ننگی عورت کی ایک تصویر بری طرح کٹی 

پھٹی پڑی تھی اوشا کی چیخ نکل گئی ۔۔۔ اوشا نے دیکھا اس کے 

سامنے اس کے من مندر کے دیوتا کی بجائے ایک شیطان کھڑا 

دانت باہر کو نکل آئے ہیں اور آنکھوں میں ہے اس کے خونخوار 

 ۸۹دیوانے پن پھرائے ۔ 

( کی سر کش قوتوں کے ہاتھوں  مغلوب ہو کر     جب بھی موقع ملتا Idسورج اڈ)

ہے انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ مندرجہ باال اقتباس میں ننگی عورت کی تصویر 

کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا جنسی جذبے میں تشدد یعنی ایذا پسندی کے رجحان کی 

د  طرف اشارہ کرتا ہے ۔ ننگی عورت کی تصویر کے ٹکڑے کرنے کا مقص

سورج کا چاندنی کی دوشیزدگی اور معصومیت کا خون کرنے کی خواہش کی 

طرف اشارہ کرتا ہے ۔ کیونکہ ایک دفعہ وہ اس شکاری چاقو سے چاندنی کے 
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گریبان کے بٹنوں کو چھوتا ہے پھر اس چاقو کو اس کے ہاتھ پر   آر پار کرنے 

 ہ ہی ہے۔ کی بجائے خالی رگڑتا ہے ۔اس کے اس فعل کا محرک جنسی جذب

 (Dreamخواب )

چندر ایک طرف چاندنی سے محبت کرتا ہے   تو دوسری طرف بھائی کو دیوتا 

مانتا ہے۔   پورے ناول میں بڑے بھائی کا شیطانی روپ چندر کے لیے آکر تک 

راز ہی رہتا ہے ۔ لیکن بڑے بھائی  چندر کی  چاندنی کے ساتھ محبت کا احترام کم 

در کے متعلق ڈراؤنا خواب ایک طرف اس کے احساس ہی کرتے ہیں۔ سورج کا چن

جرم کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسری طرف اس خواہش کی طرف کہ کسی 

طرح  چندر اس کے اور چاندنی کے درمیان سے نکل جائےچاہے اس کا قتل ہی 

 کیوں نہ ہو جائے  ۔

راتوں کو وہ ڈراؤنے خواب دیکھ کر چونک پڑتے روشنی  جال کر 

ں اور کپڑوں پر خون کے نشان ڈھونڈھتے پھر بھی اپنے ہاتھو

ٹھنڈا نہ ہوتا تو چندر کے کمرے میں جاکر اسے دیکھتے کہیں 

زخمی تو نہیں ہے۔   سانس تو چل رہی ہے اسے زندہ اور سہی 

 ۹۰سالمت پا کر بے اختیار ان کی ممتا جاگ اٹھتی۔

سودہ خواہشات جو فرائیڈ نے خوابوں کی تشریح کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ نا آ

جاگتے میں پوری نہ ہو نوہ خواب  میں پوری ہو جاتی ہیں ۔   دوسری طرف 

ڈراؤنے خوابوں کو فرائیڈ نے احساس گناہ کا نتیجہ قرار دیا ہے ۔ مندرجہ با ال 

اقتباس میں  ایک طرف سورج کے ال شعور میں دبی وہ خواہش  کہ چندر، چاندنی 

ساس ندامت اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ سے دور ہو جائے تو دوسری طرف اح

 اسے جا کر دیکھے کہ وہ  سالمت ہے کہ نہیں ۔ 

اس ناول کا اختتام فلمی انداز میں ہوتا ہے ۔ چندر کے گھر چھوڑنے کے بعد 

چاندنی کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ سورج سے شادی کرے ۔ چاندنی ،چندر 

ی ہے ۔ اوشا ،سورج اور چاندنی سے  محبت کرتی ہے جبکہ اوشا ، سورج کو چاہت

کی شادی کے موقع پر چاندنی کو  ایک طرف چندر کی بے وفائی یاد دالتی ہے تو 

دوسری طرف  چاندنی کے دل میں  موجود سورج سے نفرت کو ہوا دیتی ہے ۔اس  

شادی کو رکوانے کے لیے وہ چاندنی کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کرتی ہے ۔وہ 

و چاندنی نے پینا ہوتا ہے  سورج جان بوجھ کر چاندنی کا گالس اٹھا زہر کا پیالہ ج

 کر پی لیتا ہے ۔سورج کی زندگی کا خاتمہ اس ناول کا اختتام ہے۔ 

سورج کی تربیت ، اس کی حرکتیں اور دہری شخصیت اور پھر انجام قاری کو 

الجھاکر رکھ دیتا ہے کہ وہ اس سے نفرت کرے یا اس کے انجام سے اس سے 

مدردی کرے ۔ یا پھر بقول فرائیڈ انسان کبھی اچھا تھا ہی نہیں ۔ سورج کے انجام ہ
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کو فرائیڈ کے اس قول کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تہذیب کی گھٹیا 

 ترین منافقت جبلت کے بےلگام اظہا ر سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ 

 ء(۱۹۷۸گرگِ شب: اکرام ہللا)

’’ کہانی کے اعتبا ر سے سوفو کلیز کے ڈرامے ‘‘  شب  گرگِ’’ اکرام ہللا کا ناول

کے ‘‘ اوڈی پس ’’  سے زیادہ متاثراور قریب نظر آتا ہے ۔‘‘ اوڈی پس ریکس

قصے میں اوڈی پس نادانستگی میں اپنی ماں بو کاسٹا سے شادی کر لیتا ہے لیکن 

ی جب دونوں پراپنے حقیقی رشتے کی اصلیت کاراز کھلتا ہے تو اوڈی پس اپن

آنکھیں پھوڑ کر دیوانہ اور بیراگی بن جاتا ہے جبکہ اس کی ماں بوکاسٹا کوخود 

کے قصے میں نہ تو اوڈی پس )غالم احمد (  ‘‘ گرگِ شب ’’ کشی کر لیتی ہے ۔ 

خود کو اندھا کرتا ہے اور نہ ہی بوکاسٹا )ماں(  خودکشی کرتی ہے ۔ کیونکہ اس 

تعلق  نادانستگی کی بجائے  شعوری ناول کے اوڈی پس اور بوکاسٹا کا جسمانی 

کے اصل قصے میں نادانستہ غلطی کی سزا   ماں ،بیٹا  دونوں ‘‘ اوڈی پس’’ہے۔

میں ماں ، بیٹے کے جسمانی تعلق کے نتیجے ‘‘ گرگِ شب’’کو ملتی ہے ۔ جبکہ 

میں جنم لینے والے کر دار شفیع کو ملتی ہے ۔ اوڈی پس اور شفیع    میں جو قدر 

دونوں کی زندگی میں جبرو قدر  کا   عمل دخل ہے ۔ جس طرح  مشترک ہے وہ

اوڈی پس العلمی میں المیے سے دوچار ہوتا ہے اسی طرح شفیع کو بھی اپنی 

پیدائش پر کوئی اختیار نہیں  تھا ۔ اس بے اختیاری کے نتیجے میں جنم لینے والے 

احمد خان  شفیع کی بھی وہی حالت ہوتی ہے جو اوڈی پس کی تھی۔ ڈاکٹر ممتاز

 لکھتے ہیں:  

ء( میں موضوع  کے یا ۱۹۷۸‘‘ )گرگِ شب’’اکرام ہللا  کا ناول 

تھیم کے اعتبار سے ایک تجربہ کیا گیا ہے جس کا تعلق اوڈی پس 

(  جیسے نفسیاتی و جنسی رویے Oedipus Complexکمپلیکس )

سے ہے جس کا مطلب ہے کہ ان Incestسے ہے بلکہ یوں کہیئے 

ی تعلق کہ جن سے کہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے لوگو ں سے جنس

۔ یونا نی ڈرامے اوڈی پس ریکس میں یہی مسئلہ  پیش کیا گیا ہے 

کہ جہاں بیٹے کی شادی سگی ماں سے ال علمی کی بنیاد پر ہو 

جاتی ہے اور العلمی و عدم واقفیت کے پردے اٹھنے پر اوڈی پس 

وہ ایسے کرب میں  کی نفسیات میں ہولناک تبدیلیاں آتی ہیں اور

مبتال ہوتا ہے کہ جس کا سدھار نا ممکن ہے اور جو موت کے 

  ۹۱ساتھ ہی ختم ہو سکتا ہے ۔

اوڈی پس کی ہولناک  نفسیاتی  الجھنوں کی طرح شفیع کی زندگی بھی نفسیاتی  

الجھنوں سے پُر ہے ۔ شفیع  کی   یہ نفسیاتی الجھنیں تین  صورتوں میں سامنے 

 آتی ہیں ۔  
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 ساوڈی پس کمپلیک ۔ ۱

 ۔ عورت سے جنسی  و جذباتی تعلقات میں ناکامی۲

 ۔ خواب ۳

 ۔اذیت کوشی ۴

 ۔ تہذیبی جبر )باب چہارم میں دیکھے(۵

 (Oedipus Complex۔اوڈی پس کمپلیکس)۱ 

شفیع کی شخصیت میں پایا جانے واال اوڈی پس کمپلیکس  منفی اوڈی پس   

صورت میں کہ شفیع کو مخالف جنس  کمپلیکس کی بہترین مثال ہے ۔ منفی اس 

والدین )ماں( سے شدید نفرت جبکہ ہم جنس والدین )باپ( سے کسی حد تک 

ہمدردی ہے ۔ فرائیڈ کی رو سے شفیع اگر ماں سے محبت اور باپ سے نفرت 

کرتاتو  ہم اس کی شخصیت کا مطالعہ مثبت اوڈی پس کمپلیکس کے اصولوں پر 

ا منفی دونوں صورتوں میں یہ کمپلیکس ظاہر ہو کرتے ۔ فرد کے بچپن میں مثبت ی

سکتا ہے ۔ اگر یہ کمپلیکس بچپن کے بعد  بھی موجود رہے تو فرد کی ذہنی زندگی 

غیر متوازن اور کئی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے ۔ جیسا کہ شفیع کی 

 ہے ۔

 :اوڈی پس کمپلیکس کے اسباب

ا متوسط زمیندار  تھا۔ ان کی دو بیویا ں تھیں شفیع کا والد میاں جی   فیروز  آباد  ک

۔شفیع اپنے والد کی دوسری بیوی میں سے تھا۔میاں جی نے جب شفیع کی ماں سے 

شادی کی تو اس کی دوسری بیوی بوڑھی جبکہ اس سے پیدا ہونے والی اوالد جن 

میں ایک جوان بیٹا غالم احمد بھی تھا۔ گھر اور محلے میں مشہور تھا کہ شفیع 

 پنے باپ کی بجائے اپنے سوتیلے بڑے بھائی  غالم احمدکی اوالد ہے۔ا

شفیع کے مطابق اس کے والد کی قلیل آمدنی کی تقسیم پر  گھر میں اکثر و بیشتر   

جھگڑا رہتا۔ یہ جھگڑا اس کی ماں اور بھابھیوں کے درمیان ہوتا تھا۔  شفیع اور 

اس کی بھابھیوں کے بقول شفیع کی ماں اپنے حصے سے زیادہ ہتھیا لیتی تھی۔ 

گو طبیعت کے مالک تھے۔ وہ کسی سے میاں جی جو حد درجہ حلیم ، متین اور کم 

نا انصافی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر اپنی بیوی سے اپنا فیصلہ زور ، زبر دستی 

سے منوانے کے بھی اہل نہیں تھے۔    جھگڑا روزانہ کا معمول تھا۔ بڑی اور 

چھوٹی بھابھی  دونوں میں سے کسی نے بھی شفیع کو قبول نہیں کیا ۔ کیونکہ بڑی 

نزدیک شفیع اپنے بڑے بھائی  اور اس کے شوہر غالم احمد کا بیٹا  بھابھی کے

ہے۔  شفیع ہوش سنبھالنے سے لے کر فیروز آباد چھوڑنے تک مختلف لوگوں سے  

اشاروں ، کنایوں میں یہ سنتا رہا تھا کہ اس کی شکل اپنی سوتیلی ماں سے ہوبہو 
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ں باپ یا بہن بھائی ملتی ہے۔ لوگ طنزیہ ہنستے ہوئے کہتے کہ بچوں کی شکل ما

سے ملتی ہے مگر بچے کی شکل سوتیلی ماں سے ملتی ہے ، کبھی نہیں دیکھا۔ 

خود شفیع کا بھی یہی خیال تھا۔ پہلے تو شفیع  کچھ کم ہی سمجھتا کہ اس کا راز 

کیا ہے ؟ مگر ایک دن اس کی ماں اور بڑی بھابھی کے درمیان توتو، میں میں 

دونوں نے ایک دوسرے کو خوب کوسنے اور اور  کچھ زیادہ بڑھ گئی  ۔ جس میں

گالیاں دیں۔ اس دوران شفیع کی سوتیلی ماں نے جب بڑی بہو کو جھگڑے سے منع 

کیا تو اس نے اسے بھی دبے لفظوں  شفیع  کی ماں اور  اپنے خاوند کے ناجائز   

تعلق کا طعنہ دیاجو شفیع کی ماں بھی سن رہی تھی ۔ بقول شفیع جب اس کی 

ی کا یہ تیر نشانے پر لگا تو اس کی ماں نے بات بدل کر اسے اس کی بہن کا بھابھ

طعنہ دیا جو محلے کے  کسی  میراثی کے ساتھ بھاگ گئی تھی ۔ بڑی بھابھی جو 

ابھی تک اشاروں میں بات کر رہی تھی اور شفیع  پر بھی واضح نہیں ہو رہی تھی 

 ئے۔ ۔ بھابھی نے اب کی بار سب  راز  کھول کر رکھ دی

اے بی بی ! ذرا اپنی چارپائی تلے ڈنڈا پھیر ، میری بہن تو ’’

میراثی کے ساتھ بھاگ گئی تھی نا ۔ تو نے تو میرا خاوند مجھ سے 

چھینا ہوا ہے۔ سوتیلے بیٹے سے یارانے لگایا ہوا ہے ۔ شرم ہے تو 

کہیں  ڈوب مر۔ اسی کے بیج سے پیدا کرکے اس کے سامنے 

 ۹۲۔ ‘‘شریک کھڑا کر دیا

شفیع کے لیے یہ انکشاف ایک طرف بھابھی اور محلے والوں کے الزام کی   

تصدیق تھا تو دوسری طرف اس  کی شخصیت کی شکست وریخت اور نفسیاتی 

الجھنوں کا آغاز تھا۔ اس تصدیق کے باوجود بھی وہ اپنی ماں اور سوتیلے بھائی 

تھا۔اس کی دو کے تعلقات  کے قبول کرنے میں  کشمکش  اور تذبذب کا شکار 

وجوہات تھی ۔ پہلی یہ کہ وہ ابھی بچہ تھا دوسری یہ کہ اس کی ماں اس  طعنے 

سے الجواب ہو کر رونے پیٹنے لگ جاتی کہ یہ اس پرخواہ مخواہ کی ناجائز 

 تہمت ہے ۔ شفیع بھی کسی حد تک اسے جھگڑے کی وجہ سمجھتا۔ 

کا بچپن گزر جاتا بھابھی کے طعنے اور لوگوں کے خاموش انکشاف میں شفیع 

ہے ۔ اس کو پہلی بار نفسیاتی جھٹکا لڑکپن میں تب  لگا جب وہ محلے کی لڑکی 

حمیدہ سے ملنے ،رات کو   ایک کھنڈر میں جاتا ہے۔ اس رات جب شفیع اور 

 حمیدہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو اچانک حمیدہ نے شفیع سے کہا :

 مانو گے۔شفیع !تم سے ایک بات پوچھوں برا تو نہ ’’

میرے کان کھڑے ہوئے ،میرے دل میں بیٹھے ہوئے چور نے پہلو 

تم کوئی بات پو چھو اور میں برا مانوں یہ کیسے ہو ’’ بدال  ۔ 

 ۔‘‘سکتا ہے 

 ‘‘میری ماں کہتی تھی کہ ۔۔۔۔۔۔’’

 ‘‘ہاں ہاں کہو رک کیوں گئی ’’ 
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  ۹۳۔‘‘ میری ماں کہتی  تھی کہ تم بھائی غالم احمد کے بیٹے ہو  

مذکورہ  باال خاندانی پس منظر ،   حاالت و واقعات ہی شفیع کے اوڈی پس 

کمپلیکس کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ منفی اوڈی پس کمپلیکس ہے ،جس میں  شفیع کو 

باپ  سے بڑھاپے اور شرافت کی وجہ سے ہمدردی ہے جبکہ اپنی ماں سے اپنے 

اس کی شخصیت  حرامی ہونے کی خفت  کی وجہ سے سخت نفرت ہے ۔  یہ نفرت

کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔  جس کا اظہار اس کی بعد کی زندگی میں بارہا ملتا 

 ہے ۔ 

شفیع فیروزآبادچھوڑ کر شہر چال جاتا ہے۔وہاں وہ اپنی محنت  کے بل بوتے پر 

بہت بڑا کاروباری بن جاتا ہے ۔  اس کے پاس عالیشان  گھر اور نوکر چاکر ہونے 

اتی الجھنیں ختم نہیں ہوتیں۔ اکثر وبیشتر وہ اپنی ماں کی کے باوجود ،اس کی نفسی

موت  کی خواہش اور اس سے نفرت کرتا نظر آتا ہے ۔ ایک دن اس   کا نوکر 

دینوں شفیع کو آ کر بتاتا ہے کہ   خانسامے کی ماں کی موت  کا تار آیاہے اور وہ  

کی خبر سن کر کچھ دنوں کی چھٹی مانگتا ہے ۔شفیع ،خانساماں کی ماں کی موت 

 اپنی ماں کی موت کی خواہش کرتا ہے :

دینوں سو روپے لیکر چال گیا ۔میں نے میز  سے کار کی  چابی 

اٹھائی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری کے کاش یہ تار میری ماں کے مرنے 

کا آیا ہوتا۔ کیا خبر ہے کہ وہ مرہی چکی ہو ؟ میرا یقین ہے کہ اس 

نہ کسی حیلے سے خود  کی موت مجھ سے چھپی نہ رہے گی کسی

 ۹۴ہی پتہ چل جائے گا ۔

ماں سے  متعلق نفرت کو  وہ شعوری طور پر اپنے ال شعور میں دبائے رکھتا ہے 

۔ یہ کبھی خواب کی صورت میں سامنے آتی ہے تو کبھی وہ بے بس ہوکر کہتا ہے 

ک کہ اسے بھی اپنی پسند کا جنسی ساتھی چننے کا حق تھا۔  شفیع کا یہ انکشاف  ای

طرف اس کی ماں کا اپنے  سوتیلے بیٹے سے ناجائز تعلق کی تصدیق ہے تو 

 دوسری طرف ماں سے نفرت کا اظہا ر ہے ۔ 

شفیع ماں سے متعلق الشعوری طور پر شدید الجھنوں کا شکار  رہتا ہے ۔پیشہ ور 

(     سے جنسی فعل میں ناکامی کے بعد اس پر ہسٹریا Merryعورت میری )

(Hysteria کا )  ایسا دورہ پڑتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔اس دوران

 ماں سے الشعوری نفرت ہذیان کی صورت میں سامنے آتی ہے ۔  

( والے واقعے والی رات  اسے کئی ڈراؤنے خواب Merryہوتا یوں ہے کہ میری )

آئے جن کی وجہ سے وہ ڈر کر اٹھ بیٹھا ۔ صبح ہوئی تو اس کی طبیعت خراب تھی 

ذہن ماضی کے واقعات میں الجھا ہوا تھا ۔ وہ الشعوری طور پر زبردست ذہنی  ۔

کشمکش کا شکار تھا۔ جس کی وجہ سے اسے    کسی طرح بھی ذہنی طور پر 

صحت مند نہیں  کہا جا سکتا تھا۔   دفتر پہنچ کر اس کو زبر دست دورہ پڑا کہ وہ 
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ہ اپنا منہ میز پر لگے شیشے ہوش میں نہ رہا۔ اس کا منیجر جب کمرے میں آیا تو و

سے رگڑ رہا تھا۔اس کے بقول کہ اس کے منہ پر کالک لگی ہے اور وہ اسے 

صاف کر رہا ہے ۔ پھر وہ منیجر سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ۔ اس نے منیجر 

کو ایک دیہاتی عورت کا حلیہ بتایا کہ وہ شہر میں اس کا پتہ پوچھتی پھرتی ہے 

یرے متعلق کوئی کچھ نہ بتائے ۔ وہ ہذیان  کی حالت میں بولتا اگر وہ یہاں آئے تو م

ہوا کمرے سے باہر نکل کر ہال میں آ گیا۔اب اس تماشے میں تمام مالزم شامل 

تھے۔کچھ لوگ  اس کی اس حالت پر ہنس رہے تھے اور کچھ ہمدردی کا اظہار کر 

ت کے رہے تھے ۔  اس نے سب سے مخاطب ہو کر ایک بار پھر اس بوڑھی عور

متعلق کہا کہ وہ اس کے متعلق   لوگوں سے  غلط سلط کہتی ہے کہ وہ اس کا بیٹا 

نہیں ۔ اس دوران ال شعور کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ وہ تمام با تیں جو اس نے 

برسوں سے اپنے اندر دبا رکھی تھیں ایک ایک کرکے باہر آنے لگیں۔ایک دفعہ 

ی مگر منیجر نے اس سے کہا کہ آپ کی اس نے اپنی اصلیت کھول کر بتانی چاہ

طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں   ۔  اس نے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے 

 کہا :

جیسے حضرت عیسٰی کا کوئی باپ نہ تھا ویسے ہی میری کوئی 

میرے باپ نے  اپنی ُصلب  نالی میں پھینک دی ۔ ’’ماں نہ تھی ۔۔۔۔ 

سے اٹھا لیا ۔ میری  نو مہینے کے بعد لوگوں نےمجھے نالی

صورت دیکھی ، قصبے کے جس شخص سے ملتی تھی اس کے 

 ۹۵۔‘‘پاس پہنچا دیا اور وہ میرا باپ تھا

مندرجہ باال اقتباس ماں سے نفرت کی انتہائی صورت ہے، وہ جو شفیع نے برسوں 

سے اپنے ال شعور میں دبا رکھی تھی۔ اس اظہار کے بعد اس کی طبیعت اس قدر 

( میں داخل Mental Hospitalمجبوراً اسے ذہنی مریضوں کے ہسپتال )بگڑ گئی کہ 

 کروا دیا گیا۔ 

 ۔ عورت سے جنسی وجذباتی تعلقات میں ناکامی۲ 

عورت سے جنسی و جذباتی تعلقات میں ناکامی  کی سب سے بڑی وجہ اوڈی پس 

کمپلیکس ہی ہے۔  اس نا کامی   کے پیچھے چھپی الجھن کا پس منظر بھی شفیع  

ور حمیدہ کا وہ واقعہ ہے،جب  اس نے پہلی دفعہ حمیدہ سے جسمانی تقاضے پر ا

اصرار کیا تھا اور اس نے شفیع سے اس کی ولدیت پوچھ لی تھی۔   حمیدہ کے اس 

سوال کے بعد جسمانی تقاضے تو دور   شفیع کو ہوش بھی نہ رہا۔ شفیع اپنے آپ 

ال۔ حمیدہ  ،شفیع کی اس حالت میں اس قدر کھو گیا کہ اسے وقت کا پتہ بھی نہ چ

کو  اس کی  جنسی کمزوری سمجھ کر ، گھر والوں کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے 

 ۔ 
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اس واقعے کے بعد شفیع کی نفسیاتی الجھنوں میں  رہی سہی کسر  ایک دوسرا 

واقعہ پورا کردیتا ہے۔شفیع ،  حمیدہ سے جنسی فعل میں ناکامی کے بعد ایک رات  

میں اپنی نفسیاتی الجھنوں میں کھویا، تنہا بیٹھا تھا ۔ا چانک حمیدہ    جب اسی ویرانے

کو آتے دیکھا ۔اس کے ساتھ اس کا  عاشق نذیر بھی تھا۔    وہ دونوں شفیع سے ال 

تعلق ہوکر کپڑے اتارتے ہیں ، مباشرت کرتے ہیں ۔ اس دوران شفیع جس کے 

ر مشتعل ہو جاتے جذبات  جوکبھی جانوروں کو جنسی مظاہرہ کرتے دیکھ ک

تھے۔اس وقت اندھیرے  میں  تھوڑی دور خاموش کھڑا   دیکھتا رہا۔ اس کی قوت 

اس قدر سلب ہو گئی کہ اس پر اسے کسی قسم کا رنج ، غصہ ، رقابت، حسد حتی 

کہ شہوت بھی محسوس نہ ہوئی ۔اس کی بد قسمتی کی یہیں بس نہ ہوئی بلکہ نذیر 

عد اسے تاکید کی کہ میاں احمد دین  کے نے حمیدہ سے جنسی فعل کرنے کے ب

گھر جب بھی  وہ جائے تو اس کے بیٹے شفیع سے بچ کر رہے  کیونکہ وہ بھی 

 جوان ہے ۔ حمیدہ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے :

 کون شفیع ؟ ’’ 

 وہی شفیع ۔میاں احمد دین کا بیٹا اور کون ۔

آتی ہوئی کے   اچھا! وہ  حرامی شفیع  ہاہاہاہا، حمیدہ نے کھل کھال

ہنسی کو پکڑے جانے کے ڈر سے سینے میں دبا لیا ۔وہ مجھے کیا 

  ۹۶۔‘‘گھورے گا وہ تو خود لڑکی ہے

حمیدہ کا شفیع سے اس کی ولدیت کی تصدیق  اور شفیع کے سامنے اپنے عاشق 

سے جنسی مالپ  شفیع کی جنسی تسکین کی راہ میں ایک مستقل الجھن بن جاتا 

ہے ۔  شفیع کا یہ پہال جنسی تجربہ اس قدر بری طرح ناکام ہوتا ہے کہ وہ جنسی 

ربت کا سوچتا ہے تو طور پر ناکارہ ہوجاتا ہے۔ جب بھی وہ کسی عورت کی ق

ناجائز اوالد ہونے کا احساس ،حمیدہ کا سوال بن کر درمیان میں آجاتا ہے۔ وہ اس 

سوال اور صورتحال سے بھاگ کر شہر چال جاتا ہے لیکن یہ تمام باتیں وہاں بھی 

 اس کا پیچھا نہیں چھوڑتیں۔      

ماضی سے پیچھا شہر  کی زندگی میں  شفیع کا رویہ فراری نظر آتا ہے ۔وہ اپنی 

چھڑانے کے لیے سب سے پہلے اپنا نام تبدیل کرتا ہے اور شفیع سے ظفر بن جاتا 

ہے ۔   وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے کاروبا ر میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ 

اسے ماضی سے متعلق سوچنے کا موقع  نہ ملے۔ تھوڑے عرصے کے لیے وہ 

لیکن جلد ہی اسے اس  بات کا اندازہ   اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی رہتا ہے

ہوجاتا ہے کہ دولت کی فراوانی کبھی بھی اس کی کوتاہ ہمتی کو خود اعتمادی میں 

تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس نے کاروبا رمحض ماضی سے چھٹکارا حا صل کرنے 

کے لیے شروع کیا تھا ۔   اس کا خیال تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر مستقبل میں 

 ایہ دار بنے گا ، مگر ناکام  رہا۔ کامیاب سرم
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اپنی احساس  محرومی  اور نفسیاتی الجھنوں سے چھٹکارے کا یہ طریقہ جب مفید 

ثابت نہ ہوا تو شفیع نے شراب  نوشی کا سہارا لیا۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے یہ بھی 

فرار کا ایک ذریعہ ہے ۔ان تمام کوششوں کے باوجود   بھی وہ ذہنی طور پر 

زندگی نہ گزار سکا۔نفسیاتی الجھنیں اپنی جگہ  مگر جنسی نا آسودگی صحت مند 

کی وجہ سے  اس کی زندگی ویران تھی۔  اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس خال کو 

شراب سے نہیں بھرا جا سکتا ۔ ایک مرتبہ وہ پھر عورت کی طرف متوجہ ہوا کہ 

 وقت گزارنے کے لیے عورت اچھا مشغلہ ہو سکتی ہے ۔ 

شراب بار میں شفیع  کی مال قات اس کے کاروباری دوست مسز اے۔بی  ایک رات

شیخ  ) ریحانہ (  سے ہوتی ہے۔  شفیع کو ریحانہ میں جنسی و جذباتی کشش 

محسوس ہوتی ہے ۔اس سے پہلے کہ وہ اس کے متعلق کو ئی مثبت پیش رفت کرتا 

شفیع کے  ریحانہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے ۔ گفتگو کے دوران ریحانہ ،

حد سے زیادہ شراب  پینے کے متعلق  سوال کرتے ہوئے  کہتی ہے  کہ ظفر 

صاحب ) شفیع کا بدال ہوا نام ( کیا  میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہو ں ؟ تو 

شفیع کو جھٹ سے حمیدہ کا واقعہ یاد آجاتا ہے کہ اس نے بھی ایک دفعہ  ایک 

 سوال پوچھا تھا  ۔

ے بھی کسی نے اسی محبت اور لجاجت سے مجھے یاد آگیا کہ پہل

ایک بات پوچھنے کی اجازت چاہی تھی۔ریحانہ کو کہاں سے پتہ 

چل گیا کہ میں اپنے باپ کا نہیں بھائی کا بیٹا ہوں۔کیا ہر عورت 

محبت کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری  سمجھتی ہے کہ اس کی 

یہ کافی نہیں  نگاہوں کا مرکز کہیں اپنے بھائی کا بیٹا تو نہیں۔  کیا

کہ وہ مرد ان کے جی کولبھاتا ہے ، انہیں پسند ہے ۔  اس سے آخر 

کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اپنے بھائی  کا یا چچا کا یا ماموں کا بیٹا 

ہے ۔میں اٹھ کے کہنے  واال تھا کہ بیگم ریحانہ شیخ آپ جو کچھ 

سمجھتی ہیں غلط ہے لیکن پھر اپنی عادت کے مطابق جوا کھیل 

 ۹۷۔‘‘پوچھیے ‘‘ا۔ چانس لے گیا گی

اس اقتباس سے شفیع کی ذہنی  سطح اور نفسیاتی الجھنوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا 

کی طرح وہ اپنا نفسیاتی تجزیہ بھی کرتا ‘‘ تحلیل نفسی’’سکتا ہے ۔ایک ماہر 

دکھائی دیتا ہے ۔ اس کے خیال میں اگر اسےکسی عورت کا سچا پیار مل جائے تو 

ب اور ڈراؤنے خوابوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے ۔    وہ ذہنی اور اسے  شرا

جسمانی لحاظ سے نارمل زندگی گزا ر سکتا ہے۔ عورت سے سچے پیار کی 

 خواہش دراصل  عورت سے جنسی تعلق کی خواہش ہے ۔   

شراب با ر میں ریحانہ  ، شفیع کی طرف مثبت پیش قدمی کرتی ہے مگر وہ اپنی  

کے ‘‘ تحلیل نفسی ’’کے زیر اثر مثبت جواب نہیں دے پاتا۔ اپنی نفسیاتی الجھنوں 
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نتیجے میں آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ریحانہ سے دوبارہ مل کر اپنی 

 غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ 

ایک دفعہ پھر وہ ریحانہ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے  کے لیے راضی کرتا ہے۔ 

اتھ چل پڑتی ہے تو شفیع تمام وقت جسمانی قربت سے جب وہ مان جاتی ہے اور س

گریز  کا کوئی نہ کو ئی بہانہ نکال لیتا ہے ۔ ریحانہ چونکہ  خود سپردگی کے 

ارادے سے آتی ہے   اس لیے وہ شفیع کو   اپنے جسم کو چھونے کے کئی مواقع  

۔ دیتی ہے مگر وہ  اپنی جنسی کوتاہیوں کے سبب اپنی ماضی میں کھو جاتا ہے

حتی کہ بند کمرے میں ریحانہ اس کے سامنے ننگی پڑی اسے دعوت دیتی ہے ۔ 

 شفیع یہاں پھر نا کام ہو جاتا ہے :

حمیدہ کے ساتھ والی رات کی طرح بے اعتمادی  ، پانی میں 

ڈوبتے ہوئے سکے کی طرح  میرے رگ و پے میں اترتی جا رہی 

ن کے اندر تھی ۔ ریحانہ مجھ سے چمٹی ہوئی تھی  ۔۔۔۔ میرے خو

اب کچھ باقی نہ بچا تھا ۔ زندگی کی دلیل صرف مایوسی تھی ۔۔۔۔ 

ریحانہ کا ازل سے تشنہ بدن پانی کے انتظار کی تاب نہ التے 

ہوئے آخر چل بسااور اس نے آنکھیں کھول دی اور نہایت بوجھل 

 ‘‘ آپ پھر تھوڑی سی شراب ہی پی کر دیکھ لیں ’’ آواز میں کہا 

نہیں۔ بیکار ہے ’’پلنگ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا  میں یہ کہتے ہوئے

  ۹۸۔‘‘ 

ریحانہ سے جنسی فعل میں ناکامی  کی وجہ اس کی ماضی کی نفسیاتی الجھنیں 

تھیں۔ اس بار ناکامی کے بعد شفیع کو ایک زبردست  نفسیاتی جھٹکا لگا جس نے 

خل اس کے دماغی توازن  بگاڑ دیا۔ ہسٹریائی حالت میں اسے ہسپتال میں دا

کروادیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں سے اسے معلوم ہوا کہ کئی سالوں سے  وہ اپنے ذہن 

کے کناروں کو پکڑ کر انتہائی بے دردی سے جھنجھوڑتا اور کھینچتا رہا تھا ۔جس 

کے نتیجے میں اس نے تلخ حقیقتوں سے بچنے کے لیے  اپنے اندر ایک حصار 

وری  الجھنیں ، الجھی ہوئی تھیں۔ کھینچ رکھا تھا۔ یہ وہ حصار تھا جس میں ال شع

انہوں نے کبھی بھی اسے صحت مند زندگی نہ گزارنے دی ۔ شفیع    جو کچھ آج 

تک دباتا آیا تھا ، اسے جب  کسی طور  راہ نہ ملی تو اس پر یہ ہسٹریائی حملہ ہوا۔  

اگر وہ ریحانہ کے ساتھ جنسی فعل کی تکمیل میں کامیاب ہو جاتا تو شاید اس کا 

قدر ذہنی توازن نہ بگڑتا ۔ ڈاکٹر نے شفیع کو مشورہ دیا کہ وہ کاغذ پر کچھ نہ اس 

کچھ تحریر کرتا رہے  تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی ۔ ظاہر ہے طریقہ 

کا ہے۔ اس طرح وہ کسی حد تک بہتر ہو جاتا ہے لیکن اس کی ‘‘تحلیل نفسی ’’

 الجھنیں جوں کی توں رہتی ہے ۔ 

فعل میں ناکامی کے کچھ عرصے بعد  ایک دفعہ پھر وہ اپنی ریحانہ سے جنسی   

ناکامی کے ازالے ، تنہائی دور کرنے اور جنسی ناآسودگی  کی غرض سے ایک 
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پیشہ ور دالل کے ہاں پہنچتا ہے ۔ وہ دالل  سے ایک سیدھی سادھی  اور غریب 

 طبیعت کی عورت کی مانگ کرتا ہے ۔ کیونکہ اسے تیز طرار عورتوں سے نفرت

ہے ۔ اس کے پیچھے  اس کی الجھنوں کا خوف نظر آتا ہے  کہ کہیں وہ بھی اس 

کے حرامی ہونے کا سوال نہ پوچھ لے۔ شفیع کے نزدیک کوئی بھولی بھالی 

عورت ہی شاید اس کے اندر موجود مباشرت کا خوف ختم کر سکتی ہے ۔  اس 

 کے بقول :

یہ خیال غلط  یہ میں آج کس راستے پر چل نکال ہوں؟ ۔۔۔۔ نہیں ،

ہے ۔ میں نے دراصل سوچا ہے کہ چلو تنہائی کا یہ عالج بھی 

دیکھے جیسے کوئی نا قابل عالج مریض دواؤں سے مایوس ہوکر 

ٹونے ٹوٹکے آزمانے پر بھی تیار ہو جاتا ہے ۔ سوچا تھا کہ 

ناواقف عورت کے سامنے ناکامی اور مستقل شرمندگی کا خوف 

ر ممکن ہے یوں میرا عدم تعاون پر بھی اتنا شدید نہیں ہوگا او

   ۹۹مصر ذہن میرے جسم کے ساتھ اشتراک عمل پر آمادہ ہو جائے۔

شفیع کا ذہن اور جسم نہ آمادہ تھا اور نہ ہوا۔ یہاں سے بھی وہ ناکام لوٹا ۔ جس کے 

نتیجے میں ایک بار پھر اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اس کے بعد وہ تمام الجھنیں 

کے ذہن میں چلی آ رہی تھی ان سے اس نے ہار مان لی۔ اسے  جو بچپن سے اس

یقین ہوگیا تھا کہ وہ  عورت سے کبھی بھی جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا ۔کئی 

کرتے ہوئے خود کو سمجھانے کی کو شش کی ‘‘ تحلیل نفسی’’دفعہ اس نے اپنی 

جنسی  فعل  کہ اس کے یہ خدشات بے بنیاد واہمے ہیں ۔  اس کے با وجود بھی وہ

 سے لذت  یاب نہ ہو سکا۔ بقول ڈاکٹر ممتاز احمد خان: 

عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی مریض کو جب اپنی نفسیاتی  

بیماری کا عالج مل جاتا  ہے تو اپنی قوت ارادی اور ماہر نفسیات 

کے عالج کے بل برتے پر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے یہاں معاملہ 

ری کا شعور ہی شفیع کے لیے زندگی اور بر عکس ہے یہاں بیما

  ۱۰۰موت بلکہ وجود کو پر سکون رکھنے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔

ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی اس رائے سے کلی طور پر اتفاق ہے کہ ایسے مریض 

کو جب اپنی الجھنوں کا ادراک ہو جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پر صحت مند ہو جاتے 

ی ایسا ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا ۔ اپنی تمام ہے ۔ ا صوالً شفیع کو بھ

خامیوں اور کو تاہیوں کا شعور ہونے کے باوجود وہ بار بار وہی غلطی دہراتا ۔کیا 

وہ اپنی اس حالت میں موجود خود اذیتی کا عادی ہو چکا تھا؟  یا پھر کوئی اور 

 دیتا ہے ۔ وجہ تھی ؟ اس کا جواب آگے چل کر شفیع خود ہی فراہم کر

جنسی فعل کی تکمیل میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اور نفسیاتی الجھن 

دراصل یہ تھی کہ شفیع اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اپنے بھائی اور ماں کی 
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طرح ناجائز  رشتے سے کوئی ایسی زندگی پیدا نہ کر دے کہ اسے بھی اس کی 

 کرنی پڑے۔ وہ کہتا ہے :طرح ساری زندگی حرامی ہونے کی ذلت  برداشت 

چاہت کا وہ ابلتا ہوا  دھارا جو تمام عمر انسانوں کو زندہ رہنے کا 

 جذبہ عطا کرتا رہتا ہے میں اسے دھتکار چکا ہوں۔ کیوں؟ 

 اپنے آپ کو مجرموں کے طرح چھپاتا پھرتا ہوں ۔ کیوں؟ 

 میرے لیے عورت ایک گالی بن کر رہ گئی ہے ۔ کیوں؟

عورت سے جنسی اختالط نہیں کر سکا ۔ میں تمام عمر کسی 

 کیوں؟

اس لیے  کہ میں کوئی زندگی پیدا کرنے کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں 

جو میری طرح تمام عمر اپنے والدین کی غلطی کی کالک اپنی منہ 

سے نوچ نوچ کر پھینکنے کی کوشش کرتی رہے  اور وہ اسی 

    ۱۰۱طرح اس کے چہرے پر تھپی رہے ۔

 (Dream۔ خواب)۳

شفیع کی شخصیت کی تخریب میں بہت حد تک خوابوں کا عمل دخل ہے اس لیے 

ضروری ہے کہ ان کی تشریح کی جائے ۔  ان خوابوں کا سلسلہ اس کے بچپن سے 

شروع ہوتا ہے ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  اس پر اپنی ماں اور سوتیلے بھائی 

ی ولدیت کی تصدیق کرتی کے ناجائز تعلقات کا   انکشاف ہوتا ہےاور حمیدہ اس ک

اور شفیع کے سامنے اپنے عاشق نذیر سے جنسی فعل کرتی  ہے ،تو یہ  دوباتیں 

اس کی شخصیت کا جزو ِ الزم یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس کے لیے مستقل  

نفسیاتی الجھن بن جاتی ہیں۔  شفیع اپنے محلے سے فرار ہو کر شہر چال جاتا ہے ۔  

بہت بڑا کاروباری بن جاتا ہے ۔ محلے سے فرار اور اس  شہر میں وہ ترقی کرکے

کے بقول کاروبار بھی اس کے فرار کا ذریعہ تھاکے باوجود مذکورہ باال نفسیاتی 

الجھنیں اسے رہ رہ کر ستاتی ہیں ۔اپنے ذہن کو ماضی کی یادوں سے پیچھا 

کے چھڑانے کے لیے وہ شراب کا  سہارا لیتا ہے ۔   وہ ان یادوں کو  شراب 

سہارے ایک حد تک دبانے میں کامیاب رہتا ہےمگر یہ الجھنیں خواب  کی صورت 

میں ظاہر ہو کر اس کی زندگی میں زہر گھولتی رہتی ہیں۔  اس کے خیالوں اور 

خوابوں کے پس منظر میں  اکثرو بیشتر یہ دونوں الجھنیں ملتی ہیں۔ وہ جتنا بھی 

بھاگ سکتا۔  کبھی وہ عالم تخیل ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے ، نہیں 

 میں سوچتا ہے :

میرے سب سے زیادہ محبوب دو تصورات ہوتے تھے ایک تو یہ 

کہ مجھے اپنی ماں کے عالوہ  کسی بھی اور عورت نے جنم دیا 

تھا اور دوسرا یہ کہ حمیدہ کا جنسی ساتھی نذیر نہیں میں تھا ۔ 

کیوں نہ  افسوس سوچوں میں حاالت چاہے کتنے ہی دل خوش کن
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مہیا کرلیے جائے مگر حقیقت کا ایک تیز کانٹا کہیں دور ذہن میں 

   ۱۰۲پڑا خلش پیدا کرنے کا فرض ادا کرتا رہتا ہے ۔

مندرجہ باال اقتباس ہی شفیع کے خوابوں کا پس منظر ہے۔     شفیع کے خوابوں کا 

ا رہا سلسلہ کافی طویل ہے۔  ذیل میں اس کے بچپن کے ایک خواب کو پیش کیا ج

 ہے  جو اس کی الشعوری خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ 

کے  ںجب وہ چھوٹا سا تھا۔  ایک  رات اس نے خواب میں دیکھا  کہ  سیڑھیو

نزدیک گوشت کے دو بڑے ڈھیر لگے ہیں۔ جیسے قربانی کا گوشت تقسیم کے 

لیے رکھا ہو۔ وہ حیران ہے کہ عید نہ ہونے کے باوجود یہ گوشت کہاں سے آیا 

ہے۔   اس کا  باپ   اور سوتیلی ماں اسے تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔  وہ ، اس 

رتے ۔ شفیع کو اچانک معلوم ہوتا کا باپ اور سوتیلی ماں آپس میں کوئی بات نہیں ک

ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے ۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ اگر وہ مر گئی ہے تو اس 

کا گوشت کاٹا اور تقسیم کیوں کیا جا رہا ہے ۔  اسے اپنی ماں کے مرنے کا افسوس 

ہونے کے ساتھ ساتھ اکیال رہ  جانے کا  دکھ بھی ہوتا ہے۔فرائیڈ نے  ایسے خواب 

ں اپنے پیاروں مثالً ماں، باپ ، بہن بھائی   کی موت  کو دیکھا جائے  اور جس می

اس پر غم و افسوس کا اظہار کیا جا ئے ،کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ  

 دراصل خواب دیکھنے واال ان کی موت  کاخواہاں ہوتا ہے ۔ اس کے بقول :

وتے خوابوں کا ایک سلسلہ جسے امتیازی پکارا جا سکتا ہے وہ ہ

ہیں جن کا موضوع عزیز ترین رشتہ داروں ، والدین ، بھائی، بہن 

یا کسی قریبی دوست کی موت ہوتا ہے ۔۔۔۔ بصورت دیگر ان 

خوابوں کے ساتھ ہے جس میں پیارے رشتہ دار کی موت تصور 

کی جاتی  ہے اور ان کا درد بھی محسوس کیا جاتا ہے ۔ یہ اشارہ 

تاتا ہے ، یہاں یہ خواہش ہے کہ کرتا ، جیسا ان کا موضوع ہمیں ب

مطلوبہ شخص کو مر جانا چاہیے تھا ۔۔۔ ۔اگر کوئی خواب دیکھتا 

ہے کہ اس کی ماں یا باپ ،  اس کابھائی یا بہن   مر گئے ہیں اور 

اس کا خواب صدمے کا اظہار کرتا ہے ، وہ ان میں سے کسی 

  ۱۰۳ایک کو مردہ دیکھنا چاہتا ہے ۔

ئیڈ کے مندرجہ باال اقتباس میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ شفیع کے خواب کا  فرا 

الشعوری طور پر ماں کی موت کی خواہش ہے۔ اس خواہش کی تصدیق ناول میں 

وہ کئی جگہ کرتا ہے مثالً اس کے خانسامے کی ماں کی موت کا تار آتا ہے تو وہ 

 سوچتا ہے کہ کاش یہ تار میری ماں کی موت کا ہوتا۔ 

ساتھ خوابوں کا یہ سلسلہ شفیع کے لیے خوفناک اور تکلیف  وقت گزرنے کے ساتھ

دہ ہوتا جاتا ہے ۔  وہ رات کو خواب دیکھتا ہے جبکہ دن بھر ان کی اذیت ناک 

دہشت سے لرزتا رہتا ہے۔ جب بھی اسے گزشتہ رات کا خواب یاد آتا ہے تو وہ 

خوابوں سے  کوئی کام نہیں کرسکتا اور  کچھ سوچ نہیں سکتا۔  وہ دن بھر     ان
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خوفزدہ رہتا ہے ۔ جب    وہ ان خوابوں سے  عاجز آجاتا ہے توخود کو شراب کے 

نشے میں غرق کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ان خوابوں کے ڈر سے سونے کی 

 بجائے آوارہ گردی کو ترجیح دیتا ہے۔ 

جوانی کے خواب   کا تعلق بھی اس کی مذکورہ باال نفسیاتی الجھنوں سے ہے ۔ 

یک خواب جس میں وہ خو د کو دریا کے تیز بہاؤ میں بیل کی دُم  پکڑے ، لوگوں ا

کو مدد کے لیے پکارتے دیکھتا ہے ۔ کوئی اس کی مدد نہیں کرتا ۔ اس خواب میں 

وہ اپنی ایک دوست محسن کو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ مگر وہ اس کی کوئی 

ی اپنے خواب کی تشریح و تحلیل مدد نہیں کرتا ۔ آنکھ کھلنے کے بعد  وہ خود ہ

کرتا ہے ۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنے عرصے بعد اسے محسن کیوں یاد آیا حاالنکہ وہ 

ایک سال اس کے ساتھ پڑھا تھا  اور کئی سال اسے بچھڑے ہوگئے ہیں ۔ اس 

خواب میں محسن کی موجودگی کی وجہ  دراصل محسن کے ساتھ  ایک ایسا واقعہ 

سے اس نے   برسوں پہلے بھال دیا تھا ۔ وہ یادیں الشعور شفیع کو پیش آیا تھا ج

میں کہیں محفوظ رہیں  اور ایک رات خواب بن کر ظاہر ہوئیں ۔  اس واقعے  اور 

یادوں کا تعلق بھی نہر اور پانی سے تھا ۔ ایک دن سکول سے واپسی پر وہ گھر 

کو بتاتا  جانے کی بجائے نہر پر نہانے چلے جاتے ہیں۔اسی دوران محسن ،شفیع

 ہے :

 ۔ ۔۔۔‘‘شفیع’’ پاس کھڑے محسن نے ایک سنجیدہ آواز میں کہا  

 کیا ہے ؟ میں بھی کھڑا ہو گیا ۔ 

 ‘‘ایک بات تمہیں بتاؤں’’ 

 ‘‘ہاں !بتاؤ’’ 

کل رسوال میرے گھر آیا تھا ۔ چھٹیوں کا کام لکھنے کے لیے ۔   ً
ئی کا وہ مجھ سے کہنے لگا ۔ جانتے ہو شفیع حرامی ہے ۔ اپنے بھا

۱۰۴بیٹا ہے ۔۔۔ 
  

محسن سے وابستہ یہ واقعہ  شفیع کو نہر پر پیش آیا تھا ۔اس نسبت سے وہ خود کو 

دریا میں گھرا پاتا ہے اور محسن پر ہی اس کی نظر پڑتی ہے  ۔ بعد میں جب شفیع 

اپنے خواب پر غور کرتا ہے تو اسے یہ مذکورہ باال واقعہ یاد آتا ہے ۔ اس واقعے 

ی اوڈی پس کمپلیکس سے ہی ہے ۔ شفیع کا  اس  خواب سے خوفزدہ کا تعلق بھ

ہونےکی وجہ  اس کے حرامی ہونے والی بات ہے۔  اس سے قبل دیکھے جانے 

والے خواب بھی اسی نوعیت کے تھے مگر شفیع  خوف اور ڈر کی وجہ سے ان 

کے بارے میں کم ہی سوچتا یا تشریح کرتا  تھا ۔ لیکن اس خواب کی تشریح و 

حلیل سے  جہاں اسے قدر ے سکون ملتا ہے وہیں وہ خود کو پیش آنے والے ت

خوابوں کی معنو یت سے بھی آگاہ ہوتا ہے ۔  اس خواب کی تشریح وتحلیل سے 

اس کی اکجھنوں کا ایک سرااس کے ہاتھ میں آجاتا ہے ۔ جس سے اسے یہ امید 
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ب  میں طرح طرح بندھاتی ہے کہ  ایک دن وہ  اپنی ال شعوری  الجھنیں جو خوا

کےوسوسے  بن کر اسے بے چین کیے رکھتی ہیں وہ ان کا حل ڈھونڈ لے گا۔ 

 ٹھیک اس طرح   :

ممکن ہے اس  باہمت اور مستقل  مزاج شہزادی کی طرح  جس     

نے طلسم کے زور سے مستقل سوتے ہوئے اپنے محبوب شہزادے 

ریزی کے ہر ہر مسام میں چبھی ہوئی سوئیوں کو برسوں کی دیدہ 

کے بعد چن چن کر نکال لیا اور جیتے جاگتے محبوب کے وصل 

سے ہمکنا رہوئی۔ میں اپنے ہی بدن سے سوئیاں نکالنے میں 

 ۱۰۵کامیاب ہوجاؤ نگا ۔

شفیع کی زندگی میں یہ کم ہی ہوتا ہے کہ اپنی الجھنوں  کی مستقل چبھنے والی 

ہے ۔ اپنے خوابوں کی سوئیوں کو چن لیا ہوکیونکہ اس کا مطلب ذہنی صحت مندی 

وجہ دریافت ہونے کے باوجود اسے ایسے خواب تواتر سے ہر رات آتے ۔ وہ ایک 

خواب کے بھیانک پن اور خوف کو  شراب کا سہارا لے کر زائل کرتا ،نیند  سے 

 دوری اختیار کرتا ،مگر وہ  اس سلسلے کو نہ روک سکا۔

 (Masochismاذیت کوشی )

شفیع میں اذیت کوشی کا رجحان بھی ملتا ہے۔پہلے پہل اس نے اپنی محرومی اور  

نفسیاتی الجھنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے شراب کا سہارا لیا لیکن رفتہ رفتہ یہ   

شراب اس کی شخصیت کا جزو الزم بن گئی ۔  یہ شراب اس کے لیے ماضی کی 

ایک ذریعہ تھی ۔ وہ اپنی نفسیاتی  سے فرار اور خو دسے انتقام   کا ںتلخ حقیقتو

الجھنوں کا وقتی حل شراب کی صورت میں نکالتا ہے ۔ اگر وہ شراب نہ پئے تو 

رات کو سو نہیں پاتا ۔ ماضی کے خیاالت اسے رہ رہ کر ستاتے ہیں۔    اسے جب 

بھی کوئی ڈراؤنا خواب آتا وہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے شراب کا سہارا 

 لیتا۔ 

انہ جب  شفیع کے  حد سے زیادہ شراب  پینے کی وجہ پوچھتی ہے اور ریح

روکتی ہے تو وہ اشاروں میں اسے بتاتا ہے کہ  اس کے اندر کوئی اور بھی) 

جسے وہ آقا اور پیر تسمہ پا کہتا ہے( جسے سالنے اور اس سے جان چھڑانے 

ندر بہت سے کے لیے وہ شراب پیتا ہے۔ دراصل وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ا

ایسے راز اور الجھنیں  ہیں   ، جنہیں وہ بر سوں سے دبائے ہوئے ہے۔  جن سے 

 فرار حاصل کرنے کے لیے وہ شراب  کا سہارا لیتا ہے۔

کئی بار وہ شراب چھوڑنے کا خود سے وعدہ کرتا ہے مگر اس پر پورا نہیں اترتا 

ے ) یعنی جنسی طور ۔ ایک دفعہ وہ سوچتا ہے کہ اگر عورت کا ساتھ اسے مل جائ

پر آسودہ ہوجائے ( تو وہ شراب چھوڑ دے گا۔ مگر بد قسمتی سے جنسی فعل میں 

ناکا می کی الجھن ہی تو اس کے شراب پینے کی اصل وجہ تھی۔ڈاکٹر کے منع 



ccxxi 
 

کرنے کے با وجود کہ شراب کی وجہ سے اس کی حالت خطر ناک حد تک پہنچ 

 چکی ہے ، وہ نہیں چھوڑتا ۔

غیر ارادی طور پر جا کر شراب کی الماری کھولی کہ شاید کوئی  

کہاں سے ہوتی۔ وہ تو ہسپتال سے واپس  لبوتل پڑی ہو۔ مگر بو ت

آتے ہی موت کے ڈر سے سب تقسیم کردی تھیں ۔ میں بھی 

کتنابزدل ہوں  کہ موت کے خوف سے اسے لٹا دیا جو میری الش 

ے عطا کر دیا کرتی کو ہر روز زندگی کرنے کے لیے چند گھنٹ

تھی۔۔۔۔ میرے منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی اور میں ہانپ رہاتھا 

بالکل  دیوانے کتے کی طرح سڑکوں پر کار دوڑ رہی تھی ، 

شراب کی تالش میں ۔ خود فراموش ایک عارضی وسیلے کی 

       ۱۰۶تالش میں۔

فعہ اس کی شفیع  ڈاکٹروں کے منع کرنے کے با وجود شراب پیتا رہتا ہے ۔ کئی د

حالت بگڑتی ہے ، وہ اسے چھوڑنے کی کو شش بھی کرتا ہے مگر ال شعوری 

طور پر خود سے نفرت اسے تخریب اور موت کی طرف گامزن رکھتی ہے ۔ وہ 

خود کو تکلیف پہنچا کے دراصل اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرتا ہے ۔ اس کا 

سی فعل کی تکمیل میں ثبوت یہ بھی ہے  بقول اس کے   کہ اگر  وہ عورت سے جن

 کامیاب ہوجائے تو شراب چھوڑ سکتا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات

دیوندراسر ، ادب اور نفسیات ، مکتبہ شاہراِہ دہلی،                ۔۱

 ۲۰ء ، ص ۱۹۶۳

یوسففف سففر مسففت، ڈاکٹففر ، عصففمت چغتففائی کففی نففاول نگففاری ، )مضففمون(  ۔۲

ڈاکٹر ایم  سفلطانہ بخفش  مشمولہ :عصمت چغتائی شخصیت اور فن ، مرتبہ ،

 ۶۵ء، ص۱۹۹۲، ورڈ ویژن پبلشرز، اسالم آباد، 
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عبدالحق، مولوی ،)دیپاچہ( ہوس ،مشمولہ :عزیز احمد کے چار ناول ، مرتبہ    ۔۳

   ۲۸۷ء، ص۲۰۱۶طاہر منصور فاروقی ، الحمد پبلی کیشنز ، الہور ، 

عزیز احمد ، ہوس،)ناول( مشمولہ : عزیز احمد کے چار ناول ، مرتبہ طاہر  ۔۴

  ۳۱۸ء، ص ۲۰۱۶منصور فاروقی ، الحمد پبلی کیشنز، الہور، 

 ۳۰۷ایضاً، ص ۔۵

 ۳۱۱ایضاً،ص ۔۶

  ۳۵۷ایضاً،ص ۔ ۷

  ۳۰۹ایضاً،ص ۔ ۸

 ۳۹۲ایضاً،ص  ۔۹

عبدالسالم، پروفیسر  ، عبدالحق حسرت ، ڈاکٹر ،   عصمت چغتائی  ۔۱۰

    ۱۶اورنفسیاتی ناول ،لشنگ ہاؤس ، دہلی ،ص

عصمت چغتائی ،ُکلیات عصمت چغتائی، مرتبہ آصف نواز  ،  مکتبہ شعرو  ۔۱۱

   ۱۳۰ادب ، الہور ، ص 

  ۱۱۸ایضاً،ص ۔ ۱۲

لوقار پبلی کیشنز ، وقار عظیم ، پروفیسر ، داستان سے افسانے تک ، ا ۔۱۳

  ۹۱ء، ص۲۰۱۴الہور، 

محمد احسن فاروقی ، اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ، اردو اکیڈمی ، الہور ،  ۔۱۴

   ۲۹۰ء، ص ۱۹۵۱

  ۲۸۷ء، ص ۱۹۶۲عزیز احمد ،گریز، مکتبہ جدید ، الہور ، بار اول ،  ۔۱۵

 یوسف سفر مسفت، ڈاکٹفر ، عزیفز احمفد کفی نفاول نگفاری )مضفمون( مشفمولہ ۔ ۱۶

،  جلفد ‘‘نفاول نگفاری اور ناولفٹ ’’:عزیز احمد : فکر و فن ا ور شخصفیت   

سفففففوم، مرتبفففففہ ،  اعظفففففم راہفففففی  ،  ایجوکیشفففففنل پبلشفففففنگ ہفففففاؤس ، دہلفففففی ،  

  ۱۶ء،ص ۲۰۱۱

عصمت چغتائی ، )انٹرویو (  از طاہر مسعود ، مشمولہ :عصمت چغتائی  ۔  ۱۷

ورڈ ویژن پبلشرز،  شخصیت اور فن ، مرتبہ ،  ڈاکٹر ایم  سلطانہ بخش  ،

  ۶۲۷ء، ص ۱۹۹۲اسالم آباد، 

عبدالسالم ، پروفیسر ، عبد الحق حسرت ، ڈاکٹر ، عصمت چغتائی اور  ۔۱۸

   ۴۷نفسیاتی ناول ، ص 

عصمت چغتائی ، ٹیڑھی لکیر ، الحمرا پبلشنگ ، اسالم آباد ، طبع اول ،  ۔۱۹

  ۱۱۔۱۲ء، ص ۲۰۰۲
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 ۱۲۔۱۳ایضاً،ص ۔۲۰

 ۶۰۔۶۱ایضاً، ص ۔۲۱

 ۳۳ایضاً، ص  ۔۲۲

   ۷۰ایضاً، ص ۔۲۳

یوسف سر مست، ڈاکٹر ، عصمت چغتائی کی ناول نگاری ، )مضمون(  ۔ ۲۴

مشمولہ :عصمت چغتائی شخصیت اور فن ، مرتبہ ،  ڈاکٹر ایم  سلطانہ بخش  

   ۴۸۶۔۴۸۷،ص 

  ۲۸عصمت چغتائی ، ٹیڑھی لکیر، ص   ۔۲۵

نگار ، ایجوکیشنل بک ہاؤس ،  نیلم فرزانہ ، اردو ادب کی اہم خواتین ناول ۔  ۲۶

  ۹۰ء، ص۱۹۹۲علی گڑھ ، 

عبدالسالم، پروفیسر  ، عبدالحق حسرت ، ڈاکٹر ،   عصمت چغتائی  ۔ ۲۷

  ۶۲۔۶۳اورنفسیاتی ناول ،ص 

 ۱۸، علوی بک ڈپو ، ص ‘‘ انداز ِ نظر ’’ صفیہ اختر ،  ۔۲۸

 یوسف سر مست، ڈاکٹر ، عصمت چغتائی کی ناول نگاری ، )مضمون( ۔ ۲۹

مشمولہ :عصمت چغتائی شخصیت اور فن ، مرتبہ ، ڈاکٹر ایم  سلطانہ بخش 

 ۴۹۰۔۴۹۱،ص 

  ۱۸۹۔۱۹۰عصمت چغتائی ، ٹیڑھی لکیر، ص  ۔۳۰

‘‘ عصمت کی ناول نگاری ، ٹیڑھی لکیر کی روشنی میں ’’شبنم رضوی ،   ۔۳۱

     ۱۳۲ء،   ص ۱۹۹۲،نیو پبلک پریس ، دہلی ، 

    ۷۸لکیر، ص عصمت چغتائی ، ٹیڑھی  ۔ ۳۲

 ۳۲ایضاً، ص  ۔ ۳۳

یوسف سر مست، ڈاکٹر ، عصمت چغتائی کی ناول نگاری ، )مضمون(  ۔ ۳۴

مشمولہ :عصمت چغتائی شخصیت اور فن ، مرتبہ ،  ڈاکٹر ایم  سلطانہ بخش 

 ۴۹۵،ص 

  ۴۶عصمت چغتائی ، ٹیڑھی لکیر، ص  ۔ ۳۵

مشمولہ :عصمت محمد احسن فاروقی ، ڈاکٹر ،ٹیڑھی لکیر  ، )مضمون(  ۔ ۳۶

 ۵۰۵چغتائی شخصیت اور فن ، مرتبہ ،ڈاکٹر ایم  سلطانہ بخش ، ص 

   ۲۹عصمت چغتائی ،ٹیڑھی لکیر، ص   ۔۳۷

  ۱۳۹ایضاً،ص  ۔۳۸
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  ۱۶۸ایضاً،ص ۔ ۳۹

  ۱۹۳ایضاً،ص ۔ ۴۰

  ۳۶۵ایضاً،ص ۔ ۴۱

  ۳۷۸ایضاً،ص ۔ ۴۲

  ۶۵ایضاً،ص ۔ ۴۳

یر کی روشنی میں  ،نیو شبنم رضوی ، عصمت کی ناول نگاری ، ٹیڑھی لک  ۔۴۴

 ۱۳۶ء،   ص ۱۹۹۲پبلک پریس ، دہلی ، 

  ۳۹عصمت چغتائی ،ٹیڑھی لکیر، ص   ۔۴۵

ء، ۱۹۷۹جگدیش چندر ودھاون ، منٹو نامہ ،مکرجی  نگر ایسٹ ، دہلی ،  ۔ ۴۶

 ۵۰۷ص 

   ۴۱سعادت حسن منٹو ، بغیر عنوان کے، مکتبہ جدید ، الہور ، ص  ۔۴۷

یو سف سر مست، ڈاکٹر ، بیسویں صدی میں اردو ناول ،  نیشنل بک ڈپو ،  ۔۴۸

   ۴۱۳ء، ص ۱۹۷۳حیدر آباد ، 

  ۶۷سعادت حسن منٹو ، بغیر عنوان کے،ص  ۔ ۴۹

  ۴۱۸یو سف سر مست، ڈاکٹر ، بیسویں صدی میں اردو ناول ،  ص  ۔ ۵۰

 ۵۰۶جگدیش چندر ودھاون ، منٹو نامہ ، ص ۔ ۵۱

  ۱۴۰و ، بغیر عنوان کے، ص سعادت حسن منٹ ۔ ۵۲

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، اردو ناول کے چند اہم زاریے ، انجمن ترقی اردو،  ۔۵۳

   ۱۲۹ء، ص ۲۰۰۳کراچی، 

  ۱۲۹سعادت حسن منٹو ، بغیر عنوان کے، ص  ۔ ۵۴

راجندر سنگھ بیدی ، ایک چادر میلی سی ،  سیونتھ سکائی پبلی کیشنز ،   ۔۵۵

 ۶ء،ص    ۲۰۱۴الہور، 

 ۱۰۹ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، اردو ناول کے چند اہم زاریے ،ص  ۔۵۶

 ۴۴راجندر سنگھ بیدی ، ایک چادر میلی سی ،  ص  ۵۷

 ۷۷ایضاً، ص  ۔۵۸

شبنم رضوی ، عصمت کی ناول نگاری ، ٹیڑھی لکیر کی روشنی میں   ۔۵۹

     ۱۴۵ص،

  ۸۵راجندر سنگھ بیدی ، ایک چادر میلی سی ،  ص  ۔۶۰
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ممتاز مفتی ، )پیش لفظ( علی پور کا ایلی ، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور ،  ۔۶۱

  ۷ء، ص ۱۹۹۱

ء، ۱۹۹۶نذیر احمد، فکشن نگار ممتاز مفتی ، دستاویز مطبوعات ، الہور،  ۔۶۲

  ۶۳۹ص 

نجیبہ عارف ، ممتاز مفتی کا فکری ارتقاء، الفیصل ناشران و تاجران کتب ،  ۔۶۳

 ۲۵۳۔۲۵۴ء، ص ۲۰۱۱الہور ، 

ء، ص ۱۹۹۱ممتاز مفتی ،علی پور کا ایلی ، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور ،  ۔ ۶۴

 ۶۲۔۶۳

 ۱۸۴ایضاً، ص  ۔ ۶۵

 ۱۷ایضاً، ص   ۔۶۶

 ۱۸۹ایضاً، ص  ۔ ۶۷

 ۲۴۶ایضاً، ص  ۔ ۶۸

 ۳۵۱ایضاً، ص  ۔ ۶۹

 ۳۲ایضاً، ص  ۔ ۷۰

 ۹۸ایضاً، ص  ۔ ۷۱

 ۲۵۲ایضاً، ص ۔ ۷۲

 ۱۵۵۔۱۵۶ایضاً، ص  ۔ ۷۳

 ۶۵۹ایضاً، ص  ۔ ۷۴

 ۶۷۷ایضاً، ص  ۔ ۷۵

 ۳۱۳ایضاً، ص  ۔ ۷۶

 ۱۸۱ایضاً، ص  ۔ ۷۷

 ۴۴۸ایضاً، ص  ۔ ۷۸

 ۱۱۸ایضاً، ص  ۔ ۷۹

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، آزادی کے بعد اردو ناول  ہیئت ، اسالیب  اور  ۔۸۰

  ۲۲۱ء، ص ۲۰۰۸رجحانات ، انجمن ترقی اردو ، کراچی ، 

 ۳۶۲نذیر احمد، فکشن نگار ممتاز مفتی ،ص ۔ ۸۱

عصمت چغتائی ، معصومہ ، نیا ادارہ ، سویرا آرٹ پریس ، الہور، با راول   ۔ ۸۲

   ۱۴۵ء، ص ۱۹۶۲، 
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خالد اشرف ، ڈاکٹر ، بر صغیر میں اردو ناول ، فکشن ہاؤس ،الہور،  ۔۸۳

  ۳۶۹ء، ص۲۰۰۵

  ۱۴۰عصمت چغتائی ، معصومہ ،ص  ۔۸۴

  ۱۷۰۔۱۷۱ایضاً، ص  ۔۸۵

عبدالحق حسرت ، ڈاکٹر ،   عصمت چغتائی عبدالسالم، پروفیسر  ،  ۔ ۸۶

 ۴۰اورنفسیاتی ناول ،ص 

  ۶۹۹۔۷۰۰عصمت چغتائی ، کلُیات عصمت چغتائی ، مرتبہ  آصف نواز، ص ۔۸۷

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، آزادی کے بعد اردو ناول  ہیئت ، اسالیب  اور  ۔ ۸۸

  ۲۱۲رجحانات، ص 

  ۷۱۳تبہ  آصف نواز، ص عصمت چغتائی ، کلُیات عصمت چغتائی ، مر  ۔۸۹

  ۷۳۳ایضاً، ص  ۔۹۰

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، آزادی کے بعد اردو ناول  ہیئت ، اسالیب  اور  ۔ ۹۱

  ۲۱۸رجحانات،ص

  ۳۰ء، ص۱۹۷۸اکرام ہللا ، گرگِ شب ، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور  ۔۹۲

  ۴۵ایضاً، ص ۔۹۳

  ۳۶ایضاً، ص ۔ ۹۴

  ۱۷۳۔۱۷۴ایضاً، ص ۔ ۹۵

ً  ۔ ۹۶   ۴۸، صایضا

  ۷۸۔۷۹ایضاً، ص ۔ ۹۷

 ۱۳۹ایضاً، ص ۔ ۹۸

  ۱۵۸۔۱۵۹ایضاً، ص ۔ ۹۹

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، آزادی کے بعد اردو ناول  ہیئت ، اسالیب  اور  ۔ ۱۰۰

  ۲۱۹رجحانات،ص 

 ۱۸۱۔ ۱۸۲اکرام ہللا ، گرگِ شب،ص  ۔ ۱۰۱

 ۱۰۱ایضاً، ص  ۔ ۱۰۲

، امیر خان حکمت ، سٹی بک  سگمنڈ فرائیڈ، خوابوں کی تعبیر،  مترجم ۔ ۱۰۳

   ۹۸۔۹۹ء، ص۲۰۱۶پوائنٹ، کراچی ، 

  ۹۶اکرام ہللا ، گرگِ شب، ص  ۔ ۱۰۴
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  ۹۷ایضاً، ص ۔ ۱۰۵

 ۱۵۰ایضاً، ص ۔ ۱۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 باب چہارم 

فلسفیانہ فکری مباحث کے  اردو  غیر جنسی فرائیڈ کے

 ناول پر اثرات

 

 کا مختصر تعارف فلسفیانہ فکری مباحث غیر جنسی فرائیڈ کے

اس باب میں فرائیڈ کے غیر جنسی فلسفیانہ فکری مباحث کا  مختصر تعارف  اور  

اردو ناول پر  ان کا اطالق  یا   ان مباحث  کے  اردو ناول  پر اثرات کا جائزہ لیا 

کی تحقیق ، تجربات اور مشاہدات کا اطالق ‘‘ تحلیل نفسی ’’گیا ہے ۔ فرائیڈ نے 

زندگی کے بعض دیگر شعبوں ، اداروں اور کئی ایک  فلسفیانہ  نفسیات سے ہٹ کر

نظریات  پر بھی کیا ہے ۔ جن میں مذہب ، معاشرت، بشریات ، ادب اور فلسفہ 

وغیرہ شامل ہیں۔ مذہب کے متعلق فرائیڈ کے افکار و خیاالت بہت اہم ہیں کیونکہ 

منفرد انداز میں   فرائیڈ نے مذہب کا تجزیہ روایتی  اور مذہبی انداز سے ہٹ کر 

کو بنیاد بنا کر ‘‘  تحلیل نفسی ’’کیا ہے ۔ اس نے  مذہب کی تشریح کرتے ہوئے 

انسان کی قدیم ترین تاریخ   کو بطور  حوالہ پیش کیا ہے ۔فرائیڈ مذہب پر بحث 

کرتے ہوئے اپنی تحقیق  کو  بیک وقت نفسیات ، عمرانیات  اور بشریات   سے 

ل میں مذہب اور نیوروسس کا باہمی تعلق اور ان دونوں اخذ  کرتا ہے۔ اس کے خیا

 کی جڑیں ایڈی پس کمپلیکس میں تالش کرنا چاہیے ۔ 
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فرائیڈ کی نزدیک مذہب انسان کے فادر کمپلیکس سے وجود میں آتا ہے ۔ خدا کی 

ضرورت  دراصل ال شعوری طور پر باپ ہی کی آرزو ہے ۔ جو انسان کے اندر 

شکل میں ہمیشہ موجود رہی ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب ہر دور میں کسی نہ کسی 

بنیادی طور پر مختلف زمانوں میں باپ اور بیٹے کے بدلتے ہوئے تعلقات کا نام 

ہے ۔ فرائیڈ نے مذہب پر بحث کرتے ہوئے مذہبی اداروں ، قانون، فرض، ضمیر ، 

ل تہذیب ، اخالق ، احساس گناہ اور جرم و سزا کے تصورات پر بھی سیر حاص

بحث کی ہے۔ اس طرح گروپ سائیکالوجی ، تہذیب کے زیر اثر ایگو کا تجزیہ 

کرتے ہوئے کئی ایک مضامین  بھی لکھے ہیں۔ان مضامین میں سماجی انصاف 

اور مساوات کے محرکات پر نہایت تفصیل سے بات کی گئی ہے ۔ جنگ اور موت 

پہلی جنگ عظیم کے سے متعلق فرائیڈ کے خیاالت بھی نہایت اہم ہیں ۔ جو اس نے 

دوران تحریر کیے تھے۔اسی مضمون میں فرائیڈ نے جنگ کی توضیحات پیش 

جبلت مرگ ’’ سے جوڑا ہے ۔ اس لیے ‘‘جبلت مرگ ’’ کرتے ہوئے اس کا تعلق

ں تو ان کی اصطالح بھی کافی وسیع مفہوم کی حامل اور بے حد اہم ہے ۔ یو‘‘ 

میں ان چند اصطالحات اور  مضامین کا دائرہ کار کافی وسیع ہے مگر ذیل

مضامین کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے جن کا تعلق ہمارے تحقیقی موضوع 

      سے ہے ۔  

 فرائیڈ اور مذہب

فرائیڈ نے تحلیل نفسی کی روشنی میں مذہب پر اپنے خیاالت کا اظہار کیا ہے 

مذہب  ۔فرائیڈ مذہب اور خدا کے تصور کو نہیں مانتا ۔ اور اس حوالے سے ال

((Agnostic نظر آتا ہے ۔علی عباس جالل پوری فرائیڈ کے مذہبی رویے کے متعلق

فرائیڈ پکا ملحد تھا اور مذہب کو قدیم انسان کا واہمہ قرار دیتا تھا ۔وہ ہمہ ’’لکھتے ہیں:

 ۱‘‘گیر انسان دوستی کا بھی قائل نہیں تھا۔

 Moses and) فرائیڈ نے اپنی آخری عمر میں موسٰی اور وحدانیت)

monotheism لکھی تھی جس میں یہودی مذہب پر بنیادی اعتراضات اٹھائے گئے 

اور حضرت موسٰی کی شخصیت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا 

گیا۔یہ کتاب فرائیڈ کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی کیونکہ یہودیوں کے شدید 

ھا کہ وہ جس بت کو توڑنے کی ردعمل کا خدشہ تھا۔خود فرائیڈ کو بھی یہ احساس ت

کوشش کر رہا ہے یقینایہ بت شکنی بہت بڑی جرأت کا کام ہے لیکن بقول اس کے 

کہ اس نے اپنی طرف سے حق و صداقت سمجھتے ہوئے اور قومی مفاد کوباالئے 

تاک رکھتے ہوئے ان تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے ۔بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 

 مذہب سے تھا۔وہ موسٰی اور وحدانیت میں لکھتا ہے : خود فرائیڈ کا تعلق اسی

کسی بھی قوم کو اس کے عظیم ترین بطِل جلیل اور ہیرو سے 

محروم کرنا کوئی قابِل قدر یا خوشی کی بات نہیں او ر یہ کام اس 
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وقت مزید ناپسندیدہ ہوگا اگر اسے کرنے واال خود بھی اسی قوم 

قومی مفاد یا انسانی سے تعلق رکھتا ہوتاہم حق و صداقت کو 

جذبات پر قربان کر دینا بھی یقیناًقابِل ستائش نہیں خاص طور پر 

جب حقائق سے پردہ اٹھانے پر معلومات میں گراں قدر اضافہ 

 ۲متوقع ہو ۔

موسٰی اور وحدانیت فرائیڈ کی وفات کے بعد اس وقت شائع ہوئی جب یہودی 

ے بارے میں اپنا وہ شدید رد سیاسی مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔وہ اس کتاب ک

 عمل ظاہرنہ کر سکے جس کی توقع تھی۔

 کی تحقیقات پررکھی (Atkinsonفرائیڈ نے اس نظریے کی بنیاد ڈارون اور اٹیکسن )

اور اپنی پوری تحقیق میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مذہب کا تعلق باپ ہے

ہوا ہے۔اس کے لیے وہ  اور بیٹے کے درمیان تعلق سے ابتدائی انسانوں میں راسخ

مختلف قبائل کے تاریخی حوالے دیتا ہے۔ ٹوٹم اور ٹیبو میں فرائیڈ نے بڑی تفصیل 

سے یہ تمام حقائق بیان کیے ہیں ۔فرائیڈ ٹوٹم قبیلے کو مذہب کا ابتدائی ادارہ مانتے 

انسانی تاریخ کے آغاز میں انسان کہ ہوئے کچھ اس طرح کہانی بیان کرتاہے

ت میں رہتا تھا اور گروہ کا سردار سب سے طاقت ور اور توانا گروہوں کے صور

تمام عورتوں کو اپنے اپنی طاقت کے بل بوتے پر  ہوتا تھا جویعنی باپ  مرد 

اسے اپنی عورتوں کے چھن جانے کا  سب سے زیادہ  قبضے میں رکھتا تھا ۔

تشدد تھا اس کارویہ سخت جابرانہ اور مخطرہ  اپنے بیٹوں سے رہتا تھا۔ اس لیے 

اس کے  ۔اور بیٹو ں کو حریف جانتے ہوئے وہ ان پر سخت پابندیاں عائد کرتا تھا

سے نجات پانے کے لیے ایک دن بیٹوں کے کے ردعمل اور اس  ظلم اور جبر 

نہ  صرف  نے ان کی نفسیات پر ہ ڈاال۔اس واقع قتل کر گروہ نے مل کے اسے 

رم کا شکار ہو گئے ۔اس احساس وہ شدیداحساس ج بلکہ  گہرے اثرات مرتب کیے 

ٹوٹم فرائیڈ نے  جرم نے دنیا کی سب سے پہلی سماجی تنظیم کو جنم دیا جسے 

اور ‘‘ترِک جبلت ’’۔اس واقعے کے دیگر اہم نتائج میں   ے کا نام دیا ہے قبیل

شامل تھے ۔جن سے بعد ازاں مذہب ،قانون اور تمدن جیسے ‘‘فرض شناسی ’’

تمام بھائیوں نے باپ کے اختیات استعمال پ کے قتل کے بعد با اداروں نے جنم لیا ۔

کرنے سے رضاکارانہ طور پر انکار کر دیا اور اپنے قبضے میں موجود ماؤں 

اور بہنوں کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ان سے جنسی روابط کو خود پر حرام کر 

کا آغاز ہوا  فرائیڈ کے نزدیک یہاں سے زنا بالمحرمات سے نفرت اور پابندی لیا ۔ 

مگر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ خواہش ختم نہیں ہوئی بلکہ اسے دبا دیا گیا تھا ۔ 

گروہ نے اس  ےبھائیوں کیہ آج بھی انسان کے ال شعور میں موجود ہے ۔  

عرصے میں ایک توانا اور ہالکت خیز جانور کو باپ کا نعم البدل مان کر ٹوٹم 

ہ ڈرتے بھی تھے اور اس سے پیار بھی کرتے تھے تسلیم کر لیا ۔اس جانور سے و

کھتے تھے  ر باتی رویہذبالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے باپ کے لیے دو رخا ج

۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹم جانور انسان کی شکل اختیار کر گیا ۔ایسا انسان 
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جس کی پوجا کی جاتی تھی ۔یہ انسان ایک مرتبہ پھر اسی باپ کا رتبہ حاصل کر 

گیا جس کے پاس الامتناہی اختیارات تھے لیکن اس بار اس کا نام خدا رکھا گیا 

فرائیڈ اپنے ایک  ۔مذہب حقیتاًباپ اور بیٹے کے بدلتے ہوئے تعلقات کا نام ہے ۔

 میں لکھتا ہے :‘‘ایک فریب کا مستقبل ’’ مضمون 

جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا ور ہر بات میں اپنے والدین کا محتاج 

وہ ان سے ڈرتا بھی تھا اور خصوصاً اپنے باپ سے ، لیکن تھا ۔ 

اس کے با وجود وہ باپ پر  منحصر تھا کیونکہ وہ اسے ہر 

خطرے سے بچاتا تھا ۔ چنانچہ دونوں عوامل کو یکجا کرنا الزم تھا 

یعنی باپ کی ذات میں محبت اور ڈر ایک ہو گئے۔ بالکل اسی 

ی پیکر میں ڈھاال لیکن طرح انسان نے پہلے مظاہر فطرت کو انسان

وہ ان سے برابری کی سطح پر ناطہ قائم نہیں کر سکا ۔ چنانچہ اس 

نے قدرتی عوامل  کو باپ کا رتبہ عطا کیا اور انہیں خدا کے مقام 

پر فائز کیا۔ اس طرح ایک بچے کا انداز فکر پوری نوع انسان کا 

    ۳طرز تعقل بن گیا ۔ 

لق فرائیڈ کے نظریات کا بغور جائزہ لیا جائے متعمذہب کے خدا اور مندرجہ باال 

تو اس کے خیال میں مذہب فریب نفس ہے۔یہ بنی نو ع انسان کے دوِرطفولیت کی 

یاد گار ہے جس طرح ایک بچہ تخیالت کی دنیا بسائے رکھتا ہے ۔اسی طرح قدیم 

انسان بھی جو ذہنی لحاظ سے بچہ ہی تھا خارج کے حقائق سے گریز کرکے 

عالم میں پنا لیتا تھا اور نامساعد فطرتی ماحول کی شدت کا مداوہ  تخیالت کے

آرزوپروری میں تالش کرتا رہتا تھا ۔قدیم انسان نے قدرتی مظاہر کو اپنے ہی 

جیسی زندہ اور ذ ی شعور ہستیاں سمجھا ۔اپنے احساسات اور جذبات ان سے 

ی فرائیڈ کے منسوب کیے اور پھر ان سے جذباتی واسطہ قائم کرنے کی کوشش ک

خیال میں خدا کاتصور ابوی الجھن کی تخلیق ہے ۔قدیم انسان خدا کے وجود میں 

وہی چیز تالش کرتا تھا جسے بچہ اپنے باپ کی ذات میں پا لیتا ہے ۔بچہ اپنے باپ 

سے ڈرتا بھی ہے اور اس کا سہارا بھی لیتا ہے ۔اس طرح قدیم انسان خدا سے 

کے نزدیک خدا اس یں اسے پکارتا بھی تھا ۔خوف بھی کھاتا تھا اور مصیبت م

انسان کا خالق نہیں بلکہ انسان کے ذہن کی مخلوق ہے ۔وہ کہتا ہے کہ جب انسان 

نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے بالغ ہو جائے گا تو اسے خداکے سہارے کی 

فرائیڈ  ضرورت نہیں رہے گی جیسے بچہ جوان ہو کر باپ کا محتاج نہیں رہتا ۔

 باپ یا خداتین کام سر انجام دیتا ہے۔ مثالً کے نزدیک 

 ۔ وہ آفات آسمانی کی  شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے ۔ ۱

 ۔ وہ انسان کو تقدیر کے مظالم ، خصوصاً موت سے سمجھوتہ کرنا سکھاتا ہے ۔ ۲

۔ وہ ان مصائب و آالم  سے تحفظ دیتا ہے جو محرومیں کی صورت  میں تہذیب ۳

 اس پر عائد کرتی ہے ۔
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فرائیڈ نے  فرائیڈ روح کے مذہبی تصور اور حیاِت بعد ممات کا بھی منکر ہے ۔

ڈارون سے یہ خیال لیا ہے کہ پدری نظام اس وقت ختم ہوا جب بیٹوں نے باپ کے 

۔سب مل کر اسے کھا گئے اور اس کی تھا خالف بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا 

فرائیڈ نے یہ خیال اخذ کیا عورتوں کو اپنے تصرف میں لے لیا۔رابرٹس سمتھ سے 

تھا بعد میں ٹوٹم برادری کی صورت اختیار کر ن کہ یہ گروہ جس پر باپ حکمرا

گیا اس گروہ نے باپ کی بجائے کسی جانور کو اپنا جد اعلٰی تصور کر لیا اور 

اسے مارناممنوع قرار دیا گیا لیکن سال میں قبیلے کے تمام افراد اکھٹے ہوتے اور 

کو مار کر کھا جاتے تاکہ ان کی قوت ان میں حلول کر جائے  اس مقدس جانور

۔عشاء ربانی کی رسم )جس میں کلیسائے روم کے پیرو روٹی کے ٹکڑے اور 

شراب کو جناب عیسٰی ؑ کا خون اور جسم سمجھ کر کھا پی جاتے ہیں (ٹوٹم مت 

ے یاد سے ہی یاد گار ہے۔فرائیڈ کہتا ہے کہ مذہب میں گناہ بھی ایڈی پس الجھن س

گار ہے اور اس تصور میں وہی احساس گناہ پایا جاتا ہے جو باپ کو قتل کر کے 

بیٹوں کے دلوں میں پیدا ہو تھا ۔وہ گناہ یا جرم کے اس احساس کو مذہب کی 

احساس سمجھتاہے ۔ لیکن شہزاد احمد فرائیڈ کے اس تصوِر گناہ کو تسلیم نہیں 

 کرتے ایک مقام پر لکھتے ہیں :

بارے میں ہر مذہب میں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گناہ کے 

گا خود اسالم میں پہال گناہ شجرے ممنوعہ کا پھل کھانے سے 

وجود میں آیا ۔ہاں یہ بات قابِل ذکر ہے کہ اسالم میں گناہ کی 

پیدائش کا تصور قبائلی سطح کا نہیں ہے بلکہ اس کی بنیا د خدا کی 

ہ کا جو تصور نطشے اور حکم عدولی پر ہے ۔اس لیے احساس گنا

 ۴فرائیڈ پیش کرتے ہیں یہاں اس کا اطالق نہیں ہوتا ۔

فرائیڈ ایک دوسری جگہ کہتا ہے کہ ضمیر خدا کے خوف کا دوسرا نام ہے ۔انسان 

کے بطون میں خیر و شر میں تمیز کوئی پیدائشی صالحیت نہیں ہوتی بلکہ ماں 

یک اور قابِل ذکر بات یہ باپ کی روک ٹوک سے خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے۔ا

بھی ہے کہ فرائیڈ مذہب کی اہمیت کو کسی صورت نہیں جھٹالتا بلکہ وہ سمجھتا 

ہے کہ اس کے ان نظریات سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی وہ 

سگمنڈ فرائیڈ جب ’’مذہب سے دست بردار ہوں گے ۔شہزاد احمد لکھتے ہیں :۔

رار دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کے ان نظریات کے ق Illusion)مذہب کاواہمہ  )

  ۵‘‘باوجود لوگ مذہب کو ترک نہیں کریں گے ۔

فرائیڈ کے خیال میں مذہب کی بنیاد محبت پر ہے ۔کسی ایک مذہب پر ایمان رکھنے 

والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ،خلوص اور بھائی چارا جیسے رشتوں میں 

یک منفی پہلو بھی ہے وہ یہ کہ ایک مذہب کے منسلک ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ا

لوگوں میں دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے نہ تو محبت ہوتی ہے اور نہ ہی ان 

 پر رحم کھایا جاتاہے۔



ccxxxii 
 

 جبلِت مرگ و جبلِت حیات

سگمنڈ فرائیڈ کے افکار و نظریا ت میں جبلِت مرگ و جبلِت حیات کو خاص اہمیت 

اصطالحات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں  دی جاتی ہے ۔اس سے قبل کہ ہم ان

مناسب ہوگا کہ پہلے جبلت کے مفہوم پر ایک نگاہ ڈال لی جائے ۔ڈاکٹر نعیم احمد 

 جبلت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :۔

یہ پیدائشی یا خلقی رجحان ہے جو کہ نفسیاتی اعمال کی رہنمائی 

کوئی کرتاہے۔۔۔۔جبلت کے چار پہلوں ہوتے ہیں ۔یعنی ایک اس کا 

سر چشمہ ہوتا ہے ۔دوسرا کوئی مقصد ہوتا ہے ۔تیسراس کا کوئی 

 ۶معروض یا ہدف ہوتا ہے ۔۔۔۔ 

بھوک ،جنس ،خطرے سے بچاؤ کے عالوہ بھی کئی جبلیتں ہو سکتی ہیں لیکن ان 

کی تعداد بتانا مشکل ہے۔بقول فرائیڈ جتنی جسمانی اور عضواتی احتیاجات ہیں اتنی 

بلت ایک جسمانی ضرورت ہی کی ذہنی تصویر ہوتی ہے ہی جبلتیں ہیں کیونکہ ج

۔اس کے ساتھ فرائیڈ یہ بھی کہتا ہے کہ جبلتوں کی تعداد کا تعین کرنا ماہرین 

فرائیڈ نے اپنے آخری دور کی تحریروں میں تمام قسم کی  حیاتیات کا کام ہے ۔

جبلتوں کی گروہ بندی صرف دو جبلتوں کے تحت کر دی اس کے نزدیک ایک 

ہے ۔جب کہ دوسری کو جبلِت مرگ کا نام دیتا  (Eros or instinct of life)تت حیاجبل

 ہے ۔وہ خود ایک جگہ لکھتا ہے :۔

طویل شبہات اور تذبذب کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف دو 

اور جبلت تخریب کا وجود Eros)بنیادی جبلتوں ،جبلت حیات )

الذکر کا مقصد پیہم فرض کیا جائے ۔ان بنیادی جبلتوں میں اّول 

عظیم سے عظیم تر وحدتیں قائم کرنا اور ان کو اس طرح محفوظ 

رکھنا ہے ۔مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کام بہم جوڑنا 

اس کے بر عکس مؤخر الذکر جبلت کا مقصد جڑے ہوئے رشتوں ،

کو توڑنا اور تخریب کاری ہے ۔ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ 

آخری مقصد زندہ چیزوں کو غیر جبلِت تخریب کا 

حالت پر لوٹاتاہے اسی وجہ سے اسے جبلِت  (Inorganicنامیاتی)

 ۷بھی کہتے ہیں ۔ )ath instincteD )مرگ

 جبلِت حیات:

اس کے تحت وہ تمام جبلتوں کو اکٹھا کر دیتا ہے جو حیات آفریں اور زندگی بخش 

زندگی کے عمل کو آگے ہیں ۔تحفِظ ذات اور اشاعت ذات کی جبلتیں دراصل 

 بڑھانے میں مدد کرتی ہیں ۔اس لیے انہیں جبلت حیات میں مدغم کردیا گیا ہے۔
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 جبلِت مرگ:

ہے۔جس کے تحت وہ Phanaetos or Death instinct)دوسری جبلت ،جبلِت مرگ )

تمام رحجانات آجاتے ہیں جو عضویہ کو مادے کی غیر نامیاتی حالت کی طرف 

  ے ہیں ۔فرائیڈ اس کے متعلق کہتے ہیں:لوٹ جانے کی کوشش کرت

معمولی غور فکر سے ظاہر ہو گا کہ یہ جبلت صرف انسانوں ہی 

میں نہیں بلکہ ہر زندہ مخلوق میں موجود ہے اور اس کا مقصد 

زندگی کو ختم کر کے مادے کو دوبارہ سے مردہ اور غیر نامیاتی 

ینے حالت میں لے جانا ہے ۔چنانچہ اسے محض تخریب کا نام د

 ۸کے بجائے جبلت موت کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

سادہ لفظوں میں جبلِت مرگ سے مراد وہ جبلت ہے جو انسان کو موت کی طرف 

 مائل کرتی ہے ۔اس کے مندرجہ ذیل پہلو ہو سکتے ہیں :

 * ہر ذی حیات میں یہ میالن پایا جاتاہے کہ وہ کچھ عرصہ زندہ رہ کر مرجائے۔

قامت سے وابستہ ہے ۔ہر ذی حیات اپنے وجود میں توازن * جبلِت مرگ اصوِل است

 قائم رکھنا چاہتاہے۔

* نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ذی حیات تناؤ کو کم کرنا چاہتا ہے۔چاہے وہ 

خارجی مہیجات سے ہو یا داخلی مہیجات سے تناؤ دور کرنے کا ایک ہی طریقہ 

 فیات کو دوہرائے ۔ہے کہ انسان گزرے ہوئے تجربات اور بیتی ہوئی کی

* انسان اپنی ذات پر جا رحیت روا رکھنا چاہتاہے اور پھر اس جارحیت کا رخ 

خارجی دنیا کی طرف موڑ دیتاہے۔زندگی کے اس تصور میں ایک بنیادی دوئی 

دیکھی جاسکتی ہے مثالً زندگی کا ایک اصول عشق ہے جس کا کام چیزوں کو 

ب ہے جس کا کام چیزوں کو توڑنا ،جدا مالنا ،جوڑنا ہے۔جبکہ دوسرا اصول تخری

کرنا اور بنے بنائے سانچوں کو پارا پارا کرنا ہے۔فرائیڈ کے نزدیک جبلِت مرگ 

کبھی کبھی قاتالنہ اور بے رحمانہ روپ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے یعنی خود 

مرنے کی خواہش دوسروں کو مارنے کی خواہش میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے 

کو مارنے کا عمل جبلِت مرگ ہی کا اظہار ہے۔فرائیڈ اسی  ۔چنانچہ دوسروں

ایک اور بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اگر اس میں جنسی  مفروضے کی بنیاد پر

اور اذیت Masochism)اذیت کوشی) عنصر شامل ہو جائے تو وہ اس کی  تشریح 

 اصطالحات کے زمرے میں کرتاہے۔ کی (Sadismپسندی  )

 جنگ ا    ور موت  

انسانی تاریخ جنگ اور اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہے ۔ فلسفی مفکر ، 

فوجی اور خاص طور پر وہ عام انسان جو اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ سب اپنی اپنی 
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جگہ جنگ کی تباہ کایوں کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہے ہیں۔ انسان نے سائنس 

اہمیت اور فوائد سے  میں  ترقی کر کے ایسی چیزیں  ایجاد  کر لی ہیں جن کی

کسی کو انکار نہیں   ۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان چیزوں کے مثبت استعمال 

کے ساتھ ساتھ کئی منفی استعمال بھی سامنے آئے ہیں مثالً جدید ہتھیار خاص طور 

پر ایٹم بم کی دریافت نے انسانیت کے وجود کو بھی خطرے میں ڈال دیاہے ۔ جنگ 

پیدائش سے شروع ہوتی ہے ، ان جدید ہتھیاروں نے اسے  جس کی تاریخ انسان کی

اور بھی خطرناک بنا دیا ہے ۔ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مفکرین نے 

جنگ کی وجوہات اور اس کی ممکنہ روک تھام پر سوچ و بچار کیا ہے مگر آج 

تک یہ خطرہ جوں کا توں موجود ہے ۔ فرائیڈ نے جنگ اور موت کے حوالے سے 

کو بنیاد بنا کر جنگ اور موت کے موضوع پر سیر حاصل بحث ‘‘ تحلیل نفسی  ’’

کی ہے  اور اس کی جڑیں خارجی دنیا کی بجائے خود انسان کے الشعور میں 

تالش کی ہیں۔    مایوس کن انکشاف وہ  یہ کرتا  ہے کہ جنگ کا خاتمہ ناممکن ہے 

 میں  کہتا ہے :‘‘ جنگ اور موت ’’۔  وہ اپنے مضمون 

انسان حیاتیاتی اور نفسیاتی مصائب کی حقیقت  کو سمجھنے کے  

با وصف  جنگ و جدل کا خاتمہ کرنا چاہتاہے اور جنگ کو صفحہ 

ہستی سے مٹانا چاہتاہے ۔ ہم اچھی طرح جانتے ہے کہ موجودہ 

حالت میں جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں  کیونکہ جب تک اقوام عالم 

ے ، تہذیبوں کے درمیان تصادم کے درمیان یہ اختالفات اور جھگڑ

اور دیگر نزاعی عوامل  موجود رہیں گے ، جنگیں ختم نہیں ہو 

  ۹سکے گی ۔ 

آخر کیونکر جنگ ختم نہیں ہوسکتیں ؟ یہ سوال کئی حوالوں سے جواب طلب ہے ۔ 

‘‘ تحلیل نفسی ’’فرائیڈ تمام مسائل کے حل کی طرح اس کا حل اور جواب  بھی 

اور اس کی جڑیں انسان کے ابتدائی دور یعنی قبائلی نظام   کی روشنی میں دیتا ہے

میں تالش کرتا ہے ۔ اس کے خیال میں وحشی قبائل سے لے کر موجودہ اعلٰی 

تہذیبوں کے درمیان   رنگ و نسل ، ذاتی مفادات اور جبلتوں کی تسکین کے ذرائع 

آئندہ بھی  اور وسائل  بڑھانے کی غرض سے  جنگوں کا یہ سلسلہ بہت پرانا  اور

قیامت تک جاری رہے گا۔ فرائیڈ ان خیاال ت سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ انسان 

کی تہذیبی سطح پر تر قی یا اپنے مفادات سے دستبرداری سے امن قائم ہو پائے گا۔ 

انسان امن و امان کی زندگی گزارے گا ، انصاف اور بھالئی کا دور دورہ ہو گا 

ے جانے والے اختالفات اور تضادات خود بخود ختم اور انسانوں کے مابین پائ

ہوجائیں گے۔ فرائیڈ سائنسدانوں کےا س نظریے کو بھی رد کرتا ہے  کہ سائنس 

کی تر قی اور ٹیکنالوجی کے فروغ سے انسان فطرت  کو بھی تسخیر کر لے گا 

 اور اس طرح قدرتی آفات میں بھی کمی آجائے گی ۔ 

،  ترک مفادات اور سائنس کی تسخیر قدرت کی  انسان کی تہذیبی سطح پر ترقی

قوت کو فرائیڈ سخت تنقید کا نشانہ بناتا ہے ۔ اس کے نزدیک انسان کبھی بھی اپنے 
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مفادات کو ترک نہیں کرے گا اور جہاں تک سا ئنس کی ترقی کی بات ہے اسے 

بھی تخریبی مقاصد کے لیے بڑھ چڑھ کر استعمال کیا گیا ہے ۔ جنگ کے دوران 

ک اور بد کی تفریق ختم ہو جاتی ہے ۔ اعلٰی و ارفع تہذیب کے دعوے دار جنگ نی

کے دوران نہایت رزالت اور پستی کا مظاہرہ کرتے ہیں ۔ وہ جو انسانی حقوق کے 

علمبردار اور محافظ خود کو سمجھتے ہیں )پہلی جنگ عظیم میں جرمنی ، موجودہ 

کے دوران وہی انسان کو صفحہ  دور میں امریکا اس کی بہترین مثال ہے (   جنگ

ہستی سے مٹانے کے لیے جدید سے جدید ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں 

کرتے۔ حتی  کہ سائنس  جسے فرد اپنی ترقی کی معراج سمجھتا ہے اسے بھی بد 

ترین تخریبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے ۔ فرائیڈ کل کی بجائے جز 

و چنے وال انسان ہے اس لیے وہ جنگ کے محرکات تہذیب پر تحقیق کرنے اور س

کے طویل تجربات اور ‘‘ تحلیل نفسی’’کی بجائے فرد کی ذات سے جوڑتا ہے۔ وہ 

مشاہدات سے یہ اخذ کرتا ہے کہ فرد کی ذات کے اندر تخریب کے جذبات موجود 

کی  ہوتے ہیں  اور یہ ختم ہونے کی بجائے پروان چڑھتے ہیں ۔  وہ انہیں انسان

 بنیادی جبلتوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہتا ہے : 

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخریب کے جذبات انسان میں کیونکر 

پروان چڑھتے ہیں اور ان پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے ؟ 

کرنا ‘‘ ختم ’’ کو ‘‘ تخریب ’’ تحلیل نفسی ہمیں جواب دیتا ہے کہ 

گویا نا ممکن ہے کیونکہ انسانی فطرت کا گہرا ترین  حصہ کچھ 

جو اپنی ذات میں نہ خیر ہے نہ شر ۔ یہ  قدیم جبلتوں پر مشتمل ہے  

اثاثی جبلتیں ہر انسان میں یکساں اور برابر پائی جاتی ہے   جن کا 

 ۱۰مقصد کچھ ابتدائی ضرورتوں کی تسکین ہوتاہے ۔ 

خیر و شر کی تقسیم فرائیڈ تہذیب  کے زیر اثر کرتا ہے ۔ ہر وہ جبلت جس کی 

ہے جبکہ خیر اسے کہا جائے گا   معاشرہ مذمت کرتا ہے شر کے زمرے میں آتی 

جس کی اجازت اپنے مفادات کے پیش نظر معاشرہ دے گا۔   خود غرضی اور ظلم 

ا ن  ابتدائی جبلتوں میں سے ایک ہیں ۔ فرائیڈ ہمیں بتاتاہے کہ ایک بالغ انسان میں 

یہ جبلتیں فعال ہونے سے پہلے تبدیلی اور ارتقاء کے کئی مراحل طے کرتی ہیں ۔ 

وشش کے با وجود  ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا  ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس الکھ ک

کا رخ کسی اور طرف موڑا جا سکتا ہے ۔ بعض اوقات یہ آپس میں گھل مل کر 

کوئی نئی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے ، اپنا معروض یا ہدف تبدیل کر سکتی 

اگر ان کا رخ خارج کی  ہے ، اور تو  اور اپنی ذات کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں ۔

طرف ہو تو یہ تشدد کے لیے باہر کسی فرد کو نشانہ بنائے  گی ، اگر اس کا رخ 

اپنی ذات کی طرف ہو جائے تو  اس کا نتیجہ فرد کی اپنی موت کی صورت میں 

نکلتا ہے ۔ اول الذکر کو فرائیڈ ایذاپسندی جبکہ ثانی الذکر کو ایذاکوشی کا نام دیتا 

 ہے ۔    
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یڈ بار بار اس بات پر زور  دیتا ہے کہ  ان جبلتوں  کو ختم نہیں کیا جا سکتا ۔ فرائ

تہذیبی جبر کے زیر اثر فرد اپنی یہ جبلتیں اگر دبا بھی لے تو اس کی تسکین  کے 

متبادل ذرائع ضرور تالش کرتا ہے ۔ اگر کوئی صورت نہ نظر آئے تو پھر تناؤ 

ہ ہوتا ہے کہ ہم سب تہذیب کے زیر اثر اپنی اور کشیدگی  جنم لیتی ہیں ۔  عموماً ی

ان جبلتوں کو دبا لیتے ہیں  مگر یہ آزاد ہونے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ 

مچلتی رہتی ہیں اور جونہی انہیں موقع ملتا ہے یہ ضبط کے سارے بندھن توڑ 

فقت کا دیتی ہیں ۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ طبعاً  انسان  نیک نہیں ہے بلکہ اس نے منا

لباس پہنا ہوا ہے ۔ ہر وہ شخص جس کو اپنی جبلتوں کی تسکین کا موقعہ میسر 

نہیں نفسیاتی اصطالح میں وہ اپنی حیثیت اور طاقت سے بڑھ کر اس کی قیمت ادا 

کر رہا ہے۔ نقصان کے پیش نظر معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی 

کرتا پھرے ، معاشرے  کی طرف سے   بھی شخص کھلم کھال اپنی جبلتوں کا اظہار

فرد کو آزادانہ ،  انفرادی تسکین خاص طور پر جنس اور تشدد کا اظہارکا موقع 

دینا تو نا ممکن ہی ہے ۔ اس کے محدود ذرائع کے حصول کے لیے بھی فرد کو 

کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ۔ آخر کوئی تو ایسا موقع، وقت یا حاالت ایسے ہونے 

کے دوران فرد کو     اپنی ان جبلتوں  کا موقعہ میسر آ سکے ۔ فرائیڈ چاہیے جس 

 کے نزدیک یہ موقع جنگ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ۔ وہ کہتا ہے :

جنگ وہ ادارہ یا وقت کا وہ حصہ ہے جو جبلت پر عائد کردہ 

پابندیوں کو عارضی طور پر معطل کر دیتا ہے اور انسان کو اپنی 

وحشت کے کلی اظہار کا موقع دیتا ہے  ۔ یہی وجہ ہے کہ آج 

ہمارے ہم عصر اس قدر رذالت اور گراوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں 

خام خیالی کا ازالہ ضرور کرنا ۔ لیکن میں یہاں ایک غلط فہمی یا 

چاہوں گا وہ یہ کہ اس انسانی رویے سے ہمیں مایوس نہ ہونا 

چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھی اور ہم جنس اتنا نہیں گرے بلکہ 

ً وہ کبھی اتنے اچھے تھے ہی نہیں جتنا کہ ہم نے انہیں  حقیقتا

 ۱۱سمجھ لیا تھا  ۔ 

پنے خیاالت کا اظہار کیا ہے ۔   جنگ کے ساتھ موت کے متعلق بھی فرائیڈ نے ا

اس کے نزدیک انسان نہ صرف موت سے نفرت کرتا ہے بلکہ اس کا الشعور 

اسے سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ جب کبھی وہ اپنی موت سے متعلق سوچتا ہے 

تو اپنے تخیل میں بھی وہ اپنے آپ کو مردہ تسلیم نہیں کرتا بلکہ خود کو ال فانی 

 سمجھتا ہے ۔

ال یہ طے ہے کہ انسان نہ تو موت کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی  خود کو بہر ح

مردہ تصور کرتا ہے ۔ جب بھی موت کا نام آتا ہے وہ اس پر افسوس اور خا کم بد 

ہن کے الفاظ استعمال کرتا ہے  اور اگر کوئی اس کا اپنا پیارا مر جائے تو ایک 

تا کہ وہ مر گیا ہے ۔ وہ اس عرصے تک سکتے میں رہتا ہے اور اسے یقین نہیں آ

کی موت کو مختلف بیماریوں اور حا دثوں سے اس طرح جوڑتا ہے جیسے موت 
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کوئی اتفاقی امرتھا اور اس شخص نے کبھی نہیں مرنا تھا۔    بڑی دلچسپ بات یہ 

ہے کہ جنگ کے دوران ی نا پسندیدہ فعل  پسندیدہ ہو جاتا ہے ، مرنا مارنا جائز ہو 

کا خوف اور نفرت ختم ہوجاتی ہے ۔ جنگ کے دوران مرنے جاتا ہے ، موت 

والوں یعنی   اپنوں کی موت پر فخر کیا جاتا ہے ،تمغے اور میڈ ل دیئے جاتے ہیں 

 ۔ اس کے بر عکس دشمن کی موت پر جشن بپا کئے جاتے ہیں ۔ 

عائد کردہ دورانیہ ہے جس میں تہذیب کی طرف سے جنگ وہ وقت یا  مختصراً 

ٹھا لی جاتی ہیں اور انسان کو بر مال اپنی جبلتوں کی تسکین کا موقع میسر اپابندیاں 

آ جاتا ہے ۔ وہ جو قتل کرنا منع تھا جنگ کے دوران جس نے سب سے زیادہ 

بہادری دکھائی ہوتی ہے اس کی زیادہ تعریف و تو صیف ہوتی ہے ۔ فاتح جنسی 

یں مال غنیمت ہوتی ہیں جبلت کا بھی کھل کر اظہا کر سکتا ہے ۔ دشمنوں کی عورت

ہر تہذیب میں ان کو زیر استعمال ر کھنے کے مختلف طریقے رائج رہے ہیں جن 

 میں جنسی تسکین کا مقصد ہمیشہ  غالب    رہا ہے ۔

مندرجہ باال چند اصطالحات جن کے توسط سے فرائیڈ نے اپنے غیر جنسی ، 

س لیے کروایا گیا ہے فلسفیانہ نفسی مباحث کا اظہا ر کیا ہے کا مختصر تعارف ا

تاکہ اردو ناول میں ان کے اثرات کا جائزہ کیا جا  سکے ۔ ذیل میں صرف ان 

 ناولوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں بالواسطہ یا بال واسطہ ان کا اظہار ملتا ہے ۔  

 ء(۱۹۴۰)  :حجاب امتیاز علی تاج ظالم محبت

رات قبول کرنے والوں میں فرائیڈ کے افکارو نظریات سے استفادہ کرنے اور اث

اور ‘‘ ظالم محبت’’حجاب امتیاز علی کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے ناول 

کا ‘‘  پاگل خانہ’’رومانی رجحانات کے حامل ہیں۔ جبکہ ‘‘ اندھیرا خواب’’

موضوع  ایٹمی تباہ کاریاں اور بد امنی ہے۔ ان تینوں ناولوں میں کم و بیش فرائیڈ 

رات مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ جن کا ذکر ہر کے افکارو نظریات کے اث

 ناول کے انفرادی  عنوان کے ذیل میں کیا جائے گا ۔ 

اردو ناول  نگاری میں حجاب امتیاز علی  کا تعلق رومانی دبستان سے ہے ۔ کم و 

بیش  ان کے  تمام ناولوں میں رومانی فضا غالب  ہے۔ ان کے ناولوں کی ایک 

ں میں مستقل کردار پیش  کیے  گئے ان کے تمام ناولو خصوصیت یہ بھی ہے  کہ

ہیں  جن میں روحی ، ڈاکٹر گار ، دادی زبیدہ ، منیر  ، زوناش وغیرہ سے واسطہ 

کے وارث ، خاندانی   تقریباً ہر ناول میں پڑتا ہے۔ یہ تمام کردار خاندا ن لوث 

قامات کی کہ چند ایک م  مشیر اور  خدمت گار کے روپ میں نظر آتے ہیں۔حتی

 تکرار بھی ملتی ہے ۔  

میں بھی کم و بیش انہیں کرداروں سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ اس ‘‘ ظالم محبت’’

سے استفادے کے ‘‘ تحلیل نفسی’’ ناول پر رومانی فضا کا غلبہ ہونے کے  باوجود
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(  Triangleمیں محبت  کی  کہانی ایک تکون )‘‘  ظالم محبت’’ اثرات ملتے ہیں۔ 

سامنے آتی ہے   جس میں  منیر یکطرفہ محبت ، جسوتی   کی صورت میں

افالطونی عشق جبکہ منصور دیوداسی عشق کی نمائندگی کرتا نظرآتاہے۔  فرائیڈین 

نظریے کے حوالے سے  اگرچہ کوئی پیچیدہ الجھن سامنے نہیں آتی مگر اس ناول 

حامل قابل توجہ اور اہمیت کی ‘‘ تحلیل نفسی’’ کے مرکزی کردار منصور کی 

 ہے۔  

منصور کی شخصیت   سماجی اقدار )سپر ایگو( کے زیر اثر احسان اور ممنونیت  

کے بوجھ تلے دبا کر کچل دی جاتی ہے ۔ یہ بوجھ اسے جسوتی سے محبت ہونے 

کے با وجود بھی اس  سے   اظہار میں رکاوٹ  بنا رہتا ہے ۔   اپنے فرض کے 

س قدر دبا دیتا ہے کہ اسے اپنی  پیش نظر وہ اپنی  فطری جبلی خواہشات کو ا

صحت کی فکر نہیں رہتی  ۔ اس کی بیماری ال شعوری طور پر اپنی ذات سے 

انتقام نظر آتا ہے جو اس کی موت کے المیے پر ختم ہوتا ہے ۔ اگر وہ اپنی ال 

شعوری خواہش کا اظہار کر دیتاتو شاید اس کے سپر ایگو کی سزا اس کی موت 

ہوتی ۔ منصور کے عدم اظہار کی وجہ جاننے کے لیے  کے المیے سےزیادہ نہ 

تحلیل ’’ ۔ کسی بھی فرد کی یںمختصراً اس کے حاالت زندگی جاننا ضروری ہ

میں اس کے بچپن کے احوال کو بنیادی اہمیت حا صل ہوتی ہے ۔ اگر ‘‘ نفسی

منصور کے بچپن کو دیکھیں تو  والد کی وفات کے بعد اسے  یتیم خانے میں داخل 

۔یہاں کا ماحول اور قوانین ےلیا جاتا ہے جو لوث خاندان      کے زیر کفالت ہکر 

سخت اور محبت و شفقت سے محروم تھا۔  ہر  کام   مثالً صبح اٹھنا ، نماز پڑھنا ، 

لکھنا پڑھنا،  کھا نا سونا وغیرہ اپنے مقررہ وقت پر ہوتا   ۔ گویا اس مشینی 

جذبات اور رشتوں کی کوئی اہمیت نہ پرورش و تربیت اورمصنوعی تعلیم  میں 

 تھی ۔ بقول منصور : 

وہاں ہجوم میں تنہائی محسوس ہوتی تھی اور گہما گہمی میں 

افسردگی ۔ ہم اس یتیم خانے میں اس لیے نہ تھے کہ ماں باپ کے 

اٹھ جانے سے  ہماری زندگیاں محبت کی نعمت سے محروم ہوگئی 

 ۱۲آباد کیا جانا تھا ۔  تھیں بلکہ اس لیے تھے کہ وہ یتیم خانہ

لوث خاندان کی سر پرست دادی زبیدہ اپنے بیٹے منیر کے ساتھ    اکثرو بیشتر    

یتیم خانے  میں آتی رہتی  ہے ۔ اس دوران منیر اور منصور میں دوستی ہوجاتی 

ہے ۔ منیر کی ضد پر منصور کو محل میں بال لیا جاتا ہے ۔ دونوں کی تر بیت اور 

اتھ ساتھ ہوتی ہے ۔ منیر اپنی چچا زاد جسوتی سے منسوب ہوتا ہے اعلٰی تعلیم س

جبکہ جسوتی منصور سے محبت کرتی ہے ۔ جسوتی ، منصور سے اپنی محبت کا 

اظہار کرتی ہے مگر منصور جسوتی سے محبت کرنے کے باوجود اسے اس لیے 

۔  مثبت جواب نہیں دیتا کہ یہ اس کے فرائض منصبی  اور ضمیر کے خالف ہے   

جس خاندان نے اسے بہت کچھ دیا ہے وہ اس کے خالف بغاوت کیسے کر سکتا 
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ہے ۔   بچپن کی مشینی تربیت نے نہ صرف منصور  کو فطری جبلی تقاضوں کو 

دبانا سکھایا  تھا بلکہ سزا کے خوف نے اس کی بعد کی زندگی میں بھی اسے 

کے غالب ہونے  اپنے جذبات کے اظہا ر کے جرات نہ دی۔الشعور پر سپر ایگو

اور اپنی شعوری کوشش کے باوجود  وہ جسوتی کو دیکھے بغیر ، بات کیے بغیر 

نہ رہ پاتا   ۔ اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ اصول پرستی ، احسان مندی 

اور دوستی کے جھوٹے اور مصنو عی نصب العین کے مقابلے  میں اپنی  فطری 

کی چچا زاد بہن ہے اور اس کہانی کی  خواہشات دبا رہا ہے ۔روحی جو جسوتی

راوی بھی ہے کئی بار منصور سے جسوتی  سے محبت کے متعلق سوال کرتی 

سچ  ہے مگر ہر بار منصور مکر جاتا ہے حتٰی کہ ایک دن وہ اپنے اس جھوٹ کو 

ثابت کرنے کے لیے روحی سے شادی کا پیام بھیجوا دیتا ہے  ۔    پورے ناول میں 

زیر اثر سپر ایگو منصور کے ال شعور پر غالب نظر آتا ہے ۔  اخالقی اقدار کے

جسوتی سے محبت کے با وجود ہر بار انکار کرنے پر جسوتی اپنی محبت سے  

دستبردار  ہو جاتی ہے ۔ منصور ظاہری انکار کے باوجود  ال شعوری طور پر 

اسے بے حد محبت کرتا ہے ۔ شعور اور ال شعور کی   کشمکش  اس  کی 

اور اس کے جذبات  میں دورخ پیدا  کر دیتی  ہیں ۔  اس کا ظاہر  اس کے  شخصیت

 ۔بقول اس کے : ےباطن سے بالکل مختلف ہ

آہ  ! مجھے علم نہ تھا کہ جو کچھ میں دن میں کر رہا تھا رات   

میں اس کا ردعمل ہوگا ۔ رات کی تنہا اور سنسان ساعتوں میں 

عزم کے خالف بغا وت  میری تمام جبلی آرزوئیں میری اخالق  و

پر آمادہ ہو جائیں گی ۔میرے ہر طرف جسوتی ہی جسوتی تھی ۔۔۔۔ 

یہ رات تھی ! وہ وقت جو کائنات پر تاریکی کے پردے ڈالنے کے 

ساتھ ساتھ  انسانی حسیات اور دماغ کو بھی ایک نامعلوم طریق پر 

اپنے افسوں میں ملفو ف کر لیتا ہے ۔ میں خاتون جسوتی کو 

اور ان سے باتیں کرنے کی خواہش پر غالب نہ آسکا۔   آہ دیکھنے 

 ۱۳! انسانی ارادہ کتنا کمزور ہوتا ہے ۔ 

منصور جب بھی جسوتی کے متعلق سوچتا ہے تو اس کا ضمیر اسے مالمت کرتا 

ہے ۔  وہ الشعور ی خواہشات  کی تسکین کو اپنی محسن کشی سے تعبیر کرتا ہے۔ 

ختیا ر کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ منصور کئی با ر اس نے فرار کی راہ ا

کی بیماری ایک طرف  جسوتی کی محبت سے راہ فرار کی کوشش ہے تو دوسری 

طرف خود سے انتقام کا ایک ذریعہ ہے ۔  جب  وہ سخت بیمار ہوکر ہسپتال داخل 

ہوتا ہے تو اپنی ہذیانی کیفیت میں اپنے دوست اور رقیب منیر کے سامنے  اپنی 

کا اظہار کر دیتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ اس آخری وقت   محبت

میں ایک بار اسے  وہ جسوتی سے ملوا دے ۔ منیر اس کی خواہش کے احترام میں 

جسوتی کو بلواتا ہے مگر اس سے پہلے منصور مر جاتا ہے ۔ منصور کی موت 

مطابق دونوں کی ایک صورت  کہا جا سکتا ہے ۔ فرائیڈ کے ‘‘ جبلت مرگ ’’کو 
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جبلتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جسے حاالت  موافق ملے وہی غالب آجاتی ہے ۔ 

منصور کے اندر حقیقت کی تلخیوں کا سامنا کرنے کی جرات نہ تھی اس لیے 

 اسے اس انجام سے دوچار ہونا پڑا۔       

 ء(۱۹۵۰) : حجاب امتیاز علی تاج  اندھیراخواب  

حجاب امتیاز علی کا دوسرا ناول ہونے کے باوجود ان کے ‘‘ اندھیرا خواب’’  

کے  انتہائی قریب ہے۔ یوں تو حجاب امتیاز علی   کے ‘‘ ظالم محبت’’ پہلے ناول 

تمام ناولوں میں چند کرداروں کی تبدیلی کے عالوہ باقی تمام  کردار اپنے عہدوں 

میں بھی ‘‘ اندھیرا خواب’’ ہیں ۔ اور منصب سمیت  جوں کے توں موجود  رہتے 

کچھ اسی  طرح ہے مثالً              سخت گیر طبیعت کی حامل دادی زبیدہ ، دادی 

زبیدہ کے بھائی نواب لوث   ،  لوث خاندان کے  ڈاکٹر و مشیر ڈاکٹر گار ، دادی 

‘‘ ظالم محبت’’ زبیدہ کی بھتیجی روحی ا   ور خاندانی خدمت گار    وہی ہیں جو 

یں ہیں۔ مرکزی کرداروں کے نام مختلف ہونے کے باوجود ان کے جذبات و م

ظالم ’’ احساسات ، جذباتی مسائل   اور جذباتی ناآسودگیاں بھی وہی ہیں جو 

میں  لوث خاندان ‘‘ ظالم محبت ’’ کے کرداروں کی ہیں    مثالً          ‘‘ محبت

سوتی کی جگہ صوفی  کے جانشین منیر کی جگہ ریحانی ، منیر کی منسوبہ ج

 میں انجم لے لیتا ہے ۔‘‘ اندھیرا خواب ’’ جبکہ منصور کی جگہ 

ظالم محبت ’’میں فرق صرف اتنا ہے کہ ‘‘ ظالم محبت ’’ اور ‘‘ اندھیرا خواب ’’ 

سے اس قدر استفادہ نہیں کیا ‘‘ تحلیل نفسی ’’میں نفسیاتی مسائل کے بیان  میں ‘‘ 

میں کیا ‘‘ تحلیل نفسی’’میں صوفی اور انجم کی  ‘‘اندھیرا خواب’’ گیا جس طرح 

کی روشنی میں  ان دونوں کی  ‘‘ تحلیل نفسی’’گیا ہے۔ فرائیڈ کے  نظریہ و طریقہ 

اسے  ان دونوں کی کیس ہسٹری      لکی گئی ہے کہ بال تام‘‘ تحلیل نفسی’’اس طرح 

(Case History  کہا جا سکتا ہے۔ ) 

نظریے  و طریق کا ر کو ادبی تخلیق میں کہانی   جیسے سائنٹیفک‘‘ تحلیل نفسی’’

کی صورت  یا کرداروں کی زندگی میں پیش کرنا   فنکا رکی تخلیقی قوت ، فکری 

اپج اور خارجی مشاہدے   کا امتحان ہوتا ہے ۔ فنی نقطہ نظر سے قطع  نظر  

تحلیل ’’ایک اچھی کوشش ہے ۔  اس ناول کو ‘‘ اندھیرا خواب ’’فکری سطح پر 

کے نقطہ نظر سے ایک اور بات بھی ممتاز کرتی ہے کہ اس سے پہلے ‘‘ سی نف

‘‘  تحلیل نفسی’’یا بعد میں لکھے جانے والے ناولوں میں  کرداروں کی اس  طرح 

 کی کو  شش نہیں ملتی۔

کے مر کزی کردار  صوفی اور ضمنی کردار انجم کی ‘‘ اندھیرا خواب ’’    

ندان کی چہیتی خاتون روحی ادا کرتی ہے کے فرائض لوث خا‘‘ تحلیل نفسی’’

تحلیل ’’جسے ادب اور نفسیات سے گہرا شغف ہے۔ روحی نے ان دونوں کی 

کا نتیجہ بچپن کی تربیت  میں سپر ایگو کی بے جا  سختی ، بچپن میں ‘‘ نفسی
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فطری جبلی خواہشات کی ناآسودگی  اور والدین کا بچوں کے جذبات سے صرف 

یا ہے ۔ اس طرح ان دونوں کرداروں میں موجود نفسیاتی نظر  کرنے  کو قرار د

کا نتیجہ نظر ‘ ‘ الیکٹرا کمپلیکس’’ اور ‘‘ اوڈی پس کمپلیکس ’’الجھنوں کی وجہ 

 آتی ہیں۔ اس متعلق ڈاکٹر وقار عظیم لکھتے ہیں :

کی تخیلی اور رومانی فضا کو ایک طرف تو ‘‘ اندھیرا خواب’’

اور دوسرے طرف اس میں  حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں

پرورش پانے والے کرداروں   پر  اور ان کے اعمال و افعال پر 

کا عکس نمایاں ہے ‘‘    ایڈپس’’اور ‘‘ فرائڈ’’ اور ‘‘ فوق االنا ’’

اور تجزیے سے ہر انسانی اعمال اور اس کی ہر حرکت کی 

 ۱۴نفسیاتی توجیہ و تاویل ممکن ہے ۔ 

کی گئی ہے ۔ صوفی  کی ‘‘ تحلیل نفسی’’اس ناول میں صوفی اور انجم کی

اوڈی ’’ جبکہ انجم کی الجھنوں کی وجہ ‘‘ الیکٹرا کمپلیکس’’ الجھنوں کا سبب 

 ہے۔  جن کا  ذکر ذیل میں  تفصیل سے کیا گیا ہے ۔‘‘ پس کمپلیکس 

 صوفی کی تحلیل نفسی  

صوفی ہسٹریا کی مریض ہے۔ اس کے ہسٹریائی دوروں کے پیچھے اس کے بچپن 

ے تلخ تجربات ہیں۔ صوفی کاوالد نواب ہارون شرابی ہے    ۔   وہ نشے کی حالت ک

میں بیوی کے ساتھ دست درازی اور مار پیٹ کرتا ہے ۔ بچپن سے لے کر چار 

سال کی عمر تک  یہ سب  کچھ  ایک کمرے میں صوفی کے  سا  منے ہوتا  رہا۔ 

س کا باپ رات کو لت صوفی کے احساس و جذبات کی کہانی یوں ہے کہ     جب ا

پت نشے میں گھر واپس آتا تو صوفی کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچتا ، ہاتھوں 

میں اچھالتا اور اس کے بوسے لیتا  ۔  اپنے باپ کے منہ  سے اٹھنے والی شراب 

کی  بدبو سے وہ اس قدر مانوس ہوگئی کہ  جونہی وہ آتا تو  اس  کے ننھے سے 

چپ چاپ سی ایک لہر اٹھتی ۔ یعنی ایک چھوٹی سی بچی دل میں امیدو انبساط کی 

کی جنسی و جذباتی  تسکین کا ذریعہ لمس اور سونگھنے کی حس سے وابستہ ہو 

گیا ۔  لیکن  اس دوران اسے کئی الجھنیں بھی درپیش تھی ۔  اگر وہ اس دورن اپنے 

س کی باپ کی آنکھوں میں دیکھ لیتی  جو خون کبوتر کی طرح سرخ ہوتیں   تو ا

خوشی درد میں اور خاموشی چیخوں میں بدل جاتی ۔ سرخ آنکھوں کی شدید ہیبت 

باپ کے خالف محبت کے جذبے کو نفرت اور غصے میں تبدیل کر لیتی ۔ ماں 

باپ کبھی اپنی لڑائی اور کبھی اپنے دوسرے اشغال میں اتنے مشغول  ہوجاتے کہ 

ا روتے روتے گلہ بیٹھ جاتا  دونوں کو اپنی بچی کی فکر نہ رہتی ۔ اس معصوم ک

اور وہ درد گلو میں مبتال ہو جاتی ۔ دن ہفتے مہینے  یہ ڈرامہ دیکھتے گزر گئے ۔ 

اپنے کمرے میں اس طرح کے ڈرامے اور نا خوشگوار حرکتیں جو اس نے 
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دیکھی وہ اس کے ذہن  پر ثبت ہو کر اس کے ال شعور کا حصہ بنتی چلی گئیں ۔ 

 ائی احساس و جذبات کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ناول میں اس کے اس ابتد

شراب کی بدبو کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور سرخ  

آنکھوں کو دیکھتے ہی دل میں شدید دہشت کا احساس ۔ ان دو 

متضاد جذبات کا تجربہ اسے مسلسل اور بال ناغہ  ہر رات ہوتا    

یہاں تک کہ تجربہ کرتے کرتے اس کی عمر دو سال ہوگئی اور 

مجھ لیا  اور خواب اس نے اس جیتی جاگتی حقیقت کو خواب س

سمجھتے سمجھتے جب وہ ڈھائی سال کی ہوئی تو اپنا خواب حرف 

 ۱۵غلط کی طرح بھول گئی ۔ 

مندرجہ باال حاالت و واقعات اور اقتباس ایک بچی کے اپنے باپ کے خالف دو 

متضاد جذبوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہال یہ کہ ان کے اٹھانے ، اپنی چھاتی 

ں میں جھوال جھو النے سے اس کی  طفلی جنسیت کی تسکین سے لگانے اور باہو

ہوتی ہے ۔ دوسری طرف خون کبوتر کی طرح سرخ آنکھیں اس پر وحشت اور 

ہیبت طاری کردیتیں۔ یہ تو باپ کے متعلق اس کے جذبات تھے جہاں تک ماں کا 

تعلق ہے اکثر جب اس کا باپ اسے نشے کی حالت میں پیار کرتا تو میاں بیوی میں 

تکرار شروع ہو جاتی یا پھر کبھی ایسا ہوتا کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر اس کی 

ماں کے ساتھ بیٹی سے ال تعلق ہو کر جنسی چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتا۔ وہ معصوم 

پہروں باپ کے انتظا ر میں گھلتی رہتی ۔ آدھی رات کو  وہ گھر  آتے  اور  اسے 

معامالت میں الجھ کر رہ  فمختلپیار کرنے کی بجائے اس کی ماں کے ساتھ  ،

جاتے  ۔ بچی اپنے اور باپ کے درمیان میں ماں کو رقیب سمجھتی  کیونکہ  جو 

 توجہ اور محبت اسے ملتی تھی وہ اس کی ماں کے حصے میں چلی جاتی۔

میں      بچپن  کا  ایک اور واقعہ بھی بڑی اہمیت  اصوفی کی شخصیت کی نشوونم

سالگرہ تھی  اور  سب مہمان جمع تھے مگر اس کا کا حامل ہے۔ اس کی چوتھی 

باپ موجود نہ تھا ۔ بھیڑ میں   اس کی نظریں اپنے باپ کو ڈھونڈتی رہیں ۔ کبھی 

وہ کسی کے پاس جاتی تو کبھی کسی کے پاس لیکن جب وہ یہ دیکھتی کہ ان میں 

ے سے  کوئی اس کا باپ نہیں تو وہ سہم کر پیچھے ہٹ جاتی۔ کچھ دیر کھلونوں س

دل بہالتی مگر تھوڑ دیر بعد اکتا جاتی ۔آخر کا انتظار ختم ہوا  مگر وہ نشے میں 

اس قدر دھت تھاکہ اسے  اپنا ہوش نہیں تھا۔ جونہی اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تو 

میاں بیوی میں نوک جھوک شروع ہوگئی ۔  وہ سالگرہ ادھوری چھوڑ کر چال گیا۔ 

روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی مگر ماں وہ جونہی جانے لگا تو معصوم بچی 

نے غصے سے اس پر جھپٹ اسے روک لیا۔ اس واقعے کے بعد اس کا باپ چھے 

 ماہ تک گھر نہ آیا۔ 

چار سال کی عمر میں ہی اس کے والدین فوت ہوجاتے ہیں ا ور وہ یتیم ہو  کر اپنی 

عیش و  خالہ) دادی  زبیدہ( کے پاس چلی جاتی ہے ۔وہاں کےماحول میں ظاہری
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عشرت اور تمام نعمتوں کی بہتات ضرور تھی مگر  وہاں کی فضا  محبت سے 

محروم تھی ۔دادی زبیدہ ہر طرح کا خیال رکھنے کے باوجود تر بیت میں سختی بر 

کھالیا سونے کا نوالہ مگر دیکھا ’’تنے کی قائل تھیں۔ ان کے خیال میں بچے کو 

و واقعات  ہیں جنہوں نے صوفی کی  ۔ یہ وہ  تما م حاال ت‘‘  شیر کی آنکھ سے

شخصیت میں الیکٹرا کمپلیکس کی بنیاد رکھی ۔دس سال کی عمر تک وہ  ذہنی 

طور پر بالکل تندرست رہی ۔دس سال بعد اچانک   ہسٹریائی دوروں کا آغاز ہوا ۔ 

 ان دوروں میں ان کا ذہن ماضی  کے حاالت و واقعات کی طرف لوٹ جاتا۔

 سیاتی الجھنیں  ہسٹریائی دورے اور نف

دس گیارہ سال کی عمر میں اسے پہال دورہ پڑا ۔ رات کو وہ تندرست سوئی  مگر 

اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا ‘‘خرگوش ’’آدھی رات کو چیخ مار کر اتنا کہا 

گال دبانے لگی ۔ اس حالت میں اسے ہسپتال لے جایا گیا ۔ ڈاکٹروں نے اس کا 

ھ ٹھیک ہے ۔ صوفی ڈاکٹروں کی موجودگی میں پھر معائنہ کیا اور کہا کہ سب کچ

اپنا گال دباتے ہوئے کہنے لگی میرے گلے کا  آپریشن  کر دیجیے ۔  ایک ڈاکٹر 

نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ٹھیک ہے تو صوفی نے ڈاکٹر کا گال پکڑ 

 لیااور دبانے لگی۔ ڈاکٹروں نے اس کا نفسیاتی تجزیہ کروانے کا مشورہ دیا۔

دورے کے پس منظر میں صوفی کے بچپن کا ایک نا خوشگوار واقعہ تھا۔    اس

روحی جو اس کہانی کی راوی ، صوفی کی ہم عمر دوست اور رشتہ دار ہے ۔ وہ 

 صوفی کے خر گوش سے ڈر جانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتی ہے :

بچپن کا زمانہ میری آنکھوں میں آ گیا ۔ ریحانی ا پنے  لیے ایک     

خرگوش  لے آئے تھے ۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں ۔ سفید 

جیسے دو دہکتے ہوئے انگارے !  برسات کی ایک اندھیری رات  

صوفی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس جانور کا گال دبا  

دیا تھا اور جب وہ اس کے حسب خواہش مر گیا تو وہ گھبرا گئی 

ونٹنا شروع کردیا تھا ۔ تھی ۔ اس نے ان ہی ہاتھوں سے اپنا گال گھ
۱۶ 

وہ خوف اور احساس جرم جو خرگوش کا گال دبانے اور مارنے کا تھا ۔ اس وقت  

اس نے اسے اپنے ال شعور میں کہیں دبا دیا تھا وہ برسوں بعد   بھیانک خواب کی 

صورت میں  ظاہر ہوا۔ اس واقعے میں الجھن خر گوش کی موت نہیں بلکہ  خر گو 

آنکھیں ہیں جنہوں نے   اسے  اپنے باپ کی سرخ آنکھوں کی  ش کی   وہ دو سرخ

یاد دال ئی ۔وہ بچپن میں اپنے باپ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بد حواس اور ہیبت 

سرخ آنکھیں ’’ نا ک ہو جاتی تھی۔ خر گوش کی موت اور ا سکے دورے کا سبب 

 تھیں۔  ‘‘ 
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حانی کے انتظار میں دوسرا دورہ صوفی کو اس دن پڑا جب وہ اپنے محبوب ری

بے چین تھی جو کچھ عرصے بعد کہیں سے واپس لوٹنے وا لےتھا۔ جب وہ پہنچا  

،دونوں کی مالقات کے دوران اچانک صوفی کی نگاہ اس کی سرخ ٹائی پر پڑ 

گئی ۔ وہ چیخی اور اس پر ہسٹریائی کیفیت طاری ہوگئی۔ اس نے اپنا گال دبانا 

ے سنبھالنے  کی کو شش کی  تو صوفی نے    شروع کر دیا جونہی ریحانی نے اس

اس کا گال پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا  تھا کہ وہ خواب کی کیفیت میں 

ہے ۔اس پر وحشت کا ایسا دورہ پڑا کہ اس نے اس کی سرخ ٹائی کو نوچ کر 

 پھینک دیا۔   

سے فرار  جونہی دورہ ختم ہوا وہ رونے لگ گئی ۔ یہ رونا بھی دراصل  حقیقت 

کی ایک کوشش تھی  جو وہ ہر دورے کے بعد اپناتی ۔ سر خ رنگ سے  اسے 

اپنی  اس ال شعوری نفرت کا کوئی علم نہ  تھا  تاہم وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ  سرخ 

رنگ سے نفرت   اسے بچپن سے تھی۔ روحی کو بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک 

رخ گڑیا بھی تھی صوفی کو یہ دن چچا لوث  کھلونے الئے تو ان میں ایک س

گوارہ نہ تھا کہ وہ گڑیا کسی اور کے پاس رہے اس لیے اس نے اس کے ٹکڑے 

 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ 

ایک سفر کے دوران صوفی اور روحی گاؤں کے ایک ہوٹل پر رکیں  جہاں ان کی 

مالقات ایک شرابی سے ہوئی جو نہایت ہی غلیظ اور میلے بوسیدہ کپڑے پہنے 

ے تھا ۔   اس سے شراب کی نا گواربو آ رہی تھی  لیکن صوفی اس کی طرف ہوئ

کھینچی چلی گئی ۔ وہ اس شرابی   میں دلچسپی لینے اور اس سے باتیں کرنے 

لگی ۔ اس کے منہ سے اٹھنے والی بدبو اسے عطر کی مہک محسوس ہوئی ۔اس 

اس کے بہت شرابی نے اپنی آنکھوں پر کا ال چشمہ لگا رکھا تھا ۔ صوفی جب 

زیادہ قریب چلی گئی کہ کانپنے لگی ۔اسی اثنا میں          اس کا بٹوہ زمین  پر گر 

گیا ۔شرابی جیسے ہی نیچے جھکا اس کا چشمہ اتر گیا ۔  جونہی وہ اٹھا صوفی کی 

آنکھیں اس سے چار ہوئیں  اس پر پھر سے ہسٹریائی کیفیت طاری ہو گئی  ۔ 

کھیں دیکھتے ہی  غضب ناک ہو کر شرابی پر صوفی شرابی کی سرخ انگارہ آن

 چالنے اور اسے برا بھال کہنے لگی۔ 

اس دورے میں  صوفی کے جذبات میں    ایک ہی شخص کے لیے دو رخا جذبات 

نظر آتے ہیں۔ وہی  جذبات جو بچپن میں اس کے اپنے باپ کے متعلق تھے۔ شراب 

س کے قریب ہے مگر کی بو سے وہ محسوس کر لیتی کہ اس کا محبوب )باپ( ا

جونہی وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکتی تو چیخنے اور چالنے لگ جاتی۔ 

اس شرابی میں کشش اور پھر اس پر چالنا،دونوں رویے   اپنے باپ کے متعلق   

 برسوں پہلے دبائے   گئے   ال شعوری جذبات  کا اظہار تھا۔ 

موسم میں  چہل قدمی  کر کیباس کے قیام کے دوران روحی اور صوفی خوشگوار 

رہی تھیں  کہ کسی کے کراہنے کی آواز آئی ۔دونوں قریب گئیں  تو ایک شرابی 
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بے ہوش پڑا تھا ۔ شراب کی تیز بو  سے جہاں روحی کا دماغ پھٹنے لگا  وہیں 

صوفی کو وہ عطر کی مہک محسوس ہوئی ۔ وہ تھوڑی قریب ہوئی تو وہی ہوا  

 بی کو غصے میں منہ پر طمانچہ دے مارا۔اس سے پہلے ہوا کہ اس نے شرا

اس واقعے کی تشریح و تحلیل بھی   بچپن میں باپ سے وابستہ دورخا جذبات کا ال 

شعوری اظہار ہے۔ روحی جو ہر وقت صوفی کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہے ۔ 

بھی ہے۔ ‘‘ تحلیل نفسی’’ نہ صرف وہ ان واقعات کی چشم دید گواہ ہے بلکہ ماہر 

ی کو ہر  واقعہ اور ہر الجھن کو اس کے شعور میں ال کر اسے ذہنی جو  صوف

صحت مندی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے  مگر نہ اس کے پاس 

صوفی کی  ناآسودہ ال شعوری   خواہشات کا علم ہے اور نہ صوفی اپنے بچپن کے 

متعلق کچھ زیادہ جانتی ہے۔  جب روحی ،صوفی سے کہتی ہے  کہ اس کی بے 

جہ نفرت اور غصے کا تعلق اس کے بچپن کے کسی ناخوشگوار واقعے سے ہے و

تو وہ الٹا چڑ جاتی ہے ۔روحی  کے خیال میں صوفی  کے کسی اجنبی کے لیے   

شدید نفرت کے جذبات  کے  پیچھے  دراصل  الشعوری  محبت کے جذبات  

 نہیں ہے۔ کارفرما ہیں۔    لیکن وہ اسے کسی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار 

صوفی کی   نفسیاتی الجھنوں کی داستان کافی طویل ہے۔ وہ بچپن سے ہی ہر  

شخص کے متعلق دو رخا جذبات رکھتی ہے ۔  ریحانی جو اس  سے منسوب ہے 

اور اس کا محبوب بھی ہے اس کے متعلق بھی صوفی کے جذبات دورخا  

اور کبھی  وہ یہ  ہیں۔کبھی وہ ریحانی کو دنیا کا با وفا مرد تصور کرتی ہے 

سمجھتی ہے کہ ریحانی اس سے پیار نہیں کرتا۔ وہ جب بھی ریحانی کو بے وفا 

 سمجھتی ہے تو اسے پوری دنیا بے وفا معلوم ہوتی ہے ۔ 

میں قابل مالمت ہوں ۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا ۔ اس کے یہ 

خیا الت بہت پرانے تھے ۔ بہت مستحکم تھے ۔ اتنے پرانے اور 

مستحکم جتنی اس کی عمر تھی ! دنیا میں مجھ سے کوئی  اتنے

محبت نہیں کرتا ۔ اور دراصل اسی ایک بنیادی خیال نے اسے ایک 

ایسی زندگی بخشی تھی جسے ایک اندھیرے خواب سے تعبیر کیا 

     ۱۷جا سکتا  تھا ۔

ہر شخص اور ہر جذبے کی طرف اس کے دو مختلف رویے ہوتے ۔ وہ نفرت اور 

امتیاز نہیں کر سکتی تھی یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ محبت اور نفرت میں  محبت میں

معلق اور الجھی رہتی۔ ایک طر ف اسے ریحانی کی آنکھیں بہت خوبصورت لگتی 

تو دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوریوں سے وہ بد گمان ہو جاتی ۔  

جیسی شش و پنج اور پسند اور نا پسند ، محبت اور نفرت ، وفا اور بے وفائی ، 

ذہنی الجھنوں  میں صوفی ہر وقت مبتال رہتی  جس کا تعلق اس اندھیرے خواب ) 

 بچپن ( سے ہیں ۔ 
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ریحانی جب بھی اس سے دور ہوتا تو صوفی اس کے متعلق بد گمانی شروع کر   

دیتی۔ کئی وہموں اور شکوک و شبہات میں خود کو بری طرح الجھا لیتی ۔ وہ 

کہ ریحانی کسی اور عورت کو اپنا لے گا اور اسے چھو ڑ دے  ہمیشہ یہ سوچتی

گا۔ بعض اوقات وہ اپنی ان حرکتوں کی وجوہات نہ پا کر شرمندہ بھی ہوتی ہے 

مگر ان الجھنوں کا خاتمہ نہیں کر سکتی ۔ فرائیڈ کے نزدیک ایسے مریضوں کو 

ح  اپنے جب تک اپنی ال شعوری الجھنوں کا شعور ادراک نہیں ہوتا وہ اسی طر

افعال میں بے بس رہتے ہیں۔  صوفی کا ریحانی کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ کسی 

اور عورت کو اپنا لے گا یا کوئی عورت ریحانی کو اس سے چھین لے گی  کا 

 تعلق بھی اس کے بچپن سے ہے ۔ 

جانے کیوں جب وہ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں تو میرے ہاتھوں 

ں انواع و  اقسام کے شبہوں میں کے طوطے اڑ جاتے ہیں  اور می

گرفتا رہو جاتی ہوں۔۔۔۔ میں خود اپنے اس خیال پر بعض وقت نادم 

ہوتی ہوں مگر مجبور ہوں ۔۔۔۔ ) روحی ( اس خیال کو کسی طرح 

بھول نہیں سکتی کہ ریحانی کی حسن و شوخی پر ہر عورت کو 

اپنی ماں سمجھتی ہو ں اور اس سے جلنے لگتی ہو۔ یہی تو میں 

ہتی ہو ں۔ تم ہمیشہ ماضی کی اڈھیر بن میں لگی رہتی ہو ۔ زندگی ک

کی کتاب سے ماضی کے ورق پھاڑ دو ۔ ہر عورت تمہاری ماں 

 ۱۸نہیں ہے ۔ 

صوفی ، روحی کے اس دعوٰی کو مسترد کر دیتی ہے کہ بچپن میں اسے کبھی 

اں اپنی ماں سے نفرت اور رقابت رہی تھی۔    صوفی کے خیال میں اسے اپنی م

سے شدید محبت تھی۔ دراصل صوفی کے ذہن میں الیکٹرا کمپلیکس کی بنیاد اس 

وقت پڑی تھی جب اس کی عمر محض دو سال تھی۔ اس عمر میں بچہ کسی بھی 

سوچ سے عاری ہوتا ہے ۔ محسوسات ہی اس کی جبلی تسکین کا ذریعہ ہوتے ہیں۔   

ما پانے والے  نفرت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناآسودگی کے نتیجے میں نشوون

کے جذبات سپر ایگو کے زیر اثر دب کر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ معاشرہ والدین کے 

خالف بغض و حسد  اور نفرت و رقابت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا  بلکہ  معاشرہ 

۔فرائیڈ کے نزدیک یہ ‘‘ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے’’سکھاتا ہے کہ 

حفوظ رہتے ہیں ۔ وقت اور موقعے پر مختلف ابتدائی جذبات ال شعور میں م

صورتوں میں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے ۔ ہر بے سبب شدید محبت کے پیچھے 

 شدید نفرت کا ر فرما ہوتی ہے ۔ یہی حال صوفی کا بھی تھا۔   

ایک دفعہ ریحانی زخمی ہو کر نر سنگ ہوم چال جاتا ہے۔  وہ صوفی کو خط لکھتا 

لگی ہے  اور ہسپتال میں داخل ہے ۔ ایک نرس اس کی  ہے کہ اسے معمولی چوٹ

دیکھ بھال کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے ۔ صوفی اس بات کو ہوا بنا لیتی ہے 

کہ ریحانی اس نر س کے لیے اس سے بے وفائی کر رہا ہے ۔  تقریباً ہر عورت 
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کے لیے صوفی رقابت کے جذبات رکھتی ہے۔ عورت  اس کے لیے مستقل 

 لجھن کے طور پر سامنے آتی ہے ۔ نفسیاتی ا

جب ریحانی اپنی بیماری کی وجہ سے صوفی کو ملنے نہیں آسکتا تو صوفی اسے 

اس کی اس بے اعتنائی کو بے وفائی تصور کرتی ہے ۔ وہ سمجھتی ہے کہ 

ریحانی اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چال گیا ہے ۔ اسے ریحانی کا انتظار 

ی کے دور ہونے اور اس کی جدائی کو بے وفائی سے ناگوار گزرتا ہے۔ ریحان

تعبیر کرنے کی الجھن کے پیچھے بھی صوفی کے ال شعوری محرکات ہیں۔  

فرائیڈ نے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ انسانی ذہن میں  ماضی کی طر ف 

نزول کی بے پناہ قوت ہوتی ہے  ۔ خاص طور پر ہسٹریائی مریض اپنی شعوری 

ی اپنے بچپن کے ال شعوری اعمال کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں ۔ یہی زندگی میں بھ

وجہ ہے کہ ریحانی کے انتظار کو وہ ال شعوری طور پر اپنے باپ کا انتظار 

تصور کر لیتی ہے جو آدھی رات کو گھر آتا تھا اور صوفی اس کے انتظار میں 

اسے بے روتے روتے سو جاتی تھی۔ ریحانی کا اسے چھوڑ کر چلے جانے  اور 

وفا سمجھنے کے پیچھے  اس کی سالگرہ کا وہ واقعہ ہے جب اس کا باپ سالگرہ 

کے عین موقعہ پر اس کی ماں سے ناراض ہوکر ان دونوں کو چھو ڑ کر چھے 

ماہ کے لیے چال گیا تھا۔ صوفی ایک عرصہ بے چین  پھر تی رہی۔ ناول کے 

ما ثلت کو آسانی سے مطالعے سے باپ کے انتظار اور ریحانی کے انتظار کی م

تالش کیا جا سکتا ہے۔  ال محالہ اس نے باپ کے متعلق اس کے دیر سے گھر آنے 

اور کئی عرصہ غائب رہنے کے متعلق اپنی ماں سے  یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کے 

شوہر کو اس سے محبت نہیں ہے ۔ عورتیں  ایسے شوہر کے بارے میں اکثر اس 

ے مرد کی زندگی میں کوئی اور عورت  بھی طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ ان ک

ہے۔   ان باتوں نے بھی اس کے ذہن کو بچپن میں متاثر کیا ہوگاجو بعد میں 

الجھنوں کی صورت میں سامنے آنے لگیں۔ ایک دفعہ صوفی اپنی شادی کے قریب 

اس بات پر ضد کرتی ہے کہ شادی کی تاریخ کو تبدیل کرکے اسے موخر کیا 

ھے بھی اس کی سالگرہ کی ناکامی کا خوف موجود ہے اور وہ جائے ۔ اس کے پیچ

سمجھتی ہے کہ اس کی شادی بھی اس کی سالگرہ کی طرح ناکام نہ ہوجائے یعنی 

اس کے باپ کی طرح ریحانی بھی عین تقریب کے موقعے پر اسے چھوڑ کر نہ 

 چال جائے۔   

 (Displacement & Sublimationاستبدال  اور ارتفاع )

د کی شخصیت میں اوڈی پس کے نتیجے میں استبدال  کی یہ صورت بھی کسی فر 

سامنے آ سکتی ہے۔ مثبت اوڈی پس کمپلیکس میں لڑکی باپ کے متعلق جنسی و 

جذباتی میالن رکھتی ہے ۔ چونکہ اقدار اور مذہب اس طرح  کے جذبات کے اظہار 
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ادہ دلچسپی لیتا ہے۔ میں زی‘‘چہروں ’’کو ممنوع قرار دیتا ہے تو بچہ بڑا ہو کر ان 

 جن میں ان کے والدین کی مشابہت ہو۔

ریحانی کے انتظار میں بے چین رہتے رہتے صوفی  اپنے جبلی جذبے کا رخ انجم 

کی طرف موڑ لیتی ہے ۔ انجم سے ہمدردی کا سبب ریحانی کی بے وفائی نہیں 

س کی بلکہ وہ اس کے باپ کی طرح دبال پتال اور شرابی ہے۔ یہ وہی انجم ہے ج

شراب کی بو میں صوفی کو کشش محسوس ہوئی تھی اور اس کی  سرخ انگارہ 

آنکھیں دیکھ کر صوفی نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ روحی نے اس وقت ہی صوفی 

سے کہا تھا کہ اس شخص کے خالف تمہاری نفرت کے پیچھے محبت کا جذبہ 

نسانیت کے جذبے موجود ہے ۔  انجم چونکہ شدید بیمار تھا اس لیے ڈاکٹر گار ا

سے سرشار ہوکر اسے گھر لے آئے اور اس کا عالج کرنے لگے ۔ کسی کام کے 

سلسلے میں جب ڈاکٹر گار کہیں چلے گئے  اور صوفی ، ریحانی کے متعلق 

پریشان تھی تو اس نے اپنے جذبے کا رخ انجم کی طرف موڑ لیا۔ صوفی کے انجم 

کے متعلق ہوا کرتے تھے ۔ اس  کے متعلق وہی جذبات تھے جو کبھی  اپنے باپ 

نامعلوم کیوں سرخ رنگ مجھے محرومی اور ’’ لیے وہ انجم سے کہتی ہے کہ  

۔صوفی ال شعوری طور پر اسے صحت مند ‘‘دائمی جدائی کی یاد دالتا ہے

دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔   روحی نے جب صوفی کے اس فعل معتوب اور 

د مت خلق کا نام دیا۔ یہ خدمت خلق ار تفاع ہدف تنقید ٹھہرایا تو صوفی نے اسے خ

کے زمرے میں آتی ہے  یعنی جبلی توانائی کسی فرد یا مخصوص شے کی بجائے 

سماجی اور اصالحی دھارے میں بہنے لگتی ہے ۔ لیکن  اس کا مقصد اپنے فطری   

جبلتوں کی تسکین ہی رہتا ہے ۔ محض ہدف یا ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہے ۔    

 حی:بقول رو

صوفی کے کردار میں ایک نہایت دلچسپ بات واضح ہوتی چلی جا 

رہی تھی۔ وہ اس توانائی  کے مرکز کا تبدیل ہونا تھا۔  پہلے وہ 

اپنے جسم کو اپنی توانائی کا مرکز بنائے رکھتی تھی  اور اس  

بوجھ کو اس کا نازک جسم    سہار نہ سکتا تھا ۔ جس کا الزمی 

اور اضمحالل کی عالمات میں پایا جاتا تھا نتیجہ جسم میں بیماری 

مگر اب اس نے توانائی کے اس بوجھ کو دو مر کزوں میں تقسیم 

کر کے   اپنے جسم اور اپنی شخصیت کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا ۔ اور 

یہ دوسرا مرکز اس کی اپنی ہستی کے عالوہ  ایک دوسرا انسان 

    ۱۹تھا ۔

موجود تمام نفسیاتی الجھنیں مثالً سرخ  مجموعی طور پر صوفی کی زندگی میں

آنکھوں اور سرخ رنگ سے نفرت ، جذباتی دورخی ، عورت کے متعلق رقابت 

 کے جذبات ،  تالش والد  وغیرہ کے اسباب ، الیکٹرا کمپلیکس کا نتیجہ ہے۔ 
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 انجم کی تحلیل  نفسی 

راب پینے انجم کا لوث خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک شرابی ہے۔ اس کے ش 

کے پیچھے ایک عورت کی بے وفائی کار فرما ہے۔  شراب کی بال نوشی نے  

اسے دق کے مرض میں مبتال کر دیا تھا۔ ڈاکٹر گار کے عالج کے دوران یہ 

انکشاف ہوا کہ وہ چور ہے۔ اتفاق سے اس نے ڈاکٹر گار کا سونے کا سگریٹ 

ہ اپنی محبوبہ کا ہار کیس اور صوفی کا ہار بھی چرا چکا تھا۔ اس سے پہلے و

چرانے کے جرم میں جیل بھی جا چکا تھا۔  بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انجم 

کی ان چوریوں کے پیچھے مالی فوائد کی بجائے نفسیاتی وجوہا ت ہیں۔   اس کا 

بچپن بھی والدین کی محبت اور شفقت سے محروم  رہا تھا ۔ سادیت پسندی کے زیر 

چرا کر ایک طرف  اپنے انتقام کے جذبے کو تسکین اثر وہ لوگوں کی چیزیں 

پہنچا رہا تھا تو دوسری طرف وہ لوگوں سے توجہ اور ہمدردی کا خواہاں تھا  ۔ 

 روحی ، انجم کی اس بری عادت کی نفسیاتی توجیہ  پیش کرتے ہوئے کہتی ہے : 

عام طور پر بھوکا انسان چوری کرتا ہے ۔ بھو ک سے مراد غذا 

ہماری کئی بھوکیں ہوتی ہیں ۔ محبت کا بھوکا آدمی سے نہیں ہے ۔ 

چوری کی طرف راغب ہو جاتا ہے ۔ وہ ہمارے موتی کے ہار اٹھا 

لے جاتا ہے۔ وہ چاندی کے ظروف اور موتی کے ہاروں میں اپنی 

 ۲۰مطلوبہ شے تالش کرتا ہے یعنی محبت اور انسانی ہمدردی ۔ 

ی ناآسودگی کی طرف اشارہ انجم کی شراب کی عادت  بھی اس کی طفلی جنس 

کی ایک  (Displacement)ہے۔انجم کے  حد سے زیادہ شراب  پینے کو   ہم استبدال 

صورت کہہ سکتے ہے۔ فرائیڈ نے جب بچے کی پیدائش کے فورا      ً بعد اس کی 

جنسی جبلت کے  حرکت میں آنے اور جنسی مظاہر میں دلچسپی لینے کا انکشاف 

کیا تو بتایا کہ اس  کی جنسی جبلت کا پہال معروض ماں کی چھاتی ہوتی ہے ۔ بچہ 

کین بھی کر لیتا ہے ۔ اگر یہ تسکین بھوک کی جبلت کے ساتھ جنسی جبلت کی تس

میسر نہ ہو تو وہ اس کا متبادل راستہ تالش کرتا ہے مثالً           نپل چوسنا، 

انگوٹھا چوسنا، ناخن چبانا وغیرہ شامل ہیں۔ اس پر جب والدین ڈانٹے ہیں تو وہ 

ٹافیوں اور اس طرح چیزوں سے خود کو آسودہ کرتا ہے ۔ جوانی میں شراب نوشی 

ی استبدال کے زمرے میں آتی ہے۔ چونکہ شراب نوشی ایک طرف ہونٹوں کی بھ

جبلی ضرورت ایک متبادل ہے تو دوسری طرف  فرد میں اس کی ناآسودگی کے 

 نتیجے میں پیدا ہونے والی اعصابی کشیدگی کو بھی کم کرتی ہے ۔     

ض اور مح  عناول میں انجم کے بیان کرد ہ احوال روحی کے ذہن کی اخترا

مفروضے ہیں۔   یہ سچ اس لیے محسوس ہوتے ہیں کہ تحلیل نفسی کے دوران انجم 

ان سے اتفاق کرتا ہے ۔ روحی اس کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے  اسے 

بتاتی ہے کہ اس کے شراب پینے کی وجہ شیر مادر سے محرومی ہے۔ بچپن میں 
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ڑا ہو کر اس نے اس کی ماں اس کی پیاس نہ بجھا سکی تھی  جس کی وجہ سے ب

 شراب جیسی بری چیز کا انتخاب کیا ہے۔   بقول روحی : 

جوانی میں شراب نے ماں کا روپ اختیا ر کر لیا اور تیری تشنگی  

کو بجھا نے کا ایک ذریعہ بن گئی !اس نئی ماں  میں ایک خوبی یہ 

بھی ہے کہ وہ عالم طفلی کے احساس محرومی اور دبے ہوئے 

اپنے آتشیں گھونٹوں میں بہا لے جاتی ہے   غصے اور انتشار کو 

۔ایک نعمت وقت پر میسر نہ آئی اور غلط وقت پر ایک لعنت بھی 

نعمت بن گئی ۔۔۔۔ وہ  شراب کے تلخ گھونٹوں میں شیر مادر کی 

 ۲۱شیرینی کو ڈھونڈتا رہا ۔ 

انجم کی شراب نوشی اور چوری کے پس منظر میں عورت سے نفرت کا اظہار 

ماں باپ حتی   کہ خدا سے بھی مایوس نظر آتا ہے۔ صوفی تیمارداری  ملتا ہے۔ وہ

کے دوران  جب اس سے ہمدردی کرتی ہے تو وہ اسے شک و شبہات کی نظروں 

سے دیکھتا ہے ، اس پر غصہ کرتا ہے اور اس پر چالتا ہے ۔ اس کے رویے سے 

ت میں عورت پر عدم اعتمادی صاف جھلکتی ہے ۔ لیکن جلد ہی اس کی نفرت محب

تبدیل ہو جاتی ہے ۔ وہ مریض جو دق کے مرض میں قریب المرگ تھا۔ چند ہی 

دنوں میں مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے ۔اس کی بد قسمتی کہ اس کے صحت یاب 

ہونے کے بعد ریحانی ، صوفی کی زندگی میں واپس آ جاتا ہے ۔ ایک بار پھر انجم 

تحلیل نفسی ’’ ں واپس لوٹ جاتا ہے۔ کو نفسیاتی جھٹکا لگتا ہے اور وہ اپنی دنیا می

کی رو سے  ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انجم کو اپنی کمزوریوں کا احساس ‘‘ 

ہوگیا تھا    اور صحت مند بھی ہو گیا تھا تو صوفی کی بے وفائی کے بعد اسے 

شراب کی بوتلیں نہیں چرانی چاہیے تھیں وہ اپنے آپ کو کسی اعلی ٰ مقصد کے 

دیتا لیکن اس کی انا اتنی کمزور تھی کہ وہ اس صدمے کو برداشت  لیے وقف کر

کے آثار بھی ملتے ہیں۔  جب وہ ‘‘ جبلت مرگ ’’نہ کر پایا۔  انجم کے رویے میں 

( پر ہوتا ہے۔ وہ Stageڈاکٹر گار کے زیر عالج ہوتا ہے تو وہ دق کی آخری منزل )

دیتا ہے۔ اسے معلوم  ال شعوری محرکات کے زیر اثر موت کو زندگی پر اہمیت

ہوتا ہے  کہ شراب اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے ۔ لیکن وہ اسے نہیں چھوڑتا 

 کا اظہار ہے۔ ‘‘ جبلت مرگ’’ ۔ زندگی سے مایوسی اور نفرت بھی 

 روحی کا کردار 

بھی ‘‘ تحلیل نفسی’’روحی  کہا نی  کی    راوی ہونے کے ساتھ ساتھ  ایک ماہر  

کے ذریعے  ان کی ‘‘ تحلیل نفسی ’’اور انجم کا  ہے ۔ وہ نہ صرف صوفی

الجھنوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے بلکہ انہیں قابل رحم  بھی  سمجھتی 

ہے۔ فرائیڈ نے شدید ہسٹریا کے عالج کو ناممکن قرار دیا ہے ۔ اس لیے اس نے  

ایسے مریضوں سے نفرت کی بجائے ہمدردی برتنے کا مشورہ دیا ہے ۔  لیکن 
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تھ ہی یہ بھی کہا ہے اگر مریض پر  اس کی ال شعوری  کمزوریوں اور نفسیاتی سا

الجھنوں کو اس پر آشکار کر دیا جائے تو وہ ذہنی طور پر صحت مند ہو سکتا ہے۔     

اس ناول میں بھی صوفی ، ریحانی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے 

جہ سے ممکن ہو پاتا ہے۔ لیکن ۔ یہ روحی کی کوششوں اور انجم کے تعلقات کی و

 انجم صحت یاب نہیں ہو پاتا ۔ 

صوفی متعدد بار اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ان دونوں کی تمام الجھنوں کی 

وجوہات ان دونوں کے بچپن میں والدین کی غلط تربیت، بچوں کے طفلی جذبات 

س میں ان سے عدم واقفیت  اور ان کے رویے میں بے جا سختی  کا نتیجہ ہے۔ ا

دونوں کا کوئی قصور نہیں ایسی سینکڑوں   بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو انہی وجوہات 

کی بناء پر اپنے والدین کے خالف رقابت اور غصے کی آگ کو دبائے رکھتے 

 ہیں۔ جب وہ یہ بو جھ نہیں جھیل پاتے تو ہسٹریا ان کا  مقدر بن   جاتا ہے ۔ 

کرتے ہوئے مجرموں کی نفسیات ‘‘ ل نفسیتحلی’’روحی نے اس ناول میں انجم کو 

کو بھی بیان کیا ہے  ۔ اس کے نزدیک بچپن کی جبلی نا آ سودگی اور اوڈی پس 

کمپلیکس  انسانوں کے لیے جرم کے ارتکاب کا سبب بنتا ہے۔  تہذیب بھی انسان 

کو اپنی جبلتوں پر سختی سے پا بندی اور انہیں کچلنے کی تر غیب دیتی  ہے ۔  

حی تہذیب فرد کی انفرادیت کو کچلنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ بقول رو

تہذیب اپنے اصولوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے  فرد کے منہ سے انکار 

برداشت نہیں کر سکتی ۔  فرائیڈ کے اس قول کہ تہذیب کو انسان کی انسانیت کے 

 ساتھ ساتھ اس کی حیوانیت کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ 

جرموں سے ہمدردی کرتے ہوئے حکومت وقت کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ روحی م

’’ سخت سزاؤ ں سے ان کی جبلتوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا اگر انہیں ماہرین 

سے استفادہ کرنے کا موقعہ دیا جائے تو معاشرے کے یہ معتوب ‘‘ تحلیل نفسی

زندگی  افراد ذہنی صحت مندی حاصل کرکے معاشرے کے کارآمد فرد کی طرح

گزار سکتے ہیں۔    روحی کے نزدیک انسان کو اگر جا رحیت کا مو قعہ ملتا رہے 

 تو وہ مریضانہ رویوں سے بچ سکتا ہے ۔

( کو فرد کی شخصیت  میں بے جا Super Egoناول میں والدین یا  فوق االنا ) 

بیان کہ  پابندیوں کو روحی نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بندروں کی زندگی کا عالمتی 

ان پر اپنے سپر ایگو کا دباؤ نہیں ہوتا  اور وہ فطری زندگی گزارتے ہیں اس بات 

کی دلیل ہے کہ وہ سپر ایگو کی بے جا پابندیوں کے خالف  سراپا احتجاج  ہے۔ 

روحی بچپن کی جبلی خواہشات اور ال شعوری خواہشات کو خالص جنس   یا 

ت  کا نام دیا ہے ۔  وہ بچپن میں ان جنسی مظاہر کی بجائے  ان جذبات کو  محب

جذبات سے نا آسودہ مریض کو فقدان محبت کا مریض کہتی ہے۔ یعنی اس ناول 

 میں جنس کو محبت کے پردے میں بیان کیا گیا ہے۔     
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پر رکھی گئی ہے ۔ اس میں ‘‘ تحلیل نفسی’’مجموعی طور پر اس ناول کی بنیاد 

ے حاالت کی روشنی میں ان کی نفسیاتی دو کردار ، صوفی اور انجم کے بچپن ک

الجھنوں کا حل ڈھونڈنے کی کو شش کی گئی ہے ۔ والدین کی ابتدائی تربیت کی 

خامیوں  اور تہذیب کی فرد پر عائد کردہ پابندیوں کو بھی  تنقید کا نشانہ بنایا گیا 

 ہے۔  

 ء(۱۹۶۱علی پور کا ایلی: ممتاز مفتی )

کا تفصیلی ذکر ‘‘ علی پور کا ایلی’’ ی میں فرائیڈ کے جنسی نظریات کی روشن

پچھلے باب میں آ چکا ہے ۔ جس میں ایلی کی زندگی کا ارتقاء اور کئی دوسرے 

علی پور کا ’’کی روشنی میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ ‘‘ تحلیل نفسی ’’کرداروں  کا  

سے ہٹ کر ‘‘نظریہ جنس ’’میں چند کردار ایسے بھی ہیں جن کا تجزیہ ‘‘ ایلی 

علی پور کا ’’ ائیڈ کے غیر جنسی فلسفیانہ مباحث کے تحت کیا جا سکتا ہے ۔  فر

کے ‘‘ جبلت مرگ ’’ کے کردار صفدر ، آصف اور شہزاد کی اموات ‘‘ ایلی

زمرے میں آتی ہیں ۔ صفدر اور آصف خودکشی کرتے ہیں جبکہ شہزاد طبعی 

 موت مرتی ہے۔ 

جبلت مر گ ’’ اور ‘‘ بلت حیاتج’’جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فرائیڈ نے 

کو وسیع مفہوم میں بیان کیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ دونوں جبلتیں ایک ہی فرد ‘‘ 

میں ، ایک ہی وقت میں پائی جاتی ہیں ۔ گویا دونوں الزم و ملزوم ہیں۔ فرق صرف 

اتنا ہے کہ جس کو حاالت موافق میسر آجائیں وہی اپنے  مقصد میں سر خرو ہو 

نہایت ہی اہم موضوع ہے آیا کہ ایک انسان اپنی زندگی کا اپنے  جاتی ہے ۔یہ

ہاتھوں کیونکر خاتمہ کر لیتا ہے؟ زندگی کے مقابلے میں موت کا انتخاب کیونکر 

کرتا ہے ؟  اس پر تفصیلی بحث اس باب کے آغاز میں آ چکی ہے تاہم یہاں محض   

ہے کہ یہ دونوں جبلتیں اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ۔ جیسا کہ فرائیڈ کہتا 

ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک مرنے ‘‘ جبلت موت ’’ساتھ چلتی ہیں۔ یہاں ہمارا موضوع 

اور مارنے کی صالحیت ، خواہش فرد کے اندر خلقی ہے۔ قتل کی سزا اس لیے 

قتل رکھی گئی کہ مارنے کی خواہش کے آگے بند با ندھا جا سکے۔ اس جملے میں 

کی خواہش انسان میں ازل سے موجود ہے ۔ جنگ کے  کافی پھیالؤ ہے مثالً   قتل

دوران بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے  کہ ایک شخص ہزاروں کو موت کے گھاٹ 

اتار کر جب اپنے دوستوں میں جاتا ہے تو دشمن کی موت پر جشن مناتا ہے۔ 

 مختصر ا ً اس تشدد پسندی ، ایذا پسندی کو دبانا ، ناممکن ہے ۔ اس کو اگر دبا دیا

جائے یا اسے اظہار کا موقع نہ ملے تو اس کا رخ فرد کی اپنی ذات کی طرف ہو 

جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ سپر ایگوکا دباؤ  انسان میں بغاوت کو جنم دیتا ہے  ۔تو 

پہلے فرد ایذا پسندی  کی طرف مائل ہوتا ہے اور اگر ایذا پسندی کی تسکین کے 

ائیں  یا پھر  اپنی کمزور اناکی وجہ سے ذرائع سپر ایگو کی وجہ سے مسدود ہو ج
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فرد اس کا اظہا ر نہ کر سکے تو فرد اس متشددانہ خواہش کا رخ اپنی ذات کی 

طرف موڑ لیتا ہے۔ یہاں سے فرد  کی شخصیت میں شکست و ریخت کا آغاز ہوتا 

ہے۔       وہ اپنے اس جذبے کی تسکین کے لیے ایذا کو شی کے زیر اثر ایسے 

ا ہے جو الشعوری طورپر اسے موت کی طر ف لے جاتے ہیں۔ موت ذرائع اپنات

کایہ سفر خاموشی کے ساتھ جاری رہتا ہے۔اس کی کئی صورتیں ہیں مثالً حد سے 

زیادہ شراب نوشی یا دوسرا کوئی نشہ جس سے  اگرچہ ٖفوری موت  نہیں ہوتی 

حقیقتوں کا تاہم فرد کی موت کا سبب ضرور بنتی ہے ۔ ایسا فرد جوز ندگی کی تلخ 

سامنا نہیں کر پاتا  پہلے پہل وہ اسے فرار کی راہ کے طور پر اپناتا ہے۔بڑی 

دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود، گھر والوں اور 

دوستوں کی ڈانٹ ڈپٹ ، سزا اور مشوروں کے باوجود  فرد اپنی اس عادت کو 

ہوتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کے ترک نہیں کرتا۔ خود اسے بھی اس بات کا شعور 

لیے زہر قاتل ہے ، باوجود اس کے وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا ۔ اذیت کوشی اور 

اذیت پسندی کے پیچھے عشق ایک اہم محرک ہے )کئی دوسرے نا مساعد حاالت 

بھی ہو سکتے ہیں ( یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی ناکامی فرد  کو موت کی طرف  

ن اس قدر جذباتی واقع ہوتے ہیں کہ جب سپر ایگو لے جاتی ہے ۔کچھ نوجوا

)اخالقی اقدار، والدین  اور معاشرہ وغیرہ ( کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتے یا پھر 

اپنی کمزور انا کی وجہ سے دنیا کی تلخ حقیقتوں  کا سامنا نہیں کر پاتے تو خود 

ود کشی نہیں کشی کر لیتے ہیں ۔ا یک قسم اور بھی ہے۔ کچھ فرد عملی طور پر خ

کرتے اور نہ ہی ایسے ذرائع اپناتے ہیں کہ غیر طبعی طور پر ان کی موت واقع 

ہوجائے۔ مگر ان کے اظہار ابالغ  میں، گفتگو اور احساسات و جذبات کے بیان 

اور رویے سے ایسی یاسیت ، مایوسی اور دکھ کا اظہار ہوتا ہے کہ انہیں  اپنی 

اس طرح وہ مریض جو اپنی خطرناک حالت  زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ۔   

کے باوجود عالج و معالجے سے متنفر رہتے ہیں ۔ شعوری طور پر اپنی صحت 

کی فکر نہیں  کرتے ہیں اور اپنی بیماری کے دوران اپنی متوقع موت  پر ہنستے یا 

کے زمرے میں آتا ‘‘ جبلت مر گ ’ ’مزے لے لے کر بیان کر تے ہے ۔ یہ سب 

ان تمام صورتوں میں موت کی خواہش کسی نہ  کسی طرح  موجود   ہے۔ یاد رہے 

ہوتی ہے تاہم یہ  خواہش شعوری کم الشعوری زیادہ ہوتی ہے۔   یقیناً          اس 

کی  کئی ایک صورتیں مزید بھی ہو سکتی ہیں تاہم یہ ان صورتوں کا ذکر ہے جن 

ار وں کو پیش آتی سے ہمارے مطلوبہ موضوع  اور انتخاب کردہ ناولوں کے کرد

 ہیں۔ ذیل میں ان چند کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے ۔

 صفدر کا کردار 

صفدر ، ایلی کا ماموں زاد بھائی تھا۔ ایلی کو اس کے بھائی جمیل سے پتہ چال تھا 

کہ صفدر تھیٹر کی کسی پارسی لڑکی کے عشق میں گرفتا رتھا۔ شروع میں جو 

ان  کے مطابق اس کی گردن ہمیشہ اکڑی ایلی نے اس کے کوائف بیان کیے ہیں 
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رہتی ، آنکھیں سرخ رہتیں  اور ہونٹوں پر ہمیشہ گیت جاری رہتے تھے۔ جس سے 

ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حقیقی دنیا کی بجائے تخیل کی دنیا کا باشندہ تھا ۔ اکثرو بیشتر 

صفدر رہتا ۔  ‘‘     حافظ خدا تمہارا’’وہ بے چین رہتا اور اس کی زبان پر ہمیشہ 

کے  رویے میں  یاسیت ، بے کسی اور مایوسی شروع سے تھی۔ محلے کی 

 عورتیں صفدر کو برا سمجھتی تھیں۔  

ایلی کی جب  شہزاد سے دوستی ہوتی ہے تو صفدر اکثر ایلی کے سامنے آہیں 

بھرتا ، بے زاری کا اظہار کرتا   ہے ۔ وہ ایلی کو خوش قسمت سمجھتا ہے   کہ 

کا پیار مال ہے جسے دیکھنے کے لیے محلے کے نو  اسے ایک ایسی عورت

جوان ترستے ہیں ۔ اس سے صفدر کی شہزاد سے متعلق ال شعوری دلچسپی کا 

اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایلی اور شہزاد کے 

درمیان وقتی طور پرخال پیدا ہو جاتا ہے۔  ایلی کے طویل عرصے کی غیر 

جہ سے صفدر کو شہزاد کی قربت کا موقع مل جاتا ہے۔  صفدر حاضری کی و

تعلق کی آڑ میں شہزاد سے مالی فوائد اٹھاتا ہے  جس سے شہزاد بد ظن ہو جاتی 

ہے ۔ ادھر ایلی بھی واپس علی پور آ جاتا ہے ۔ ایلی اور شہزاد کی تجدید وفا کے 

بے وفائی بعد شہزاد ، صفدر سے دور ہو جاتی ہے ۔ صفدر ا س دوری کو  

سمجھتا ہے ۔ شراب تو وہ پہلے ہی پیتا ہے مگر شہزاد کی جدائی کے بعد وہ اس 

کی مقدار کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ فرائیڈ  کے نزدیک ہر وہ نقصان دہ چیز جو انسان 

کی صحت کو نقصان دیتی ہے اس کے باوجود بھی وہ اسے استعمال کرنے میں 

اور جبلت مرگ  کے زیر اثر ال شعوری  مجبور رہتا ہے وہ  دراصل  ایذا پسندی

طور پر وہ موت کے سفر پر گامزن ہوتا ہے ۔ ہر وہ نشہ جس کے استعمال سے 

انسان لمحہ لمحہ مرتا ہے ۔ تمام کوششوں کے باوجود فرد کمی کی بجائے اس میں 

زیادتی  کرتا جاتا ہے ۔ یہ تمام ال شعوری قوتوں کے زیر اثر ہی ہوتا ہے ۔ کیونکہ 

د کی انا کمزور ہوتی ہے یا پھر سپر ایگو کا دباؤ  زیادہ ہوتا ہے  تو فرد  جب فر

اپنی متشددانہ جبلت  کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑ لیتا ہے۔ پھر وہ ایسے ذرائع 

اختیار کرتا ہے جو اسے موت سے ہمکنار کر دیتے ہیں ۔ شراب ایک طرف تلخ 

اس کی زیادتی موت کا حقیقتوں سے فرار کا ایک ذریعہ ہے تو دوسری طرف 

سبب بنتی ہے۔ جہاں تک صفدر کا تعلق ہے  اس نے نہ صرف شراب کی مقدار 

میں اضافہ کیا تھا بلکہ اس میں سپرٹ مال کر پینا شروع کر دی تھی۔ نشے کی 

حالت میں وہ اپنی بیوی کو پیٹتا  ، شہزاد کو آوازیں لگاتا اور بار بار اپنی موت کا 

 اعالن کرتا ۔    

اس نے پتھر اٹھا کر شہزاد کی کھڑکی پر دے مارا ۔ ٹک سے پھر 

۔ وہ دیوانہ وار چالنے ‘‘ یہ کھڑ کی بھی بند ہو گئی’’آواز آئی ۔ 

اب یہ کبھی نہیں کھلے گی  کبھی نہیں کھلے گی  ۔ کھو لو، ’’لگا ۔ 

وہ چیخنے لگا ۔ صرف ایک بار صرف ایک بار سب ‘‘ کھولو
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ے منہ پر تھوکو مجھے گالیاں دو کھڑکیاں کھول دو۔  اور پھر میر

 ۲۲کچھ کرو ۔ خدا کے لیے وہ بیٹھ کر رونے لگا ۔ 

اذیت کوشی ، اذیت پسندی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو فرد جبلت  حیات  سے 

آہستہ آہستہ دور ہوتا جاتا ہے ۔ جبکہ جبلت مر گ غالب آتی جاتی ہے ۔ صفدر بھی 

ہنستا ، دیواروں میں سر مارتا ۔ سپرٹ کہیں زندگی سے دور جا چکا تھا۔ وہ روتا ، 

پینے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے جل گئے تھے اور ڈاکٹروں نے اسے جواب 

دے دیا تھا ۔ اس کے خیال میں شہزاد اسے معاف کردے تو وہ خوشی خوشی اپنے 

 آپ کو موت کے حوالے کر دے گا۔ 

شہزاد کی  ایک رات جب ایلی اور شہزاد بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو

ملحقہ دیوار سے صفدر کے رونے ، چالنے اور معافی مانگنے کی آوازیں آر ہی 

تھیں۔ایلی  نے شہزاد کو قسمیں دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ صفدر کو 

معاف کردے ۔ شہزاد  نے ناچاہتے ہوئے بھی اسے معاف کردیا۔ جونہی اس نے  

 تو :  اونچی آواز میں صفدر کی معافی کا اعالن کیا

شہزاد نے ٹرنک سے تاال اٹھایا اور  اسے دیوار پر مارنے لگی۔  

ٹھک ٹھک ٹھک ۔ پھر وہ رک گئی۔ صفدر نے پھر دیوار بجائی ۔ 

شہزاد نے پھر تاال دیوار پر مارا ۔ ٹھک ٹھک ۔ دفعتاً صفدر چالیا ۔ 

۔ ہاں ۔ وہ باآواز بلند بولی ۔ میں نے معاف ‘‘یہ تم ہو ۔ تم ہو ۔ بولو ’’

یا ۔       ملحقہ کمرے سے نعروں کی آوازیں آنے لگیں ۔ کوئی ک

چیخ رہا تھا ، ناچ رہا تھا ۔ کھانسی پھر چھڑ گئی ۔ پھر وہی قے 

  ۲۳کرنے کی آواز  اور پھر خاموشی چھا گئی ۔

شہزاد کی  اس معافی کے بعد صفدر خود کشی کر لیتا ہے ۔ کیونکہ تھوڑی دیر بعد 

اس کے گھر سے بین کرنے کی آواز آتی ہے ۔ شروع سے آخر تک اگر صفدر 

کے حاالت کا جائزہ لیا جائے تو اس کی شخصیت میں شروع سے ہی زندگی رمق 

سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس  ‘‘حافظ خدا تمہارا’’ دھندلی نظر آتی ہے ۔ آہیں بھرنا ، 

کی طبیعت میں فطری طور پر امید سے زیادہ یاسیت تھی ۔     فرائیڈ نے یہ کہا تھا 

کہ حیات اور موت کی جبلتیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں ۔ حاالت جس 

 کے لیے ساز گار ہو وہ جیت جاتی ہے۔ 

 آصف کا کردار  

کی روشنی میں ‘‘ جبلت مرگ’’ آصف کی خود کشی کو بھی فرائیڈ کے نظریہ 

دیکھا جا سکتا ہے ۔ آصف  کے کوائف زندگی    ایلی کی زبانی ہمارے  سامنے  

آتے ہیں ۔ وہ ایلی کا دوست تھا۔ آصف   خوبصورت ، دراز قد  اور گورے رنگ کا 

ت پر اس کے چہرے کا رنگ شرمیال لڑکا تھا۔ وہ اتنا حساس تھا کہ معمولی سی با

الل ہو جاتا تھا ۔ کم گو اور تنہائی پسند ہونے کی وجہ سے وہ کم لوگوں سے دو 
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ستی کرتا تھا ۔ ایلی میں بھی چونکہ احساس کمتری اور لوگوں سے ملنے ، مالنے 

کی صالحیت بہت کم تھی ۔  اس لیے ہم مزاج ہونے کی وجہ سے بورڈنگ کے قیام 

دوستی ہو گئی ۔ آصف کی جنسی زندگی محض خیالی تھی کے دوران دونوں میں 

بلکہ وہ اتنا حساس اور کم حوصلہ تھا کہ کسی عورت کی طرف دیکھتا بھی تو 

چوری چوری اور ڈرتے ڈرتے ۔ اپنی جبلی جنسی خواہشات کے زیر اثر اسے 

عورتوں کے کپڑوں  کی سلوٹیں ، متناسب جسم کے دائروں سے بے پناہ دلچسپی 

لچسپی عورتوں کے خیالی جمال پرستی تک ہی محدود تھی۔  اس کی تھی۔ یہ د

شخصیت میں فطری طور پر عورت کی  حقیقی قربت  کا ڈر خطرناک قسم کی 

شدت اختیار کر چکا تھا مثالً اگر وہ کسی عورت کو دیکھ کر اس کے جسم کا 

تصور ذہن میں ال کر سوچتا تو مریضانہ خوف کی وجہ سے حد سے زیادہ ڈر 

ا۔ اگر کوئی جوان عورت اسے کسی بھی وجہ سے دیکھتی  تو وہ پریشان ہو جات

 جاتا بلکہ  اس کے خوف  سے پسینے چھوٹ جاتے اور گال سرخ ہو جاتے ۔ 

آصف کو اپنے والدین) سپر ایگو(  کی نیک نامی کا بڑا خیال رہتا تھا ۔ وہ ایسی 

ین  ایک بد نام جگہ جگہ جانے سے کتراتا جہاں بد نامی کا خدشہ ہو ۔ کٹڑہ رنگ

تھی۔ جہاں رنڈیوں کے کوٹھے تھے ۔ وہاں رنڈی بازی کے عالوہ رقص و سرود 

کی محفلیں بھی بپا ہوتیں، ایلی نے کئی بار آصف کو لے جانے کی کوشش کی 

مگر وہ نہ مانا۔ حاالنکہ موسیقی اور عورتوں کی قربت کی خواہش      الشعوری 

یقی کو غور سے سنتا ، عورتوں کو چھپ طور پر اس میں موجود تھی۔ وہ موس

چھپ کر دیکھتا  اور آہیں بھر تا رہتا اور اگر وہ کبھی کوٹھے پر چال جاتا  یا پھر 

گلی کی  کوئی لڑکی اس میں دلچسپی  لیتی   تو  اس کی  حالت کچھ یوں ہوتی ۔   

 بقول ایلی :

لڑکیوں نے کئی بار اعالنیہ طور پر اسے سالم بھی کیے تھے ۔  

س کے عالوہ اعالنیہ بات بھی کی تھی ۔ مگر گلی میں چلتے ا

ہوئے  آصف نے کبھی گردن نہ اٹھائی تھی۔ وہ چپ چاپ زمین پر 

نظریں گاڑھے جلدی جلدی گلی میں سے گزر جانے کی کوشش 

کرتا تھا ۔ ۔۔  کوٹھے پر اس کا رویہ مختلف ہوتا تھا ۔ وہ اوپر 

لیتا  اگر کوئی بزرگ   چڑھتے ہی نیچی  نظر سے  چھتوں کا جائزہ

صورت مرد یا عورت    قر ب و جوار میں نہ ہوتے وہ لڑکی   پر 

بھر پور نظر ڈالتا اور پھر چپکے سے سامنے سے ہٹ جاتا ۔غا لباً   

اس کی یہ بھر پور نظر اس کی تمام تر مشکالت کی وجہ تھی۔ 

۔۔اسے لڑکیوں سے دلچسپی ضرور تھی ۔ لیکن اسے ہرو قت یہ ڈر 

 ۲۴ہتا کہ لوگ کیا کہیں گے  ۔  والدین کیا سمجھیں گے ۔ لگا ر

اگر گلی کی لڑکیاں آصف کو زیادہ  تنگ  کرتیں تو وہ گھر جا کر اپنی ماں سے   

ان لڑکیوں کے متعلق شکایت کر دیتا ۔ اس کی ماں اپنے نوکر کو بھیج کر ان 

ے سامنے لڑکیوں کی شکایت   ان کے والدین سے کرتی ۔ لڑکیاں اپنے والدین ک
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قسمیں کھا کر الٹا آصف پر الزام عائد کر دیتیں کہ  وہ الٹا   انہیں چھیڑ تا ہے   ۔ 

آصف جس محلے میں رہتا تھا محلے والوں کے دل میں اس کے لیے بغض پیدا ہو 

 گیا جس کی وجہ سے   آصف کا گلی محلے میں نکلنا مشکل ہو گیا۔ 

قدر دیوانہ ہو گئی کہ ہر وقت سفینہ نامی  محلے کی ایک لڑکی   آصف پر اس 

آصف کے بلمقابل اپنے گھر کی چھت پر دن رات اور سردی گرمی میں کھڑی 

آصف کو اشارے کرتی رہتی۔ آصف اپنی فطری کمزوری  کے باعث اسے مثبت 

جواب نہ دیتا ۔ وہ اینٹیں اور پتھر پھینکتی حتی کہ اس نے آصف کو بر مال نام لے 

ینہ کے والدین  اسے روکنے میں بے بس اور ناکام ہو کر پکارنا شروع کر دیا۔ سف

چکے تھے ، گلی محلے کے لوگ آصف اور سفینہ کے معاشقے پر ہنستے اور 

طنز کرتے تھے۔ اس وجہ سے آصف کی زندگی مشکل اور دوبھر ہوگئی تھی ۔ وہ 

پریشان رہنے لگا۔ حاالنکہ وہ ایک لڑکا تھااور اس معاملے میں اس کا کوئی قصور 

تھا ۔ اس کے باوجود اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اس  کے لیے  اس کی   نہیں

زندگی  کے سارے راستے ختم ہوگئے ہوں۔          ایلی اس کی زندگی کا واحد 

سہارا اور  راز دار تھا مگر بد نصیبی سے اس موقع پر وہ بھی چھٹیاں گزارنے 

کے اس رویے کو اتنا  کے لیے اپنے گھر علی پور گیا ہوا تھا۔آصف نے سفینہ

 سنجیدہ لیا کہ تھوڑے ہی  دنوں  میں اس کی   صحت خراب ہو گئی ۔   

ایلی  چھٹیاں گزارنے کے بعد جب آصف سے مال تو آصف ذہنی طور پر تشویش ، 

خوف اور وسوسوں میں گھر ہوا تھا۔  اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھیں روئی ہوئی 

نے اسے ڈرتے ہوئے بتایا کہ اسے ایک تھی ۔ ایلی کے دریافت کرنے پر آصف 

روگ لگ گیا ہے۔  اس نے ایلی کو سفینہ کا واقعہ سنایا ۔ ایلی اس کی اس محبت 

بھری کہانی سن کر ہنسنے لگا ۔ ایلی ن اسے کئی مشورے دیئے کہ وہ ایک لڑکا 

ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں  مگر آصف ، ایلی کی ہر بات اور 

ایوسی اور خوف کی صورت میں سامنے التا ۔ والدین کی مشورے کا ردعمل  م

عزت  اور رسوائی کا خوف اس پر اس قدر چھا چکا تھا کہ ایک دفعہ تو اس نے 

خود کشی کی ٹھان لی تھی۔  سفینہ کے واقعہ کے دوران ایک دن آصف ، ایلی سے 

 کہتا ہے :

ایلی  ایلی اگر میں زہر کھا لو ں تو تم برا تو  نہ مانو گے ۔ زہر ۔

نے پوچھا ۔ آخر کیوں ؟ یہ نہ پوچھو ۔ آصف نے کہا ۔ اب زندگی 

بیکار ہے ۔ بے عزتی کی زندگی سے مر جانا بہتر ہے ۔ اگر میں 

کہوں کھا لو تو کیا کھا لو گے تم ۔ ایلی نے شرارت سے  پو چھا ۔ 

ہاں۔ وہ بوال ۔ کھا لو ں گا ۔ ایلی سوچ میں پڑ گیا ۔۔۔ وہ بوال ابھی تم 

ہ کھاؤ ۔ کیوں ۔ آصف نے پوچھا ۔ کیوں نہ کھاؤ ں ۔ بس ابھی زہر ن

نہیں کہہ جو دیا ہے میں نے ۔ اچھا ۔ آصف نے آہ بھری ۔ پھر میں 

 ۲۵کیا  کرو ں ۔ انتظار کرو ۔ ایلی نے کہا۔ 
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ایلی کے مشورے کے بعد آصف کچھ عرصہ بالکل ٹھیک اور ذہنی طور پر بھی 

یت میں مایوسی ، نا امیدی،زندگی سے ہشاش بشاش رہتا ہے۔ تاہم اس کی شخص

بیزاری اور شکست و ریخت   کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ ایلی کے مشورے پر 

عمل کرتے ہوئے ایلی نے چھت پر جا کر سفینہ کو آگے سے قمیض اٹھانے کا 

اشارہ کیا ۔ وہ آصف کی محبت میں اس قدر گرفتار تھی کہ بغیر سوچے سمجھے 

ٹھا لی ۔ ایلی اور آصف کو یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گی اس نے اپنی قمیض ا

اور آصف یہ بہانہ بنا کر اسے چھوڑ دے گا کہ وہ بے وفا ہے ۔ مگر اس کا یہ 

ردعمل دیکھ کر آصف حد سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ ایلی ان دنوں چونکہ وہاں نہیں 

کا یہ نتیجہ ہوا کہ تھااس لیے کوئی بھی اس کی ہمت بندھانے واال نہیں تھا۔ جس 

آصف تنہا تلخ حقائق     کا سامنا نہ کر سکا۔ خود کشی کرنے سے پہلے اس نے 

اپنے گھر والوں  کو یہ  وصیت کی کہ   جب تک ایلی نہ آئےاس کا جنازہ نہ اٹھایا 

 جائے۔ 

ان تمام احوال اور بغور جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ ایک کمزور انا 

ڑکا تھا۔  سپر ایگو کی سرزنش اور سزا سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو کا حامل ل

سزا دیتا تھا۔ وہ اتنا حساس تھا کہ  ایک دوست کے چند جملوں پر اپنی خود کشی 

کاا رادہ ترک کر دیتا ہے ۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تن تنہا مشکالت   کا سامنا 

یہی وجہ ہے کہ اس کی کر نے اور قوت ارادی  کے لحاظ سے وہ کمزور تھا ۔ 

غالب آ گئی۔ جس کی وجہ سے اس نے اپنی ‘‘جبلت موت ’’ پر ‘‘ جبلت حیات ’’

 زندگی کے خاتمے کا بھیانک فیصلہ کیا ہے ۔  

 شہزاد کا کردار 

شہزاد کی موت مختلف بیماریوں کے سبب واقع ہوتی ہے ۔ جسے ہم طبعی موت 

کی روشنی  میں ‘‘ جبلت مرگ  ’’کہیں  گے ۔تاہم  فرائیڈ کی وضع کردہ اصطالح 

شہزاد کی موت کا جائزہ لیا جائے تو جزوی طور پر اس میں وہ آثار موجود ہیں۔ 

جن کا ذکر فرائیڈ نے کیا ہے  مثالً      اس کے رویے میں مایوسی ، نا امیدی ،  

شکست و ریخت  ، عالج میں عدم دلچسپی ،زندگی کے آخری دنوں میں زندگی 

وت کا بار بار  ذکر      وغیرہ     شہزاد کا موت کی طرف ال سے بیزاری اور   م

 شعوری سفر کہا جا سکتا ہے ۔

شہزاد کی شخصیت میں یا سیت ،  ٹوٹ پھوٹ ، شکست و ریخت اور تخریب    

کے آثار اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب وہ صفدر کے تعلق  میں بد نام اور صفدر 

لو ٹتی ہے ۔ اس کی زندگی کے اس ہونے کے بعد ایلی کی طرف واپس  لسے بد د

موڑ سے اس کی شخصیت میں واضح تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے ۔ کہاں وہ شوخ 

و چنچل حسینہ ، حاضر جواب  اور فرسودہ رسم و رواج سے بے بہرہ شہزاد اور 

کہاں ہاری ہوئی ،  چور چور ، شکستہ دل  ، لٹے پٹے چہرے ، ویران آنکھوں ، 
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دار جلد والی  ،بجھا ہوا دیپ جس میں زندگی کی رمق ہڈیوں بھر ے گال ، داغ

 مفقود تھی ، وہ  شہزاد۔ 

شہزاد  ، صفدر کے تعلق میں بد نام ہونے سے پہلے  ایلی کے ساتھ تعلقات    

رکھنے کی وجہ سے بد نام ہو چکی تھی۔  فر ق صرف اتنا ہے کہ   ایلی کے ساتھ 

ظروں میں تو گری تھی مگر تعلق رکھنے میں اسے فخر تھا،  وہ دوسروں کی ن

اپنی نظروں میں اسے کوئی پچھتا وا نہ تھا۔ جہاں تک صفدر سے تعلقات کا سوال  

ہے ایک طرف محلہ  والوں  کی اس بات کی تصدیق تھی کہ شہزاد  بد  کردار اور 

بد چلن ہے  تو دوسری طرف وہ  خود اپنی نظروں میں بھی گر گئی تھی۔     جب 

وڑ کر ایلی کی طرف رجوع کر تی ہے تو ایلی سے ایک وہ صفدر سے  تعلق ت

طویل عر صے کے بعد مالقات میں وہ خود اپنی شکست کا اعتراف کر تی ہے  

 جبکہ ایلی بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے ۔ 

 ایلی کی نگاہ کند  چھری کی طرح پڑی ۔ ‘‘ تم’’

’’ ۔  ‘‘گری ہوںہاں میں ۔ چور چور ہوکر تمہارے قدموں میں آ ’’ 

 ۔‘‘تم مجھے شرابی کے ہاتھ دے گئے تھے نا 

وہ اسے دیکھ کر چونکا ۔ اس کے روبرو وہ شہزاد نہ تھی ۔ ایک 

لٹا پٹا چہرہ ، ویران آنکھیں ۔ ہڈیوں بھرے گال ، داغ دار جلد ، بجھا 

دیپ  ، وہ اسے دیکھ کر بھو نچکا رہ گیا ۔  جیسے کسی نے اس 

 دیا ہو۔ اس کا دل ڈوب گیا۔کے سینے پر گھونسا مار 

اب کیا رکھا ہے ۔ ویرانی ۔ تباہی لیے ہوئے ’’ وہ  بولی ۔ ‘‘ ہاں ’’

کو کون منہ لگاتا ہے ۔ چور چور ہوجائے تو کون ٹکڑے چنتا ہے 

 ۲۶۔  وہ خاموش کھڑی رہ گئی ۔‘‘

اس واقعہ کے بعد دونوں میں تجدید محبت اور آئندہ زندگی ایک ساتھ گزارنے کے 

ما ں ہو جاتے ہیں۔  تاہم شہزاد کی شخصیت میں مایوسی اور نا امیدی عہدو پی

مستقل صورت اختیار کر جاتی ہے۔  وہ توڑ پھوڑ جو کسی انسان  کے باطن کو  ال 

شعوری طور پر کھوکھال ، اس کی طبیعت کو بے چین اور شخصیت کو غیر 

اد جس کا ہر چیز متوازن کر دیتی ہے ،  اس کا آغاز یہاں سے ہوچکا تھا۔   وہ شہز

کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہمیشہ رجائی تھا، اب  اس کے لہجے ، رویے اور عمل 

میں قنو طیت کی جھلک تھی۔  اس مایوسی میں اور بھی ہوگیا ، جب   شہزاد اپنے 

چھے بچوں سمیت گھر سے بھاگ کر ایلی سے شادی کر لیتی ہے ۔ اس کی یہ وجہ 

ی کو شش  کے بعد وہ چند سال ہی اکٹھے تھی کہ دونوں کی سالوں کی وصال ک

گزار پاتے ہیں ۔ایلی سے شادی کے بعد شہزاد سخت بیمار ہو جاتی ہے ۔ مردہ  

بچے کی پیدائش کی وجہ سے اس کے پیٹ میں زہر پھیل جاتا ہے ۔ ڈاکٹروں کے 

منع کرنے کے باوجود شہزاد ضد کر کے گھر  چلی آتی ہے ۔ ڈاکٹروں نے جو اس 

ندرہ دن باقی بتائے تھے وہ یہ دن اپنے بچوں اور ایلی کے ساتھ کی زندگی کے پ
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گزارنا چاہتی ہے ۔  اب اسے زندگی سے چندہ دلچسپی نہ تھی ۔ شہزاد اپنی زندگی 

سے اس لیے بھی بیزار تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ ایلی کے ساتھ  اس کی شادی 

اب وہ ایلی کی نئی کا فیصلہ غلط تھا۔ اس نے ایلی کی زندگی تباہ کر دی تھی ۔ 

زندگی  کی شروعات میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ۔ اس لیے اس کی موت  ہی 

ایلی کی نئی زندگی شروعات ہوگی۔ ایک دفعہ اپنی بیماری کے دوران وہ ایلی سے 

 کہتی ہے :

کہ میں پہلے مروں ’’ ۔  ‘‘شروع سے ہی مجھے معلوم تھا ’’    

تھے تو کوئی میرے کان  جب بھی تم میرے پاس آیا کرتے’’۔‘‘گی

 ۔   ‘‘میں کہتا ۔ تم پہلے مر جاؤگی

 ‘‘کون کہتا تھا؟’’

ایک ’’ ۔۔۔‘‘معلوم نہیں  ۔ لیکن مجھے معلوم ہے وہ سچ کہتا ہے ’’ 

۔۔۔ کہتا تھا ۔ تمہارے مرنے کے بعد اس کی ‘‘بات اور کہتا تھا

مجھے محسوس ہوتا تھا ۔ جیسے میں ’’زندگی شروع ہوگی۔ ۔۔ 

اور تمہاری زندگی شروع ’’۔ ‘‘ستے کی رکاوٹ ہو ںتمہارے را

 ۲ ۷‘‘نہیں ہو سکتی جب تک رکاوٹ دور نہ ہو

مندرجہ باال اقتباس نفسیاتی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ اس طرح   

کہ شہزاد کی زندہ رہنے کی خواہش مفقود نظر آتی  ہے۔ اس کی زندگی کے پہلے 

تھی تو وہ زندگی کی ہر مصیبت سے لڑنے غالب ‘‘ جبلت حیات’’ حصے میں 

کا پلڑا بھاری ‘‘ جبلت موت ’’کے لیے تیار تھی جبکہ زندگی کے اس حصے میں 

نظر آتا ہے ۔ بیماری سے لڑنے میں جو  کسی مریض میں فطری  قوت مدافعت 

ہوتی ہے ، وہ نہیں ہے ۔ ڈاکٹروں کی دی گئی پندرہ دن کی مہلت کے بعد بھی وہ 

رہتی ہے ۔ اس تمام عرصے کے دوران وہ بیماری ، مایوسی اور نا سال بھر زندہ 

امیدی کے ساتھ زندگی کے آخری دن گزارتی ہے ۔ اس کی موت کا بہانہ بیماری 

ضرور بنتی ہے مگر اس سے پہلے اس کے اندر جینے کی خواہش     ختم ہو 

 چکی ہوتی ہے ۔   

 ء(۱۹۷۸): اکرام ہللا رگِ شبگ

 تہذیبی جبر

کا اوڈی پس کمپلیکس کے حوالے سے ع کےمرکزی کردار شفی‘‘  گرگِ شب’’

تفصیلی ذکر پچھلے باب میں آ چکا ہے۔  اوڈی پس کمپلیکس کے نتیجے میں شفیع 

مختلف  نفسیاتی الجھنوں میں گھرا نظر آتا ہے۔بچپن کے تلخ حقائق اسے نفسیاتی 

ے رکھتا مریض بنا دیتے ہیں۔ حرامی ہونے کا احساس اسے ہر وقت بے چین کی

ہے ۔وہ ماضی کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیےدن میں  شراب پیتا ہے مگر 
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رات کو ڈراؤنے خواب اسے سونے نہیں دیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواب 

اور عور ت سے جنسی فعل میں ناکامی   جیسی نفسیاتی الجھنیں اس کی شخصیت 

ر نفسیاتی الجھنوں کا شعور کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔اپنی تمام تر کوشش او

 ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پر صحت مند زندگی نہیں گزار پاتا ۔ 

کے عنوان سے یہاں شفیع کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ناول کے ‘‘ تہذیبی جبر ’’

تہذیبی ’’  آخر میں اس نےاپنی بے بسی اور تکلیف دہ حالت کا ذمہ دار موجودہ 

ے ۔ اس کے نزدیک اگر وہ آج سے دس ہزار سال پہلے پیدا کو قرار دیا ہ‘‘ اقدار 

ہوتا  تو کوئی اسے  حرامی کہہ کر ذلیل نہ کرتا اور نہ ہی اس کی ماں کو ذلیل 

 ترین گناہ کے ارتکاب میں ملعون ٹھہرایا جاتا۔   

شفیع کی دس ہزار سال پہلے پیداہونے کی منطق اس عہد کی  طرف اشارہ کرتی 

رمات  کو معتوب اور قابل نفریں نہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ فرائیڈ ہے ، جب زنا بالمح

کے مشاہدات ‘‘تحلیل نفسی ’’میں طویل تاریخی حوالوں اور ‘‘ ٹوٹم اینڈ ٹیبو’’ نے 

کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ زنا بالمحرمات کی خواہش     انسان  کے اندر 

باپ کے قتل کے پیچھے ، زمانہ قدیم سے  ہے۔ ٹوٹم قبیلے  کے لوگوں کی اپنے 

اس کے تصرف میں موجود عورتیں حاصل کرنا تھا۔جن میں محرمات بھی شامل 

تھیں۔ لیکن بعد میں باپ کے قتل کے احساس گناہ میں وہ اپنی خواہش سے 

دستبردار ہوگئے۔ یہ دستبرداری ان کے لیے ٹیبو بن گئی۔ شفیع کا اشارہ شاید اس 

 ھی زنا بالمحرمات پر پابندی نہ رہی ہو۔سے بھی پہلے کا ہے  کہ  شاید کب

شفیع موجودہ تہذیب سے مطمئن نظر نہیں آتا۔ وہ تہذیب کے ال گو کردہ قوانین  اور 

پابندیوں سے سخت مایوس ہے۔  وہ اس کے خالف بغاوت کرنا چاہتا ہے لیکن 

مجبور ہے۔ کیونکہ اکیال شخص تہذیبی  پابندیوں کے خالف بغاوت نہیں کر سکتا ۔ 

مجبوراً  تہذیب کے الگو کردہ  قوانین  اور ضوابط ماننے پڑتے ہیں۔ فرائیڈ  اسے

میں انسان کی بے چینی اور تہذیبی ‘‘ ایک فریب کا مستقبل ’’ نے اپنے مضمون 

 جبر کے حوالے سے لکھا ہے :

بہت سے لوگ خود سے یہ سوال کرتے ہے کہ تہذیب نے کوئی 

ں ؟ یا جو کچھ یہ حا صل قابل قدر نتیجہ حاصل کیا بھی ہے یا نہی

کر چکی ہے اس کی حیثیت یا وقعت کیا ہے ؟ یہاں بآسانی یہ سوچا 

جاسکتا ہے کہ کیوں نہ انسانی تعلقات کی تنظیم  نو کی جائے۔ 

تہذیب و تمدن سے ان عوامل کو ختم کر دیا جائے جو انسان کی نا 

خوشی اور بے چینی کا باعث بنتے ہیں مثال کے طور پر جبرو 

صال   کے خاتمے اور جبلی تشفی پر عائد  پابندیوں میں استح

نرمی سے انسان اپنی اندرونی بے اطمینانی سے چھٹکارا پا سکتا 

 ۲۸ہے۔ 
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شفیع  کے لیے دس ہزار سال پیچھے جانا ممکن نہیں۔  وہ عبوری دور میں پھنس  

جودہ کر رہ گیا ہے ۔  موجودہ اقدار اس کے لیے فرسودہ ہو چکی ہیں۔  وہ  ان  مو

تہذیبی اقدار سے خوش نہیں اس لیے وہ   اس تہذیب کی تنظیم ِ  نو کرنا چاہتا ہے۔  

اس کے نزدیک نئی اقدار  پیدا ہونے میں چند صدیاں اور لگیں گی جب اس جیسے 

لوگوں کو ذلت اور تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔  دنیا ابھی نئی اقدار کے پیدا کرنے 

مندرجہ باال اقتباس میں فرائیڈ نے  جن لوگوں کی بے   میں درِد زہ میں مبتال ہے ۔ 

چینی اور عدم اعتمادی کا ذکر کیا ہے ان کی تعداد آج بھی بہت زیادہ ہے۔ ان ہی 

لوگوں نے تہذیب کی بنیاد رکھی ہے اور ان ہی کے دم سے یہ  تہذیب قائم ہے۔   

یں اور فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ تہذیب میں عوام بن جاتے ہ

پابندی لگانے والے حکمران۔ فرائیڈ کے نزدیک عوام حکومت کی عائد کردہ 

پابندیوں کے خالف اپنی سستی اور جہالت کی وجہ سے اپنی جنسی جبلت پر عائد 

کردہ پابندیوں کو نہیں توڑ سکتی۔  عوام کا انفرادی سطح پر ان پابندیوں کو توڑنا 

فرائیڈ یہ چاہتا ہے کہ جنسی جبلت  معاشرے کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ دراصل

پر عائد کردہ پابندیوں کے خالف عوام کے بغاوت کرنے کی بجائے حکمران 

ایسے ذرائع اور قوانین  نا فذ کریں جس سے ہر فرد کی جنسی جبلی تسکین   

ممکن ہو۔لیکن حکمرانوں سے ایسی توقع عبث ہے ۔ ہاں کوئی رہنما انفرادی سطح 

 از ہوسکتا ہے۔    بقول فرائیڈ: پر تہذیب پر اثر اند

آیا یہ سب ممکن بھی ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کس حد تک 

کیونکہ تا حال ہم تسخیر فطرت کے اس مقام تک نہیں پہنچے کہ 

ایسے )آئیڈیل(  سماجی ضابطے وضع کر سکیں ۔ سب سے پہلے 

ار  تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ    اعلٰی و ارفع  ، ثابت قدم اور غیر جانبد

رہنما آئیں گے کہاں سے اور وہ آئندہ نسلوں کو کس طرح تربیت 

دیں گے جبکہ ایسی تعلیم و تربیت کے لیے خود بہت زیادہ جبر 

 ۲۹اور سختی کی ضرورت ہوگی۔

تہذیب اور ’’ اور ‘‘ ایک فریب کے مستقبل’’شفیع کی سوچ  فرائیڈ کےمضمون    

نکہ دونوں تہذیب میں ایسی اقدار کے زیر اثر نظر آتی ہے کیو‘‘ اس کے ہیجانات 

النا چاہتے ہیں جو جنسی جبلتوں کو آسان اظہار کے مواقع فراہم کرے۔ جیسا کہ 

مندرجہ باال اقتباس میں     فرائیڈ اعلٰی و ارفع ، ثابت قدم اور غیر جانبدار رہنما   

کی دستیابی سے  مایوس ہے اسی طرح شفیع بھی ایسے رہنماؤں کے آنے کی توقع 

یں کرتا۔ اس کے نزدیک مصلحوں کے آنے کا زمانہ اب ختم ہوچکا ہے۔ جو   نہ

معاشرے کی ضرورت کے پیش نظر نئی اقدار مرتب کرتے ہیں۔ اب انسانیت کو 

ہی  مجموعی کوشش کرکے خود اپنے لیے نئی اقدار پیدا کرنی پڑیں گی۔  حتی ٰ کہ 

لق شفیع کے نظریات شفیع خدا کی ذات سے بھی مایوس ہو چکا ہے ۔ خدا کے متع

ال دینی ہیں ۔ فرائیڈ  نے  ٹوٹم اینڈ ٹیبو میں باپ اور بیٹے کے  تعلق  کے حوالے 

سے خدا کے وجود کی تشریح کی ہے کہ خدا میں انسان کو وہی خوبیاں نظر آتی 
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ہیں جو بچپن میں ایک بچے کو اپنے باپ میں نظر آتی ہیں ۔ خدا کی طاقت اور 

اتھ ساتھ  معمولی تبدیلیاں آتی رہیں مگر یہ اعتقاد قدرت کے متعلق وقت کے س

کمزور نہ  پڑ سکا  ۔  کبھی کبھی لوگ مایوسی کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ وہ 

خدا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے  اس نے اسے اس کے حال پر  چھوڑ دیا ہے ۔  

کے  اب وہ کبھی کبھی اپنے معجزات کے ذریعے اس میں مداخلت کرتا ہے ۔ اس

معجزات سے اس کی   اس دنیا سے   دستبرداری   کا احساس ہوتا ہے ۔  خدا کی 

اس الچاری سے  ایک طرف اس کی ناکامی کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف 

انسان کی ال چاری کا اس کے پاس کوئی حل نہیں ۔    شفیع کی نظریات بھی کچھ 

ٹھان سے تشبیہ  دیتا ہے اس طرح کے ہیں ۔وہ خدا کو ایک چرواہے  اور بوڑھے پ

 : 

ہمارا خدا کہاں ہے ؟ وہ تو گم ہے ۔ کہیں چال گیا ہے ۔ ’’وہ نہایت

جیسے کوئی گڈریا اپنی بھیڑوں کے گلے کو جب انہماک سے 

چرنے میں مصروف ہوں چھوڑ کر چپکے سے کہیں کھسک 

جائے ۔ مجھے تو یوں لگتا ہے ۔ جیسے خدا وہ سوکھا سڑا بوڑھا 

ا پھٹا ہوا،  غلیظ لمبا کوٹ پہنے بچوں کے سکول پٹھان ہے جو اپن

کے سامنے زنگ آلود کنستر پر بیٹھا  ، گھٹنوں پر ہوائی بندوق 

رکھے اپنی وحشت زدہ بھوکی نظروں سے بچوں کا منتظر ہوتا 

ہے کہ وہ آئیں اور سامنے لکڑی کے تختے پر لگے ہوئے 

پالسٹک کے لگے چھوٹے چھوٹے تن کے کھڑے انسانوں کو 

 ۳۰۔نہ بنائیںنشا

شفیع کے خدا کے متعلق خیاالت ال دینی ہیں۔  دراصل وہ معاشرتی اقدار میں مذہبی 

اثرو رسوخ کو نشانہ بناتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے فرائیڈ۔ فرائیڈ مذہب اور خدا 

کو فریب نفس تصور کرنے کے باوجود انسان کے لیے مذہب کے سہارے کو 

وال بھی کرتا ہے کہ انسان کی فطری جبلی سراہتا ہے ۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ س

خواہشات  کے درمیان حائل  خدا کے بت کو جب تک انسان نہیں ہٹائے گا تب تک 

 وہ امن اور چین سے نہیں جی سکتا۔  

فرائیڈ کے نزدیک موجودہ سماجی نظام     ترقی کرنے  کے باوجود بھی اپنے اندر 

ت  اپنے اندر زندہ رکھے ہوئے ہزار ہا سال پرانی اقدار کو کسی نہ کسی صور

ہے۔   موجودہ تہذیب نے انسانی جبلی خواہشات کے سامنے بند باندھنے کی 

کوشش ضرور کی ہےلیکن  ہر بچے کی پیدائش کے ساتھ   یہ ازسر نو اپنی اصل 

 شکل میں پھر پیدا ہو جاتی ہیں ۔  

ہیں ۔ اس کی  جن باقیات کا فرائیڈ ذکر کرتا ہے وہ لوگوں میں آج بھی پائی جاتی

مثال غالم احمد ) شفیع کا سوتیال بھائی  اور باپ ( ہے۔ خود شفیع بھی اس کی مثال 

ہے۔ جو اپنی مایوسیوں اور محرومیوں کے رد عمل میں سماج سے متنفر نظر آتا 
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ہے۔شفیع کو بھی ان باقیات کا ادراک ہے ۔فرائیڈ جب کہتا ہے کہ زمانے کی ترقی 

یں جو ہزاروں سال پہلے تھیں وہ آج بھی انسان کے ال کے با وجود وہ وحشی جبلت

شعور کا حصہ ہیں ۔شفیع اپنی پیدائش میں ماضی ، حال اور مستقبل کو قصوروار 

ٹھہراتا ہےیعنی اس کی بر بادی   )مستقبل(میں  جتنا حال کا حصہ ہے ،اتنا ہی 

 ماضی کا ہے ۔ بقول اس کے  :

ل سے پوری طرح انسان کی زندگی ماضی ، حال اور مستقب  

مربوط ہوتی ہے ۔ جو کچھ ہو چکا ہے ، ہورہا ہے اور ہونے واال 

ہے سب ایک اکائی ہے ۔ مربوط ، مضبوط ، اٹوٹ اکائی ۔ جس 

طرح میرے جد امجد کے بیج سے پیدا تو ایک بچہ ہوا ہوگا لیکن 

اس میں اس وقت میں بھی تھا جس کو ہزاروں سال بعد پیدا ہونا تھا۔ 

دراصل  وجود میں پہلے بھی تھا ۔۔۔۔ میری اپنی تو حاالنکہ میں 

کوئی اوالد نہیں لیکن اپنے بھائیوں کے پوتوں ، پڑپوتوں اور لگڑ 

پوتوں اور آ گے تک میں ، میں بھی کسی نہ کسی طرح زندہ 

 ۳۱ہوگا۔

شفیع کا یہ کہنا کہ اس کے بھائی نے اس کی ماں کے ساتھ مل کر اسے پیدا کیا  

میں یہ اتنا قابل نفریں یا قابل مواخذہ نہیں تھا جتنا اس دور میں   ہے ۔ پرانے دستور

اس کے لیے ہے ۔ مستقبل میں بھی اسے اتنی جلدی توقع نہیں ہے ۔  وہ ماضی اور 

مستقبل کے بیچ معلق ہے۔ حال سے وہ کسی طرح بھی مطمئن نہیں اور نہ ہی اس 

ی کردار ادا کر سکے۔  میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نئے معاشرے کی تشکیل میں کوئ

وہ اپنی ذات سے اس طرح بندھا ہوا ہے کہ نہ بھا گ سکتا ہے اور نہ بغاوت کر 

سکتا ہے۔ جس طرح کے اس کے حاالت ہیں ، ایسے حاالت میں یا تو کوئی پاگل 

ہو جائے یا پھر خودکشی کر لے ۔ ایسے حاالت اس کے مجرم بننے کے لیے بھی 

ی طرح بیراگی بن جاتا۔ اس کی حالت ان مذکورہ  ساز گار تھے یا پھر اوڈی پس ک

حالتوں کے قریب قریب ہی رہتی ہے ۔ اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ 

 وہ اپنی الجھنوں کا کوئی ٹھوس حل نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔  

 

 ء(۱۹۸۰): حجاب امتیاز علی تاج پاگل خانہ
سائنس فکشن کی بہترین مثال ہے۔ اس کا ‘‘ پاگل خانہ’’ حجاب امتیاز علی کا ناول 

موضوع  جدید سائنس اور ایٹمی جنگ کی  تباہ کاریاں  ہے۔  حجاب امتیاز علی نے 

اس ناول میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان نے سائنس میں کتنی ہی ترقی 

ا شکار ہے ۔ اس ناول کے تین  مرکزی کیوں نہ کر لی ہو،وہ تنزلی اور مایوسی ک

کردار    روحی ، ڈاکٹر گار اور شوشوئی ہیں جن کا تعلق مختلف مکاتب فکر سے 

ہے ۔ ڈاکٹر گا رکا تعلق سائنس سے ہے ، شوشوئی فلسفے کی طالب علم ہے جبکہ 
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روحی جو ناول کی مصنفہ  بھی ہے ،کا تعلق ادب اور نفسیات سے ہے ۔ یہ تینوں 

 کی تالش میں نکلتے ہیں۔ کردار امن 

ہمارے موضوع کی نسبت سے دو باتیں بہت اہم ہیں جو اس ناول  کے مطالعے کا 

سبب بنیں۔ پہلی یہ کہ  مرکزی کردار روحی کا تعلق ادب اور نفسیات سے ہے۔یہ 

تینوں  کردار عمل سے زیادہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں ۔ ان کی گفتگو کا منبع اور 

نس اور نفسیات ہے۔ناول میں نفسیات سے متعلقہ کی جانے والی مآخذ  فلسفہ ، سائ

گفتگو فرائیڈ کے افکار ونظریات کے زیر اثر ہے۔   دوسر ی بات یہ کہ امن کی 

’’ تالش وجستجو کی جو نفسیاتی توجیح پیش کی گئی ہے وہ فرائیڈ کے مضمون 

ا یا ختم کیا جنگ کو روک’’ کے زیر اثر ہے۔آئن سٹائن کا خط ‘‘ جنگ اور موت

کے جواب میں  فرائیڈ نے انسانی جبلتوں پر بحث کرتے ہوئے ‘‘کیا جا سکتا ہے 

جن خطرات کو ذکر کیا ہے ان کا ذکر بھی   اس ناول میں ملتا ہے۔  اس لیے ہم کہہ 

سکتے ہیں کہ یہ ناول فرائیڈ کے جنسی نظریات کی بجائے فلسفیانہ نفسی  مباحث 

ر اور شوشوئی جس امن کی تالش میں ہیں یہ سےمتاثر ہے۔   روحی ، ڈاکٹر گا

وہی امن ہے جس کی جستجو میں آئن سٹائن نے فرائیڈ کو خط لکھا۔ اس ناول میں 

 پیش کیا گیا نفسیاتی جواز وہی ہے جو فرائیڈ نے آئن سٹائن کو جواب میں  لکھا تھا۔

 (Warجنگ)

طرح خانہ  جنگ امن کا متضاد ہے۔ وسیع معنوں  میں تشدد، ظلم ، جارحیت اس 

جنگی ، نسلی و فرقہ ورانہ فسادات بھی جنگ کی ایک صورت ہیں۔  فرائیڈ نے 

اپنے ایک مضمون  میں  تہذیب اور اس کے مستقبل کے بارے میں جبلتوں پر 

بحث کرتے ہوئے  سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو انسان کے لیے خطرہ قرار 

نے جہاں زندگی اور ترقی کو  سائنس اور ٹیکنالوجی دیا۔فرائیڈ کے خیال میں 

فروغ عطا کیا ہے وہاں وہ  انہی کو  نیست  ونابود کرنے پر بھی قادر ہیں یعنی 

انسان نے جو ترقی کی ہے اسے اس سے  کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ خاص 

طور پر جنگی جنون میں اس نے جدید ترین ہتھیار بنا کر خود اپنے لیے ہالکت کا 

میں روحی نے فرائیڈ کے اس خیا ل کی ‘‘ پاگل خانہ ’’لیا ہے ۔ سامان پیدا کر 

 طرف اشارہ کیا ہے ۔

بس  یہیں  سے تباہی کا آغاز ہوا۔ خواب ہائے  رنگین ، خواب  

خوش بننے سے پہلے ہی خواب پریشان بن گئے۔ بنی نوع انسان 

کے ان خوابوں کی تعبیر  انسانی فالح و بہبود کی بجائے بربادی 

بن کر دنیا پر چھا گئی ۔ اس میں سائنس کی نہیں سراسر  اور تباہی

انسان کی اپنی بھول ، اپنی غلطی ہے ۔ دنیا میں اتنی بڑی غلطی 

شاید ہی کبھی ہوئی ہو ۔۔۔۔  فرائیڈ نے انسانی نفسیات کے سلسلے 
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میں سو فیصد درست اور    Man against Himself میں اپنی کتاب

 ۳۲۔ہوتا ہے ‘‘آپ اپنا دشمن   آدمی’’ صحیح وجہ بتائی ہے کہ 

فرائیڈ نے آئن سٹائن کے خط میں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ جنگ کا 

خاتمہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب تک اقوام عالم کے 

درمیان اختالفات اور جھگڑے ، تہذیبوں کے درمیان نسلی اختالفات موجود رہیں  

کو نہیں روکا جا سکتا  ۔ ان اختالفات کی جڑیں انسان کے گے  ، تب تک جنگوں 

ذہن کے اندر گہری اور بہت پرانی ہیں۔ فرائیڈ کی زندگی کے آخری سال نازیوں 

کے جنگی جنون سے متاثر ذہنی مریضوں کے مشاہدات میں گزری  اور وہ فاتحین 

فرائیڈ نے  کا مفتوح کے ساتھ رویے کا بھی مشاہدہ  وہ کر چکا تھا۔ اس بنیاد پر

دعوٰی کیا کہ دوتہذیبوں کے درمیان خون ریزی ، تسلط کی خواہش اور لڑائی 

 جھگڑے کا سلسلہ ہمیشہ  ہمیشہ رہے گا۔     

روحی  نے بھی فرائیڈ کے افکارو نظر یات کے زیر اثر ان خدشات کا ذکر کیا ہے 

ہے کہ جنگیں کہ اگر انسان اپنی جبلتوں پر کنٹرول کرنا نہ سیکھا تو یہ بات مسلم 

 ہوتی رہیں گی۔  یہ جنگیں خوا ہ  کیمیائی  ہو ں یا غیر کیمیائی ۔   

 (Super Egoسپر ایگو)

سپر ایگو کا تفصیلی ذکر پہلے باب میں آچکا ہے ۔ یہاں مختصر ا ً اتنا عرض کرنا 

ہے کہ اسے ہم فرد کی شخصیت  کا اخالقی اور عدالتی شعبہ کہہ سکتے ہیں ۔ 

اسے اخالقی ضابطے اور ضمیر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔سپر ایگو کی تشکیل 

ی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی میں جزا اور سزا کی بہت اہمیت ہے ۔ یہ سزا جسمان

یا نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے۔ سزا خواہ جسمانی ہو یا ذہنی فرد کے لیے تشویش  

 اور اطناب  کا باعث بنتی ہے ۔ 

بچپن میں ماں باپ ناپسندیدہ فعل پر بچے کو ڈانٹتے    اور روکتے ہیں ۔ جب بچہ 

ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک بڑا ہو جاتا ہے تویہی کام اس کا سپر ایگو سر انجام دیتا 

سپر ایگو کے لیے برا خیال اتنا ہی ناپسندیدہ ہے جتنا کہ برا عمل۔   سپر ایگو نیک 

اور پسندیدہ عمل کی صورت میں فرد کو شاباشی دیتا ہے۔  جبکہ بد اخالقی ، بد 

کرداری اور بد خیالی پر الم ناک اور تکلیف دہ صورتحال سے دوچار کرکے سزا 

کا گم ہونا ، حادثہ کر بیٹھنا، کچھ بھول جانا وغیرہ سپر ایگو کی  دیتا ہے۔ کسی چیز

سزا کے زیر اثر ہے۔  فرد کو شعوری سطح پر اس سزا کا ادراک نہیں ہوتا کیونکہ 

یہ سارا عمل  ضمیر کی مالمت  کے تحت ال شعوری سطح پر ہوتا ہے۔   روحی 

 سپر  ایگو کی تفصیل کچھ یوں بتاتی ہے :

ک اور عدالت بھی ہے جو انسان کے اپنے اندر اس کے عالوہ ای 

موجود ہوتی ہےجو اس کے ہر عمل اور فعل پر اسے خوامخواہ 

گناہگار قرار دیتی ہے ۔ نفسیات کے امام فرائیڈ نے اسے سوپر 
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ایگو )فوق االنا(  کا نام دیا ہے ۔ جب اس عدالت سے آدمی اپنے 

س کی شہادت کیے کی سزا پاتا ہے تو وہ اتنی ہولناک ہوتی ہے ج

نفسیات کے معالج ہی دے سکیں گے   یا اسے بھگتنے واال 

 ۳۳۔مریض

 جبلتیں 

جبلت ’’ فرائیڈ کے نزدیک  انسانی جبلتیں صرف دو قسم کی ہے ۔ جنہیں  وہ 

زندہ رہنے کے ‘‘ جبلت حیات’’میں تقسیم کرتا ہے ۔ ‘‘ جبلت مرگ’’اور ‘‘ حیات

تیں قائم کرنا اور ان کو محفوظ لیے سر گرم رہتی ہے ۔عظیم سے عظیم تر وحد

کا کام جڑے ‘‘  جبلت مرگ’’ جبکہ  رکھنا  بھی اس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔

کا مقصد زندہ ‘‘ جبلت مرگ’’ہوئے رشتوں کو توڑنا اور تخریب کاری ہے۔ 

، ‘‘ جبلت موت’’، ‘‘ جبلت تخریب’’چیزوں کو موت سے ہمکنار کرنا ہے۔ 

 بقول فرائیڈ: ہی ہیں۔     ‘‘  جبلت مرگ ’’

معمولی غوروفکر سے ظاہر ہوگا کہ یہ  جبلت  صرف انسان ہی   

میں نہیں بلکہ ہر زندہ مخلوق میں موجود ہے اور اس کا مقصد  

زندگی کو ختم کر کے مادے کو دوبارہ سے مردہ اور غیر نامیاتی 

حالت میں لے جانا ہے ۔ چنانچہ اسے محض تخریب کا نام دینے 

ت کہنا زیادہ مناسب ہوگا ۔ جبلت مرگ کا کچھ کی بجائے جبلت مو

حصہ عضو ے کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے  اور اس میں 

کارفرما رہتا ہے ۔ بہت سے نارمل اور متعدد مریضانہ رویے 

 ۳۴جبلت مرگ کی داخلیت کا مظہر ہیں۔

فرائیڈ نے جبلت مرگ کو وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے۔  موت کی جبلت انسان  

تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے ۔  یہ جبلت دو رخ اختیار کر سکتی  کو

ہے ۔ اس کا ایک رخ خود فرد کی ذات  کے اندر ہوتاہے جبکہ دوسرا رخ خارجی 

ماحول  میں  ہو سکتا ہے  خارجی ماحول سے مراد یہ جبلت  کبھی کبھی متشددانہ 

ے کی خواہش میں تبدیل روپ اختیار کر لیتی ہے جس سے  مرنے کی خواہش مارن

ہی ‘‘  جبلت مرگ’’ہو جاتی ہے ۔ دوسروں کو مارنے کا عمل فرائیڈ کے نزدیک 

کا  اظہار ہے ۔ اس رجحان کے زیر اثر  انسان خارجی ماحول میں  کسی کو نشانہ 

بناتا ہے ۔ دوسروں )خواہ انسان ہو یا جانور ( کو ذلیل کرنے ، چوٹ پہنچانے ، 

ور پر نظر انداز کرنے  حتی ٰ کہ موت سے ہمکنار مجروح  کرنے ، شعوری ط

 نے کو جبلت مرگ کا ہی روپ کہیں گے۔  کرنے یا کسی کی موت کے سپنے دیکھ

کے متعدد روپ ملتےہیں۔ اس میں زیادہ ‘‘ جبلت مرگ ’’میں ‘‘ پاگل خانہ ’’ 

ترانسان میں   متشددانہ روپ  کی نفسیاتی توجیحات پیش کی گئی ہیں۔ چونکہ  ناول 

کا موضوع تالش امن ہے   ،اس ناول کے تینوں کردار اپنی کوشش کے باوجود 
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بھی امن تالش نہیں کر پاتے ۔ یہ تینوں کردار انسان میں موجود انفرادی و اجتماعی 

تشدد اور تخریب کی وجوہات بیک وقت سائنس ، فلسفہ اور نفسیات میں تالش 

ے ناول میں جگہ جگہ کرتے ہیں۔ روحی جس کا تعلق ادب اور نفسیات سے ہ

انسانی  جبلتوں پر بحث کی ہے ۔  فرائیڈ  کے مطابق جبلت حیات اور جبلت مرگ 

دونوں ساتھ ساتھ  چلتی ہیں۔ جبلت مرگ غالب آ جائے تو انسان کا رویہ تخریبی ہو 

 جاتا ہے ۔ روحی لکھتی ہے :

اس عجوبہ بم کے موجد بھی انسان ہے ! بالشبہ ان کے قبضئہ 

درت میں انسان کی موت ہے۔ مگر زندگی نہیں ۔اس کی اختیار و  ق

وجہ یہ ہے کہ انہیں تعمیر سے نہیں صرف اور صرف تخریب 

   ۳۵۔سے گہرا لگاؤ ہے

فرائیڈ کے نزدیک  جبلت مرگ کے زیر اثر دوسروں کو تکلیف دینا یا مارنا ایک 

ے خلقی رجحان ہے ۔ اس میں ضروری نہیں کہ کسی کو  مارنے میں ، مارنے وال

کا کو ئی ضروری مقصد ہو بلکہ یہ بال وجہ بھی ہو سکتا ہے ۔روحی نے انسان 

کے اس رویے پر بات کرتے ہوئے  ایک اخباری واقعے   کو بطور دلیل پیش کیا ۔ 

جس میں ایک جنونی شخص نے آٹھ آدمیوں  کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا جب 

ں کیا تو جواب میں اس اس سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ اس نے ایسا کیو

جب دو کو مار دیا تو میرا جی بے اختیار چاہنے لگا کہ دوسروں کو ’’ نے کہا 

 ۳۶‘‘ بھی میں مار دوں

جم جونز کا  واقعہ بھی جبلت مرگ کی بہترین مثال ہے۔ روحی کا تعلق چونکہ  

نفسیات سے ہے ۔ اس لیے اس نے جم جونز نامی شخص کی شخصیت کا   نفسیاتی 

کیا ہے۔ روحی نے جم جونز کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ اس کے ان تجزیہ 

حاالت و واقعات کی روشنی میں کیا ہے،جو    امریکی اخباروں میں چھپتے رہے 

تھے ۔    ان میں کچھ بچپن کے حاالت بھی تھے ۔ جم جونز بچپن ہی سے خود کو 

یں بچپن سے یہ ایک غیر معمولی بچہ سمجھتا تھا ۔  اس کی ماں نے اس کے ذہن م

 بات ڈال دی کہ وہ بڑا ہوکر سب پر غالب آئے گا۔ 

جم جونز کی کہانی دراصل یہ تھی کہ اس نے  گویانا کے جنگل میں جونز ٹیمپل 

کہتا تھا۔ وہ اپنے ‘‘ فالحی جنت’’کے نام سے ایک عبادت گاہ تعمیر کی  جسے وہ 

وں، بوڑھوں  سے عہد مریدوں پر حد سے زیادہ ظلم اور تشدد کرتا ۔ عورتوں ، بچ

جاہلیت کے غالموں جیسا رویہ رکھتا۔ وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ اگر 

کوئی پہنچ جاتا تو مرید اسے ہالک کر دیتے ۔ ان مریدوں کو ذہنی طور پر اس قدر 

تیار کیا گیا تھا کہ یہ  اپنے آقا کے حکم پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔  

قیقت کا راز کھال اورلوگ وہاں پہنچے تو اس نے اپنے مریدوں کو جم جونز  کی ح

عزت کی موت مرنے کے لیے اجتماعی خود کشی کا حکم دیا۔ جن لوگوں نے 

گریز یا انکار کیا انہیں جبراً زہر کا پیالہ پالیا گیا۔ ماؤں کو حکم مال کہ وہاپنے شیر 
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ر جم جونز نے خود بھی خوار بچوں کو یہ زہر پالئے اور خود بھی پیئں۔ آخر کا

 زہر کا پیالہ پی کر خود کشی کر لی۔   

جم جونز کے ان واقعات کو اقتباس کی صورت میں لکھنا ممکن نہیں تھااس لیے 

جم جونز کے حاالت و واقعات کو مختصر بیان کیا گیا ہے ۔ اس کے   ان کوائف 

لم و ستم کے دونوں رجحان سامنے آتے ہیں۔ دوسروں پر ظ‘‘  جبلت مرگ’’سے  

کا ہی ایک روپ ہے۔  اس طرح اس کی اپنی ‘‘ جبلت مرگ ’’ سے محظوظ ہونا 

ہی کہیں گے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جبلت ‘‘ جبلت مرگ’’ خود کشی کو  بھی 

مر گ کا ایک  متشددانہ رخ  خارج کی طرف ہے تو دوسرا اپنی ذات کی طرف۔ 

سادیت پسندی کا تعلق بھی جبلت روحی نے اس کا نتیجہ سادیت پسندی نکاال ہے ۔ 

مرگ سے ہے  ۔فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں جنسی عنصر شامل ہو جاتا ہے 

اور فرد دوسروں کو دکھ تکلیف میں دیکھ کر جنسی حظ اٹھاتا ہے۔اس متعلق 

 روحی کہتی ہے :

کے خطرناک مرض میں بھی  ‘‘ ساد ازم ’’میرا خیال ہے وہ 

ر مریض کے کردار پر وہ گرفتار تھا۔ اسی مرض میں گرفتا

روم جلتا رہااور نیرواپنی بنسری بجاتا ’’ مشہور محاورہ بنا کہ 

کسی جان دار کو کرب میں مبتال کر کے یا دیکھ کر لذت ‘‘ رہا۔

کا مریض کہتے ہے ۔ تو میرا ‘‘ سادازم ’’حاصل کرنے والے کو 

 ۳۷خیال ہے کہ جم جونز ایسا ہی آدمی تھا۔ 

بے کے بانی امریکی سائنسدان سیمیول کوہن  کے وہ نیو ٹرون  بم  کے منصو

تاریخی الفاظ جو اس کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں ۔ ان کا جبلت مرگ کے 

زیر اثر تجزیہ  دو وجوہات پر بہت  دلچسپ ہوگا۔ پہلی وجہ یہ کہ فرائیڈ کی سائنس 

اور جنگ کے متعلق نظریات کی تصدیق ہوتی ہے کہ انسان نے اپنی بربادی کا 

سامان خود ہی ایجاد کر لیا ہے ۔ دوسرا یہ کہ سیمیول کوہن کے جذبات تخریبی اور 

 متشددانہ جبلت کی بھر پور عکاسی کرتے ہیں مثالً وہ کہتے ہے :

مجھے لوگوں کے مرنے کا بالکل افسوس نہیں مجھے آدمی کی 

زندگی کی مطلق پرواہ نہیں ۔ میری خوشی کا سارا دارومدار اس 

اپنے ہتھیاروں سے بنی نوع انسان کو موت کے پر ہے کہ میں 

گھاٹ اتار دوں  جو ہماری فوجی طاقتوں میں مداخلت کرتے 

 ۳۸ہیں۔

فرائیڈ کے تمام نظریات کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر فطری جبلتوں کو دبا دیا 

جائے تو یہ ختم نہیں ہوتیں بلکہ الشعور میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ وقتاًفوقتاً  یہ 

شعور پر آنے کی کوشش کرتی ہیں مگر محتسب انہیں الشعور سے باہر نہیں  سطح

نکلنے دیتا ۔ یہ بیشتر جنسی اور نا پسندیدہ اوصاف کی مالک ہوتی ہیں۔یہ  تسکین 

کی راہ نہ پا کر فرد کو  بے چین رکھتی  اور کچوکتی رہتی ہیں۔ فرائیڈ کے 
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۔  جو شخص انہیں دبا کر بیٹھا نزدیک جبلتوں کو دبانا انسان کے لیے نا ممکن ہے 

ہے ، نفسیاتی اصطالح میں وہ اپنی حیثیت  اور گنجائش سے زیادہ اس کی قیمت 

ادا کر رہا ہے ۔ تہذیب کے زیر اثر ان جبلتوں کا بے محابہ اظہار  ممکن نہیں 

کیونکہ سماجی طور پر اس کے  فائدے سے زیادہ نقصان کا خطرہ  ہے۔ لیکن ان 

اوقات  ان  میں اتنی شدت  پیدا کر دیتی ہے کہ فرد  تشویش یا  پر پابندی    بعض

عدم ذہنی  بیماریوں  کا شکار کر  جاتا ہے۔ شوشوئی جب روحی سے پوچھتی ہے 

 کہ یہ جبلتیں ڈراؤنی  کیوں ہوتی ہیں تو روحی جواب دیتی ہے :

دراصل یہ قباحتیں اس وقت ٹوٹتی ہیں جب انسان کی کوئی جبلت 

زبر دستی دبا دی جاتی ہے ۔ مادِرقدرت نے انسان کی فطرت میں 

مختلف جذبے پوشیدہ رکھے ہیں اگر ان میں کسی ایک فطری 

جذبے کو بھی ہم غیر فطری طور پر دبا دیں تو پھر وہ ایک شعلہ 

 ۳۹کر دیتا ہے۔  بن کر اٹھتا  اور ساری دنیا کو بھسم

فرائیڈ کے نزدیک   انسان سے اچھا ہونے کی توقع محض خام خیالی ہے ۔ اگر کو 

ئی شخص خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فطرتاً اچھا نہیں 

بلکہ تہذیب اور سماج کے زیر اثر سزا کے خوف یا پھر انعام کی اللچ میں خود کو 

و شش  کرتا ہے۔  خارجی دنیا میں انسان کا اکثر ایسا پیش کرنے کی وہ شعوری ک

و بیشتر عمل ان جبلتوں کی تسکین کے لیے ذرائع تالش کرنا ہوتا ہے ۔    فرائیڈ 

کے نزدیک یہ جبلتیں اپنے اظہار کا موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں ۔ عام حاالت میں 

ہ معاشرہ اس کی ا جازت  نہیں دیتا  تاہم جنگ کے دوران جبلت پر عائد کرد

پابندیوں کو  عارضی طور پر معطل کر دیا جاتا ہے ۔ جس کی وجہ سے انسان کو 

اپنی جبلتوں کی تسکین کا موقع مل جاتا ہے ۔ اس دوران نیک وبد کی تمیز ختم 

ہوجاتی ہے بلکہ نام نہاد نیک لوگ اس دورانیے سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ۔ اس 

 کے متعلق روحی کہتی ہے :

بلتوں کی جنگ ہوتی ہے جنہیں دنیا سیاسی آدمی کی اپنی ج 

سمجھتی ہے ۔ آدمی کے ال شعور کے ارادے اور اس کا طریق 

اظہار بالکل نراال ہوتا ہے ۔ مختصراً یہ کہ ہم وہ نہیں جو ہم اپنے 

آپ کو اور دوست و دشمن کو نظر آتے ہیں ۔ ۔۔۔ڈاکٹر گار کہنے لگا 

کی مجبوری سے ہوتی مان لیا کہ جنگیں انسان کی اپنی جبلت : ’’ 

ہیں۔ لیکن اگر انسان کے الشعور کی یہی حکومت جاری رہی تو 

 ۴۰۔‘‘یقیناً دنیا میں جوہری جنگ ہوکر رہے گی

فرائیڈ کے نزدیک تخریب کو ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے ۔ کیونکہ انسانی       

کتا ہے فطرت کا گہرا ترین حصہ قدیم جبلتوں کی دین ہے۔ جنہیں نہ خیر کہا جا س

اور نہ ہی شر ۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کوئی بھی انسان شاذو نادر ہی 

مکمل طور پر اچھا یا برا ہوتا ہے ۔ ورنہ اس نے تہذیب کے زیر اثر خود کو اچھا 

پیش کیا ہوتا ہے ۔ روحی نے فرائیڈ کے اس خیال کی درست توضیح کی ہے کہ 
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ر انسانیت سے گوند کر بنائی ہے ۔ انسان قدرت نے   انسان کی سرشت حیوانیت او

کے وصف سے ہم اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتے جب تک اس کی انسانیت 

کے ساتھ ساتھ اس میں موجود حیوانیت کو قبول نہیں کرتے  ۔روحی کا یہ اعتراف 

بھی درست ہے کہ خیر و شر دو علیحدہ   علیحدہ چیزیں نہیں بلکہ دونوں ایک ہی 

 چشمے ہیں جن کا مآخذ  و مرکزایک  ہی ہے۔   طاقت کے دو سر

 الشعور  ی محرکات 

ال شعور پر سیر  حا صل بحث متعدد بار ہم کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا کہنا 

مقصود ہے کہ ال شعور  ان ناآسودہ خواہشات اور آرزوؤں کا ذخیرہ ہے جنہیں 

ں ہزاروں بھیس قبول کرنے میں شعور انکاری رہتا ہے ۔ یہ خواہشات اور آرزوئی

بدل کر شعور میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔  ذہنی صحت مند آدمی سے 

بھی کبھی کبھی ایسی لغزش  یا ایسا فعل اچانک سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی 

حیران ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا ،کیا ہے یہ دراصل اس کے ال شعور کے زیر اثر 

 تا ہے ۔جنم لینے والی خواہش کا نتیجہ ہو

‘‘ آج میں صفدر کی یخنی پی رہی ہوں  روحی ! ’’شوشوئی بولی: 

شوشوئی نے یہ کہہ کر بڑی نزاکت سے چمچے کو   اپنے ہونٹوں 

 سے چھوا۔

صفدر کی یخنی ! با ت کو سمجھو ۔ تمہاری :’’ میں چونک پڑی 

 ‘‘زبان سے کیا نکل گیا ؟

 ڈاکٹر گار مسکرانے لگا ۔ 

میرا مطلب  ’’ ۔ پھر ندامت سے بولی :  شوشوئی ذرا گبھرا سی گئی

 ‘‘صفدر کی پسند کی یخنی سے تھا ۔

۔ ‘‘ہو گا ۔ لیکن الشعور بے نقاب ہوکر ہی رہتا ہے :’’ میں بو لی 
۴۱ 

 (Grouped Psychologyگروہی نفسیات )

کے مطالعے میں یہ فیصلہ قدرے مشکل ہے کہ فرائیڈ سے ‘‘گروہی نفسیات  ’’ 

س کمپلیکس کا مطالعہ جنس سے ہٹ کر کیا جائے  کیونکہ متعلقہ اصطالح اوڈی پ

یہ خالص جنسی اصطالح ہے  ۔  ناول میں موجود واقعہ اوڈی پس کمپلیکس 

کارجحان  ضرور لیے ہوئے ہے مگر اس کا نتیجہ جنسی ہونے کی بجائے  گروہی 

نفسیات  کارجحان لیے ہوئےہے۔ روحی ، فرائیڈ کے زیر اثر اس واقعے میں 

جوانوں کی جڑیں ان کے بچپن میں تالش کرتی ہے ۔  اس باب میں اس  موجود نو

واقعے کے اندراج کا یہی  وجہ ہے۔ روحی اور اس کے دوست جب تالش امن میں 
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نکلتے ہیں تو ایک مقام پر ان کی مالقات نوجوانوں کے ایک حواس باختہ گروہ 

ان کے گیت کے سے ہوتی ہے ۔ وہ نوجوان  ناچ ، گا اور شور مچا رہے تھے ۔   

بعض الفاظ انارکزم کے ہم معنی تھے۔ وہ نشے میں آزادی اور انقالب کے نعرے 

لگا رہے تھے ۔ روحی نے ان سے گفتگو کی تو پتہ چال کہ انہیں انقالب کے متعلق 

کوئی شعور نہیں ۔ روحی اور اس گروہ کے نوجوانوں کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے 

ائندہ سمجھتے تھے ۔ وہ سب کے سب حشیش  اور کہ  وہ  خود کو  نئی   نسل کا نم

افیون کے زیر اثر تھے  ۔جنہیں جدید زبان میں ہپی  کہا جاتا ہے ۔  وہ انقالب النا 

چاہتے تھے مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کیسا انقالب النا چاہتے ہیں  اس کے 

ہتے تھے ۔ متعلق انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بس وہ کسی قسم کا انقالب چا

انقالب جو صدیوں میں آ یا کرتا ہے اور اس کے آنے سے جو قیامت برپا ہوتی ہے 

اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا ۔  انقالب جو صدیوں میں آیا کرتا ہے وہ دنوں 

میں لے آنے کے خواہاں تھے   ۔ وہ آزادی چاہتے تھے ، ایسی آزادی جس میں 

ملکوں اور شہروں میں بھگڈر مچا دینا چاہتے تھے کوئی پابندی نہ ہو۔ وہ قوموں ، 

۔ اس سے بڑھ کر وہ حکومت،  قانون، پولیس اور فوج کے بھی خالف تھے۔ وہ 

ایسا نظام چاہتے تھے جس میں کوئی روک ٹوک ، پابندی اور اصول نہ ہو۔ اس 

نوجوان گروہ کی  حالت دیکھ کر فرائیڈ کی گروہی نفسیات کی طرف توجہ جاتی 

میں کچھ اس طرح کہ گروپ ، گروہ یا ‘‘ ریوڑ کی جبلت’’ اپنے مضمون  ہیں۔ وہ

ہجوم کی ذہنی سطح کے متعلق  لی بون کی تحقیق کو سراہتے ہوئے اس ہجوم میں 

موجود فرد سے بحث کرتے ہوئے ،اس کی وجوہات اس کے بچپن میں ڈھونڈتا ہے 

 ۔وہ   لکھتا ہے :

ہے ۔ مثالً فکری لی بون نے گروپ کی خصوصیات کا تذکرہ کیا 

سطح کا کم تر ہونا ، جذبات کا بے قابو ہونا ، اعتدال کی صالحیت 

سے عاری ہونا ، جذبات کے اظہار میں ہر حد عبور کر جانا اور 

جذبات کو فوری طور پر عملی جامہ پہنانا وغیرہ ۔ لی بون کے 

تمام مشاہدات درست ہیں لیکن تھوڑے سے غور پر معلوم ہوگا یہ 

ی سطح کی ماضی یا بچپن کی جانب رجعت کی عکاس کہ سب ذہن

ہیں کیونکہ بالکل  ایسا ہی رویہ ہمیں بچوں اور زمانہ قدیم کے 

وحشیوں میں بھی نظر  آتا ہے ۔ ذہنی سطح کی یہ رجعت  فطری 

     ۴۲گروپوں کا مشتر کہ خاصہ ہے۔

منزل  ( اس ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ جب نفسی قوت ارتقائیRegressionمراجعت )

سے ناطہ توڑ کر ابتدائی منازل یعنی بچپن کی طرف چلی جاتی ہے ۔ اس  کیفیت 

میں لبیڈو طفالنہ  جنسیت کے دور کی یاد تازہ کرتی ہے ۔ فرد کے لیے موجودہ 

صورتحال سے عدم اطمینان  کی صورت میں تلخ حقیقتوں کا سامنا نہ کر پانا یا 

ثر ڈالتا ہے کہ فرد موجودہ حاالت و کوئی ناگوار واقعہ فرد کے ذہن پر ایسا ا

واقعات سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے ۔ بقول فرائیڈ کہ انسانی ذہن میں نزول کی 
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بے پناہ قوت ہوتی ہے اس لیے جونہی وہ متاثر ہوتا ہے ماضی میں چال جاتا ہے 

۔اس ماضی کا تعلق اکثر و بیشتر اوڈی پس کمپلیکس سی ہی ہوتا ہے ۔گروہ کی 

کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے ۔  روحی نے بھی  اس گروہ   میں موجود نفسیات بھی 

 فرد کی نفسیات  کی جڑیں ان کے بچپن میں تالش کی  ہیں:

آہ ! کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ  اپنے والدین کی بجائے ساری 

دنیا سے انتقام لینا چاہتے ہیں ؟ شاید تمہیں علم ہو کہ بچہ بڑا ہو کر  

ہو دنیا سے وہی سلوک کرتا ہے جو اپنے والدین سوسا ئٹی یا یوں ک

سے کرتا ہے ۔ یہ اس کا خالصتاً ال شعوری عمل ہوتا ہے ۔ تمہارا 

بچپن ناشاد گزرا ہوگا ۔ تمہیں اپنے والدین سے ال شعوری طور پر 

 ۴۳بہت سی شکا یات ہوگی جنہیں تم خود بالکل نہیں جانتے ۔

جوانوں سے گفتگو کے دوران سامنے روحی کا مندرجہ باال انکشاف کی وجہ ان نو

آتی ہے ۔ وہ والدین جیسے لفظ کو اپنی لغات میں درج نہیں پاتے۔ نفسیاتی نقطہ 

نظر سے یہ رویہ ان کے بچپن میں سخت تر بیت اور پابندیوں کی طرف اشارہ 

کرتا ہے ۔ جس نے انہیں  جنسی جبلت کے اظہار کا موقعہ نہیں دیا تھا ۔ وہ ایسے 

ی تھے جہاں پابندیاں اور جکڑبندیاں نہ ہوں۔ یہاں آکر روحی ،فرائیڈ نظام کے حام

سے متفق ہو جاتی ہے کہ جنسی جبلت کا بے محابا اظہار  تہذیب کے وجود کے 

 لیے خطرہ ہے۔ 

 خدا اور مذہب 

فرائیڈ  کے نزدیک خدا کا تصور اوڈی پس کمپلیکس کی پیداوار ہے ۔ انسان خدا 

تا ہے جو بچپن میں اپنے باپ میں پاتا ہے ۔ بچہ کے اندر وہی اوصاف تالش کر

باپ سے ڈرتا بھی ہے اور اسے ا پنی ذات کے لیے تحفظ بھی سمجھتا ہے۔وقت 

کے ساتھ ساتھ یہی جاللی اور جمالی تصور بعد میں خدا کی ذات سے وابستہ 

ہوجاتے ہیں۔ اس طرح انسان ایک طرف خدا سے ڈرتا  ہے تو دوسری طرف 

کارتا بھی ہے ۔ فرائیڈ مزید مذہب اور خدا کے حوالے سے بات مصیبت میں اسے پ

کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کو تمام عمر ایک ایسے  سہارے کی ضرورت 

ہوتی ہے جو دنیا کی دہشت ، خوف اور مصائب و آالم  سے اسے محفوظ رکھے 

دے  اور دنیا میں ہونی والی  ظلم اور زیادتیوں  کا موت  کے بعد انصاف اور اجر

 سکے ۔ 

خدا اور مذہب کے متعلق روحی کے نظریات فرائیڈ سے متاثر  نظر آتے ہیں۔ وہ  

شوشوئی کے ساتھ  مذہب   کے نفسیاتی پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے اکثر اوقات 

علمائے نفسیات   کے نظریات کا حوالہ دیتی ہےجن میں فرائیڈ سر فہرست ہے ۔ 

م اور قہارو جبار میں تقسیم کرتے ہوئے شوشوئی  خدا کی صفات کو رحیم و کری
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روحی سے سوال کرتی ہے  کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دو خدا موجود ہوں ؟  تو 

 جواب میں روحی   کا جواب وہی ہوتا ہے  ، جو فرائیڈ دیتا ہے ۔

خدا ؟ یہی خیال بچپن مین اپنے والدین کے متعلق ہمارا ہوتا ہے ۔ 

۔ بری ماں اور والدین کے متعلق اچھا باپ ۔ برا باپ ۔ اچھی ماں 

ہمارے جو نظریات ہوتے ہیں الشعوری طور پر انہی کو ہم ساری 

دنیا پر حتی کہ خدا تک پر چسپاں کر دیتے ہیں ۔ اچھا خدا۔ برا خدا 

  ۴۴۔

جہاں تک روحی کی اپنی ذات کا تعلق ہے ا سے خدا اور مذہب پر اعتقاد ہے۔ اسے 

ہے کہ   خدا انسان  کے اپنے ہی ذہن کی پیداوار فرائیڈ  کے اس خیال سے اختالف 

ہے ۔ یہ طفل ِ تسلیاں روحی کی بے یقینی  اور بیچارگی کا ازالہ نہیں کرسکتیں۔   

روحی کا یہ کہنا کہ خدا پر ایمان النے  کے بعد ایک عظیم سہارے کا احساس ہوتا 

کے خیاالت کی ہے ۔ دیکھا جائے تو روحی کا یہ نظریہ بھی بنیادی طور پر فرائیڈ 

پیداوار ہے۔وہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کی ال چاری اور اس کی بے بسی اس 

کے بچپن کے ساتھ ختم نہیں ہوجاتی بلکہ کسی نہ کسی شکل میں عمر بھر موجود 

 رہتی ہے جس کا ازالہ انسان خدا کی ذات میں  تالش کرتا ہے ۔

کے  باوجود روحی مذہب  خدا پر ایمان النے اور اسے عظیم سہارا تصور کرنے

سے کچھ زیادہ توقع نہیں رکھتی۔  اس کے نزدیک  مذہب کے قائم کردہ  میعار مثالً 

سزاو جزا ، ثواب و گناہ ، خوف خدا ایسے وسوسے ہیں  جو انسان کو قنوطی اور 

بزدل بنا دیتے ہیں۔  روحی کا خدا کے وجود پر یقین رکھنا بہت حد تک فرائیڈ سے 

ق صرف اتنا ہے کہ وہ فرائیڈ کی طرح ملحد نہیں ہے۔ اسے خدا ہی متاثر ہے فر

کی ذات سے وہی  تحفظ اور تسکین حاصل ہوتی ہے جس کا فرائیڈ نے اپنے 

 نظریات میں اظہار کیا ہے ۔ 

مجموعی طور پر یہ پورا ناول اپنے نفسیاتی پہلوؤں سے فرائیڈ کے افکارو 

 نظریات ہی سے متاثر نظر آتا ہے۔    

 ء(۱۹۸۱ھ : بانو قدسیہ )راجہ گد

بانو قدسیہ  اردو ناول اور بلخصوص خواتین ناول نگاروں میں کافی مشہور ہیں ۔  

ان کی تمام تخلیقات میں نہ صر ف اہمیت کا حامل ہے ‘‘ راجہ گدھ’’ مذکورہ ناول 

بلکہ ان کے  نظریات کے حوالے سے  بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔  

کو پڑھ کر پہال تاثر یہی ابھرتا ہے کہ یہ اخالقیات پر ‘‘راجہ گدھ’’ بنیادی طور پر 

مبنی  ایک درسی کتاب ہے ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ناول  معاشرتی  اور فکری 

سطح پر کافی متنازعہ بھی رہا ہے ۔    ان متنازعہ باتوں سے قطع نظر ، چونکہ 

ں حالل و حرام رزق می‘‘ راجہ گدھ’’ہمارے موضوع میں اس کی گنجائش نہیں ، 

کے مسئلے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے  جو اسالمی تصور سے عبارت ہے ۔   
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اس ناول کا لب ِلباب  اور مقصد تخلیق اخالقیات کا پر چار ، رزق حالل کی اہمیت 

و افادیت اور رزق حرام سے نفرت ، اس کے نقصانات کا درس ہے۔ مزید برآں 

سے نہ صرف انسان کی اخالقی و       غلط طور پر حاصل کے گئےرزق    

روحانی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں بلکہ انسان دیوالیہ پن کا شکار ہو کر حالل و حرام 

سے آشکار کیا ‘‘ پاگل پن’’کی تمیز سے باال تر ہو جاتا ہے ۔ جسے مصنفہ نے  

 ہے۔ 

مصنفہ نے اپنے کئی انٹرویوز ، تحریروں اور مذکورہ ناول میں اس بات کا 

کشاف کیا ہے کہ  ہمارا مغرب زدہ معاشرہ اگر مغرب کے اثرات سے نکل کر ان

رزق حالل کو اپنا شعار بنائے تو اس ایک کلیہ پر عمل  سے اس کی معاشرتی 

زندگی میں موجود تمام خرابیاں دور ہو سکتی ہیں  ۔ انہوں نے ناول میں رزق حرام 

جاتا ہے نتیجتاً               بے  کی کئی اقسام گنوائی ہیں جن میں انسان دھنستا چال

چینی ، کرب اور اس سے بڑھ کر پاگل پن کی حد کو جا پہنچتا ہے ۔  اس کے ساتھ 

جرائم  اور خود کشی جیسے مکروہ فعل کے پس پردہ بھی رزق حرام کے اثرات 

کار فرما ہیں ۔       ان کے نزدیک رزق حرام کے مختلف روپ ہیں جن میں زنا 

و انسان کو مایوسی اور نا کا می کے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے بھی شامل ہے ج

 ۔  

کی ‘‘ تحلیل  نفسی ’’ فرائیڈ نے  جنس کو وسیع مفہوم میں بیان کرتے ہوئے 

روشنی میں جو نظریہ پیش کیا ہے  اس کے مطابق جنسی  جبلت کا  بے محابہ 

ات حالل و حرام  اظہار ہی فرد کی ذہنی صحت مندی کا واحد ذریعہ ہے ۔ وہ یہ ب

کے بکھیڑو  ں سے  باال تر ہو کر کہتا ہے ۔ اس کے خیال میں فرد کی تشویش کا 

جو سب سے بڑا سبب بنتا ہے وہ احساس گناہ ہے ۔ یہ احساس گناہ اور مذہب و 

معاشرت کی پابندیاں فرد کی شخصیت کو غیر متوازن اور  نیوروسس 

(Neurosis کا باعث بنتی ہیں۔) 

اور فرائیڈ کے خیاالت و نظریات کا اگر تجزیہ اور موازنہ کیا جائے تو بانو قدسیہ 

 (Biologicalدونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرائیڈ پاگل پن کی تشریح حیاتیاتی )

پس منظر میں کرتا ہے  ۔ وہ خدا ،   مذہب   اور روح کا بالکل قائل نہیں جبکہ بانو 

ع کردہ ثواب و گناہ کے دائرے میں قدسیہ پاگل پن کی تشریح مذہب اسالم کے وض

کرتی ہیں۔ اس ناول کے فلسفہ تخلیق کا مقصد رزق حالل کا  اسال می نقطہ نظر 

پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی  فلسفہ خاص طور پر فرائیڈ ین فکر کی بیخ کنی 

کرنا بھی تھا۔ انہوں نے  نہ صرف اپنے انٹر ویو میں فرائیڈ کے نظریا ت کو ہدف 

میں کرداروں کو عملی طور پر پیش کر کے فرائیڈ ‘‘ راجہ گدھ ’’ ایا بلکہ تنقید بن

’’ کے نظریات کے نقصان دہ  نتائج بھی دکھائے ہیں۔   ڈاکٹر ممتاز احمد خان 

 کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے  کہتےہیں :‘‘ راجہ گدھ
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ناول میں بانو نے انسان کی تخلیق  ، اس کے ذہنی و فکری ارتقاء 

نسی نفسیات ، اس کی تہذیب اور مذہب اور تصوف کے ، اس کی ج

حوالوں سے کائنات میں اس کے مقام سے بحث کی ہے مگر ان 

سب باتوں کا      تانا با  نا وہ فکری لحاظ سے تصوف و روحانیت 

سے جوڑ دیتی ہیں اور یہ تاثر چھوڑتی ہیں کہ ہمارے تمام تر 

ے اور یہ کہ معاشرتی عوارض کا حل روحانیت میں پو شیدہ  ہ

ہماری بد اعمالیوں اور مغربی فلسفوں نے ہماری روح پر جو زخم 

ڈالے ہیں ان کا عالج فرائیڈ کے نسخوں میں نہیں ملے گا کیونکہ 

اس کا طریقہ عالج  روحانیت کو انسانی ذات سے خارج کرکے 

 ۴۵وضع کیا گیا ہے ۔ 

ظریات میں روحانیت ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی یہ بات درست ہے کہ فرائیڈ کے ن 

کی کوئی جگہ نہیں جبکہ بانو قدسیہ مذ ہب ، روحانیت اور متصوفانہ خیاالت کی 

حامل ناول نگار ہیں۔ ناول میں متعدد جگہوں پر فرائیڈ کا نام اور اس کے نظریات 

کا بیان ملتا ہے جسے ہدف  تنقید بناتے ہوئے اس کے عملی نقصانات بھی دکھائے 

 Anti-Freudianکا تجزیہ فرائیڈ مخالف نظریات ‘‘ راجہ گدھ’’ گئے ہیں۔ اس لیے 

Theory) کے کرداروں کی ‘‘ راجہ گدھ’’( کے تحت کیا گیا ہے ۔ ذیل میں

مخصوص  نظریات کے زیر اثر   ان کی شخصیت میں  موجود کجی ، شکست و 

 ریخت  اور ان کے انجام پر بحث کی گئی ہے ۔   

 سیمی  شاہ کا کردار

 جبلت مرگ 

کے بنیادی اور مر کزی کرداروں میں سے ‘‘ راجہ گدھ’’سیمی شاہ کا کردار  

کی جستجو ہے  جس کا نتیجہ   ‘‘ عشق ال حاصل’’ ایک ہے ۔ ا س  کا  کردار 

خودکشی کی صورت میں   نکلتا ہے۔سیمی شاہ کی خود کشی کے پس پردہ کئی 

فسیاتی سطح پر اس محرکات موجود ہیں جن کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا تاہم ن

کی موت کا تعلق فرائیڈ کے افکار و نظریا ت سے بہت گہرا ہے ۔  گہرا ان معنوں 

میں کہ سیمی شاہ خود  سوشیالوجی کی طالبہ ہے  اور فرائیڈ کے افکارو نظریا ت 

سے  بھی واقف ہے ۔  اس لیے  سیمی کے کوائف زندگی کو بیان کرنے سے پہلے  

ضروری ہے جس میں پاگل پن  اور موت پر پروفیسر  اس تعارفی کالس کا حوالہ 

سہیل اور ان کے شاگرد قیوم ، آفتاب ، سیمی شاہ  اور کچھ اور طالب علموں کے 

 درمیان بحث و مباحثہ ہو تا ہے ۔ 

بحث کا آغاز فرد اور معاشرے کے تعلقات سے ہوتا ہے ۔ جس میں فر د کی آزادی 

بحث التے ہوئے پروفیسر سہیل اپنے اور  معاشرے کی ذمہ داریوں کو کو زیر 

طلبا  سے سوال کرتے ہیں  کہ  کیا کوئی معاشرہ فرد کو آزادی دے کر بر قرار رہ 
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سکتا ہے ؟ ، کیا کوئی معاشرہ اس قدر آئیڈیل ہو سکتا ہے کہ وہ فرد کی آزادی کو 

برداشت کر سکے اور پھر اپنا وجود بھی بر قرار رکھ سکے ؟مختلف طلبا نے 

سر آپ کا ’’ اب دئیے ۔ اس دوران خود کشی سے متعلق سیمی کا سوال مختلف جو

ہو تو پھر کیا کوئی فرد کبھی خود کشی کر   Idealکیا خیال ہے کہ اگر معاشرہ 

فرائیڈ کے نظریات سے ہی ماخوذ ہے ۔ اس بحث کے دوران ‘‘سکتا ہے ؟ 

سائٹی کا خودکشی کی کئی وجوہات ، کئی محرکات بیان کیے گئے مثالً       سو

پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے جو آخر کار خودکشی کا باعث بنتا ہے ۔عالوہ ازیں 

خود کشی کی وجوہات  پر بحث کرتے ہوئے اقتصادی ، معاشرتی ، شخصی ، ذاتی 

اور جبلی وجوہات کے حوالے د یئے  گئے  ۔ ہمارے تحقیقی موضوع کے لیے 

ے ۔ کیونکہ فرائیڈ نے اس کی وجہ خودکشی کا جبلی پہلو بہت اہمیت کا حامل ہ

جبلی بتائی ہے  یعنی موت کی خواہش انسان میں خلقی ہے  )فرائیڈ کے اس متعلق 

کے عنوان سے اس   باب کے شروع میں تفصیل سے ‘‘جبلت مر گ ’’خیاالت کو 

 بیان کیا جا چکا ہے (

پرو فیسر سہیل کے خیاالت   جو کہ اس ناول کا بنیادی نقطہ نظر بھی ہیں کے  

خیال میں خود کشی کی وجہ پاگل پن ہے۔اب وہ پاگل پن پر طلبا کو بحث کی 

دعوت دیتا ہے ۔   اس بحث کے دوران تما م طلبا نے   اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا 

 ہے :۔ آفتاب ، فرائیڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا 

پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزو ؤں سے پیدا ہوتا ہے سر  ۔ اور نا 

سے جنم لیتی ہیں ، جو ہر کلچر میں  Taboosآسودہ آرزوئیں ان 

موجود رہتی ہیں ۔ جس کلچر میں   ماموں زاد بہن سے شادی نہیں 

ہوسکتی وہاں ماموں زاد بہن کے عشق ال حاصل سے دیوانگی پیدا 

 ہو سکتی ہے ۔ 

سے مستعار لینے کا شکریہ۔ سیمی نے قینچی جیسی تیکھی  فرائیڈ

  ۴۶انگریزی میں کہا ۔    

یہ درست ہے کہ فرائیڈ نے ہسٹریا ا ور پاگل پن کی یہی وجہ بتائی ہے  تاہم یہ خود 

کشی کی  جزوی وجہ تو ہو سکتی ہے مگر کلی نہیں ۔ جزوی ان معنوں میں کہ 

جبلت ’’ کہ  جبلی ہوتی ہے  ،   کسی بھی فرد کی خود کشی   کی خواہش جو

ایک ساتھ موجود رہتی ہیں ۔ جس کے لیے حاالت ‘‘ جبلت موت’’ اور ‘‘ حیات

ساز گار ہو ں وہ غالب آ جاتی ہے  اور یہ صحیح ہے کہ جبلت مرگ کو پروان 

چڑھانے میں بھی حاالت   اور خاص طور پر عشق الحا صل ا ہم کردار ادا کرتا 

 ہے ۔    

د کشی سے متعلق دو نقطہ نظر سامنے آتے ہیں ۔ ایک پروفیسر اس بحث سے خو

سہیل کا کہ خود کشی کی سب سے بڑی وجہ پاگل پن ہے  اور  وہ  پاگل پن  کی 

دو صورتوں  مثبت اور منفی کا قائل ہے ۔مثبت  صورت میں دیوانہ پن مقدس ہوتا 
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اس کی ہے اس لیے وہ طلبا کو صوفی نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ  

متصوفانہ رجحانات سے دلچسپی کا نتیجہ ہے ۔ منفی صورت میں وہ پاگل پن کی 

بڑی وجہ    رزق حرام  کے استعمال  کو سمجھتا ہے ۔ جن میں سے زنا سر 

فہرست ہے ۔ دوسرا نقطہ نظر فرائیڈین اثرات لیے ہوئے ہے ۔ جس میں فرائیڈ کی  

والے سے  بات کی گئی ہے ۔ کے  جبلی پہلوؤں  کے ح‘‘ جبلت مر گ ’’اصطالح 

یہ بات واضح ہے کہ پروفیسر سہیل ، فرائیڈ کی جبلی وجہ کو ماننے کے لیے تیار 

نہیں ہے۔ اس کے خیاالت اسالمی اور متصوفانہ ہیں یا یوں کہیے کہ وہ فرائیڈ 

 مخالف نظریات کا حامل ہے ۔ 

ور مختلف مندرجہ  باال تمہید کا مقصد جبلت مرگ کے  مختلف نظریات  ا     

وجوہات  جاننا تھیں  تاکہ سیمی شاہ کی خود کشی کو آسانی سے سمجھا جا سکے 

۔اگر سیمی کے خود کشی سے متعلق خیاالت کو بغور دیکھا جائے تو وہ فرائیڈ 

کے اثرات لیے ہوئے ہیں ۔ ایک دفعہ وہ قیوم سے اس موضوع پر بحث کرتے 

 ہوئے کہتی ہے: 

ان پر آتا ہے جب وہ خوب پیٹ بھر تم کو کیا پتہ کہ ایک وقت انس

کر کھانا کھانے کے باوجود خود کشی کر  لیتا ہے۔ تم کو کیا پتہ۔ 

سب کچھ معاشرہ نہیں ہوتا  ۔ معاشیات سے انسان کی فالح مکمل 

   ۴۷طور پر بندھی ہوئی نہیں ہے ۔ تمہیں کیا پتہ۔

ے کیا اب یہاں سیمی شاہ کے کوائف زندگی کا بیان ضروری ہے  کہ آخر ایس

حاالت و واقعات تھے جن کی وجہ سے اس نے خود کشی کر لی ۔سب سے پہلے ا 

س کے گھریلو حاالت  کا ذکر ضروری ہے جن کے نا مساعد ہونے کی وجہ سے 

وہ پہلے ہی زندگی سے بیزار تھی ۔ سیمی کو اپنے سماج اور والدین سے گلہ تھا ۔ 

ہ تھے  جنہیں اپنے کاروبار کیونکہ اس کے والدین مادہ پر ست سماج کے نمائند

اور معاشرے میں اپنے وقار کی تو فکر تھی مگر اپنی اوالد کی نہیں ۔ سیمی کی 

عمر کی لڑکیوں کو ماں باپ سے جس محبت کی توقع ہوتی ہے وہ اسے نہیں ملی 

تھی ۔ اس لیے سیمی اونچے بیورو کریٹ طبقے کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے  چونکہ 

بھی اسی طبقے سے ہے ۔ اس کے باپ کی اتنی  مصروفیات ہیں اس کا اپنا تعلق 

کہ وہ اسے وقت نہیں دے پاتے ۔ اس لیے سیمی گھر میں رہنے کی بجائے ہوٹلوں 

میں رہتی ہے ۔ محبت کی نا آسودگی اسے ہر وقت مضطرب رکھتی  ہے  ۔ 

مایوسی اور بیزاری کا احساس  اس کی شخصیت کا حصہ ہے ۔ رہی سہی کسر 

 ا عشق پوری کر دیتا ہے ۔ آفتاب ک

آفتاب ، سیمی کا کالس فیلو ہے ۔ دونوں میں ابتدائی مال قاتیں ہوتی ہیں مگر 

پروفیسر سہیل جذبہ رقابت کے زیر اثر آفتاب کو سیمی سے بد ظن کر دیتا ہے ۔ 

آفتاب کسی دوسری لڑکی سے شادی کرکے بیرو ن ملک چال جا تاہے۔ وہ سیمی 

محروم رہی تھی ، آفتاب کی محبت کھو کر عشق ال حا جو والدین کی محبت سے  
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صل کا روگ لگا لیتی ہے ۔ اس کی زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے ۔ یہاں سے اس 

کی شخصیت میں شکست وریخت ، تخریب کے جذبات اور نا امیدی کا حساس 

 پختہ ہو جاتا ہے ۔

ی ہے ۔ اس مقصد پہلے پہل وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ایذا کوشی کی راہ اپنات 

کے لیے وہ قیوم سے نا پسندیدگی کے باوجود جنسی فعل کی مر تکب ہوتی ہے ۔ 

قیوم ، سیمی سے محبت کرتا ہے مگر سیمی ، آفتاب سے محبت کرتی ہے ۔ قیوم 

کے  سیمی سے جنسی فعل کے دوران سیمی کی آنکھیں بند رہتی ہیں اور وہ آفتاب 

میں مصروف رہتی ہے ۔ یہاں فرائیڈ کی وضع کے خیالوں میں اور آفتاب کی باتوں 

( بھی صادر آتی ہے  کہ آفتاب کی جگہ خیالی Displacementکردہ اصطالح تبدل )

طور پر قیوم نے لے لی ہو یعنی محبت انتقال کی صورت میں آفتاب سے قیوم  کی 

طر ف منتقل ہو گئی ہو۔ چونکہ سیمی کو قیوم کے حاالت و واقعات میں کوئی 

نہیں تھی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہر روز قیوم سے ملتی اور جنسی دلچسپی 

فعل  کے دوران آفتاب کی باتیں کرتی ۔ اس کا دوسرا پہلو ایذا کوشی ہی ہے کہ وہ 

اپنے ماں باپ اور آفتاب سے محبت کی محرومی کا بدلہ خود سے لینا چاہتی ہے ۔     

رح خود کو ذلیل کرنے میں کیونکہ اب ا سے زندگی گزارنے کے لیے  اس ط

تسکین حاصل ہوتی تھی اور ایک یہی ذریعہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ عر صہ 

 زندہ رکھ سکتی تھی ۔ خود قیوم نے بھی اس کی ایذا پسندی کے متعلق کہا ہے :

آج میں سیمی کے متعلق باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے  

آفتاب لندن چال گیا  عابدہ جب ’’صرف مدافعت کے طور پر کہا ۔ 

تو سیمی پر حسد کا دورہ پڑ گیا ۔ وہ سارا دن ایسے خیا الت سے 

اپنے آپ کو لہولہان کرتی رہتی تھی جو آفتاب اور زیبا سے متعلق 

 ۴۸۔ ‘‘ہوتے ۔ آدمی کتنا اذیت پسند ہوتا ہے 

لیکن یہ صورتحال کچھ زیادہ عرصہ  سیمی کے لیے سود مند ثابت نہ ہوئی۔ وہ 

خود کو قیوم  کے سپرد کرنے سے پہلے الشعوری طور پر موت کے سفر پر 

روانہ تھی۔   ماں باپ کی محبت سے محروم سیمی  جیسی مردہ جسم میں   آفتاب 

نے ایک دفعہ روح ضرور بھری  اگر وہ اس تعلق میں کامیاب ہو جاتی تو اس کی 

نا قنوطی کر دیا کہ محرومی کا ازالہ ہو جاتا مگر آفتاب سے محرومی نے اسے ات

وہ خود کو ایک قبر سے تشبیہ دیتی ہے ، خود کو مردہ  روح کہتی ہے ۔ سیمی ہو 

مالقات میں قیوم کو یہ باور کراتی ہے کہ وہ  ایک مردہ جسم سے تعلق قائم کیے 

ہوئے ہے وہ تو آفتاب کے نکاح کے دن ہی مر گئی تھی ۔ خود کو اذیت دینے کے 

چھوڑی تھی  مثالً کئی دن بھوکا پیاسا رہنا، اپنی صحت لیے اس نے کوئی کسر نہ 

کا خیال نہ رکھنا ، نشہ آور انجکشن لینا  وغیرہ شامل تھا۔ ان تمام وجوہات کی بناء 

پر وہ بیمار ہو جاتی ہے ۔قیوم کے اصرار کے با وجود وہ ڈاکٹر کو دکھانے سے 

قائم رکھتی ہے ۔  مسلسل انکار کرتی ہے اور اس دوران بدستور وہ قیوم سے تعلق
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وہ کئی دفعہ قیوم سے کہتی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو وہ کب کی خود کشی کر چکی 

ہوتی ۔  اس کی با توں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے زندگی سے کوئی دلچسپی 

نہیں ۔ اب اس کے لیے زندگی اور موت یکساں ہے ۔  فرائیڈ نے اس حالت کو بھی 

کہا ہے جب مریض جان بوجھ کر اپنی صحت کی ایک صورت ‘‘ جبلت مرگ ’’

کا خیال نہیں رکھتا ، بیماری کے  دوران موت میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے ، ایک  

ذہنی طور پر صحت  مند فرد اپنی بیماری پر اپنی قوت ارادی کی وجہ سے  اپنی 

بیماری پر قابو پا کر جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔  مگر  وہ فرد جس  میں موت کا 

حان   ایک دفعہ  الشعوری طور پر پیدا ہو  جائے  تو اسے اپنی صحت میں رج

کوئی دلچسپی نہیں رہتی ۔   اس موقعہ پر   مریض پوری قوت کے ساتھ یہ ثابت 

کرتا ہے کہ وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہے   ۔ حاالنکہ وہ بیماری  کے 

‘‘ جبلت مرگ ’’وہات آخری مر حلے میں ہوتا ہے ۔ فرائیڈ کے نزدیک یہ تمام وج

کے زیر اثر ال شعوری ہوتی ہیں۔ فرد کو اندازہ ہی نہیں  ہوتا  کہ وہ اپنی زندگی کو 

اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے در پے  ہے ۔سیمی کی بھی کچھ یہی حالت تھی 

حاالنکہ وہ فرائیڈ کے نظریا ت سے خود بھی بخوبی واقف تھی ۔   قیوم نے سیمی  

کی  صحت میں  عدم دلچسپی کو فرائیڈ کے نظریات کی کی بیماری اور ا س 

 روشنی میں کچھ یوں بیان کیا ہے :  

سچی مجھے لگتا ہے کہ تمام بیماریاں سب کی سب خواہش سے   

تعلق رکھتی ہیں۔ آدمی پہلے پہل بیمار ہونا چاہتا ہے ، اسے اندر ہی 

اندر کہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی سزا دینے کی آرزو ہوتی 

کمزور ہوتی ہے ، Willہے ۔پہلے اس کی صحت مند رہنے کی 

پھر وہ سائیکو سو میٹک بیماری میں مبتال ہوتا ہے ۔ جسم مدافعت 

کرنے سے انکار کرتا ہے اور جراثیم وغیرہ اثر کر جاتے ہیں۔ یہ 

جو لوگ حادثے میں مرتے ہیں ، ان کا بھی یہی حال ہے کہیں اندر 

سے مرنے کی آرزرو ہوتی ہے ۔  بہت اندر ان کے دل میں حادثے

کیا ہوتا ہے حادثاتی موت کے day dream کبھی نہ کبھی انہوں نے 

  ۴۹متعلق۔

یہ بات تو واضح ہے کہ سیمی میں موت کی خواہش موجود تھی ۔ اب اسے جبلت 

مرگ کے زمرے میں الیا جائے یا پھر اس کی وجہ  عشق ال حا صل سے پیدا 

دیا جائے۔ جبلت مر گ کے بھی یہی آثار ہیں  کہ  ہونے ووالی دیوانگی  کو قرار

فردطبعی موت سے پہلے  ذہنی اور ال شعوری طور پر موت کو قبول کر چکا ہوتا 

ہے۔ ایسے حاالت و واقعات  اور اتفاقات اس کی زندگی میں  پیدا ہو جاتے ہیں جو 

ے اسے اندر ہی اندر ال شعوری طور پر  موت کی  طر ف لے جاتے ہیں۔  سیمی ک

ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہوا۔  اس میں یہ آثار آفتاب کی محبت سے محرومی  

اس کے لیے اس کی موت کا جواز بن گئی ۔خود کو ایذا پہنچانے سے بھی اس کی 
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تسکین نہ ہوئی ۔ آخرکار اس نے ایک رات ہسپتال میں سلپنگ پلز کھا کر خود 

 کشی کر لی ۔

 قیوم کا کردار                   

وم اس ناول کا اہم کر دار ہونے کے ساتھ ساتھ  اس  ناول میں  بیان کی جانے قی

دراصل قیوم کو  ہی کہا ‘‘ راجہ گدھ’’ والی  کہانی کا راوی بھی ہے  ۔ ناول میں 

گیا ہے ۔  وہ پورے ناول میں شروع سے آخر تک بے چین ، مضطرب  اور تالش 

ی   اسے رزق  حرام )زنا (کی ذات میں گرداں رہتا ہے۔ اس کی  جنسی نا آسودگ

طرف راغب کرتی ہے اور یہی اس کی بے چینی اور دیوانگی کا سبب بنتی ہے ۔  

قیوم ، سیمی شاہ اور آفتاب کا کالس فیلو ہے اور سیمی سے محبت کرتا ہے ۔ جب 

اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سیمی کی محبت کو نہیں پا سکتا تو اس کی محبت 

ہو کر رہ جاتی ہے ۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سیمی ہر  جسمانی تسکین تک محدود

حوالے سے  آفتاب کی ہو چکی ہے ، وہ ذہنی طور پر مردہ ہو چکی ہے ، اس کے 

 باوجود وہ ایک گدھ کی طرح اس کے جسم کو نوچتا رہتا ہے ۔ 

سیمی کی موت کے بعد وہ کئی طرح کی الجھنوں  میں گھر ا رہ جاتا ہے ۔ 

ورے سے وہ اپنی جنسی جبلت کا رخ مختلف اقسام کی یوگا پروفیسر سہیل کے مش

کی طرف بھی موڑتا ہے ۔  تاہم اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی ۔ قیوم کے 

کردار میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا ہے جو مغربی تعلیم  کا پر ودہ اور 

گئی ہے  کہ فرائیڈ کی تعلیمات سے بھی متاثر ہے ۔ یقیناً یہ دکھانے کی کوشش کی 

اس نے اپنی ذات کو فرائیڈ اور دوسرے مغربی نظریات میں  تالش کرنے کی  

ایک ناکام کو شش کی ہے ۔ فرائیڈ چونکہ جنس کو جائز و نا جائز کی بجائے 

حیاتیاتی سطح پر اس کی تشریح کرتا ہے  اور اس کا تعلق محض جسم سے جوڑتا 

 ے ۔ بقول قیوم :ہے ۔ قیوم بھی اسی فلسفے پر زندگی گزارتا ہ

میں مغربی تعلیم کا پر وردہ تھا۔ میں ان تمام باتوں پر غور کرنے 

کا عادی تھا ، جو حسیات کے قابو میں نہیں آتیں ۔ انہی خیال پر 

ستیوں نے میرے جسم کے اندر کئی قسم کے جالے اتارے تھے 

اور ان کو اتا ر کر نئے پھندے لٹکا دیئے تھے۔    میں ہکسلے ، 

یگل ، فرائیڈ ، ایڈلر اور یونگ کی باتیں سننے کا شوقین کانٹ، ا

تھا۔ ۔۔ میں گروپ شادی ، تعدد ازدواج ، محرمات کے ساتھ 

مباشرت سے ابھرنے والے مختلف سواالت    کا جواب ڈھونڈتا 

    ۵۰رہتا تھا۔ 

قیوم اپنی جنسی تسکین کی بار آوری میں فرائیڈ  سے متاثر نظر آتا ہے ۔ پہلے پہل 

سیمی کو اپنی ہوس کانشانہ بناتا ہے۔  اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مردہ وہ  

جسم کے ساتھ جنسی فعل کا مرتکب ہورہا ہے اس کے باوجود وہ اپنی جنسی جبلت 
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کے زیر اثر اپنے جذبات کو اہمیت دیتا ہے ۔ اس کی  بے حسی اس وقت انتہا کو 

ماری کی حالت میں جنسی پہنچ جاتی ہے جب وہ  سیمی کے ساتھ ہسپتال میں بی

فعل کرتا ہے جس رات سیمی خودکشی کرتی ہے ۔ قیوم کا اپنا خیال یہ ہے کہ اس 

نے اس رات ایک مردے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اسی لیے اسے راجہ گدھ 

کا خطاب دیا گیا ہے ۔  قیوم کے کردار سے دراصل یہ بتانے کی کو شش کی گئی 

ایک دفعہ کھل جائے تو انسان  کی زندگی کا مقصد ہےکہ اگر داد عیش کا دروازہ 

صرف اور صرف  حصول جنس ہی رہ جاتا ہے ۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جس ذرائع 

سے یہ حاصل ہو رہا ہے وہ جائز بھی ہے کہ نہیں  ۔ یہی حال قیوم کا ہے ۔ قیوم 

نے فرائیڈ کو پڑھ رکھا ہے اس لیے وہ جنسی جبلت کے اظہار میں کسی اخالقی 

فے کا قائل نہیں ۔ فرائیڈ کے خیال کے مطابق جنسی جبلت کے آزادانہ اظہار فلس

سے فرد ذہنی طور پر  صحت مند رہتا ہے لیکن قیوم ذہنی طور پر صحت مند 

ہونے کی بجائے انتشار اور دیوانگی کا شکار ہے ۔   سیمی کی موت کے بعد قیوم  

ک رشتہ دار عابدہ نامی  ایک مر تبہ پھر اپنی جنسی جبلت کے زیر اثر اپنی ای

لڑکی کے ساتھ تعلقات استوار کر تا ہے ۔ عابدہ اپنے شو ہر سے ناراض ہو کر 

قیوم کے گھر رہنے آتی ہے  ۔ قیوم ، عابدہ سے  جنسی  تعلقات قائم کر لیتا ہے۔ یہ 

تعلق  عارضی ثابت ہوتا ہے ۔عابدہ کے جانے کے  بعد قیوم پر ایک بار پھر 

نے شروع ہو جاتے ہیں ۔ اب وہ نہ صرف روحانی سطح پر دیوانگی کے دورے پڑ

کھو کھال اور انتشار کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کی جسمانی صحت بھی خراب ہو 

جاتی ہے ۔ وہ معدے میں السر کی وجہ سے   ہر وقت تھو کتا رہتا ہے ۔ قیوم خود 

حرام احتسابی کے دوران اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی یہ وجہ  اس کی 

خوری کی وجہ سے ہے ۔ ایک طر ف قیوم اپنے ذہنی انتشار کے  سبب  کی وجہ 

سے تشویش اور بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ اس کا عالج ڈھونڈنے 

کے لیے تصوف ، تنترا اور پیرا سائیکالوجی میں پناہ ڈھونڈتا ہے ۔ لیکن اس 

امتل نامی طوائف کی     دوران ایک بار پھر اسے اپنی جنسی جبلت کا معروض

صورت میں مل جاتا ہے ۔ وہ  ذہنی سکون   جنسی جبلت کی تسکین میں تالش 

کرتا ہے ۔  امتل کے تعلق سے قیوم کو  جنسی و جذباتی ، دو سطح پر آسود گی حا 

صل ہوئی ۔جنسی  سطح پر  یہ کہ امتل میں خود سپردگی تھی     جبکہ جذباتی 

میں بہت بڑی تھی اس لیے قیوم کے مامتا کے  سطح پر امتل ، قیوم سے عمر

جذبے کی بھی تسکین ہوتی ہے ۔  قیوم چونکہ بچپن سے ماں کی مامتا سے محروم 

رہا تھا اس لیے امتل کی ذات میں موجود مادرانہ شفقت اور جذبہ ایثار قیوم کے 

 لیے با عث تسکین ثابت ہوا۔ بقول قیوم : 

ہنی ، جسمانی ، جذباتی امتل سے جب میری مالقات ہوئی میں ذ

طور پر بہت الجھا ہوا تھا ۔ میرا دل بالل گنج کی ایسی دوکانوں 

سے مشابہہ تھا جہاں ہر طرف پرانا لوہا بکھرا ہوتا ہے ۔ امتل سے 

  ۵۱ملنے کے بعد میں پہلے سے کم تھو کنے لگا تھا ۔ 
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رنے لگ قیوم اپنی تمام پریشانیوں کا حل امتل کی شخصیت اور تعلق میں تالش ک

جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ امتل سے شادی کرنے پر اصرار کرتا ہے ۔ مگر 

امتل اس پر راضی نہیں ہوتی ۔ اس کے خیا ل میں وہ قیوم کے قابل نہیں ہے۔  وہ  

اپنی عمر گزار چکی ہے ۔ وہ قیوم کو   مشورہ دیتی ہے کہ اسے کسی باکرہ لڑکی 

 سے شادی کرنی چاہیے ۔ 

ٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے ۔ اس طرح قیوم کی جنسی تسکین کا امتل اپنے بی 

ذریعہ اور جذباتی سہارا ایک بار پھر ختم ہوجاتا ہے ۔ پھر  وہی ذہنی انتشار ، 

تنہائی اور معدے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے ۔ وہ اپنی ذات سے فرار کے لیے 

ک ہی راستہ تھا کہ وہ نیند کی گولیاں استعمال کرنے لگتا ہے ۔ اب اس کے پاس ای

شادی کر لے  اور اپنی ذات کا بوجھ کسی اور پر ڈال کر اپنا تعلق  گدھ جاتی سے 

توڑ سکے ۔ قیوم کے لیے اس کی بھابھی صولت ، روشن نامی لڑکی جو اس کے 

بقول نماز روزے کی پابند اور گھریلو لڑکی ہے ، پسند کرتی ہے ۔ لیکن بد قسمتی 

ت پتہ چلتا ہے کہ روشن کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ سے قیوم کو شادی کی را

کی طرف بھی      ۲۶کی آیت  نمبر ‘‘ سورۃ النور ’’ہے ۔ یہاں قرآن مجید کی 

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور نا ’’ اشارہ ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ

وی یہ آیت صرف قیوم اور روشن کے میاں بی‘‘پاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے 

 کے رشتے پر صادر نہیں آتی بلکہ قیوم کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے ۔    

قیوم اس رشتے کو قبول کرنے اور آنے والے بچے کو اپنا نام دینے کے لیے تیار 

تو ہو جاتا ہے لیکن باطنی طور پر اس کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے ۔ 

توازن اس قدر بگڑتا ہے کہ حجلہ  جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا ذہنی 

عروسی سے   ہسپتال میں بستر مرگ پر  جا پڑتا ہے ۔ روشن کو اس کے عاشق 

کے سپرد کے  کرنے کے بعد یک بار پھر وہ تن تنہا ، منتشر ذہن ہو کر 

(کا شکا ر ہو جاتا ہے ۔ فرائیڈ ین فکر کی رو سے دیکھیں تو  (Neurosisنیوروسس

گناہ اور ضمیر کی مالمت کے زیر اثر ہے جبکہ اسالمی اس کی یہ حالت  احساس 

نقطہ نظر سے یہ سب زنا کے گناہ کا نتیجہ ہے  ، متصوفانہ نقطہ نظر سے اس 

کی یہ حالت  اور پاگل پن حرام خوری  کا نتیجہ ہے ۔ ان تمام وجوہات کے سبب وہ 

با وجود بیراگی بنا پھر تا ہے ۔ جو یکے بعد کئی عورتوں سے تعلقات جوڑنے کے 

 ذہنی طور پر صحت مند زندگی نہیں گزار پاتا۔ بقول ڈاکٹر خالد اشرف:

ایسے فرد کی کہانی ہے جو اپنی زود حسی اور ‘‘ راجہ گدھ’’ 

کمزور شخصیت کی بنا پر اپنے اردگرد کے انبوہ میں ایڈجسٹ 

نہیں ہو پاتا اور اپنے احساس کمتری پر فتح حا صل کرنے کے 

تلف عورتوں کا سہارا لیتا ہے مگر کوئی لیے یکے بعد دیگرے مخ

 ۵۲سہارا مستقل ثابت نہیں ہوتا۔ 
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فرائیڈ نے  فرد کی اس مایوسی جیسا کہ قیوم کی ہے                       ، کے متعلق 

کہا ہے کہ فرد کے لیے جذباتی سہارے کے لیے خدا کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی 

غیب کی مدد کے  سہارے تالش  ہے جب وہ دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر

کرتا ہے جسے وہ خدا کا نام دیتا ہے ۔  قیوم کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے ۔ قیوم 

بھی پروفیسر سہیل کی وساطت سے سائیں جی کے قدموں میں جا گرتا ہے جو 

عالم ارواح سے روحوں کو بال کر  زندہ لوگوں سے ملواتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا 

فرائیڈ کی تعلیمات کے زیر اثر سائیں جی کی طرف رجوع کیا سکتا کہ قیوم نے 

ہے کیونکہ وہ پروفیسر سہیل کے متصوفانہ رجحان ، اس کے مشورے  اور سیمی 

کی روح سے ملنے کے لیے وہاں جاتا ہے ۔ روحوں سے  مالقات کا اسالمی 

ر نا تعلیمات میں تو کوئی حوالہ نہیں ملتا اس لیے  یہ سب قاری کو  غیر فطری او

قابل یقین محسوس ہوتا ہے ۔ تین چار مالقاتوں کے بعد سائیں جی ، قیوم کو سیمی 

سے مالنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ قیوم حسب وعدہ وہاں پہنچتا بھی ہے مگر اس کے 

پہنچنے سے پہلے وہ قبر بیٹھ جاتی ہے جس قبر میں سائیں جی روحوں کو بالتے 

کے گدھ جاتی ہونے کی وجہ سے اس کی ہیں ۔ یہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیوم 

مالقات سیمی سے نہ ہو سکی ۔یا یوں کہیے کہ ایک رزق حرام کھانے کے نتیجے 

 میں پاگل پن کے شکار گدھ کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے تھے ۔ 

مجموعی طور پر قیوم کی رزق حرام کھانے   اور اس کے نتیجے میں پاگل پن 

کی حالت دراصل مغربی تعلیم بلخصوص فرائیڈ کی اور اس کی حالت نیوروسس 

تعلیمات کا نتیجہ تھیں۔         دوسری  وجہ اسالمی تعلیمات سے دوری تھی ۔ 

مغربی تعلیم میں چونکہ روحانیت کا  فقدان ہے ۔   قیوم بھی روحانی طور پر بانجھ 

نیا اس تھا  ۔  اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی واضح  مقصد نہیں تھا۔   یہ د

 کے لیے جہنم بن گئی تھی۔ 

 پروفیسر سہیل کا کردار 

قیوم کے مقابلے میں پروفیسر سہیل کا کردار فلسفیانہ نظریات کے اعتبار سے 

ایک دوسرے کی ضد ہے ۔ قیوم مغرب کا استعارہ ہے جبکہ پروفیسر سہیل مشرق 

 کا مقصد تخلیق ہیں ۔ ‘‘ راجہ گدھ’’کا۔         پروفیسر سہیل کے نظریات ہی 

کا نشانہ بناتا ہے بلکہ حال ل و پروفیسر سہیل    نہ صرف مغربی فلسفیوں کو تنقید 

حرام سے متعلق اپنے نظریات بھی پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی خود ساختہ تھیوری کو 

کئی دلیلوں سے ثابت کرنے کی کو شش کرتا ہے ۔ قیوم نے اسے ایک ماڈرن 

کیپسول سائز ولی کہا ہے ۔  وہ رزق حرام کا تعلق  حضرت آدم ؑ کے شجرہ ممنوعہ 

(  کی صورت میں اوالد آدم میں Genesے۔ جو بعد میں جینز )کھانے سے جوڑتا ہ

منتقل  ہوا۔ اس کے نزدیک  ہا بیل  او ر قابیل کا جھگڑا   ،  ایک بھائی کے 

دوسرے  بھائی کو   قتل کرنے  کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باپ) حضرت آدم ؑ( نے  
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کی    صورت (  میں رزق حرام Genesشجرہ ممنوعہ کھایا تھا،  جو ان کے جینز)

(   نسل در نسل آج Genesمیں  شامل ہو کر ان کے پاگل پن کا سبب بنا۔ یہ جینز   )

بھی موجود ہیں۔  موجو دہ دور میں بھی انسان کی دیوانگی اور پاگل پن کا سبب 

رزق حرام ہی ہے ۔  دیوانگی اور پاگل سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی عالج 

ئیڈ کے خیاالت کے مطابق ایک انسان کی ہے کہ رزق حالل کھایا جائے۔  فرا

دوسرے انسان کو قتل کرنے کی خواہش جبلی ہے ۔انسان اپنے ہم  جنس کو موت 

کے گھاٹ اتارنے میں اپنے تشدد کے جذبے کی تسکین کرتا ہے ۔ دنیا میں ہونے 

والی بڑی بڑی جنگیں اس لیے ہوتی ہیں  کہ انسان کو اپنی جبلتوں کی تسکین کا 

آ سکے۔ پروفیسر سہیل قتل  کی وجہ پاگل پن جبکہ پاگل پن کو رزق موقع میسر 

 حرام کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنی تھیوری   کچھ اس طرح پیش کرتا ہے :

مغرب کے پاس حرام حالل کا تصور نہیں ہے اور میری تھیوری 

ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ 

کو متاثر کرتا ہے ۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم  Genesانسانی

ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور  Mutationکی 

Radiationسے   بھی زیادہ مہلک ہے ۔ رزق حرام سے جوGenes  

تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے ، لنگڑے  اور اندھے ہی نہیں ہوتے 

جب نسل در  Genesبلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں ۔ نسل انسانی کے یہ 

کے اندر ایسی ذہنی پرا   Genesنسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان 

گندگی پیدا  ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لو 

رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں 

ملتا ہے اور جن قوموں میں حیث القوم رزق حرام کھانے کا لپکا 

 ۵۳من حیث ا لقوم دیوانی ہونے لگتی ہیں  ۔   پڑ جاتا ہے ،وہ

پروفیسر سہیل کے دالئل کچھ زیادہ  تسلی بخش نہیں ہیں مثالً حرام سے کمائے   

گئے  رزق  کی تاثیر اور خون کے خلیوں کو متاثر کرنے کی صالحیت حالل سے 

کمائے  گئے   رزق  کے مقابلے میں مختلف ہے ۔ حالل رزق چاہے وہ کھانے کی 

یں ہو ، چاہے عورت سے تعلق ہو، یہ تما م چیزیں ا گر حالل صورت میں چیز

استعمال ہو ں  گی تو انسان پر اس کے مثبت اثرات  مرتب ہوں گے۔  قیوم ان باتوں 

کا سا ئنسی  انداز میں جواب دیتا ہے  ۔یوں یہ صورت حا ل کسی قدر  پیچیدہ بھی 

ے نتیجے میں پیدا ہونے ہے ۔ ایک طرف پروفیسر سہیل رزق حرام اور اس ک

والے پاگل پن کا تعلق حضرت آدم ؑ کے شجرہ ممنوعہ کھانے کو دیتا ہے اور اس 

کے اثرات نسل در نسل  سفر کرتے آج کے انسان تک پہنچے ہیں تو دوسری 

طرف انسان کے پاگل پن کا تعلق اس کے اپنے اعمال کے ساتھ جوڑتا ہے ۔ 

سامنے التا ہے ۔ پہلی صورت رزق حرام پروفیسر سہیل دیوانگی کی دو صورتیں 

سے پیدا ہوتی ہے جو انسان کے اندر تخریب ، بدی ،  کشت وخون کی صورتوں 

میں سامنے آتی ہے۔ یہ روح کو مردہ اور جسم کو الغر و نحیف بناتی ہے جبکہ 
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دوسری قسم وہ ہے جو حالل رزق سے پیدا ہوتی ہے ، جو روح کو توانائی فراہم 

ہ یقیناً  صوفیا کرام  کی دیوانگی کی طرف اشارہ ہے ۔ فرائیڈ سے کرتی ہے ۔    ی

صوفیا کی دیوانگی کی حالت کے متعلق  کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ میرے 

اوپر یہ حالت کبھی نہیں گزری اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ۔ ایسا 

پروفیسر سہیل محسوس ہوتا ہے کہ فرائیڈ اس  حالت دیوانگی کا قائل نہیں جبکہ 

اسے دیوانگی کی معراج سمجھتا ہے ۔ اس کے نزدیک اس دیوانگی میں اتنی قوت 

ہے کہ ایک جست میں کئی منزلیں پار کی جا سکتی ہے ۔ آفتاب کے بیٹے افراہیم 

کی دیوانگی اس کی مثال ہے ۔ افراہیم جسمانی و دماغی طور پر بہت کمزور اسے 

امریکا ، افریقہ کے کلیساؤں میں اذانیں سنائی گنبد ، مدینے کی گلیاں اور روس ، 

دیتی ہیں۔ افراہیم کی کچھ ایسی حالت ہے کہ وہ رب کا نام پکارتے ہی سجدوں میں 

گر جاتا ہے ۔ پروفیسر سہیل کے خیاالت اور نظریات کئی اختالفی پہلو لیے ہوئے 

اجارہ دار  ہیں۔ جیسے مذہب کو عقلی بنیادوں پر نہیں پرکھا جا سکتا یا پھر مذہبی

طبقہ اس کی اجازت نہیں دیتا اسی طرح پروفیسر سہیل   کے خیا الت کو بھی 

عقلی بنیادوں پر پرکھنا مشکل ہے ۔ مذہب اسالم میں گناہ و ثواب ، حالل و حرام کا 

تصور واضح موجود ہے  لیکن جو توجہی پروفیسر سہیل پیش کرتے ہے اور ایک 

کی معراج سمجھتے ہیں اس سے تو ایک چھوٹے سے بچے کی باتوں کو دیوانگی 

ضعیف االعتقادی تاثر  سامنے آتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ  ہے کہ پروفیسر سہیل 

کا اپنا کردار بھی کوئی مثالی نہیں ہے۔ وہ اپنے جذبہ رقابت کے زیر اثر آفتاب کو 

 غلط فہمی میں مبتال کر کے سیمی سے جدا کر دیتا ہے ۔ شراب وہ پیتا ہے  ۔ ڈاکٹر

 انور سدید   لکھتے ہیں :

پروفیسر سہیل دانش کا سر چشمہ ہے ۔ وہ حقیقت اور معرفت اور 

مادیت اور روحانیت کے درمیان حد ِ فاصل قائم کرتا ہے لیکن جب 

اپنی داخلی ہوس کے راستے سے آفتاب کو ہٹانے اور سیمی سے 

بر گشتہ کرنے کی حقیقت کھلتی ہے تو یہ مثبت کردار بھی منفی 

اختیار کر جاتا ہے  اور اس کے باطن میں بھی ایک راجہ روپ 

 ۵۴گدھ موجود نظر آتا ہے ۔

کا بنیادی تھیم ‘‘ راجہ گدھ’’مجموعی طور پر پروفیسر سہیل کے خیاالت ہی    

ہے  اور اس کے خیاالت ہی ناول کا مقصد تخلیق ہیں۔  قیوم کا کردار ایک طرف 

قید ہے تو دوسری طرف پروفیسر مغربی شخصیات ، نظریات اور معاشرے پر تن

سہیل کے نظریات کو تقویت دیتا ہے کیونکہ قیوم کا انجام کوئی قابل رشک ، قابل 

تقلید یا آئیڈیل نہیں ہے بلکہ ناول کو پڑ ھ کر اس سے عبرت حاصل کرنے کا تاثر 

 ابھرتا ہے ۔ 
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 حوالہ جات

علی عباس  جاللپوری ، مقاالت جاللپوری ، تخلیقات ،  ۔۱

    ۱۵۹ء،ص۲۰۱۰الہور،

سگمنڈ فرائیڈ ، ٹوٹم اینڈ ٹیبو اور دیگر مضامین ، مترجمہ ، ثوبیہ طاہر ،  ۔۲

    ۱۱۳ء،ص۲۰۰۴ڈاکٹر ، نگارشات ، الہور ،

  ۱۷۰ایضاً، ص ۔۳

شنز ، الہور، شہزاد احمد ، فرائیڈ کی نفسیات کے دو دور ،سنگ میل پبلی کی ۔۴

   ۳۱۵ء، ص ۲۰۱۰

 ۲۸۸ایضاً ، ص ۔۵

نعیم احمد ، ڈاکٹر ، فرائیڈ :نظریہ تحلیل ِنفسی ، نگارشات ، الہور ،  ۔ ۶

 ۷۳ء،ص۱۹۹۴

سگمنڈ فرائیڈ، تحلیل نفسی ، مترجمہ، ظفر احمد صدیقی ،فکشن ہاؤس  ۔۷

  ۴۵ء، ص۲۰۰۴،کراچی ، 

  ۴۵ایضاً، ص   ۔۸
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سگمنڈ فرائیڈ، ٹوٹم اینڈ ٹیبو اور  دیگر مضامین ، مترجمہ ، ثوبیہ طاہر ،  ۔۹

   ۱۸ڈاکٹر ، ص 

  ۱۹ایضاً، ص   ۔۱۰

  ۲۲ایضاً، ص ۔۱۱

  ۱۱۳حجاب امتیاز علی تاج، ظالم محبت ، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور ، ص ۔۱۲

  ۱۲۹۔۱۳۰یضاً، ص  ۔ا۱۳

تک  ، الوقار پبلی کیشنز ، وقار عظیم ، پروفیسر ، داستان سے افسانے  ۔ ۱۴

   ۱۳۰ء، ص ۲۰۱۴الہور، 

حجاب امتیاز علی تاج ، اندھیرا خواب ، سنگ میل پبلی کیشنز ، الہور ،  ۔۱۵

  ۱۸ء، ص ۲۰۱۶

  ۴۳ایضاً، ص ۔۱۶

  ۴۴ایضاً،ص  ۔۱۷

 ۱۰۱ایضاً، ص  ۔۱۸

  ۱۶۱ایضاً، ص  ۔۱۹

  ۱۳۷ایضاً، ص ۔۲۰

  ۱۵۵ایضاً، ص  ۔۲۱

ء، ۱۹۹۱ر کا ایلی ، سنگ میل پبلی کیشنز ، الہور ، ممتاز مفتی ، علی پو ۔۲۲

  ۸۱۸ص

 ۸۷۵ایضاً،ص ۔۲۳

 ۳۳۸ایضاً، ص ۔۲۴

 ۲۳۷ایضاً، ص ۔۲۵

 ۸۰۶۔۸۰۷ایضاً، ص ۔۲۶

 ۹۰۷۔۹۰۸ایضاً، ص ۔۲۷

  ۱۶۱سگمنڈ فرائیڈ، ٹوٹم اینڈ ٹیبو، مترجمہ ، ثوبیہ طاہر ، ڈاکٹر ، ص  ۔۲۸

 ۱۶۳ایضاً، ص  ۔۲۹

ء، ص ۱۹۷۸، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور، اکرام ہللا ، گرگِ شب  ۔ ۳۰ 

 ۱۸۲۔۱۸۳

 ۱۷۹ایضاً، ص  ۔۳۱
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ء، ۱۹۹۰حجاب امتیاز علی تاج، پاگل خانہ ، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور ،  ۔۳۲

 ۱۱ص

  ۱۵۔۱۶ایضاً ، ص  ۔۳۳

  ۴۵سگمنڈ فرائیڈ، ٹوٹم  اینڈ ٹیبو ، مترجمہ ، ثوبیہ طاہر،ڈاکٹر ، ص  ۔ ۳۴

  ۱۷پاگل خانہ ، ص  حجاب امتیاز علی تاج ، ۔۳۵

   ۱۸۳ایضاً، ص ۔۳۶

 ۱۹۱ایضاً، ص ۔۳۷

  ۱۸ایضاً، ص ۔۳۸

  ۲۷۷ایضاً، ص ۔۳۹

  ۲۷۸ایضاً، ص ۔۴۰

  ۱۳۸ایضاً، ص ۔۴۱

  ۸۸سگمنڈ فرائیڈ ، ٹوٹم اینڈ ٹیبو ، مترجمہ ، ثوبیہ طاہر، ڈاکٹر ، ص  ۔۴۲

 ۱۰۹حجاب امتیاز علی تاج، پاگل خانہ ، ص  ۔۴۳

  ۲۴۷ایضاً، ص  ۔۴۴

ممتاز احمد خان، ڈاکٹر ، اردو ناول کے بدلتے تناظر  )تنقید( ، اُردو اکیڈمی   ۔۴۵

   ۱۹۴ء، ص ۲۰۰۷پاکستان، کراچی ، طبع ثانی  

ء، ۲۰۰۴بانو قدسیہ ، راجہ گدھ، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور، طبع بیس  ۔۴۶

  ۱۳ص 

  ۸۳ایضاً، ص ۔۴۷

  ۲۴۱۔۲۴۲ایضاً، ص  ۔۴۸

  ۱۷۷ایضاً، ص ۔۴۹

 ۲۲۳۔۲۲۴ص ایضاً، ۔۵۰

  ۳۳۸ایضاً، ص  ۔۵۱

خالد اشرف ، ڈاکٹر ، برصغیر میں اردو ناول ، فکشن ہاؤس، الہور ،  ۔۵۲

  ۳۵۸ء، ص ۲۰۰۵

  ۲۷۶بانو قدسیہ ، راجہ گدھ،ص ۔ ۵۳

ء، ۲۰۱۴انور سدید ، ڈاکٹر ، اُردو ناول کے رنگ ، مقبول اکیڈمی ، الہور،  ۔۵۴

  ۹۷ص 
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 باب پنجم 

 مجموعی جائزہ

کہ فنون لطیفہ اور  ادب کی  تما م تخلیقات کے پس منظر میں کئی کہا جاتا ہے 

طرح کے محرکات کا ر فرماہوتے ہیں ۔ جن میں   دو  محرکا ت کو بنیادی حیثیت 

حاصل ہے ۔  اوالً خارجی  مثالً معا شرے میں مو جو د مختلف قسم کے معاشی، 

بین ر شتے کا  سماجی اور سیاسی عوامل جو نہ صر ف فر د اور معا شرے کے ما

تعین کر تے ہیں بلکہ  فرد کی انفرادی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم 

کردار اد ا کرتے ہیں۔ دوم   فنکار کے وہ  باطنی ، داخلی  ال شعوری اور ذاتی خیا 

الت ،ا ور احسا سات و جذبات   ہیں جو  ایک ہی معاشرے میں مو جود مختلف  

ک دوسر ے سے  منفرد مقام عطا کرتے  ہیں۔گویا تمام فنکاروں   اور ادیبوں کو ای

تخلیقات و فن پارے انہی داخلی و خارجی محرکات کے  امتزاج سے جنم لیتے  

 ہیں۔

اگر بات  ادب کی تخلیق  سے متعلق نظریات کی کریں تو ادبی تخلیقات سے متعلق 

ت پیش بے شمار مکاتِب فکر وجود میں آئے جنہوں نے   نہ صرف نئے نئے نظریا

کیے بلکہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اسے نئی نئی جہتوں اور بلندیوں سے   بھی 

روشناس کر وایا۔ ان میں ایک ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جن کے دانشوروں کا ما ننا 

(   محر Un conscious(اور ال شعوری )Sub consciousہے کہ ادب نیم شعوری )

اس کے  رفقاء  کا ہے ۔انہوں نے تحلیل نفسی  کات کا نتیجہ ہے۔ یہ نظریہ فرائیڈاور

کو بنیادبنا کر فن پاروں کا تجزیہ اور مطالعہ  تحلیل نفسی  کی روشنی میں کرنے 

 کی کوشش  اور محرکات کا کھوج  لگانے کی کوشش کی ہے۔

تحلیل نفسی کے نقطہ نظر سے کہ ادب الشعوری محرکات کا نتیجہ ہےکا، اس 

کا تعلق تب سے ہے جب سے انسان نے جنم لیا ہے ۔ کلیے سے ادب اور نفسیات 

جہاں تک  علم  نفسیات کےادب  میں اثرو رسوخ کی بات ہے  تو اس کی سب سے 

اہم وجہ بیسویں صدی کے وہ سماجی حاالت اور میکانکی تصور حیات تھا جس 

نے انسان کی داخلی زندگی کو تہہ و باال  کر دیا اور وہ ہر سطح پر شکست و 

ر باطنی  طور پر ٹوٹ پھو ٹ سے  دوچار ہو گیا تھا ۔ صنعتی اور مادی ریخت او

ترقی نے ایسے سرمایہ درانہ نظام کو سامنے الیا جس نے فرد کی ذاتی اور 

سماجی حیثیت کو ملیا میٹ کردیا ۔فرد کے جمالیاتی تقاضوں اور حسی جذبات پر 

ط ہڈیونکا ضرب لگی۔ اس لیے نہ صرف اس کی شخصیت مسخ ہوئی بلکہ وہ فق

ایک ڈھانچہ بن کر رہ گیا ۔ جس کے نتیجے میں فرد کی داخلی اور جذباتی زندگی 

میں ایک بہت بڑا خال پیدا ہو گیا ۔ اسی سبب نہ صرف کئی طرح کی نفسیاتی 
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بیماریوں نے جنم لیا بلکہ اس عہد کا انسان داخلی بحران میں اپنی کھوئی ہوئی 

یں  انتشار کا شکار رہا  ہے ۔ یہ شخصیت کی تالش اور حسیات کی کھوج م

نفسیاتی مسائل جو ذہنی انتشار اور کرب کا نتیجہ تھے فرد کے لیے نا قابل 

برداشت ہوتے جا رہے تھے ۔اس لےضروری ہوگیاکہ اس کا مداوا  کیا جائے 

۔سگمنڈ فرائیڈ پہال شخص ہے جس نے اپنے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں 

ریافت کر کے فرد کی ذہنی صحت مندی کا راستہ ڈھونڈ انسان کے ال شعور کی د

نکاال ۔ فرائیڈ نے شعور کے تانے بانے ال شعور سے مالتے ہوئے نہ صرف ال 

شعور کو شعور سے زیادہ اہمیت دی بلکہ اسے وسعت دے کر ،نئے  معنی ومفہوم 

 کا  جامہ پہنا کر حیرت ناک انکشافات کیےہیں۔ فرائیڈکے تمام افکار و نظریات

کامحورمحض فرد اور اس کی ذات ہے۔ وہ تحلیل نفسی کے طویل تجربات و 

مشاہدات کی روشنی میں فرد کی شخصیت کی تشکیل ، نشوونما  اور ذہنی ارتقاء 

میں اس کی  الشعوری زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔اب سوال یہ پیدا 

ے کی بجائے ہوتا ہے کہ الشعور کیا ہے؟  ال شعور کے وظائف  پیش کرن

(کی تعریف اور وظائف پیش  کیے جائیں کیو نکہ فرائیڈ نے Idضروری ہے کہ اڈ)

بعد ازا ں اڈ  کی اصطالح  کو ہی الشعور،تحت الشعور اور شعور  کے متبادل  

جہاں تک اڈ کے مفہوم اور ایگواور سپر ایگو کی اصطالحات و ضع کی  ہیں ۔  

صورتوں کی طرف اس نے اشارہ کیا  وظائف  کا تعلق ہے ، اس کی مندرجہ ذیل

 ہے:

انسانی شخصیت کا عمیق ترین ،مبہم اور سرا سر الشعوری حصہ ہے ۔جس  یہ  

 تک شعور کی رسائی ممکن نہیں ۔

تمام نفسی اور طبی میالنات ،جنسی و جبلی رجحانات اور حیاتیائی توانائی کا  یہ 

 منبع و مصدر ہے ۔

کی سرکش قوتیں کسی اخالقی ضابطے ،مذہبی اصول اور سماجی و سیاسی  اس 

 قوانیں کو سرے سے نہیں مانتیں ۔

کا Pleasure Principle))ف ایک ہی مقصد اصوِل لذت میں ہر خواہش کا صراس 

 حصول ہے ۔

فرد کی بیرونی دنیا سے کٹی ہوئی ہوتی ہے اور زمان و مکان کو اس میں کوئی  

 ی ۔حیثیت نہیں ہوت

زمانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہوتا ہے 

 ۔

وراثت میں منتقل ہونے والے رحجانات اڈ میں ہی ذہنی نوعیت حاصل کرتے ہیں  

 ۔یہ حیوانی اور حیاتی توانائی کا ایسامنبع ہے جو عضویہ کو آمادۂ عمل کرتاہے ۔
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فسی حقیقت سمجھتا ہے جو تما م تر موضوعی ہے فرائیڈ اڈ کو ایک ایسی خفیہ ن

۔اسے خارجی دنیا کا علم نہیں ۔یہ توانائی کا ایک ایسا سمندر ہے جو ہر دم متالطم 

نائی ہونے کی وجہ سے یہ اپنی تسکین کے اہداف بدلتی رہتی ہے ارہتا ہے ۔آزاد تو

تو یہ  ۔اسے اگر اپنی تسکین کے لیے خارجی دنیا کے اسباب نہ بھی میسر آئیں

خود واہموں ،خوابوں ،تمثیلوں اور شبہیوں کی دنیا ایجاد کر لیتی ہے ۔اس کا مقصد 

غم و الم سے آنکھیں چرانا اور حصول لذت ہے ۔شخصیت کی نشوو نما میں اس 

کو ریڑ ھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس کی نوعیت تمام عمر نہیں 

اور مبہم تسلیم کرتا ہے اور  بدلتی فرائیڈ شخصیت کے اس حصے کو غیر واضع

 ھتا ہے ۔اس تک رسائی نا ممکن سمج

اڈ کی مندرجہ باال تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کا مقصد اپنی خواہشات جو 

کہ بیشتر جنسی ہوتی ہیں ، ان کی تسکین ہے ۔یہ خواہشات اڈ یا الشعور میں ذخیرہ 

کاوٹ سپرایگو ہوتا ہے ۔ سپر ہوتی ہیں ۔ ان کی تسکین کی راہ میں سب سے بڑی ر

ایگو، اڈ  کی خواہشات کو لغو اور معاشرے کے وجود کے لیے مہلک اور خطر 

ناک سمجھتا ہے  ۔ اس لیے وہ اسے اظہار کے موقعے بہت ہی کم فراہم کرتا ہے ۔ 

ایگو جس کا پاؤں اڈ میں اور ہاتھ سپر ایگو کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایک طرف 

رتے ہوئے اڈ کے لیے سپر ایگو سے سفارش کرتا ہے تو مصالحت کا کردار ادا ک

دوسری طرف اڈ کو اس کے تقاضوں کی بارآوری کو اس وقت تک روکے رکھتا 

ہے جب تک حقیقی دنیا میں کوئی ذرائع دستیاب نہیں ہوتے ۔ اب اڈ کے ضبط پر 

منحصر ہے کہ آیا وہ کتنا انتظار کر سکتا ہے ۔اکثر اوقات سپر ایگو کے خوف 

اڈ کو اپنی خواہشات دبانی پڑتی ہیں ۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے خواہشات کی یہ سے  

نا آسودگی فرد کی شخصیت پر کئی طرح کے منفی اثرات مر تب کرتی ہے ۔ 

کی اصطالح  متعارف کرائی ہے ۔     یہ  Repressionفرائیڈ نے اس دباؤ کے لیے 

کی نفسیاتی الجھنوں کو جنم منفی اثرات جو کہ دباؤ کا نتیجہ ہوتے ہیں ، کئی طرح 

 دیتے ہیں ۔ 

ان ذہنی الجھنوں اور نفسیاتی مسائل کی اصل وجہ وہ تلخ اورناخوشگوارتجربات  

اور نا آسودہ خواہشات ہوتی ہیں  جنہیں فرد اخالقی قدروں کے دباؤ کے نتیجے 

میں ال شعور کی بند اندھیری کوٹھری میں پھینک دیتا ہے ۔ یہ معتوب اور دباؤ کے 

نتیجے میں ٹھکرائی خواہشات اور تجربات دم نہیں توڑتے بلکہ ذہنی الجھنوں کی 

شکل اختیا ر کر کے شعور پر بالواسطہ یا بالواسطہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں ۔ 

فرائیڈ کے نظریات کی روشنی میں ہر انسان کی شخصیت انہی سماجی 

ود ہے ،یہ داخلی دباؤورشتوں کا پرتاؤ ہے بقول فرائیڈ کہ نفس ایک مکمل وج

وجوددورخا ہے جس کی تقسیم اس نے شعور اور الشعور سے کی ہے یہ دونوں 

متواتر عمل اور رِدعمل کی گردش میں رہتے ہیں جس کا تفصیلی ذکر پہلے باب 

 میں ہو چکا ہے۔
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فرائیڈ نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے ۔ وہ جنس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی 

بتایا ہے  جس کے لیے اس نے لبیڈو کی اصطالح  مرتب قوت کو سیال نوعیت کی 

کی ہے ۔  وہ جنس کو ایک جبلت تصور کرتا ہے جو جنسی فعل سے آسودگی 

حاصل کرتی ہے لیکن لبیڈو محض جنسی فعل کی بارآوری یا جنسی کشش تک ہی 

محدود نہیں کرتا بلکہ یہ اس کے خیال میں تالش مسرت تک پہچنے کا ایک وسیلہ 

ور شخصیت کے انتشار کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ بھی ہے ا

یہ قوت مختلف طریقوں سے بالواسطہ طور پر جنسی تسکین فراہم کرتی ہے۔ 

جو لبیڈو کی ہی ایک صورت ہے کو بھی فرائیڈ ((Sublimationعالوہ ازیں ارتفاع 

(  یا ارتفاع Displacementبڑی اہمیت دیتا ہے کہ دبی ہوئی انسانی خواہشات تبدل)

کے ذریعے کئی دوسرے متبادل ذرائع اختیار کر سکتی ہے ، جو سماجی اقدار و 

اعتقادات )سپر ایگو ( کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں۔  اڈ کی جبلی توانائی اپنی 

تسکین  کاایک اور راستہ نکالتی ہے ۔ مگر یہ  بات یاد رکھنی چاہیے کہ   

مقاصد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی محض وسائل  معروض یا ہدف بدلنے سے اڈ کے

اور ذرائع تبدیل ہو جاتے ہیں۔  ارتفاع  کا عمل ہی تہذیب اور ثفافت کو جنم دیتا ہے 

۔ جبلی توانائی جب کسی فرد کی بجائے تہذیبی ، فکری ، سماجی یا اصالحی 

دب  کے دھارے میں بہنے لگتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فنون لطیفہ اور ا

 شاہکار  ) موسیقی ، شاعری ، ادب مصوری کی صورت میں (تخلیق ہوتے ہیں ۔  

اب پھر ہم الشعور کی طرف لوٹتے ہیں ۔ الشعور یا اڈ کی اس دریافت نے انسانی 

ذہن اور شخصیت کے متعلق قدیم تصو رات کو بدل کر ایک نئے زاویے سے 

تصور نے عقل پر جبلتوں کی  انسانی زندگی کے مبہم گوشوں پر روشنی ڈالی ۔ اس

حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف ادب کو متاثر کیا بلکہ شعرو ادب کی دنیا 

میں انقالب برپا کردیا۔پہلی جنگ عظیم کے بعد جدید نفسیاتی نظریوں کی ترویح 

ہونے کی بناء پر فنکارکی ذاتی نفسیات کے حوالے سے تخلیقی عمل میں د لچسپی 

ی۔ ادبی وفنی تخلیقات کا رشتہ ادیب کے داخلی مسائل سے ظاہر کی جانے لگ

جوڑنے والے نفسیاتی مفکروں میں فرائیڈ ہی کا نام سرفہرست بلکہ بانیوں میں آتا 

ہے۔فرائیڈ کے تمام نظریات جنہیں تحلیل نفسی کے طریقہ کار کے ذریعے سامنے 

یل نفسی النے کی کوشش کی ہے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ادب میں نہ صرف تحل

کی اہمیت کو تسلیم کیاگیا بلکہ شعر،ڈرامے، افسانے اور ناول میں مواد اور پیش 

کش دونوں پراس کے واضح اثرات مرتب ہوئے ۔بعض نقاد جدید نفسیات اور ادب 

کے با ہمی تعلق کے تانے بانے فرائیڈ اور اس کے رفقاء سے پہلے کو لرج کے 

رتے ہوئے قاری پر شعر کے ساتھ جوڑتے ہیں جس نے شاعری کی تعریف ک

نفسیاتی اثر کی بات کی اور داخلی احسا سات و جذبات کو فوقیت دی ۔ تجربی 

نفسیات کی روشنی میں تالزمہ خیال کے جاننے کے ساتھ ساتھ خوابوں کی 

الشعوری کارکردگی کا بھی ذکر کیا تاہم فرائیڈ اور اس کے ہم عصرکی تحریروں 

یسا گہرا پڑا کہ ادیب کی شخصیت اور اس کے کا اثر نئے ادب کی تخلیق پر ا
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تخلیقی محرکات کو جاننے کے لیے نفسیات کا ذکر نا گزیر ہوگیا ۔ نقادوں نے 

شعوری طور پر نفسیات کا مطالعہ کرتے ہوئے واقعات کی نفسیاتی توجیحا ت ، 

کرداروں کے تجزیے اور ال شعوری کارکردگی سے آگاہی حاصل کی۔ نفسیاتی 

ر نے خود تخلیق کاروں میں نفسیاتی شعور پیدا کرکے یہ باور حقائق کے شعو

کرایا کہ انسان کا ہر شعوری عمل بنیادی طور پر اس کے  الشعوری ذہن سے 

وابستہ ہے چنا نچہ اس کے تخلیقی عمل کوسمجھنے کے لیے اس کی ذہنی ساخت 

مائی اور ذہنی عمل کا مطالعہ ضروری ہے ۔اس سلسلے میں علم نفسیات ہماری رہن

کرتا ہے کہ ہم ادیب کا مطالعہ اس کی انفرادی اور مثالی حیثیت سے کرنے کے 

بعد اس کے تخلیقی محرکات سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ایک فنکار کا تخلیقی عمل 

کس طرح وجود میں آتا ہے اور اس کی مخصوص شکل کے پیچھے کیا محرکات 

  ہو سکتے ہیں۔

فرائیڈ کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو یہ اگر مغربی ادب پر نفسیات خصوصاً  

اثرات انیسویں صدی کے آخر میں نمایاں ، گہرے اور واضح صورت میں سامنے 

آتے ہیں ۔ جن فکشن نگاروں نے فرائیڈ کا مطالعہ کرکے ان کے اثرات کو قبول کیا 

ان میں ڈی۔ ایچ۔ الرنس ، جیمزجوائس، ورجینا وولف،مارشل پروست، فالبییر، 

 ، ایملی زوال اور آلڈس ہکسلے وغیرہ کے نام نمایاں ہیں ۔موپساں

چنانچہ اردو کے افسانوی ادب میں نفسیات کا پرچار انہی اصحاب اور ان کے 

مخصوص رجحان کے زیر اثر پروان چڑھا۔پہلی جنگ عظیم کے بعد برصغیر 

ور میں سیاسی ،سماجی اور اقتصادی سطح پر نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ ان تبدیلیوں ا

خاص طور پر برطانوی اقتدار کے خالف کئی تحریکوں نے جنم لیاجو رومانی 

تحریکوں کے ساتھ ہی اقتصادی ان اور نیم رومانی اقدار کی حامل تحریکیں تھیں۔ 

بد حالی اور جکڑ بندیوں کے خالف بھی ردعمل سامنے آیاجس کا پرچار ترقی 

ی کی ترقی کا ہے ۔ دوسری پسند تحریک نے کیا۔ یہی زمانہ یورپ میں تحلیل نفس

 تحریکات کے دوش بدوش نفسیات کا مطالعہ یہاں بھی فروُغ پانے لگا

ء اور اس کے بعد کا زمانہ اس اعتبار سے بے حد اہمیت کا حا مل ۱۹۳۰ 

ہے کہ اس زمانے میں انسانی زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دی جانے 

ے نے اس دور میں نفسیاتی رجحان لگی جن کا اس سے پہلے فقدان تھا۔ اردو افسان

کو قبول کیا جب نفسیات ایک با قاعدہ علم کے طور پریہاں متعارف ہو چکی تھی ۔ 

فرائیڈ اور دیگر جدید نفسیات دان اردو ادیبوں میں مقبول ہو چکے تھے ۔ اردو 

ء میں انگارے کی صورت ۱۹۳۲افسانے میں نفسیاتی رجحانات کے اولین نقوش 

اول نگاری کے شعبے میں منٹو،عزیزاحمد،عصمت میں ظاہر ہوئے۔ن

چغتائی،راجندرسنگھ بیدی، ممتاز مفتی، حجاب امتیاز علی تاج ، اکرام ہللا  کا نام 

سر فہرست ہیں ۔ جنہوں  نے فرائیڈ کے افکارو نظریات کے تحت فکری )فنی کو 

ہے محض اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے تحقیقی مقالے کا حصہ نہیں 
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(سطح پر اثرات قبول کرتے ہوئے انسانی زندگی کی نفسیاتی الجھنوں اور جنسی 

مسائل کو سامنے النے کی شعوری کوشش کی جانے لگی اگر اردو کی ادبی تنقید 

کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی نفسیاتی انداِزنظر ابھرنے لگا۔ اصناف ادب میں 

ر کرداروں کا تحلیل نفسی کے بھی نفسیاتی مواد ونفسیاتی مسائل کا کھوج او

  ذریعے تجزیے کا رجحان ہوا ۔

اپنے تحقیقی موضوع کو بنیاد فراہم کرنے کے لیے اردو ناول کا نفسیاتی تناظر 

میں جائزہ لینا بھی ضروری ہے ۔اردو  ناول کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے ۔ 

پیش نظر اگر   ء سے ہوتا ہے ۔ سماج و سیاسی صورتحال کے ۱۸۵۷اس کا آغاز 

افسانوی ادب اور نفسیات کے تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے  ،اردو زبان کے 

افسانوی ادب کے ارتقاء کا جائزہ لیا جائے تو اس کا آغاز داستان سے ہوتا ہے ۔ 

جن کی بنیاد جنوں، پریوں ، جادوگروں کے فرضی قصوں اور مافو ق الفطرت 

یک طرف ہندوستان کی مخصوص معاشرت کرداروں پر تھی ۔ ان داستانوں میں ا

کی تصویریں نظر آتی ہیں تو دوسری طرف یہ غیر فطری کردار اپنے افعال 

وعادات میں انسان کے حقیقی کرداروں میں ایک حد تک مماثلت رکھتے ہیں اور 

اس کے کسی نہ کسی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔لیکن آہستہ آہستہ اردو کا افسانوی 

ت عناصراور تخیل کی بلند پروازی کے چنگل سے نکل کر ادب ما فوق الفطر

عقلیت پسندی اور مقصدیت کے بھنور میں اتر جاتا ہے ۔اس دور کے افسانوی ادب 

میں فطرت کے زیر اثر فرد کی ذات اور اس سے وابستہ جبلی اور جذباتی 

تقاضوں کی بجائے کائنات کے مشاہدے ، اصالح و تبلیغ اور قدامت پسندی اور 

پسندی کی کشمکش اہم مقاصد نظر آتے ہیں ۔تعقل پسندی کے زور اور  جدت

مقصدیت کی دھن میں فطرت کے سب سے بڑے اور اہم مظہر انسان کو فراموش 

کرکے اشیاء کی حقیقت کو سائنس کی روشنی میں دیکھا جانے لگا۔یہ عقلیت 

دور  پسندی سرسید اور اس کے رفقاء کے گرد گھومتی ہے جو کہانیاں سرسید کے

اور اس کے فوراً بعد لکھی گئیں ان کی اہمیت بہرحال اس عہد کے سیاسی، 

سماجی ، معاشرتی اور معاشی حاالت کے پس منظر میں تو تھی مگر آج وہ منطقی 

اس دور کے لکھنے   دلیلوں اور تاریخی دستاویزات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں۔

احمد ، رتن ناتھ سرشار ، عبد ا والوں خصو صاً ناول نگاری کے شعبے میں نذیر 

لحلیم شرر اور ناول نگاروں کی ایک کھیپ جسے ہم مقلداور غیر مقلد میں تقسیم 

 شا مل ہے ۔کر سکتے ہیں 

انیسویں صدی مغلیہ سلطنت کے زوال اور خاتمے کے صدی ہے۔ ایسٹ انڈیا 

ء کی جنگِ آزادی ، انگریزی حکومت ۱۸۵۷کمپنی کی بر صغیر میں موجودگی ، 

کا قیام، مسلمانوں کی معاشی و معاشرتی تنزلی، نا اہلی اور تعلیم سے دوری کی 

داستانیں جہا ں ایک محقق کے لیے اہم اور دلچسپ ہے وہا نآج کے مسلمانوں کے 

لیے عبرتناک ہیں۔ ان کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس لیے یہاں صرف 

رسید کے زیِراثر جنم لیا اور اس ذہنی فضا کی طرف اشارہ کیا جائے گا جس نے س
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جس نے بالواسطہ یا بالواسطہ طور پر ادب برائے مقصد، ادب برائے افادہ، ادب 

برائے اخالق، ادب برائے اصالح اور ادب برائے قوم کو جنم دیاان میں سے بیشتر 

اصطالحات سوشلزم سے منسوب سمجھی جاتی ہیں اور ہمارے تنقیدی ادب میں 

تحریک کے زیِراثر مقبول ہوئیں لیکن عمالً ان کا آغازسرسید انہوں نے ترقی پسند 

تحریک کے زیِراثر نظر آتا ہے حاالنکہ اس عہد میں یہ اصطال حات مروج نہ تھی 

۔ اسی زمانے میں ، وہ فضا جسے سر سید احمد خان نے بنانے میں اہم کردار ادا 

فضا اور اس  کیا۔ نذیر احمد اسی فضا میں سانس لے رہے تھے ۔ انہوں نے اس

سے وابستہ گروہ کا حصہ بنتے ہوئے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے اس تحریک 

 ۔کے مقاصد کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کیا

اگر نذیر احمد کے ناولوں کو اس کے عہد میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں  

ان تو ان کے ناول اس کشمکش اور بحران کے آئینہ دار ہیں جس سے مسلم

اور تحریِک مجاہدین ہللا  ء کے بعد دوچار ہوئے۔ مجدد الف ثانی ، شاہ ولی ۱۸۵۷

کی مساعی اور مسلمانوں کے اخالقی و سماجی انحطاط کے نقوش ان کے ناولوں 

میں ملتے ہیں ۔ عالوہ ازیں ان کے ناولوں میں تہذیبی کشمکش ، مفاہمت آمیز رویہ 

ڑھا ، قدامت اور جدت کی کشمکش ، جو سرسید احمد خان کے زیِراثر پروان چ

قومی تشخص اور خوداری کا جذبہ بھی نظر آتا ہے ۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہے 

کہ ان کے ناولوں میں مقصدیت ، قوم کی اصالح ، جدید مغربی علوم اورجدیدتعلیم 

 کی طرف رغبت اور مذہِب اسالم کا دفاع اہم موضوعات ہیں

ء ۱۸۵۷نذیر ا حمد کے بعد رتن ناتھ سرشار ایک ایسے ناول نگار ہیں جنہوں نے 

کے بعد کی صورت حال کو بیان تو کیا مگر نذیر احمد سے قدرے مختلف انداز 

میں۔ سرشار نے لکھنوی تہذیب کے عروج و زوال کی داستان پیش کی جو ایک 

ی ہوئی تہذیب کا طویل مدتی عروج کے بعد زوال کی طرف گامزن تھی ۔اس مٹت

جو مشاہدہ سرشار نے اپنی آنکھوں سے کیا وہی ہمیں ان کے ناولوں میں بھی 

کا ذکر کریں تو یہ وہ دستاویزات ‘‘ فسانہ آزاد’’ دکھائی دیتا ہے اگر ان کے ناول

 ہیں جن میں لکھنوی تہذیب کے تمام احوال اپنی آب و تاب کے ساتھ درج ہیں ۔

لوی نذیر احمد اور رتن ناتھ سرشار کے ساتھ تیسری ابتدائی ناول نگاروں میں مو

اہم شخصیت عبدالحلیم شرر ہیں ۔ شرر کی ناول نگاری کے اصول و مقاصد میں 

مسلمان قوم کو اسالم کے وہ کار نامے دکھانا تھا جو مایوسیوں کو امیدوں میں بدل 

سکے ۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ماضی کی ورق گردانی کرتے ہوئے عظمت 

فتہ کے تاریخی واقعات اور تاریخی کرداروں پر اپنے ناولوں کی بنیاد رکھی۔ ر

 شرر کے تمام ناولوں میں بیداری کا جذبہ موجود ہے

ابتدائی ناول نگاروں کے مجموعی رجحانات کا جائزہ لیں تو تین دھارے نذیر 

ء کے بعد کی ۱۸۵۷احمد، رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر کی صورت میں 

پہال رویہ قومی اور تہذیبی روایات پر  ت حال کو سامنے التے نظر آتے ہیں ۔صور
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چلتے ہوئے نئے اقدار کو قبول کرنے کا ہے ۔ جس کے اہم اجزاء سادگی ، کفایت 

ء کے ۱۸۵۷شعاری، ہنر مندی، توہمات سے چھٹکارا، اصالح، تربیت وغیرہ ہیں ۔ 

ت متوسط طبقے نے جو بعد بدلتے سیاسی ،سماجی،معاشرتی منظرنامے کے تح

ء کے بعد لکھنوی ۱۸۵۷روش اپنائی اس کے ترجمان نذیر احمد ہیں ۔دوسرا رویہ 

تہذیب اور معاشرے میں سانس لینے والوں کے ذہنی رویوں پر مشتمل ہے ۔ اگر 

اس تہذیب کا نفسیاتی مطالعہ کیا جائے تو اس کی رگ و پے میں تفریح، دل لگی ، 

ی ، طنز و ظرافت کا رویہ ہے جس کے پس منظر تضحیک، پھکڑ پن ، بذلہ سنج

میں مٹتی ہوئی لکھنوی تہذیب کا غیر شعوری احساس موجود ہے ۔ عورت اور 

افیون تلخ حقائق سے گریز اور راہ فرار کا ذریعہ ہیں۔ ان حقائق کی سچی تصویر 

کشی رتن ناتھ سرشار نے کی ہے۔تیسر ارویہ ماضی کی پاداش میں عظمت رفتہ 

اقعات اور تاریخی کرداروں پر مشتمل ہے ۔جس کا مقصد ماضی کے ،تاریخی و

ء کے ۱۸۵۷مسلمان بادشاہوں، سپہ ساالروں اور جنگجوؤں کے کار نامے دکھاکر 

بعد مسلمانوں کے اندرجو شکست و ریخت و مایوسی کی فضا پیدا ہو چکی تھی 

۔ یہ کام  اسے ولولے ،جوش ، حمیت، بیداری شعور اور امید میں بدلنا مقصود تھا

  عبدالحلیم شرر کے ناولوں نے کیا ۔

نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر کے عالوہ ایک کھیپ ہے جنہوں 

نے ناول لکھے۔ ان ناول نگاروں میں راشدالخیری، عظیم بیگ چغتائی ، مرزا 

عباس حسین ہوش ، مرزا محمد سعید، محمد علی طیب ، قاری سرفرازحسین وغیرہ 

ہیں ۔ مجموعی طور پر ان ناول نگاروں کا رجحان تقلیدی رہاتاہم چند انفرادی  شامل

 چھاپ چھوڑنے میں بھی کامیاب رہے ۔

ان ناول نگاروں کے مطالعے سے جو صورتحال سامنے آتی ہے ان میں مجموعی 

ء کے بعد کے مسلم معاشرے کی داخلی اور خارجی زندگی کا ۱۸۵۷طور پر 

لعہ انفرادی نفسیات کی بجائے گروہی نفسیات کی ذیل احوال ملتاہے جس کا مطا

میں آتا ہے۔ مختصراً تینوں رویے فرد کی جذباتی زندگی کی بجائے گروہ اور قوم 

کی نفسیات سے روشناس کراتے ہیں ۔ مقصدیت کی دھن میں کی جانے والی 

خارجی حقیقت نگاری کے توسط سے سامنے الئی جانے والی صورتحال اور 

ویروں اور اہم دستاویزات کی قدر و قیمت اور اہمیت سے کسی کو معاشرتی تص

انکار نہیں لیکن ایک کسک باقی رہ جاتی ہے کہ اس معاشرے میں موجود افراد 

کے داخلی ، الشعوری اورجذباتی مسائل کیا تھے ؟ چنانچہ اس خال کو پُر کرنے 

ن کا آغاز کے لیے داخلی حقیقت نگاری کے میالن نے جنم لیا ۔ اس نئے رجحا

  سے ہوا ۔‘‘امراؤ جان ادا ’’مرزا ہادی رسوا اور اس کے ناول 
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مرزا ہادی رسوا پہال ناول نگار ہے جسے نہ صرف فلسفے اور نفسیات سے شغف 

کے کردارو ں کی داخلی کشمکش اور ‘‘ امراؤ جان ادا’’تھا بلکہ اس کے اثرات 

 بخوبی دیکھے جا سکتے ۔اس ناول میں موجود کرداروں کی نفسیاتی الجھنو ں میں 

لکھنوی تہذیب کی جوتصویریں ہمیں سرشار کے ہاں ملتی ہیں اس کا تسلسل ہمیں 

‘‘ امراؤ جان ادا’’میں بھی ملتا ہے مگر قدرے مختلف انداز میں۔ ‘‘ امراؤ جان ادا’’

میں بھی کرداروں کی بھیڑ ہے تاہم کچھ کردار انفرادی مسائل اورذاتی احساس و 

اتی نقطہ نظر سے ا ہم بن جاتے ہے ۔ طوائفوں کا تذکرہ اس سے جذبات لیے نفسی

پہلے بیشتر ناولوں میں موجود ہونے کے باوجود،امراؤ جان کا کردار سب سے 

منفرد ، مختلف اور نفسیاتی مسائل میں الجھا ہوا ہے ۔ امراؤ جان کی شخصیت کی 

ی کے اصول تشکیل میں کئی ایسے محرکات موجود ہیں جن کا مطالعہ تحلیل نفس

کی روشنی میں کا فی دلچسپ اور سود مند ثابت ہو گا۔ امراؤ جان کے ساتھ ساتھ 

کئی دوسرے کردار بھی اپنے اندر نفسیاتی مسائل ، جذباتی الجھنیں اور جنسی 

تشنگی  اور نفسیاتی مسائل لیے ہوئے ہیں مثالً نواب سلطان ، گوہر مرزا ، مولوی 

  ورشید ، بسم ہللا جان وغیرہ اہم کردارہیں ۔،فیض علی ،خانم، بوا حسینی ، خ

مرزا ہادی رسوا کے ناولوں کے مختصر جائزے سے دو رویے نمایاں نظر 

آتےہے۔  پہال انہوں نے  مٹتی ہوئی  لکھنوی تہذیب کو  اردو ناول میں جگہ دی ۔ 

میں اپنی ‘‘ امراؤ جان ادا ’’ اس رویے کا اظہار اس کے دوسرے ناولوں کے ساتھ 

ال اور مستقبل کے تقاضوں آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے ۔ جبکہ دوسرا رویہ ح

‘‘  ذات شریف’’سے عہدہ برآہونے اور مستقبل کی راہ متعین کرنے کا ہے ۔ 

 میں یہ رویہ غالب د کھائی دیتا ہے۔    ‘‘افشاں راز ’’اور ‘‘ شریف زادہ ’’،

 

انسانی فطرت اورا نسانی نفسیات سے جو واقفیت مرزا محمد سعید کے ہاں ملتی 

اور ناول نگار کے ہاں نہیں ملتی ۔ یہ بات یقین سے تو ہے ۔ وہ اس دور کے کسی 

نہیں کہی جا سکتی کہ فرائیڈ کاانہوں نے مطالعہ کیا ہے یا نہیں ۔  تاہم  یہ بات طے 

ہے کہ نفسیات سے ان کی دلچسپی ضرور تھی ۔ ان کے کئی تنقیدی مضمون فلسفہ 

جہ ہے کہ ان کے اور نفسیات  سے اخذ کیے گئے خیاالت پر مبنی ہیں۔ شائد یہی و

ناولوں میں ان کا  علم نفسیات سے تعارف   اور کرداروں  کے ارتقاء میں نفسیاتی 

 شعور بدرجہ اتم موجود ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز میں  نئے معاشرے کی تشکیل ، جدید تعلیم سے تعارف 

اور صنعتی انقالب کے نتیجے میں پیدا ہونے وا ال اضطراب ، بے چینی  اور 

نے نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لیا  اس کا اظہار مرزا سعید کے ناول انتشار 

 میں ملتا ہے  ۔ ‘‘  یاسمین ’’اور ‘‘ خواب ہستی’’
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میں مذہب ، روحانی زندگی ، محبت ، غم وا لم، ایثارو قربانی اور ‘‘خواب ہستی’’ 

عورت کی جدید تعلیم کے نقصانات کے ساتھ ساتھ پردے کی اہمیت کو موضوع 

ایا گیا ہے۔ اس کے عالوہ موسیقی اور مصوری کے اوپر  بحث بھی اس ناول بن

میں اختر کی جنسی و جذباتی  زندگی کا ارتقاء ‘‘ یا سمین’’ میں ملتی ہےجبکہ 

پیش کیا گیا ہے کہ الکھ کوششوں سے فطری جبلی تقاضوں کے آگے بند باندھا 

مستقل فراموش کرنا ، جائے ، اسے وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر انہیں 

ناممکن ہے ۔ فرائیڈ کی یہ بات بھی یہاں صادر آتی ہے کہ تہذیب کے زیر اثر  اگر 

کوئی ان جبلی تقاضوں کو دبانے پر قادر ہو بھی جاتاہے  تو بھی نفسیاتی نقطہ نظر 

سے وہ اپنی حیثیت سے کہیں بڑھ کر اس کی قیمت ادا کر رہا ہوتا ہے ۔ یہی حال  

 اختر کا نظر آتا ہے ۔    اس ناول میں 

اردو ناول کے ارتقائی سفر میں مرزا سعید سے آگے چلیں تو نیاز فتح پوری کا  

نام ناول نگاری کی تاریخ میں اپنا نام درج کرواتا نظر آتا ہے ۔ ان کے دو ناول 

رومانوی تحریک ک زیر ‘‘  ایک شاعر کا انجام’’ اور ‘‘ شہاب کی سر گزشت ’’

ں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ناولوں پر عقلیت اور حقیقت  سے اثر لکھے گئے ہی

 گریز      اس سے بھی بڑھ کر بغاوت اور رومانوی فضا غا لب ہے ۔ 

قاضی عبدالغفار بھی رومانوی ناول نگاروں کی قبیل سے ہیں۔ ان کے ناولوں میں 

یں اہم ہیں۔ان دونوں ناولوں م‘ ‘مجنوں کی ڈائری’’اور ‘‘لیلٰی کے خطوط ’’ 

‘‘ لیلٰی کے خطوط ’’ رومانیت ، بغاوت ، اضطراب اور ہیجان کی فضا  غالب ہے۔

میں ایک عورت کے باطنی جذبات کو نفسیاتی سطح پر  بتدریج  مرحلہ  وار بیان 

 کیا گیا ہے ۔

جو کہ روز نامچہ کی تکنیک میں لکھی گئی ہے ۔ اس کا ‘‘ مجنوں کی ڈائری ’’

ے مختلف نہیں ہے ۔ فرق صرف اتناہے کہ  اس س‘‘  لیلٰی کے خطوط’’ حال بھی 

میں سماجی زندگی ، اس کے مسا ئل  اور اس کے جبر کے خالف آواز اٹھائی گئی 

ہے ۔ اس بغاوت میں رومانیت کے ساتھ ساتھ کچھ سنجیدہ خواہشات بھی ہیں۔ 

مجنوں اپنی گزشتہ روایت کو یکسر نہیں ٹھکراتا اور نہ ہی نیاز فتح پوری کی 

چیز کو  شک و شبہات سے دیکھتا ہے ۔ جس عورت کا اس ناول میں طرح ہر  

ذکر ملتا ہے وہ خیالی عورت نہیں بلکہ گوشت پوست کی عورت ہے جو ہماری 

 حقیقی زندگی  اور معاشرے میں موجود ہے ۔         

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ نذیر احمد ، سر شار  اور شرر کا  تعلق زندگی 

لیے ان کے ناولوں میں روایت کی پاسداری  اور کسی قدر   سے گہرا تھا۔ اس

قدامت اور جدت میں کشمکش  تو ملتی ہے  مگر انہوں نے اپنے معاشرے میں 

قدامت کے بتوں  کو نہیں توڑا۔ اس لیے اس کے ردعمل میں  آنے والی ناول 

نگار نگاروں کی  نسل مرزا سعید ، نیاز فتح پوری اور قاضی عبدالغفار ایسے ناول 
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ہیں جنہوں نے مردہ ،  گھسے پٹے  اور فرسودہ نظام کے خالف  اپنی  آواز 

 اٹھائی۔ 

رومانیت ، ماورائیت اور بے سروپا بغاوت کا سلسلہ کچھ زیادہ  دیر پا اور دراز 

ثابت نہ ہوا۔ دستو ر فطرت ہے کہ ہر عمل کا ایک ردعمل ہوتا ہے  اور یہاں تو 

بھی تھی کہ حقیقی دنیا اور حقیقی کردار  تہذیبی و معاشرتی سطح پر ضرورت

تخلیق کیے جا ئیں۔ کیونکہ آپ خالی اور خیالی دنیا اور روایت سے یکسر بغاوت 

اور محبت کے قصوں تک  خود کو کب تک مقید کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 

متذکرہ باال رجحان کو کچھ زیادہ پذیرائی نہ مل سکی      اور جلد ہی اس کا 

یقت نگاری کی صورت میں سامنے آیا ۔ اس دبستان کے روح رواں پریم ردعمل حق

  چند ہیں۔ جنہوں نے صحیح طور پر سماجی حقیقت نگار ہونے کا حق ادا کیا ہے ۔  

اردو ناول کی تاریخ اور ارتقاء میں پریم چند ایک عہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ 

اپنا سفر شروع کیا اور  اس لیے کہ وہ تمام رجحانات جنہوں نے نذیر احمد سے

ء تک اردو ناول میں چلتے ر ہے ۔  ان کے بہت کچھ لوازمات اور کئی ایک ۱۹۳۶

صورتیں کم و بیش کسی نہ کسی طرح پریم چند کے ناولوں میں بھی نمایاں ہوتی  

رہیں  ۔  اس کی  پہلی وجہ یہ ہے کہ   انہوں نے سارے ہندوستان کی زندگی کو 

کی  ناول نگاری اس عہد کی سیاسی ، سماجی اور معاشرتی پیش کیا اور دوسرا ان 

 حاالت کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑی ہوئی ہے ۔ 

پریم چند کی تخلیقی زندگی میں جو ناول نگاری کی نئی نسل ابھر آئی تھی ۔ ان میں 

قاضی عبد الغفار ، مجنوں کورگھ پوری ، عظیم بیگ چغتائی ، آل احمد سرور  

اہم ہیں۔ ان سب کی ناول نگاری میں  جو انہیں انفرادیت بخشتی  وغیرہ کے نام بہت

ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس کھیپ نے مغربی علم و ادب سے استفادے اور 

اثرات کی بنیاد ڈالی ہے ۔ ان لوگوں کے ہاں پرانی قدروں سے رو گردانی ، باغیانہ 

نظر آتا ہے ۔ یہی  رویہ اور خاص طور پر مذہب سے بیزاری کا رویہ پروان چڑھتا

باغیانہ جذبہ تر قی پسند تحریک شروع ہونے کے بعد اور بھی شدت اختیار کر 

جاتا ہے۔  مجموعی طور پر تیسری اور چوتھی دہائی میں مغربی علوم و ادب سے 

اثرات قبول کرنے اور مغرب میں اٹھنے والی تحریکوں سے ادیب متاثر نظر آتے 

وں کا اثر غالب ہے ۔ اکثر و بیشتر تخلیقات مغربی ہیں ۔ اس لیے ان پر مغربی ادیب

ادب سے مرکزی خیال اخذ کرکے انہیں اپنی زبان اور ماحول میں پیش کر دیا گیا 

 تھا۔ 

مارکسیت اور اشتراکیت  کی تحریک بھی  انہی دنوں زوروں پر تھی ۔ دوسری 

پر جنگ عظیم اور بیسویں صدی کے صنعتی انقالب نے انسان  میں  باطنی طور

تحلیل ’’شکست و ریخت ، یاسیت اور نا امیدی پیدا کر دی تھی  جس  کا عالج 

کی صورت میں سامنے آیا۔ ان دونوں تحریکوں نے انسان کے بنیادی ‘‘ نفسی 

میں ‘‘  جنس کی جبلت’’ اور ‘‘ بھوک کی جبلت  ’’ مسائل کو دو بنیادی جبلتوں 
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کین ہی انسان کے دکھوں کا مداوا تقسیم کر دیا اور کہا کہ ان کی بار آوری اور تس

کر سکتی ہے ۔ ان دونوں تحریکوں نے جہاں زندگی کو دیکھنے کے سابقہ تمام 

 نظریات کو متاثر اور رد کیا وہیں دنیا بھر کے ادب کو بھی متاثر کیا۔

ان  دو تحریکوں کے زیر اثر دو رویے ایک دوسرے کے متوازی چلنے  اور  

کہ ادب میں حقیقت نگاری کا رجحان پر وان چڑھنے نشوونما پانے لگے ۔ اول یہ 

لگا ۔ جس کے سبب جدید ناول میں زندگی سے  متعلق ہر قسم کے حقائق پیش کیے 

جانے لگے  ۔ دوم یہ اس کا الزمی نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کے ادیب بلخصوص 

ناول نگار ، اپنی تخلیقات میں داخلی اور خارجی دونوں سطح پر  زندگی کو پیش 

کرنے لگے ۔ خارجی زندگی کی پیش کش میں مارکس کے نظریات کی وجہ سے 

ما حول اور سماج کا تجزیہ ضروری قرار پایاجبکہ فرائیڈ کے زیر اثر داخلی 

سے ‘‘ تحلیل نفسی’’زندگی کی حقیقت کا تجزیہ جدید نفسیاتی علم بلخصوص 

اشتراکیت  اثرات و استفادے کا رجحان  تیزی سے زور پکڑنے لگا۔ مارکس اور

تحلیل ’’سے قطع نظر چونکہ یہ ہمارے موضوع سے خارج ازبحث ہے۔ جہاں تک 

ادب میں اس  رجحان  نے ایک انقالب برپا کر دیا۔ جہاں کا تعلق ہے  ‘‘ نفسی 

عالمی سطح پر ادب کو متاثر کیا وہیں اردو ادب بھی اس سے ‘‘ تحلیل  نفسی ’’

میں یہی زمانہ جو ترقی پسند تحریک  اثرات قبول کیے بغیر نہ رہ سکا۔  برصغیر

اور اشتراکیت کے عروج کا زمانہ ہے اور اسی کے زیر اثر ہی ادب تخلیق ہو رہا 

سے اثرات قبول کرنے اور فرائیڈ کے افکارو ‘‘ تحلیل نفسی’’تھا۔ اس کے متوازی 

کے زیر اثر اردو ناول ‘‘ تحلیل نفسی ’’نظریات سے متاثر ہونے والوں نے بھی 

اد اور کرداروں کی پیش کش میں نئے تجربات کا آغاز کیا ۔  آزادی سے کے  مو

قبل اور بعدمیں فرائیڈ کے افکار ونظریات کے زیر اثر ناولوں کے مطالعے سے 

زیادہ پر ‘‘ نظریہ جنس’’یہ واضح ہوتا ہے کہ ناول نگاروں کے لیے فرائیڈ کا 

اتفاق کی بات یہ ہے کشش اور دلفریب رہا ہے ۔  جو سب سے زیادہ  دلچسپ اور 

کہ     تر قی پسند ناول نگاروں نے یوں تو حقیقت  نگاری کی دھن میں جنس کو 

سے انکاری ‘‘ نظریہ جنس’’بھی اپنے ناولوں کا حصہ بنایا ہےمگر فرائیڈ کے 

رہے ہیں۔ تاہم یہ رویہ تمام ترقی پسند ناول نگاروں کا نہیں ہے   کیونکہ بہت زیادہ 

سے کشش محسوس کی ہے بلکہ ‘‘ نظریہ جنس ’’ئیڈ کے ناول نگاروں نے فرا

 اسے اپنے ناولوں میں جگہ بھی دی ہے 

ء سے لے کر بیسویں صدی کی آخری دہائی تک مختلف انداز میں ۱۹۳۰یہ سلسلہ 

جاری رہا اور یہ بھی درست ہے کہ جو زور آزادی سے دو دہائی پہلے اور دو 

بتدریج  کم ہوتا گیا ہے۔ جیسا کہ بارہا دہائی بعد رہا ہے ۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ 

ذکر پیچھے آ چکا ہے کہ فرائیڈ کے نظریات نے ناول کوفکری  اور فنی دونوں 

سطح پر متاثر کیا ہے۔ یہی حال اردو ناول کا بھی ہے۔   فرائیڈ کے افکارو نظریات 

کے زیر اثر لکھنے اور متاثر ہونے والوں میں وہی اصحاب ہیں جن کا ذکر 

 آچکا ہے  ۔پیچھے  
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کے موضوع کے تحت ‘‘ اردو ناول پر فرائیڈ کے افکارو نظریات کے اثرات’’   

فکری سطح پر اردو ناول میں  مواد اور کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے 

 مندرجہ ذیل   سواالت کے جوابات تالش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔

ا تعلق ہے ؟،  فرد کی فرد بحثیت فرد کیا ہے؟ ، فرد کا معاشرے سے کس نوعیت ک

شخصیت کی تشکیل اور نشوونما میں لحد سے لے کر مہد تک  جبلت جنس کا کیا 

کردار رہتا اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟، شخصیت کی تعمیر اور تخریب میں ال 

شعور کا کیا عمل دخل ہوتا ہے ؟، شخصیت کی تعمیر میں کون سے محرکات کار 

عمیر میں ذہنی الجھنیں کیونکر اور کیسے جنم لیتی فرما ہوتے ہیں؟، کردار کی ت

ہیں اور اس کے ردعمل میں فرد کی ذات اور قول و فعل کیا سمت اختیار کرتے 

ہیں ؟، فرد کی جنسی زندگی مختلف ال شعوری محرکات سے کیونکر متاثر ہوتی 

ہیں؟، فرد کی  جنسی گھٹن یا ناآسودگی ، جنسی محرومیاں ، جنسی تلذذ سے پیدا 

ہونے والی  الجھنوں کی نوعیت کیا ہے ؟ اور یہ تمام محرکات کس قدر فرد کو 

 بحرانی کیفیت اور اس کی شخصیت کو عدم توازن سے دوچار کرتے ہیں؟

ء کے بعد فرائیڈ سے متاثر ہونے والے ۱۹۳۰اردو ناول کی تاریخ اور ارتقاء میں 

فکارو نظریات سے براہ ناول نگاروں میں عزیز احمد سر فہرست ہیں۔  فرائیڈ کے ا

راست اثرات و استفادہ کرنے والوں میں انہیں اولیت حا صل ہے۔ انہوں نے اپنی 

ناول نگاری میں سیاسی ، سماجی اور نفسیاتی پس منظر میں ہندوستان کی تہذیب 

میں  پیش کیا ہے ۔ مٹتی اور جنم لیتی تہذیب ، پرانی   ےکو بڑے فنکارانہ پیرا ہ

ور  جدید کو قبول کرنے میں  تشکیک ،نئی تہذیب  اور پرانی تہذیب کی باقیات ا

میں کشمکش  کے نتیجے میں جنم لینے والے  مستقبل کے منظر نامے کو انہوں 

جنس ’’نے اپنے ناولوں کا مو ضوع بنایا۔ اس پیش کش میں   ان کے ناولوں میں  

 کو بنیادی اہمیت  حاصل رہی ہے۔ ‘‘ 

سمیت کئی ناول نگاروں نے راویتی ناول نگاری سے ء کے بعد عزیر احمد  ۱۹۳۰

ہٹ کر جہاں ہیئت اور مواد میں نت نئے تجربات کئے و ہاں جنسی جذبات اور 

احساسات کا بھی کھل کر بیان کیا۔ جنس کا بیان اس سے پہلے لکھے جانے  والے 

ء کے بعد ۱۹۳۰ناولوں میں بھی ملتا ہے مگر ان   میں ایسی بے باکی نہیں جو 

جنس ’’ ناولوں میں ہے۔  اس دور کی دوسری بڑی انفرادیت یہ ہے کہ اب کے

کو شخصیت ‘‘ جنس ’’کے طور پر بیان نہیں کیا گیا بلکہ ‘‘ جنس’’کو  محض ‘‘

کے الشعوری پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔ اب کردار صرف کردار نہیں رہے 

لوازمات اور  بلکہ ان کی شخصیت کی تعمیر و تخریب میں الشعور اور اس کے 

وظائف کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگئی۔ اس نئے رویے اور رجحان میں سائنس  

 اور نفسیات خاص طور پر فرائیڈ کے نظریات نے اہم کردار ادا کیا۔

عزیز احمد کے  ناولوں میں بھی جنسی جذبہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ محقیقین  

کچھ لوگوں ے میں  تقسیم نظر آتے ہیں۔کے معامل‘‘ جنس نگاری ’’اور نقاد  ان کی 
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کے نزدیک عزیز احمد نے جنس کے صحت مند اور فطری پہلوؤں کو نظر انداز 

کر کے فحش نگاری اورسستی جذباتیت کو فروغ دیا ہے۔ جب کہ کچھ لوگوں نے  

 کو سراہتے ہوئے انہیں اردو کا ڈی ۔ ایچ۔ الرنس کہا ہے۔  ‘‘ جنس نگاری’’ ان کی 

فرائیڈین نقطہ نظر سے جنس کی تقسیم فطری ، صحت مندانہ ، خالص جنس ، 

فحش نگاری ، لذتیت یا سستی جذباتیت  کا کوئی مفہوم نہیں۔ فرائیڈ نے جنس کو 

وسیع تر مفہوم میں دیکھا اور بیان کیا ہے ۔ تاہم  پھر بھی تمام جنس کو فرائیڈ کے 

اور نہ ہی تمام جنس کےبیان کا تجزیہ نظریہ جنس کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا 

سے ‘‘ ہوس’’فرائیڈ کے افکارو نظریات  کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے ۔ 

تک عزیز احمد کے تمام ناولوں میں جنس کا بیان ملتا ہے۔ تاہم اس مقالے ‘‘ شبنم’’

میں ان  ناولوں کو اہمیت دی گئی ہے جن میں فرائیڈ کے  افکار و نظریات  سے 

 یا اثرات  ملتے ہیں۔  استفادہ 

کو بنیادی اہمیت حاصل ‘‘ جنس’’ء(میں ۱۹۳۱‘‘   )ہوس’’عزیز احمد کے ناول 

ہے جس پر تمام نقاد متفق ہیں ۔ جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو اکثر و 

 ہوسبیشتر کا یہ خیا ل ہے کہ یہ ناول پردے کی مخالفت میں تحریر کیا گیا ہے ۔ 

رجحانات سامنے آتے ہیں ۔ پہال رجحان خالصتاً اسالمی و میں پردے کے متعلق دو 

اخالقی ہے  جس میں عورت کو پردے کی  پا بندی پر سختی سےعمل کی ترغیب  

ہے  جبکہ دوسرا رجحان  جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کی سوچ ہے جو اس سے 

 بیزار ہے  ۔

پنی موجودہ تہذیب اس ناول کا مرکزی کردار نسیم اس نئی نسل کا نمائندہ ہے جو  ا

میں پردے کا سخت مخالف ہے۔ ایک طرف وہ پردے کو جنسی و جذباتی گھٹن کا 

ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو دوسری طرف  اس کے نفسیاتی مضر اثرات دکھاتا ہے۔ اس 

کے نزدیک فطری جنسی جبلی و جذباتی احساسات کو پردے میں قید کرنے سے 

 فائدے کی بجائےنقصان ہے ۔ 

کو مال کر  ان دونوں کا تجزیہ کیا جاتا ‘‘ مر مر اور خون’’اور   ‘‘ وسہ’’عموماً 

ہے۔اس کی وجہ شائد ان دونوں کا موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے کے 

سے استفادے کے ‘‘ نظریہ جنس’’قریب ہونا ہے۔ دونوں ناولوں میں فرائیڈ کے

ناولوں  کو مال  ، دونوں‘‘مر مر اور خون’’اور ‘‘ہوس’’شواہد  ملتے ہیں ۔عموماً 

کر ان کا تجزیہ کیا جاتا ہےجس کی وجہ ان دونوں کے موضوعات  ایک  دوسرے 

ً  سال  بھر کا فرق  ً کے قریب ہیں اور زمانی اعتبار سے بھی ان دونوں میں  تقریبا

 ہے۔

میں شائع ہوا۔اس ناول میں دو نوجوان لڑکیوں کی  ۱۹۳۲‘‘ مر مر اور خون’’

کے زیر اثر ان کی جنسی زندگی کے حقائق ‘‘ جنسنظریہ ’’محبت کو فرائیڈ کے

اور شدت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس ناول میں یہ  دکھانے کی شعوری کوشش  

کی گئی ہے کہ جسمانی تعلقات سے متعلق ایک دوشیزہ کے افالطونی  احساسات 
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وجذبات اور اخالقی اقدار،معاشرتی اصول وضوابط کس طرح جنسی جذبے کی 

جان کے آگے بند باندھنے میں ناکام رہتے ہیں۔عذرا اور نسرین دو انتہا اور ہی

لڑکیاں ہیں جو دو مختلف طبقے اور خیال کی نمائندہ ہیں ۔عذرا جنسی تعلقات کے 

حوالےسے سماجی اقدار اور ان کی جکڑ بندیوں کی وجہ سے خوف اور الجھنوں 

بندیوں کی مخالف کا شکار ہےجبکہ نسرین فطری جنسی جبلی خواہشات پر عائد پا 

 ہے۔

ء(عصمت  چغتائی کا پہال ناول ہے ۔ جس کا موضوع دیوداس ۱۹۴۱‘‘  )ضدی ’’

قسم کا  رومانی المیہ ہے جس میں محبت کے افالطونی تصور کے ساتھ ساتھ 

انسانی جذبات اور ماحول کے زیر اثر انسانی نفسیات کا شعور بھی ملتا ہے ۔ پورن 

ا دباؤ برداشت نہیں کر پاتا جس کا نتیجہ اس کی اور )والدین( ک‘‘ سپر ایگو’’اپنے 

اس کی محبوبہ کی خود کشی کی صورت میں نکلتا ہے جس کا مطالعہ ہم فرائیڈ 

کی روشنی میں کر سکتے ہیں یا ان ‘‘ جبلِت مرگ’’کی وضع کردہ  اصطالح

 کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ‘‘ جبلت مرگ’’دونوں کی موت کو

ء(ایک ایسا ناول ہے  ۱۹۴۳‘‘ )گریز’’کے بعد ‘‘ مر اور خونمر’’اور ‘‘ ہوس’’

جسے نہ صرف نقادوں نے سراہا ہے بلکہ خود عزیز احمد کو بھی اسے اپنا کہتے 

ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے۔ سماجی ، سیاسی اور معاشی پس منظر میں لکھے 

کی طرح  اس ناول ‘‘ مرمر اور خون’’اور ‘‘ ہوس’’جانے والے اس ناول میں 

میں بھی جنس کا بیان اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔بعض لوگ جنس کے اس حد 

سے زیادہ بیان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے  اسےسستی جذباتیت ، لذتیت اور فحش 

 نگاری  سے تعبیر کرتے ہیں۔   

جنس کے اس بیان میں فرائیڈ سےاستفادہ و اثرات  کے ا شارے ضرور ملتے ہیں 

قدر نقطہ سامنے نہیں آتا جو کسی کردار کی شخصیت   کو  مگر اس قدر کوئی قابل

 غیر متوازن ، ابنارمل یا اس میں کوئی نفسیاتی الجھن    کوسا منے الئے

اس ناول میں نعیم ایسا کردار ہے جو                                                            

فرائیڈ کے نام اور   اس نہ صرف معاشی و سیاسی نظریات سے واقف ہے بلکہ 

کےافکار  سے بھی متعارف ہے۔  ناول کے مطالعے کے دوران متعدد جگہوں پر 

نعیم فرائیڈ کا ذکر کرتا دکھائی دیتا ہے ۔ نعیم کی شخصیت   کی تعمیر و تخریب  

اور ذہنی  و جنسی زندگی  میں بھی فرائیڈ کی نفسیات  کے اثرات نظر آتے ہیں۔ 

لیم کے سلسلے میں یورپ جاتا ہے تو   وہ اپنے باقی خاص طور پر جب وہ تع

معاشقوں کے ساتھ ساتھ بلقیس کو بھ نہیں بھولتااور اپنے تخیل میں جنسی حظ اٹھاتا 

کا    Day dreamingنظر آتا ہے۔ایسے شخص  کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ 

 شکار ہے۔

ات خاص طور پر ء(جنسی نفسی۱۹۴۴‘‘  )ٹیڑھی لکیر’’عصمت چغتائی کا ناول 

فرائیڈ کے نظریہ جنس سے خاصا متاثر نظر آتا ہے ۔ اس ناول میں بے شمار 
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کردار موجود ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے نفسیاتی و جنسی الجھنوں میں 

گھرے نظر آتے ہیں ۔ اس ناول کا اہم اورمرکزی کردار شمن اپنے رویے ، افعال و 

کا مرکب ہے۔ اس لیے ناول نگار نے  اعمال  اور کردار سے نفسیاتی الجھنوں 

میں شمن کی شخصیت کا نفسیاتی ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’کہا ہے۔ ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’اسے 

ارتقاء پیش کیا گیا ہے ۔ اردو  ناول کے ارتقاء میں یہ سوانحی نوعیت کا بہت ہی 

اہم اور منفرد ناول ہے ۔ جس میں مرکزی کردار شمن کے بچپن سے لے کر شادی 

ال بڑی تفصیل سے ملتے ہیں۔  شمن زندگی کے جتنے مراحل سے تک کے احو

گزرتی ہے ہر مرحلہ ، ہر واقعہ ، اس سے وابستہ ہر رشتہ ،  اس کی شخصیت کی 

تعمیر وتخریب  اور ٹیڑھے پن میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ عصمت چغتائی نے 

ستفادہ کیا اس کردار کی تعمیر میں  فرائیڈ کے افکارو نظریات سے کافی حد تک ا

ہے ۔ جس کا اقرار وہ خود بھی کرتی ہیں لیکن بقول ان کے کہ فرائیڈ کے نظریات 

 سے انہوں نے مدد ضرور لی ہے مگر فرائیڈ کے اصولوں کو الٹ کر دیکھا ہے ۔ 

فرائیڈ کے نظریات سے استفادے کےاقرار تک تو بات درست ہے لیکن الٹ کے 

س  کا جواب ان کا جنسی تحریک کی دیکھنے والی بات سے اختالف ممکن ہے ۔ا

اہمیت کو تسلیم کرنا ہے ۔ جہاں تک شمن کے کردار پر ماحول کے اثر کی بات 

( کا انکشاف Super Egoہے اس سے فرائیڈ بھی انکاری نہیں ۔ فرائیڈ کا سپر ایگو )

دراصل  معاشرہ ،  سماجی ماحول، سماجی اقدار ،  اخالقیات کے مماثل ہے  اور 

شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ جسے عصمت نے  یہی فرد کی

ماحول کا اثر کہا ہے ۔ناول کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے کہ شمن اور  ناول 

میں  موجود دوسرے کرداروں کےقول  و عمل میں فرائیڈین فکر غالب نظر آتی 

اس طرح ہے ۔ عصمت کا کمال یہ ہے کہ اس نے فرائیڈ کے افکار و نظریات سے 

( کا گماں نہیں ہوتا۔  اس Case Historyاستفادہ کیا ہے کہ  کہیں بھی کیس ہسٹری )

ناول میں بنیادی طور پر شمن ہی کا  نفسیاتی ارتقاء پیش کیا گیا ہے ۔ با قی جتنے 

بھی کردار  ہیں وہ شمن کی شخصیت  اور ٹیڑھے پن میں کسی نہ کسی طرح سے 

ردار کا جائزہ پیش کیا گیا ہے ۔ شمن کے بچپن  ذمہ دار ہیں۔ ذیل میں شمن کے ک

کے وہ تمام مراحل اور مندرجات  اور نا آسودگیاں موجود ‘‘ طفلی جنسیات’’میں 

اوڈی پس ’’ہیں جن کو فرائیڈ نے بیان کیا ہے۔شمن کی شخصیت میں 

کے اثرات بھی ملتے ہیں،وہ تخیل میں بھی آسودگی ‘‘ ہم جنسیت’’اور ‘‘کمپلیکس

کا خاطر ‘‘ تحلیل نفسی’’ی ہےاور اسے خواب بھی آتے ہیں جن میں حاصل کرت

بھی ملتی ‘‘ تحلیل نفسی’’خواہ مواد موجودہے۔چند کرداروں اور خود شمن کی 

ہے۔شمن کی شخصیت میں ایذا کوشی،ایذا طلبی اورایذا پسندی  جیسے عناصر بھی 

وابستگی  موجود ہیں اور وہ ہر رشتے کے متعلق خاص کر جن سے اسے جذباتی

ہوتی ہے سے متعلق جذباتی دو رخی بھی دیکھنے میں آتی ہے۔الغرض فرائیڈ کے 

ٹیڑبی لکیر ’’نظریات کو عملی صورت میں اگر کسی ناول میں دیکھا گیا ہے تو وہ

 ہے۔‘‘ 
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ء ( میں منظر عام پر آیا ہےجو کہ منٹو  کا اکلوتا ناول ۱۹۵۴‘‘)بغیر عنوان کے ’’ 

ہے ۔  منٹو نے اس ناول میں بیس سالہ نوجوان  سعید کی ذہنی زندگی کو پیش 

کی روشنی میں  اس کی نفسیاتی ‘‘ تحلیل نفسی’’کرتے ہوئے فرائیڈ کے نظریہ 

گہری چھاپ اکثر جگہ نظر آتی  تحلیل کی ہے ۔ اس لیے فرائیڈ کے نظریات کی

ہے ۔ آپ بیتی کے انداز میں لکھا جانے واال یہ ناول اہم ، سنجیدہ اور غیر معمولی 

(کی Idانفرادیت کا حامل ہے ۔ اس ناول میں سعید نامی نوجوان کی شخصیت کو اڈ)

( سے کشمکش میں مبتال Super Egoجنسی جبلی خواہشات کے زیر اثر سپر ایگو )

ہے۔ یہ کشمکش  اس کے ذہن میں ایک الجھن پیدا کر دیتی ہے کہ وہ  دکھایا گیا

عورت سے قربت کی خواہش  کے باوجود اس  کےقریب جانے سے گھبراتاہے ۔ 

سعید اپنی بیس سالہ زندگی میں ابھی تک محبت کرنے میں کا میاب نہیں ہو سکا 

بت تھا ۔ اپنے دوستوں سے محبت کے قصے سن کر اس کے دل میں   بھی مح

کرنے کی امنگ جاگ اٹھی ۔ وہ سوچتا کہ اس کا وجود محبت کے بغیر بیکار اور 

ادھورا ہے۔  یہ بات اسے بے چین کیے رکھتی۔پہلے پہل وہ ایک راجو نامی لڑکی 

سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہےجو کہ ایک غریب لڑکی ہے۔ راجو سے 

اگروں کے محبت کرنے میں اسے سب سے بڑی الجھن   درپیش ہے کہ  سود

بیٹوں کے ساتھ اس کے نا جائز تعلقات ہیں۔وہ ایک بار اس پر نا کام جنسی حملہ 

کی کار فرمائی ہے کہ ‘‘ الشعور’’بھی کرتا ہے۔اس کی اس ناکامی کے پیچھے 

بچپن میں اسے ان چیزوں سے دور رکھا گیا ہے،اس بات کا الزام وہ اپنے والدین 

اسے ادھور چھوڑ دیا ہے۔جزوی طور پر   اور تہذیب پر عائد کرتا ہے کہ اس نے

کے اثرات بھی ملتے ہیں۔عورت سے قربت میں ‘‘ اوڈی پس کمپلیکس’’ سعید میں

گھبراہٹ محسوس کرنے والے سعید کی الجھن فاریا نامی لڑکی دور کرتی ہے۔  

فاریا کی خود سپردگی اس میں اعتماد پیدا کر دیتی ہے اور اس کی تمام الجھنیں 

 ہیں۔ اور وہ صحت مند زندگی اور رویے کی طرف لوٹ آتا ہے ۔  ختم ہو جاتی

ء (پنجاب کے گاؤں ۱۹۶۰‘‘ )ایک چادر میلی سی’’ راجندر سنگھ بیدی کا ناولٹ 

کی ایک بیوہ عورت  رانو اور اس کے دیور منگل کی نفسیاتی الجھنوں ‘‘ کوٹلہ ’’ 

ہے ۔اقتصادی  کی کہانی ہے ۔ رانو جس کے خاوند تلوکے کو قتل کر دیا جاتا

مجبوریوں اور سماجی پابندیوں کے سبب اسے اپنے نو جوان دیور منگل کے ساتھ 

رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا پڑتا ہے ۔     رانو اور منگل کی کہانی اپنے اندر  

سے متاثر ہے وہاں ‘‘ شکتی پوجا’’جہاں قدیم ہندوستانی فکر کے نظریہ جنس 

اوڈی پس ’’ وضع کردہ اصطالح   کے تحت‘‘نظریہ جنس ’’فرائیڈ کے 

( کے اثرات بھی  موجود   ہیں ۔بھابی ،دیور کا رشتہ (Oedipus Complex‘‘کمپلیکس

جب ازدواجی رشتے میں تبدیل ہوتا ہے تو دونوں کو جنسی تقاضوں کی بارآوری 

میں کئی الجھنیں گھیر لیتی ہیں۔  اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ منگل رانو سے بہت  

اور  مشرقی روایات کے زیر اثر رانو چھوٹے دیور کو بیٹے کی حیثیت چھوٹا تھا 

سے پاالتھا۔رانو سوچ بھی نھی سکتی تھی کہ اس کے خاوند کی اچانک موت کے 
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بعد اس دیور سے گاؤں والوں کے کہنے پر شادی کرنی پڑے گی جسے اس نے 

ا جو بڑی اپنی اوالد کی طرح، اپنے ہاتھوں سے پاال ہےاور یہی حال منگل کاتھ

جیسا اتفاق بھی ‘‘ ایڈی پس ریکس’’بھابھی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔اس کہانی میں 

ہے اوراور دونوں کردار قسمت کی بد نصیبی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔تاہم یہ 

الجھنیں جو دونوں کو جنسی فعل سر انجام دینے میں حائل ہوتی ہیں،شراب کے 

وں اپنے رشتے کی معنویت کو سمجھ توسط سے ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دون

 جاتے ہیں ۔  

ء (ممتاز مفتی کا  ایک سوانحی ناول ہے۔ جسے ۱۹۶۱‘‘ )علی پور کا ایلی’’

مصنف نے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں خود اسے ناول کے اہم اور مرکزی 

کردار ایلی کی روداد کہا ہے۔  اس ناول میں  انہوں نے ایلی کی سر گزشت لکھتے 

لی کی شخصیت کا ارتقاء پیش کیا ہے۔ ان کے بقول یہ ضخیم کتاب ناول ہوئے  ای

کی بجائے آپ بیتی ہے ۔ تیسرے ایڈیشن میں انہوں نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ یہ 

ان کی اپنی آ پ بیتی ہے جبکہ اس داستان کے واقعات اور کردار حقیقت پر مبنی 

فسانے کی آمیزش کی ہے  ہیں۔ کچھ ضمنی کرداروں میں انہوں نے حقیقت اور ا

جس کا  سبب مصنف کی عجز و انکساری تھی کہ وہ ان کی عظمت کو اجاگر نہیں 

 کر سکتا تھا۔ 

یہ انکشاف یقیناً  مصنف کی دیدہ دلیری کا ثبوت اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ 

انہوں نے نہ صرف واقعات اور کردار کے حقیقی ہونے کا اعتراف کیا ہے بلکہ 

میں پیش کیے جانے والے کردار جن میں والدین ، بہن بھائی ، رشتہ دار،   اس ناول

عزیز وا قارب ، دوست احباب وغیرہ کے ناموں کی ، اصل ناموں کے ساتھ 

تیسرے ایڈیشن  کے اختتام پر ایک فہرست بھی چسپاں کی ہے۔ عالوہ ازیں قصبوں 

نام بھی ، شہروں اور محلوں کے فرضی ناموں کے  سامنے اس کے اصلی 

فہرست میں درج کر دیئے ہیں۔ گھر میں انہیں پیار سے بولی کہہ کر پکارا جاتا 

 میں  اسی وزن پر انہوں  نے اپنا نام ایلی رکھا۔ ‘‘ علی پور کا ایلی ’’ تھا۔ اس لیے 

پر فرائیڈ کے افکار و نظریات سے استفادہ اور اثرات کے ‘‘ علی پور کا ایلی ’’ 

و اس ناول میں ایلی کے توسط سے یہ بات سامنے آتی حوالے سے دیکھا جائے ت

ہے کہ اس نے اپنی تعلیم کے دوران نٹشے ، بر گساں  ، بر ٹینڈرسل ، ہالڈین ، 

جیمز جونز ، ہیوال ک ایلس، دوستو فسکی اور خاص طور پر نفسیات کے روح 

ریات رواں سگمنڈ فرائیڈ کا مطالعہ بھی کیا ہے۔     ایلی کے فرائیڈ کے افکارو نظ

سے تعارف اور مطالعہ کے اقرار کے با وجود بولی )ممتاز مفتی (  اپنی تخلیقات 

میں فرائیڈ کے افکار و نظریات سے استفادے کو قبول کرنے میں انکاری  نظر 

آتے ہیں  ۔مختلف لوگوں کو دیئے جانے والے انٹر ویو ز  میں انہوں نے  یہ اقرار 

اء  ادب سے ہوئی تو انہوں نے ادب کے تو کیا کہ جب ان کے مطالعے کی  ابتد

ساتھ ساتھ فلسفے کا مطالعہ بھی کیا۔ ان دونوں سے جب جی بھر گیا تو نفسیات اور 
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خاص طور پر اس سے وابستہ   جنسی  نظریات    میں انہیں کشش محسوس ہوئی 

 اور وہ اس میں  دلچسپی  لینے لگے۔ 

یڈ کو پڑھا اور خا ص طور پر مندرجہ باال انکشاف و اقرار   کہ انہوں نے فرائ

جنسی نظریات میں ان کی دلچسپی رہی، کے باوجود ممتاز مفتی کا فرائیڈ سے 

اثرات  و استفادہ کہ اقرار میں گریز سمجھ سے باال تر ہے۔ ان کے بیٹے عکسی 

مفتی جو خود نفسیات کے شعبے سے وابستہ تھے انہوں نے بڑے وثوق سے کہا 

 یڈ کا مطالعہ کر رکھا ہےہے کہ ممتاز مفتی نے فرائ

کو اگر ممتاز مفتی کی آپ بیتی )جس کا انہوں نے خود بھی ‘‘ علی پور کا ایلی’’ 

اقرار کیا ہے(  تصور کیا جائے تو ایلی  کی بیالیس سالہ  زندگی کے مہیا کردہ 

کوائف  سے جو  ممتاز مفتی کی شخصیت سامنے آتی ہے۔ اس میں بچپن ، بچپن 

، والدین کے ساتھ تعلق ، جنسی زندگی، جنسی زندگی   کی  کے احساسات و جذبات

پیدا کردہ الجھنیں،  محبت ، نفرت، رقابت وغیرہ کے بیان میں فرائیڈ کے افکارو 

نظریات کی واضح جھلک موجود ہے۔  کہیں کہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ  ایلی 

نے فرائیڈ کی  کی زندگی ،فرائیڈ کی ذاتی زندگی کے بہت قریب ہے  ۔نجیبہ عارف

ممتاز مفتی کا ’’ذاتی زندگی اور ممتاز مفتی   کی زندگی کا  موازنہ کرتے ہوئے 

میں دونوں کے حاالت و واقعات میں کئی ایک مماثالت کا ذکر کیا ‘‘ فکری ارتقاء

ہے ۔ ان کے خیال میں فرائیڈ جس طرح اپنی ذاتی زندگی کے   کوائف منظر عام  

سچ بھی ہے   کہ فرائیڈ نے اپنے خطوط اور سوانح  پر النے کے خالف تھے ) یہ

عمری میں اپنے حاالت  و واقعات ضرور لکھے ہیں لیکن نجی حاال ت و واقعات  

اور احساسات و جذبات کو ان میں جگہ نہیں دی تھی  ( شاید ممتاز مفتی بھی یہی 

 چاہتے ہو ں۔ ان دونوں حضرات کا موازنہ طوالت کی وجہ سے ممکن نہیں تاہم

نجیبہ عارف نے دونوں کے موازنہ سے جو ممتاز مفتی  کی شخصیت پیش کی 

 ہے وہ ہمارے موضوع کے پیش نظر بھی کافی مفید ہے

‘‘ علی پور کا ایلی ’’ناول کے مطالعے سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ 

میں  ایلی کی شخصیت کی تشکیل اور ارتقاءمیں فرائیڈ کے افکارو نظریات سے 

تک استفادہ کیا گیا ہے۔ ممتاز مفتی نے فرائیڈ کے افکارو نظریات کو پیش بہت حد 

کرنے  یا اثرات قبول کرنے میں کورانہ تقلید کی روش سے ہٹ کر اپنی تخلیقی  و 

فنی بصیرت  سے  ان نظریات کی ترجمانی اس طرح  کی ہے کہ کہیں بھی ایسا 

 ھر دیا ہو۔  محسوس نہیں ہوتا  کہ انہوں نے کیس ہسٹری میں رنگ ب

میں موجود کرداروں کی نفسیاتی و جنسی الجھنوں اور ‘‘ علی پور کا ایلی’’

پیچیدگیوں  کا ذکر کریں  تو سب سے پہلے ایلی وہ مرکزی ا ور اہم کردار ہے 

جس کے تمام کوائف  زندگی بچپن سے لے کر اڈھیر عمر تک  اپنی تمام جزئیات 

ے کہ ایک شخص کی بیالیس برس کی ں کہیاور تفصیل سے ملتے ہیں۔  یعنی یو

زندگی کے اتار چڑھاؤ ، احساسات  و جذبات ، گھریلو زندگی اور جذباتی و جنسی 
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وابستگیاں  اور ان سے پیدا ہونے والے  مسائل  اور الجھنیں پیش کی گئی ہیں۔ 

 بقول مصنف کہ اس نے ایلی کی زندگی کا ارتقاء پیش کیا ہے۔   

یں ایلی کی شخصیت کا ارتقاء پیش کیا گیا ہے ۔ مجموعی طور پر  اس ناول م

فرائیڈ نے ایک فرد کی جنسی زندگی کے جو مراحل بتائے ہیں ایلی قدم بہ قدم ان 

مراحل سے گزرتا ہے۔ باپ کے رویے میں   عدم توجہی، اس کاجنسی اشغال کا بر 

مال اظہار ، مختلف عورتوں سے تعلقات ایلی کی شخصیت میں احساس کمتری  ، 

ورت سے نفرت ، جنسی فعل کو برا سمجھنا اور جنسی فعل میں ناکامی جیسی ع

نفسیاتی الجھنیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایلی کی جنسی زندگی کو جو دوسری بڑی 

شخصیت متاثر کرتی ہے وہ ایلی کی سوتیلی ماں صفیہ ہے ۔ صفیہ کے متعلق اس 

اور حسد ہے تو   کا  جذبہ دورخا  ہے ۔  جس میں  ایک طر ف نفرت ، جارحیت 

دوسری طرف اس کا بھر ا بھرا جسم، گورا رنگ ، النبا قد ، کشادہ پیشانی اس کے 

وہ بھرے بھرے   رلیے جنسی کشش کا با عث ہے ۔ بڑا ہو کر  الشعوری طور پ

جسم ، گورے رنگ اور النبے قد کی عورتوں میں اپنا محبوب تالش کرتا ہے  

(کا نتیجہ قرار دے سکتے ہیں ،جو اسے Displasementجسے ہم انتقال،استبدال )

شہزاد کی  صورت میں ملتی ہے ۔ ایلی اور شہزاد کے تعلق میں پیدا ہونے والی 

الجھنیں فرائیڈ کے اس قول کی تصدیق معلوم ہوتی ہے کہ فرد جب اپنی ماں سے 

مشابہہ لڑکی پر اپنی جنسی جبلت مرکوز کرتا ہے یا وہ جذبات جو اس کی ماں 

تھے اسے اپنے محبوب سے وابستہ کرتا ہے تو کئی ایک الجھنیں جنم سے متعلق 

لیتی ہیں۔ ایلی، شہزاد سے پہلی بار جنسی فعل میں ناکام ہو جاتا ہے ،اسے مہندی 

لگے  سرخ ہاتھوں سے عمر بھر نفرت رہتی ہے ۔   اس کے  شہزاد کے متعلق 

بعد میں شہزاد کی  جذبات ہمیشہ دو رخے رہتے ہیں۔     تاہم دونوں کی شادی اور

موت   ایلی کے عشق کو جسمانی سطح  سے اٹھا  کر بلندیوں پر ال کھڑا کرتی ہے 

۔مسلسل تگ و دو کے بعد وصال کا عر صہ بہت ہی کم  ثابت ہوتا ہے کیونکہ 

شہزاد بیمار ہوکر مر جاتی ہے۔    یہ المیہ یقیناً ایلی کی  شخصیت کو متزلزل کر 

نی محبت کو اپنے بیٹے عالی پر مر کوز کر کے خود کو سکتا تھا مگر ایلی نے اپ

 سنبھال لیااور وہ تصوف اور روحانیت کے راستے پر جا نکال۔  

کی مثبت اور منفی،دونوں صورتیں ‘‘ اوڈی پس کمپلیکس’’ ایلی کی شخصیت میں

ملتی  ہیں۔مثبت اس طرح کہ اسے باپ )علی احمد(سے نفرت جبکہ سگی 

ور سوتیلی ماں)صفیہ( میں جنسی کشش محسوس ہوتی ماں)ہاجرہ( سے ہمدردی ا

ہے اس ک حنا مالیدہ ہاتھ اس کی جنسی اشتہا کو بڑھا دیتے ہیں ،ملل کی کرتی اور 

سینے کے ابھار اس کی ر گ رگ  میں گرمی اور حرکت پیدا کر دیتے ہیں اور وہ 

ملی اسے ع‘‘ سپر ایگو’’صفیہ  کو الشعوری طور پراپنانا چاہتا ہے مگر اس کا 

طور پراس کی اجازت  نہیں دیتا تووہ تخیل میں تسکین تالش کرتا ہے،ٹھیک اسی 

طرح جیسے فرائیڈ کہتا  ہے کہ بچہ باپ کی جگہ لینا چاہتا اور ماں سے ہم بستری 

کرنا چاہتاہے،وہی کشش ایلی صفیہ میں محسوس کرتا اور اسی بچپن میں باپ کے 
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ر مبنی ہے۔ منفی صورت میں بچہ ہم خالف اس کا رویہ بھی دشمنی اور رقابت پ

جنس سے بھی تفرت کرتا ہے۔ایلی کو ہاجرہ سےہمدردی تو ہوتی ہے مگر سوکن 

کی خدمت اور اپنے خاوند کےناروا سلوک،عدم توجہی اور جنسی اشغال پر 

خاموشی کی وجہ سے ایلی اس سے نفرت کرتا ہے۔صفیہ میں جنسی کشش کے 

ا ہے۔منفی صورت میں بچہ باپ سے متاثر بھی باوجود ایلی اس سے متنفر نظر آت

ہوتا ہے ،جس طرح ایلی اپنے باپ) علی احمد( سے نفرت کے باوجود کئی موقعوں 

 پر متاثر نظر آتا ہے۔

رجحان کے زیر اثر بھی دلچسپی لیتا ‘‘  ہم جنسی’’ایلی کئی ایک کرداروں میں 

یل سے ملتی ہیں کے عنوان سےباب میں تفص‘‘ نئی بیداریاں’’ہے جس کی تفصیل

۔یہ رجحان جنسی ارتقاء کی منزل سے گزرتے ہوئے اس پیش آتاجس سے بقول 

فرائیڈ ہر لڑکا گزرتا ہے۔ایلی کے اس رجحان کو ہم مریضانہ رجحا ن کسی 

 صورت نہیں کہ سکتے۔

ایلی اپنی نفسیاتی الجھنوں کے سبب عورت کی قربت سے گھبراتا ہے جس کی 

ی فعل کو سر انجام دینے مینں ناکامی کا میں دیکھنا وجہ سے متعدد بار اسے جنس

پڑتا ہے۔اس لیے عالم تخیل میں آسودگی جنسی تسکین کا بہترین ذریعہ جسے ایلی 

بھی اپناتا بچپن سے آخری عمر تک وہ تخیل میں تسکین حاصل کرتا نظر آتا 

 ( کا شکار فرد کرتا ہے۔Day dreamingہےٹھیک اسی طرح جیسے ایک )

میں چند کردار ایسے بھی ہیں  جو موت سے ہمکنار ہوتے ‘‘ پور کا ایلی علی’’

کی روشنی میں ‘‘ جبلت مرگ’’ہیں جن کا مطالعہ فرائیڈ کی وضع کردہ اصطالح 

 کیا جا سکتا ہے۔ ان میں شہزاد ،آصف اور صفدر شامل ہیں۔

جزوی رجحان کار فرما ہے۔وہ طبعی موت ‘‘ جبلت مرگ’’شہزاد  کی موت میں

ی ہے مگر موت سےقبل مایوسی اور شکست و ریخت کےآثار اس کی مرت

ہی کا ‘‘ جبلِت مرگ’’شخصیت میں واضح دیکھے جا سکتے ہیں جس کو ہم  

 نتیجہ قرار دے سکتے ہیں۔

صفدرخود کشی  کرتا ہے۔ناول میں  اس کا کردار شروع سے آخر تک مایوسی 

ہ ہے کہ شراب نقصان دہ چیز ہے میں ڈوبا ہو نظر آتا ہے۔ ہر با شعور انسان کو پت

اور موت کا سبب بنتی ہے،اس کی زیادتی  موت کی طرف لے جاتی ہے۔مگر کچھ 

کمزور ہوتی ہے اور زندگی کے تلخ حاالت کا مقابلہ نہیں کر ‘‘ انا’’لوگ جن کی 

سکتے ،انہی تلخ حقائق سے نظریں چرانے کے لیے اس موذی چیز کا سہارا لیتے 

ر پر موت کی طرف لے جاتی ہے۔فرائیڈ یہ بھی کہتا ہے کہ ہیں جو ال شعوری طو

جبلت مرگ کا ر جحان رکھنے وا   لے کےلیے اس طرح کئی بہانے  ہوتے ہیں 

جو آہستہ آہستہ اس موت کی طرف اسے لے جاتے ہیں۔ صفدر ،شہزاد کی بے 

وفائی کے بعد سپرٹ پینے لگ جاتا ہے اور آخر کار اس کی صحت جواب دے 

 اور وہ شہزاد سے معافی ملنے کے بعد خود کشی کر لیتا ہے۔جاتی ہے
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سپر ’’اتنا کمزور ہے کہ ‘‘ انا’’آصف کمزور  انا اور ارادے کا مالک ہے۔اس کی 

کا تھوڑا سا دباؤ بھی  برداشت نہیں  کر سکتا۔اسے ہر موقعہ پر والدین کی ‘‘ ایگو

عزت کا خیال رہ رہ کر ستاتا ہے۔وہ اپنی جنسی جبلت کے زیر اثر اگر کسی 

ود کو گنہگار سمجھتا  ہے۔ایک عورت کو  چوری چھپے دیکھ بھی لیتاہے تو خ

لڑکی جو اس سے محبت کرتی ہے اور برمال اعتراف بھی کرتی ہے،آصف اس 

کی محبت اور اس کے خاندان سے ڈرتا ہے عالوہ ازیں اسے اپنی  بدنامی کا بھی 

خوف رہتا ہے۔وہ کئی مرتبہ ایلی کو  خود کشی کی دھمکی دیتا ہے اور آخر کر 

 ہے۔ایک دن خود کشی کر لیتا

 فرائیڈ کے بھر پور اثرات لیے ہوئے ہے۔‘‘ علی پور کا ایلی’’ مجموعی طور پر

اور ‘‘ ٹیڑھی لکیر’’ ء( عصمت چغتائی کا تیسرا ناول ہے۔  ۱۹۶۲‘‘  )معصومہ’’

میں تقریباً سترہ سال کا وقفہ ہے ۔  اس ناول میں ایک متوسط طبقے ‘‘ معصومہ ’’ 

کی معاشی بد حالی کو بنیاد بنا کر نیلوفر نامی لڑکی کی طوائف بننے کی کہانی 

یاب کوشش کے بعد عصمت سے یہ امید کی کام‘‘ ٹیڑھی لکیر ’’پیش کی گئی ہے۔ 

میں اس سے بڑھ کر کچھ  پیش کریں گی۔ ‘‘ معصومہ ’’کی جارہی تھی کہ وہ  

‘‘ معصومہ’’کو پڑ ھ کر سنجیدہ قاری کو مایوسی ہو تی  ہے۔‘‘ معصومہ ’’مگر 

کے مطالعے سے  یہ بات تو واضح ہے کہ اس میں کوئی خاص نفسیاتی عارضہ 

یا اس کی شخصیت کو ‘‘ ٹیڑھا پن’’فرد کی شخصیت میں سامنے نہیں آتا جو کسی 

غیر متوازن کر دیتا ہے جیسا کہ شمن کی زندگی تھی۔ جس طرح شمن کا ذہنی 

ارتقاء اورزندگی کے مراحل پیش کیے گئے ہیں معصومہ کے کردار میں اس کا 

فقدان ہے ۔ عصمت نے اس ناول میں انسانی نفسیات کی بہت سی خرابیوں کی 

عاشی پس منظر میں کرنے کی کوشش کی ہے ۔    ان کے نزدیک جنس تشریح  م

کی بھوک ، عزت ، دولت ،شہرت کی بھوک ، روٹی کی بھوک  وغیرہ کا تعلق  

فرد کےمعاشی حاالت سے ہیں  ۔ اس طرح  اس ناول میں جنس کے بیان کا تعلق 

 ذہن  کی کارکردگی سے زیادہ پیٹ کی بھوک  سے ہے ۔  

ء(کو ناول کی صورت میں پیش کرنے ۱۹۶۴‘‘ )سودائی’’عصمت چغتائی کے 

کے نام سے فلمائی جاچکی تھی ۔      اس ناول کی ‘‘ بزدل ’’سے پہلے یہ کہانی 

کے زیر اثر  ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو ‘‘جنسی جبلت ’’مجموعی فضا  

 نفسیاتی طور پر ایک ابنارمل انسان ہے ۔ ناول کا مرکزی کردار سورج الشعوری

جنسی جبلی خواہشات کے زیر اثر اپنے بھائی کی معشوقہ کے متعلق جنسی جذبات 

رکھتا ہے ۔ اس کے کردار میں کئی طرح کی الجھنیں اور اس کی شخصیت میں دو 

رخا پن ہے ۔ جلوت کا فرشتہ خلوت میں شیطان کا روپ دھار لیتا ہے ۔ اس کی 

پن ہی سے گھریلو ذمہ داریوں اپنی تر بیت بھی غیر فطری انداز میں ہوئی ہے ۔ بچ

اور والدین  کی وفات کے بعد اسے بڑی سرکار کا خطاب عطا کرکے اس کی 

ابتداء ہی سے فطری ، جبلی خواہشوں کا گالگھونٹ دیا جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ 
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ہوا کہ جنسی خواہش کے ذرائع ہونے کے باوجود وہ کھل کر اس کا اظہا ر نہ کر 

منافقت کا چوال پہن رکھا ہے مگر چاندنی سے متعلق اس  پاتا۔اس کے کردار   نے

 کا راز کھلنے پروہ  خود کشی کر لیتا ہے۔ 

ء(کہانی کے اعتبا ر سے سوفو کلیز کے ۱۹۷۸‘‘  )گرگِ شب ’’ اکرام ہللا کا ناول

اوڈی پس ’’  سے زیادہ متاثرا ور قریب نظر آتا ہے ۔‘‘ اوڈی پس ریکس’’ ڈرامے 

س نادانستگی میں اپنی ماں جو کاسٹا سے شادی کر لیتا کے قصے میں اوڈی پ‘‘ 

ہے لیکن جب دونوں پراپنے حقیقی رشتے کی اصلیت کاراز کھلتا ہے تو اوڈی پس 

اپنی آنکھیں پھوڑ کر دیوانہ اور بیراگی بن جاتا ہے جبکہ اس کی ماں جوکاسٹا 

الم کے قصے میں نہ تو اوڈی پس )غ‘‘ گرگِ شب ’’ کوخود کشی کر لیتی ہے ۔ 

احمد (  خود کو اندھا کرتا ہے اور نہ ہی جوکاسٹا ) شفع کی ماں(  خودکشی کرتی 

ہے ۔ کیونکہ اس ناول کے اوڈی پس اور جوکاسٹا کا جسمانی تعلق  نادانستگی کی 

کے اصل قصے میں نادانستہ غلطی کی سزا   ‘‘ اوڈی پس’’بجائے  شعوری ہے ۔

میں ماں ، بیٹے کے جسمانی ‘‘ گِ شبگر’’ماں ،بیٹا  دونوں کو ملتی ہے ۔ جبکہ 

تعلق کے نتیجے میں جنم لینے والے کر دار شفیع کو ملتی ہے ۔ اوڈی پس اور 

شفیع    میں جو قدر مشترک ہے وہ دونوں کی زندگی میں جبرو قدر  کا   عمل 

دخل ہے ۔ جس طرح اوڈی پس العلمی میں المیے سے دوچار ہوتا ہے اسی طرح 

دائش پر کوئی اختیار نہیں  تھا ۔ اس بے اختیاری کے نتیجے شفیع کو بھی اپنی پی

میں جنم لینے والے شفیع کی بھی وہی حالت ہوتی ہے جو اوڈی پس کی تھی۔ اوڈی 

پس کی ہولناک  نفسیاتی  الجھنوں کی طرح شفیع کی زندگی بھی نفسیاتی الجھنوں 

سامنے آتی ہیں ۔  ۔  سے پُر ہے ۔ شفیع  کی   یہ نفسیاتی الجھنیں تین  صورتوں میں 

۔ عورت سے جنسی  و جذباتی تعلقات میں ناکامی۔ خواب، اذیت ساوڈی پس کمپلیک

 کوشی اور تہذیبی جبر وغیرہ

کی تحقیق ، تجربات اور مشاہدات کا اطالق نفسیات ‘‘ تحلیل نفسی ’’فرائیڈ نے 

سے ہٹ کر زندگی کے بعض دیگر شعبوں ، اداروں اور کئی ایک  فلسفیانہ 

ات  پر بھی کیا ہے ۔ جن میں مذہب ، معاشرت، بشریات ، ادب اور فلسفہ نظری

وغیرہ شامل ہیں۔ مذہب کے متعلق فرائیڈ کے افکار و خیاالت بہت اہم ہیں کیونکہ 

فرائیڈ نے مذہب کا تجزیہ روایتی  اور مذہبی انداز سے ہٹ کر   منفرد انداز میں 

کو بنیاد بنا کر ‘‘  تحلیل نفسی ’’کیا ہے ۔ اس نے  مذہب کی تشریح کرتے ہوئے 

انسان کی قدیم ترین تاریخ   کو بطور  حوالہ پیش کیا ہے ۔فرائیڈ مذہب پر بحث 

کرتے ہوئے اپنی تحقیق  کو  بیک وقت نفسیات ، عمرانیات  اور بشریات   سے 

اخذ  کرتا ہے۔ اس کے خیال میں مذہب اور نیوروسس کا باہمی تعلق اور ان دونوں 

 ڈی پس کمپلیکس میں تالش کرنا چاہیے ۔ کی جڑیں ای

فرائیڈ کی نزدیک مذہب انسان کے فادر کمپلیکس سے وجود میں آتا ہے ۔ خدا کی 

ضرورت  دراصل ال شعوری طور پر باپ ہی کی آرزو ہے ۔ جو انسان کے اندر 
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ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ موجود رہی ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب 

ر مختلف زمانوں میں باپ اور بیٹے کے بدلتے ہوئے تعلقات کا نام بنیادی طور پ

ہے ۔ فرائیڈ نے مذہب پر بحث کرتے ہوئے مذہبی اداروں ، قانون، فرض، ضمیر ، 

تہذیب ، اخالق ، احساس گناہ اور جرم و سزا کے تصورات پر بھی سیر حاصل 

کا تجزیہ بحث کی ہے۔ اس طرح گروپ سائیکالوجی ، تہذیب کے زیر اثر ایگو 

کرتے ہوئے کئی ایک مضامین  بھی لکھے ہیں۔ان مضامین میں سماجی انصاف 

اور مساوات کے محرکات پر نہایت تفصیل سے بات کی گئی ہے ۔ جنگ اور موت 

سے متعلق فرائیڈ کے خیاالت بھی نہایت اہم ہیں ۔ جو اس نے پہلی جنگ عظیم کے 

جنگ کی توضیحات پیش  دوران تحریر کیے تھے۔اسی مضمون میں فرائیڈ نے

جبلت مرگ ’’ سے جوڑا ہے ۔ اس لیے ‘‘جبلت مرگ ’’ کرتے ہوئے اس کا تعلق

 کی اصطالح بھی کافی وسیع مفہوم کی حامل اور بے حد اہم ہے ۔‘‘ 

فرائیڈ نے اپنے جن غیر جنسی ، فلسفیانہ نفسی مباحث کا اظہا ر کیا ان کےاثرات 

ڑے ضرور ہیں۔ ذیل میں صرف ان محدود سطح پر صحیح مگر اردو ناول پر پ

 ناولوں کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں بالواسطہ یا بال واسطہ ان کا اظہار ملتا ہے ۔  

فرائیڈ کے افکارو نظریات سے استفادہ کرنے اور اثرات قبول کرنے والوں میں 

اور ‘‘ ظالم محبت’’حجاب امتیاز علی کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے ناول 

کا ‘‘  پاگل خانہ’’رومانی رجحانات کے حامل ہیں۔ جبکہ ‘‘ اباندھیرا خو’’

موضوع  ایٹمی تباہ کاریاں اور بد امنی ہے۔ ان تینوں ناولوں میں کم و بیش فرائیڈ 

کے افکارو نظریات کے اثرات مختلف صورتوں میں موجود ہیں۔ جن کا ذکر ہر 

 ناول کے انفرادی  عنوان کے ذیل میں کیا جا گیا ہے۔ 

اول  نگاری میں حجاب امتیاز علی  کا تعلق رومانی دبستان سے ہے ۔ کم و اردو ن

بیش  ان کے  تمام ناولوں میں رومانی فضا غالب  ہے۔ ان کے ناولوں کی ایک 

ں میں مستقل کردار پیش  کیے  گئے خصوصیت یہ بھی ہے  کہ ان کے تمام ناولو

زوناش وغیرہ سےقاری کو  ہیں  جن میں روحی ، ڈاکٹر گار ، دادی زبیدہ ، منیر  ،

کے وارث ،   تقریباً ہر ناول میں واسطہ    پڑتا ہے۔ یہ تمام کردار خاندا ن لوث 

خاندانی مشیر اور  خدمت گار کے روپ میں نظر آتے ہیں۔حتی  کہ کئی ایک 

 مقامات کی تکرار بھی ملتی ہے ۔  

واسطہ پڑتا ء(میں بھی کم و بیش انہیں کرداروں سے ہی ۱۹۴۰‘‘  )ظالم محبت’’

سے ‘‘ تحلیل نفسی’’ ہے۔ اس ناول پر رومانی فضا کا غلبہ ہونے کے  باوجود

میں محبت  کی  کہانی ایک تکون ‘‘  ظالم محبت’’ استفادے کے اثرات ملتے ہیں۔ 

(Triangle ، کی صورت میں سامنے آتی ہے   جس میں  منیر یکطرفہ محبت  )

عشق کی نمائندگی کرتا نظرآتاہے۔  جسوتی  افالطونی عشق جبکہ منصور دیوداسی 

فرائیڈین نظریے کے حوالے سے  اگرچہ کوئی پیچیدہ الجھن سامنے نہیں آتی مگر 
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قابل توجہ اور اہمیت کی ‘‘ تحلیل نفسی’’ اس ناول کے مرکزی کردار منصور کی 

 حامل ہے۔  

ء(حجاب امتیاز علی کا دوسرا ناول ہونے کے باوجود ۱۹۵۰‘‘ )اندھیرا خواب’’ 

کے  انتہائی قریب ہے۔ یوں تو حجاب امتیاز ‘‘ ظالم محبت’’ ن کے پہلے ناول ا

علی   کے تمام ناولوں میں چند کرداروں کی تبدیلی کے عالوہ باقی تمام  کردار 

اندھیرا ’’ اپنے عہدوں اور منصب سمیت  جوں کے توں موجود  رہتے ہیں ۔ 

سخت گیر طبیعت کی حامل    میں بھی کچھ اسی  طرح ہے مثالً           ‘‘ خواب

دادی زبیدہ ، دادی زبیدہ کے بھائی نواب لوث   ،  لوث خاندان کے  ڈاکٹر و مشیر 

ڈاکٹر گار ، دادی زبیدہ کی بھتیجی روحی ا   ور خاندانی خدمت گار    وہی ہیں جو 

میں ہیں۔ مرکزی کرداروں کے نام مختلف ہونے کے باوجود ان ‘‘ ظالم محبت’’ 

احساسات ، جذباتی مسائل   اور جذباتی ناآسودگیاں بھی وہی ہیں جو کے جذبات و 

میں  لوث ‘‘ ظالم محبت ’’ کے کرداروں کی ہیں    مثالً          ‘‘ ظالم محبت’’ 

خاندان کے جانشین منیر کی جگہ ریحانی ، منیر کی منسوبہ جسوتی کی جگہ 

 لے لیتا ہے ۔میں انجم ‘‘ اندھیرا خواب ’’ صوفی  جبکہ منصور کی جگہ 

ظالم محبت ’’میں فرق صرف اتنا ہے کہ ‘‘ ظالم محبت ’’ اور ‘‘ اندھیرا خواب ’’ 

سے اس قدر استفادہ نہیں کیا ‘‘ تحلیل نفسی ’’میں نفسیاتی مسائل کے بیان  میں ‘‘ 

میں کیا ‘‘ تحلیل نفسی’’میں صوفی اور انجم کی ‘‘ اندھیرا خواب’’ گیا جس طرح 

کی روشنی میں  ان دونوں کی  ‘‘ تحلیل نفسی’’نظریہ و طریقہ گیا ہے۔ فرائیڈ کے  

کی گئی ہے کہ بال تامل اسے  ان دونوں  کرداروں  ‘‘ تحلیل نفسی’’اس طرح 

( کہا جا سکتا ہے۔   اس ناول Case Historyصوفی اور انجم کی کیس ہسٹری     )

اور الجھنوں میں صوفی اور انجم غلط تربیت کی وجہ سے کئی نفسیاتی پیچیدگیوں 

اوڈی پس کمپلیکس ’’ میں گھرے نظر آتے ہیں۔صوفی کی شخصیت بچپن سے ہی

کا شکار ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی الجھنوں میں گھری ہوئی ہے جن میں 

جذباتی دو رخی۔شعور اور ال شعور کی کشمکش،شراب کی بو میں کشش مایوسی 

ئی مریض ہے جسے بچپن میں اور بے چینی نمایاں ہے۔اس طرح انجم بھی ہسٹیریا

والدین کی نا چاکی کی وجہ سے  احساس محرومی،عدم تحفظ اور محبت سے 

کی حیثیت سے ‘‘ تحلیل نفسی’’محرومی ورثے میں ملی ہے۔روحی جو ایک ماہر 

اس ناول میں دونو نکا نفسیاتی تجزیہ کرتی۔صوفی کو تو اپنی خامیوں ادراک ہو 

صحت مند بھی ہو جاتی ہے مگر صوفی کی  جاتا ہے اور اور وہ ذہنی طور پر

محبت سے دھوکا کھانے کے بعد دبارہ اپنی مریضانہ حالت کی طرف لوٹ جاتا 

 ہے‘‘تحلیل نفسی ’’صوفی اور انجم کی ‘‘ اندھیرا خواب ’’ہے۔مجموعی طور پر 

جیسے سائنٹیفک  نظریے  و طریق کا ر کو ادبی تخلیق میں کہانی ‘‘ تحلیل نفسی’’

ا کرداروں کی زندگی میں پیش کرنا   فنکا رکی تخلیقی قوت ، فکری کی صورت  ی

اپج اور خارجی مشاہدے   کا امتحان ہوتا ہے ۔ فنی نقطہ نظر سے قطع  نظر  
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تحلیل ’’ایک اچھی کوشش ہے ۔  اس ناول کو ‘‘ اندھیرا خواب ’’فکری سطح پر 

س سے پہلے کے نقطہ نظر سے ایک اور بات بھی ممتاز کرتی ہے کہ ا‘‘ نفسی 

‘‘  تحلیل نفسی’’یا بعد میں لکھے جانے والے ناولوں میں  کرداروں کی اس  طرح 

 کی کو  شش نہیں ملتی۔

ء(کا ۱۹۶۱‘‘  )علی پور کا ایلی’’ فرائیڈ کے جنسی نظریات کی روشنی میں 

تفصیلی ذکر پچھلے باب میں آ چکا ہے ۔ جس میں ایلی کی زندگی کا ارتقاء اور 

کی روشنی میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ ‘‘ تحلیل نفسی ’’روں  کا  کئی دوسرے کردا

نظریہ جنس ’’میں چند کردار ایسے بھی ہیں جن کا تجزیہ ‘‘ علی پور کا ایلی ’’

’’ سے ہٹ کر فرائیڈ کے غیر جنسی فلسفیانہ مباحث کے تحت کیا جا سکتا ہے ۔  ‘‘

جبلت مرگ ’’ ت کے کردار صفدر ، آصف اور شہزاد کی اموا‘‘ علی پور کا ایلی

کے زمرے میں آتی ہیں ۔ صفدر اور آصف خودکشی کرتے ہیں جبکہ شہزاد ‘‘ 

 طبعی موت مرتی ہے۔ 

یکس کے کا اوڈی پس کمپلع کےمرکزی کردار شفیء(۱۹۷۸)‘‘ گرگِ شب ’’

آ چکا ہے۔  اوڈی پس کمپلیکس کے نتیجے میں  پیچھے حوالے سے تفصیلی ذکر  

شفیع مختلف  نفسیاتی الجھنوں میں گھرا نظر آتا ہے۔بچپن کے تلخ حقائق اسے 

نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ حرامی ہونے کا احساس اسے ہر وقت بے چین کیے 

رکھتا ہے ۔وہ ماضی کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیےدن میں  شراب پیتا ہے 

ت کو ڈراؤنے خواب اسے سونے نہیں دیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مگر را

خواب اور عور ت سے جنسی فعل میں ناکامی   جیسی نفسیاتی الجھنیں اس کی 

شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں۔اپنی تمام تر کوشش اور نفسیاتی الجھنوں کا 

 ر پاتا ۔ شعور ہونے کے باوجود وہ ذہنی طور پر صحت مند زندگی نہیں گزا

کے عنوان سے یہاں شفیع کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ناول کے ‘‘ تہذیبی جبر ’’

تہذیبی ’’  آخر میں اس نےاپنی بے بسی اور تکلیف دہ حالت کا ذمہ دار موجودہ 

کو قرار دیا ہے ۔ اس کے نزدیک اگر وہ آج سے دس ہزار سال پہلے پیدا ‘‘ اقدار 

ہ کر ذلیل نہ کرتا اور نہ ہی اس کی ماں کو ذلیل ہوتا  تو کوئی اسے  حرامی کہ

 ترین گناہ کے ارتکاب میں ملعون ٹھہرایا جاتا۔   

شفیع کی دس ہزار سال پہلے پیداہونے کی منطق اس عہد کی  طرف اشارہ کرتی 

ہے ، جب زنا بالمحرمات  کو معتوب اور قابل نفریں نہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ فرائیڈ 

کے مشاہدات ‘‘تحلیل نفسی ’’میں طویل تاریخی حوالوں اور ‘‘ وٹوٹم اینڈ ٹیب’’ نے 

کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ زنا بالمحرمات کی خواہش     انسان  کے اندر 

زمانہ قدیم سے  ہے۔ ٹوٹم قبیلے  کے لوگوں کی اپنے باپ کے قتل کے پیچھے ، 

بھی شامل اس کے تصرف میں موجود عورتیں حاصل کرنا تھا۔جن میں محرمات 

تھیں۔ لیکن بعد میں باپ کے قتل کے احساس گناہ میں وہ اپنی خواہش سے 
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دستبردار ہوگئے۔ یہ دستبرداری ان کے لیے ٹیبو بن گئی۔ شفیع کا اشارہ شاید اس 

 سے بھی پہلے کا ہے  کہ  شاید کبھی زنا بالمحرمات پر پابندی نہ رہی ہو۔

وہ تہذیب کے ال گو کردہ قوانین  اور  شفیع موجودہ تہذیب سے مطمئن نظر نہیں آتا۔

پابندیوں سے سخت مایوس ہے۔  وہ اس کے خالف بغاوت کرنا چاہتا ہے لیکن 

مجبور ہے۔ کیونکہ اکیال شخص تہذیبی  پابندیوں کے خالف بغاوت نہیں کر سکتا ۔ 

 اسے مجبوراً  تہذیب کے الگو کردہ  قوانین  اور ضوابط ماننے پڑتے ہیں۔

ء(سائنس فکشن کی بہترین مثال ۱۹۸۰‘‘ )پاگل خانہ’’ ی کا ناول حجاب امتیاز عل

ہے۔ اس کا موضوع  جدید سائنس اور ایٹمی جنگ کی  تباہ کاریاں  ہے۔  حجاب 

امتیاز علی نے اس ناول میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان نے سائنس میں 

ہے ۔ اس ناول کے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو،وہ تنزلی اور مایوسی کا شکار 

تین  مرکزی کردار    روحی ، ڈاکٹر گار اور شوشوئی ہیں جن کا تعلق مختلف 

مکاتب فکر سے ہے ۔ ڈاکٹر گا رکا تعلق سائنس سے ہے ، شوشوئی فلسفے کی 

طالب علم ہے جبکہ روحی جو ناول کی مصنفہ  بھی ہے ،کا تعلق ادب اور نفسیات 

 میں نکلتے ہیں۔  سے ہے ۔ یہ تینوں کردار امن کی تالش

ہمارے موضوع کی نسبت سے دو باتیں بہت اہم ہیں جو اس ناول  کے مطالعے کا 

سبب بنیں۔ پہلی یہ کہ  مرکزی کردار روحی کا تعلق ادب اور نفسیات سے ہے۔یہ 

تینوں  کردار عمل سے زیادہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں ۔ ان کی گفتگو کا منبع اور 

نفسیات ہے۔ناول میں نفسیات سے متعلقہ کی جانے والی مآخذ  فلسفہ ، سائنس اور 

گفتگو فرائیڈ کے افکار ونظریات کے زیر اثر ہے۔   دوسر ی بات یہ کہ امن کی 

’’ تالش وجستجو کی جو نفسیاتی توجیح پیش کی گئی ہے وہ فرائیڈ کے مضمون 

م کیا جنگ کو روکا یا خت’’ کے زیر اثر ہے۔آئن سٹائن کا خط ‘‘ جنگ اور موت

کے جواب میں  فرائیڈ نے انسانی جبلتوں پر بحث کرتے ہوئے ‘‘کیا جا سکتا ہے 

جن خطرات کو ذکر کیا ہے ان کا ذکر بھی   اس ناول میں ملتا ہے۔  اس لیے ہم کہہ 

سکتے ہیں کہ یہ ناول فرائیڈ کے جنسی نظریات کی بجائے فلسفیانہ نفسی  مباحث 

وشوئی جس امن کی تالش میں ہیں یہ سےمتاثر ہے۔   روحی ، ڈاکٹر گار اور ش

وہی امن ہے جس کی جستجو میں آئن سٹائن نے فرائیڈ کو خط لکھا۔ اس ناول میں 

پیش کیا گیا نفسیاتی جواز وہی ہے جو فرائیڈ نے آئن سٹائن کو جواب میں  لکھا تھا۔ 

اس طرح مذہب اور جبلتوں پر بحث و مباحثہ بھی فرائیڈ کے نظریات کی روشنی 

 منے آتا ہے ۔ میں سا

بانو قدسیہ  اردو ناول اور بلخصوص خواتین ناول نگاروں میں کافی مشہور ہیں ۔  

ء(ان کی تمام تخلیقات میں نہ صر ف اہمیت ۱۹۸۱‘‘  )راجہ گدھ’’ مذکورہ ناول 

کا حامل ہے بلکہ ان کے  نظریات کے حوالے سے  بھی ایک سنگ میل کی حیثیت 

کو پڑھ کر پہال تاثر یہی ابھرتا ہے کہ یہ ‘‘اجہ گدھر’’ رکھتا ہے۔  بنیادی طور پر 

اخالقیات پر مبنی  ایک درسی کتاب ہے ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ناول  معاشرتی  
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اور فکری سطح پر کافی متنازعہ بھی رہا ہے ۔    ان متنازعہ باتوں سے قطع نظر 

حالل و  میں‘‘ راجہ گدھ’’، چونکہ ہمارے موضوع میں اس کی گنجائش نہیں ، 

حرام رزق کے مسئلے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے  جو اسالمی تصور سے 

عبارت ہے ۔   اس ناول کا لب ِلباب  اور مقصد تخلیق اخالقیات کا پر چار ، رزق 

حالل کی اہمیت و افادیت اور رزق حرام سے نفرت ، اس کے نقصانات کا درس 

ے نہ صرف انسان کی ہے۔ مزید برآں غلط طور پر حاصل کے گئےرزق    س

اخالقی و    روحانی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں بلکہ انسان دیوالیہ پن کا شکار ہو کر 

‘‘ پاگل پن’’حالل و حرام کی تمیز سے باال تر ہو جاتا ہے ۔ جسے مصنفہ نے  

 سے آشکار کیا ہے۔ 

مصنفہ نے اپنے کئی انٹرویوز ، تحریروں اور مذکورہ ناول میں اس بات کا 

کیا ہے کہ  ہمارا مغرب زدہ معاشرہ اگر مغرب کے اثرات سے نکل کر  انکشاف

رزق حالل کو اپنا شعار بنائے تو اس ایک کلیہ پر عمل  سے اس کی معاشرتی 

زندگی میں موجود تمام خرابیاں دور ہو سکتی ہیں  ۔ انہوں نے ناول میں رزق حرام 

ا ہے نتیجتاً     بے چینی ، کی کئی اقسام گنوائی ہیں جن میں انسان دھنستا چال جات

کرب اور اس سے بڑھ کر پاگل پن کی حد کو جا پہنچتا ہے ۔  اس کے ساتھ جرائم  

اور خود کشی جیسے مکروہ فعل کے پس پردہ بھی رزق حرام کے اثرات کار 

فرما ہیں ۔       ان کے نزدیک رزق حرام کے مختلف روپ ہیں جن میں زنا بھی 

 وسی اور نا کا می کے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے ۔  شامل ہے جو انسان کو مای

کی ‘‘ تحلیل  نفسی ’’ فرائیڈ نے  جنس کو وسیع مفہوم میں بیان کرتے ہوئے 

روشنی میں جو نظریہ پیش کیا ہے  اس کے مطابق جنسی  جبلت کا  بے محابہ 

  اظہار ہی فرد کی ذہنی صحت مندی کا واحد ذریعہ ہے ۔ وہ یہ بات حالل و حرام

کے بکھیڑو  ں سے  باال تر ہو کر کہتا ہے ۔ اس کے خیال میں فرد کی تشویش کا 

جو سب سے بڑا سبب بنتا ہے وہ احساس گناہ ہے ۔ یہ احساس گناہ اور مذہب و 

معاشرت کی پابندیاں فرد کی شخصیت کو غیر متوازن اور  نیوروسس 

(Neurosis کا باعث بنتی ہیں۔) 

خیاالت و نظریات کا اگر تجزیہ اور موازنہ کیا جائے تو بانو قدسیہ اور فرائیڈ کے 

 (Biologicalدونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرائیڈ پاگل پن کی تشریح حیاتیاتی )

پس منظر میں کرتا ہے  ۔ وہ خدا ،   مذہب   اور روح کا بالکل قائل نہیں جبکہ بانو 

گناہ  کے اصولوں قدسیہ پاگل پن کی تشریح مذہب اسالم کے وضع کردہ ثواب و 

کے دائرے میں کرتی ہیں۔ اس ناول کے فلسفہ تخلیق کا مقصد رزق حالل کا  اسال 

می نقطہ نظر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مغربی  فلسفہ خاص طور پر فرائیڈ ین 

فکر کی بیخ کنی کرنا بھی تھا۔ انہوں نے  نہ صرف اپنے انٹر ویو میں فرائیڈ کے 

میں کرداروں کو عملی طور پر ‘‘ راجہ گدھ ’’ بلکہ  نظریا ت کو ہدف تنقید بنایا

 پیش کر کے فرائیڈ کے نظریات کے نقصان دہ  نتائج بھی دکھائے ہیں
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فرائیڈ کے نظریات میں روحانیت کی کوئی جگہ نہیں جبکہ بانو قدسیہ مذ ہب ،  

روحانیت اور متصوفانہ خیاالت کی حامل ناول نگار ہیں۔ ناول میں متعدد جگہوں 

رائیڈ کا نام اور اس کے نظریات کا بیان ملتا ہے جسے ہدف  تنقید بناتے ہوئے پر ف

کا تجزیہ ‘‘ راجہ گدھ’’ اس کے عملی نقصانات بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس لیے 

 ( کے تحت کیا گیا ہے ۔ (Anti-Freudian Theoryفرائیڈ مخالف نظریات 

کا بنیادی تھیم ‘‘ گدھراجہ ’’مجموعی طور پر پروفیسر سہیل کے خیاالت ہی    

ہے  اور اس کے خیاالت ہی ناول کا مقصد تخلیق ہیں۔  قیوم کا کردار ایک طرف 

مغربی شخصیات ، نظریات اور معاشرے پر تنقید ہے تو دوسری طرف پروفیسر 

سہیل کے نظریات کو تقویت دیتا ہے کیونکہ قیوم کا انجام کوئی قابل رشک ، قابل 

بلکہ ناول کو پڑ ھ کر اس سے عبرت حاصل کرنے کا تاثر تقلید یا آئیڈیل نہیں ہے 

کو محض  فرائیڈ مخالف نظریات کی وجہ سے اس ‘‘راجہ گدھ’’۔ ابھرتا ہے

تحقیقی مقالے کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ فرائیڈ اور   مصنفہ) جس کی ترجمانی 

 پروفیسر سہیل کرتے ہیں ( کا موازنہ کیا جا سکے۔

ضروری ہے کہ جتنے ناولوں کا تجزیہ فرائیڈ کے  سب سے آ خر میں یہ بتانا

افکار و نظریات کے تحت کیا گیا ہے ان ناولوں سے ایک بات تو واضح اور عیاں 

ہے کہ عزیز احمد ،عصمت چغتائی ،حجاب امتیاز علی،اکرام ہللا،ممتاز مفتی 

وغیرہ نے جس طرح فرائیڈ سے استفادکیا ہے یا پھر واشگاف جنس نگاری کا 

ا رجحانات  ان کے ہاں ملتے ہیں  بعد میں لکھنے والے ناول نگاروں   کے سلسلہ ی

ہاں اس کا فقدان ہے۔ان اصحاب کے بعد لکھے جانے والے ناولوں  کے متعلق یہ 

کا بیان نہیں ملتا،ہاں یہ بات ‘‘ نفسیات’’یا ‘‘ جنس’’ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں

کےدوسرے ‘‘ نفسیات ’’اور ‘‘ جنس’’ضرور ہےفرائیڈین نفسیات کے عالوہ  

مسائل کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ان میں بھی ایسے ناولوں کی تعداد بہت کم ہے جو 

مسائل کا  احاطہ کرتے ہیں۔اس کی ‘‘ نفسیاتی’’ اور‘‘جنسی’’صرف اورصرف 

وجہ شائد یہ ہے کہ  بِرصغیر کی ناول نگاری کا  غالب رجحان معاشرتی اور 

 سیاسی ہے۔

 ب۔نتائج

 اردو ناول کے تفصیلی مطالعے سے مندرجہ ذیل نتائج حاصل ہوئے ہیں:

اردو ناول کے ابتدائی ناولوں پر فرائیڈ کے افکار نظریات  کا ثبوت  ۔

نہیں ملتا،ہاں ال شعوری طور پر انسانی احسا سات و جذبات کو بیان 

 کرنے میں چند انسانی ذہنی مسائل کا ذکر چند ناولوں میں ملتا ہے۔

کے بعد لکھے جانے والے ناولوں میں فرائیڈ  کے نظریات    ۱۹۳۰ ۔

کے اثرات بھر پور انداز میں پڑنا شروع ہوئے،ان ناولوں  میں زیا دہ 
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کا رجحان غالب ‘‘ نظریہ جنس ’’تر جنسی رجحان  اور فرائیڈ کے 

 نطر آتا ہے۔ 

آزادی سے قبل اور بعد میں دو دہائی تک جنسی  رجحان غالب رہا  ۔

گر بعد میں فرائیڈ کے معاشرتی ،مذہبی، فلسفیانہ نفسی مباحث  ہے م

 کا چلن اردو ناولوں میں نمایاں نظر آتا ہے۔

اردو ناول  میں فرائیڈ سے استفادےاور اثرات کا سلسلہ بیسویں   ۔

صدی کے اواخر تک تقریباً ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ شائد 

 برصغیر کے سیاسی و معاشرتی مسائل ہیں۔

کی چھاپ ‘‘ نظریہ جنس’’ مجموعی طور پر اردو ناول پر فرائیڈ کا   ۔

 نمایاں اور غالب ہے

 سفارشات

مندرجہ باال نتائج کی روشنی میں آئندہ تحقیق مندرجہ ذیل سفارشات پیش کی جاتی 

 ہیں۔

ًً تمام  اصناف پر  ۔ ً فرائیڈ کے افکار و نظریات ادب کے اثرات تقریبا

ً   اردو  ا ً فسانے پر اس لیے ضروری ہے کہ پڑے ہیں  خصوصا

 اسی نوعیت کام  اردو افسانے پر بھی ہونا چاہیے۔

کو بنیا د بنا ‘‘ نظریہ جنس’’اردو  شاعری میں بھی فرائیڈ کے  ۔

 کر،تجزیاتی مظالعہ کیا جا سکتاہے

ژونگ اور الفریڈ  ایڈلر ایک عرصہ فرائیڈ کے رفیق ِکار رہے ہیں   ۔

 ف کیا،ان دونوں کے بھی اردو جنہوں نے بعد میں اس سے اختال

 ناول پر اثرات پڑے ہیں  جن پر تحقیقی کام ضرور ہو نا چاہیے۔

ژونگ اور ایڈلر کے نظریات کے اثرات کے حوالے سے اردو  ۔

 افسانے پر  بھی تحقیقی کام کیا جا سکتا ہے۔
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کیشنز، راجندر سنگھ بیدی ، ایک چادر میلی سی ، سیونتھ سکائی پبلی   

 ء ۲۰۱۴الہور، 

سگمنڈ فرائیڈ ، ٹوٹم اینڈ ٹیبو اور دیگر مضامین ، مترجمہ ثوبیہ طاہر ، نگار 

 ء ۲۰۰۴شات ، الہور،

سگمنڈ فرائیڈ،تحلیل نفسی کا اجمالی خاکہ،مترجم،پروفیسرظفر احمد  

 ء۱۹۸۵صدیقی،ترقی اردو بیورو،دہلی،

ن حکمت ، سٹی بک  سگمنڈ فرائیڈ ،  خوابوں کی تعبیر ، مترجم امیر خا 

 ء  ۲۰۱۶پوائنٹ ، کراچی ، 

سگمنڈ فرائیڈ، تہذیب اور اس کے ہیجانات، مترجم سہیل محمود،  

 ء ۲۰۱۶نگارشات،الہور،

 سعادت حسن ،منٹو ، بغیر عنوان کے ، مکتبہ ، جدید ، الہور ، س ن   

عبدالحلیم شرر، فردوس بریں ، الفیصل ناشراِن و تاجران کتب ، الہور ،   

 ء ۲۰۰۷

عصمت چغتائی ، ٹیڑھی لکیر ، الحمراء پبلشنگ ، اسالم آباد ، طبع اول، 

 ء ۲۰۰۲
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ء ۱۹۶۳عصمت چغتائی ، معصومہ ، نیا ادارہ سویرا آرٹ پریس ، الہور ،   

   

 ء۱۹۶۲عزیز احمد ، گریز ، مکتبہ جدید ، الہور ، با راول، 

آباد ، طبع اول ،  محمد سعید ، مرزا، خواب ِ ہستی ، الحمراء پبلشنگ ، اسالم 

 ء۲۰۰۱

 ء۲۰۰۱محمد سعید ، مرزا، یاسمین ، الحمراء پبلشنگ ، اسالم آباد ،   

مرزا رسوالکھنوی ، امراؤ جان ادا ، الفیصل ناشراِن و تاجران کتب  ، 

 ء  ۲۰۰۳

 ء ۱۹۹۱ممتاز مفتی ، علی پور کا ایلی، سنگ میل پبلی کیشنز، الہور، 

 تال ، کشمیر کتاب گھر ، الہور، س ن نذیر احمد ، مولوی ، فسانہ مب  

 نیاز فتح پوری ، شہاب کی سر گزشت، نگار بک ڈپو، لکھنو 

  

   

 ثانوی ماخذ

 نفسیاتی کتب 

  

امجد طفیل،ڈاکٹر،)مرتب( کلیاِت ڈاکٹر محمد اجمل) نفسیات، تصوف، ادب(،الحمد 

 ء ۲۰۱۵پبلی کیشنز ،الہور،

بخاری، مجلِس ترقی ادب  برٹر ینڈ رسل،تجزیہ نفس، مترجم،شجاعت حسین

 ء ۲۰۱۰الہور،طبع سوم،

 ء۲۰۰۶سلیم اختر،ڈاکٹر، تین بڑے نفسیات دان،سنگِ میل پبلی کیشنز، الہور،

 ء ۲۰۰۸سلیم اختر،ڈاکٹر، مغرب میں نفسیاتی تنقید،سنگِ  میل پبلی کیشنز ،الہور،

شہزاد احمد ، فرائیڈ کی نفسیات کے  دو دور ، سنگ میل پبلی کیشنز، 

 ء۱۹۹۹،الہور

 ء۲۰۱۰شہزاد احمد،ژونگ نفسیات اور مخفی علوم،سنگ میل پبلی کیشنز، الہور،

شہزاد احمد، دماغ کی صورت گری بگ بینگ سے اب تک،سنگ میل پبلی کیشنز، 

 ء۲۰۰۴الہور،
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شہزاد احمد، آٹو رینک )نفسیا ت اور ماورائےنفسیات(سنگ میل پبلی کیشنز، 

 ۲۰۰۷الہور،

ائیڈ)حاالت ِ زندگی اور نظریات(،فکشن ،سگمنڈ فرشیر محمد اختر

 ء۲۰۱۴ہاوس،الہور،

 ء۲۰۱۰الہور، ، تخلیقاتمقاالت جالل پوری ،،علی عباس جالل پوری

 ء ۲۰۱۰علی عباس جالل پوری،جنسیاتی مطالعے،تخلیقات،الہور،

 ء ۲۰۰۷قریشی،ایم اے،فرائیڈ اور ال شعور، مجلس ِ ترقی ادب ،الہور،طبع دوم،

 نفسیات ایک تمہید، نگارشات،الہور،س نمحمد اجمل،تحلیلی 

 ء   ۱۹۹۴نعیم احمد ، ڈاکٹر ، فرائیڈ : تحلیل نفسی ، نگار شات ، الہور ، 

 

 

 تنقیدی کتب 

 ء ۲۰۱۴انور سدید ، ڈاکٹر ، اردو ناول کے رنگ ، مقبول اکیڈمی ، الہور ،  

 ء۱۹۷۹جگدیش ، چندر وھاون ،  منٹو نامہ ، مکرجی  نگر ایسٹ ، دہلی ، 

خالد  اشرف  ، ڈا کٹر ، بر صغیر میں اردو ناول ، فکشن ہاؤس ، الہور،  

 ء۲۰۰۵

 ء۱۹۶۳دیواندر سر ، ادب اور نفسیات ، مکتبہ ، دہلی ،  

سلطانہ بخش ، ڈاکٹر ، مرتبہ عصمت چغتائی ، شخصیت اور فن ، و ر   

 ء۱۹۹۲ڈویژن پبلشرز ، اسالم آباد ، 

 ء۱۹۶۰ی ، مکتبہ جدید ، الہور، سہیل بخاری ، ڈاکٹر ، اردو ناول نگار 

شبنم رضوی ، عصمت کی ناول نگاری ، ٹیڑھی لکیر کی روشنی میں ، نیو  

 ء ۱۹۹۲پبلک پریس ، دہلی ، 

عبدالسالم ، پروفیسر ، بیسویں صدی میں اردو ناول ، اردو اکیڈمی سندھ، 

 ء۱۹۷۳کراچی ، 

عبدالسالم ، پروفیسر ، عصمت چغتائی اور نفسیاتی ناول ، لشنگ ہاؤس،  

 دہلی 

 ء ۲۰۱۰علی عباس  جاللپوری ، مقاالت جاللپوری ، تخلیقات ، الہور، 
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غالم حسین اظہر ، اردو افسانے کا نفسیاتی مطالعہ ، سندھ یونیورسٹی ،  

 ء۱۹۷۵کراچی ، 

محمد احسن فاروقی ،  اردو ناول کی تنقیدی تاریخ ، اردو اکیڈمی ، الہور ،   

 ء ۲۰۱۰

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، اردو ناول کے بدلتے تناظر )تنقید(، اردو اکیڈمی   

 ء  ۲۰۰۷، کراچی ، طبع ثانی ، 

ممتاز احمد خان، ڈاکٹر ، اردو ناول کے چند اہم زاویے ، انجمن ترقی اردو ،  

 ء۲۰۰۳،  کراچی

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، آزادی کے بعد اردو ناول)  ہیئت ، اسالیب  

 ء ۲۰۰۸اور رجحانات (، انجمن ترقی اردو ، کراچی ، 

ممتاز احمد خان ، ڈاکٹر ، اردو ناول کے ہمہ گیر سروکار ، فکشن ہاؤس ، 

 ء ۲۰۱۲الہور ، 

شران ِ و تاجران کتب نجیبہ عارف ، ممتاز مفتی کا فکری ارتقا ء ، الفیصل نا 

 ء ۲۰۱۱، الہور ، 

 ء ۱۹۹۶نذیر احمد ، فکشن نگار ممتاز مفتی ، دستاویز مطبوعات ، الہور  

نعیم مظہر،ڈاکٹر،فوزیہ اسلم،ڈاکٹر،)مرتبین( اردو ناول تفہیم 

 ء ۲۰۱۲وتنقید،ادارہ فروغ ِقومی زبان ،پاکستان،

یجوکیشنل بک ہاؤس ، نیلم فرزانہ، اردو ادب کی اہم خواتین ناول نگار ، ا

 ء  ۱۹۹۲علی گڑھ ، 

وقار عظیم ، ڈاکٹر ، داستان سے افسانے تک ، الوقار پبلی کیشنز ، الہور ،  

 ء  ۲۰۱۴

 ء ۱۹۵۷وقار عظیم ، ڈاکٹر، نیا افسانہ ، اردو اکیڈمی  سندھ ، کراچی، 

یو سف سر مست، ڈاکٹر ، بیسویں صدی میں اردو ناول ،  نیشنل بک ڈپو ،  

 ء۱۹۷۳د ، حیدر آبا

 ئدارسائل و جر

 

  ء ۲۰۰۹تخلیقی ادب، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز، اسالم آباد،

  ء ۱۹۸۲جدید اردو افسانہ، منظر پبلی کیشنز، کراچی،

 ء ۲۰۰۹تخلیقی ادب، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز، اسالم آباد،



cccxxiv 
 

 ء ۲۰۱۳تنا ظر،سو شیو لٹریری فورم، گجرات،

 ء ۲۰۰۹ادب، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز، اسالم آباد،تخلیقی 

 ء ۲۰۱۰دریافت، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز، اسالم آباد،

 ء ۲۰۱۱دریافت، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئجز، اسالم آباد،

 نئی تحریریں،حلقہ ارباِب ذوق، الہور،س ن

 

 لغا ت

 

زبان،اسالم آباد،طبع مقتدرہ قومی انگریزی لغت،ڈاکٹر،قومی جمیل جالبی ،

 ، ۱۹۹۴دوم،
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