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تائش ہمہ جہت اور قابل س تیشخص ی۔ ان کںیہ ںیتعارف کا کا محتاج نہ یاحمد کس رینذ یمولو ںیم ںیادب م اردو
ر بے انتہا کے مسئلے پ میجاتا ہے۔ انہوں نے تعل ایک میاحمد کو اردو کا پہال ناول نگار تسل رینذ یہے۔ مولو یرہ

مسئلہ کو  کو میکے تعل نیخوات یصاحب نے فن ناول سے مسلم گھرانوں ک ی۔ مولوںیہ ےیانجام د اںیکارہائے نما
اول جس وقت ن ںیمقصد کے تحت لکھے گئے۔ اردو م یاصالح ینہ کس یہے۔ ان کے تمام ناول کس ایاجاگر ک
کا  یترق ینعتطرح ص یک ورپی اںیلیتبد ہی کنیسے دوچار تھا، ل وںیلیتبد یہندوستان مختلف قسم ک ایا   ںیوجود م
د تک اس عہد ح یاور بڑ ںیتھ یاثر سامنے ا  رہ ریاقتدار کے ز یسامراج یرملکیبلکہ وہ غ ،یتھ ںینہ جہینت یفطر

سے متاثر ہوئے تھے۔ کوںیان تحر یاحمد بھ ری۔ نذیتھ جہیکا نت کوںیتحر یکے اصالح  
 ۃرام’شہرت کا اصل دارومدار ان کے ناول پر ہے۔  یان ک کنیل ںیلکھ ںیکتاب یاحمد نے بہت س رینذ یمولو

ئے قسط ل کو اردو سکھانے کے یٹیب یکتاب وہ اپن ہی۔ ایلکھا گ ںیم یسویع6481ان کا پہال ناول ہے۔ جو ‘ العروس
ے کو اور تقاضا کر کے ا گ یپڑت اسےلگا کے  یکہ وہ ج یمزے دار تھ یسیرہے۔ کتاب ا تےیوار لکھ کر د

۔۔یرہ یلکھوات  
ا رہا تھا۔ ان کا ذہن سوچت ںینسواں کے سلسلے م میاصالح پر کمر بستہ تھے اور خصوصا تعل راحمدینذ یمولو

 ریسے نذ اعتبار یقابل ستائش ہے۔ مانا کہ فن ایجو کچھ سوچا اور ک ںیاصالح کے بارے م یانہوں نے عورتوں ک
طہ اصالح کا ہے۔ وہ ناولوں سے باضاب یجات یپائ تیمثال ہاںی۔ ان کے ںیہ ںینہ کساںیاحمد کے سب کے سب ناول 

اور  یطرح ل کس یدلچسپ یخصوص ںیم میتعل یک وںیاحمد نے لڑک رینذ ی۔ ڈپٹیبھ ایچاہتے تھے اور ل نایکام ل
خود لکھا ہے ںیم باچےیکے د‘ العروس ۃمرا’انہوں نے اپنے ناول  ا،یناول کو کس طرح آلہ کار بنا : 

’’ کو  وںیلڑک یکھید کھاید یتھا کہ ہم مردو ک کھتاید ںیتھا، م یدن رات پڑھنے کا چرچہ تو رہتا ہ ںیم گھر

 االتیخ یمعلوم تھا کہ بڑے مذہب یبھ ہیمجھ کو  یاس کے ساتھ ہ کنیخاص رغبت ہے۔ ل کیطرف ا یعلم ک یبھ
ان  ،یگسے ان کے دلوں کو افسرد نا ںینظر رہتے ہ شیان کے پ نی۔ اور مضامںیحالت کے مناسب نہ یبچوں ک

جو اخالق  یجستجو ہوئ یکتاب ک یسیہے۔ تب مجھ کو ا یہوت یکا انقباض اور ان کے ذہنوں کو کند عتوںیطب یک
ت اور اپنے توہما ںیاور عورت ںیآتے ہ شیپ ںیم یعورتوں کو زندگ ںیہو اور ان معامالت م یونصائح سے بھر
اور ان کے  اصالح یک االتیان کے خ ںیہ یرہا کرت بتیمبتالئے رنج ومص شہیوجہ سے ہم یک یجہالت اور کجرائ

کرے بیتہذ یعادات ک  ...... 
جئےیمالحظہ ک االتیڈاکٹر بد ر النساء شہاب کے خ ںیضمن م اس : 

’’’ ۔ ایلہ شروع ککا سلس فاتیکثرت کار کے باوجود موالنا نے تصن ںیگورکھپور م‘ چند پند’اور ‘العروس ۃمرا

اور  ایہنچ گفائدہ پ ہیاس سے  کنیسے نہ تھا ل تین یطور پر اصالح معاشرہ ک یاگرچہ شعور فیسلسلٔہ تصان ہی
 ۃمرا’ فیصانت نیت یپہل یا۔ اس لئے ان کرہ چلتاکہ آئندہ اس موضوع پران کا قلم برابر  یمحرک ہوئ زیچ یہی دیشا

 یاور وہ بھ ںیھت یگئ یک فیبچوں کے لئے تصن نوںیت یان کے اپنے ہ‘ چند پند’اور  ‘اتیمنتخب الحکا’، ‘العروس
ے تھے۔ لٰہذا جانت قہیتھے۔ بات کرنے کا سل تےیبانٹ د ںیکر چند صفحے لکھ کر بچوں م ٹھیکہ ہر روز ب وںی

 یکر اس ک کھیر دشک یک وںیپر کہان یتلخ یک حتیتھے۔ بچے نص تےیکر د دایکا لطف پ وںیکہان ںیدلچسپ انداز م
سے  وںیائاور بر ںیجواخالق کو سنوار یضرورت تھ یکتابوں ک یسیطرف لپکے۔ ان کے اپنے بچوں کے لئے ا

 ںیحسب منشا کتاب اپنے وننے۔ لٰہذا انہیمل ںینہ یسیا یکتاب بھ کیا ی۔ مگر بصد جستجو ان کو کوئںیکر داینفرت پ
و روز مرہ ج ںیکئے جائ انیب سےیلحاظ رکھا کہ واقعات ا ادہیاور اس امر کا سب سے ز ں،یکرنا شروع ک فیتصن
 یبھ یجائے تو زندگ یاخذ ک حتیاور پھر ان سے نص ںیہ یقیاور حق یاور جو فطر ںیآتے ہ شیپ ںیم یزندگ

۔جائےہاتھ سے نہ  یبھ نیراحت بخ شبن سکے اور د ‘‘  
 کیام اکا ک فیتصن یک‘ چند پند’اور ‘ العروس ۃمرا’لکھا۔ لٰہذا  ںیضلع حابون م ‘العروسۃمرا’احمد نے  رینذ یمولو
علق موالنا خود احمد کے لئے۔ ان کتابوں کے مت ریاپنے لڑکے بش کیکے لئے اور ا یلڑک کیا ا،یشروع ک یساتھ ہ

ںیفرماتے ہ ریتحر : 

’’ مستعجل تھا،  ےیوہ ورق کے ل یاستعداد تھ یجس کو پأوں صفحے پڑھنے ک ںیبھائ یسیبچوں کو ا ںیکتاب وہ

ا تھا۔کرت ایوقت قلم برداشتہ لکھ د یاس ںیم ا،یسبق کم رہ گ رایہے کہ م یمتقاض کینا ا کیا کھویجب د ‘‘ 
 ںیھرانوں ممسلمان گ۔ اید ی۔ حکومت نے اس کتاب پر انعام بھایگ ایفرمائش پر اسے چھپوا یافسر ک یزیانگر کیا

الے و یاصغر یاکبر’صاحب کو  یاور مولو‘ کا قصہ یاصغر یاکبر’۔ عام لوگ یحاصل ہوئ تیاسے بہت مقبول
 کیہ اہے ک ایدکھا ںی۔ اس مہے ںیکے سلسلے م تیترب یک وںیناول لڑک ہیکہنے لگے تھے۔ ‘ صاحب یمولو

ہے۔ یبن جات عہیاصالح کا ذر یگھرانے ک کیکس طرح ا یلڑک یمعمول  
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ںیارشد لکھتے ہ یاعجاز عل ڈاکٹر : 

’’ ات اور واقع اناتی۔ قصے کے بکھئےیکے کردار کو د یاصغر اب

کام  گھر کا تمام یعمر سے ہ یسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آٹھ برس ک
اق اور مش ںیطاق، کھانا پکانے م ںیپرونے م نےیکاج سنبھال رکھا تھا۔ س

 ںیم زیکہ اس نے اپنے جہ یماہر۔ منکسر المزاج اتن ںیلکھنے پڑھنے م
 یہ اکبرک یسی۔ صابر وشاکر اایگوارا نہ ک نایسامان ل ادہیز سےبہن  یبڑ

 ،یک نہ تیشکا یاس ک یکے ہاتھ سے بارہا مار کھانے کے باوجود کبھ
ا نمونہ بنا اسے جنت ک یگئ ںیکے بعد جس گھر م یکہ شاد یسیمند ا قہیسل
کر  دہیونند محمودہ کو اپنا گ یاپن یجاتے ہ ںیکہ سسرال م ین۔ ملنسار اتاید
بلکہ  ایکا مقابلہ ک وںیچالباز یکہ نہ صرف ماما عظمت ک یاتن اری۔ ہوشایل

جربہ ت یسیساس ج یمرد اور اپن دہیجہاں د سےیاپنے سسر محمد فاضل ج
 ںیمسائل حل کرنے م یاور خارج یخاندان کے داخل یکار عورت کو بھ

، ادب خ،یتار ہ،یکامل کہ جغراف یسیا ںیعلوم م یاوی۔ دنےیمشورے دئ
 ینیواقف، د یعامہ اور سائنس کے عالوہ علم طب سے بھ لوماتمع

رض ۔ غادی یزبان االتیکے افکار وخ ثیعالم کہ قرآن واحاد ہیمعلومات کا 
پا عقل سرا ہی ںیکے مقالے م یکہ بے وقوف، بے ہنر اور بدمزاج اکبر ہی

 ںیضد ہ یدوسرے ک کیدونوں کردار نہ صرف ا ہیطرح ودانش ہے۔ اس 
معلوم ہوتا  ںیکا سبب نہ یبے ہنر یک ی۔ جس طرح اکبرںیہ یبھ یبلکہ مثال

جھ سم یکا راز بھ توںیصالح یاکتساب یان سار یک یطرح اصغر یاس
 طرح یلگتا ہے اس یکا کردار مصنوع یآتا۔ جس طرح اکبر ںینہ ںیم

ہے۔ تایڈال د ںیم رتیکو ح نیکا کردار ناقد یاصغر ‘‘ 
 یکہ اکبر یضرورت نہ تھ یصراحت ک یاس بات ک ںیم الیخ رےیم
احمد نے  ریہنر مند ہے۔ نذ یاتن وںیک یہے اور اصغر قہیبے سل یاتن وںیک

۔ ینا تھہے کہ وہ مختلف علوم سے آش یبات بتائ ہی ںیکے بارے م یاصغر
اب کے بلکہ وہ اکتس یہوگ ںینہ یاور قدرت یفطر یآشنائ ہیظاہر ہے کہ 

 یس کا ریدوسرا علم بغ یکوئ ای ہیجغراف یعنی۔ یہوگ یگزر سےمرحلے 
تا۔ اس آسک ںیاز خود نہ ںیذہن م ریاس کے مطالعہ کے بغ یعنیکے  میتعل

 یپائ مینے باضابطہ تعل یاصغر یک نیلئے سمجھنا چاہئے کہ ان مضام
 یطراس کا نٹ کھٹ ہونا ف ںیم ہیکا الم ی۔ اکبرینابلد رہ یجب کہ اکبر

بچے  سےیہے کہ ا کیٹھ ہی۔ ہاں یہوت ںیآسان نہ میتعل یک بچوں سےیہے۔ ا
 یے بڑاس کے لئ کنیجا سکتا ہے۔ ل ایطرح رام ک یکس یاور بچوں کو بھ

گھر  یہ کیہے کہ ا ایگ کھاید سایا کنیہے۔ ل یضرورت پڑت یجد وجہد ک
ا ہے، کا فرق ہوت نین زمکے اعتبار سے آسما تیصالح ںیکے دو افراد م

 عتیطب کنی۔ لںیمواقع فراہم کئے جاتے ہ کساںیکے لئے  نوںحاالنکہ دو
کے  توںیصالح کساںیوجہ سے دونوں  یاور مزاج کے فرق ک النیکے م

ہو پاتے۔ ںیمالک نہ  
ہے  الیخ رایہوا۔ م یہ سایکچھ ا یبھ ںیکے معاملے م یاور اصغر یاکبر

اس  پھوہڑ ہونا مصنف کا عمل ہے ںیکے مقابلہ م یکا اصغر یکہ اکبر
جو  ضد دکھانا چاہتے تھے، اور پھر اس ضد سے یلئے وہ دو کرداروں ک

ہے کہ  کیھٹ ہیکرنا چاہتے تھے۔  ینشاندہ یان ک ںیہو سکتے ہ داینتائج پ
 قےیاور اکہرے طر ینہ کر سکے اور سطح سایطور پر ا یاحمد فن رینذ

تک ان  ہے کہ اس وقت یبھ ہیوجہ  ی۔ اس کایر دک انیپر اپنے موقف کو ب
 ںیت مصور یسیتھا۔ ا ںیبرا ماڈل نہ ایاچھا  یکے سامنے اردو ناول کا کوئ

 اب۔ چاہئے ینیداد بہر حال د یاس ک ایجو کچھ ک ںیانہوں نے اپنے حدود م
قصے  ںیاحمد نے انہ ریکئے جاتے تھے۔ نذ انیتک صرف پند ونصائح ب

بارے  خانم کے یان کا کمال ہے۔ اکبر یہی۔ اور یکوشش ک یبرتنے ک ںیم
اقتباس مالحظہ ہو کیاحمد کا ا رینذ ںیم : 

’’ ے اور مکار عورت کا نام تھا اور سسرال س وقوفیخانم اس ب یاکبر

دمزاج بے ہنر، ب وقوف،یب یاکبر ہیاس کو مزاج دار بہو کا خطاب مال تھا۔ 
 کیر ناو دہیبہت عقلمند، فہم خانم یبہن اصغر یچھوٹ یاس ک کنی۔ لیتھ

ل کا ترجمہ اور مسائ فیاس نے قرآن شر ںیعمر م یس ی۔ چھوٹیمزاج تھ
ر کا حال ۔ گھیعاجز نہ تھ یبھ ںی۔ لکھنے مںیتھ یپڑھ ل ںیاردو کتاب یک

 یپڑا سطرح کا ک کی۔ ہر ایکرت جایاپنے باپ کو ہفتے کا ہفتے لکھ بھ
۔ تمام یتھ یاور انواع واقسام کے مزے دار کھانے پکانا جانت یتھ یسکت

ست ۔ ماں کے تمام گھر کا بندوبیتھ فیتعر یخانم ک یاصغر ںیمحلے م
ر آتا باپ رخصت لے ک یرہتا تھا۔ جب کبھ ںیخانمن کے ہاتھوں م یغراص

 سہ،یپ ہیسے صالح پوچھتا۔ روپ یاصغر ںیکے انتظام م یخانہ دار
رہا  ںیکے ہاتھوں م یسب کچھ اصغر اںیکنج یں کاور صندوقو یکوٹھر

 کو جان ودل سے چاہتے تھے بلکہ یکرتا تھا۔ ماں باپ دونوں اصغر
خود خود ب یکرتے تھے، مگر اکبر اریکو پ یرمحلے کے سب لوگ اصغ

 ایل یھپاکر مار ب الیبلکہ اک یتھ یبہن سے ناراض رہا کرت یچھوٹ یاپن
 یے چغلماں س یاور کبھ یآپا کا ادب کرت شہیہم یاصغر کنی۔ لیتھ یکرت

۔یہوئ ںیگھر م یہ کیاتفاق سے ا یبھ یمنگن ی۔ دونوں بہنوں کینہ کھات ‘‘ 

ل کا ہے جو دراصل پہلے ناو‘ بنات النعش’احمد کا دوسرا ناول  رینذ یڈپٹ
ا موالن ںیشائع ہوا۔ سب سے پہلے اس ناول م ںیم 6481حصہ ہے۔ جو  یہ

۔ معلومات ہوجائے یابتدائ یکہ سائنس ک یوضاحت ک ینے اس بات ک
 یوشنکشش پر ر یک نی۔ زمایک یکا تذکرہ بھ شقلیچنانچہ انہوں نے ہر

۔ ایک ۔ کشش اتصال کا تذکرہی۔  ہوا کے دبأو اور وزن پر گفتگو کیڈال
فتاب آ ہیگول ہے اور  نیزم ہیکہ  ایبتا ہیاور  ایہے سمجھا ایک سیمقناط

ہے۔ یکے گرد گھومت   

’ ع اطال یڈاکٹر محمد صادق نے اس بات ک ںیکے بارے م‘ النعش بنات

 سے‘ مرٹن نڈیفورڈ ا ڈیٹامس ڈے کے ناول س‘ بنات النعش’ہے کہ  ید
ارہ احمد نے اس طرف اش رینذ یڈپٹ ںیم کچریل کیماخوذ ہے۔ خود اپنے ا

ںیہے۔ وہ لکھتے ہ ایک : 

’’ فورڈ ڈینے س ںیالعروس کے بعد م ۃمرا  (SAD FORD) طرح  یک

نعام کے لئے لکھا اور اس کو بطمع ا وںیلڑک‘ بنات النعش’ناول  کیکا ا
۔‘‘ایچلتا ک ںیسرکار م  

’ ہے۔  انچیکا نقشہ کھ‘ النصوح ۃتوب’کے بعد موالنا نے ‘ النعش بنات

س ناول ہے، ج سرایاحمد کا ت رینذ ہی۔ ایمکمل ک ںیم یسویع6488جسے 
نے کے بعد اپ کھنےیواب دخ کیکو ان کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ نصوح ا

 یک میکل ٹےیاصالح پر متوجہ ہوتا ہے، مگر اپنے ب یپورے خاندان ک
 ‘گیمرزا ظاہر ب’ں ناکام رہتا ہے۔ مصنف کا معرکہ ا راء کردار یاصالح م

 تیاہم یک تیاصالح وترب یناول کا کردار ہے۔ ناول کا مقصد بچوں ک یاس
 یلکھا اس ک وںیناول ک ہیاحمد نے  ریواضح کرنا ہے۔ بہر طور خود نذ

ہے لیہے جس کا اقتباس درج ذ یوضاحت جابجا ک : 

’’ کے  تیقصے اور بات چ یفرض کینے ا ںیجس کو م مضمون

 کنی.. ل…ںینہ یسے خال رائےی( پی)اسالم یب یطرز پر لکھا ہے مذہب
دل  یہے جو دوسرے مذہب والوں ک ںینہ یبھ یسیا یکوئ ںیتمام کتاب م

ہے  ای گتذکرہ ا   ینفرت کا موجب ہو بلکہ جہاں جہاں ضرورتاً مذہب ای یشکن
اس طرح کے  یہے کہ دوسرے مذہب والے بھ کاطرز  سےیوہ وہ ا

۔ںیرکھتے ہ دےیعق  
 ٹایب کی۔ ااںیٹیب نیت ٹے،یب نیت ،یویب اںیدونوں م ا،یگ ایجو فرض ک خاندان
جرم ان اور ال ں،یجا چکے ہ اہےیاور ب ںیعمر کے ہ یتو پک یٹیب کیاور ا

اگرچہ عمر  اٹی۔ منجھال بںیہ عہیکالطب ںیخصلت یراسخ، ان ک ںیعادت یک یک
توجہ  صرف رہے او یپائ میتعل ںیاس نے مدرسے م کنیل ںیکم نہ یاس ک

ے ہ ںیم چےیکمسن ہے وہ عمر کے اس در یلڑک یمنجھل… کا محتاج ہے
 یرسر ترقامنگ ب یاور نقل کرنے ک زیوتالش ت شیقوت تفت یجب بچوں ک

ہے یہوت …‘‘ 
اف جواب بہت ص ؟یضرور وںینسواں ک میاٹھتا ہے کہ تعل ہیسوال  کیا

شتہ ہے۔ کا بڑا گہرا ر یکا اور ہنرمند یکا، شائستگ بیسے تہذ میہے۔ تعل
 میتعل یہے کہ اسے ضرور ہیوجہ  یہے تو اس ک کیلہذا صالحہ اگر ن

 بینعمت نص ہیہ اسے کا جہل اس وجہ سے ہے ک مہیہے اور نع یگئ ید
۔یہوئ ںینہ  

 کی۔ نںیہ یک ںیبات یبھ یک کیصحبت ن ںیاقتباس م ینے اس موالنا
۔ اس یصحبت بر یہے اور بر یبنات کیانسان کو ن یبھ یصحبت کس

 ہی نکیہے۔ ل ںیضرورت نہ یکا مشہور مقولہ دہرانے ک یفارس ںیضمن م
ہے۔  پر بڑا گہرا اثر پڑتا تیتو ہر شخص جانتا ہے کہ ماحول کا شخص

ا مزاج ان ک یہ سایو یصحبت رہے گ یسیج یک وںیڑکچنانچہ لڑکے اور ل
 کیکا ا میلتع یاچھ یصحبت کو بھ کیکہ موالنا ن ںیبنے گا۔ کہہ سکتے ہ

۔ںیحصہ تصور کرتے ہ  
اشارہ کئے  یطرف بھ یک ینیکتب ب ںیاقتباس م یموالنا نے اس ںینہ یہ اتنا
جاتا  ایک دایپ ںیشوق دلوں م ہیہوتا ہے،  ںیکا شوق عام نہ ینی۔ کتب بںیہ

سان سے رہنا ا   نیچ ریہے تو پھر مطالعے کے بغ تایہے اور جب پکڑ ل
 یتوانائ ینہوں جو ذہ یسیمخرب اخالق نہ ہوں بلکہ ا ںیکتاب کنیرہتا۔ ل ںینہ
ے سارے امور کسے ک ہی ںیم‘ النصوح  ۃتوب’ممد ومعاون ثابت ہوں۔  ںیم

۔ںیا  گئے ہ ںیطے ماحا  
عامالت م یتو اندازہ ہوگا کہ موالنا مذہب جئےیطرف رجوع ک یاقتباس ک اب
ہوگا  اس بات کا حساس ںیرہے ہوں گے۔ انہ داریکتنے متجسس اور ب ںیم

 ایک طرف بار بار رجوع یانہوں نے مذہب اسالم ک ںیم‘ النصوح ۃتوب’کہ 
 ںیے ہکتابوں کے نام انہوں نے گنوائ یسے بعض مذہب لےیوس یاور اس

النا کو مو کنیہے۔ ل یبن نفکیکاجزو ال  میتعل ینید ںیم الیان کے خ جو
 ای یکرت ںینہدایپ تیفیک یبغض وعناد ک میتعل یقسم ک یاحساس تھاکہ کس

کرنا چاہئے۔ ںینہ  
ہے کہ  ایاس کا اظہار کر د ںیانہوں نے بہت واضح لفظوں م چنانچہ
ان کہ دوسرے مذاہب سے انس ںیمطلب نہ ہیکتابوں کے ذکر کا  یاسالم

 ین کا ایکا شکار ہو جائے، گو یہو جائے اور تعصب اور تنگ نظر زاریب
 ںیہنفرت کاجواز ن ںیدوسرے مذاہب کے معاملے م یبھ ںیم میتعل یمذہب
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 یاور اسالم میتعل یاسالم ںیم‘ النصوح ۃتوب’بات ہے کہ  ورا ہیہے۔ 
ہے  ایگ ایپر اتنا زور د ماتیتعل یبحث رہا ہے، اور اسالم ریز یمعاشرہ ہ

و ت ہیانقباض محسوس ہوتا ہے۔ بہر حال  ںیم عتیکہ بعض اوقات طب
۔ آخر کرنا چاہئے ںیپر شک نہ تین یہے اس سے موالنا ک یخام یکیتکن

 ںیرماتے ہ۔ وہ فںیہ یکہ ںیبات یموالنا نے بڑے پتے ک ںیالذکر اقتباس م
عمر  یبھ میہے۔ لہذا تعل یہوت تیصالح یدماغ یاپن یاپن یکہ ہر عمر ک

ہلے ہے کہ موالنا نے بہت پ یہوت رتی۔ حیجائے گ ید یکے لحاظ سے ہ
 میہے۔ لہذا تعل یہوت جیبتدر یترق یتھا کہ ذہن ک اینکتے کو پال یاتیاس نفس

 ہی ںیم‘ النصوح ۃتوب’۔ یرہے گ یاعتبار سے بدلت یاس یبھ تیعنو یک
 ی۔ پھر بھںیہو پائے ہ ںیواضح نہ ادہیبہت ز ںیم رائےیکے پ ینکات کہان
اکہ گھر جائے ت یعمر کے اعتبار سے د میہے کہ تعل یہی یسع یموالنا ک

اور آرائش ہو سکے۔ نیتزئ یاور ماحول ک   
کے  میعلتو از خود واضح ہو جاتا ہے کہ ت جئےیک حیتوض یاقتباسات ک ان

ر او‘ بنات النعش العروس،ۃمرا’احمد کا تصور  ریموالنا نذ ںیسلسلے م
ور ا ہیہے۔  یہو رہ دیتجد یہوا تھا وہاں اس ک اںینما ںیم‘ النصوح ۃتوب’

 ینیہے۔ موالنا د یا ئ ںیسے عمل م قےیمختلف طر دیتجد ہیبات ہے کہ 
کے  جہیواضح نقطہ تصور کرتے تھے۔ نت کیکا ا میتعل یکو عموم میتعل

 ںیار ہکا شک ینیبے د اںیاحساس تھا کہ جو لڑکے اور لڑک ںیطور پر انہ
 ںیم احمد نے اس ناول رینذ ی۔ ڈپٹںیہ ںیسے بہرہ ور نہ میوہ تعل ایگو

مجھا کا نہ صرف حصہ س میکو تعل تیواقف یامور ک یخاص طور پر شرع
ہے۔ ایقرار د یالزم ںیم ریتعم یبلکہ کردار ک ہے  

 ںیم یسویع6444ہے جسے ‘ ن الوقتاب’احمد کا چوتھا ناول  رینذ یڈپٹ
ذمت م یک دیاندھا دھند تقل یمعاشرت ک یزیانہوں نے انگر ںیلکھا۔ اس م

ومات معل ںیعقائد کے سلسلے م یمذہب ںیم ںیم‘ صادقہ ائےیرو’ہے۔  یک
قصانات کے ن وںیشاد ادہیسے ز کیا ںیم‘ فسانہ مبتال’ہے۔  یگئ یک شیپ

 یتوں کہے کہ عور ایگ ایواضح ک ہی ںیم ‘یامٰ یا’ہے،  یگئ یڈال یپر روشن
ہے۔ یہوت یضرور یشاد یدوسر   

ے مقصد ک یجنہوں نے اصالح ںیاحمد اردو کے پہلے ناول نگار ہ رینذ
 ںیہتحت قصہ لکھا۔ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ ان کے قصے ناول ن

ے ناولوں درست ہے کہ ان ک ہیہے۔ البتہ  ںیدرست نہ ہی کنی۔ لںیہ لیتمث
 یئناول کا کو ںی۔ ان کے سامنے اردو مںیکچھ نقص پائے جاتے ہ ںیم

 وہ اس صنف کا ا غاز کر رہے تھے۔ جب ںیتھا۔ اردو م ںینہ ودنمونہ موج
ہ کچھ ضرور کچھ ن ںیجاتا ہے تو اس م ایک اریکا پہال نقشہ ت زیچ یکس
 یا ت نظر ںیان کے ناولوں م اںیخام یطرح ک ی۔ بس اسںیہ یرہ جات اںیخام

۔ںیہ  
ہک ںیا ل احمد سرور لکھتے ہ سریاحمد کے متعلق پروف رینذ یڈپٹ  : 

’’ انسان  پھر فرشتے، ای ںیہوتے ہ طانیتو ش ایاحمد کے کردار  رینذ

دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یبرائ یہوتے، دراصل انسان اچھائ ںینہ ‘‘ 
 ی۔ خاص طور پر عورتوں کںیاحمد کے مکالمے الجواب ہوتے ہ رینذ

وں انہوں نے مسلمان گھران ںیم یزبان سے ادا کرائے گئے مکالمے۔ دہل
ست زبرد کیزبان کو بہت توجہ سے سنا تھا۔ وہ ا یجانے وال یبول ںیم

 ریہ نذ۔ البتیقدرت حاصل تھ یپور ںیانہ یبھ وںیعالم تھے اور زبان پر 
ن ہوں پر انہوں نے ناول کا ا غاز ا اںیخام یجو بھ ںیاحمد کے ناولوں م

م انجام کا یمقصد کے تحت ادب یو اصالح یمیکے قلم سے ہوا۔ اور جو تعل
کر سکتا ہے۔ ںیفراموش نہ یکبھ ںیاردو داں انہ ئےید  
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