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کا تنقیدی جائزہ" عابد حسین کا ڈرامہ"پردہ غفلت  

ڈرامے کی دھوم     ایک زمانہ تھا جب نہیں۔ڈرامے کی اہمیت و افادیت سے کسی کو انکار  

وقت کے ساتھ حاالت بھی   تھے۔دونوں پسند کرتے  پڑھنا   لوگ ڈرامے کھیلنا اور تھی۔

بھی چند ڈرامے ایسے ہیں    دی۔ آج کرختم   کو  ڈرامے کی اہمیت  فلموں نے گئے۔بدلتے 

ان کی مقبولیت سے ہم انکار نہیں کر   ہیں۔نظر آتے   دیدہ ورجو اردو ادب کی تاریخ میں  

 "،ت االرضحشرا ،""انار کلی","شکنتال"، ہ غفلت " ،"ضحاک"،"اندرسبھا""پرد سکتے۔

۔وغیرہ ایسے ڈرامے ہیں جو رہتی دنیا تک زندہ و تابندہ رہیں گے "خانہ جنگی "  

شائع   جرمنی( سےبرمن )میں پہلی بار  ۱۹۲۵جو  "پردہ غفلت"ڈاکٹر عابد حسین کا ڈرامہ 

اس   ۔سے قابل توجہ کہا جا سکتا ہے پہلوؤںکا پہال ڈرامہ ہے جو بعض یہ اردو نثر ہوا۔

اور اس  بحران کی جھلک دکھائی گئی ہے   ا ہےمیں سماجی مسائل کو سامنے رکھا گی

اور مشرقی تہذیب کا   ۔ مغربیزمیندار طبقہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دو چار ہوا سےجس 

ہی یہ بتانے کی کوشش کی    ۔ ساتھفنکاری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے  ہی  تصادم بھی بڑی

ہے  کہ جو لوگ وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھتے اور حاالت کے ساتھ بدل جانے کی  

اور   انہیں ذلّت  ہیں۔صالحیت نہیں رکھتے وہ آخرکار بربادی کے دہانے تک پہنچ جاتے  

ھانی پڑتی ہے۔ رسوائی اٹ  

عابد حسین نے اس دور کے تہذیبی کشمکش کی تفصیل سے مطالعہ کیا ہے اور  اس  

ی  اور روایت  وہ قدیم ہے۔نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے سالمتی کا راستہ مفاہمت پر 

کا   اس موضوع کو بنیاد بناکر کہانی ہیں۔ طرز کی جگہ نئی طرز کو اپنانا پسند کرتے 

کے پورے معاشرے کے لیے میر   ہندوستان  کرتے ہیں۔ں کی تخلیق اور کردارو ڈھانچہ

ڈرامے کی ابتدا   کیا ہے۔   الطاف حسین کی حویلی اور مشترکہ خاندان کو نمونہ بنا کر پیش

کالئمکس اس وقت ہوتا ہے جب سعیدہ    ہے۔تصادم شروع ہو جاتا   سے ہی دو تہذیب میں



کالئمکس میں شدت   ۔اسیڑیاں کاٹ کر آزاد ہو جاتے ہیں کی ب اور منظور مشترکہ خاندان

 نہیں ملتی اس ڈرامے کے تمام کردار تین طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ 

ایسے ہی   وغیرہ  منظور اور محمد  علی، ۔ سعیدہوہ جو نئی قدروں کے حامی ہیں  ایک

پڑھنا   ہ۔ سعیدکردار ہے جو بدلتے ہوئے حاالت کے ساتھ خود کو بھی بدلنا چاہتے ہیں 

،  دوسری طرف رقیہ خاتون  ہے۔دیواری سے نکلنا چاہتی چہار  گھر کی  ۔وہ چاہتی ہے 

رقیہ    ہیں۔دلدادہ   قیت کے مشترجواد اور عابد حسین ہیں جو رجعت پسند قسم کے  محمد

رشتے داروں کو خط لکھنا   ہی ہے۔اپنےتعلیم دلوانا تو عیب سمجھتی کو  تو لڑکیوں  خاتون 

ہے۔  سمجھتیبھی گناہ   

شیخ صاحب ایک ایسے کردار ہیں جو عابد حسین کے خیاالت و نظریات کی ترجمانی    

شیخ جی آدمی تو پرانے زمانے کے ہیں لیکن نئی قدروں پر اعتماد رکھتے   ہیں۔کرتے 

الطاف حسین  یں۔مرزاہ  پسندانہ  نسواں اور پردہ پر ان کے خیاالت ترقی ، تعلیم ۔ مذہبہیں 

میر صاحب قرض لے   ہے۔اس دور کے کھوکھلے زمینداروں کی نمائندگی کرتا  کردار کا

  اس دور کے سیتا رام ہیں۔اللہکو برقرار رکھنا چاہتے شوکت   شان وکر اپنی قدیم 

اور پوری  رات زمینداروں کی خوشامد کرتا ہے دن  وہ  ہے۔کی ترجمانی کرتا  کاروںوشاہ

مطالعہ کریں تو   بغورتمام کرداروں کے  کے عابد حسین ہمجائیداد نیالم کرا دیتا ہے۔ 

اسکے سب  ۔ کسی مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں  دیکھتے ہیں کہ سب کسی نہ

  حسینعابد بیان کرنے میں خوبیوں کو   ہیں لیکن ان کی انفرادی  نظر آتے کردار کامیاب

  عشقعشق کرتی ہے لیکن کبھی بھی    سے مد علیہے۔سعیدہ محکام لیا   نے نجالت سے

لیکن اس کی   ہے لڑکی  ۔سعیدہ جوانسے تعلق رکھنے والے جذبات سامنے نہیں آتے  

   کا گماں بھی نہیں ہوتا۔نوعمری  کہ  باتوں میں اتنی سنجیدگی اور متانت ہے

لیکن  "پردہ غفلت" ایک کامیاب ڈرامہ ہوتے ہوئے بھی چند خامیوں کا شکار ضرور ہے 

 اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ۔


