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 فہرست 

  5عرِض مرتب 
  

  حصہ اّول:سائنسی شعور کے فروغ ميں اِسالم کا کردار
  قرآنی تعليمات اور سائنسی علوم کی ترغيبباب اّول:

  آياِت ترغيِب علم
  کائنات ميں غور و فکر کی ترغيب

  
  اِسالم اور سائنس ميں عدم مغائرتباب دوم:

  مذہب اور سائنس ميں تعلق
  َدوِر حاضر کا الميہ

  مذہب اور سائنس ميں عدم تضاد
  مغالطے کے اَسباب

  
  قروِن ُوسطٰی ميں سائنسی علوم کا فروغباب سوم:

  عالِم اِسالم ميں تہذيب و ثقافت کا فروغ
  )Quranic Sciencesعلوم القرآن (

  )Astronomyعلِم ہيئت و فلکيات (
  )Mathematics, Algebra, Geometryحساب،الجبرا،جيوميٹری (

  )Physics, Mechanics, Dynamicsطبيعيات،ميکانيات اورحرکيات(
  )Opticsعلم بصريات (
  )Botanyعلُم النباتات (

  )Medical Scienceعلُم الطب (
  )Pharmacologyعلم ادويہ سازی (

  )Surgeryعلُم الجراحت (
  )Ophthalmologyعلِم اَمراِض چشم (

  )Anaesthesiaبيہوش کرنے کا نظام (
  )emistryChعلُم الکيميا (
  )Fine Artsفنوِن لطيفہ(

  )Law / Jurisprudenceعلِم فقہ و قانون (
  )Historiography / Sociologyعلم تاريخ اور عمرانيات (

  اِسالمی سائنس اور مستشرقين کے اِعترافات
  

  اِسالمی سپين ميں تہذيب و سائنس کا اِرتقاءباب چہاُرم:
  اَدواِر حکومت

  فتِح سپين
  عصِر ُوالة
  دوِر بنواُميہ

  َدوِر مرابطون
ُدون   دوِر مؤحِّ
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  دوِر بنو نصر
  اِسالمی سپين کے چند عظيم سائنسدان
  اِسالمی سپين کا علمی و فنی اِرتقاء

  اِسالمی سپين کے چند اہم علوم
  )Medical sciencesعلُم الطب (
  )Astronomyعلُم الہيئت(

  )Botanyعلُم النباتات (
  اِسالمی سپين کا تہذيبی و ثقافتی اِرتقاء

  داُرالحکومت۔ ۔ ۔ قرطبہ
  اِسالمی سپين ميں صنعت و ٹيکنالوجی کا اِرتقاء

  )Paper industryکاغذ سازی (
  )Textile engineeringٹيکسٹائل انجينئرنگ (

  )Watchesگھڑياں (
  ) energyKineticحرکی توانائی (

  )Chemical technologyکيميکل ٹيکنالوجی (
  )Ordnanceاسلحہ سازی (
  )Aeroplaneہوائی جہاز (

  )Civil engineeringِسول انجينئرنگ (
  مسجِد قرطبہ
  قصُر الزہراء

  الحمراء
  تراِف عظمتاَغيار کا اِع

  
  حصہ ُدُوم:قرآنی وسائنسی علوم کا دائرۀ کار

  قرآنی علوم کی ُوسعتباب اّول:
  جامعيِت قرآن کی عملی شہادتيں

  ‘ہر معاملے ميں اُصولی رہنمائی’پہلی شہادت ۔ ۔ ۔ 
  ‘قرآن تمام نقلی علوم و فنون کا ماخذ ہے’ُدوسری شہادت ۔ ۔ ۔ 
  ‘اِم فلکی کی ُدہری گرِدشاَجر’چوتھی شہادت ۔ ۔ ۔ 

  ‘واقعۂ تسخيِر ماہتاب اور قرآن’پانچويں شہادت ۔ ۔ ۔ 
  

  سائنسی طريِق کار اور تصّوِر اِقدام و خطاءباب ُدُوم:
  ائنسی طريِق کار اور اُس کا فروغس

  سائنسی تحقيقات ميں اِقدام و خطاء کا تصّور
  نظاِم شمسی پر تحقيقات

  م و خطاءسائنسی تحقيقات کی بنياد۔ ۔ ۔ اِقدا
  

  سائنسی علوم کی بنيادی اَقسام اور اُن کا محُدود دائرۀ کارباب سُوم:
  سائنسی علوم کی اَقسام

  )Physical sciencesماّدی علوم (
  )Biological sciencesحياتياتی علوم (
  )Psychological sciencesنفسياتی علوم (
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  جديد سائنس کی سنگين خط
  اِنسانی علوم کی بنيادی ضرورت

  تہذيِب مغرب کا کھوکھال پن
  مسلم دانش کے لئے لمحۂ فکريہ

  سائنس اور مذہب ميں رابطے کی واحد صورت
  

  حصہ سُوم:اِسالم اور کائنات
  اَجراِم فلکی کی بابت اِسالمی تعليماتباب اّول:
  )Starsستارے (

  )Black holeسياه شگاف (
  )Cometsُدمدار تارے (

  )The Sunسورج (
  گردِش آفتاب

  )Solar calendarشمسی تقويم (
  )Planetsسيارے (

  )The Earthزمين (
  )The Moonچاند (

  اہتابتسخيِر م
  

  تخليِق کائنات کا قرآنی نظريہباب ُدُوم:
  )Big Bang theoryعظيم دھماکے کا نظريہ (

  اِبتدائی دھماکے کا قرآنی نظريہ
  کائنات ميں نئے ماّدے کا ظہور
  عظيم دھماکے کا پيش منظر

  )Theory of Relativityقرآن اور نظريۂ اِضافيت(
  
  کے مفاہيم اور سات آسمانوں کی حقيقت ‘ سمآء’قرآنی لفِظ سُوم: باب

  قرآنی لفظ سمآء کے معانی
  ۔ بادل1
  ۔ بادلوں کی فض2
  ۔ باِرش3
  کرۀ ہوائی-4
  ۔گھر کی چھت5
  سماوی کائنات -6

  سات آسمانوں کی سائنسی تعبير
  

  ) کا قرآنی نظريہtime‐Spaceزمان (-مکانباب چہاُرم:
  روشنی کی رفتار کا عدم حصول

  اِضافيِت زمان و مکان
  قرآِن مجيد اور طئ زمانی

  اَصحاِب کہف کے لئے طئ زمانی
  سيدنا عزيؑر کے لئے طئ زمانی
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  يم اور طئ مکانیقرآِن حک
  معجزۀ معراِج مصطفی (ص) اور طئ مکانی و زمانی

  روِز قيامت۔ ۔ ۔ اِضافيِت زمان
  وقت۔ ۔ ۔ اِدراک نفسی

  
  اِرتقائے کائنات کے چھ اَدوار باب پنُجم:

  قرآِن مجيد کا تصّوِر يوم
  تخليِق کائنات اور آٹھ قرآنی اُصول 

  قرآنی چھ ايام کا مفہوم
  تخليق کے دو مراحل

  مرحلۂ ما قبِل ظہوِر حيات
  

  کرۀ ارضی پر اِرتقائے حيات باب شُشم:
  تخليِق زمين اور اُس کا فطری اِرتقاء

  مراحِل تخليِق اَرض
  مرحلۂ ما بعِد ظہوِر حيات

  آغاززمينی زندگی کا پانی سے 
  

  )Darwinismڈارِون کا مفروضۂ اِرتقائے حيات (باب ہفتم:
  ڈارِونی اِرتقاء کا غيرسائنسی اَفسانہ

  مفروضۂ اِرتقاء کا کھوکھال پن
  اِسالمی تصّوِر تخليق ہی حق ہے

  
  ) کا قرآنی نظريہExpanding Universeپھيلتی ہوئی کائنات (باب ہشتُم:

  کائنات کی بيکرانی
  توسيِع کائنات ۔ ۔ ۔ ايک سائنسی دريافت

  ُوسعت پذير کائنات کا قرآنی نظريہ
  

  ) کا نظريہ اور قرآنی صداقتBlack Holeسياه شگاف (باب نہُم:
  )کا تعاُرفBlack Holeسياه شگاف (
  )کا معرِض ُوجود ميں آنBlack Holeسياه شگاف (

  سياه شگاف سے روشنی بھی فرار نہيں ہو سکتی
  سياه شگاف بيرونی نظارے سے مکمل طور پر پوشيده ہيں

  زمين آخرکار سورج سے جا ٹکرائے گی
  موجود سياه شگافوں کی تعداد اور جسامت
  سياه شگاف۔ ۔ ۔ ايک ناقابِل ديد تنگ گزرگاه

  
  کائنات کا تجاُذبی اِنہدام اور اِنعقاِد قيامت باب دہُم:

  کائنات کے تجاُذبی اِنہدام کا قرآنی نظريہ
  کائنات کے لپيٹے جانے کی سائنسی تفسير

  )اور نئی کائنات کا ظہورBig Crunchعظيم آخری تباہی(
  )Gaseous stateکائنات کی ُدوسری گيسی حالت (



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  )Black Holeانجاِم کائنات ۔ ۔ ۔ عظيم سياه شگاف (
  سورج کی موت اور اِنعقاِد قيامت

  
  حصہ چہاُرم:اِسالم اور اِنسانی ِزندگی

  اِنسانی ِزندگی کا کيميائی اِرتقاءاّول: باب
  کيميائی اِرتقاء کے سات مراحل
  تخليِق آدم اور تشکيِل بشريت

  بشريِت محمدی (ص) کی جوہری حالت 
  

  اِنسانی زندگی کا حياتياتی اِرتقاء باب ُدُوم:
  ) کا مفہومMingled fluidنطفۂ اَمشاج (

  )Mitotic divisionخلياتی تقسيم (
  ) کی اّوليں تخليقSingle life cellنفِس واحده (

  ) ميں منتقلیUterusانڈے کی رحِم مادر (
  )کی اِبتداءHanging massعلقہ (

  رحِم مادر ميں اِنسانی ُوجود کا اِرتقاء
  )کی بطِن مادرميں تين پردوں ميں تشکيلEmbryoجنين (

  اِنسانی تکوين و تشکيل ميں حسِن نظم
  اِنسانی ُوجود کی تکوين کے چار مراحل

  دوراِن حمل نظاِم ربوبيت کے مظاہر
  

  اِنسانی زندگی کا شعوری اِرتقاء باب سُوم:
  اور اَقساِم ہدايت اِنسانی ِزندگی

  اِنسانی ذرائِع علم
  ۔ حواِس خمسہ ظاہری1
  ۔ حواِس خمسہ باطنی2
  ۔ اِنسانی قلب کے لطائِف خمسہ3

  
  اِسالم اور طِب جديد باب چہاُرم:

  مسلسل طبی تحقيق کی ترغيب
  صحت، صفائی اور حفِظ ماتقّدم

  وضو سے حفظاِن صحت
  آداِب طعام اور حفظاِن صحت

  برتن ميں سانس لينے کی ممانعت
  متعّدی اَمراض سے حفاظت
  دانتوں اور منہ کی صفائی

  نماز کے طبی فوائد
  تکبيِر تحريمہ

  قيام
  ُرکوع
  سجده
  تشہّد
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  سالم
  کم خوری اور متوازن غذا

  مجوّزه غذائيں
  )Fig / Oliveانجير اور زيتون (

  انجير اور زيتون کی قسم
  )Honeyشہد (

  شہد کے اجزاء
  )Grapesانگور (
  )Garlicلہسن (
  )Onionپياز (

  ممنوعہ غذائيں
  )Porkخنزير (
  )Drinkingشراب (

  ڈاکٹروں کی رجسٹريشن اور اِمتحانی نظام
  بخار کا عالج

  آپريشن کے ذريعے عالج
  نفسياتی اَمراض کا مستقل عالج

  )Genetic engineeringاِسالم اورجينياتی انجينئرنگ(
  

  کتابيات 
 

 

 

  

  اسالم اور جديد سائنس
  

  ڈاکٹر پروفيسر طاہر القادری

  

  عرِض مرتب
قرآِن’رّب العّزت کی اِس وسيع و عريض کائنات ميں اُس کی قدرت کی نشانياں ہر ُسو بکھری پڑی ہيں۔ آخری وحی هللا ا

ود ميں جاری و ساریجہاں بنی نوِع اِنسان کے لئے حتمی اور قطعی ضابطۂ حيات ہے، وہاں اِس کائناِت ہست و بُ ‘ مجيد
خارجی کائنات کے ‘ قرآِن مجيد’قوانيِن فطرت بھی اِنسان کو الوہی ضابطۂ حيات کی طرف متوجہ کرتے نظر آتے ہيں۔ 

ساتھ ساتھ نفِس اِنسانی کے دُروں خانہ کی طرف بھی ہماری توجہ ِدالتا ہے اور اُن دونوں عوالم ميں قوانيِن قدرِت اٰلہيہ 
فکر کے بعد اپنے خالق کے حضور سر بسجده ہونے کا حکم ديتا ہے۔ قرآنی علوم کے نور سے  کی يکسانی ميں غور و

صحيح معنوں ميں فيضياب ہونے کے لئے ہميں قرآنی آيات ميں جا بجا بکھرے ہوئے سائنسی حقائق پر غور و فکر 
  کرنا ہو گا۔

فس کی گہرائيوں ميں غوطہ زن ہونے کا حکم ديا۔ اِسالم نے اپنی پہلی وحی کے ِدن سے ہی بنی نوِع اِنسان کو آفاق و ان
ٔاحکاِم اِسالم کی تعميل کے بعد محض ايک ہی ‘ عرب’يہ اِسالم ہی کی تعليمات کا فيض تھا کہ ُدنيا کی اُجڈ ترين قوم 
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لسفے صدی کے اندر ُدنيا بھر کی اِمامت و پيشوائی کی حق دار ٹھہری اور ديکھتے ہی ديکھتے اُس نے ُدنيا کو يونانی ف
)کی بنياد عطا کی۔ قرآِن مجيد experimentکی الحاصل ُموشگافيوں سے آزاد کراتے ہوئے فطری علوم کو تجربے (

)کی بنياد تھی جس کی scientific method‘ (سائنسی طريِق تحقيق’کی تعليمات کے زير اثر يہ اُنہی کے اِختيار کرده 
  عظيم کرَوٹ لی اور موجوده صدی نے اُس کا پھل پايا۔ بدولت ہزار ہا سال سے جاری سلسلۂ علِم انسانی نے

کا ُروپ مل چکا ہوتا ہے۔ پچھلی نسل جس ترقی کی خواہش ‘ حقيقت’کو ‘ ممکن’صدی جب کرَوٹ بدلتی ہے تو ايک 
کرتی تھی موجوده نسل اُسے کئی منزليں پيچھے چھوڑ چکی ہے۔ سائنسی تحقيقات کی موجوده تيزی نے زمين و آسماں 

ئيوں ميں پوشيده التعداد حقائق بنی نوِع اِنسان کے سامنے ال کھڑے کئے ہيں۔ آج سے کم و بيش ڈيڑھ ہزار سال کی پہنا
پہلے بنی نوِع اِنسان کے ِذہن ميں علم کے موجوده عروج کا ادنٰی سا تصّور بھی موجود نہ تھا۔ اِنسان يوں جہِل مرکب 

انتے ہوئے اُس پر نازاں ہوتا تھا۔ اِسالم کی آفاقی تعليمات نے اُسميں غرق تھا کہ اپنی جہالت کو عظمت کی عالمت گرد
َدوِر جاہليت کا پرده چاک کرتے ہوئے ہزارہا ايسے فطری ضوابط کو بے نقاب کيا جن کی صداقت پر َدوِر حاضر کا 

  سائنسی ِذہن بھی محِو حيرت ہے۔
بوئی تھی آج وه پک کر جوان ہو چکی ہے اور قروِن ُوسطٰی ميں مسلمان سائنسدانوں نے جن سائنسی علوم کی فصل 

موجوده َدور اُسی فصل کو کاشت کرتے ہوئے اُس کے گوناگوں فوائد سے ُمستفيد ہو رہا ہے۔ مسلمان جب تک علمی 
ثريا سے زميں پر آسماں نے ہم ’رِوش پر قائم رہے سارے جہان کے اِمام و مقتدا رہے اور جونہی علم سے غفلت برتی 

اور آج حالت يہ ہے کہ ہمارے ٔاسالف کا علمی ِورثہ اپنے اندر ہونے والے بے شمار اِضافہ جات کے  ۔‘کو دے مارا
ساتھ اَغيار کا اوڑھنا بچھونا ہے اور ہم اُن کے پيچھے علمی و ثقافتی اور سياسی و معاشی ميدانوں ميں َدر َدر کی بھيک

  مانگتے نظر آتے ہيں۔
ُدنيا کيلئے علم و فن، تہذيب و تمّدن اور سائنس و ٹيکنالوجی کا تحفہ لئے طلوع ء کا تاريخی ِدن مغربی 1492جنوری 2

ہوا۔ غرناطہ ميں ہونے والی سياسی شکست کے بعد مسلم قوم ِذہنی شکست خوردگی کی دلدل ميں اُلجھ کر سو گئی اور 
اُنہيں اپنے نام سے منسوب عالِم مغرب مسلمانوں کی تحقيقات و اِکتشافات پر سے اُن کے موجدوں کا نام کھرچ کر 

کرنے لگا۔ اِسالمی سپين کی يونيورسٹيوں ميں زير تعليم عيسائی و يہودی طلباء مسلمانوں کا علمی وطيره اپنے ساتھ 
اپنے ممالک کو لے گئے اور ہم غرناطہ ميں سياسی شکست کھانے کے بعد اُسے مقّدر کا لکھا کہتے ہوئے رو پيٹ کر 

ن ميں ہونے والی شکست کے بعد علمی ميدان سے بھی فرار کا راستہ اِختيار کر ليا۔ اَغيار نےبيٹھ رہے اور سياسی ميدا
ہمارے علمی ِورثے سے بھرپور فائده اُٹھايا اور سائنسی ترقی کی اوِج ثريا تک جا پہنچے۔ غفلت کی نيند بے ُسدھ پڑی 

سائی ضروری ہے، جس روز اِس قوم نے مسلمان قوم کو فقط ايک ٹہوکے کی ضرورت ہے، فقط اپنی ميراث سے شنا
ٔاغيار کے قبضے ميں گِھری اپنی قيمتی متاع کو پہچان ليا يقيناً اپنے کھوئے ہوئے ِورثے کے حصول کے لئے تڑپ 

  اُٹھے گی، وه ِدن تاريِخ عالم کا سنہری ِدن ہو گا۔
س صدی ميں جہاں کرۀ ٔارضی کے رّب العزت کی بے شمار نعمتيں لئے آئی۔ اِ هللا بيسويں صدی عالِم اِسالم کے لئے ا

بيشتر مسلمان سياسی آزادی کی نعمت سے بہره مند ہوئے وہاں علمی ميدان ميں بھی مثبت تبديلی کے آثار نمودار 
ہوئے، ليکن مسلمان حکمرانوں نے نہ صرف آزادی کے ٔاثرات کو اپنے عوام کی پہنچ سے ُدور رکھا بلکہ صحيح 

خاطر خواه اِنتظام بھی نہ کيا، جس کی وجہ سے قحطُ الرجال کا مسئلہ جوں کا توں فطری خطوط پر اُن کی تعليم کا 
باقی رہا۔ اِس وقت ُدنيا کی اکانومی کا بڑا اِنحصار تيل پيد اکرنے والے مسلمان ممالک پر ہے۔ عرب کی دولت مسلمانوں

ترين مددگار ثابت ہو سکتی تھی کی معاشی اَبتری سے نجات اور عالمی سطح پر سياسی تفّوق کی بحالی کے لئے بہ
مگر افسوس کہ وه بھی شاہی اللّوں تللّوں ميں ضائع ہو گئی اور ِمن حيث المجموع اُمِت مسلمہ اُس سے کوئی خاص فائده

  نہ اُٹھا سکی۔
عالِم اِسالم کے موجوده زوال و اِنحطاط کا بنيادی سبب جہالت، علمی رِوش سے کناره کشی اور صديوں کی غالمی کے 

بعد ملنے والی آزادی کے با ُوجود جاہل حکمرانوں کا اپنی قوم کو حقيقی علوِم اِنسانی کے حصول ميں پس مانده رکھنا 
ہے۔ نئی نسل کی ذہانت صديوں سے مسلّط عالمی محکومی کے زير اثر دب کر ره گئی ہے۔ دوِر حاضر کے مسلم 

رت يہ ہے کہ اُسے اِسالمی تعليمات کی عقلی و سائنسی نوجوان کے تشکيک زده اِيمان کو سنبھاال دينے کی واحد صو
تفسير و تفہيم سے آگاه کرتے ہوئے سائنسی دالئل کے ساتھ مستحکم کيا جائے۔ قومی سطح پر چھائے ہوئے اِحساِس 

کمتری کے خاتمے کے لئے ضرورت اِس امر کی ہے کہ نئی نسل کو مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں سے شناسا کيا 
اکہ اُس کی سوچ کو مثبت راستہ ملے اور وه جديد سائنسی علوم کو اپنی متاع سمجھتے ہوئے اپنے ٔاسالف کی جائے ت
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  پيروی ميں علمی و سائنسی رِوش اپنا کر پختہ علمی بنيادوں کے ساتھ احيائے اِسالم کا فريضہ سرانجام دے سکے۔
نتا ہے وه اُتنا ہی زياده اِسالمی تعليمات سے اِستفاده يہ ايک مسلمہ حقيقت ہے کہ جو شخص جتنا زياده سائنسی علوم جا

کر سکتا ہے۔ اِس سلسلے ميں مستشرقين کی طرف سے اِسالم پر ہونے والے اِعتراضات کے ٹھوس عقلی و سائنسی 
کو باقاعده فروغ دينے کی بھی ضرورت ہے۔ اِس سے نہ صرف مغربی ‘ جديد علِم کالم’بنيادوں پر جواب کے لئے 

ی يلغار کی وجہ سے مسلم نوجوانوں ميں اپنے عقائد و نظريات کے بارے ميں جنم لينے والی تشکيک سے اَفکار ک
  نجات ملے گی بلکہ غير مسلم اقوام پر بھی اِسالم کی حقانيت عياں ہو گی۔

ايہ ہيں۔ پروفيسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی علمی و فکری خدمات رہتی ُدنيا تک کے لئے عالِم اسالم کا عظيم سرم
خاص طور پر مسلم نوجوانوں کے اِيمان کی ڈگمگاتی ناؤ کو سہارا دينے کے لئے آپ نے بے شمار عصری 

موضوعات پر بھی کام کيا، جس سے نہ صرف نسِل نو کا اِسالم پر اِعتقاد مضبوط ہوا بلکہ بہت سے غير مسلم بھی 
  قبوليِت اِسالم کے شرف سے بہره مند ہوئے۔

سے متعلقہ اَفکار پر مبنی ہے۔ کتاب ‘ اِسالم اور جديد سائنس’فيسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے زير نظر کتاب پرو
ميں مختلف مواقع پر اعلٰی تعليمی اِداروں ميں ہونے والے آپ کے ليکچرز کو مرتب کرتے ہوئے ضروری اِضافہ جات 

ا بکھرے ہوئے سائنسی حقائق کو بيان کرتے کے ساتھ پيش کيا گيا ہے۔ ان ليکچرز ميں آپ نے قرآنی آيات ميں جا بج
  ہوئے يہ ثابت کيا ہے کہ اِسالم ہر َدور کا دين ہے، جو اِنسانی زندگی کے ہر پہلو پر اُس کی رہنمائی کرتا ہے۔

تبارک و تعالٰی سے ُدعا ہے کہ وه ہميں اِسالم کے آفاقی پيغام کو سمجھنے اور اُس پر عمل پيرا ہونے کی توفيق هللا ا
ے تاکہ ہم علمی و فکری اور سائنسی و تہذيبی پسماندگی کی اتھاه گہرائيوں سے نکل کر اپنی عظمِت رفتہ کو سے نواز

  بحال کر سکيں۔
  

  عبدالستّار (منہاجين)
  ريسرچ سکالر
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Fri. 25th May 2001  
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اِسالم کا فلسفۂ زندگی ديگر اَدياِن باطلہ کی طرح ہرگز يہ نہيں کہ چند مفروضوں پر عقائد و نظريات کی بنياديں اُٹھا کر 
اِنسان کی ِذہنی صالحيتوں کو بوجھل اور بے معنی فلسفيانہ ُموشگافيوں کی نذر کر ديا جائے اور حقيقت کی تالش کے سفر 

ھاؤ ميں گرفتار کر ديا جائے کہ اُس کی تمام تر تخليقی صالحيتيں مفلوج ہو کر ره جائيں۔ ميں اِنسان کو اِس طرح ِذہنی اُلج
اِسالم نے کسی مرحلہ پر بھی اِنتہاء پسندی کی حوصلہ اَفزائی نہيں کی، بلکہ اِس کے برعکس اِسالم کی فطری تعليمات نے 

اُسے خير و شر ميں تميز کا ہنر بخشا ہے۔ اِسالم نے ہميشہ ذہِن اِنسانی ميں شعور و آگہی کے اَن گنت چراغ روشن کر کے 
اپنے پيروکاروں کو سائنسی علوم کے حصول کا درس ديتے ہوئے ہميشہ اِعتدال کی راه ِدکھا ئی ہے۔ اِسالم نے اِس کارخانۂ 

اور اُس کے قدرت ميں اِنسانی فطرت اور نفسيات کے مطابق اِنسان کو اَحکامات اور ضابطوں کا ايک پورا نظام ديا ہے 
  ظاہر و باطن کے تضادات کو مٹا کر اُسے اپنے نصُب العين کی سچائی کا شعور عطا کيا ہے۔

تاريِخ علوم کا مطالعہ کريں تو يہ حقيقت اپنی جملہ توانائيوں کے ساتھ ہمارے ِذہن پر روشن اور واضح ہوتی ہے کہ آفاق 
)universe) اور اَنفس (human lifeکے اَن گنت چراغوں سے منّور ہے۔ غور و خوض اور تفکر  ) کی رہگزر فکر و نظر

و تدبر حکِم خداوندی ہے، کيونکہ تفکر کے بغير سوچ کے دروازے نہيں کھلتے اور اگر يہ دروازے مقفّل رہيں تو تاريخ کا 
اپنے سفر کی اِبتدائی  سفر گويا ُرک جاتا ہے اور اِرتقائے نسِل اِنسانی کی تاريخ اندھيروں ميں گم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں نے

صديوں ميں تفکر و تدبر کے ذريعہ سائنسی علوم ميں نہ صرف بيش بہا اِضافے کئے بلکہ اِنسان کو قرآنی اَحکامات کی 
روشنی ميں تسخيِر کائنات کی ترغيب بھی دی۔ چنانچہ اُس َدور ميں بعض حيران کن اِيجادات بھی عمل ميں آئيں اور سائنسی 

  س بنياديں فراہم ہوئيں جن پر آگے چل کر جديد سائنسی علوم کی بنياد رکھی گئی۔علوم کو اَيسی ٹھو
يہاں ہم قرآِن مجيد کی چند ايسی آياِت کريمہ پيش کر رہے ہيں جن کے مطالعہ سے قروِن اولٰی کے مسلمان سائنسدانوں کو 

تجّربی توثيق کو حقيقت تک رسائی کی سائنسی تحقيقات کی طرف ترغيب ملی اور اُس کے نتيجے ميں بنی نوِع اِنسان نے 
  کسوٹی قرار دے کر تحقيق و جستجو کے نئے باب روشن کئے:

  آياِت ترغيِب علم
) هللا سے تو اُس کے بندوں ميں سے علم والے ہی ڈرتے ہيں (جو صاحِب 35:28إِنََّما يَْخَشی هللاَّ ِمْن ِعبَاِده اْلُعلََماء (فاطر، 

  بصيرت ہيں)۔
) آپ فرما ديجئے کہ علم والے اور بے 39:9(الزمر،  Oتَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن إِنََّما يَتََذكَُّر أُْولُوا اأْلَْلبَاِب قُْل ہْل يَسْ 

  Oعلم کہيں برابر ہوتے ہيں! تحقيق سوچتے ُوہی ہيں جو صاحِب عقل ہيں
  اُن لوگوں کے درجے بلند کرے گا۔هللا) ) اور جنہيں علم عطا کيا گيا ہے (ا58:11جادلۃ، َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت (الم

  o) اور جاہلوں سے کناره کشی اِختيار کر ليں7:199(االعراف، Oَوأَْعِرْض َعِن اْلَجاہلِيَن 
  Oکو نصيب ہوتی ہے) اور نصيحت صرف اہِل دانش ہی 3:7(آل عمران،  Oَوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُْولُوْا األْلبَاِب 

بِّ ِزدنِی ِعلماً  ) اور آپ (رّب کے حضور يہ) عرض کريں کہ اَے ميرے رب! مجھے علم ميں اور 20:114(طٰہ،  Oَو قُل رَّ
  Oبڑھا دے

ز) (اے حبيب!) اپنے رّب کے نام سے (آغاز کرتے ہوئے) پڑھيئے جس نے (ہر چي96:1(العلق،  Oاْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق 
  Oکو) پيدا فرمايا

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُموَن    O) سو تم اہِل ِذکر سے پوچھ ليا کرو اگر تمہيں خود (کچھ) معلوم نہ ہو16:43(النحل،  Oفَاْسأَلُوْا أَہَل الذِّ

  کائنات ميں غور و فکر کی ترغيب
اءإِنَّ فِی َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّيِل وَ  النَّہاِر َواْلفُْلِك الَّتِی تَْجِری فِی اْلبَْحِر بَِما ينفَُع النَّاَس َوَما أَنَزَل ّهللا ِمَن السََّماء ِمن مَّ

ِر بَيَن ال ياِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخِّ  Oْرِض آلياٍت لِّقَْوٍم يْعقِلُوَن سََّماء َواألَ فَأَْحيا بِہ األْرَض بَْعَد َمْوتِہا َوبَثَّ فِيہا ِمن ُكلِّ َدآبَّۃ َوتَْصِريِف الرِّ
) بيشک آسمانوں اور زمين کی تخليق ميں اور رات ِدن کی گردش ميں اور اُن جہازوں (اور کشتيوں) ميں جو 2:164(البقره، 

سمندر ميں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چيزيں اُٹھا کر چلتی ہيں اور اُس (بارش) کے پانی ميں جسے هللا آسمان کی طرف 
سے اُتارتا ہے، پھر اُس کے ذريعے زمين کو ُمرده ہو جانے کے بعد زنده کرتا ہے، (وه زمين) جس ميں اُس نے ہر قسم کے 

جانور پھيال ديئے ہيں اور ہواؤں کے ُرخ بدلنے ميں اور اُس بادل ميں جو آسمان اور زمين کے درميان (حکِم اٰلہی کا) پابند 
  Oوں کے لئے (قدرِت اٰلہيہ کی بہت سی) نشانياں ہيں (ہو کر چلتا) ہے (اِن ميں) عقلمند

الَِّذيَن يْذُكُروَن ّهللا قِياًما َوقُُعوًدا َوَعلَی ُجنُوبِہْم  Oإِنَّ فِی َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّيِل َوالنَّہاِر آلياٍت اِلْولِی األْلبَاِب



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

) بيشک 3:190.191(آل عمران،  Oاِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ہذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر َويتَفَكَُّروَن فِی َخْلِق السََّماوَ 
 Oآسمانوں اور زمين کی تخليق ميں اور شب و روز کی گرِدش ميں عقِل سليم والوں کے لئے (هللا کی قدرت کی) نشانياں ہيں

ن کر) کھڑے اور (سراپا اَدب بن کر) بيٹھے اور (ہجر ميں تڑپتے ہوئے) اپنی کرَوٹوں پر يہ وه لوگ ہيں جو (سراپا نياز ب
(بھی) هللا کو ياد کرتے رہتے ہيں اور آسمانوں اور زمين کی تخليق (ميں کارفرما اُس کی عظمت اور حسن کے جلوؤں) ميں 

ہيں:) اَے ہمارے رب! تو نے يہ (سب کچھ) بے  فکر کرتے رہتے ہيں (پھر اُس کی معرفت سے لّذت آشنا ہو کر پکار اُٹھتے
  Oحکمت اور بے تدبير نہيں بنايا۔ تو (سب کوتاہيوں اور مجبوريوں سے) پاک ہے، ہميں دوزخ کے عذاب سے بچا لے

ْنيا َواْطَمأَنُّوْا بِہا َوالَِّذيَن ہْم َعْن آي ) بيشک رات اور ِدن 10:6(يونس،  Oاتِنَا َغافِلُوَن إَنَّ الَِّذيَن الَ يْرُجوَن لِقَاءنَا َوَرُضوْا بِاْلَحياة الدُّ
کے بدلتے رہنے ميں اور اُن (جملہ) چيزوں ميں جو هللا نے آسمانوں اور زمين ميں پيدا فرمائی ہيں اُن لوگوں کے لئے 

  Oنشانياں ہيں جو تقوٰی رکھتے ہيں
ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل فِيہا َزْوَجيِن اْثنَيِن يْغِشی اللَّيَل النَّہاَر إِنَّ فِی َذلَِك الَياٍت لِّقَْوٍم َوہَو الَِّذی َمدَّ األَْرَض َوَجَعَل فِيہا َرَواِسی َوأَْنہاًرا وَ 

ْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغيُر ِصْنَواٍن يْسقَی بِمَ  Oيتَفَكَُّروَن  تََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مِّ ُل بَْعَضہا َوفِی األَْرِض قَِطٌع مُّ اء َواِحٍد َونُفَضِّ
) اور ُوہی ہے جس نے (گوالئی کے با ُوجود) زمين کو 13:3.4(الرعد، Oَعلَی بَْعٍض فِی األُُكِل إِنَّ فِی َذلَِك الَياٍت لِّقَْوٍم يْعقِلُوَن 

ں کے) جوڑے بنائے، (ُوہی) پھياليا اور اُس ميں پہاڑ اور دريا بنائے اور ہر قسم کے پھلوں ميں (بھی) اُس نے دو دو (جنسو
اور زمين ميں (مختلف قسم  Oرات سے ِدن کو ڈھانک ليتا ہے، بيشک اِس ميں تفکر کرنے والے کے لئے (بہت) نشانياں ہيں

کے) قطعات ہيں جو ايک ُدوسرے کے قريب ہيں اور انگوروں کے باغات ہيں اور کھيتياں ہيں اور کھجور کے درخت ہيں 
ڈ کے، اُن (سب) کو ايک ہی پانی سے سيراب کيا جاتا ہے اور (اُس کے با ُوجود) ہم ذائقہ ميں بعض جھنڈ دار اور بغير جھن

  Oکو بعض پر فضيلت بخشتے ہيں۔ بيشک اِس ميں عقلمندوں کے لئے (بڑی) نشانياں ہيں
نہُ َشَراٌب وَّ ِمنہُ َشَجٌر فِيِہ تُِسي يتُوَن َو النَِّخيَل َو األَعنَاَب َو ِمن  Oُمونَ ھَُو الَِّذی أَنَزَل ِمَن السََّمآء َمآء لَُّکم مِّ رَع َو الزَّ يُنبُِت لَُکم بِِہ الزَّ

يَۃً لِّقَوٍم يَّتَفَکَُّرونَ  ) ُوہی ہے جس نے تمہارے لئے آسمان کی جانب سے پانی 16:10.11(النحل،  Oُکلِّ الثََّمٰرِت إِنَّ فِی ٰذلَِک اَلٰ
اور اُسی ميں سے (کچھ) شجر کاری کا ہے (جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہيں اُتارا، اُس ميں سے (کچھ) پينے کا ہے 

اُسی پانی سے تمہارے لئے کھيت اور زيتون اور کھجور اور انگور اور ہر Oاُگتی ہيں) جن ميں تم (اپنے مويشی) چراتے ہو
  Oئے نشانی ہےقسم کے پھل (اور ميوے) اُگاتا ہے۔ بيشک اِس ميں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے ل

َسّمًی (الروم،  أَ اََولَْم يتَفَكَُّروا فِی اَنفُِسہْم َما َخلََق هللاَّ السََّماَواِت َوااْلَْرَض َوَما بَينَہَما ااِلَ بِاْلَحقِّ َواََجلٍ  ) کيا اُنہوں نے اپنے ِدل 30:8مُّ
ہے سب کو (اپنی) مصلحت (اور حکمت) ہی ميں غور نہيں کيا کہ هللا نے آسمانوں اور زمين اور جو کچھ اُن کے درميان 

  سے ايک معينہ مّدت کے لئے (عارضی طور پر) پيدا فرمايا ہے۔
 ) اور آسمانوں اور30:22(الروم،  Oِميَن َوِمْن آياتِہ َخْلُق السََّماَواِت َوااْلَْرِض َواْختِالَُف اَْلِسنَتُِكْم َواَْلَوانُِكْم اِنَّ فِی َذلَِك الَياٍت لِّْلَعالِ 

زمين کی پيدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اِختالف اُس کی نشانيوں ميں سے ہے۔ بيشک اِس ميں علم 
  Oرکھنے والوں کے لئے (حيرت انگيز اور مستند) نشانياں ہيں

ْزٍق فَاَْحيا بِہ ا ياِح آياٌت لِّقَْوٍم يْعقِلُوَن َواْختِالَِف اللَّيِل َوالنَّہاِر َوَما اَنَزَل هللاَّ ِمَن السََّماء ِمن رِّ اْلَْرَض بَْعَد َمْوتِہا َوتَْصِريِف الرِّ
O ،اور شب و روز کے يکے بعد ديگرے آنے جانے ميں اور اُس رزق ميں جو هللا آسمان سے اُتارتا ہے، پھر45:5(الجاثيہ (

عقل سے کام لينے والوں کے لئے  جس سے زمين کو ُمرده ہو جانے کے بعد ِزنده فرماتا ہے اور ہواؤں کے بدلنے ميں
  O(بڑی) نشانياں ہيں

ْطنَا فِی الِكتَاِب ِمن شَ  ا فَرَّ یٍء ثُمَّ اِلَی َربِّہْم يْحَشُروَن (االنعام، َوَما ِمن َدآبَّۃ فِی االَْرِض َوالَ طَائٍِر يِطيُر بَِجنَاَحيہ ااِلَ اَُمٌم اَْمثَالُُكم مَّ
نے پھرنے واال (جانور) اور پرنده جو اپنے دو بازوؤں سے اُڑتا ہو (ايسا) نہيں ہے ) اور (اے اِنسانو!) کوئی بھی چل6:38

مگر يہ کہ (بہت سی صفات ميں) وه سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہيں۔ ہم نے کتاب ميں کوئی چيز نہيں چھوڑی (جسے 
  Oيں گےصراحۃً يا اِشارةً بيان نہ کر ديا ہو)، پھر سب (لوگ) اپنے رّب کے پاس جمع کئے جائ
نِيَن َواْلِحَساَب َما خَ  ُل اآلياِت ِلقَْوٍم ہَو الَِّذی َجَعَل الشَّْمَس ِضياء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّره َمنَاِزَل لِتَْعلَُموْا َعَدَد السِّ لََق ّهللا َذلَِك ااِلَ بِاْلَحقِّ يفَصِّ

) بنايا اور چاند کو (اُس سے) روشن (کيا) اور اُس کے) ُوہی ہے جس نے سورج کو روشنی (کا منبع10:5(يونس،  Oيْعلَُموَن 
لئے (کم و بيش ِدکھائی دينے کی) منزليں مقرر کيں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (اَوقات کا) حساب معلوم کر سکو اور هللا نے 

قيّت، وحدانيت اور قدرت يہ (سب کچھ) دُرست تدبير کے ساتھ ہی پيدا فرمايا ہے۔ وه (اِن کائناتی حقائق کے ذريعے اپنی خال
  Oکی) نشانياں علم رکھنے والے لوگوں کے لئے تفصيل سے واضح فرماتا ہے
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) اور بيشک ہم نے تمہارے اُوپر (کرۀ ارضی 23:17(المؤمنون،  Oَو لَقَد َخلَقَنَا فَوقَُکم َسبَع َطَرآئَِق َو َما ُکنَّا َعِن الَخلِق َغاِفلِيَن
ائنات کی حفاظت کے لئے) سات راستے (يعنی سات مقناطيسی پٹياں يا ميدان) بنائے ہيں کے گرد فضائے بسيط ميں نظاِم ک

  Oاور ہم (کائنات کی) تخليق (اور اُس کی حفاظت کے تقاضوں) سے بے خبر نہ تھے
َو َجَعَل فِيھَا َرَواِسَی ِمن فَوقِھَا َو بَاَرَک فِيھَا Oَربُّ اْلَعالَِميَن قُْل اَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذی َخلََق ااْلَْرَض فِی يْوَميِن َوتَْجَعلُوَن لَہ اَنَداًدا َذلَِك 

ائِلِينَ  َمآِء َو ِھَی ُدَخاٌن فَقَاَل لَھَا َو لِألَرِض ائتِيَا طَوًعا أَو َکرھً  Oَو قَدََّر فِيھَا أَقَواتَھَا فِٓی أَربََعِۃ أَيَّاٍم َسَوآًء لِّلسَّ ا قَالَتَا ثُمَّ استَٰوی إِلَی السَّ
نيَا بَِمصابِيَح وَ  Oأَتَينَا طَآئِِعينَ  َمآَء الدُّ  ِحفظًا ٰذلَِک تَقديُر فَقََضاھُنَّ َسبَع َسٰمٰوٍت فِی يَوَميِن َو اَوٰحی فِی ُکلِّ َسَمآٍء اَمَرھَا َو َزيَّنَّا السَّ
اُس (کی ذات) سے منکر ہو جس نے دو اَدوار  ) آپ (ذرا اُن سے) پوچھئے: کيا تم لوگ41:9.12(حم السجده، Oالَعِزيِز الَعلِيمِ 

 Oميں زمين بنائی اور تم اُس کے (ساتھ ُدوسروں کو) ہمسر ٹھہراتے ہو؟ (ياد رکھو کہ) ُوہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے
ں اوراور اُس نے اِس (زمين) ميں اُوپر سے بھاری پہاڑ رکھے اور اِس (زمين) کے اندر بڑی برکت رکھی (قسم قسم کی کاني

نشو و نما کی قّوتيں) اور اِس ميں (اپنی مخلوق کے لئے) ساماِن معيشت مقرر کيا (يہ سب کچھ اُس نے) چار اَدواِر (تخليق) 
پھر (هللا) آسمان کی طرف متوجہ ہوا کہ وه (اُس وقت) دھُواں (سا)  Oميں (پيدا کيا) جو تمام طلب گاروں کے لئے يکساں ہے

و حکم ديا کہ تم دونوں (ميری قدرت کے قوانين کے تابع ہو کر) آؤ، خواه تم اِس پر خوش ہو يا تھا۔ پھر اُسے اور زمين ک
پھر دو مراحل ميں سات آسمان بنا ديئے اور ہر آسمان کے اَحکام اُس  Oناخوش۔ اُن دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہيں

سے رونق بخشی اور اُسے محفوظ (بھی)کر ديا۔ يہ اِنتظام ميں بھيج ديئے اور ہم نے آسماِن ُدنيا کو چراغوں (يعنی ستاروں) 
  Oہے زبردست (اور) علم والے (پروردگار) کا

حٰمِن ِمن تَفَاُوٍت فَارِجِع البََصَر ھَل تَٰری ِمن فُطُورٍ  تَيِن يَنقَ  Oاَلَِّذی َخلََق َسبَع َسٰمٰوٍت ِطبَاقًا َما تَٰری فِی َخلِق الرَّ لِب ثُمَّ ارِجِع البََصَر َکرَّ
) اُسی نے اُوپر تلے سات آسمان بنائے، تو رحمن کی کاريگری ميں کوئی 67:3.4(الملک،  Oإِلَيَک البََصُر َخاِسئًا وَّ ھَُو َحِسيرٌ 

(ہاں) پھر بار بار آنکھ اُٹھا کر  Oفرق نہ ديکھے گا۔ ذرا دوباره آنکھ اُٹھا کر ديکھ،کيا تجھے کہيں کوئی خلل نظر آتا ہے؟
  Oتيری نگاه تھک کر ناکام لوٹے گیديکھ (ہر بار) 

اِھيَۃٌ  ) اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر اُس ِدن وه بالکل بودا (بے حقيقت) ہو 69:16(الحاقہ،  Oَو انَشقَِّت السََّمآء فَِھَی يَوَمئٍِذ وَّ
  Oجائے گا

ں ديکھا کہ هللا نے کس طرح سات آسمان تہ بہ تہ ) کيا تم نے نہي71:15(نوح،  Oأَ لَم تََروا َکيَف َخلََق هللاُ َسبَع َسٰمٰوٍت ِطبَاقًا
  Oبنائے ہيں؟

  O) سورج اور چاند ايک مقرر حساب کے پابند ہيں55:5(الرحمن،  Oاَلشَّمُس َو القََمُر بُِحسبَانٍ 
ا يُشِرُکونَ  دُرست تدبير کے ساتھ پيدا ) اُسی نے آسمان اور زمين کو 16:3(النحل،  Oَخلََق السَّٰمٰوِت َو االَرَض بِالَحقِّ تََعاٰلی َعمَّ

  Oفرمايا، وه اُن چيزوں سے برتر ہے جنہيں کفار (اُس کا) شريک گردانتے ہيں
َجَعَل الَّيَل  فَالُِق ااِلصبَاِح وَ  Oی تُؤفَُکونَ اِنَّ هللاِ فَالُِق الَحبِّ َو النَّٰوی يُخِرُج الَحیَّ ِمَن الَميِِّت َو ُمخِرُج الَميِِّت ِمَن الَحیِّ ٰذلُِکُم هللاُ فَأَنّٰ 

) بيشک هللا دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے واال 6:95.96(االنعام،  Oَسَکنًا وَّ الشَّمَس َو القََمَر ُحسبَانًا ٰذلَِک تَقديُر الَعِزيِز الَعِليمِ 
هللا ہے، پھر تم کہاں ہے، وه ُمرده سے ِزنده کو پيدا فرماتا ہے اور ِزنده سے ُمرده کو نکالنے واال ہے، يہی (شان واال) تو 

(ُوہی) صبح (کی روشنی) کو رات کا اندھيرا چاک کر کے نکالنے واال ہے اور اُسی نے رات کو آرام  Oبہکے پھرتے ہو؟ 
 Oکے لئے بنايا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لئے، يہ بہت غالب بڑے علم والے (رّب) کا مقرره اَندازه ہے

لنَا ااٰليَاِت لِقَوٍم يَّفقَھُونَ َو ھَُو الَِّذٓی أَن اِحَدٍة فَُمستَقَرٌّ وَّ ُمستَوَدٌع قَد فَصَّ َو ھَُو الَِّذی أَنَزَل ِمَن السََّمآء َمآء فَأَخَرجنَا بِہ  Oَشأَُکم مِّن نَّفٍس وَّ
تََراِکبًا َو ِمَن ال يتُوَن َو نَبَاَت ُکلِّ َشیٍء فَأَخَرجنَا ِمنہُ َخِضًرا نُّخِرُج ِمنہُ َحبًّا مُّ نَّخِل ِمن طَلِعھَا قِنَواٌن َدانِيَۃٌ وَّ َجنَّاٍت مِّن أَعنَاٍب وَّ الزَّ

يَاٍت لِّ  اَن ُمشتَبِھًا وَّ َغيَر ُمتََشابٍِہ أُنظُُروا إِٰلی ثََمِرٓه إَِذا أَثَمَر َو يَنِعہ إِنَّ فِی ٰذلُِکم اَلٰ مَّ  ) اور ُوہی6:98.99(االنعام،  Oقَوٍم يُّؤِمنُونَ الرُّ
(هللا) ہے جس نے تمہيں ايک جان سے پيدا فرمايا ہے، پھر (تمہارے لئے) ايک جائے اِقامت (ہے) اور ايک جائے امانت۔ 

اور ُوہی ہے جس نے  Oبيشک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لئے (اپنی قدرت کی) نشانياں کھول کر بيان کر دی ہيں
ش) سے ہر قسم کی پيوستہ دانے نکالتے ہيں اور کھجور کے گابھے آسمان کی طرف سے پانی اُتارا، پھر ہم نے اُس (بار

سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زيتون اور اَنار (بھی پيدا کئے جو کئی اِعتبارات سے) آپس ميں ايک 
پھل الئے اور اُس جيسے (لگتے) ہيں اور (پھل، ذائقے اور تاثيرات) جداگانہ ہيں۔ تم درخت کے پھل کی طرف ديکھو جب وه

  Oکے پکنے کو (بھی ديکھو)۔ بيشک اِن ميں اِيمان رکھنے والے لوگوں کے لئے نشانياں ہيں
) اور ُوہی (هللا) ہے جس نے آسمانوں اور زمين (کی باالئی اور 11:7َو ھَُو الَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو االَرَض فِی ِستَِّۃ أَيَّاٍم (ھود، 
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  روز (يعنی تخليق و اِرتقاء کے چھ اَدوار و مراحل) ميں پيدا فرمايا۔ زيريں کائناتوں) کو چھ
َر هللا اَ  لَُکُم الفُلَک لِتَجِرَی فِی البَحِر الَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو األَرَض َو أَنَزَل ِمَن السََّمآء َمآء فَأَخَرَج بِہ ِمَن الثََّمٰرِت ِرزقًا لَُّکم َو َسخَّ

َر لَکُ  ) هللا وه ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا فرمايا اور آسمان کی جانب سے 14:32(اِبراہيم،  Oُم االَنھَارَ بِأَمِره َو َسخَّ
پانی اُتارا پھر اُس پانی کے ذريعہ سے تمہارے ِرزق کے طور پر پھل پيدا کئے اور اُس نے تمہارے لئے کشتيوں کو مسخر 

  Oں اور اُس نے تمہارے لئے درياؤں کو (بھی) مسخر کر دياکر ديا تاکہ اُس کے حکم سے سمندر ميں چلتی رہي
َر لَُکُم الَّيَل َو النَّھَارَ  َر لَُکُم الشَّمَس َو القََمَر َدآئِبَيِن َو َسخَّ ) اور اُس نے تمہارے (فائدے) کے لئے سورج 14:33(اِبراہيم،  Oَو َسخَّ
(اپنے اپنے مدار ميں) گرِدش کرتے رہتے ہيں اور تمہارے (نظاِم اور چاند کو (باقاعده ايک نظام کا) مطيع بنا ديا جو ہميشہ 

  Oحيات کے) لئے رات اور ِدن کو بھی (ايک) نظام کے تابع کر ديا
يَاتٍ  ٰرتٌم بِأَمِره إِنَّ فِی ٰذلَِک اَلٰ َر لَُکُم الَّيَل َو النَّھَاَر َو الشَّمَس َو القََمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّ ) اور اُسی 16:12(النحل،  Oعقِلُونَ  لِّقَوٍم يَّ َو َسخَّ

نے تمہارے لئے رات اور ِدن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر ديا ہے، اور تمام ستارے بھی اُسی کی تدبير (سے نظام) 
  Oکے پابند ہيں۔ بيشک اِس ميں عقل رکھنے والوں کے لئے نشانياں ہيں

َر البَحَر لِتَأُکلُوا ِمنہُ  لَُّکم لَحًما ِريًّا وَّ تَستَخِرُجوا ِمنہُ ِحليَۃً تَلبَُسونَھَا َو تََری الفُلَک َمَواِخَر فِيِہ َو ِلتَبتَُغوا ِمن فَضلِہ َو لَعَ  َو ھَُو الَِّذی َسخَّ
) اور ُوہی ہے جس نے (فضا و بر کے عالوه) بحر (يعنی درياؤں اور سمندروں) کو بھی مسخر 16:14(النحل،  Oتَشُکُرونَ 

اُس ميں سے تازه (و پسنديده) گوشت کھاؤ اور تم اُس ميں سے موتی (وغيره) نکالو جنہيں تم زيبائش کے لئے فرما ديا تاکہ تم
پہنتے ہو اور (اَے اِنسان!) تو کشتيوں (اور جہازوں) کو ديکھتا ہے جو (درياؤں اور سمندروں کا) پانی چيرتے ہوئے اُس 

کہ تم (ُدور ُدور تک) اُس کا فضل (يعنی ِرزق) تالش کرو اور يہ کہ تم ميں چلے جاتے ہيں اور (يہ سب کچھ اِس لئے کيا) تا
  Oشکرگزار بن جاؤ

) 16:15.16(النحل،  Oَو َعاَلَماٍت َو بِالنَّجِم ھُم يَھتَُدونَ  Oَو اَلٰقی فِی االَرِض َرَواِسَی اَن تَِميَد بُِکم َو اَنھَاًرا وَّ ُسباًُل لََّعلَُّکم تَھتَُدونَ 
مين ميں (مختلف ماّدوں کو) باہم مال کر بھاری پہاڑ بنا ديئے مبادا وه (زمين اپنے مدار ميں) حرکت کرتے اور اُسی نے ز

ہوئے تمہيں لے کر کانپنے لگے اور نہريں اور (قدرتی) راستے (بھی) بنائے تاکہ تم (منزلوں تک پہنچنے کے لئے) راه پا 
  Oائيں اور (رات کو) لوگ ستاروں کے ذريعہ (بھی) راه پاتے ہيںاور (ِدن کو راه تالش کرنے کے لئے) عالمتيں بن Oسکو

َو َجَعلنَا فِی االَرِض  Oَشیٍء َحیٍّ أَفاََل يُؤِمنُونَ اَ َو لَم يََر الَِّذيَن َکفَُروا أَنَّ السَّٰمٰوِت َو االَرَض َکانَتَا َرتقًا فَفَتَقنَاھَُما َو َجَعلنَا ِمَن الَمآء ُکلَّ 
َو ھَُو الَِّذی  Oَو َجَعلنَا السََّمآء َسقفًا مَّحفُوظًا وَّ ھُم َعن ٰايَاتِھَا ُمعِرُضونَ  Oيَد بِِھم َو َجَعلنَا فِيھَا فَِجاًجا ُسباًُل لََّعلَّھُم يَھتَُدونَ َرَواِسَی أَن تَمِ 

) اور کيا کافر لوگوں نے نہيں ديکھا کہ جملہ 21:33.30(االنبياء،  Oَخلََق الَّيَل َو النَّھَاَر َو الشَّمَس َو القََمَر ُکلٌّ فِی فَلٍَک يَّسبَُحونَ 
آسمانی کائنات اور زمين (سب) ايک اِکائی کی شکل ميں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے اُنہيں پھاڑ کر جدا کر ديا، اور ہم نے 

Oی) اِيمان نہيں التے!(زمين پر) ہر زنده چيز (کی ِزندگی) کی نمود پانی سے کی، تو کيا وه (اِن حقائق سے آگاه ہو کر اَب بھ
اور ہم نے زمين ميں مضبوط پہاڑ بنا ديئے مبادا وه (زمين اپنے مدار ميں) حرکت کرتے ہوئے اُنہيں لے کر کانپنے لگے 

اور ہم نے  Oاور ہم نے اُس (زمين) ميں کشاده راستے بنائے تاکہ لوگ (مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لئے) راه پا سکيں
باالئی کّروں) کو محفوظ چھت بنايا (تاکہ اہِل زمين کو خال سے آنے والی مہلک قّوتوں اور جاِرحانہ سماء (يعنی زمين کے 

اورُوہی (هللا) ہے جس نے Oلہروں کے مضر اَثرات سے بچائيں) اور وه اُن (سماوی طبقات کی) نشانيوں سے ُرو گرداں ہيں
ام (آسمانی کّرے) اپنے اپنے مدار کے اندر تيزی سے تيرتے چلے رات اور ِدن کو پيدا کيا اور سورج اور چاند کو (بھی)، تم

  Oجاتے ہيں
) جس نے آسمانی کّروں اور زمين کو اور اُس (کائنات) 25:59اَلَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو االَرَض َو َما بَينَھَُما فِی ِستَِّۃ اَيَّاٍم (الفرقان، 

  ميں پيدا فرمايا۔ کو جو اُن دونوں کے درميان ہے چھ اَدوار(تخليق)
نِيًرا وَّ ھَُو الَِّذی َجَعَل الَّيَل َو النَّھَاَر ِخلفَۃً لَِّمن اََراَد اَن يَّذَّکََّر اَو  Oتَبَاَرَک الَِّذی َجَعَل فِی السََّمآء بُُروًجا وَّ َجَعَل فِيھَا ِسَراًجا وَّ قََمًرا مُّ

و عظمت واال ہے جس نے آسمانی کائنات ميں (کہکشاؤں کی شکل ميں) ) ُوہی بڑی برکت 25:61.62(الفرقان، Oاََراَد ُشُکوًرا
سماوی کّروں کی وسيع منزليں بنائيں اور اُس ميں (سورج کو روشنی اور تپش دينے واال) چراغ بنايا اور (اُس نظاِم شمسی 

چھے گرِدش کرنے واال اور ُوہی ذات ہے جس نے رات اور ِدن کو ايک ُدوسرے کے پي Oکے اندر) چمکنے واال چاند بنايا
Oبنايا، اُس کے لئے جو غور و فکر کرنا چاہے يا شکر گزاری کا اِراده رکھے (اِن تخليقی قدرتوں ميں نصيحت و ہدايت ہے)

) فرما 29:20(العنکبوت،  Oقَديرٌ  يُنِشُی النَّشأَةَ ااٰلِخَرةَ إِنَّ هللاِ َعٰلی ُکلِّ َشیءٍ هللاُ قُل ِسيُروا فِی االَرِض فَانظُُروا َکيَف بََداَ الَخلَق ثُمَّ ا
ديجئے: تم زمين ميں (کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لئے) چلو پھرو، پھر ديکھو (يعنی غور و تحقيق کرو) کہ اُس نے 
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مخلوق کی (زندگی کی) اِبتداء کيسے فرمائی، پھر وه ُدوسری زندگی کو کس طرح اُٹھا کر (اِرتقاء کے مراحل سے گزارتا 
  Oہر شے پر بڑی قدرت واال ہےهللا نما ديتا ہے، بيشک اہوا) نشو و 

يَۃً لِّلُمؤِمنِينَ  نے آسمانوں اور زمين کو دُرست تدبير هللا ) ا29:44(العنکبوت،  Oَخلََق هللاُ السَّٰمٰوِت َو االَرَض بِالَحقِّ اِنَّ فِی ٰذلَِک اَلٰ
  Oاُس کی وحدانيت اور قدرت کی) نشانی ہےکے ساتھ پيدا فرمايا ہے۔ بيشک اِس (تخليق) ميں اہِل ايمان کے لئے (

) نہ آفتاب کی يہ مجال ہے 36:40(ٰيسين،  Oاَل الشَّمُس يَنبَِغی لَھَآ اَن تُدِرَک القََمَر َو اَل الَّيُل َسابُِق النَّھَاِر َو ُکلٌّ فِی فَلٍَک يَّسبَُحونَ 
  Oے) اپنے اپنے مدار ميں تير رہے ہيںکہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ِدن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب (سيار

ُل ِمَن السََّمآء َمآء فَيُحيی بِِہ االَرَض بَعَد َموتِھَا إِ  يَاٍت لِّقَوٍم يَّعقِلُونَ َو ِمن ٰايَاتِہ يُِريُکُم البَرَق َخوفًا وَّ طََمًعا وَّ يُنَزِّ  Oنَّ فِی ٰذلَِک اَلٰ
بھی) ہے کہ وه تمہيں خوفزده کرنے اور اُميد ِدالنے کے لئے بجلياں ) اور اُس کی نشانيوں ميں سے (ايک يہ 30:24(الروم، 

ِدکھاتا ہے اور بادلوں سے بارش برساتا ہے اور اُس سے ُمرده زمين کو ِزنده کر ديتا ہے، اس ميں عقل والوں کے لئے بہت 
  Oسی نشانياں ہيں

يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَيَبُسطُہ فِ  ی السََّمآء َکيَف يََشآء َو يَجَعلُہ ِکَسفًا فَتََری الَودَق يَخُرُج ِمن ِخاَللِہ فَاَِذا اََصاَب بِہ َمن َهللاُ الَِّذی يُرِسُل الرِّ
) هللا ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھيجتا ہے تو وه بادلوں کو اُٹھاتی ہيں، پھر وه 30:48(الروم،  Oيََّشآء ِمن ِعبَاِده إَِذا ھُم يَستَبِشُرونَ 

سے آسمان ميں پھيال ديتا ہے اور اُسے تہ بہ تہ کر ديتا ہے پھر تم اُس کے اندر سے بارش کو نکلتے جس طرح چاہتا ہے اُ 
ديکھتے ہو، پھر جب (اُس بارش کو) اپنے بندوں ميں سے جنہيں چاہتا ہے اُن (کی آبادی) کو پہنچاتا ہے تو وه خوشياں منانے

  Oلگتے ہيں
) پس 30:50(الروم،  Oيُحيِی االَرَض بَعَد َموتِھَا إِنَّ ٰذلَِک لَُمحِی الَموٰتی َو ھَُو َعٰلی ُکلِّ َشیٍء قَديرٌ  فَانظُر إِٰلی ٰاثَاِر َرحَمِت هللاِ َکيفَ 

هللا کی رحمت کے آثار تو ديکھو کہ وه کس طرح زمين کو ُمرده ہونے کے بعد ِزنده (سرسبز و شاداب) کرتا ہے۔ بيشک ُوہی 
  Oاور وه سب کچھ کر سکتا ہے ُمردوں کو بھی ِزنده کرنے واال ہے

) اُس کی شان يہ ہے کہ جب وه کسی چيز (کو پيدا کرنے) کا 36:82(ٰيسين،  Oاِنََّما اَمُره اَِذا اََراَد َشيئًا اَن يَّقُوَل لَہ ُکن فَيَُکونُ 
  Oاِراده فرماتا ہے تو اُس سے کہتا ہے کہ ہو جا! پس وه ہو جاتی ہے

ھَ  نم بَعِد َخلٍق فِی ظُلَُماٍت ثاَلٍَث (الزمر، يَخلُقُُکم فِی بُطُوِن اُمَّ ) وه تمہيں تمہاری ماؤں کے بطنوں ميں تين تاريک 39:6اتُِکم َخلقًا مِّ
اُس کی شان يہ ہے کہ جب وه کسی چيز (کو پيدا  Oپردوں ميں (بتدريج) ايک حالت کے بعد ُدوسری حالت ميں بناتا ہے

  Oہے کہ ہو جا! پس وه ہو جاتی ہے کرنے) کا اِراده فرماتا ہے تو اُس سے کہتا
َمآَء بَنَيٰنھَا بِاَيٍد وَّ اِنَّا لَُموِسُعونَ  ) اور ہم نے سماوی کائنات کو اپنے دسِت قدرت سے بنايا اور ہم ہی 51:47(الذاريات،  Oَو السَّ

  O(کائنات کو) وسيع سے وسيع تر کرنے والے ہيں
َمآُء بَنَ  اھَا Oاھَاَء اَنتُم اََشدُّ َخلقًا اَِم السَّ اَخَرَج ِمنھَا  Oَو االَرَض بَعَد ٰذلَِک َدٰحھَا Oَو اَغَطَش لَيلَھَا َو اَخَرَج ُضٰحھَا Oَرفََع َسمَکھَا فََسوَّ

ے يا ) کيا تمہارا پيدا کرنا زياده مشکل ہ79:27.33(النازعات،  Oَمتَاًعا لَُّکم َو اِلَنَعاِمُکم Oَو الِجبَاَل اَرٰسھَا Oَمآئَھَا َو َمرٰعھَا
اُس نے آسمان کے تمام کّروں(ستاروں) کو (فضائے بسيط ميں پيدا کر کے) o(پوری) سماوی کائنات کا، جسے اُس نے بنايا؟

اور اُسی نے آسمانی oپھر اُن (کی ترکيب و تشکيل اور اَفعال و حرکات) ميں اِعتدال، توازن اور اِستحکام پيدا کر ديا oبلند کيا
رے خالئی ماحول کو مثِل شب) تاريک بنايا اور (اُس خال سے) اُن (ستاروں) کی روشنی (پيدا کر خال کی رات کو (يعنی سا

اور اُسی نے زمين کو اُس (ستارے سورج کے ُوجود ميں آ جانے) کے بعد (اُس سے) الگ کر کے زور سے  oکے) نکالی
اور اُسی oخشک قطعات ميں) اُس کی نباتات نکاليںاُسی نے زمين ميں سے اُس کا پانی (الگ) نکال ليا اور (بقيہ  oپھينک ديا

(يہ سب کچھ) تمہارے اور تمہارے چوپايوں کے  oنے (بعض ماّدوں کو باہم مال کر) زمين سے محکم پہاڑوں کو اُبھار ديا
  oفائده کے لئے (کيا)
ی ) جس نے (کائنات کی ہر52: 87(االعلی،  Oفََجَعلَہ ُغثَآًء اَحٰوی Oَو الَِّذی اَخَرَج الَمرٰعی Oَو الَِّذی قَدََّر فَھَٰدی Oاَلَِّذی َخلََق فََسّوٰ

اور جس نے (ہر ہر چيز کے لئے) قانون  oچيز کو) پيدا کيا، پھر اُسے (جملہ تقاضوں کی تکميل کے ساتھ) دُرست تواُزن ديا
 oنے (زمين سے) چاره نکاالاور جس  oمقرر کيا، پھر (اُسے اپنے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا) راستہ بتايا

 oپھر اُسے سياہی مائل خشک کر ديا
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 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب دوم
  

  اِسالم اور سائنس ميں عدم مغائرت

اِسالم ايک مکمل ضابطۂ حيات ہونے کے ساتھ ساتھ ديِن فطرت بھی ہے جو اُن تمام اَحوال و تغيرات پر نظر رکھتا ہے جن 
کا تعلق اِنسان اور کائنات کے باطنی اور خارجی ُوجود کے ظہور سے ہے۔ يہ ايک مسلمہ حقيقت ہے کہ اِسالم نے يونانی 

کو نوِر علم سے منّور کرتے ہوئے جديد سائنس کی بنياديں فراہم کيں۔ قرآِن  فلسفے کے گرداب ميں بھٹکنے والی اِنسانيت
مجيد کا بنيادی موضوع "اِنسان" ہے، جسے سينکڑوں بار اِس اَمر کی دعوت دی گئی ہے کہ وه اپنے گرد و پيش ُوقوع پذير 

تدبر و تفکر سے کام لے اور هللا ہونے والے حاالت و واقعات اور حوادِث عالم سے باخبر رہنے کے لئے غور و فکر اور 
تعالٰی کے عطا کرده شعور اور قوِت ُمشاہده کو بروئے کار الئے تاکہ کائنات کے مخفی و سربستہ راز اُس پر آشکار ہو 

  سکيں۔
قرآِن مجيد نے بندۀ مومن کی بنيادی صفات و شرائط کے ضمن ميں جو اَوصاف ِذکر کئے ہيں اُن ميں آسمانوں اور زمين کی 

  ) کو بنيادی اہميت دی گئی ہے۔Cosmologyليق ميں تفکر، علِم تخليقيات (تخ
  قرآِن حکيم نے آئيڈيل مسلمان کے اَوصاف بيان کرتے ہوئے اِرشاد فرمايا:
ُٔولِی األَلبَابِ  يَاٍت الِّ ذُکُروَن هللاَ قِيَاًما وَّ قُُعوًدا وَّ َعٰلی ُجنُوبِِھم َو الَِّذيَن يَ  Oإِنَّ فِی َخلِق السَّٰمٰوِت َو األَرِض َو اختِاَلِف الَّيِل َو النَّھَاِر اَلٰ

  Oيَتَفَکَُّروَن فِی َخلِق السَّٰمٰوِت َو األَرِض َربَّنَا َما َخلَقَت ٰہَذا بَاِطالً ُسبٰحنََک فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ 
  )3:190.191(آل عمران، 

رِدش ميں عقِل سليم والوں کيلئے (هللا کی قدرت کی) نشانياں بيشک آسمانوں اور زمين کی تخليق ميں اور شب و روز کی گ
يہ وه لوگ ہيں جو (سراپا نياز بن کر) کھڑے اور (سراپا ادب بن کر) بيٹھے اور (ہجر ميں تڑپتے ہوئے) اپنی کروٹوں  Oہيں

ت اور حسن کے جلوؤں) پر (بھی) هللا کو ياد کرتے رہتے ہيں اور آسمانوں اور زمين کی تخليق (ميں کارفرما اُس کی عظم
ميں فکر کرتے رہتے ہيں۔ (پھر اُس کی معرفت سے لّذت آشنا ہو کر پکار اُٹھتے ہيں) اے ہمارے رب! تو نے يہ (سب کچھ) 

  Oبے حکمت اور بے تدبير نہيں بنايا۔ تو (سب کوتاہيوں اور مجبوريوں سے) پاک ہے، ہميں دوزخ کے عذاب سے بچالے
ومن کی جو شرائط پيش کی گئی ہيں اُن ميں جہاں کھڑے، بيٹھے اور ليٹے ہوئے ِزندگی کے ہر اِن آياِت طيبات ميں بندۀ م

حال ميں اپنے موال کی ياد اور اُس کے حضور حاضری کے تصّور کو جاگزيں کرنا مطلوب ہے، وہاں اِس برابر کی 
غور و فکر کرے اور يہ جاننے ميں ُدوسری شرط يہ رکھی گئی ہے کہ بندۀ مومن آسمانوں اور زمين کی خلقت کے باب ميں

کوشاں ہو کہ اِس ُوسعِت اَفالک کا نظام کن اُصول و ضوابط کے تحت کارفرما ہے اور پھر پلٹ کر اپنی بے وقعتی کا اَندازه 
کرے۔ جب وه اِس وسيع و عريض کائنات ميں اپنے مقام و مرتبہ کا تعين کر لے گا تو خود ہی پکار اُٹھے گا: "اے ميرے 

تو ہی ميرا موال ہے اور تو بے عيب ہے۔ حق يہی ہے کہ اِس ُوسعِت کائنات کو تيری ہی قوت ُوجود بخشے ہوئے ہے ۔  رّب!
  اور تو نے يہ عالم بے تدبير نہيں بنايا"۔

کی بات کی گئی ہے، يعنی پہلے حصے ‘ َخلق’اور ُدوسرے حصے ميں ‘ خالق’مذکوره باال آيِت کريمہ کے پہلے حصہ ميں 
  ) سے ہے۔cosmologyمذہب سے ہے اور ُدوسرے کا براِه راست سائنس اور خاص طور پر علِم تخليقيات ( کا تعلق

  مذہب اور سائنس ميں تعلق
) سے contemporary knowledgeآج کا َدور سائنسی علوم کی معراج کا َدور ہے۔ سائنس کو بجا طور پر عصری علم (

ں دين کی صحيح اور نتيجہ خيز اِشاعت کا کام جديد سائنسی بنيادوں پر ہی بہتر طور پر تعبير کيا جاتا ہے۔ لٰہذا َدوِر حاضر مي
سراَنجام ديا جا سکتا ہے۔ بناء بريں اِس َدور ميں اِس اَمر کی ضرورت گزشتہ صديوں سے کہيں زياده بڑھ کر ہے کہ ُمسلم 

عليم کو سائنسی تعليم سے مربوط کرتے ہوئے معاشروں ميں جديد سائنسی علوم کی ترويج کو فروغ ديا جائے اور دينی ت
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حقانيِت اِسالم کا بول باال کيا جائے۔ چنانچہ آج کے مسلمان طالِب علم کے لئے مذہب اور سائنس کے باہمی تعلق کو قرآن و 
  سنت کی روشنی ميں سمجھنا از بس ضروری ہے۔

) سے۔ ُدوسرے لفظوں ميںcreation‘ (َخلق’ا کرده )سے بحث کرتا ہے اور سائنس هللا تعالی کی پيدCreator‘ (خالق’مذہب 
ہے۔ يہ ايک قريِن فہم و دانش حقيقت ہے کہ اگر مخلوق پر تدبر و ‘ خالق’اور مذہب کا موضوع ‘ َخلق’سائنس کا موضوع 

ن کو خالقتفکر اور سوچ بچار مثبت اور دُرست انداز ميں کی جائے تو اُس مثبت تحقيق کے کمال کو پہنچنے پر المحالہ اِنسا
  کی معرفت نصيب ہو گی اور وه بے اِختيار پکار اُٹھے گا:

  )3:191َربَّنَا َما َخلَقَت ٰہَذا بَاِطالً۔ (آل عمران،
  اے ہمارے رب! تو نے يہ(سب کچھ) بے حکمت اور بے تدبير نہيں بنايا۔

 ں ايک اور مقام پر يوں اِرشاد فرمايا:بندۀ مومن کو سائنسی علوم کی ترغيب کے ضمن ميں هللا رّب العزت نے کالِم مجيد مي
ی يَتَبَيََّن لَہُم ٔاَنَّہُ الَحقُّ (حم السجده،   )41:53َسنُِريِہم ٰاياتِنَا فِی ااٰلفَاِق َو فِی ٔاَنفُِسِہم َحتّٰ

يں گے کہ ہم عنقريب اُنہيں کائنات ميں اور اُن کے اپنے (ُوجود کے) اندر اپنی نشانياں ِدکھائيں گے، يہاں تک کہ وه جان ل
  ُوہی حق ہے۔

 internalاِس آيِت کريمہ ميں باری تعالٰی فرما رہے ہيں کہ ہم اِنسان کو اُس کے ُوجود کے اندر موجود داخلی نشانياں (
signs) بھی ِدکھا ديں گے اور کائنات ميں جا بجا بکھری خارجی نشانياں (external signs بھی ِدکھا ديں گے، جنہيں ديکھ (

  بنده خود بخود بے تاب ہو کر پکار اُٹھے گا کہ حق صرف هللا ہی ہے۔لينے کے بعد 

  َدوِر حاضر کا الميہ
قرآِن مجيد ميں کم و بيش ہر جگہ مذہب اور سائنس کا اِکٹھا ِذکر ہے، مگر يہ ہمارے َدور کا اَلميہ ہے کہ مذہب اور سائنس 

اتھوں ميں ہے۔ چنانچہ دونوں گروه اپنے مدِّ مقابل ُدوسرے دونوں کی سيادت و سربراہی ايک ُدوسرے سے ناآشنا اَفراد کے ہ
علم سے ُدوری کے باعث اُسے اپنا مخالف اور متضاد تصّور کرنے لگے ہيں۔ جس سے عامۃُ الناس کم علمی اور کم فہمی 

قت اِس ) سمجھنے لگتے ہيں، جبکہ حقيconflict / contradictionکی وجہ سے مذہب اور سائنس ميں تضاد اور تخالف (
  کے بالکل برعکس ہے۔

مغربی تحقيقات اِس امر کا مسلّمہ طور پر اِقرار کر چکی ہيں کہ جديد سائنس کی تمام تر ترقی کا اِنحصار قروِن ُوسطٰی کے 
مسلمان سائنسدانوں کی فراہم کرده بنيادوں پر ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کو سائنسی نہج پر کام کی ترغيب قرآن و سنت کی اُن 

يمات نے دی تھی جن ميں سے کچھ کا تذکره گزشتہ صفحات ميں گزر چکا ہے۔ اِسی منشائے ربانی کی تکميل ميں مسلم تعل
سائنسدانوں نے ہر شعبۂ علم کو ترقی دی اور آج اَغيار کے ہاتھوں وه علوم اپنے نکتۂ کمال کو پہنچ چکے ہيں۔ شومئ قسمت 

ے فروغ کا حکم قرآن و حديث ميں جا بجا موجود ہے اور جن کی اِمامت کا کہ جن سائنسی علوم و فنون کی تشکيل اور اُن ک
فريضہ ايک ہزار برس تک خود بغداد، رے، دِمشق، اسکندريہ اور اندلس کے مسلمان سائنسدان سراَنجام ديتے چلے آئے 

اد اُسے اِسالم سے جدا ہيں، آج قرآن و سنت کے نام ليوا طبِق ارضی پر بکھرے اَرب بھر مسلمانوں ميں سے ايک بڑی تعد
کا ثبوت ديتے نہيں شرماتی۔ سائنسی علوم کا وه پودا جسے ہمارے ہی اَجداد نے قرآنی علوم کی ‘ تجّدد پسندی’سمجھ کر اپنی 

روشنی ميں پروان چڑھايا تھا، آج اَغيار اُس کے پھل سے محظوظ ہو رہے ہيں اور ہم اپنی اصل تعليمات سے ُرو گرداں ہو 
  ب سے اُنہی علوم کی بھيک مانگ رہے ہيں۔کر دياِر مغر

سائنسی علوم کو اَجنبی نظريات کی ‘ مذہبی طبقہ’آج ايک طبقہ اگر اِسالم سے اِس حد تک ُرو گرداں ہے تو ُدوسرا نام نہاد 
يہ پيداوار قرار دے کر اُن کے حصول کی راه ميں سب سے بڑی ُرکاوٹ بنا ہوا ہے۔ مذہبی و سائنسی علوم ميں مغائرت کا 

تصّور قوم کو دو واضح حصوں ميں تقسيم کر چکا ہے۔ نسِل نو اپنے اَجداد کے سائنسی کارہائے نماياں کی پيروی کرنے يا 
کم از کم اُن پر فخر کرنے کی بجائے زوال و مسکنت کے باعث اپنے علمی، تاريخی اور سائنسی ِورثے سے اِس قدر التعلق 

  سائنس ميں عدم مغائرت پر قائل کرنے کی ضرورت پيش آ رہی ہے۔ ہو گئی ہے کہ خود اُنہی کو اِسالم اور

  مذہب اور سائنس ميں عدم تضاد
سائنس اور اِسالم ميں تضاد کيونکر ممکن ہے جبکہ اِسالم خود سائنس کی ترغيب دے رہا ہے! بنا بريں اِسالمی علوم کل ہيں 

) ناممکن ہے۔ مذہب اور سائنس پر اپنی اپنی conflictت (اور سائنسی علوم محض اُن کا ايک جزو۔ جزو اور کل ميں مغائر
سطح پر تحقيقات کرنے والے ُدنيا بھر کے محققين کے لئے يہ ايک عالمگير چيلنج ہے کہ مذہب اور سائنس ميں کوئی تضاد 

ہو گی، ايک  نہيں۔ اگر کوئی يہ سمجھتا ہے کہ مذہب اور سائنس ميں تضاد ہے تو اُس کے ساتھ دو ميں سے يقينا ايک بات
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اِمکان تو يہ ہے کہ وه مذہب کی صحيح سمجھ سے عاری ہو گا بصورِت ديگر اُس نے سائنس کو صحيح طور پر نہيں سمجھا
ہو گا۔ يہ بھی ممکن ہے کہ جس نکتے پر اُسے تضاد نظر آرہا ہو مطالعہ ميں کمی کے باعث وه نکتہ اُس پر صحيح طور پر 

لے کو صحيح طور پر ہر پہلو سے جانچ پرکھ کر سمجھ ليا جائے تو بنده از خود يہ تسليم واضح نہ ہو سکا ہو۔ اگر کسی معام
کرنے پر مجبور ہو جا تا ہے کہ مذہب اور سائنس ميں کوئی تضاد نہيں کيونکہ اِسالم کی ُرو سے مذہب اور سائنس دونوں 

  ديِن مبين کا حصہ ہيں۔
پر منحصر ہے جبکہ مذہب اَخالقی و ُروحانی اور ما بعد الطبيعياتی اُمور سائنس کا دائرۀ کار ُمشاہداتی اور تجرباتی علوم 

  سے متعلق ہے۔ اَب ہم مذہب اور سائنس ميں عدم تضاد کے حوالے سے تين اہم دالئل ِذکر کرتے ہيں:

  ) بنياد ميں فرق1(
ہيں۔ َدرحقيقت سائنس کا موضوع  مذہب اور سائنس ميں عدم تضاد کی بڑی اہم وجہ يہ ہے کہ دونوں کی بنياديں ہی جدا جدا

ہے۔ علم ايک ظنّی شے ہے، اِسی بناء پر اُس ميں غلطی کا اِمکان پايا جاتا ہے، ‘ ايمان’ہے جبکہ مذہب کا موضوع ‘ علم’
) کی طويل ِجّد و جہد سے عبارت ہے۔ جبکہ ُدوسری طرف trial / errorبلکہ سائنس کی تمام پيش رفت ہی اِقدام و خطاء (

  ی بنياد ظن کی بجائے يقين پر ہے، اِس لئے اُس ميں خطا کا کوئی اِمکان موجود نہيں۔اِيمان ک
  اِيمان کے ضمن ميں سورۀ بقره ميں اِرشاِد ربانی ہے:

  )2:3اَلَِّذيَن يُؤِمنُوَن بِالَغيِب (البقره،
  جو غيب پر اِيمان التے ہيں۔

ی بناء پر نہيں بلکہ وه بغير ُمشاہده کے نصيب ہوتا ہے۔ اِيمان ہےگويا اِيمان جو کہ مذہب کی بنياد ہے، ُمشاہدے اور تجربے ک
ہی اُن حقائق کو قبول کرنے کا نام جو ُمشاہدے ميں نہيں آتے اور پردۀ غيب ميں رہتے ہيں۔ وه ہميں اپنے خود ساختہ ذرائِع 

کے رسول(ص) کے بتانے سے  علم سے معلوم نہيں ہو سکتے بلکہ اُنہيں مشاہدے اور تجربے کے بغير محض هللا اور اُس
مانا جاتا ہے، مذہب کی بنياد اِن حقائق پر ہے۔ اِس کے مقابلے ميں جو چيزيں ہميں نظر آ رہی ہيں، جن کے بارے ميں حقائق 

اور ُمشاہدات آئے ِدن ہمارے تجربے ميں آتے رہتے ہيں، اُن حقائق کا علم سائنس کہالتا ہے۔ چنانچہ سائنس اِنسانی اِستعداد 
‐God)ہے، جبکہ مذہب خدا کی طرف سے عطا کرده علم (human acquired wisdomشکيل پانے واال علم (سے ت

gifted wisdom ہے۔ اِسی لئے سائنس کا سارا علم اِمکانات پر مبنی ہے، جبکہ مذہب ميں کوئی اِمکانات نہيں بلکہ وه (
) پر مبنی ہيں، يعنی مذہب کی certainty / finality(سراسر قطعيات پر مبنی ہے۔ مذہب کے تمام حقائق ُوثوق اور حتميت 

) پر ہے۔ اِسی لئے hypothesisہر بات حتمی اور اَمِر واجب ہے، جبکہ سائنس کی بنياد اور نکتۂ آغاز ہی مفروضوں (
حل ) بہت زياده ہوتا ہے۔ مفروضہ، مشاہده اور تجربہ کے مختلف مراdegree of probabilityسائنس ميں درجۂ اِمکان (

کے ُزمرے ميں آتا ہے، سائنسی ‘ حقيقت’) بنتی ہے اور تب جاکر اُس کا علم lawميں سے گزر کر کوئی چيز قانون (
تحقيقات کی جملہ پيش رفت ميں حقيقی صورتحال يہ ہے کہ جن حقائق کو ہم بارہا اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد 

رّد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اِس بہت بڑے فرق کی بنياد پر ہم يہ کہنے ميں  سائنسی قوانين قرار ديتے ہيں اُن ميں بھی اکثر
  حق بجانب ہيں کہ مذہب اور سائنس ميں ٹکراؤ کا اِمکان ہی خاِرج اَز بحث ہے۔

  ) دائرۀ کار ميں فرق2(
ار کا مختلف ہونا ہے، مذہب اور سائنس ميں کسی قسم کے تضاد کے نہ پائے جانے کا ُدوسرا بڑا سبب دونوں کے دائرۀ ک

جس کے باعث دونوں ميں تصاُدم اور ٹکراؤ کا کوئی اِمکان کبھی پيدا ہی نہيں ہو سکتا۔ اِس کی مثال يوں ہے جيسے ايک ہی 
سڑک پر چلنے والی دو کاريں آمنے سامنے آ رہی ہوں تو وه آپس ميں ٹکرا سکتی ہيں، اِسی طرح عين ممکن ہے کہ سٹيشن 

و ريل گاڑياں آپس ميں ٹکرا جائيں ليکن يہ ممکن نہيں کہ کار اور ہوائی جہاز يا کار اور بحری جہاز ماسٹر کی غلطی سے د
آپس ميں ٹکرا جائيں۔ اَيسا اِس لئے ممکن نہيں کہ دونوں کے سفر کے راستے الگ الگ ہيں۔ کار نے سڑک پر چلنا ہے، 

ڑک اور سمندر ميں چلنے والی سوارياں کبھی آپس ميںبحری جہاز نے سمندر ميں اور ہوائی جہاز نے ہوا ميں۔ جس طرح س
ٹکرا نہيں سکتيں اِسی طرح مذہب اور سائنس ميں بھی کسی قسم کا ٹکراؤ ممکن نہيں، کيونکہ سائنس کا تعلق طبيعياتی 

) سے ہے۔ اِس بات کو meta physical world)سے ہے جبکہ مذہب کا تعلق مابعد الطبيعيات(physical worldکائنات (
) سے بحث کرتی ہے جبکہ مذہب کی بحث natureُدوسرے لفظوں ميں يوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ سائنس فطرت (

) ُدنيا سے ہے، لٰہذا اِن دونوں ميں سکوپ کے اِختالف کی بناء پر اِن ميں کسی صورت بھی supernatureمافوق الفطرت (
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  تضاد ممکن نہيں ہے۔

  )۔ اِقدام و خطاء کا فرق3(
ضمن ميں تيسری دليل بھی نہايت اہم ہے، اور وه يہ کہ خالِق کائنات نے اِس کائناِت ہست و بُود ميں کئی نظام بنائے ہيں، اِس 

جو اپنے اپنے طور پر اپنی خصوصيات کے ساتھ رَواں دَواں ہيں۔ مثالً اِنسانی کائنات، حيوانی کائنات، جماداتی کائنات، 
، فضائی کائنات اور آسمانی کائنات وغيره۔ اِن تمام نظاموں کے بارے ميں ممکُن الحصول نباتاتی کائنات، ماحولياتی کائنات

تعالٰی نے پيدا کی ہيں۔ هللا حقائق جمع کرنا سائنس کا مطمِح نظر ہے۔ ُدوسری طرف مذہب يہ بتاتا ہے کہ يہ ساری اشياء ا
لم اور اُن کے اندر جاری و ساری عوامل چنانچہ سائنس کی يہ ِذمہ داری ہے کہ هللا رّب العزت کے پيدا کرده عوا

)functions کا بنظِر غائر مطالعہ کرے اور کائنات ميں پوشيده مختلف سائنسی حقائق کو بنی نوع اِنسان کی فالح کے لئے (
  سامنے الئے۔

) trial / errorطاء (هللا رّب العزت کی تخليق کرده اِس کائنات ميں غور و فکر کے َدوران ايک سائنسدان کو بارہا اِقدام و خ
‘ حقيقت’کی حالت سے گزرنا پڑتا ہے۔ بار ہا ايسا ہوتا ہے کہ ايک دفعہ کی تحقيق سے کسی چيز کو سائنسی اِصطالح ميں 

کا نام دے ديا جاتا ہے مگر مزيد تحقيق سے پہلی تحقيق ميں واقع خطا ظاہر ہونے پر اُسے رّد کر تے ہوئے نئی تحقيق کو 
تک ‘ نظرئيے’کو مسلّمہ ‘ مفروضے’تمی قرار دے ديا جاتا ہے۔ سائنسی طريِق کار ميں اگرچہ ايک ايک وقت تک کيلئے ح

کا درجہ دے ديا جاتا ہے، تاہم سائنسی طريِق تحقيق ميں کسی نظرئيے کو بھی ہميشہ کيلئے حقيقت کی حتمی شکل قرار نہيں 
) نہيں ہوتا، ممکنہ تبديليوں کا absolute) اور مطلق (unchangeableديا جا سکتا۔ سائنس کی ُدنيا ميں کوئی نظريہ جامد (

اِمکان بہرحال موجود رہتا ہے اور يہ بھی ممکن ہے کہ نئے تجربات کی روشنی ميں صديوں سے مسلّمہ کسی نظرئيے کو 
  مکمل طور پر مسترّد کر ديا جائے۔

ّب العزت کے عطا کرده علم سے ہوتا ہے، جو مذہب اِقدام و خطاء سے مکمل طور پر آزاد ہے کيونکہ اُس کا تعلق هللا ر
حتمی، قطعی اور غير متبّدل ہے اور اُس ميں خطاء کا کليتاً کوئی اِمکان نہيں ہوتا۔ جبکہ سائنسی علوم کی تمام تر تحقيقات 

موجوده  ) کے اُصول کے مطابق جاری ہيں۔ ايک وقت تک جو اشياء حقائق کا درجہ رکھتی تھيںtrial / errorاِقدام و خطا (
سائنس اُنہيں کلی طور پر باطل قرار دے کر نئے حقائق منظِر عام پر ال رہی ہے۔ يہ الگ بات کہ حقائق تک پہنچنے کی اِس 

کوشش ميں بعض اَوقات سائنس غلطی کا شکار بھی ہو جاتی ہے، بلکہ حقيقت تو يہ ہے کہ سائنس کی بنياد ہی سعی اور 
  لف ُمشاہدات اور تجربات کے ذريعے حقائق تک رسائی کی کوشش کرتی ہے۔) پر ہے جو مختtrial / errorخطاء (

) حقائق سے آگہی کے ساتھ ساتھ ہميں اِس ماّدی کائنات سے متعلق بھی بہت سی metaphysicalمذہب ما بعُد الطبيعياتی (
بہتر اِستعمال ميں ال سکتے معلومات فراہم کرتا ہے، جن کی روشنی ميں ہم سائنسی علوم کے تحت اِس کائنات کو اپنے لئے 

  ہيں۔
  قرآِن مجيد ميں اِرشا ِد باری تعالٰی ہے:

ا فِی السَّٰمَواِت َو َما فِی االَرِض (الجاثيہ، َر لَُکم مَّ   )45:13َو َسخَّ
  نے سماوی کائنات اور زمين ميں جو کچھ ہے وه سب تمہارے لئے مسخر کر ديا ہے۔هللا) اور اُس (ا

اُس نے تو ہميں اِس حقيقت سے آگاه کر ديا کہ زمين و آسمان ميں جتنی کائنات بکھری ہوئی ہے جہاں تک مذہب کا معاملہ تھا
سب اِنسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہے۔ اَب يہ اِنسان کا کام ہے کہ وه سائنسی علوم کی بدولت کائنات کی ہر شے کو 

الئے۔ اِسی طرح ايک طرف ہميں مذہب يہ بتاتا ہے کہ اِنسانی فالح کے نکتۂ نظر سے اپنے لئے بہتر سے بہتر اِستعمال ميں 
جملہ مخلوقات کی خلقت پانی سے عمل ميں آئی ہے تو سائنس اور ٹيکنالوجی کی ِذمہ داری يہ رہنمائی کرنا ہے کہ بنی نوع 

ی بحث سے ہم اِس اِنسان کو پانی سے کس قدر فوائد بہم پہنچائے جا سکتے ہيں اور اُس کا طريِق کار کيا ہو۔ چنانچہ اِس سار
  نتيجے پر پہنچتے ہيں کہ سائنس اور مذہب کہيں بھی اور کسی درجے ميں بھی ايک ُدوسرے سے متصاِدم نہيں ہيں۔

  مغالطے کے اَسباب
اَب جبکہ ہم يہ حقيقت جان چکے ہيں کہ مذہب اور سائنس ميں حقيقتاً کوئی تضاد موجود نہيں ہے تو پھر سوال يہ پيدا ہوتا 

ِذہن ميں اَيسی غلط فہمی کيوں پائی جاتی ہے اور اِس مغالطے کے اَسباب و عوامل کيا ہيں؟ اگرچہ اِس مغالطے  ہے کہ عام
کے اَسباب بہت سے ہيں ليکن بنيادی طور پر دو اہم اَسباب ايسے ہيں جن پر ہم سِر دست خاص طور پر توجہ دينا چاہيں گے۔

  ے کا عالِم اِسالم سے۔اُن ميں سے ايک کا تعلق يورپ سے ہے اور ُدوسر
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  پہال سبب۔ ۔ ۔ سولہويں صدی کے کليسائی مظالم
عالِم مغرب ميں يہ مغالطہ اُس َدور ميں پيدا ہوا جب بِراعظم يورپ عيسائی پادريوں کے تسلط ميں جہالت کے اَٹاٹوپ 

کو مسخ کر کے َمن گھڑت عيسائيت اندھيرے ميں ُڈوبا ہوا تھا۔ جاہل پادری عيسوی مذہب اور بائبل کی اصل اِسالمی تعليمات 
کو فروغ دينے ميں کامياب ہو چکے تھے۔ بائبل ميں تحريف کی وجہ سے عقائد اَوہام ميں اور عبادات رسوم ميں بدل چکی 
تھيں اور معاشره کفر و شرک کی اندھی دلدل ميں دھنستا ہی چال جا رہا تھا۔ عيسائی مذہب کی بنيادی تعليمات جو حضرت 

ج سے دو ہزار برس قبل دی تھيں اُنہيں بدل کر توحيد کی جگہ تثليث کا عقيده گھڑ ليا گيا، جو ايک اِنتہائی عيسٰیؑ نے آ
  نامعقول تصّور تھا اور اُسے آج خود عيسائی سکالر اور فالسفر بھی رّد کر رہے ہيں۔
ا، جسے ديِن عيسوی کے ماننے والے اِس تحريف کے بعد سب سے بڑا فتنہ يہ پيدا ہوا کہ يونانی فلسفہ بائبل کا حصہ بن گي

رفتہ رفتہ اپنا مستقل عقيده سمجھنے لگ گئے۔ حاالنکہ وه عقيده دراصل اُن کا نہ تھا بلکہ وه محض يونانی فلسفے کے غلط 
تصّورات تھے جو پادريوں کے ذريعے بائبل ميں ڈال ديئے گئے تھے۔ اَب اِس تحريف کی وجہ سے بائبل ميں يونانی فلسفے 

  ی بے شمار سائنسی اَغالط َدر آئيں۔پر مبن
سولہويں صدی ميں جب سائنس نے اُن غلط نظريات کو تحقيق کی روشنی ميں جھٹاليا تو اُس وقت کے پادری يہ سمجھے کہ 

سائنسدان مذہب کو سائنس کے ذريعے رّد کر رہے ہيں۔ چنانچہ وه سائنسدانوں اور سائنسی علوم کے خالف کفر کے فتوے 
لے پہل نظاِم شمسی اور حرکِت زمين کے بارے ميں نئے سائنسی تصّورات کا يہ نتيجہ نکال کہ پادريوں نے دينے لگے۔ پہ

ء ميں ُدوربين اِيجاد کی اور اُس کی مدد سے نظاِم شمسی کی بابت اپنی تحقيقات 1609تکفير کے فتوے ديئے۔ گليليو نے جب 
کی پاداش ميں سزائے قيد سنائی اور وه دوراِن قيد ہی مر گيا۔ علٰی ہذاُدنيا کے سامنے پيش کيں تو پادريوں نے اُسے اِس جرم 

القياس متعّدد سائنسدانوں کو مذہب کے نام پر متعصب ظالمانہ قوانين کے شکنجے ميں کستے ہوئے اُنہيں اپنے سائنسی 
گيا۔ اِن تمام باتوں کے باُوجود  نظريات واپس لينے پر مجبور کيا گيا، يہاں تک کہ اُن ميں سے بعض کو زنده آگ ميں جال ديا

سائنس کا کارواں مسلسل آگے ہی آگے بڑھتا چال گيا اور نوبت يہاں تک پہنچی کہ اُس جاہالنہ معاشرے ميں مذہب اور 
سائنس کے درميان ايک گھمبير جنگ چھڑ گئی۔ قانوِن قدرت کے مطابق حق (سائنس) کو باآلخر فتح نصيب ہوئی اور مسخ 

  ا سر پيٹ کر ره گئی۔شده عيسائيت اپن
) کے طور پر سائنسدانوں نے بچے کھچے عيسائی مذہب اور مسخ شده reactionسائنس کے غلبے کا َدور آيا تو رِد عمل (

بائبل کے خالف بدلے کے طور پر ايک مہم چالئی، جس کے تحت ايک بڑی تعداد ميں کتابيں اور مضامين شائع کئے گئے۔ 
جن کے َدوران عيسائی پادريوں کی کونسل کے اِجالس بھی ہوتے رہے، جن ميں وه عيسائيت  باقاعده علمی معرکے بپا ہوئے

کے دفاع کی کوشش کرتے۔ چند سال پيشتر پوپ آف روم نے بعض اہِل کليسا کی طرف سے ديئے گئے آسمانی کائنات کے 
  متعلق غير سائنسی اور جاہالنہ فتاوٰی کو منسوخ کرنے کا اِعالن کيا ہے۔

کی شکست کے بعد اگرچہ يہ جنگ اَب ختم ہو چکی ہے تاہم جديد ِذہن اِسالم سميت ديگر تمام اَديان کو بھی عيسائيت عيسائيت
ہی کے پردے ميں ديکھ رہا ہے اور اُنہيں بھی سائنسی تحقيقات پر پہرے بٹھانے والے اور باطل اَديان سمجھ رہا ہے، 

ر سائنس ميں مغائرت کی بحث کبھی بھی اِسالم کی بحث نہ تھی، يہ حاالنکہ حقيقت بالکل اِس کے برعکس ہے۔ مذہب او
عيسائيت کے مسخ شده مذہب اور سائنس کی جنگ تھی۔بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں نے سائنسی علوم کی اِبتداء اور پيش 

اُنہوں نے اندلس  رفت کے بارے ميں جاننے کے لئے عالِم اِسالم کی زّريں تاريخ کا مطالعہ کرنے کی زحمت ہی نہيں کی۔
)Spain) بغداد ،(Baghdad) دِمشق ،(Damascus اور نيشاپور کی اِسالمی سائنسی ترقی کا مطالعہ ہی نہيں کيا۔ آج بھی (

) ميں مسلم سائنسدانوں کی لکھی ہوئی صديوں Asian sectionہالينڈ کی ليڈن يونيورسٹی کی الئبريری کے ايشين سيکشن (
جو ہميں اِس حقيقت سے آگاه کرتی ہيں کہ جب يورپ جہالت کی اتھاه تاريکيوں ميں ڈوبا ہوا تھا اُس پرانی کتابيں موجود ہيں، 

وقت ُدنيائے اِسالم ميں سائنسی تحقيقات کی بدولت علم و حکمت اورفکر و دانش کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ 
ر ميں سائنسی علوم پر بے شمار کتابيں لکھی گئيں، جن چمک رہا تھا۔ قروِن ُوسطٰی ميں اِسالمی سائنس کے عروج کے َدو

 darkکی تعداد الکھوں ميں ہے۔ چنانچہ مذہب اور سائنس کی يہ چپقلش اِسالم کی پيدا کرده نہيں بلکہ يورپ کے دوِر جاہليت (
agesخ کو براِه راست اپنے ) کی پيدا وار ہے اور ہماری نوجوان نسل کی يہ بدقسمتی ہے کہ اُنہوں نے آج تک اِسالم کی تاري

اِسالمی ذرائع سے نہيں پڑھا اور فقط مغربی ذرائِع علم پر ہی اِکتفا کيا ہے۔ وه اِس نکتے کو نہ سمجھ سکے کہ مذہب پر کی 
جانے والی تمام تنقيديں اِسالم کے خالف نہيں بلکہ عيسائيت کی مسخ شده مذہبی تعليمات کے خالف ہيں۔ مغربی سائنسدانوں 

و اِسالم کا ِسرے سے کوئی تصّور ہی نہيں تھا، لٰہذا کسی بھی سائنسدان کی طرف سے مذہب کے خالف کی کے سامنے ت
جانے والی تنقيدات کا ہدف اِسالم نہيں۔ ايسی تنقيد نام نہاد عيسائی مذہب کے مبنی بر جہالت و تعصب نظريات اور عقائد کے 
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  کار نہيں۔خالف متصّور ہونی چاہئے۔ اِسالم کا اُس سے کوئی سرو

  ُدوسرا سبب۔ ۔ ۔ علمائے اِسالم کی سائنسی علوم ميں عدم ِدلچسپی
ُدوسری اہم وجہ ہمارے علمائے کرام کے اَذہان ميں پايا جانے واال ايک غلط تصّور ہے کہ ہمارے ہاں مدارِس اِسالميہ کے 

خوذ ہے۔ يہ تصّور ہی حقيقت کے خالف ميں صديوں سے جو فلسفہ پڑھايا جا رہا ہے وه اِسالم سے ما‘ درِس نظامی’نصاب 
ہے، کيونکہ وه فلسفہ بنيادی طور پر اِسالمی نہيں بلکہ يونانی فلسفہ ہے۔ ہمارے بعض کم نظر علماء وه کتابيں پڑھ کر يہ 
تميز بھول گئے ہيں کہ وه فلسفہ يونانی ہے قرآنی نہيں۔ اِسی وجہ سے يہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ بعض سائنسی تصورات 

ے مذہب کے خالف ہيں، حاالنکہ حقيقت اِس سے يکسر مختلف ہے اور بديہی طور پر اِسالم اور سائنس ميں کسی قسم ہمار
 Theory ofکا کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہيں بلکہ يہ تضاد غلط سوچ اور حقائق سے العلمی کی پيداوار ہے۔ نظريۂ اِضافيت (

Relativity کا کہنا ہے کہ:‘ ائنآئن سٹ’) کے خالق شہره آفاق سائنسدان  
"Science without religion is lame and religion without science is blind."  

  
  ترجمہ:

  "مذہب کے بغير سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغير مذہب اندھا ہے"۔

ے۔ اِس لئے يہ کہنا غلط يہ ايک مسلّمہ حقيقت ہے کہ اِسالم اپنے ماننے والوں کو مذہب اور سائنس دونوں کا نور عطا کرتا ہ
نہ ہو گا کہ اِسالم ُدنيا کا سب سے زياده ترقی يافتہ دين ہے، جو نہ صرف قدم قدم سائنسی علوم کے ساتھ چلتا نظر آتا ہے 

  بلکہ تحقيق و جستجو کی راہوں ميں سائنسی ِذہن کی ہر مشکل ميں رہنمائی بھی کرتا ہے۔
ی نوع اِنسان کے سامنے آ چکے ہيں اور مستقبل کے تناظرات ميں سائنس واضح رہے کہ جو سائنسی تصّورات اِس وقت بن

جس طرف بڑھ رہی ہے اُس کے پيش کرده بنيادی نظريات قرآن و حديث کے تصّورات کی تائيد و تصديق کرتے چلے جا 
جا اور مبالغہ آميز رہے ہيں۔ جوں جوں سائنس ترقی کر رہی ہے اِسالم کی حقانيت ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ يہ کہنا بے 

نہ ہو گا کہ جديد سائنس کی ترقی سے مذہب کا نور نکھرتا جا رہا ہے اور ايک وقت آئے گا کہ جب سائنس اپنی تحقيقات کے
نکتۂ کمال کو پہنچے گی تو هللا کے دين کا ہر اِيمانی تصّور سائنس کے ذريعے صحيح ثابت ہو جائے گا۔ قرآِن مجيد اور 

العہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کے بے شمار نظريات قرآنی تصّورات کو صد فی صد صحيح سائنس کا تقابلی مط
 ثابت کرتے ہيں اور وه ِدن ُدور نہيں جب سائنس کلی طور پر دينی نظريات کی تائيد و توثيق کرنے لگے گی۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب سوم
  

  قروِن ُوسطٰی ميں سائنسی علوم کا فروغ

تاجداِر کائنات (ص) کی بعثت سے تاريِخ اِنسانيت ميں علم و فن ، فکر و فلسفہ، سائنس و ٹيکنالوجی اور ثقافت کے نئے 
اساليب کا آغاز ہوا اور ُدنيا علمی اور ثقافتی حوالے سے ايک نئے َدور ميں داخل ہوئی۔ آپ(ص) پر ناِزل ہونے والے صحيفۂ

سمجھنے کے لئے تعقّل و تدبّر اور تفّکر و تعمق کی دعوت دی۔ اَفاَلَ تَعقِلُوَن (تم عقل سے  اِنقالب نے اِنسانيت کو مذہبی حقائق
ِت َو االَرِض (جو کام کيوں نہيں ليتے؟)، اَفاَلَ يَتََدبَُّروَن (وه غور و فکر کيوں نہيں کرتے؟) اور اَلَِّذيَن يَتَفَکَُّروَن فِی َخلِق السَّٰموٰ 

خليق ميں غور و فکر کرتے ہيں) جيسے الفاظ کے ذريعے هللا رّب العزت نے اپنے کالِم برحق لوگ آسمانوں اور زمين کی ت
ميں بار بار عقِل اِنسانی کو جھنجھوڑا اَور اِنسانی و کائناتی حقائق اور آفاقی نظام کو سمجھنے کی طرف متوجہ کيا۔ اِس طرح
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م کر کے اِنسانی علم و فکر کو وحدت اور ترقی کی راه پر مذہب اور فلسفہ و سائنس کی غيريت بلکہ تضاد و تصاُدم کو خت
گامزن کر ديا گيا۔ تاجداِر رحمت (ص) کے اِس اِحسان کا بدلہ اِنسانيت رہتی ُدنيا تک نہيں چکا سکتی۔ حقيقت تو يہ ہے کہ آج 

سالم کے اِنقالب آفريں پيغام تک ُدنيا ميں جس قدر علمی و فکری اور ثقافتی و سائنسی ترقی ہوئی ہے يا ہو گی وه سب ديِن اِ 
کا نتيجہ ہے، جس کے ذريعے علم و فکر اور تحقيق و جستجو کے نئے َدر َوا ہوئے۔ معلِّم اِنسانيت (ص) کی بعثت سے قبل 

) اور Plato)، اَفالطون (Socratesُدنيا ميں علم، فلسفہ اور سائنس کی ترقی کا جو بھی معيار تھا اُس کی بنياد سقراط (
) اور اسکندريہ Greece) کے ديئے گئے نظريات پر تھی۔ آمِد ديِن مصطفی (ص) سے قبل يونان (Aristotleاَرسطو (

)Alexandria کی سرزمين علم کی سرپرستی کرتی رہی تھيں۔ اُن مخصوص خطہ ہائے زمين کے عالوه ُدنيا کا بيشتر (
جہاں کے لوگ اپنی جہالت اور جاہليت پر فخر  حصہ جہالت کی تاريکی ميں گم تھا۔سرزميِن عرب کا بھی يہی حال تھا،

کرتے تھے۔ قديم يونان، اسکندريہ اور ُروما (اٹلی) ميں علم اور تمّدن کی ترقی کا کوئی فائده اہِل عرب کو اِس لئے نہ تھا کہ 
ا۔ مختلف علمی و اُن کے مابين زبانوں کا بہت فرق تھا۔ تاہم جاہلی عرب ميں بعض علوم و فنون کا اپنا رواج اور ماحول تھ

اَدبی ميدانوں ميں عربوں کا اپنا مخصوص ذوق اور اُس کے اِظہار کا اپنا ايک مخصوص انداز ضرور تھا۔ ايسے حاالت ميں 
  قرآِن مجيد کی پہلی آياِت طيبات اٰلہيات، اَخالقيات، فلسفہ اور سائنس کا پيغام لے کر نازل ہوئيں۔

  اِرشاِد ربانی ہوا:
 Oَعلََّم ااِلنَساَن َما لَم يَعلَم Oالَِّذی َعلََّم بِالقَلَمِ  Oاِقَرا َو َربَُّک االَکَرمُ  Oَخلََق ااِلنَساَن ِمن َعلَقٍ  Oَک الَِّذی َخلَقَ اِقَرا بِاسِم َربِّ 

  )5۔96:1(العلق،
کو  اُس نے اِنسان O(اے حبيب (ص)) اپنے رب کے نام سے (آغاز کرتے ہوئے) پڑھئے جس نے (ہر چيز کو) پيدا فرمايا

جس نے قلم کے  Oپڑھئے اور آپ کا رّب بڑا ہی کريم ہے O(رحِم مادر ميں) جونک کی طرح معلّق ُوجود سے پيدا کيا
 Oجس نے اِنسان کو (اس کے عالوه بھی) وه (کچھ) سکھا ديا جو وه نہيں جانتا تھا Oذريعے (لکھنے پڑھنے کا) علم سکھايا

کی علمی بنياد فراہم کی، ‘ اَخالقيات’و ‘ اٰلہيات’وحی کی پہلی آيت نے اِسالمی تاجداِر رحمت (ص) پر ناِزل ہونے والی پہلی 
کی سائنسی اَساس بيان کی، تيسری آيت نے اِنسان کو اِسالمی عقيده و فلسفۂ حيات ‘ جينيات’اور ‘ حياتيات’ُدوسری آيت نے 

شنی ڈالی اور پانچويں آيت نے علم و معرفت، کی طرف متوجہ کيا، چوتھی آيت نے فلسفۂ علم و تعليم اور ذرائِع علم پر رو
فکر و فن اور فلسفہ و سائنس کے تمام ميدانوں ميں تحقيق و جستجو کے دروازے کھول ديئے۔ حضور(ص) نے اپنی حياِت 

وڑے طيبہ ميں علم و فن اور تعليم و تعلم کی ايسی سرپرستی فرمائی کہ اپنی جہالت پر فخر کرنے والی اُمّی (اَن پڑھ) قوم تھ
ہی عرصہ ميں پوری ُدنيا کے علوم و فنون کی اِمام و پيشوا بن گئی اور شرق سے غرب تک علم و اَخالق اور فلسفہ و 

سائنس کی روشنی پھيالنے لگی۔ وه عرب قوم۔ ۔ ۔ جسے علم و سائنس کی راه پر ڈالنے کے لئے حضور(ص) نے غزوۀ بدر 
کی خطير رقم چھوڑتے ہوئے دس دس مسلمان بچوں کو پڑھانے کا فديہ  کے کافر قيديوں کے لئے چار ہزار درہم زِر فديہ

مقرر کر ديا تھا۔ ۔ ۔ اِسالم کی اَوائل صديوں کے اندر ہی پوری ُدنيائے اِنسانيت کی معلّم بن کر اُبھری۔ اور اُس نے سائنسی 
ميں قرآن و سنت کی تعليمات کا نماياں پہلو  علوم کو اَيسی مضبوط بنياديں فراہم کيں جن کا لوہا آج بھی مانا جاتا ہے۔ اِس باب

  يہ ہے کہ اُس نے اِنسانی ِذہن کو اپنے ُوجود اور نظاِم کائنات کے حقائق کو سمجھنے کے لئے دعوِت غور و فکر دی۔ 
  کالِم مجيد ميں اِرشاِد باری تعالٰی ہے:

 َّ ی يَتَبَي   )41:53َن لَہُم اَنَّہُ الَحقُّ (حم السجده،َسنُِريِہم ٰايَاتِنَا فِی ااٰلفَاِق َو فِی اَنفُِسِہم َحتّٰ
) human world) ميں اور اُن کے ُوجودوں (universal phenomenonہم عنقريب اُنہيں اپنی نشانياں خارجی کائنات (

  کے اندر ِدکھا ديں گے، حتی کہ اُن پر آشکار ہو جائے گا کہ هللا ہی حق ہے۔
وم کو حقائق کے تجزيہ و تعليل کا مزاج ديا، حقائِق کائنات ميں جستجو اور تحقيق تاجداِر کائنات (ص) نے اُس جاہل بدوی ق

کا َذوق ديا۔ کائنات کی تخليق سے لے کر اُس کے اِختتام تک اور اِنسان کی تخليق سے لے کر اُس کی موت تک، پھر موت 
طرح کائناتی اور اِنسانی علوم  سے قيامت تک کے اَحوال پر غور و فکر کے لئے بھی بنيادی مواد فراہم کيا۔ اِس

)sciences کی ترقی کی راہيں تسلسل کے ساتھ کھلتی ہی چلی گئيں ۔ چنانچہ اُمِت مسلمہ ميں علمی ذوق نے اِس حد تک (
۔ يہاں تک فروغ پايا کہ حکم قرآنی "َعلََّم بِالقَلَِم" کا اِشاره پاکر مسلم اہِل علم نے "قلم" کی تاريخی تحقيق کا بھی حق اَدا کر ديا

کہ اِمام عبدالرحمن بن محمد بن علی الحنفی البسطامی نے ابوالبشر سيدنا آدؑم سے لے کر اپنے َدور تک قلم کے جملہ مناہج و 
سے  150اَساليب کی تاريخ پر ايک کتاب لکھی، جس کا نام "مباھُج األعالم فی مناھِج األقالم " رکھا۔ اُس کتاب ميں اُنہوں نے 

ور اُن کے اَدوار و اَحوال کی تاريخ مرتب کی ہے۔ غالباً يہ ُدنيا ميں اپنی نوعيت کا ايک منفرد کام ہے۔ اُس کا زائد قلموں ا
  مخطوطہ يونيورسٹی آف ليڈن (ہالينڈ) ميں محفوظ ہے۔ برائے حوالہ مالحظہ ہو:
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Catalogue of Arabic Manuscripts (xxi) Fasciule 2 by J. J. Witkam, (Leiden University Press, Leiden, 
1984(  

  عالِم اِسالم ميں تہذيب و ثقافت کا فروغ
 / educationاِبِن حوقل نے بيان کيا ہے کہ قروِن ُوسطٰی ميں اِسالمی اور عرب ُدنيا ميں شرِح خواندگی اور تعليم و تعلم (

literacy) کے شغل نے يہاں تک ترقی کی کہ صرف سسلی (Sicilyپرائمری  600ے شہر ميں ) جيسے ايک چھوٹے س
طلباء صرف اُن کے  3000سکول موجود تھے اور اُن کی ُوسعت کا يہ عالم تھا کہ ابو القاسم بلخی کی ِروايت کے مطابق 

)، موصل Baghdad)، بغداد (Halab)، حلب (Damascusاپنے اِنسٹيٹيوٹ ميں زير تعليم تھے۔ اِسی طرح دمشق (
)Mosul) مصر ،(Egyptدس ()، بيُت المقJerusalem) بعلبک، قرطبہ ،(Cordoba) نيشاپور اور خراسان ،(Central 

Asia ۔ ۔ ۔ جو پانچويں صدی سے ‘جامعہ نظاميہ بغداد’) وغيره بھی سکولوں، کالجوں اور يونيورسٹيوں سے معمور تھے۔
  رہتی تھی۔6,000 نويں صدی ہجری تک ُدنيا کی عظيم ترين يونيورسٹی تھی۔ ۔ ۔ اُس ميں ريگولر طلبہ کی تعداد

) کے کالجز اور جامعات law and jurisprudenceدسويں صدی ميں بقول اِمام نعيمی، صرف شہر دمشق ميں فقہ و قانون(
فقہ مالکی کے تھے۔ اِس 4فقہ حنبلی کے اور  11فقہ حنفی کے، 52تعليمی اِدارے فقہ شافعی کے تھے،  63کا عالم يہ تھا کہ 

  )کے سکول اور کالج الگ تھے۔medical sciencesکے عالوه علُم الطب (
‘ مدرسہ مستنصريہ’ھ کے ضمن ميں لکھتے ہيں کہ اُس سال 631ميں سن ‘ البدايہ والنہايہ’اِمام ابِن کثير تاريخ پر اپنی کتاب 

ر کے کی تعمير مکمل ہوئی، جو اُس وقت کی قانون کی سب سے بڑی درسگاه تھی۔ اُس ميں چاروں فقہی و قانونی مکاتِب فک
  ماہرين و متخّصصين فقہ و قانون کے شعبوں ميں تدريس کے لئے تعينات تھے۔ 62، 62

ھ) کے زمانے ميں پہلی صدی 96ھ تا 86‘ (وليد بن عبدالملک’اِسالمی تاريخ کا سب سے پہال باقاعده ہسپتال اُموی خليفہ 
) mobile medical unitsوبائل ميڈيکل يونٹ () مdispensariesہجری ميں ہی تعمير ہو گيا تھا۔ اُس سے قبل ڈسپنسرياں (

) وغيره موجود تھے، جو عہِد رسالت مآب (ص) ميں غزوۀ خندق کے موقع medical aid centresاور ميڈيکل ايڈ سنٹرز (
کے باقاعده وارڈز تھے اور ڈاکٹروں کو رہائش indoor patientsپر بھی مدينہ طيبہ ميں کام کر رہے تھے۔ اُس ہسپتال ميں 
  گاہوں کے عالوه بڑی معقول تنخواہيں بھی دی جاتی تھيں۔

  اِسالمی تاريخ کے اُس دوِر اوائل کے ہسپتالوں ميں درج ذيل شعبہ جات مستقل طور پر قائم ہو چکے تھے:
1- Department of Systematic Diseases  
2- Ophthalmic department  
3- Surgical department  
4- Orthopaedic department  
5- Department of mental diseases  

) بھی متعلق کر ديئے گئے تھے, جہاں پوری medical collegesاُن ميں سے بعض بڑے ہسپتالوں کے ساتھ ميڈيکل کالج (
) اور مصر کا Noorie Hospital‘ (نوری ہسپتال’کی تعليم حاصل کرتے تھے۔ دمشق کا  medical scienceُدنيا کے طلبہ 

) اِس سلسلے ميں بڑے نماياں تھے۔ ابِن طولون ميڈيکل کالج ميں اِتنی عظيم Ibn‐i‐Tulun Hospital‘ (ہسپتالابِن طولون ’
ہی کی ايک الکھ سے زائد کتابوں پر مشتمل تھی۔ ہسپتالوں کا نظام  medical sciencesالئبريری موجود تھی جو صرف 

مع تھا اور يہ معيار دمشق ، بغداد، قاہره،بيُت المقدس، مکہ، مدينہ َدوِر جديد کے مغربی ہسپتالوں کی طرح نہايت منظم اور جا
نوری ’ھ ميں تعمير ہوا، دمشق کا 371)جو Azdi Hospital‘ (اَزدی ہسپتال’اور اندلس ہر جگہ برقرار رکھا گيا تھا۔ بغداد کا 

‘ مراکو ہسپتال’کا  ) اور مراکشMansuri Hospital‘ (منصوری ہسپتال’)، مصر کا Noorie Hospital‘ (ہسپتال
)Moroccan Hospitalاُس وقت ُدنيا کے سب سے بڑے اور تمام ضروری سہولتوں اور آالت سے ليس ہسپتال تھے۔ (  

اِسالمی تعليمات کی بدولت ملنے والی ترغيب سے مسلمان تو تعليم اور صحت کے ميدانوں ميں ترقی کی اِس اَوج پر فائز 
کا صاف پانی بھی ميسر نہ تھا۔ مسلمانوں کے علمی شغف کا يہ عالم تھا کہ اِسالمی  تھے جبکہ يورپ کے باسيوں کو پينے

ُدنيا کے ہر شہر ميں پبلک اور پرائيويٹ الئبريريوں کی قابِل رشک تعداد موجود تھی اور بيشتر الئبريرياں الکھوں کتابوں کا 
) وغيره کی Tarabulus) اور طرابلس (Baghdad)، بغداد (Granada)، غرناطہ (Cordobaذخيره رکھتی تھی۔ قرطبہ (
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  الئبريرياں ُدنيا کا عظيم تاريخی اور علمی سرمايہ تصّور ہوتی تھيں۔

  )Quranic Sciencesعلوم القرآن (
قرآِن مجيد ايک مکمل ضابطۂ حيات ہے جو ہميں اِنسانی ِزندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہدايت فراہم کرتا ہے۔ يہ ايک اَيسی

ت ہے جس سے تمام علوم کے ُسوتے پھوٹتے ہيں۔ چنانچہ اَوائل دوِر اِسالم ہی سے قرآِن مجيد کو منبِع علوم تصّور کتاِب ہداي
ميں ‘ قانوُن التٔاويل’کرتے ہوئے اُس سے مستنبط ہونے والے علوم و فنون پر کام کيا گيا۔ قاضی ابو بکر بن عربی اپنی کتاب 

ہے۔ مسلمان اہِل علم نے صرف مطالعۂ قرآن کے ذريعے جو علمی و اَدبی  77,450 بيان کرتے ہيں کہ قرآنی علوم کی تعداد
  اور سائنسی و سماجی علوم و فنون اَخذ کئے اُن ميں سے چند ايک يہ ہيں:

  )theologyعلُم التوحيد (
  )pronunciationعلُم القراة والتجويد (

  )grammar / syntaxعلُم النحو (
  )morphologyعلُم الصرف (

  )exegesisُم التفسير (عل
  )linguisticsعلُم اللغہ (

  )science of fundamentalsعلُم االصول (
  )science of branchesعلُم الفروع (
  )theologyعلُم الکالم (

  )law / jurisprudenceعلُم الفقہ والقانون (
  )law of inheritanceعلُم الفرائض والميراث(

  )criminologyعلُم الجريمہ (
  )science of warالحرب ( علمُ 

  )historyعلُم التاريخ (
  )theosophyعلُم التزکيہ والتصوف (

  )oneiromancyعلُم التعبير (
  )literatureعلُم االدب (

  )rhetoricعلُم البالغت، المعانی، البيان، البديع (
  )algebraعلُم الجبر و المقابلہ (

  )polemicsعلُم المناظره (
  )philosophyعلُم الفلسفہ (

  )psychologyعلُم النفسيات (
  )ethicsعلُم االَخالق (
  )political scienceعلُم السياسہ (

  )sociologyعلُم المعاشره (
  )cultureعلُم الثقافہ (

  )calligraphyعلُم الخطاطی (
  )economicsعلُم المعيشت واالقتصاد(

  )chemistryعلُم الکيميا (
  )physicsعلُم الطبيعيات (

  )biologyالحياتيات (علُم 
  )botanyعلُم النباتات (
  )agronomyعلُم الزراعہ (
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  )zoologyعلُم الحيوانات (
  )medical scienceعلُم الطب (

  )pharmacologyعلُم االدويہ (
  )embryologyعلُم الجنين (

  )cosmologyعلم تخليقيات (
  )cosmogonyعلم کونيات (
  )astronomyعلُم الہيئت (
  )geographyہ (علِم جغرافي

  )geologyعلُم االرضيات (
  )archaeologyعلُم اآلثار (

  ) وغيرهtimekeepingعلُم الميقات (
اِسی طرح اَحاديِث نبوی سے بھی ہزارہا علوم و فنون کا اِستنباط کيا گيا اور اگلی صديوں ميں اُن پر تحقيق کے ذريعے 

  ہزاروں کتب کا بيش بہا ذخيره مرتب ہوا۔
می تعليمات کی روشنی ميں چند سائنسی اور سماجی علوم و فنون کے اِرتقاء ميں ہونے والی پيش رفت کا باری اَب ہم اِسال

  باری جائزه ليتے ہيں۔

  )Astronomyعلِم ہيئت و فلکيات (
گرداب  علم ہيئت و فلکيات کے ميدان ميں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات ناقابِل فراموش ہيں۔ اُنہوں نے يونانی فلسفے کے

ميں پھنسے علُم الہيئت کو صحيح معنوں ميں سائنسی بنيادوں پر اُستوار کيا۔ مغربی زبانوں ميں اَب بھی بے شمار اَجرام 
  سماوی کے نام عربی ميں ہيں، کيونکہ وه مسلم ماہريِن فلکيات کی دريافت ہيں۔

  لکھتا ہے: Prof Hittiعظيم مغربی مؤرخ 
Not only are most of the star  ۔ ۔ ۔names in European languages of Arabic origins  ۔ ۔ ۔but a numbers 

of technical terms  ۔ ۔ ۔are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to 
Christian Europe".  

)History of the Arabs, pp.568‐573(  
ہ صرف بہت سے ستاروں کے نام عربی االصل (عربی زبان سے نکلنے والے) ہيں بلکہ ترجمہ: "يورپ کی زبانوں ميں ن

  التعداد اِصطالحات بھی داخل کی گئی ہيں جو يورپ پر اِسالم کی بھرپور وراثت کی مہِر تصديق ثبت کرتی ہيں"۔
م سے ياد کيا جاتا ہے ۔ ۔ ۔ کے بدلے ہوئے نا Averroesاندلس کے عظيم مسلمان سائنسدان ابِن رشد ۔ ۔ ۔ جسے مغرب ميں 

نے مرتب کيں۔ ‘ عمر خيام’کيلنڈر کی اِصالحات  Gregorian) کو پہچانا۔ sun spotsنے سورج کی سطح کے دھبوں (
خليفہ مامون الرشيد کے زمانہ ميں زمين کے محيط کی پيمائشيں عمل ميں آئيں، جن کے نتائج کی دُرستگی آج کے ماہرين 

) اور بہت سے سياروں timekeeping۔ سورج اور چاند کی گرِدش، سورج گرہن، علُم الميقات (کے لئے بھی حيران کن ہے
کے بارے ميں غير معمولی سائنسی معلومات بھی البتانی اور البيرونی جيسے نامور مسلم سائنسدانوں نے فراہم کيں۔ 

جہ يہ تھی کہ اِس علم کا تعلق براِه ) کے ميدان ميں خصوصی ِدلچسپی کی وtimekeepingمسلمانوں کی علُم الميقات (
ء) کا زمانہ 1050ء۔973ء) اور البيرونی (918ء۔877راست نمازوں اور روزوں کے معامالت سے تھا۔ ياد رہے کہ البتانی (

  صرف تيسری اور چوتھی صدی ہجری کا ہے، گويا يہ کام بھی آج سے گياره سو سال قبل انجام پذير ہوئے۔
)History of the Arabs, pp.373‐378(  

پنج وقتی نمازوں کے تعيِن اَوقات کی غرض سے ہر طول و عرض بلد پر واقع شہروں کے لئے مقامی ماہريِن تقويم و 
فلکيات نے الگ الگ کيلنڈرز وضع کئے۔ رمضاُن المبارک کے روزوں نے طلوع و غروِب آفتاب کے اَوقات کے تعين کے 

، جس سے بعد اَزاں ہر طول بلد پر واقع شہر کے مطابق الگ الگ کيلنڈرز لئے پوری تقويم بنانے کی الگ سے ترغيب دی
کا عہده ُوجود ميں ‘ مؤقّت’اور پھر مشترکہ تقويمات کو فروغ مال۔ يہاں تک کہ تيرہويں صدی عيسوی ميں باقاعده طور پر 

  آگيا، جو ايک پيشہ ور ماہِر فلکيات ہوتا تھا۔
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بھی  almanac) ميں اِستعمال ہونے واال لفظ observational astronomy(مغرب کے دوِر جديد کی مشاہداتی فلکيات
شيخ ’(موسم) ہے۔ يہ نظام بھی اصالً مسلم سائنسدانوں نے اِيجاد کيا تھا۔ ‘ المناخ’عربی االصل ہے اِس کی عربی اصل 

) کے نام سے تصنيف figures of the stars‘ (صوُرالکواکب’نے اِس موضوع پر ايک عظيم کتاب ‘ عبدالرحمن الصوفی 
۔ ۔ ۔ جسے اہِل مغرب الطينی زبان ميں ‘ابُن الہيثم’کی تھی، جو جديد علِم فلکيات کی بنياد بنی۔ مستزاد يہ کہ اِس باب ميں 

Alhazen ) لکھتے ہيں۔ ۔ ۔ کی خدمات بھی ناقابِل فراموش سائنسی سرمايہ ہے۔ علِم ہيئت و فلکياتastronomy اور علِم (
‘ مظفرالدين طوسی’اور ‘ علی بن خالف اندلسی’) کے ضمن ميں اندلسی مسلمان سائنسدانوں ميں اگرچہ astrologyنجوم (

) کے Cordobaکی خدمات بڑی تاريخی اہميت کی حامل ہيں۔ مگر اُن سے بھی بہت پہلے تيسری صدی ہجری ميں قرطبہ (
رکھا تھا جو دوِر جديد کی سياره گاه  نے اپنے گھر ميں ايک کمره تيار کر‘ عباس بن فرناس’عظيم سائنسدان 

)Planetarium کی بنياد بنا۔ اُس ميں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جيسے مظاہِر فطرت کا بخوبی مشاہده کيا جا (
رونی وه عظيم سائنسدان ہے جس نے ُدنيا کا سب سے پہال ہوائی جہاز بنا کر اُڑايا۔ بعد اَزاں البي‘ عباس بن فرناس’سکتا تھا۔ 

)al‐Biruni) اور ازرقيل (Azarquiel وغيره نے (equatorial instruments کو وضع کيا اور ترقی دی۔ اِسی طرح سمِت
) کو قبل اَز وقت دريافت کرنے، حتٰی کہ چاند کی lunar / solar eclipsesقبلہ کے دُرست تعين اور چاند اور سورج گرہن (

ام بھی البطانی، ابِن يونس اور ازرقيل جيسے مسلم سائنسدانوں نے وضع کيا۔ اِس گرِدش کا مکمل حساب معلوم کرنے کا نظ
مرتب کئے۔ چنانچہ بعض غير مسلم مؤرخين نے اِس حقيقت کا  Toledan Astronomical Tablesسلسلے ميں اُنہوں نے 

  اِن اَلفاظ ميں اِعتراف کيا ہے:
"Muslim astrologers also discovered (around the thirteenth century) the system for giving the 

ephemerids of the sun and the moon ‐‐‐ later extended to the other planets ‐‐‐ as a function of 
concrete annual dates. Such was the origin of the almanacs which were to be so widely used when 

trans‐oceanic navigation began".  
(The Legacy of Islam, pp. 474‐482)  

ترجمہ: "مسلمان ماہريِن فلکيات نے بھی (تيرہويں صدی عيسوی کے قريب) چاند اور سورج کو حرکت دينے والے نظام کو 
دريافت کيا اور بعد ازاں ُدوسرے سياروں کے حوالے سے تحقيق شروع کی۔ طے شده ساالنہ تاريخوں کے حساب سے اور 

ن تاريخوں کا رجسٹر کا آغاز کچھ ايسا تھا کہ اسے سمندر کو پار کرنے کے لئے جہازوں کی رہنمائی ميں بہت زياده اُ 
  اِستعمال ميں اليا گيا"۔

  )Mathematics, Algebra, Geometryحساب،الجبرا،جيوميٹری (
يا  algorismيک ہے۔ حساب ميں مؤسسيِن علم ميں سے ا‘ الخوارزمی’حساب، الجبرا اور جيوميٹری کے ميدان ميں 

algorithm ) کا لفظ الخوارزمیal‐Khwarizimi کے نام سے ہی ماخوذ ہے۔ اُن کی کتاب "الجبر و المقابلہ" کا بارہويں (
صدی عيسوی ميں عربی سے الطينی زبان ميں ترجمہ کيا گيا۔ يہ کتاب سولہويں صدی عيسوی تک يورپ کی يونيورسٹيوں 

) کے طور پر پڑھائی جاتی رہی اور اُسی سے عالِم مغرب ميں الجبرا متعارف ہوا۔ اُس textbookتاب (ميں بنيادی نصابی ک
) کی آٹھ سو سے زائد مثاليں دی گئی تھيں۔ equation‘ (مساوات’) اور integration‘ (تفّرق کے معکوس’کتاب ميں 

کا علم  tangentsکی تصانيف کے ذريعے اور ‘ البتانی’کا علم  trigonometrical functionsمستزاد يہ کہ يورپ ميں 
 250) کا تصّور مغرب ميں متعارف ہونے سے کم از کم zeroکی تصانيف کے ذريعے پہنچا۔ اسی طرح صفر (‘ ابوالوفا’

 سال قبل عرب مسلمانوں ميں متعارف تھا۔ ابو الوفاء، الکندی، ثابت بن القّراء، الفارابی، عمرخيام، نصيرالدين طوسی، ابنُ 
، arithmetic ،algebraالبناء المراکشی، ابِن حمزه المغربی، ابوالکامل المصری اور اِبراہيم بن سنان وغيره کی خدمات 

geometry  اورtrigonometry  وغيره ميں تٔاسيسی حيثيت کی حامل ہيں۔ حتٰی کہ اِن مسلمان ماہرين نے باقاعده اُصولوں
mathematicsنے ‘ المراکشی’خوب ترقی دی۔ يہ بات بھی قابِل ِذکر ہے کہ کو بھی  mechanicsاور  opticsکے ذريعے 

کتابيں تصنيف کی تھيں, جو بعد اَزاں اِس علم کا اَساسی سرمايہ بنيں۔ الغرض مسلم ماہرين نے علِم  70کی مختلف شاخوں پر 
  کی بنياد بنا۔ mathematicsرياضی کو يونانيوں سے بہت آگے پہنچا ديا اور يہی اِسالمی کام جديد 

  )Physics, Mechanics, Dynamicsطبيعيات،ميکانيات اورحرکيات(
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قروِن ُوسطٰی کے مسلمان سائنسدانوں ميں سے ابِن سينا، الکندی، نصيرالدين طوسی اور مال صدره کی خدمات طبيعيات کے 
ی، البيرونی او ر ابو البرکات البغدادی نے فروغ ميں اِبتدائی طور پر بہت اہميت کی حامل ہيں۔ بعد اَزاں محمد بن زکريا راز

) کے Aristotole) کو خاصا فروغ ديا۔ البيرونی نے ارسطو (cosmologyاُسے مزيد ترقی دی۔ الرازی نے علِم تخليقيات (
قديم فزکس ميں نماياں مقام رکھتی ہے۔ حرکت ‘ کتاب المعتبر’کئی طبيعياتی نظريات کو رّد کيا۔ البغدادی کی کتاب 

)motion) اور سمتی رفتار (velocity کی نسبت البغدادی اور مالصدره کے نظريات و تحقيقات آج کے سائنسدانوں کے (
، density ،atmosphere ،measurements ،weight ،space ،timeلئے بھی باعِث حيرت ہيں۔ پھر ابُن الہيثم نے 

velocities ،gravitation ،capillary attraction ات اور تصورات کی نسبت بنيادی مواد فراہم کر کے جيسے موضوع
کے باب ميں بھی ابن سينا  dynamicsاور  mechanics) کے دامن کو علم سے بھر ديا۔ اِسی طرح physicsعلِم طبيعيات (

  اور مال صدره نے نماياں خدمات سراَنجام ديں۔
ان ميں گرانقدر علم کا اِضافہ کيا۔ ابِن باّجہ نے بھی ) نے اِس ميدoptical thesaurus‘ (کتاُب المناظر’ابُن الہيثم کی 
dynamics  ميں نماياں علمی خدمات اِنجام ديں۔ اُنہوں نے ارسطو کے نظريۂ رفتار کو رّد کيا۔ اِسی طرح ابِن رشد نے بھی

مگر اُن کا تصّور کی خبر دی  gravitational forceسے بھی پہلے  galileoاِس علم کو ترقی دی۔ اِن مسلم سائنسدانوں نے 
کا تصّور بھی اِسالمی سائنس کے ذريعے مغربی  momentumدوِر حاضر کے تصّور سے قدرے مختلف تھا۔ اِسی طرح 

کے نام سے  liber karatonisپر پوری کتاب لکھی، جسے مغربی تاريخ ميں  leverُدنيا ميں متعارف ہوا۔ ثابت بن قراء نے 
  جانا جاتا ہے۔

وغيره پر بہت زياده سائنسی  gadgetsاور  mechanical devicesسائنسدانوں نے تاريخ کے کئی  بغداد کے ديگر مسلم
  مواد فراہم کيا۔

  )Opticsعلم بصريات (
) کے ميدان ميں تو اِسالمی سائنسی تاريخ کو غير معمولی عظمت حاصل ہے۔ بقول پروفيسر آرنلڈ opticsبصريات (

)Arnold ہجری کے ابُن الہيثم اور کماُل الدين الفارسی کی سائنسی خدمات نے پچھلے نامور ) اِس ميدان ميں چوتھی صدی
" آج اپنے الطينی ترجمہ کے On Opticsسائنسدانوں کے علم کے چراغ بجھاديئے۔ ابُن الہيثم کی معرکۃُ اآلراء کتاب "

دريافت کيا اور اِس تحقيق نے  کو magnifying powerکی  lensesذريعے زنده ہے۔ اُنہوں نے تاريخ ميں پہلی مرتبہ 
magnifying lenses ) کے نظريہ کو اِنسان کے قريب تر کر ديا۔ ابُن الہيثم نے ہی يونانی نظريۂ بصارتnature of 

vision) کو رّد کر کے ُدنيا کو جديد نظريۂ بصارت سے ُروشناس کرايا اور ثابت کيا کہ روشنی کی شعاعيں (rays آنکھوں (
) کی retina) کی طرف سے آتی ہيں۔ اُنہوں نے پردۀ بصارت (external objectsہوتيں بلکہ بيرونی اَجسام (سے پيدا نہيں 

) کے ساتھ باہمی تعلق واضح کيا۔ الغرض brainاور ِدماغ ( optic nerveحقيقت پر صحيح طريقہ سے بحث کی اور اُس کا 
کے درميان اُس جيسا کوئی اور  Keplerاور  Euclidرفت کی کہ ابُن الہيثم نے بصريات کی ُدنيا ميں اِس قدر تحقيقی پيش 

) کے بانی کا درجہ رکھتے ہيں۔ اُن کے opticsشخص تاريخ ميں پيدا نہيں ہوا۔ بلکہ حقيقت يہ ہے کہ ُوہی جديد بصريات (
جديد ميں  جيسے قديم سائنسدانوں کو ہی متاثر کيا بلکہ دورِ  Peckhamاور  Witelo Roger Baconکام نے نہ صرف 

Kepler  اورNewton  کے کام بھی اُن سے خاصے متاثر نظر آتے ہيں۔ مزيد برآں اُن کا نامvelocities ،light ،lenses ،
astronomical observations ،meteorology  اورcamera وغيره پر تٔاسيسی شان کا حامل ہے۔ اِسی طرح قطُب الدين

  ن ميں گرانقدر خدمات اِنجام دی ہيں۔شيرازی اور القزوينی نے بھی اِس ميدا

  )Botanyعلُم النباتات (
سائنسی ُدنيا ميں سب سے پہال ضخيم اور جامع ‘ کتاُب النبات’ء) کی چھ جلدوں پر مشتمل 895اِس موضوع پر الدينوری (

Encyclopaedia Botanica ی شروع نہيں ہوا ہے۔ يہ مجموعہ اُس وقت تحرير کيا گيا جب يونانی کتب کا عربی ترجمہ بھ
  تھا۔

  لکھتا ہے: Strassburgايک مغربی سائنسی مورخ 
"Anyhow it is astonishing enough that the entire botanical literature of antiquity furnishes us only 

two parallels to our book (of Dinawari). How was it that the Muslim people could, during so early 
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a period of its literacy life, attain the level of the people of such a genius as the Hellenic one, and 
even surpassed it in this respect".  

(Zeitschrift fuer Assyriologie, Strassburg, vols. 25,44(  
ۂ قديم ميں لکھا جانے واال علِم نباتات کا مواد ہميں الدنيوری کی ترجمہ "الغرض يہ ايک اِنتہائی حيران کن بات ہے کہ زمان

کتاب جيسی صرف دو مثاليں پيش کرتا ہے۔ يہ کيسے ممکن ہوا کہ اپنی تعليمی زندگی کے اُس اِبتدائی َدور ميں مسلمانوں نے
ں تو اُن سے بھی آگے نکل گئے قديم يونان جيسے دانشور و محقق لوگوں کا درجہ حاصل کر ليا تھا بلکہ وه اِس معاملے مي

  تھے"۔
پروفيسر آرنلڈ کے مطابق ُدنيا بھر سے مسلمانوں کے مکہ و مدينہ کی طرف حج اور زيارت کے لئے سفر کرنے کے عمل 

) سے افريقہ تک سفر کر کے Spainکو خاصی ترقی دی ہے۔ الغفيقی اور االدريسی نے اندلس ( biological scienceنے 
  نسبت معلومات جمع کيں اور کتابيں مرتب کيں۔ سينکڑوں پودوں کی

) کو ترقی کی راہوں پرbotanyپودوں کے خواص و اَحوال پر مشتمل کتاب مرتب کی اور علُم النباتات ( 585ابُن العوام نے 
  گامزن کيا۔
  بيان کرتا ہے: Hittiپروفيسر 

"In the field of natural history especially botany, pure and applied, as in that of astronomy and 
mathematics, the western Muslims (of Spain) enriched the world by their researches. They made 

accurate observations on the sexual difference (of various plants.  
)Ameer Ali, The Spirit of Islam. pp. 385‐387(  

تاريخ کے ميدان ميں خاص طور پر خالص يا اطالقی علم نباتات ميں فلکيات اور رياضيات کی طرح اندلس ترجمہ: "قدرتی 
کے مغربی مسلمانوں نے اپنی تحقيقات کے ذريعہ سے ُدنيا کو مستفيد کيا۔ اِسی طرح مختلف پودوں ميں پائے جانے والے 

القاسم العراقی) کی تحقيقات بھی علُم النباتات کی تاريخ کا ناِدر  جنسی اِختالف کے بارے ميں اُن (ابو عبدهللا التميمی اور ابو
  سرمايہ ہيں"۔

)ميں ايک زرعی تحقيقاتی اِدارے "حديقہ نباتاِت طبيہ" کی Cordobaاِسالمی سپين کے فرمانروا عبدالرحمن اّول نے قرطبہ (
ستوار کرنے کے مواقع ميسر آئے بلکہ علُم ) کو مستحکم بنيادوں پر اُ botanyبنياد رکھی، جس سے نہ صرف علِم نباتات (

) ميں بھی تحقيق کے َدر َوا ہوئے۔ چنانچہ اندلس کے ماہريِن نباتات نے پودوں ميں جنسی medical sciencesالطب (
جربیاِختالف کی موجودگی کو بجا طور پر دريافت کر ليا تھا۔ اِس دريافت ميں جہاں اُنہيں "حديقہ نباتاِت طبيہ" ميں کی گئی ت

ُکلَّ َشيٍئ َزوًجا" (هللا تعالٰی نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنايا) نےهللاُ تحقيقات نے مدد دی وہاں هللا رّب العزت کے فرمان "َخلََق ا
  بھی بنيادی رہنمائی عطا کی۔

ور پودوں کے کے نام سے اندلس کے درختوں ا‘ کتاب اَعيان النبات و الشجريات االندلسيہ’عبدهللا بن عبدالعزيز البکری نے 
) ابُن الروميہ نے اندلس کے عالوه افريقہ اور ايشيا کے بيشتر ممالکbotanistخواص مرتب کئے۔ اشبيليہ کے ماہِر نباتات (

کی سياحت کی اور اُس دوران ملنے والے پودوں اور جڑی بوٹيوں پرخالص نباتی نقطۂ نظر سے تحقيقات کيں۔ اِس کے 
 يسی اور ابِن بکالرش بھی اندلس کے معروف ماہريِن نباتا ت ميں سے ہيں۔عالوه ابُن البيطار، شريف اِدر

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  )Medical Scienceعلُم الطب (
اِس ميدان ميں بھی اِسالمی تاريخ عديُم المثال مقام کی حامل ہے۔ اِس باب ميں الرازی، ابو القاسم الزہراوی، ابِن سينا، ابِن ُرشد 

  اور الکندی کے نام سِر فہرست آتے ہيں۔
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) قائم کرلئے medical colleges"مسلم سائنسدانوں نے اِسالم کے دوِر اَوائل ميں ہی بڑے بڑے ہسپتال اور طبی اِدارے (
  ) کی کالسيں بھی ہوتی تھيں"۔surgery) اور علُم الجراحت (pharmacyتھے، جہاں علم االدويہ (

)Islamic Science, S.H. Nasr, pp.156(  
) پر medical scienceء)نے علُم الطب (930‘(الرازی’گزرا جب عالِم اِسالم کے نامور طبيب  ايک ميلينئم سے زياده وقت

سے زائد کتب تصنيف کی تھيں، جن ميں سے بعض کا ال طينی، انگريزی اور ُدوسری جديد زبانوں ميں ترجمہ کيا گيا  200
پر سب سے پہلے صحيح  measlesاور  smallpoxمرتبہ چھاپا گيا۔  40ء تک تقريباً 1866ء سے 1498اور اُنہيں صرف 

  نے ہی پيش کی۔‘ الرازی’تشخيص بھی 
) لکھ کر ُدنيائے طب ميں Canon of Medicine‘ (القانون’ئ) نے Avicenna)(1037اِسی طرح ابو علی الحسين بن سينا (

ء تک 1650ا گيا اور يہ کتاب ايک عظيم َدور کا اِضافہ کيا۔ اِس کا ترجمہ بھی عربی سے الطينی اور ديگر زبانوں ميں کي
  يورپ کی بيشتر يونيورسٹيوں ميں شامِل نصاب رہی۔

کو مرتب کيا۔ اِسی طرح علی بن عيسٰی بغدادی اور عمار الموصلی کی  pharmacologyء) نے 1048ابو ريحان البيرونی (
ک فرانس اور يورپ کے پر لکھی گئی کتب اٹھارويں صدی عيسوی کے نصف اّول ت ophthalmologyاَمراِض چشم اور 

medical colleges  ميں بطورtextbooks  شامِل نصاب تھيں۔ ايک غيرمسلم مغربی مفکرE. G. Browne : لکھتا ہے  
"جب عيسائی يورپ کے لوگ اپنے عالج کے لئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے اُس وقت مسلمانوں کے ہاں الئسنس يافتہ 

  ہسپتال موجود تھے"۔ اِس سے آگے اُس کے اَلفاظ مالحظہ ہوں: ڈاکٹرز، معا لجين، ماہرين اور شاندار
The practice of medicine was regulated in the Muslim world from the tenth century onwards. At 

one time, Sinan ibn Thabit was Chairman of the Board of Examiners in Baghdad. Pharmacists were 
also regulated and the Arabs produced the first pharamcopia drug stores. Barber shops were also 

subject to inspection. Travelling hospitals were known in the eleventh century ۔ ۔ ۔The great 
hospital of al‐Mansur, founded at Damascus around 1284 AD, was open to all sick persons, rich or 
poor, male or female, and had separate wards for men and women. One ward was set apart for 
fevers, another for ophthalmic cases, one for surgical cases and one for dysentery and kindred 

intestinal ailments. There were in addition, kitchens, lecture‐rooms, a dispensary and so on.  
)E. G. Browne, Arabian Medicine, pp.101(  

ترجمہ "اِسالمی ُدنيا ميں دسويں صدی عيسوی سے ہی علِم طب اور ادويہ سازی کو منظم اور مرتب کر ديا گيا تھا۔ ايک وقت
ھے۔ ادويہ سازوں کو بھی باقاعده منظم کيا گيا تھا اور ايسا تھا جب سنان بن ثابت بغداد ميں ممتحنين کے بورڈ کے صدر ت

عربوں نے ہی سب سے پہلے ميڈيکل سٹورز قائم کئے حتٰی کہ طبی نقطۂ نظر سے حجاموں کی ُدکانوں کا بھی معائنہ کيا 
شده عظيُم ء کے قريب دمشق ميں قائم 1284) ہسپتالوں کا بھی ِذکر ملتا ہے۔ mobileجاتا تھا۔ گيارہويں صدی ميں سفری (

موجود تھا۔ جس کے دروازے امير و غريب، مرد و زن، غرض تمام مريضوں کے لئے کھلے تھے ‘ المنصور ہسپتال’الشان 
اور اُس ہسپتال ميں عورتوں اور مردوں کے لئے عليحده عليحده وارڈ موجود تھے۔ ايک وارڈ مکمل طور پر بخار کے لئے 

)fever wardلئے ( ) ايک آنکھوں کی بيماريوں کےeye ward) ايک وارڈ سرجری کے لئے (surgical ward اور ايک (
) کے لئے مخصوص تھا۔ عالوه ازيں اُس ہسپتال intestinal ailments) اور آنتوں کی بيماريوں (dysenteryوارڈ پيچش (

ی تقريباً ہر شاخ کے ميں باورچی خانے، ليکچر ہال اور اَدويات مہيا کرنے کی ڈسپنسرياں بھی تھيں اور اِسی طرح طب ک
  لئے يہاں اِہتمام کيا گيا تھا"۔

يہ بات طے شده ہے کہ مسلمانوں کی طبی تحقيقات و تعليمات کے تراجم يورپی زبانوں ميں کئے گئے جن کے ذريعے يہ 
حقيق سائنسی علوم يورپی مغربی ُدنيا تک منتقل ہوئے۔ خاص طور پر ابوالقاسم الزہراوی اور المجوسی کی کتب نے طبی ت

  کی ُدنيا ميں اِنقالب بپا کيا۔ مالحظہ ہو:
"Their medical studies, later translated into Latin and the European languages, revealed their 

advanced knowledge of blood circulation in the human body. The work of Abul‐Qasim al‐Zahrawi, 
Kitab al‐Tasrif,on surgery, was translated into Latin by Gerard of Cremona and into Hebrew about 
a century later by Shem‐tob ben Isaac. Another important work in this field was the Kitab al‐Maliki 
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of al‐Majusi (died 982 AD), which shows according to Browne that the Muslim physicians had an 
elementary conception of the capillary system (optic) and in the works of Max Meyerhof, Ibn al‐

Nafis (died 1288 AD) was the first in time and rank of the precursors of William Harvery. In fact, he 
propounded the theory of pulmonary circulation three centuries before Michael Servetus. The 

blood, after having been refined must rise in the arterious veins to the lung in order to expand its 
volume, and to be mixed with air so that its finest part may be clarified and may reach the venous 

artery in which it is transmitted to the left cavity of the heart.  
)Ibn al‐Nafis and his Theory of the Lasser Circulation, Islamic Science, 23:166, June, 1935(  

اِنسانی ترجمہ: "اُن کے طبی علم اور معلومات والی کتب جن کا بعد ازاں الطينی اور يورپی زبانوں ميں ترجمہ ہوا، اُن کی 
کتاُب ’کی جراحی پر تحقيق ‘ ابوالقاسم الزہراوی’جسم ميں خون کی گرِدش کے متعلق ُو سعِت علم کا اِنکشاف کرتی ہيں۔ 

نے الطينی زبان ميں کيا، اور ايک صدی بعد  Gerardکے  Cremonaجس کا ترجمہ ‘ التصريف لَِمن عجز عِن التٔاليف
Shem‐tob ben Isaac ء) کی تصنيف 982کيا۔ اِسی ميدان ميں ايک اور اہم ترين کام المجوسی (وفات نے عبرانی زبان ميں

کے مطابق يہ کتاب اِس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان اَطباء کو شريانوں کے نظام کے ‘ براؤن’ہے، ‘ کتاُب المليکی’
ء) وقت 1288(وفات‘ ابُن النفيس’ کے اَلفاظ ميں‘ ميکس ميئرہوف’بارے ميں بنيادی تصّورات اور معلومات حاصل تھيں اور 

سے تين صدياں پہلے سينے ‘ مائيکل سرويٹس’کا پيش َرو تھا۔ حقيقت ميں اُس نے ‘ وليم ہاروے’اور مرتبے کے لحاظ سے 
ميں پھيپھڑوں کی حرکت اور خون کی گرِدش کا سراغ لگايا تھا۔ خون صاف کئے جانے کے بعد بڑی بڑی شريانوں ميں وه 

کی شريانوں ميں بلند ہونا چاہئے تاکہ اُس کا حجم بڑھ سکے اور وه ہوا کے ساتھ مل سکے تاکہ اُس کا بہترين يقيناً پھيپھڑے 
  حصہ صاف ہو جائے اور وه نبض کی شريان تک پہنچ سکے جس سے يہ ِدل کے بائيں حصے ميں پہنچتا ہے"۔

  )Pharmacologyعلم ادويہ سازی (
Seirton  اورGulick ين نے لکھا ہے کہ ابن البيطار نے ساده ادويات کے مجموعے (جيسے مغربی محققcollection of 

simple drugs) کے نام سے ايک کتاب لکھی جو کہ علِم نباتات (botany پر عربی زبان ميں اُس زمانے کی سب سے (
کے عالقے سے  )تکSyria) سے لے کر شام (Spainبڑی تصنيف تسليم کی جاتی ہے۔ اُس نے بحيرۀ ُروم ميں اندلس (

سے بھی زياده طبی ادويات کا اپنی کتاب ميں ِذکر کيا اور اُن  1,400مختلف پودے، جڑی بوٹياں اور دوائياں اِکٹھی کيں اور
  ديگر مصنفين کی تصنيفات سے بھی کيا: 150کا موازنہ اپنے سے قبل 

Ibn al‐Baytr wrote the Collection of Simple Drugs, which is regarded as the greatest Arabic book 
on botany of the age. He collected plants, herbs and drugs around the Mediterranean from Spain 
to Syria and described more than 1400 medicinal drugs, comparing them with the records of over 

150 writers before him.  
) ميں ابوبکر محمد بن زکريا رازی، علی بن عباس، ابوالقاسم pharmacologistsيم مسلمان ادويہ سازوں (اُس َدور کے عظ

کا نام ديا گيا)، ابو مروان ابن ظہر (جسے الطينی زبان ميں  Albucasisخالف ابن عباس الزہراوی (جسے الطينی زبان ميں 
Aben Bethar کا نام ديا گيا) کے نام بڑے معروف ہيں۔  

ايک معرکہ آراء تصنيف ہے، جسے الطينی ميں ‘ کتاُب الکليات’) کی Ibn Rushdپر ابِن ُرشد ( medicineسی طرح اِ 
) کا درجہ ديا گيا مگر اَفسوس کہ ترجمہ کے ذريعے اُس کا textbookترجمہ کر کے پورے عالِم مغرب ميں نصابی کتاب (

 ,Islamic Scienceکر سکتا کہ يہ حقيقت ميں کون سی کتاب تھی۔ ( بن گيا، جسے آج کوئی معلوم نہيں colligetنام بدل کر 
p.181(  

  )Surgeryعلُم الجراحت (
  لکھتا ہے: Hittiاندلس کے عظيم طبيب اور سرجن ابوالقاسم بن عباس الزہراوی کی نسبت پروفيسر 

Albucasis (1013 AD) was not only a physician but a surgeon of the first rank. He performed the 
most difficult surgical operations in his own and the obstetrical departments. The ample 
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description he has left of the surgical instruments employed his time gives an idea of the 
development of surgery among the Arabs in lithotomy, he was equal to the foremost surgeons of 

modern times. His work al‐Tasrif li‐Man Ajaz an al‐Ta'alif (an aid to him who is not equal to the 
large treatises) introduces or emphasises new ideas. It was translated into Latin by Gerard of 

Cremona and various editions were published at Venice in 1497 AD, at Basle in 1541 AD and at 
Oxford in 1778 AD. It held its own for centuries as the manual of surgery in Salerono, Montpellier 

and other early schools of medicine".  
)Hitti, History of Arabs, pp.576‐577(  

ف ايک ماہر طبيب تھے بلکہ اّول درجے کے عظيم سرجن بھی تھے۔ اُنہوں نے اپنے شعبے ميں اِنتہائی ترجمہ "آپ نہ صر
مشکل اور پيچيده سرجری (آپريشن) کئے اور اُس کے ساتھ ہی ساتھ اُنہوں نے زچگی کے شعبے ميں بھی آپريشن کئے اور 

ضاحت کی ہے، جس سے عربوں ميں سرجری کے اُنہوں نے اپنے زير استعمال آالِت سرجری کی بڑی واضح اور روشن و
ميں وه موجوده َدور کے عظيم ترين سرجنوں کا ہم پلہ تھے۔ اُن کا کام  Lithotomyفن کی ترقی کا اندازه کيا جا سکتا ہے۔ 

 Gerard) کے Cremonaنئے تصّورات کو متعارف کرواتا ہے۔ اُس کا ترجمہ کريمونا (‘ التصريف لِمن عجز عِن التٔاليف’
ء ميں آکسفورڈ سے شائع 1778ء ميں باسلے اور 1541ء ميں وينس سے اور 1497ے کيا اور اُس کے مختلف ايڈيشن ن

ہوئے۔ اُنہوں نے اپنا مقام و مرتبہ صديوں تک سرجری کے علم ميں برقرار رکھا اور طب کے اِبتدائی اَيام ميں بھی طبی 
  سکولوں ميں اچھے کام کے ساتھ متعارف رہے"۔

  نصر نے ابِن زہر کے مقام و مرتبہ کے بارے ميں لکھا ہے: سيد حسين
Al‐Zahrawi's rank in the art of surgery was paralleled by that of Ibn Zuhr (Aven‐Zoar) in the science 
of medicine (1091‐1162 AD). Of the six medical works written by them three are extent. The most 
valuable is al‐Taysir fil‐Mudawat al‐Tadbir (the Facilitation of Therapy and Diet). Ibn Zuhr is hailed 
as the greatest physician since Galen. At least he was the greatest clinician in Islam after al‐Razi. 
Ibn Zuhr wrote another book, Kitab al‐Aghdhiyah (the Book of Diets) which is among the best of 

its kind dealing with the subject.  
)Islamic Science, p.181(  

) کے فن ميں تھا۔ جو چھ surgery) ميں ُوہی ہے جو الزہراوی کا سرجری (medicineترجمہ: "ابِن زہر کا مرتبہ ادويہ (
خوراک اور’سے تين ابھی تک جاری و ساری ہيں۔ سب سے گراں قدر کام پر کيا اُن ميں ‘ ادويہ سازی’قسم کا کام اُنہوں نے 
کے بعد ‘ الرازی’ہے۔ گيلن کے بعد ابِن زہر کو سب سے بڑا طبيب تسليم کيا جاتا ہے۔ کم از کم ‘ غذائيت کی نشو و نما

بھی ہے، ‘ تاب االغذيہک’) کے مالک تھے۔ ابِن زہر نے ايک اور تصنيف clinicُدنيائے اِسالم ميں وه سب سے بڑے مطب (
  جو اپنے موضوع کے اِعتبار سے اہم ترين کتب ميں شمار ہوتی ہے"۔

  )Ophthalmologyعلِم اَمراِض چشم (
مسلم اَطباء نے اَمراِض چشم کی دواسازی ميں بھی بيش بہا علمی اِضافے کئے۔ علی بن عيسٰی نے اِنتہائی مشہور کتاب 

Tadhkirat al‐Kahhalin خر الذکر نے صديوں تک ماہريِن اَمراِض چشم کی رہنمائی کی۔ علی بن عيسٰی کی لکھی اور مؤ
کے نام سے اُس کا الطينی زبان ميں  Tractus de Oculis Jesu ben Haliتصنيفات کو ُدنيا ميں ہر جگہ پڑھايا گيا حتٰی کہ 

ان کے عالوه ديگر جديد يورپی زبانوں ترجمہ بھی ہوا۔ اَمراِض چشم سے وابستہ ايسی بہت سی فنی اِصطالحات الطينی زب
ميں بھی اِستعمال ہو رہی ہيں، جن کا منبع عربی زبان ہے۔ اس سے اُن موضوعات پر اِسالمی اَثرات کی بخوبی تصديق ہوتی 

  ہے۔
Muslim physicians also added valuable knowledge to another branch of medicine, Ali ibn Isa wrote 
the famous work, Tadhkirat al‐Kahhalin (Treasury of Ophthalmologists) and Abu Ruh Muhammad 

al‐Jurani entitled Zarrindast (the Golden Hand) wrote Nur al‐Ain (the Light of the Eye). The last 
book has served practitioners of the art for centuries. Ali ibn Isa's works were taught everywhere 
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and even translated into Latin as Tractus de Oculis Jesu ben Hali. Many of the technical terms 
pertaining to ophthalmology in Latin as well as in some modern European languages, are of Arabic 

origin, and attest to the influence of Islamic sources on this subject.  
)Islamic Science, pp.166‐167(  

  )Anaesthesiaبيہوش کرنے کا نظام (
علی بن عيسٰی تاريِخ عالم ميں پہال سائنسدان تھا جس نے سرجری سے پہلے مريض کو بے ہوش و بے حس کرنے کے 

يشن سے قبل مريض کو بے ہوشی کی دوا دينے سے طريقے تجويز کئے۔ اندلس کا نامور سرجن ابوالقاسم الزہراوی بھی آپر
بخوبی آگاه تھا۔ اُسی عہد ميں تيونس ميں ايک اور ماہر اِسحاق بن سليمان االسرائيلی منظِر عام پر آئے، جو اَمراِض چشم کے 

  ماہر تھے اور اُن کی تصنيفات کا ترجمہ بھی الطينی اور عبرانی زبانوں ميں کيا گيا۔
Ali ibn Isa was also the first person to propose the use of anaesthesia for surgery. Another person 
appeared at this time in Tunis, Ishaq ibn Sulaiman al‐Israili, who practised ophthalmology and his 

works were also translated into Latin and Hebrew languages.  
)Islamic Science, p.178(  

  )Chemistryعلُم الکيميا (
ء) کی شخصيات بانی اور 765ء) اور امام جعفر الصادق (704اِسالم کی تاريخ ميں علُم الکيميا کے باب ميں خالد بن يزيد (

، ء) اِمام جعفر الصادق ہی کا شاگرد تھا776‘ (جابر بن حيان’مؤسس کی حيثيت سے پہچانی جاتی ہيں۔ نامور مسلم سائنسدان 
)کی بجائے اُنہوں hypothesis / speculationجس نے کيمسٹری کی ُدنيا ميں اَنمٹ نقوش چھوڑے۔ مفروضہ اور تصّور (

) کو رواج ديا اور اُن مسلم رہنماؤں کی بدولت ہی قديم الکيمی objective experimentationنے تجزياتی تجربيت (
)Alchemy باقاعده سائنس کا ُروپ دھار گئی۔ (evaporation ،sublimation  اورcrystallization  کے طريقوں کے

ہی ہيں۔ اُن کی کتابيں بھی عرصۂ دراز تک يورپ کے کالجوں اور يونيورسٹيوں ميں شامِل نصاب رہی‘ جابر بن حيان’موجد 
ں کتاُب السبعين کہالتی ہيں۔ اُن مي The Jabirean Corpusاور اُن کے شاگردوں کی سائنسی تصانيف ‘ جابر بن حيان’ہيں۔ 

)The Seventy Books) اور کتاُب الميزان (The Book of Balance وغيره خاص طور پر قابِل ذکر ہيں۔ اُن کے عالوه (
وغيره کا کام بھی کيمسٹری کی تاريخ کا عظيم سرمايہ ہے۔ يہ سب ‘ الکاشانی’اور ‘ ابِن عربی’، ‘سہروردی’، ‘ابو مشعر’

ی زبان سے الطينی اور پھر انگريزی ميں منتقل کيا گيا۔ چنانچہ زبانوں کی تبديلی سے مسلم علمی اور سائنسی سرمايہ عرب
اور ابُن  Abucasis، ابوالقاسم کو Avicenna، ابِن سينا کو Rhazesسائنسدانوں کے نام بھی بدلتے گئے۔ مثالً الرازی کو 

اجم کے ذريعے تبديل ہو گئيں، نتيجتاً آج کا کوئی مسلمان بنا ديا گيا۔ اِسی طرح عربی اِصطالحات بھی تر Alhazenالھيثم کو 
يا مغربی سائنسدان جب تاريخ ميں اُن ناموں اور اصطالحات کو پڑھتا ہے تو وه يہ تصور بھی نہيں کر سکتا کہ يہ سب 

  ) ہيں۔Arabic originاِسالمی تاريخ کا حصہ ہے اور يہ اَسماء عربُی االصل (
  مزيد مالحظہ فرمائيں: اِن حقائق کو جاننے کے لئے

1 .Prof. Hitti, History of the Arabs, pp.578‐579 (London, 1974.(  
2 .A and R. Kahane, The Krater and the Grail, Hermetic Sources of the Parzival, Urbana (Illinois, 

1965.(  
3 .Corbin, En Islamiranien vol.2, chap.4 (Paris, 1971(  
4 .F.A.Yates, Giordana Bruno and the Hermetic Tradition (London, 1964(  
5 .Syed Husain Nasir, Islamic Science (London, 1976((  
6 .George Sorton, An Introduction to the History of Science.  
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10 .Robert Gulick L.Junior, Muhammad, The Educator (Lahore, 1969(  

  )Fine Artsفنوِن لطيفہ(
)کو فروغ calligraphy‘ (فِن خطاطی’ جہاں تک فنوِن لطيفہ کا تعلق ہے، قرآِن مجيد ہی کے شغف سے قروِن ُوسطٰی ميں

) ميں ترقی ہوئی۔ حرِم decorative art‘ (فن تزئين و آرائش’ ) اورarchitecture‘ (فِن تعمير’مال۔ مساجد کی تعمير سے 
مراء کعبہ، مسجِد نبوی، بيُت المقدس، سليمانيہ اور ديگر مساجِد اِستنبول ترکی، تاج محل، قصِرُخلد(بغداد)، جامع قرطبہ، الح

  اور قصُر الزہراء (اندلس) وغيره اِس فن کی عظيم تاريخی مثاليں ہيں۔
)، music)، موسيقی (calligraphyاندلس ميں فنوِن لطيفہ کو تمام عالِم اِسالم سے بڑھ کر ترويج ملی اور وہاں خطّاطی (

وسرے بہت سے صنعتی فنون اپنے )، فيشن اور دُ painting)، مصّوری (architecture / decorative artتعمير و تزئين(
َدور کی مناسبت سے ترقی کی اَوِج ثريا پر فائز تھے۔ اندلس کی ثقافتی ترقی اور فنوِن لطيفہ کے اِرتقاء کا ِذکر متعلقہ باب 

  ميں بالتفصيل مالحظہ کيا جا سکتا ہے۔

  )Law / Jurisprudenceعلِم فقہ و قانون (
ھ) نے ُدوسری صدی ہجری کے اَوائل ميں ہی تاريِخ قانون ميں اُن ناِدر ذخائر 150(متوفی اِس باب ميں اِماِم اعظم ابو حنيفہ 

  کا اِضافہ کيا جو صدياں گزرنے کے با ُوجود آج تک مينارۀ نور ہيں۔
کی صورت ميں ‘ السيرالصغير’اور ‘ السيرالکبير’۔ آپ کے تالمذه ميں سے بالخصوص اِمام محمد بن حسن شيبانی نے  1

public international law  اورprivate international law  پر اِما ِم اعظم کی فرموده تصانيف مرتب کيں۔ جن پر بعد
اور strakeکے نام سے چار جلدوں پر مشتمل شرح لکھی، جو اپنے َدور ميں آج کے ‘ شرُح السير’ازاں اِمام سرخسی نے 

Oppenheim  قانون (‘ المبسوط’جلدوں پر مشتمل ضخيم کتاب  30سے بہتر مجموعہ تھا۔ اِمام سرخسی کی ہیlaw پر آج (
سے تقريباً ايک ہزار سال قبل کا لکھا ہوا ايک نادُر المثال مجموعہ ہے۔ يہ تاجداِر کائنات (ص) ہی کے عطا کرده فيض کا 

ُدنيا جہالت کے اَٹاٹوپ اندھيروں  کارنامہ تھا کہ عالِم اِسالم اُس َدور ميں قانون پر ايسی کتب مہيا کر رہا تھا، جبکہ باقی پوری
کے نام سے ياد کيا جاتا ہے، جبکہ اہِل اِسالم کے ہاں وه  dark agesميں گم تھی۔ آج مغرب کی علمی تاريخ ميں اُس َدور کو 
  َدور علوم و فنون کی روشنی سے درخشاں و منّور تھا۔

ميں بھی مفصل باب شامل تھا۔ اِمام مالک، اِمام‘ المجموع’اب ھ) کی کت120۔ بين االقوامی قانون پر اِمام زيد بن علی (متوفی 2
ابويوسف، اِمام محمد، اِمام اَوزاعی، اِمام شافعی اور ديگر ائمہ فقہ و قانون نے بھی اِس موضوع پر بھرپور مواد فراہم کيا، جو

  علمی و قانونی تاريخ کا بيش بہا سرمايہ ہے۔
د کا ايک نہايت اہم قانونی فن اور علمی موضوع ہے، اُس پر ُدوسری صدی ، جو دوِر جديcomparative case law۔ 3

ہجری ميں ہی باضابطہ کام شروع ہو گيا تھا۔ دبوسی، ابِن ُرشد، شاطبی اور سيموری وغيره کی تصانيف اِس فن کے اَعلٰی 
  پايہ کے نمونے ہيں۔

ابطہ دستاويز خود حضور سروِر کائنات (ص) کا تيار ) پر ُدنيا کی سب سے پہلی با ضconstitutional law۔ علِم دستور (4
) پر مشتمل ہے۔ يہ آئينی و دستوری دستاويز articlesدفعات ( 63) ہے، جو The Pact of Madinaکرده "ميثاِق مدينہ" (

پہنچی۔ جديد مغربی ابِن ہشام، ابِن اِسحاق، ابو عبيد، ابِن سعد، ابِن کثير اور ابِن اَبی خثيمہ کے ذريعے کامل شکل ميں ہم تک 
 Magna‘ (محّضرکبير’نے  King Johnء ميں اُس وقت شروع ہوا جب شاِه انگلستان 1215ُدنيا کا آئينی و دستوری سفر 

Carta ء ميں رياسِت مدينہ ميں حضور نبٔی اکرم 622سال قبل ہجرت کے پہلے سال  593) پر دستخط کئے، جبکہ اُس سے
و سماجی عدل اور مساوات پر ُمشتمل ايک جامع تحريری دستور ديا جا چکا تھا۔يہ  (ص) کی طرف سے اِنسانيت کو معاشی

) ہے، جس سے قبل تاريِخ عالم ميں باقاعده اور باضابطہ written constitutionُدنيا کا سب سے پہال تحريری آئين (
ون اور تاريِخ سياسيات ميں حضور نبٔیرياستی دستور کے تحرير کئے جانے کی ايک مثال بھی نہيں ملتی۔ يہ تاريِخ علم و قان

ق م)، آرتھ  500اکرم (ص) کا پہال کارنامہ ہے۔ اُس سے پہلے شہری رياستوں اور ہندوستان کے دساتير سميت منوسمرتی (
ق م) کی تصانيف ميں جو کچھ ملتا ہے وه سب پند و نصائح پر مشتمل درسی اور 322ق م) اور ارسطو ( 300شاستر (

) جو گزشتہ صدی ميں مصر سے Athenian Constitution‘(شہر ايتھنز کا دستور’کا کام ہے۔ ارسطو کا تعليمی نوعيت 
جيسی کتابوں ‘ نصيحُت الملوک’ء ميں شائع ہوا، وه بھی اِسی نوعيت کا کام ہے جو مسلمانوں کے ہاں 1891دريافت ہوا اور 

لسلے ميں بادشاہوں کے لئے پند و نصائح شامل ہيں۔ کسی ميں عام پايا جاتا ہے، جن ميں کسی رياست کا نظام چالنے کے س
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سربراِه رياست يا حکومت کی طرف سے ارسطو کی يہ دستاويزات باقاعده دستور کے طور پر نافذ ہوئيں اور نہ ہی وه اِس 
ہ اَمر سيرِت نوعيت کے دستاويز تھيں کہ اُنہيں نافذ کيا جاتا۔ يہ شان سب سے پہلے "ميثاِق مدينہ" کو حاصل ہوئی اور ي

  محمدی (ص) کا ايک درخشنده تاريخی باب ہے۔
تاجداِر کائنات (ص) کی طرف سے دستوری و آئينی کام کے باضابطہ آغاز کے بعد اِس موضوع پر الماوردی اور ابوعلی 

‘ الفاضلہ المدينہ’اور الفارابی کی ‘ سراُج الملوک’، طرطوسی کی ‘نصيحۃُ الملوک’،غزالی کی ‘ االحکام السلطانيہ’کی 
جيسی درسی کتب بھی معرِض ُوجود ميں آئيں۔ الغرض مسلمانوں کی دستوری و آئينی خدمات ميں سے سب سے اہم خدمت 

) کو judiciary) اور عدليہ (executive)، اِنتظاميہ (legislatureيہ ہے کہ اُنہوں نے رياست کے تين اہم اعضاء مقننہ (
کے مستقل نام دے ديئے ‘ القضا’اور ‘ اُولی االمر’، ‘اہل الحل والعقد’راشده ميں ہی  الگ الگ تشخص ديا۔ اُنہيں عہِد خالفتِ 

گئے تھے اور اُن کے دائره ہائے کار بھی متعين کر ديئے گئے تھے، جبکہ مغربی علِمِ◌ دستور ميں اُن کا تصّور بہت بعد 
  ميں فروغ پذير ہوا۔

) بھی اِسالم کی ُدوسری صدی کے اَوائل juristic / legal codes(پر باقاعده فقہی و قانونی مجموعات  Common law۔ 5
) ميں تقسيم کيا جاتا تھا۔ عبادات parts / chaptersميں مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جنہيں باقاعده حصص اور اَبواب (

)religious laws) مناکحات ، (family laws) معامالت و معاہدات ،(civil / contractual laws() عقوبات ،penal 
laws) ماليات ،(fiscal laws) اور قضا و شہادات (procedural / evidence laws وغيره کی باقاعده قانونی تقسيم بھی (

تاريِخ اِسالم کی پہلی صدی ميں ہی عمل ميں آچکی تھی۔ يہ سب وه علمی نظم تھا جو مسلمانوں کو اَوائِل اِسالم سے ہی قرآِن 
ور حضور نبٔی اکرم (ص) کی سنِت مبارکہ کے ذريعے ميسر آگيا تھا، جبکہ اُس وقت مغربی ُدنيا بنيادی مجيد کی تعليمات ا

  حقوِق انسانی اور علم و آگہی کے تصّور سے ہی يکسر محروم تھی۔
، ‘الموطا’کی جنہيں اُن کے شاگرد اِمام محمد نے مرتب کيا، اُن کے عالوه اِمام مالک ‘ ظاہرالروايہ’اِمام ابو حنيفہ کی کتب 

اور ديگر ائمہ کی تصانيف کے ذريعے فقہ و قانون کا عظيم سرمايہ معرِض ُوجود ميں آگيا تھا۔ ‘ کتاُب االم’اِمام شافعی کی 
بدائع ’، کاسانی کی ‘فتح القدير’، ابن ہمام کی ‘الھدايہ’، مرغينانی کی ‘المبسوط’بعد اَزاں "فقہ حنفی" ميں سرخسی کی 

تبصرةُ ’، ابِن فرحون کی ‘القوانين الفقيہ’، ابِن جزی کی ‘المدّونۃ الکبریٰ ’قہ مالکی" ميں ابِن سحنون کی وغيره، "ف‘ الصنائع
، ‘الوجيز’، غزالی کی ‘المجموع’وغيره، "فقہ شافعی" ميں نووی کی ‘ المختصر’، الخطاب اور خرشی کی شرح ‘الحکام

، ‘اعالم الموقعين عن رب العالمين’اور ابِن القيم کی ‘ کتاُب المغنی’کی وغيره، "فقہ حنبلی" ميں ابِن قدامہ ‘ النہايہ’بصير کی 
فقہ ’جواد مغنيہ کی ‘ شرائع االسالم’وغيره، "فقہ جعفريہ" ميں الحلی کی ‘ الفروق’اور القرافی کی ‘ المحلی’ابِن حزم کی 

پر  Case lawتب مرتب ہوتی رہی ہيں۔ (الجزيری) جيسی ک‘ الفقہ علی المذاہب االربعہ’وغيره اور ‘ االمام جعفر الصادق
فتاوٰی ’، ‘فتاوٰی ابِن تيميہ’، ‘فتاوٰی بزازيہ’، ‘فتاوٰی قاضی خان’) کے judicial decisionsفتاوٰی اور شرعی فيصلہ جات (

  جيسے مجموعات مرتب ہوئے۔‘ فتاوٰی الہنديہ’اور ‘ فتاوٰی اِمام سبکی’، ‘اِمام نووی
اور ابو عبيد‘ کتاُب الخراج’ميں اِمام ابو يوسف اور يحيٰی بن آدم کی  administrative lawاور  fiscal / taxation law۔ 6

  اوائل َدور کے بہترين علمی شہ پارے ہيں۔‘ کتاُب االموال’قاسم بن سالم کی 

  )Historiography / Sociologyعلم تاريخ اور عمرانيات (
گرانقدر سرمايہ جمع کيا گيا، جس کے ذريعے نہ صرف سيرِت نبوی ا بلکہ  اِن علوم ميں بھی اِسالم کی اِبتدائی صديوں ميں

دس ہزار سے زائد صحابہ کرام کے حاالت و سوانح بھی پوری تحقيق کے بعد مرتب ہوئے۔ تاريِخ اِسالم ميں اِس علم کو 
، تابعين، تبع تابعين اور الکھ سے زياده صحابہ 5کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے تحت محققين نے ‘ اَسماُء الِرجال’

ديگر ُرواِة حديث کے اَحواِل حيات مرتب کئے۔ يہ فن اپنی نوعيت ميں منفرد ہے جو ُدنيا کی کسی قوم اور مذہب ميں تھا اور 
نہ ہے۔ ابِن اِسحاق، جنہوں نے عہِد حضرت آدؑم سے عہِد رسالت مآب (ص) تک پوری اِنسانی تاريخ مرتب کی، اِسالم کے 

ں مورخين ميں سے ہيں۔ اِسی طرح ابِن ہشام، طبری ، مسعودی، مسکويہ حلبی، اندلسی، ابِن خلدون، ديار بکری، عظيم اّولي
 politicalيعقوبی، بالذری، ابُن االثير، ابِن کثير، سہيلی، ابِن سيُدالناس وغيره کے کام بھی تاريخی اہميت کے حامل ہيں، جبکہ

thought  اورsociology بی، ماوردی، ابِن خلدون، ابِن ُرشد، ابِن تيميہ، ابُن القيم اور شاه ولی هللا محّدث ميں غزالی، فارا
  دہلوی کی تاليفات نہايت اہم ہيں۔

  )Geography / Communicationsجغرافيہ اور مواصالت (
رتے ہيں کہ عہِد اِسالمی عہد کے عروج کے موقع پر علِم جغرافيہ ميں بھی خوب ترقی ہوئی۔ بالذری اور ابِن جوزی بيان ک
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) تک کے عالقے ميں Egypt‘ (مصر’) سے Central Asia‘ (ترکستان’فاروقی ميں ہی خالفِت اِسالميہ کی ڈاک ہر وقت 
کے ماہرين ڈاک کے ساتھ دوراِن سفر تمام عالقوں کے نقشے تيار کر  topographyاور  geographyروانہ ہوتی تھی۔ 

 alphabeticجغرافيائی، تاريخی اور اِقتصادی معلومات بھی بترتيِب ہجائی ( کے لف کرتے اور تمام متعلقہ مقامات کی
orderميں فراہم کرنے کا اِہتمام کيا جاتا تھا۔ (  

کے فن پر تحقيق کی۔  cartographyنے بھی معلوم کرۀ ارض کے نقشے تيار کئے اور ‘ ابِن حوقل’اوائل دوِر اسالم ميں 
) ميں ِدکھانے کے ساتھ ساتھ بحيرۀ ُروم circular shapeزمين کو کروی شکل (اپنے بنائے ہوئے نقشوں ميں اُس نے 

)Mediterranean sea ء ۔1101کا نقشہ جو شاِه سسلی (‘ االدريسی’) کی ُحدود کی صحيح شناخت بھی کروائی۔ اِسی طرح
) Nile‘ (دريائے نيل’ين دريا صدياں قبل تيار کيا گيا تھا، اُس ميں ُدنيائے عالم کے طويل تر 9ئ) کے لئے آج سے 1154

  کلوميٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ 6,076) تک کی خبر دی گئی ہے، جو اُس کے ڈيلٹا سے sourcesکے مصادر (
) مرتب کی، جسdictionaryکے نام سے جغرافيہ پر اُس وقت کی سب سے بڑی معجم (‘ معجُم البلدان’نے ‘ ياقوت حموی ’

فراہم کيا۔ اِس کتاب ميں اُنہوں نے ُدنيا کے تمام بڑے شہروں اور قصبوں کی تفصيالت حروِف  نے اہِل ُدنيا کو ُدنيا کا علم
  ) سے پيش کی ہيں۔alphabetic orderتہجی کی ترتيب (

) کے نام سے ايسا جغرافيائی مطالعہ اہِل علم کو عطا کيا جو بعد Image of the Earth‘ (صورةُ االرض’نے ‘ خوارزمی’
  يہ کی بنياد بنا۔ازاں جديد جغراف

ء) نے آج سے گياره سو سال قبل چوتھی صدی ہجری ميں علِم جغرافيہ ميں اِنتہائی گرانقدر معلومات کا 945‘ (حمدانی’
  اِضافہ کيا۔

  نے اِن مسلمان ماہريِن فن کی علمی خدمات کے اِعتراف ميں لکھا ہے کہ: Prof. Hittiنامور مغربی مؤِرخ 
"The bulk of this scientific material, whether astronomical, astrological or geographical, 

penetrated the west through Spanish and Sicilian channels".  
)History of the Arabs, pp.383‐387(  

علم ’العہ پر مبنی ہو يا (اَجراِم سماوی کا علم) کے مط‘ علِم فلکيات’ترجمہ: "اُس سائنسی مواد کا زياده تر حصہ۔ ۔ ۔ خواه وه 
) اور (اٹلی کے جنوبی ساحل پر واقع Spainپر مبنی ہو۔ ۔ ۔ اندلس (‘ علم جغرافيہ’(پيش بينی) کے مطالعہ پر يا ‘ نجوم

  ) کے ذريعے عالِم مغرب ميں داخل ہوا"۔Sicilyجزيرے) سسلی (
ھے کہ اُن کا فن عالمی شہرت اِختيار کر گيا تھا۔ ) ميں قروِن ُوسطٰی کے مسلمان اِس قدر مّشاق تgeographyعلِم جغرافيہ (

  ) بھی مسلمان جغرافيہ دانوں نے ہی تيار کيا تھا۔official map) کا سرکاری نقشہ (Chinaء ميں چين (1331چنانچہ 
)Islamic Culture, 8:514, Oct.1934(  

) اور ُروس Kazan)، کازن (Finlandنڈ ()، فن ليScandinaviaوه ہزارہا اِسالمی سکے جو جزيره نمائے سکينڈے نيويا (
)Russia کے ديگر ُدور دراز مقامات کی کھدائيوں سے دريافت ہوئے ہيں، مسلمانوں کے اوائِل اسالم ميں کئے جانے والے (

کے پائلٹ ابِن ماجد نے مسلمانوں ميں اُس َدور  Vasco de Gamaتجارتی سفروں اور عالمی سرگرميوں کی خبر ديتے ہيں۔ 
) کے اِستعمال کی خبر دی ہے۔ اِس فن کی بہت سی جديد اِصطالحات ميں بھی قروِن ُوسطٰی کے compassقطب نما (ميں 

وغيره جيسے  tariffاور  arsenal ،admiral ،cable ،monsoonعرب مسلمان سائنسدانوں کی باقيات ملتی ہيں۔ حتٰی کہ 
نيا ميں بھی متداَول ہيں، جس سے جديد مغربی کلچر پر مسلم علم و بے شمار عربُی االصل اَلفاظ و اِصطالحات آج کی جديد دُ 

  ثقافت کے اَثرات کا بخوبی اندازه ہوتا ہے۔
يہاں سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ صحرائے عرب کے اَن پڑھ باسی جن کے ہاں پڑھنا لکھنا بھی عيب تصّور ہوتا تھا، جن کی 

ميں ‘ فتوُح البلدان’اہراً کوئی اِمکانات دکھائی نہ ديتے تھے اور بدوی زندگی ميں صديوں تک علمی و فکری ترقی کے ظ
کی ِروايت کے مطابق جس قوم کی شرِح خواندگی کا يہ عالم تھا کہ مکہ شہر کے گرد و نواح ميں آباد الکھوں کی ‘ بالذری’

کسی کو اپنا نام تک لکھنا اَفراد ايسے تھے جو ساده حد تک لکھ پڑھ سکتے تھے، اُن کے عالوه  15سے  10آبادی ميں کل 
نہيں آتا تھا۔ وه قوم تعليمی پسماندگی کی اُس حالت سے اُٹھ کر صرف ايک ہی صدی کے بعد علم و فن، تہذيب و ثقافت اور 
سائنس و ٹيکنالوجی کے آسمان پر ستاروں کی طرح چمکنے لگی اور پوری ُدنيائے تاريک ميں تہذيب و ثقافت اور علوم و 

ھيالنے لگی۔ آخر اس محيرالعقول علمی و فکری اور سائنسی و ثقافتی اِنقالب کا سبب کيا تھا؟ کيا يہ عديُم فنون کی روشنی پ
المثال اِنقالب صرف اور صرف حضور نبٔی اکرم (ص) کا فيضاِن سيرت اور آپ(ص) کی طرف سے دی گئی اِسالم کی 
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و ہزارہا علوم و فنون کا بانی اور جديد تہذيب و ثقافت کا آفاقی تعليمات کا نتيجہ نہيں تھا جس نے اَن پڑھ صحرا نشينوں ک
مؤسس بنا ديا؟ يہ وه سوال ہے جس نے مغربی مفکرين اور مؤِرخين کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ ديا ہے۔ اُن کے ِذہنوں ميں 

  بھی يہی سوال اُٹھا ہے اور بعضوں نے اُس کا صحيح جواب تالش کر ليا ہے اور بعض ابھی تک متذبذب ہيں۔

  اِسالمی سائنس اور مستشرقين کے اِعترافات
يہ ايک حقيقت ہے کہ ُدنيائے علم و ثقافت ميں عرب مسلمانوں کی يہ حيرت انگيز ترقی اِسالم کی آفاقی تعليمات ہی کی 

بدولت ممکن ہوئی اور جب تک مسلمان بحيثيِت قوم قرآن و سنت کی فطری تعليمات سے متمّسک رہے ُروحانی بلندی کے 
تھ ساتھ ماّدی ترقی کی بھی اَوِج ثريا پر فائز رہے اور جونہی اُنہوں نے لغزش کی اور اِسالمی تعليمات سے اِعراض کا سا

  رستہ اپنايا قعِر مذلّت ميں جا گرے۔
  ايک غير مسلم مؤّرخ نے اِسی حقيقت کو يوں بيان کيا ہے:

The coming of Islam six hundred years after Christ, was the new, powerful impulse. It started as a 
local event, uncertain in its outcome; but once Muhammad conquered Makkah in 630 AD, it took 

the southern world by storm. In a hundred years, Islam conquered Alexandria, established a 
fabulous city of learning in Baghdad and thrust its frontier to the east beyond Isfahan in Persia. By 
730 AD the Muslim Empire reached from Spain and Southern France to the borders of China and 

India. An empire of spectacular strength and grace while Europe lapsed into the Dark Age  ۔ ۔ ۔
Muhammad had been firm that Islam was not to be a religion of miracles, it became in intellectual 

content a pattern of contemplation and analysis.  
)J Bronowski, The Ascent of Man, London 1973, pp.165‐166(  

ور ايک نئی توانا تحريک کے طور پر ہوا۔ اُس کا آغاز ايک مقامی ترجمہ: "حضرت عيسٰیؑ کے چھ سو برس بعد اِسالم کا ظہ
ء ميں جونہی 630حيثيت سے ہوا، اور شروع ميں نتائج کے اِعتبار سے صورِت حال غير يقينی تھی، مگر نبٔی اکرم (ص) 
کے اندر  فاتح بن کر مکہ ميں داخل ہوئے تو ُدنيا کے جنوبی حصہ ميں حيرت انگيز تبديلی واقع ہوئی۔ ايک صدی

اِسالمی علم و فضل کا شاندار مرکز بنا اور اِسالمی حدوں کی ُوسعت مشرقی ايران کے شہر ‘ بغداد’فتح ہوا، ‘ اسکندريہ’
اور ‘ چين’کو سميٹتی ہوئی ‘ جنوبی فرانس’اور ‘ اندلس’ء تک اِسالمی سلطنت 730سے آگے نکل گئی۔ ‘ اِصفہان’
اور وقار کی اِس اِمتيازی شان کے ساتھ جہاں مسلم سلطنت اپنے عروج پر  کی سرحدوں تک جا پہنچی۔ طاقت‘ ہندوستان’

تھی وہاں يورپ اُس وقت پستی اور تنّزل کے تاريک َدور سے گزر رہا تھا۔ حضرت محمد(ص) نے اِسالم کو معجزات کے 
  ا کی۔محُدود دائره ميں رکھنے کی بجائے اُسے غور و فکر اور تجزيہ کی نماياں عقلی و فکری چھاپ عط

  نے بيان کيا ہے: Robert L. Gulickاِسی طرح 
It should be borne in mind, however, that these aphorisms (maxims found in ahadith) have been 

widely accepted as authentic and it cannot be doubted that they have exerted a wide and salutary 
influence. The words attributed to Muhammad must assuredly have stimulated and encouraged 

the great thinkers of the Golden Age of Islamic civilisation.  
)Muhammad, The Educator(  

اور نبٔی اکرم (ص)  ترجمہ: "اِس اَمر کو بخوبی ِذہن ميں رکھنا چاہئے کہ ان اَحاديث کو اِنتہائی مستند حيثيت حاصل رہی ہے
کے اُن اِرشادات کا بہت مفيد اور گہرا اَثر مرتب ہوا ہے۔ اُن اَحاديث نے اِسالمی تہذيب کے سنہری َدور کے عظيم مفکرين پر

  نہايت صحتمند اور رہنما اَثر ڈاال ہے"۔
  بعد مزيد لکھتا ہے: علم اور حصوِل علم کی اہميت و فضيلت پر مبنی آيات و اَحاديث کے ِذکر کے Robertپروفيسر 

These statements must not be construed as idle and useless words. The results have been very 
substantial. The strength of Islamic science was its devotion to practical matters rather than to the 

vague notions of the Byzantine Greeks.  
)Muhammad, The Educator(  
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Robert L. Gulick  کہتا ہے کہ (اِسالم کے) اُن اَقوال کو بے فائده اور بے مقصد نہيں سمجھنا چاہئے، کيونکہ اُن پر عمل
کرنے سے ٹھوس نتائج مرتب ہوئے ہيں۔ اِسالمی سائنس کی اصل طاقت اِس اَمر ميں مضمر ہے کہ يہ بازنطينی يونانی 

  رباتی اُمور پر زياده توجہ مرکوز کرتی ہے"۔واہموں کے برعکس تج
  کا تجزيہ مالحظہ ہو۔ وه لکھتا ہے: Robert Briffaultاِس موضوع پر مغرب کے نامور مؤِرخ اور محقق 

It is highly probable that but for the Arabs, modern European civilisation never have assumed that
 character which has enabled it to transcend all previous phases of evolution. For although۔ ۔ ۔ 

there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is 
not traceable, nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which 

constitutes the paramount distinctive force of the modern world and the supreme source of its 
victory, natural science and the scientific spirit. What we call science arose in Europe as a result of 

a new spirit of enquiry, of new methods of investigation, experiment, observation and 
measurement of the development of mathematics in a form unknown to the Greeks. That spirit 

and those methods were introduced into the European world by the Arabs.  
)The Making of Humanity, pp.190‐191(  

ہا ہے کہ اِس بات کا غالب اِمکان ہے کہ عرب مشاہير سے خوشہ چينی کئے بغير جديد يورپی تہذيب رابرٹ بريفالٹ نے ک
دوِر حاضر کا وه اِرتقائی نقطۂ عروج کبھی حاصل نہيں کر سکتی تھی جس پر وه آج فائز ہے۔ يوں تو يورپی فکری نشو و 

نماياں اثر يورپی تہذيب کے اُس مقتِدر شعبے ميں ہے نما کے ہر شعبے ميں اِسالمی ثقافت کا اثر نماياں ہے ليکن سب سے 
جسے ہم تسخيِر فطرت اور سائنسی وجدان کا نام ديتے ہيں۔ يورپ کی سائنسی ترقی کو ہم جن عوامل کی وجہ سے پہچانتے 

ہ سب چيزيں ہيں۔ ي‘ حسابی ُموشگافياں’اور ‘ پيمائش’، ‘ُمشاہدات’، ‘تجربات’، ‘تحقيقی ضابطے’، ‘تحقيق’، ‘جستجو’ہيں وه 
يورپ کو معلوم تھيں اور نہ يونانيوں کو، يہ سارے تحقيقی اور فکری عوامل عربوں کے حوالے سے يورپ ميں متعارف 

  ہوئے۔
  يہ بات بڑی حوصلہ اَفزا ہے کہ مغربی مفکرين نے اِس حقيقت کو اِن کھلے اَلفاظ ميں تسليم کيا ہے:

There is no doubt that the Islamic sciences exerted a great influence on the rise of European 
science; and in this Renaissance of knowledge in the west there was no single influence, but 

diverse ones; the main influence was of course, from Spain, then from Italy and Palestine through 
the crusaders, who had mixed with Muslims and seen the effect of sciences in Muslim culture.  

)Joseph Schacht / C.E.Bosworth, The Legacy of Islam, pp.426‐427(  
ترجمہ: "اِس اَمر ميں قطعی کوئی شبہ نہيں کہ يورپ کے سائنسی فکر پر اِسالمی سائنسی فکر کا گہرا اَثر مرتب ہوا۔ مغرب 

) سے Spainی اِس علمی نشٔاِة ثانيہ پر ديگر کئی اَثرات بھی مرتب ہوئے۔ مگر بنيادی طور پر سب سے گہرا اَثر اندلس (ک
آيا، پھر اٹلی اور فلسطين کی جانب سے اَثرات مرتب ہوئے کيونکہ صليبی جنگوں نے مغربی ممالک کے لوگوں کو فلسطينی

  کرايا"۔مسلم ثقافت اور سائنسی اُسلوب سے ُروشناس 
  ايک اور يورپی محقق نے اِس اَمر کی تصريح اِن اَلفاظ ميں کی ہے:

Islam, impinging culturally upon adjacent Christian countries, was the virtual creator of the 
Renaissance in Europe.  

)Stanwood Cobb, Islam's Contribution to World Culture(  
Stanwood Cobb نے اپنی درج باال کتاب ميں يہاں تک کہا ہے کہ يورپ کی نشٔاِة ثانيہ حتمی طور پر اِسالم کا مرہوِن منت

  ہے۔
اِس اِعتراِف حقيقت کے ساتھ ساتھ يورپی محققين نے براِه راست اِس سوال پر بھی توجہ کی ہے کہ وه اِنقالب کس چيز کے 

  زيِراثر آيا اور اُس کا محّرک کيا تھا؟
Robert L. Gulick :نے درج ذيل اَلفاظ ميں اِس حقيقت کا برمال اِظہار کيا ہے  

That important contributions to world intellectual progress were made by the Arabs is not open to 
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question. But were these development the result of the influence of Muhammad[L: 63[  
)Muhammad, The Educator(  

ترجمہ: "يہ ايک مصّدقہ حقيقت ہے کہ ُدنيا کی شعوری ترقی ميں عربوں نے نہايت اہم کردار اَدا کيا، مگر کيا يہ ساری ترقی
  حضرت محمد(ص) کے اَثر کا نتيجہ نہ تھی"۔

اص لگاؤ نہيں تھا اور يہ کے اِس نقطۂ نظر کو رّد کر ديا ہے کہ عرب سائنسدانوں کا مذہب سے کوئی خ‘ بريفالٹ’اُس نے 
تمام ترقی عرب علماء اور سائنسدانوں کی اپنی محنت تھی۔ اُس کے نزديک اِس تمام ترقی کی بنياد صرف اور صرف ديِن 

اِسالم اور سيرِت محمدی(ص) تھی، جس کے ذريعے عرب مسلمان اور سائنسدان علوم و فنون اور تحقيق و جستجو کی 
  ۔شاہراه پر گامزن ہو گئے تھے
Reverend George Bush :نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے  

No revolution in history, if we accept that affected by the religion of the Gospel, has introduced 
greater changes into the state of the civilised world than that which has grown out of the rise, 

progress and permanence of Muhammadanism .  
)The Life of Muhammad(  

ترجمہ: "اِلہامی کتابوں کے حوالہ سے کوئی بھی تاريخی اِنقالب اِتنے ہمہ گير اَثرات کا حامل نہيں جس قدر پيغمبِر اِسالم کا 
 يا"۔اليا ہوا اِنقالب جسے اُنہوں نے پائيدار بنيادوں سے اُٹھايا اور بتدِريج اُستوار ک

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب چہاُرم
  

  اِسالمی سپين ميں تہذيب و سائنس کا اِرتقاء

‘ کوہستاِن پيرينيز’) جو Iberian Peninsulaبِراعظم يورپ کے جنوب مغربی کنارے پر موجود جزيره نما آئبيريا (
)Pyrenees) کی وجہ سے باقی بِراعظم سے کافی حد تک کٹا ہوا ہے اور آج کل سپين (Spain) اور پرتگال (Portugal (

’ برس تک حکومت کی ۔ اِسالمی تاريخ ميں اس ملک کو 800باً نامی دو ممالک پر مشتمل ہے، مسلمانوں نے اُس پر تقري
کے نام سے موسوم کيا جاتا ہے ۔ اندلس جو کبھی اپنی ُوسعت ميں پھيلتا ہوا موجوده سپين اور پرتگال کے ساتھ ساتھ ‘ اندلس

ولوشہ )اور تCarcassonne)، قرقشونہ (Perpignan)، بربنيان (Narbonneفرانس کے جنوبی عالقوں اربونہ (
)Toulouse غرناطہ’) وغيره تک جا پہنچا تھا، دوِر زوال ميں اُس کی حُدود جنوب مشرقی سمت ميں سکڑتے ہوئے محض‘
)Granadaتک محُدود ہو گئيں۔ (  

تاريِخ اندلس جہاں ہميں عروج و زوال کی ہوش ُربا داستان سناتی ہے وہاں قروِن ُوسطٰی ميں مسلمان سائنسدانوں کے عظيم 
ے نماياں سے بھی نقاب اُلٹتی نظر آتی ہے، اور اِس حقيقت سے آگاه کرتی ہے کہ موجوده سائنسی ترقی کی بنيادوں کارہائ

ميں دراصل قروِن ُوسطٰی کے مسلمان سائنسدانوں ہی کا ہاتھ ہے اور اِسالمی سپين کے سائنسدان بغداد کے مسلمان 
  سائنسدانوں سے کسی طور پيچھے نہ تھے۔

ی علوم و فنون اور تہذيب و ثقافت کے ذکر سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اَحوال اُس کی فتح اور سپين ميں سائنس
  اَدواِر حکومت کے حوالے سے بھی بيان کر ديئے جائيں تاکہ قارئين کو اُس کا پس منظر سمجھنے ميں آسانی ہو۔

  اَدواِر حکومت
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  منقسم ہے : اِسالمی سپين کی تاريخ درج ذيل بڑے اَدوار ميں
  ء773ء تا 711جوالئی 19۔فتوحات و عصِر ُوالة  1
  ء1008ء تا 773۔ دوِر بنو اُميہ 2
  ء 1091ء تا 1008۔ دوِر ملوُک الطوائف 3
  ء1145ء تا 1091۔ دوِر مرابطون 4
  ء1214ء تا 1147۔ دوِر موّحدون 5
  ء1232ء تا 1214۔ طوائُف الملوکی 6
  ء1492نوریج2ء تا 1232۔ دوِر بنونصر(غرناطہ) 7

  فتِح سپين
ء) ميں موسٰی بن نصير کو شمالی افريقہ کی گورنری تفويض ہوئی۔ اُس 715ء تا 705وليد بن عبدالملک کے دوِر خالفت (

حکمرانوں نے غريب ِرعايا کا جينا دوبھر کر ‘ گاتھ’دور ميں سپين کی سياسی و معاشی حالت اِنتہائی اَبتر تھی۔ عيش کوش 
شرت کے ِدلداده بدمست اُمراء اور پادريوں نے عوام کو ٹيکسوں کے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ يہوديوں کی رکھا تھا۔ عيش و ع

حالت سب سے بری تھی۔ اُنہيں کوئی َدم سکھ کا سانس نہيں لينے ديا جاتا تھا۔ ظلم و بربريت کے اُس نظام سے تنگ آ کر 
ہو کر موسٰی بن نصير کے زيِر اِنتظام شمالی افريقہ ميں پناه  بڑی تعداد ميں لوگوں نے ہجرت کی سوچی اور وہاں سے فرار

لينا شروع کر دی جہاں اِسالمی نظاِم حکومت کے باعث لوگ پُر امن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑھا 
بدمست حکمرانوں اور مہاجرين بڑی تعداد ميں سمندر پار کر کے افريقہ آنے لگے تو موسٰی نے سپين کی مظلوم ِرعايا کو 

  کے چنگل سے آزاد کروانے کا منصوبہ بنايا۔
‘ طريف’سپين پر باقاعده حملے سے قبل ُدشمن کی فوجی طاقت کے صحيح اندازے کے لئے موسٰی نے اپنے ايک قابل غالم 

پر پڑاؤ پيادوں کا دستہ روانہ کيا، جس نے سپين کے جنوبی ساحل 400سواروں اور  100ء ميں 710کی کمان ميں جوالئی 
  کہا جاتا ہے ۔‘ طريفہ’کيا، جسے آج تک اُس کی ياد ميں 

نے موسٰی کو اِطالع دی کہ فضاء سازگار ہے، اگر حملہ کيا جائے تو ‘ طريف’آس پاس کے عالقوں پر کامياب يلغار کے بعد
  جلد ہی عوام کو ظالم حکمرانوں کے پنجۂ تسلط سے نجات ِدالئی جا سکتی ہے ۔

فوج کے ساتھ سپين  0007کو ,‘ طارق بن زياد’ھ معروف بربر جرنيل 92ء بمطابق711گلے ہی سال موسٰی بن نصير نے ا
کلوميٹر چوڑائی پر مشتمل آبنائے کو عبور کرنے کے 13پر لشکر کشی کيلئے روانہ کيا۔ افريقہ اور يورپ کے درميان واقع 

  مقام پر پڑاؤ کيا۔) کے Gibraltarبعد اِسالمی لشکر نے سپين کے ساحل پر جبل الطارق (
کی ايک الکھ سے زياده اَفواج سے ہوا۔ تين روز گھمسان کی لڑائی ‘ راڈرک’کا سامنا وہاں سپين کے حکمران ‘ طارق’

جاری رہی مگر فتح کے آثار ِدکھائی نہ ديئے۔ چوتھے ِدن طارق بن زياد نے فوج کے ساتھ اپنا تاريخی خطاب کيا، جس کے 
  اِبتدائی الفاظ يوں تھے:

  ھا النّاُس! أين المفّر البحر ِمن ورائِکم و العدّو أمامکم، و ليس لکم و هللا إال الّصدق و الصبر۔أي
  )1:46(دولۃُ االسالم فی االندلس، 

اے لوگو! جائے فرار کہاں ہے؟ تمہارے پيچھے سمندر ہے اور سامنے ُدشمن، اور بخدا تمہارے لئے ثابت قدمی اور صبر 
  کے سوا کوئی چاره نہيں۔

نے سمندر ميں کھڑی اپنی ‘ طارق’شريف اِدريسی نے اپنی کتاب "نُزھۃُ المشتاق" ميں لکھا ہے کہ اِس خطاب سے قبل 
کشتياں جالدی تھيں تاکہ فتح کے سوا ِزنده بچ نکلنے کے باقی تمام راستے مسُدود ہو جائيں۔ چنانچہ مسلمان فوج بے جگری 

کے مقام پر ہسپانوی اَفواج کو شکسِت فاش سے دوچار کيا، جس ‘ دٔی لکہوا’ء کے تاريخی ِدن 711جوالئی19سے لڑی اور 
ميں گاتھ بادشاه فرار ہوتے ہوئے دريا ميں ڈوب کر مر گيا۔ اِس بڑے معرکے کے بعد جہاں عالِم اِسالم خصوصاً افريقہ ميں 

ميں اِسالمی اندلس کا نامور شہر  ء711مسّرت کی لہر دوڑ گئی وہاں سپين کے عوام نے يوِم نجات منايا۔ اس کے بعد اکتوبر
کے ہاتھوں فتح ہوا اور ُدوسرے شہر بھی يکے بعد ديگرے تيزی سے فتح ہوتے چلے ‘ مغيث رومی) ’Cordobaقرطبہ (

‘ اشبيليہ’فوج لے کر اندلس کی طرف پيش قدمی کی اور  00018نے خود,‘ موسٰی بن نصير’ء ميں 712گئے ۔ بعد اَزاں جون
)Seville (دهمار’) اور ‘Merida (طليطلہ’) کو فتح کيا۔ دونوں اِسالمی لشکر ‘Tledo کے مقام پر آن ملے جو پہلے ہی (

  کسی مزاحمت کے بغير فتح ہو چکا تھا۔
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اِسالمی لشکر جن شہروں کو فتح کرتا وہاں کے مفلوک الحال مقامی باشندے خصوصاً يہودی مسلمانوں کا بھرپور ساتھ ديتے
س قدر بڑھی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت ميں پورا سپين فتح کرنے ميں کامياب ہو گئے۔ طارق بن ۔ عوامی پذيرائی کچھ اِ 

) کی تھی، جس کے Gijon‘ (خيخون’)پر واقع شہر Bay of Biscay‘ (خليج بسکونيہ’زياد کی فتوحات ميں سے آخری فتح 
  )1:51(دولۃُ االسالم فی االندلس،  بعد فتوحات کا سلسلہ روک کر ملکی اِنتظام و اِنصرام کی طرف توجہ دی گئی۔

اِسی اثناء ميں موسٰی بن نصير کو خليفہ وليد بن عبدالملک کی طرف سے پيغام موصول ہوا کہ وه اور طارق بن زياده اس مہم
کو يہيں چھوڑ کر دمشق چلے آئيں۔ دو سال کی قليل مّدت ميں کم و بيش سارا سپين فتح ہو چکا تھا، موسٰی نے وہاں سے 

) کو اندلس کا دارالحکومت قرار ديا، اپنے بيٹے Cordobaسی سے پہلے اُس کے اِنتظام حکومت کا اِہتمام کيا۔ قرطبہ (واپ
  کو وہاں کا حاکم بنايا اور خليفہ کے حکم کے مطابق دمشق کی طرف عازِم سفر ہوا۔‘ عبدالعزيز’

  عصِر ُوالة
سالوں ميں ملک سياسی حوالے سے 43ء تک 756ء سے 714د کی واپسی کے بع‘ طارق بن زياد’اور ‘ موسٰی بن نصير’

گورنر اندلس ميں مقرر ہوئے۔ يہی وجہ ہے کہ علمی اور تہذيبی اِرتقاء کے 22عدم اِستحکام کا شکار رہا۔ اُس دوران ميں کل 
ہے ۔ اُس ضمن ميں اُس دور ميں کوئی خاص پيش رفت نہ ہو سکی۔ اندلس کی تاريخ ميں يہ دور کافی حد تک غير واضح 

  َدور کو اِسالمی سپين کی تاريخ ميں عصِر ُوالة (يعنی گورنروں کا َدور) کے نام سے ياد کيا جاتا ہے۔

  دوِر بنواُميہ
ہجری تک عالِم اِسالم پر حکمرانی کے بعد جب اُموی دوِر خالفت کا خاتمہ ہوا اور بنو عباس نے غلبہ 132ہجری سے 40

راد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کيا تو اُموی خاندان کے چند اَفراد بمشکل جان بچا سکے پانے کے بعد شاہی خاندان کے اَف
بھی تھا جس کی ماں ‘ عبدالرحمن بن معاويہ’سالہ نوجوان پوتا 20کا ‘ ہشام بن عبدالملک’۔ اُنہی بچ نکلنے والوں ميں سے 

من نے عباسيوں کے مظالم سے بچنے کيلئے افريقہ کاسے تعلق رکھتی تھی۔ عبدالرح‘ نفره’افريقہ کے بربری قبيلہ ‘ قيوطہ’
سال بعد اندلس کے ساحل 5ُرخ کيا جہاں اُس کيلئے پناه کے مواقع ايشيا کی نسبت بہت زياده تھے۔ وه افريقہ سے گزرتا ہوا 

ا اثر پيدا کر ليا کہ تک جا پہنچا ۔ جہاں اُموی دور کی شاہی اَفواج موجود تھيں۔ کچھ ہی دنوں ميں عبدالرحمن نے اُن ميں اِتن
اُنہوں نے اُسے اپنا کمانڈر بنا ليا۔ يہ فوج شمال کی سمت چلی اور چند ہی سالوں ميں تمام اندلس اُس کے زيِر قبضہ آگيا۔ 

  مقامی اُمراء اور عوام نے اُس کی اِطاعت قبول کر لی اور پورا ملک آزاد اُموی رياست کی صورت اِختيار کر گيا۔
سال حکومت کی 32ء تک کل 788ء سے 756کے نام سے ياد کرتی ہے۔ اُس نے اندلس پر ‘ رحمن الداخلعبدال’تاريخ اُسے 

کا حملہ بھی بری ‘ شارليمان’۔ اس دوران ميں اُس نے مقامی اُمراء کی بغاوتوں کو فرو کرنے کے عالوه فرانس کے بادشاه 
يٹھا۔ اُس کے عہد ميں مسلمانوں نے جنوبی فرانس کے بہت تخِت سلطنت پر ب‘ ہشام’طرح پسپا کيا ۔ اُس کے بعد اُس کا بيٹا 

  سے شہروں کو فتح کيا۔ يہ وه دور تھا جب فقہ مالکی کو رياست ميں قانون کی بنياد کے طور پر نافذ کيا گيا۔
و  سالہ دوِر حکومت ميں ملک اِنتظامی طور پر مضبوط ہوا۔ علوم30تخت نشين ہوا۔ اُس کے ‘ عبدالرحمن ُدوم’ء ميں 822

فنون کی ترقی کا آغاز ہوا، سائنسی علوم کی ترويج عام ہونے لگی۔ صنعت و حرفت نے بھی بہت زياده ترقی کی اور تجارت
ُدور دراز ممالک تک پھيل گئی۔ اندلس کی بحری طاقت بڑھ جانے سے تجارت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ يہ َدور تعميرات 

کر ہم اس کا تفصيلی جائزه ليں گے۔) ُدوسری طرف يہی وه َدور ہے جس ميں اور دولت کی فراوانی کا َدور تھا۔ (آگے چل 
يورپ ميں اِسالم کے خالف باقاعده طور پر مسيحی تحريک کا آغاز ہوا۔ جس نے بعدازاں صديوں تک سپين کے مسلمانوں 

  ر َدم ليا۔) سے نکال کIberian Peninsulaکو جنگوں ميں اُلجھائے رکھا اور باآلخر جزيره نما آئبيريا (
ء ميں اپنے 912برس کی عمر ميں21تھا۔ اُس نے ‘ عبدالرحمن سوم’اِسالمی سپين کی تاريخ ميں سب سے عظيم حکمران 

کی وفات کے بعد سلطنت کا اِنتظام سنبھاال۔ يہ وه َدور تھا جب اندلس ميں مسلمان ُرو بہ زوال تھے اور صليبی ‘ عبدهللا’دادا 
اُس نے ہر طرح کی داخلی بدامنی اور خارجی شورشوں کو کچل کر معاشرے کا امن تحريک خوب زور پکڑ چکی تھی۔

کے لقب کے ساتھ اپنی هللا‘ الناصر لدين ا’بحال کيا اور ايک نئے َدور کی بنياد رکھی۔ يہ اندلس کا پہال حکمران تھا جس نے 
ہ صرف بہت سی عيسائی رياستوں کو سالہ دوِر حکومت ميں اُس نے ن 49ء تک 961ء سے 912خالفت کا اِعالن کيا۔ اپنے 

اپنا زيِر نگيں کر ليا بلکہ ملک کو عظيم اِسالمی تہذيب و تمّدن کا گہواره بنا ديا۔ اُس کے َدور ميں علوم و فنون کو عروج مال 
  جس سے اندلس اپنے َدور کی ايک عظيم ويلفيئر سٹيٹ بن کر اُبھرا۔

ء ميں سلطنت 1010تخت آرائے خالفت ہوئے مگر اُن کے بعد ‘ مظفر’ر او‘ ہشام’، ‘حکم ثانی’کے بعد ‘ عبدالرحمن سوم’
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خلفاء 9سالوں ميں کل 21ء تک 1031ء سے 1010کا اِنتظام بکھرنا شروع ہوا اور پورا اندلس خانہ جنگی کی لپيٹ ميں آگيا۔
حد تک بڑھا کہ اُس کے  ء ميں اِنتشار اِس1031تخت نشين ہوئے مگر کوئی بھی حاالت کے دھارے کو قابو ميں نہ ال سکا۔ 

نتيجے ميں اندلس سے اُموی خالفت کا ہميشہ کے لئے خاتمہ ہو گيا، سلطنت بہت سے حصوں ميں بٹ گئی اور ہر عالقے 
کے نام سے ياد کرتی ‘ ملوُک الطوائف’ميں مقامی سرداروں اور ملوک نے حکومت شروع کر دی۔ تاريخ اُن سرداروں کو 

  ہے ۔

  َدوِر مرابطون
‘ يوسف بن تاشفين’افريقہ کے بربری خاندان اور تحريِک مرابطين کے زيِر اِنتظام قائم حکومت کے تيسرے حکمرانشمالی 

ء( شمالی افريقہ کے بہترين اَدوار ميں سے ايک ہے ۔ اُس کے کارہائے گراں مايہ کے 1106)ء تا 1091کا دوِر حکومت 
کے خطاب سے بھی نوازا گيا تھا۔ جب اندلس ميں طوائُف ‘ مسلمينامير ال’اِعتراف ميں بغداد کی خالفت کی طرف سے اُسے 

الملوکی حد سے بڑھی اور عيسائی حکومتوں کی طرف سے مسلمان رياستوں پر حملوں کا آغاز ہوا اور اِسالمی سپين کی 
يہ مسلمان رياست سرحديں ُسکڑنا شروع ہوئيں تو ملوُک الطوائف کو اپنے انجام سے خطره الحق ہوا۔ ايسے ميں اُنہيں ہمسا

يوسف ’اپنی اُميدوں کے آخری سہارے کی صورت ميں ِدکھائی ديا۔ اندلس کے سفيروں نے ‘ يوسف بن تاشفين’کا فرمانروا 
کو اندلسی مسلمانوں پر ہونے والے عيسائيوں کے مظالم کی لرزه خيز داستان سنائی اور اُسے صليبی حملوں کے ’ بن تاشفين

ہزار کی فوج لے کر 12جہازوں کے بيڑے کے ساتھ  100ء ميں 1086، جس کے نتيجے ميں وه خالف اِمداد کے لئے باليا
اَفواج بھی اُس 0008) کے,Sevilleسے اندلس روانہ ہوا۔ ملوُک الطوائف بالخصوص معتمد اشبيليہ (‘ سبتہ’افريقہ کی بندرگاه 

) کے حملہ آور Leon‘ (ليون’) کے مقام پر Zaragoza‘ (سرقسطہ’اَفواج کے ساتھ اُس نے  00020کے ساتھ آن مليں۔ يوں,
سپاہيوں کو تِہ تيغ کيا، جن ميں سے بمشکل چند سو سپاہی جان بچا کر اپنے وطن واپس  80,000کے ‘ الفانسوشُشم’باشاده 

  لوٹ سکے۔
وں کی طرف جنگ زاّلقہ کے نام سے معروف يہ لڑائی اِس اِعتبار سے سپين کی تاريخ ميں اہم مقام رکھتی ہے کہ عيسائي

سے مسلمانوں کو جو زبردست خطره الحق ہو گيا تھا وه ايک طويل عرصے کے لئے ٹل گيا۔ اگر يوسف بن تاشفين 
عيسائيوں کا پيچھا کرتا تو اُن کی طاقت کو مستقل طور پر ناقابِل تالفی نقصان سے دوچار کر سکتا تھا مگر اُس نے واپسی 

  ) کی حفاظت کے لئے چھوڑ کر باقی لشکر کے ساتھ عازِم افريقہ ہوا۔Sevilleيہ (فوج اشبيل 3,000کا اِراده کيا اور اپنی
کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد واپس افريقہ چال گيا مگر اندلس کے ملوک اِس قدر ‘ الفانسو’تو ‘ يوسف بن تاشفين’

ان کا مسئلہ اُٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ بگڑے ہوئے تھے کہ اُن کا اِتحاد کسی صورت نہ ره سکا اور ملک ميں پھر سے اَمن و ام
ء ميں اندلس کو اپنی افريقی رياست کے 1091يوسف نے چند سال بعد اندلسی علماء اور عواُم الناس کے بھرپور اِصرار پر

  ہوا۔‘ مرابطين کے دور کا آغاز’ساتھ مدغم کر ليا، يہيں سے 
ئی تاہم يہ کوئی زياده طويل َدور نہ تھا۔ مرابطون کا دوِر اُس َدور ميں اندلس کا امن اور خوشحالی ايک بار پھر عود کر آ

ء ميں ختم ہو گيا۔ صديوں پر محيط اندلس کی تاريخ ميں اِس مختصر 1145سال تک قائم رہنے کے بعد 54حکومت صرف 
  َدور کو فالِح عامہ کے نکتۂ نظر سے اِنتہائی اچھے لفظوں ميں ياد کيا جاتا ہے ۔

ُدون   دوِر مؤحِّ
ابوعبدهللا محمد بن ’ء ميں ايک نئی اِصالحی تحريک نے جنم ليا، جس کا بانی 1120اَقصٰی (موجوده مراکش) سے مغرِب 
تھا۔ مہديت کے دعوے پر مشتمل اُس کی تبليغ َمن گھڑت عقائد و نظريات کے باُوجود بڑی پُر اثر تھی، جس کے ‘ تومرت

ريد ہونے لگے بلکہ جلد ہی وه افريقہ کی ايک عظيم سياسی قوت نتيجے ميں نہ صرف ہزاروں کی تعداد ميں لوگ اُس کے مُ 
کے َدور ‘ عبدالمومن علی’کے جانشين ‘ محمد بن تومرت’کی صورت ميں اُبھرا۔ اُس کے مريدين مؤّحدوں کہالتے تھے۔ 

ومت کا ء ميں مرابطون کی حک1145ميں اُس تحريک نے اپنی سياسی قوت ميں بے پناه اِضافہ کيا، جس کے نتيجے ميں 
  خاتمہ ہو گيا۔

‘ اشبيليہ’) اور Cordoba‘ (قرطبہ’نے ‘ الفانسوہفتم’جن ِدنوں مؤّحدون نے مرابطون کا خاتمہ کيا سپين کے صليبی حکمران 
)Sevilleسميت اندلس کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر ليا۔ چنانچہ اندلس ميں مؤّحدون کے َدور کا آغاز ايک ُسکڑی ہوئی (

ہوا۔ اس کے باُوجود عبدالمؤمن کے جانشينوں نے نہ صرف صليبی حملوں کا پُر زور مقابلہ کيا بلکہ  رياست کے طور پر
رياست کی تمّدنی ترقی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی۔ بہت سی مساجد، محالت، فوجی مدرسے، قلعے، پل اور سڑکيں 
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ميں آئی اور جہازرانی کے کارخانے قائم ہوئے۔  اُسی َدور ميں تعمير ہوئيں۔ اُس َدور ميں بندرگاہوں کی توسيع بھی عمل
  صنعت و حرفت کو خوب فروغ مال اور تجارت نے بھی ترقی کی۔

کی زيرقيادت حملہ آور قشتالہ، ليون، نبره‘ الفانسونہم’نے ‘ ابوعبدهللا محمدالناصر’ء ميں مؤّحدون کے آخری فرمانروا 1214
نگ ميں شکست کھائی۔ يہ جنگ مسلمانوں کے حق ميں فيصلہ کن ثابت کی ج‘ العقاب’اور ارغون کی مشترکہ اَفواج سے 

ہوئی اور آئنده کہيں بھی وه عيسائيوں کے خالف جم کر نہ لڑ سکے اور اُن کی عظمت و شکوه کا سکہ پامال ہوئے بغير نہ 
  ہی۔ء تک جاری ر1232ره سکا۔ جس کے نتيجے ميں اندلس ايک بار پھر طوائُف الملوکی ميں گِھر گيا جو 

  دوِر بنو نصر
مؤّحدون کے بعد ملک ميں چھانے والی طوائُف الملوکی کے دوران اندلس کی حُدود تيزی سے سمٹنے لگيں اور بہت سی 

کے آغاز سے قبل ‘ خانداِن بنو نصر’مسلم رياستيں يکے بعد ديگرے عيسائی مقبوضات ميں شامل ہوتی چلی گئيں۔ حتٰی کہ 
)، Almeria)، المريہ (Granadaلگ بھگ رقبے پر مشتمل ره گيا، جس ميں غرناطہ ( ميل کے 700اِسالمی سپين محض 

  ) کے مشہور شہر شامل تھے۔Jaen) اور جيان (Baza)، بيضاء (Cadiz)، قاِدس (Malagaمالقہ (
سال حکومت کی، تاريِخ اندلس ميں ايک خاص مقام  260ء تک 1492ء سے 1232غرناطہ کا خانداِن بنو نصر جس نے 

ھتا ہے ۔ اُس خاندان نے اِتنے طويل عرصے تک اپنے محُدود رياستی وسائل کے باُوجود يورپ بھر کی اِجتماعی يلغار کورک
ء کے تاريخی ِدن اپنے 1492جنوری2ء ميں صحيح معنوں ميں رياست کے زوال کا آغاز ہوا جو باآلخر 1423روکے رکھا۔ 

  انجام کو جا پہنچا۔
) کے مسلمان عوام کے ساتھ کئے گئے جان، مال، عزت و آبرو اور مذہبی آزادی Granadaعيسائی قابضين نے غرناطہ (

کے وعدے کے برخالف اُن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور اُنہيں تبديلِی مذہب يا جالوطنی ميں سے ايک پر مجبور کيا 
  گيا۔ جس کے نتيجہ ميں سپين سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ ہو گيا۔

  می سپين کے چند عظيم سائنسداناِسال
سپين کی سرزمين اِسالم کی علمی تاريخ ميں بڑی زرخيز ثابت ہوئی ہے۔ اُس کا مقام مردم خيزی ميں کسی طرح بھی بغداد 

)Baghdad) اور دمشق (Damascusکی يونيورسٹيوں سے کم نہيں۔ اندلس کی کوکھ سے جن عظيم سائنسدانوں نے جنم ليا (
) جيسا عظيم شہر قروِن ُوسطٰی ميں رشِک فلک بنا۔ اندلس کی Cordobaِب کمال تھا جس کی بدولت قرطبہ (يہ اُنہی کا کس

تمّدنی زندگی کے پيچھے اُس کے جليل القدر سائنسدانوں ہی کا ہاتھ تھا۔ قروِن ُوسطٰی کی بہت سی نامور شخصيات اندلس ہی 
رطبی، مشہوِر عالم سياح اِبِن بطوطہ اور اِبِن جبير، موجِد سرجری و سے تعلق رکھتی تھيں۔ چنانچہ عظيم مفسِر قرآن اِمام ق

ماہِر اَمراِض چشم ابوالقاسم الزہراوی، معروف فلسفی و طبيب اِبِن باّجہ، خالق فلسفۂ وحدُت الُوجود اِبِن عربی، عظيم فلسفی و 
يم اِسالمی ماہريِن فلکيات اَبواِسحاق الّزرقالی طبيب اِبِن ُرشد، بطليموسی نظريۂ کواکب کا دالئل کے ساتھ رّد کرنے والے عظ

اور اَبواِسحاق البطُروجی، تاريخ و عمرانيات کے اِمام اِبِن خلدون، نامور طبيب يونس الحرانی، معروف جغرافيہ نگار و ماہِر 
و الجبراء نصير الدين  فلکيات شريف اِدريسی، ہوائی جہاز کا موجد عباس بن فرناس، نامور طبيب اِبِن الہيثم، ماہِر فلکيات
  طوسی اور ديگر بے شمار علمی و ادبی شخصيات کا تعلق سپين ہی کی عظيم سرزمين سے تھا۔

اِن مسلمان سائنسدانوں نے علم کو صرف اِسالم ہی کی دولت سمجھتے ہوئے محُدود کرنے کی بجائے اپنے دروازے ہر 
نوع انسان کا مشترکہ ِورثہ قرار ديا۔ چنانچہ سپين کی مذہب کے ماننے والوں کے لئے کھلے رکھے اور علم کو بنی 

يونيورسٹيوں ميں عيسائی اور يہودی طلباء بھی بڑی تعداد ميں تعليم حاصل کرنے آتے تھے۔ حتٰی کہ مسلمان سائنسدانوں کے
ث بنے۔ يہيں سے يہودی و عيسائی شاگرد بعد ميں نامور سائنسدان ہوئے اور اپنی قوم ميں سائنسی تعليم کی ترويج کا باع

  سپين کا علمی سرمايہ مغربی اور وسطی يورپ منتقل ہونا شروع ہوا۔
  اِس سلسلے ميں رقمطراز ہے:‘ منٹگمری واٹ’معروف مستشرق 

Already when the fortunes of the Muslims were in the ascendant, their learning had attracted 
scholars of all faiths. Spanish Jews in particular were ‐‐ including the great Maimonides (1135‐

1204) ‐‐ sat at the feet of Arabic‐speaking teachers and wrote their books in Arabic.  
)W. Montgomery Watt A History of Islamic Spain P.157(  

  ترجمہ:
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تعليمات نے تمام مذاہب کے ماننے والے طلباء کو اپنی جانب متوجہ  "جب مسلمانوں کی قسمت اپنے عروج پر تھی تو اُن کی
کر ليا تھا۔ سپين کے يہودی بطوِر خاص عرب فکر سے متٔاثر ہوئے، اور (عظيم ميمونائيڈز سميت) اُن ميں سے بيشتر نے 

  عربی بولنے والے اساتذه سے زانوئے تلّمذ طے کيا اور عربی زبان ميں کتابيں لکھيں"۔
ہم خوِف طوالت کے باعث اِختصار کے ساتھ اندلس کے چند اہم سائنسدانوں کے نام اور اُن کے شعبہ ہائے تحقيق پر ذيل ميں 

  مشتمل فہرست پيش کر رہے ہيں تاکہ قارئين پر اندلس کی مردم خيزی عياں ہو سکے:
  نام سائنسدان شعبۂ تحقيق

  اِبراہيم بن سعيد السہلی فلکيات، ماہر اُسطُرالب سازی 1
  اِبن االصم طب، ماہر نباض 2
  اِبن البغونش طب 3
  اِبن البيطار، ابو محمد عبدهللا بن احمد المالقی باٹنی، طب 4
  اِبن الجزار طب، ادويہ سازی 5
  اِبن الحالء طب 6
  ادب، فلسفہ اِبن الخطيب اندلسی، ابوعبدهللا محمد بن عبدهللا لسان الدين طب، ماہِر اَمراِض تعديہ، جغرافيہ، تاريخ، تصّوف، 7
  اِبن الذہبی، ابو محمد عبدهللا بن محمد االزدی کيميا 8
  اِبن الروميہ، ابوالعباس احمد بن محمد بن مفرح النباتی باٹنی، طب 9

  اِبن الصفار، ابوالقاسم احمد بن عبدهللا الغافقی حساب، نجوم، انجينئرنگ، فلکيات، علم االعداد 10
  اِبن العوام باٹنی 11
  اش طباِبن النب 12
  اِبن الوافد طب 13
  اِبن ام البنين طب 14
  اِبن بدر، ابو عبدهللا محمد بن عمر بن محمد رياضی، الجبرا 15
  اِبن باّجہ فلسفہ، طب، ادويہ سازی، کيميا، انجينئرنگ، ہيئت، ادب، موسيقی 16
  اِبن خاتمہ طب، ماہِر اَمراِض تعديہ 17
  يد طب، ماہِر اَمراِض چشم، فلسفہاِبن ُرشد، ابو محمد عبدهللا بن ابوالول 18
  اِبن زہر اشبيلی طب، سرجن، کيميا 19
  اِبن سعيد المغربی جغرافيہ 20
  اِبن طفيل طب، فلسفہ 21
  اِبن عبدالبر انجينئرنگ، باٹنی 22
  اِبن مسعود فلکيات، انجينئرنگ 23
  اِبن ملوکہ طب 24
  ابو اِسحاق اِبراہيم الدانی طب 25
  بن لب التجيبی فلکيات ابو اِسحاق اِبراہيم 26
ابو اِسحاق اِبراہيم بن يحيٰی الزرقالی قرطبی فلکيات، علُم االعداد (معياری اُسطرالب کا ُموجد، بطليموسی نظريہ کا رّد  27

  کرنے واال)
  ابو اِسحاق بن طملوس طب 28
  ابو اِسحاق نور الدين البطروجی فلکيات، بطليموسی نظريہ کا رّد کرنے واال 29
  االصبغ عيسٰی بن احمد الواسطی فلکياتابو  30
  ابوالحجاج يوسف بن موراطير طب 31
  ابوالحسن المراکشی فلکيات، رياضی، جغرافيہ، ساعات شمسيہ، تقويم 32
  ابو الحسن بن عبدالرحمن بن الجالب فلکيات 33
  ابوالحسن علی بن ابی الرجال الشبيانی فلکيات 34
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  الحاسب رياضیابوالحسن علی بن سليمان الزہراوی  35
  ابوالحسن علی بن محمد بن علی القرشی القطصادی رياضی، علم االعداد، الجبراء 36
  ابوالحسن علی بن موسٰی االنصاری کيميا 37
  ابوالحسن مختار بن عبدالرحمن بن شہر فلکيات 38
  ابو الحکم بن غلندو طب 39
طب، ادويہ سازی، کيميا، انجينئرنگ، فلکيات، فلسفہ، ادب،  ابو الّصلت اُميہ بن عبدالعزيز طبيعيات، رياضی، ميکانيات، 40

  موسيقی، منطق
  ابوالعباس احمد بن محمد، ابن البناء المراکشی فلکيات، رياضی، انجينئرنگ، الجبراء، علم االعداد، نجوم 41
  ابو العباس الکنياری طب 42
  ابو العرب يوسف بن محمد طب 43
  حسان طب ابو العالء بن ابو جعفر احمد بن 44
  ابو العالء زہربن ابو مروان طب، ادويہ سازی، ماہر نباض، ادب، حديث 45
  ابو الفضل محمد بن عبدالمنعم الجليانی طب، شعر و ادب 46
  ابوالقاسم احمد بن عبدهللا بن الصفار فلکيات، رياضی، کيميا 47
  ابوالقاسم احمد بن محمد العددی رياضی 48
  بن السمح المہری فلکيات، رياضی، انجينئرنگابوالقاسم۔ اصبغ بن محمد  49
  ابوالقاسم الزہراوی طب، موجد سرجری، ماہِر اَمراِض چشم 50
  ابوالقاسم صاعد بن احمد بن عبدالرحمن بن صاعد فلکيات 51
  ابوالقاسم مسلمہ المجريطی فلکيات، رياضی، کيميا 52
  ابو ايوب عبدالغافر بن محمد رياضی 53
  بر طبابوبکر احمد بن جا 54
  ابوبکر بن القاضی ابوالحسن الزہری طب 55
  ابوبکر بن سمجون طب، ادويہ سازی 56
  ابوبکر بن عيسٰی فلکيات 57
  ابوبکر بن بشرون کيميا 58
  ابوبکر محمد بن احمد الرقوطی طب، انجينئرنگ، منطق، موسيقی، رياضی 59
  چشم، فقہ، حديث، ادب ابوبکر محمد بن عبدالملک بن زہر (الحفيد) طب، ماہِر اَمراضِ  60
  ابوبکر محمد بن يحيٰی ابن باجہ فلکيات 61
  ابو جعفر احمد بن حسان طب 62
  ابو جعفر احمد بن سابق طب 63
  ابو جعفر احمد بن محمد الغافقی باٹنی 64
  ابو جعفر الذہبی طب 65
  ابو جعفر بن الغزال طب 66
  ابو جعفر يوسف بن احمد بن حسدائی طب 67
  رناطی جغرافيہابو حامد الغ 68
  ابو داؤد سليمان بن حسان ابن جلجل قرطبی طب، ادويہ سازی، سياست 69
  ابو عبدهللا الملک الثقفی طب 70
  ابو عبدهللا الندرومی طب 71
  ابو عبدهللا بن يزيد طب 72
  ابو عبدهللا محمد بن حسين الکتانی طب، ادويہ سازی، سياست 73
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  طب، سرجریابوعبدهللا محمد بن علی القربالئی  74
  ابو عبدهللا محمد بن عمرو بن محمد بن برغوث فلکيات 75
  ابو عبدهللا محمد بن محمد االدريسی باٹنی 76
  ابو عبيد عبدهللا بن عبدالعزيز البکری جغرافيہ، باٹنی، ادب، تاريخ، اِٰلہيات 77
  ابو عبيده مسلم بن احمد بن ابو عبيده البلنسی رياضی 78
  جغرافيہابو عمر النوشريسی  79
  ابو محمد العبدری جغرافيہ 80
  ابو محمد الشذونی طب 81
  ابو محمد عبدهللا بن الحفيد طب 82
  ابو محمد عبدهللا بن حجاج ابن الياسمين رياضی، الجبراء، شعر و ادب 83
  ابو مروان عبدالملک بن ابی العالء زہر طب، ادويہ سازی 84
  ابو مسلم عمر بن احمد بن خلدون فلکيات 85
  ابو وليد محمد بن حسين الکتانی طب 86
  ابو يحيٰی بن قاسم االشبيلی طب 87
  احمد بن حکم بن حفصون طب 88
  احمد بن خالد رياضی 89
  ابو جعفر بن خاتمہ، احمد بن علی بن محمد طب 90
  احمد بن محمد الطبری طب، ادويہ سازی 91
  احمد بن نصر انجينئرنگ 92
  اَمراِض چشم، ادويہ سازی احمد بن يونس الحرانی طب، ماہرِ  93
  اِسحاق الطبيب طب 94
  اِسحاق بن سليمان طب، ادويہ سازی 95
  اِسحاق بن عمران طب، ادويہ سازی 96
  اِسحاق بن قسطار طب، فلسفہ، منطق 97
  اصبغ بن يحيٰی طب 98
  الرميلی طب، حساب، معادالت 99

  المصدوم طب 100
  قثابت بن محمد الجرجانی نجوم، فلسفہ، منط 101
  جابر بن افلح فلکيات، الجبراء 102
  جواد الطبيب طب 103
  حسدائی بن شپروط (يہودی) طب، ادويہ سازی، سياست 104
  حسين بن محمد ابن حی التجيبی فلکيات 105
  حمدين بن ابان طب 106
  خالد بن يزيد بن رومان قرطبی طب، باٹنی، ادويہ سازی 107
  سعيد بن عبد ربہ طب، ادويہ سازی 108
  سليمان ابوبکر بن باج طب، ادويہ سازی، سياست 109
  سليمان عبدهللا المشتری رياضی 110
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 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  اِسالمی سپين کا علمی و فنی اِرتقاء
اِسالمی سپين کے آٹھ سو سالہ َدور ميں مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم بھی اِرتقاء کے عمل سے گزرے۔ سپين ميں 

ء) ميں ہوا، جو سپين 961ء تا912کے َدور (‘ عبدالرحمن الناصر’سائنسی علوم کی وسيع پيمانے پر ترويج کا باقاعده آغاز 
سالہ َدور ميں مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے 200تھا۔ اِسالمی سپين کے اِبتدائی  کی اُموی خالفت کا پہال باضابطہ خليفہ

زمانے ميں علمی و فکری مجالس کے اِنعقاد اور ُدنيا کے تمام علوم و فنون پر کتابيں جمع کرنے کے کام کا آغاز کر ديا تھا 
سرگرميوں کے مشاہدے کے بعد ہم يہ کہنے ميں مگر اُس کام کی رفتار کوئی خاص نہ تھی۔ اُس دو سو سالہ َدور کی علمی 

حق بجانب ہيں کہ اندلس ميں علمی و فکری اِرتقاء مشرق کے اِسالمی ممالک کی نسبت تاخير سے شروع ہوا۔ اس تاخير کا 
ی کا َدور جہاں تمّدنی حوالے سے قابِل رشک ہے وہاں سياس‘ عبدالرحمن سوم’بڑا سبب سلطنت کا سياسی عدم اِستحکام تھا۔ 

اِستحکام کی بدولت علوم و فنون کی ترويج ميں بھی سنگِ ميل کی حيثيت رکھتا ہے ۔ يہی وه َدور تھا جب اندلس کے 
مسلمانوں کو صحيح معنوں ميں آزادِی اَفکار نصيب ہوئی اور اُنہوں نے علوِم عقليہ پر کھل کر تجربی تحقيقات شروع کيں۔ 

)، علِم رياضی astronomyی طريِق کار کو فروغ ديا اور علِم ہيئت (اُسی دور ميں اندلسی سائنسدانوں نے سائنس
)mathematics) علِم طب ،(medical science) علِم نجوم ،(astrology) علِم کيميا ،(chemistry علِم نباتات ،(
)botany) علِم جغرافيہ ،(geographyصہ بنتے چلے ) اور بے شمار صنعتی علوم و فنون اندلس کی روز مّره زندگی کا ح

  گئے۔
تعليم اِس قدر عام ہوئی کہ شرِح خواندگی سو فيصد تک جا پہنچی۔ يہ اُس دور کی بات ہے کہ جب براعظم يورپ کے تمام 
صليبی ممالک جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھيروں ميں گم تھے۔ اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا بھی تھا تو وه چند پادری لوگ تھے 

سے آشنا ہوتے۔ سائنسی و عقلی علوم کا تصّور بھی اُس َدور کے يورپ ميں مفقود تھا بلکہ کليسا  جو فقط اپنے مذہبی علوم
کی طرف سے عقلی علوم پر کفر کا فتوٰی صاِدر کيا گيا تھا۔ ُدوسری طرف اِسالمی تعليمات کے طفيل اندلس کے علمی 

ء) ميں قرطبہ ايک عالمی 976ء تا961دوِر خالفت (کے ‘ حکم ثانی’کے جانشيں ‘ عبدالرحمن سوم’عروج کا يہ عالم تھا کہ 
ہزار تک جا پہنچی 20علمی مارکيٹ کی حيثيت سے ُدنيا بھر ميں شہرت اِختيار کر گيا تھا ۔ وہاں کتب فروشوں کی ُدکانيں 

ابتتھيں۔ کتب فروش نہ صرف کتابيں فروخت کرتے تھے بلکہ خاص اِہتمام کے ساتھ وسيع پيمانے پر ماہر خطاطوں سے کت
کے ذريعے اُن کی نقول بھی تيار کرواتے تھے ۔ کتابت ميں عورتيں بھی مردوں سے کم نہ تھيں۔ شہر کے صرف ايک 

  کے قريب خواتين قرآِن مجيد کو خط کوفی ميں لکھنے ميں خاص شہرت رکھتی تھيں۔170مشرقی محلے ميں 
) Jaen) اور جيان (Seville)، اشبيليہ (Zaragoza)، سرقسطہ (Malaga)، مالقہ (Granada)، غرناطہ (Cordobaقرطبہ (

سکول قائم27ميں اعلٰی تعليم کے لئے يونيورسٹياں موجود تھيں۔ صرف قرطبہ شہر ميں حکم ثانی نے بالکل مفت تعليم کيلئے 
کی کر رکھے تھے۔ پرائيويٹ تعليمی اِدارے اُن کے عالوه تھے۔ نہ صرف تمام اَساتذه بلکہ مستحق طلبہ کو بھی حکومت 

طرف سے وظائف ملتے اور دوراِن تعليم اُن کی کفالت کی مکمل ِذمہ داری حکومت پر تھی۔ اندلس تعليمی ميدان ميں دوِر 
حاضر کی جديد تہذيب کی کسی بھی فالحی رياست کے مقابلے ميں کسی طور کم نہ تھا۔ لوگ علم کو برائے علم حاصل 

  کرتے تھے نہ کہ برائے معاش۔
ء) کی الئبريری اپنے َدور ميں ُدنيا کی سب سے بڑی الئبريری 976ء تا 961موی خليفہ حکم ثانی (اندلس کے ُدوسرے اُ 

)، طب mathematics)، رياضی (astronomyتھی، جہاں قرآن، حديث، فقہ اور ديگر مذہبی علوم کے عالوه ہيئت (
)medical sciences) نجوم ،(astrology) کيميا ،(chemistry) طبيعيات ،(physics) فلسفہ ،(philosophy منطق ،(
)logic) تاريخ ،(history) اور جغرافيہ (geography الکھ سے زياده (ايک ِروايت کے 4) سميت تمام علوِم عقليہ پر مشتمل

بڑی جلدوں پر مشتمل تھی۔ خليفہ چونکہ خود بہت بڑا عالم  44الکھ) کتب موجود تھيں۔ اُس الئبريری کی کيٹالگ  6مطابق 
ر سائنس سے گہری ِدلچسپی رکھتا تھا اِس لئے اُس نے اُن ميں سے بيشتر کتب کا نہ صرف مطالعہ کيا تھا بلکہ اُن پر تھا او

جا بجا حواشی بھی چڑھا رکھے تھے۔ اندلس ميں مسلمانوں کے سياسی زوال کے بعد جاہل پادريوں نے مسلمانوں کی تمام 
  لشان الئبريری بھی شامل تھی۔کی عظيم ا‘ الحکم’الئبريرياں جال ديں، جن ميں 
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کے َدور ميں علمی اِرتقاء کا کام کسی حد ‘ مرابطون’اور بعد ازاں ‘ طوائف الملوکی’بنواُميہ کے بعد اندلس پر چھانے والی
تک زيِر زمين چال گيا مگر جونہی مؤّحدون کا َدور شروع ہوا پہلے کی سی تيزی پھر سے لوٹ آئی اور علمی و فکری 

اِرتقاء کی رفتار روز اَفزوں ہو گئی۔ ملک بھر ميں جا بجا سينکڑوں تعليمی اِدارے قائم ہوئے۔ عہِد مؤّحدون ميں  ميدانوں ميں
سے زياده  00010سے زائد تعليمی اِدارے قائم تھے، جہاں , 800) ميں ثانوی و اعلٰی تعليم کے Cordobaصرف قرطبہ (

  رتے تھے۔طلبہ مذہبی و سائنسی ہر دو قبيل کی تعليم حاصل ک
) کی رياست کے حکمران ہوئے تو اُن کے َدور ميں بھی علم و فن Granadaغرناطہ (‘ بنو نصر’سقوِط قرطبہ کے بعد جب 

نے خوب ترقی کی ۔ اُنہوں نے غرناطہ ميں اعلٰی تعليم کے لئے ايک عظيم يونيورسٹی قائم کی جس ميں مذہبی علوم کے 
ی علوم کی تدريس کا بھی خاطر خواه اِنتظام کيا گيا تھا۔ مرکزی يونيورسٹی کے ساتھ ساتھ تاريخ و اَدب کے عالوه سائنس

 70عالوه شہر ميں سينکڑوں سکول اور کالج بھی تھے جو اِبتدائی اور ثانوی تعليم کی ترويج ميں مصروف تھے۔ شہر ميں 
ن ِدنوں سپين کا سب سے بڑا علمی بڑی الئبريرياں تھيں۔ سياسی عدم اِستحکام اور صليبی شورشوں کے باُوجود غرناطہ اُ 

  شہر بن کر اُبھرا تھا۔

  اِسالمی سپين کے چند اہم علوم
جيسا کہ ہم پہلے ِذکر کر چکے ہيں کہ سپين کا علمی اِرتقاء بغداد اور دمشق کی نسبت کافی تاخير سے شروع ہوا، جس کی 

نشينی کے بعد جہاں ملک ميں اَعلٰی تہذيب و ثقافت  کی تخت‘ عبدالرحمن الناصر’وجہ رياست کا سياسی عدم اِستحکام تھا۔ 
پروان چڑھی وہاں علم و فکر کا راست انداز ميں فروغ بھی اُس َدور کا ايک بڑا کارنامہ ہے۔ سائنسی علوم کی حقيقی بنياد 

ے مالکيہ کی گرفت اُسی َدور ميں پڑی۔ عبدالرحمن سوم کا َدور کامالً آزادِی اَفکار کا َدور تھا، جس کے نتيجے ميں فقہائ
خاصی کمزور پڑ گئی اور لوگ آزادانہ طور پر سائنس و فلسفہ کی تعليم حاصل کرنے لگے۔ سائنس کی بہت سی شاخوں ميں

نے يونانی علوم کی وه ‘ حکم ثانی’اور اُس کے جانشين ‘ عبدالرحمن سوم’باقاعده تصنيف و تاليف کا سلسلہ شروع ہوا۔ 
ميں عربی ميں ترجمہ کر ليا گيا تھا وه اندلس منگوائيں اور اُنہيں سائنسی علوم کی بنياد قرار کتابيں جنہيں پہلے سے بغداد 

  دے کر مزيد تحقيقات کے َدر َوا کئے۔
يونانی علماء کا انداِز فکر فلسفيانہ ُموشگافيوں ميں بند تھا۔ مسلمانوں نے اپنی تحقيقات ميں تجربہ کو کسوٹی قرار ديا اور علم 

ايک نئے فکر "سائنسی طريِق کار" کو فروغ ديا۔ سائنسی طريِق کار کا حقيقی بانی بغداد کا مسلمان سائنسدان کے باب ميں 
ء) ہے جس نے اِسالم کی آفاقی تعليمات کی سائنسی شواہد کے ساتھ مطابقت پر 1155ء تا 1065‘ (ابو البرات البغدادی’

ں نے اِس فکر کو فروغ ديا کہ تجربہ ہی وه کسوٹی ہے جو سائنسی گہرے غور و خوض کے بعد اِسالم قبول کيا تھا۔ مسلمانو
  علوم ميں حقيقت تک رسائی کا واحد ذريعہ ہے۔

بغداد سے نشر ہونے والے اِس نئے فکر کو ۔ ۔ ۔ جو اِسالم ہی کی دی گئی تعليمات پر مشتمل تھا ۔ ۔ ۔ جلد ہی تمام مسلماناِن 
 ہ سپين ميں بھی تجربہ علوِم سائنس کے حصول کے لئے حتمی کسوٹی قرار پايا۔عالم نے ِدل و جان سے قبول کر ليا۔ چنانچ

يوں تو سپين ميں بہت سے سائنسی علوم و فنون پر کام ہوا جن ميں سے بيشتر کا ِذکر "قروِن ُوسطٰی ميں سائنسی علوم کے 
) اور علِم نباتات astronomy) ، علُم الہيئت (medical sciencesفروغ" کے تحت گزر چکا ہے۔ تاہم علُم الطب (

)botany ديگر علوم کی نسبت زياده نماياں مقام رکھتے ہيں۔ اَب ہم اِن علوم ميں خاص طور پر اندلسی مسلمانوں کی پيش (
  رفت کا مختصر جائزه ليتے ہيں تاکہ قاری پر تاريِخ علوم کے کچھ مزيد مخفی گوشے عياں ہو سکيں۔

  )Medical sciencesعلُم الطب (
) کی کتب کو بھی عربی Medical sciencesوائل َدوِر اِسالم ميں ُدوسرے بہت سے عقلی علوم کے ساتھ ساتھ علُم الطب (اَ 

) translatedميں ترجمہ کيا گيا۔ اُس َدور ميں طبی تحقيقات کا سارا دار و مدار عيسائيوں بالخصوص يونانيوں کی مترجمہ (
ی پہلے پہل يونانی کتِب طب متعارف ہوئيں، جن پر مسلمان اَطباء نے اپنی تحقيقات کتب پر تھا۔ بغداد کی طرح سپين ميں بھ

  کی بنياد رکھی۔
سپين ميں اِسالمی طب ايشيا سے ہجرت کر کے آنے والے اَطباء کے ذريعہ متعاَرف ہوئی جو اپنے ساتھ طبی کتب کا ذخيره 

کے لئے سپين کے نوجوان حصوِل علم کے لئے افريقہ کی بھی الئے تھے۔ عالوه ازيں بغداد کی تحقيقات سے مستفيد ہونے 
ہزارہا کلوميٹر طويل مسافت طے کر کے بغداد پہنچتے اور وہاں برس ہا برس کی تعليم حاصل کرنے کے بعد طب ميں 

ر ميں مّشاق ہونے کے بعد وطن واپس لوٹتے۔ يونس الحرانی، اِسحاق بن عمران، اِسحاق بن سليمان اور ابُن الجّزار اُس َدو
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سپين ميں طبی علوم کے اِفشاء کا باعث ہوئے۔ يہ وه لوگ تھے جو مشرقی ممالک سے ترِک سکونت کر کے سپين ميں آئے 
  تھے۔

سپين ميں اِسالمی طب کی معروف شاخوں تشخيِص اَمراض، اَمراِض نسواں، اَمراِض اَطفال، امراِض چشم اور سرجری پر 
ض ديکھ کر مريض کی جملہ کيفيت بيان کر ديتے تھے۔ ابوالعال زہر صرف نبض خصوصی کام ہوا۔ بہت سے ماہر اَطباء نب

اور قاُروره ديکھ کر مرض کی کامل تشخيص کر ليتا تھا، جبکہ ابُن االصم تشخيِص اَمراض ميں اِس قدر ماہر تھا کہ محض 
  نبض ديکھ کر معلوم کر ليتا تھا کہ مريض کيا کھا کر آيا ہے۔

) کا surgeryلزہراوی کا مقام تمام اندلسی اَطباء ميں بڑھ کر تھا، بلکہ اگر اُسے جديد علِم جراحت (سرجری ميں اَبوالقاسم ا
بانی قرار ديا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ وه ايسا ماہر سرجن تھا کہ ايک بار اُس نے ايک ايسے آدمی کا کامياب آپريشن کيا جس 

۔ زہراوی نے کمال مہارت سے اُس کے پيٹ سے باہر نکل آنے گھنٹے سے زياده وقت گزر چکا تھا24کا پيٹ چاک ہوئے 
والی انتڑيوں کو اصل مقام پر رکھا اور اپنے ہی اِيجاد کرده آالِت سرجری کی مدد سے اُس کا پيٹ سی ديا۔ نہ صرف اُس 

  شخص کی زندگی بچ گئی بلکہ چند ہی روز ميں وه بيٹھنے کے قابل بھی ہو گيا۔
ُوسطٰی کا سب سے بڑا سرجن تھا۔ بغداد ميں رازی کے بعد ُدنيائے اِسالم ميں وه سب سے بڑے  ابوالقاسم الزہراوی قرونِ 

) کا مالک تھا۔ اُس نے آپريشن کے لئے خاص مہارت کے ساتھ خود ايسے بہترين آالت تيار کر رکھے تھے، clinicمطب (
فيصد کاميابی کی توقع دوِر حاضر کے  100يں جن کی مدد سے وه ايسے پيچيده آپريشن کرنے ميں کامياب ہو جاتا تھا جن م

ماہر سرجن بھی نہيں کر پاتے۔ وه آنتوں کے آپريشن کے لئے بلی کی آنتوں سے تيار کرده دھاگہ اِستعمال کرتا۔ زخم کی 
يتا سالئی يوں کرتا کہ باہر کی سمت اُس کا نشان مکمل طور پر غائب ہو جاتا۔ وه آپريشن سے قبل بڑی شريانوں کو باندھ د

اور نچلے حصۂ بدن کے آپريشن کے َدوران ميں پاؤں کو سر سے اُونچا رکھنے کی تاکيد کرتا۔ يہ دونوں طريقے بالترتيب 
کی طرف غلط منسوب کئے جاتے ہيں۔ وه تکليف ِده  Frederichاور جرمنی کے سرجن  Pareفرانس کے ايک سرجن 

) دينے سے بھی بخوبی آگاه تھا۔ عالوه ازيں وه anaesthesiaسرجری کی صورت ميں مريض کو بے ہوشی کی دوا (
  آنکھوں کے آپريشن کا بھی ماہر تھا۔

) کے آپريشن کا طريقہ اُسی کا اِيجاد کرده ہے۔ پيٹ، جگر، پيشاب کی نالی، ناک، کان، گلے اور آنکھ کے tonsilsلَوَزتين (
  بھی اُسی کا اِيجاد کرده ہے۔آپريشن ميں وه ماہر تھا۔ مثانہ سے پتھری توڑ کر نکالنے کا طريقہ 

الزہراوی نے علُم الطب پر ايک ضخيم کتاب "التصريف لمن عجز عن التٔاليف" بھی لکھی۔ اِس کتاب ميں اُس نے علُم العالج 
) پر بھی خاص روشنی ڈالی ہے۔ الزہراوی نے اپنے اِيجاد کرده آالِت surgeryاور علُم الّدواء کے ساتھ ساتھ جراحت (

ستعمال کا طريِق کار اپنی اس کتاب ميں تفصيل کے ساتھ قلمبند کيا ہے، جن ميں اکثر اُس نے تصويروں کی سرجری کے اِ 
مدد سے اُن آالت کی وضاحت اور اُن کا طريِق استعمال بيان کيا ہے۔ اُس کے اِيجاد کرده بعض آالِت جراحی اِس قدر ترقی 

  يافتہ تھے کہ اُن کا اِستعمال آج تک جاری ہے۔
  لقاسم الزہراوی کے عالوه ابِن زہر بن مروان کا شمار بھی اِسالمی سپين کے ماہر سرجنوں ميں ہوتا ہے۔ابوا

آنکھوں کے اَمراض ميں احمدالحرانی اور عمرالحرانی اندلس کے ماہر اَطباء ميں سے تھے۔ يہ دونوں معروف اندلسی طبيب 
سال ره چکے تھے۔ اندلس واپس آ کر اُنہوں نے آنکھوں 10ں يونس الحرانی کے بيٹے تھے جو حصوِل علم کے لئے بغداد مي

) ہو گئے۔ ابوالقاسم الزہراوی نے بھی expertکے اَمراض کو اپنی تحقيقات کا موضوع بنايا اور اِس فيلڈ ميں خاصے مّشاق (
کر محمد بن عبدالملک بن آنکھوں کے آپريشن کے سلسلے ميں اُن کی تحقيقات سے اِستفاده کيا۔ عالوه ازيں ابِن ُرشد اور ابوب

  ) تھے۔ophthalmologistزہر بھی آنکھوں کے اَمراض کے ماہر (
عورتوں کے اَمراض بالخصوص اياِم حمل اور جنين کی پرورش کے بارے ميں اندلس ميں عريب بن سعد الکاتب کا کوئی 

س موضوع پر "خلق الجنين و تدبير ہمسر نہ تھا۔ بچوں اور خواتين کے اَمراض کا ماہر معالج ہونے کے ناطے اُس نے اِ 
الحبالٰی والمولود" کے نام سے ايک کتاب بھی لکھی، جس ميں اُس نے جنين کی نشو و نما، حاملہ عورتوں کی بيماريوں، اُن 
کے بارے ميں حفظ ماتقدم اور عالج کے بارے ميں تفصيلی بحث کی ہے۔ اِس کتاب کا ايک قلمی نسخہ اسکولایر (سپين) ميں

ہے۔ ابوالقاسم الزہراوی نے بھی ايک ماہر سرجن ہوتے ہوئے اپنی کتاب "التصريف لمن عجز عن التٔاليف" ميں محفوظ 
خواتين کے اَمراِض مخصوصہ اور اُن کے عالج کے ساتھ ساتھ جنين کی مختلف حالتوں، وضِع حمل اور غير طبعی ِوالدت 

  ی ہيں۔کی صورت ميں آپريشن کے حوالے سے تفصيلی معلومات فراہم ک
  اندلس کے اَطباء کی فہرست اِس قدر طويل ہے کہ اُن کے کارناموں کا احاطہ کرنے کے لئے الگ کتاب درکار ہو گی۔
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  )Astronomyعلُم الہيئت(
ئ) سے قبل سپين ميں علم ہيئت کے مطالعہ و تحقيقات پر بہت کم توجہ دی گئی۔ اُس961ء تا 912عبدالرحمن سوم کے َدور (

اِسی قدر مطالعۂ اَفالک کو مشروع اور َرَوا رکھا جاتا تھا جس سے اُموِر شرعيہ ميں مدد ملتی ہو۔ نمازوں کے سے پہلے فقط 
 timeاَوقاِت اِبتداء و اِختتام اور روزے ميں سحری و اِفطاری کے اَوقات پر ہونے والی تحقيقات سے علُم الميقات (

keepingاروں کی پوزيشن کا فائده اُٹھانے کے لئے علُم الہيئت کا سہارا ضروری) کی بنياد پڑی۔ سمِت قبلہ کے تعين ميں ست
تھا۔ عالوه ازيں اِبتدائے رمضان اور عيدين کے ہالل کی رؤيت کے لئے بھی مطالعۂ اَفالک ناگزير تھا۔ چنانچہ اِن اُموِر 

  ا تھا۔ ) حاصل کيا جاتastronomyشرعيہ کی بہتر بجا آوری کے لئے ضروری حد تک علُم الہيئت (
عبدالرحمن سوم کے عہد تک يہ حالت برقرار رہی اور فقہائے مالکيہ کے اَثر و ُرسوخ کے باعث فلسفے کی طرح علِم ہيئت 

)astronomy) اور علِم نجوم (astrologyکو بھی ناجائز تصّور کيا جاتا رہا۔ اُس دور کے اکثر سائنسدان اپنی علمی قابليت (
کھتے اور کسی صورت ظاہر نہ ہونے ديتے، کيونکہ اگر لوگوں کو يہ پتہ چل جاتا کہ فالں و صالحيت کو صيغۂ راز ميں ر

شخص علوِم عقليہ يعنی فلسفہ و منطق يا ہيئت و نجوم کا ماہر ہے تو اُسے ِزنديق مشہور کر ديا جاتا اور لوگ اُس سے ملنا 
  جلنا ترک کر ديتے۔

الفت ميں با ضابطہ طور پر علوِم عقليہ کی سرپرستی شروع کر دی، نے اپنے دوِر خهللا) عبدالرحمن سوم (الناصر لدين ا
 medicalجس کے نتيجے ميں سرزميِن اندلس ايک خوشگوار اِنقالب سے فيضياب ہوئی۔ متالشياِن علم علُم الطب (

sciences) کی طرح علُم الہيئت (astronomy ُخ ) کے حصول کے لئے بھی بالِد مشرق بالخصوص بغداد و دمشق کا ر
  کرنے لگے۔

يحيٰی بن يحيٰی ابن’اندلس کا سب سے پہال ماہِر فلکيات جو ملک ميں سائنسی علوم و فنون کے اِفشاء و اِشاعت کا باعث بنا وه 
)، نجوم mathematicsتھا۔ اُس نے حصوِل علم کے لئے مشرقی اِسالمی ممالک کا سفر کيا اور حساب (‘ السمينہ

)astrology) ہيئت ،(astronomy( ) اور طبmedical science کے علوم حاصل کئے۔ اُس کے عالوه اُس َدور ميں علِم (
  کے نام بھی قابِل ِذکر ہيں۔‘ ابوبکر بن عيسیٰ ’اور ‘ مسلمہ بن قاسم’فلکيات و نجوم ميں 

ات کو اِسالمی سپين کے ماہريِن ہيئت نے مشرقی علوم کو اپنے ملک ميں محض متعارف ہی نہ کرايا بلکہ مشرقی تحقيق
تجربے کی کسوٹی پر پرکھ کر اُن ميں بہت کچھ اِضافہ جات بھی کئے۔ اندلسی سائنسدانوں نے بہت سے آالِت رصد اِيجاد 

) Sevilleکئے جن کی بدولت آج کی جديد ہيئت کو مضبوط بنياديں فراہم ہو سکيں۔ اندلس کی سب سے بڑی رصدگاه اشبيليہ (
ابو اِسحاق اِبراہيم بن يحيٰی زرقالی ’ئنسدانوں نے اپنی سماوی تحقيقات کی بنياد رکھی۔ ميں تھی، جہاں مشہوِر عالم مسلمان سا

رّد کرتے ہوئے زمين کی بجائے سورج کو نظاِم ‘ بطليموسی نظريۂ اَفالک’) نے صديوں سے مسلّمہ Arzachel‘ (قرطبی
) ميں سورج کے گرد محِو گردش elliptic orbitsشمسی کا مرکز قرار ديا اور يہ ثابت کيا کہ تمام سيارے بيضوی مداروں (

ہيں۔ تمام سياروں کی بيضوی مداروں ميں سورج کے گرد گرِدش ايک ايسی عظيم حقيقت ہے جسے کوپرنيکس جيسا عالی 
ء ميں نظاِم شمسی سے متعلق ديئے جانے والے اپنے نظريئے ميں بھی 1514ِدماغ جس پر پورے عالِم مغرب کو فخر ہے 

۔ زرقالی ہی وه عظيم سائنسدان ہے جس نے اندلس ميں سب سے معياری اُسطُرالب بنايا اور اُس کا نام پيش نہ کر سکا
"الصحيفہ" رکھا۔ اُس کے بنائے ہوئے اُسطُرالب کے ذريعے اَجراِم سماوی کا ُمشاہده اِس قدر دُرست ہوتا تھا کہ بغداد کے 

‘ عباس بن فرناس’عمدگی پر حيران تھے۔ ہوائی جہاز کے موجد  رہنے والے اِس فن کے بانی مسلمان سائنسدان بھی اُس کی
) بنا رکھا تھا جس ميں اُس نے سيارگاِن فلکی کی گرِدش ، بادلوں کی planetariumنے اپنے گھر ميں ايک فلکياتی کمره (

  حرکات اور آسمانی بجلی کی مصنوعی گرج چمک کا اِنتظام بھی کر رکھا تھا۔
بڑا ماہر سائنسدان تھا۔ اُس نے سورج، چاند اور ديگر سياروں کی ‘ مسلمہ المجريطی’مور شاگرد کا نا‘ ابوبکر بن عيسیٰ ’

) ترتيب دی اور astronomical table‘ (زيج’سے بھی بہتر ‘ الخوارزمی’حرکات کو عددی اُصول پر منظم کرتے ہوئے 
 astronomicalئنسدانوں نے اَزياج (اُسے عربی تاريخوں ميں ظاہر کيا۔ اُس کے عالوه بھی اندلس کے بہت سے سا

tablesبنائے، جن کی ُرو سے مشاہدۀ اَفالک ميں خاصی مدد ملتی تھی۔ (  
زرقالی کے عالوه اِسالمی سپين کے ُدوسرے بہت سے ماہريِن فلکيات بھی اپنے َدور کا مسلّمہ نظريۂ بطليموس رّد کر چکے

دالئل کے ساتھ رّد کيا اور حرکِت زمين کا نظريہ پيش کيا۔ اُس  تھے۔ ابو اسحاق بطروجی نے بطليموسی نظريۂ کواکب کو
کا شمار جديد علِم ہيئت کے بانيوں ميں ‘ بطروجی’سے قبل ابِن باجہ نے بھی اپنے طور پر اِس نظريہ کا بطالن کر ديا تھا۔ 

وس کے نظريہ کے رّد ميں "کتاُب الھيئۃ کا ِذکر بھی اُنہی سائنسدانوں ميں ہوتا ہے۔ اُس نے بطليم‘ جابر بن اَفلح’کيا جاتا ہے۔ 
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  فی إصالح المجسطی" لکھی۔

  )Botanyعلُم النباتات (
اندلس ميں علِم نباتات کا مطالعہ مسلمانوں نے اپنے اَوائل َدور ہی ميں شروع کر ديا تھا۔ طبی بنيادوں پر نباتات پر تحقيق علُم 

نے قرطبہ ميں "حديقہ نباتاِت طبيہ" کے نام سے ‘ عبدالرحمن اّول’الطب کے فروغ کے لئے ايک جزِو الينفّک تھی۔ چنانچہ 
) کو پودوں کے خواص، اُن کی اَفزائش اور اَثرات botanistsايک ايگريکلچرل ريسرچ فارم بنايا، جہاں اَطباء اور نباتيوں (

ستی ميں خاص ِدلچسپی لی اور) کی سرپرbotanyپر تحقيق کے گوناگوں مواقع ميسر تھے۔ عبدالرحمن اّول نے علِم نباتات (
اندلس ميں ميسر نہ آنے والے پودوں اور درختوں کے بيج اور قلميں ُدور دراز ممالک سے درآمد کروائيں۔ چنانچہ اُس نے نہ

صرف بِراعظم افريقہ بلکہ بيشتر اَيشيائی ممالک کی طرف بھی سرکاری وفود بھيجے جو ناياب پودوں، درختوں اور جڑی 
  ش اور پيداوار ميں مددگار ثابت ہوئے۔بوٹيوں کی تال

) کے قريب جبِل شلير Granada) اور غرناطہ (Almeria)، المريہ (Guadixطبی جڑی بوٹيوں کی اَفزائش ميں وادٔی آش (
)Mulhacen اندلس بھر سے بڑھ کر تھے۔ خوشبودار بوٹياں بھی بکثرت پيدا ہوتی تھيں۔ زعفران مسلمان ماہريِن نباتات (
)botanists) ہی نے اندلس ميں متعارف کرايا۔ طليطلہ (Toledo) بلنسيہ ،(Velencia) بياسہ ،(Beyasa اور وادئ حجاره (
)Hijara Valley زعفران کی پيداوار ميں مشہور تھے۔ ماہريِن نباتات کی شبانہ روز محنت سے اندلس ميں زعفران اِس (

و برآمد کيا جاتا تھا۔ اِسی طرح بنفشہ کی پيداوار بھی خاصی تھی۔ کثرت سے پيدا ہونے لگ گيا تھا کہ آس پاس کے ممالک ک
) کا سب سے بڑا کارنامہ يہ تھا کہ وه برس ہا برس کی تحقيقات سے نباتات ميں موجود botanistsاندلس کے نباتيوں (

  جنسی تفاُوت کا دُرست مشاہده کرنے ميں بھی کامياب ہو گئے تھے۔
تات پر تحقيق کرتے بلکہ ہر قسم کے اناج اور نقد آور فصلوں پر بھی تجربات کرتے۔ اندلس کے نباتی نہ صرف طبی نبا

ملک کا اکثر حصہ درياؤں اور اُن سے نکالی جانے والی نہروں سے بہتر انداز ميں سيراب ہوتا تھا۔ چنانچہ پورا ملک 
ی عالقوں ميں انگور کی کاشت کی جاتی۔ اِسفصلوں سے لدا رہتا، حتٰی کہ پہاڑوں کو بھی بنجر نہيں رہنے ديا گيا۔ اکثر پہاڑ

کے عالوه ليموں، امرود، سيب، انجير، زيتون، بہی، بادام، کيال، آڑو، چکوترا، خربوزه، انار، گنا، گندم، َجو، چنا، جوار، 
کر کے  مکئی اور چاول کی کاشت ملک بھر ميں بڑے پيمانے پر ہوتی تھی اور اِن ميں سے اکثر اَجناس بيروِن ممالک برآمد

  خطير زِر مبادلہ بھی کمايا جاتا تھا۔
پيدا ہوتی جو مسلمان ماہريِن نباتات ہی نے سپين ميں ‘ ُروئی’) ميں اعلٰی قسم کی Seville) اور اشبيليہ (Guadixوادٔی آش (

کہالنے  cottonاور انگلش ميں  alagodonکہتے ہيں۔ يہ لفظ ہسپانوی ميں ‘ قُطن’متعارف کروائی۔ ُروئی کو عربی ميں 
کے ايک نہايت اعلٰی ريشے نے بھی جنم ليا، جس سے اچھی نسل کے ‘ پٹ سن’لگا۔ اندلسی مسلمانوں کی تحقيقات سے 

  دھاگے اور عمده قسم کا کاغذ تيار کيا جاتا تھا۔
) sugarملک کے جنوبی ساحل پر واقع اکثر مقامات پر گنّے کی فصل نہايت شاندار ہوتی، جس سے اعلٰی قسم کی شّکر (

  تيار کی جاتی۔
ابوعبيد البکری، ابو جعفر بن محمد الغافقی، ابِن بصال، ابِن حجاج، شريف اِدريسی، ابُن الّروميہ، ابِن بکالرش، ابوالخير 

) تھے۔ اُنہوں نے نہ صرف اپنی botanistsاشبيلی، ابُن العوام اور ابُن البيطار اندلس کے اِسالمی عہد کے نامور نباتی (
ريعے اندلس کو پودوں، درختوں اور فصلوں سے الد ديا بلکہ اُن کی حفاظت کا بھی بخوبی اِنتظام کيا، چنانچہ تحقيقات کے ذ

ميں ِذکر کئے ہيں۔ اُس ‘ کتاُب الفالحہ’ابُن العوام نے پھلوں اور اناج کو زياده دير تک محفوظ رکھنے کے بہت سے طريقے 
دم بيسيوں سال تک خراب ہونے سے بچی رہتی تھی۔ چنانچہ حکومتنے کچھ ايسے طريقے بھی تحرير کئے ہيں جن سے گن

کی طرف سے اُن ماہرين کے بتالئے ہوئے طريقوں کے مطابق بڑے بڑے گودام تيار کئے جاتے جن ميں غلہ اور اناج سالہا
  سال تک محفوظ رہتا۔

  اِسالمی سپين کا تہذيبی و ثقافتی اِرتقاء 
نئی تہذيب سے متعارف کروايا۔ اِسالم کی آمد سے قبل يورپ ميں گندگی اور غالظت اندلسی مسلمانوں نے يورپ کو ايک 

کے ڈھير ختم نہ ہوتے تھے، سيوريج کا گنده پانی گليوں اور بازاروں ميں ہر ُسو بکھرا رہتا تھا، عموماً لوگ مہينہ بھر 
کا شک کيا جاتا تھا۔ لوگوں کو پينے کا  نہاتے نہ تھے اور کوئی ہفتے ميں ايک آدھ بار نہا لے تو اُس کے مسلمان ہونے

صاف پانی ميسر نہ تھا۔ پورے يورپ ميں ہسپتالوں کا ُوجود ہی نہ تھا۔ خطرناک بيماريوں کا عالج جاُدو، ٹونے اور عمليات 
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کے ذريعے کيا جاتا تھا۔ لوگ توہمات کے اِس قدر رسيا تھے کہ معالج کی بجائے عامل کی طرف ُرجوع کرنے ميں ہی 
ت سمجھتے تھے۔ کھانے اور پہناوے ميں نفاست کا فقدان تھا۔ علمی حالت سب سے بڑھ کر قابِل رحم تھی۔ الکھوں کی عافي

آبادی کے شہروں ميں گنتی کے چند پادريوں کے سوا کوئی لکھنا پڑھنا نہيں جانتا تھا اور وه پادری چمڑے پر لکھی پرانی 
ں لکھنا شروع کر ديتے تھے جس سے اُن کا بچا کھچا علمی سرمايہ بھی کتابوں کو کھرچ کر اُنہی کے اُوپر نئی تحريري

  ضائع ہوتا چال جا رہا تھا۔ تعليم، عالج اور تہذيب و ثقافت غرض عملی زندگی کا ہر شعبہ قابِل رحم حالت کو پہنچا ہوا تھا۔
ر پر اُن کے سامنے رکھے اور مسلمانوں نے يورپ کو ايک فکِر تازه سے ُروشناس کيا۔ زندگی کے نئے اَساليب عملی طو

ديکھتے ہی ديکھتے سپين کی زندگی کی کايا ہی پلٹ دی۔ تہذيب و تمدن کا گہواره اِسالمی سپين يورپ بھر کے لئے رشِک 
فلک بنا۔ ُدنيا سپين کی ترقی اور تہذيب کی مثاليں دينے لگی۔ سپين نے جہاں علوم و فنون، صنعت و حرفت اور تجارت ميں 

  وہاں تہذيب و ثقافت ميں بھی قروِن ُوسطٰی ميں ہر طرف اُسی کا طوطی بولتا تھا۔خوب ترقی کی 
اِسالمی سپين کا کلچر عرب مسلمانوں ہی کا مرہوِن منّت تھا، جو ترِک سُکونت کر کے يورپ ميں جا آباد ہوئے تھے۔ وه 

کی سرزمين تہذيبی کمال کے عروج اِسالمی تہذيب کی خوشنما روايات بھی اپنے ساتھ يورپ لے گئے تھے، جس سے سپين 
  کو پہنچی۔

) کی آبادکاری کچھ اِس حسين انداز سے تھی کہ اُس کی سڑکوں، پلوں Cordobaاِسالمی سپين کے داُر الحکومت قرطبہ (
اور ديگر تعميرات نے اُسے چار چاند لگا ديئے تھے۔ قرطبہ اپنی علمی و فنی سرگرميوں اور صنعتی و تجارتی اہميت کے 

ُدنيا ميں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ اندلس کے مسلمانوں نے خلفائے عباسيہ کی شان و شوکت اور پُرتکلف مہّذب زندگی کو  باعث
بھی ماند کر ديا تھا۔ اندلس تہذيب و ثقافت اور فيشن ميں ُدنيا بھر ميں ايک معيار کی حيثيت اِختيار کر چکا تھا اور ُدنيا اُس کی

ھی۔ بڑے بڑے عاليشان محالت اور بنگلوں کے عالوه بڑے شہروں ميں ميلوں تک پھلوں اور پھولوںمثاليں ديتے نہ تھکتی ت
  کے باغات اُسے جنِت ارضی کی صورت دے چکے تھے۔

مسلمانوں نے جہاں سپين کو تعميرات سے آراستہ کيا وہاں اُسے تہذيبی اِرتقاء سے بھی منّور کيا۔ سپين جہاں معاشره اَمن و 
بِل مثال صورت ميں چين سے زندگی بسر کر رہا تھا، وہاں صنعت و حرفت اور تجارت کے فروغ نے شہريوں امان کی ناقا

کو آسوده حال کر ديا تھا۔ لوگ زياده سے زياده سرمايہ نئی صنعتوں ميں لگانے لگے تھے۔ لوگوں کی قوِت خريد بہت زياده 
و نوش پر بے دريغ رقم خرچ کرتے تھے۔ تہذيبی تکلّفات اُن  تھی جس کی وجہ سے وه اعلٰی لباس اور بہترين اَشيائے خورد

کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ آرائش و زيبائش پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ گھروں کے باہر الن بنانے اور اُن 
بنائے  ميں ُدور دراز ممالک سے ناياب درخت منگوا کر لگانے کا رواج عام تھا۔ اکثر گھروں ميں فّوارے اور حوض بھی

  جاتے تھے۔
عبدالرحمن الداخل کے دوِر حکومت ميں جب سپين ميں اِسالمی سلطنت کو اِستحکام نصيب ہوا تو اُس نے ملک کی تعمير و 
تزئين کی طرف خاص توجہ دی۔ اُس نے تقريباً تمام بڑے شہروں ميں جا بجا باغات، فّواروں، پختہ گليوں، سڑکوں اور ديده 

ديا۔ گلی کوچے پختہ ہوتے اور اُن ميں روشنی کا بخوبی اِنتظام حکومت کے خرچ سے ہوتا۔  زيب عمارات کا جال بچھا
) کے بڑے گندے نالے پر پکی چھت تھی اور وه اِتنا Valenciaشہروں ميں سيوِريج کا بھی بہت اعلٰی اِنتظام تھا۔ بلنسيہ (

 Guadalimorن اّول ہی نے دريائے وادئ کبير (چوڑا تھا کہ ايک چھکڑا بآسانی اُس کے اُوپر چل سکتا تھا۔ عبدالرحم
River) اور دريائے شنيل (Genil Riverکے کنارے آباد اکثر شہروں کو متعّدد نہريں کاٹ کر پانی بہم پہنچايا۔ غرناطہ کے (

  رکھا۔‘ رّصافہ’باہر ايک عظيُم الشان محل بنايا اور اُس کے اَطراف ميں وسيع و عريض باغ لگايا ، جس کا نام 
عرب سے درخت منگوا کر اندلس کی سرزمين ميں لگانے کا سلسلہ بھی عبدالرحمن اّول ہی کے َدور سے جاری تھا۔ اُسی 
محل کے پائيں باغ ميں اُس نے اپنے وطن دمشق سے کھجور کا ايک درخت منگوا کر لگايا جو اُسے اُس کے وطن کی ياد 

ر اُسے اپنا وطن اور اپنی بے سروسامانی کی حالت ياد آ گئی جس پر ِدالتا تھا۔ ايک روز کھجور کے اُس درخت کو ديکھ ک
  ميں اُس کے وه اَشعار محفوظ ہيں۔‘ تاريِخ مقّری’اُس نے بڑے ہی پُر سوز اَشعار کہے۔ 

ش حکيُم االُمت عالمہ محمد اِقبال نے باِل جبريل ميں اُن اَشعار کا مفہوم اور اپنے اِحساسات ايک نظم کی صورت ميں يوں پي
  کئے ہيں:

  
  ميری آنکھوں کا نور ہے تو
  ميرے دل کا سُرور ہے تو

  اپنی وادی سے ُدور ہوں ميں
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  ميرے لئے نخِل طور ہے تو
  مغرب کی ہوا نے تجھ کو پاال

  صحرائے عرب کی حور ہے تو
  پرديس ميں ناصبور ہوں ميں
  پرديس ميں ناصبور ہے تو
  غربت کی ہوا ميں بار َور ہو

  ساقی تيرا نِم سحر ہو
  عالم کا عجيب ہے نظاره
  داماِن نگہ ہے پاره پاره
  ہمت کو شناوری مبارک
  پيدا نہيں بحر کا کناره

  ہے سوِز دُروں سے زندگانی
  اُٹھتا نہيں خاک سے شراره
  صبِح غربت ميں اور چمکا

  ٹوٹا ہوا شام کا ستاره
  مومن کے جہاں کی حد نہيں ہے

  مومن کا مقام ہر کہيں ہے
  

سرے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے بھی خطۂ عرب سے بہت سے نئے پھلدار درخت سپين ميں اِسالمی سپين کے ُدو
  متعارف کروائے اور جا بجا اُن کے باغات لگوائے۔ اُن ميں سے کچھ باغات کی باقيات ابھی تک موجود ہيں۔

مغربی تہذيب کے سنگم سے عبدالرحمن ُدُوم کے دوِر حکومت ميں ملک تہذيب کے عروِج کمال کو جا پہنچا تھا۔ مشرقی و 
ايک نئے اِمتزاج نے جنم ليا۔ موسيقی سے عبدالرحمن ُدوم کو خاص لگاؤ تھا ۔ اُس کے عہد ميں اندلس ميں موسيقی کے بڑے

باکمال اساتذه پيدا ہوئے جنہوں نے مشرق و مغرب کے ُدور دراز ممالک سے بھی صاحباِن ذوق سے خراِج تحسين حاصل 
صوفيانہ موسيقی اُس عہد ميں اپنے کمال کو جا پہنچی اور بعد اَزاں اُس نے يورپ کی موسيقی پر بھی کيا۔ اِسالمی عہد کی 

  گہرے اَثرات مرتب کئے۔
کا ِذکر نہ آئے، يہ ممکن نہيں۔ خالفِت بغداد کے نامور موسيقار ‘ اُستاد زرياب’سپين کی ثقافتی ترقی کا تذکره ہو اور اُس ميں 

بغداد سے ہجرت کر کے سپين ميں جا آباد ہوا۔ اُس نے سپين کی تہذيب و ثقافت ‘ زرياب’شاگرد کا عظيم ‘ اِسحاق موصلی’
تھا۔ ايک ِروايت کے مطابق اُسے ہزار راگ ياد تھے۔ ‘ تان سين’ميں کئی درخشاں اَبواب کا اِضافہ کيا۔ وه بال مبالغہ سپين کا 

س کی شخصيت ميں يہ خوبی تھی کہ وه ہر فن موال تھا۔ اُس کا موسيقی و ديگر فنوِن لطيفہ کا رسيا ہونے کے ساتھ ساتھ اُ 
  ذوِق لطيف بڑا عالی تھا اور وه بے حد ذہين بھی تھا۔

موسيقی کے عالوه اُس نے اِسالمی سپين کی تہذيب کے اِرتقاء ميں ُدوسرے بہت سے پہلوؤں پر بھی خاص توجہ دی۔ نئے 
) کو ترويج دی۔ وه decorative art‘ (فِن آرائش’اُس نے ملک ميں  نئے فيشن نکالنے ميں اُسے کمال مہارت حاصل تھی۔

شاہی مجالس کی تزئين و آرائش کا ماہر تھا۔ اُس نے اندلس کے لباس اور طعام ميں حيرت انگيز تبديلياں پيدا کيں۔ نئے نئے 
سکھايا اور سپين کے طرِز فيشن اِيجاد کر کے جہاں اُس نے لوگوں کو بہترين اور ديده زيب لباس تيار کرنے کا ڈھنگ 

) بھی تھا۔ سپين کے بہت سے کھانے اُسی نے اِيجاد کئے، جن کیcookمعاشرت ميں اِنقالب پيداکيا، وہاں وه ايک ماہر کک (
باقيات آج کے سپين ميں بھی موجود ہيں۔ اُس نے عام کھانے پکانے کے بھی نئے نئے طريقے نکالے جن سے کھانے زياده 

ھے۔ اُس نے کھانے کے لئے شيشے کے برتنوں کو بھی رواج ديا اور چمچ اور چھری کانٹے سے کھانے کالذيذ تيار ہوتے ت
  طريقہ بھی نکاال۔

اُس کی بدولت لوگ مختلف موسموں ميں مختلف فيشن اور رنگوں کا لباس پہننے لگے۔ سر کے بالوں کی مانگ بائيں طرف 
۔ اُس سے قبل ساری ُدنيا کے لوگ ہميشہ درميان سے مانگ نکالتے تھے۔ سے نکالنے کا طريقہ بھی اُسی کا اِيجاد کرده ہے

يورپ بھر ميں اُسے فيشن کا باوا آدم سمجھا جاتا تھا۔ الغرض اُس نے يورپ کے کلچر ميں ايک حسين اِنقالب بپا کر ديا جس 
ح مسلمان اِن ميں سے بہت کے اَثرات آج کے يورپ ميں بھی بخوبی ديکھے جا سکتے ہيں۔ شومئ قسمت کہ آج کے ساده لو

کا نام دے کر ناپسند کرتے ہيں، حاالنکہ صورتحال يہ ہے کہ يورپ کی موجوده تہذيب ميں ‘ مغربی تہذيب’سی اشياء کو 
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بہت کچھ ہمارے ہی اَجداد کا تہذيبی ِورثہ ہے اور اگر آج ہم اُس ميں سے کسی اچھی بات پر عمل کرتے ہيں تو وه يورپ کی 
  ں بلکہ ہماری اپنی ہی کھوئی ہوئی تہذيب کی بازگشت ہے۔نقّالی ہرگز نہي

  داُرالحکومت۔ ۔ ۔ قرطبہ
صدياں قبل ايک  12"اگر ُدنيا کو ايک انگوٹھی فرض کر ليا جائے تو قرطبہ اُس کا نگينہ ہے"۔ يہ وه الفاظ ہيں جو آج سے 

۔ اِسالمی سپين کا داُرالحکومت ) کے بارے ميں کہے تھےCordobaجرمن نن نے عبدالرحمن سُوم کے شہر قرطبہ (
) سے کسی طور کم نہ تھا، بلکہ بعض ُوجوه کی بناء پر اُسے Baghdad‘ (بغداد’خالفِت عباسيہ کے داُرالخالفہ ‘ قرطبہ’

  بغداد پر فوقيت حاصل تھی۔
بنی سے زائد رہائشی مکانات موجود تھے۔ سکے سے  2,00,000سے متجاوز تھی، جس ميں 10,00,000شہر کی آبادی 

پائپ الئنوں کی مدد سے اِتنے وسيع و عريض شہر کو پينے کے تازه پانی کی فراہمی اُس َدور کا سب سے عظيم کارنامہ 
فقط کتب فروشی اور اُس سے متعلقہ کاروبار کے  20,000ُدکانيں تھيں، جن ميں سے تقريباً  80,400تھا۔ قرطبہ ميں کل 

) کے دوران ايک عظيُم الشان علمی مرکز کے طور پر اُبھرا۔ dark ages( لئے وقف تھيں۔ قرطبہ يورپ کے دوِر جاہليت
گودام تھے۔ ميلوں  4,300حمام اور غلّے کو محفوظ رکھنے کے لئے700ہسپتال،  50کالج،  80مساجد، 3000شہر ميں 

ہرکارے گليوں ميں طويل سڑکيں پختہ پتھروں سے بنی تھيں۔ رات کے وقت شہر ميں روشنی کا بخوبی اِنتظام تھا۔ سِرشام 
نصب ستونوں سے آويزاں ليمپوں ميں تيل ڈال جاتے، غروِب آفتاب پر اُنہيں جال ديا جاتا اور ساری ساری رات اُن کی 

  روشنی سے سڑکيں اور گلياں منّور رہتيں۔ يہ اُس َدور کا ايک اور ناقابِل يقين عظيم کارنامہ تھا۔
) کی ُدوسری Pyreneesبل ترقی کی اِس اَوج پر فائز تھی جبکہ کوِه پيرينيز(صدياں ق 12اِسالمی سپين کی تہذيب تو آج سے 

طرف يورپ بھر کے تمام عيسائی ملکوں کی علمی و تہذيبی حالت اور معياِر زندگی اِس قدر ناگفتہ بہ تھا کہ پيرس اور لندن 
من و امان کا مسئلہ درپيش رہتا۔ جيسے بڑے شہروں ميں بھی راتيں گھپ اندھيرے ميں گزرتی تھيں، جس سے اکثر وہاں ا

گلياں کيچڑ اور سيوريج کے بيمارياں پھيالتے پانی سے اَٹی رہتيں اور صديوں بعد تک بھی اُن کی گليوں ميں سٹريٹ الئٹس 
  کا اِنتظام نہ ہو سکا۔

  اِسالمی سپين ميں صنعت و ٹيکنالوجی کا اِرتقاء
ی تعليمات ميں سے ہے۔ اسالم نے اپنے ماننے والوں کو محنت و مشقتحرکت ميں برکت اور کام ميں عظمت اسالم کی بنياد

کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم ديا ہے۔ ہر نبی اپنی اُمت کيلئے آئيڈيل حيثيت رکھتا ہے اور تاجداِر کائنات (ص) کی 
مسلمہ کو محنت ميں  شخصيت قيامت تک کی انسانيت کيلئے مشعِل راه ہے۔ آپ نے اپنی تعليمات اور عمل کے ذريعے اُمتِ 

  عظمت کا درس ديا۔
کہا جاتا ہے۔ يہيں سے صنعت و ‘ حرفہ’کسی خاص فن ميں کی گئی محنت جب ايک خاص مہارت تک پہنچتی ہے تو اُسے 

کے ‘ محنت ميں عظمت’حرفت کو بنياد ملتی ہے اور انسانی معاشرے ميں ٹيکنالوجی کو فروغ ملتا ہے۔ يوں ٹيکنالوجی 
  يجہ قرار پاتی ہے۔عظيم تصّور کا نت

  تاجداِر کائنات (ص) کا فرمان ہے:
  يُحب إذا عمل ٔاحدکم عمالً ٔاَن يتقنہ۔هللا إّن ا

  )4:98(مجمع الزوائد،
  بيشک هللا اِس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم ميں سے کوئی کسی کام کو سرانجام دے تو اُسے مضبوطی سے کرے۔

ق نے جاہل اور گنوار عرب قوم کو چند ہی برسوں ميں اس قابل کر ديا کہ اِسالم کی تعليمات سے ملنے والے محنت کے سب
اُن کا پھريرا تين براعظموں پر لہرانے لگا۔ مسلمان جہاں کہيں فتوحات کرتے وہاں کی آبادی کے دلوں ميں اپنے طرِز 

تصور لے کر پہنچنے کا ‘ محنت ميں عظمت’حکومت اور عدل و انصاف کے باعث ايک اچھا مقام بنا ليتے۔ہر ملک ميں 
والے مسلمانوں نے ہر خطے کو فالحی رياست کے قيام کيلئے دن رات محنت ميں مشغول کر ديا۔ صديوں کی فراغت زده 
قوميں کام کی عظمت سے شناسا ہوتی چلی گئيں اور ديکھتے ہی ديکھتے اُنہوں نے اپنے دور کی مناسبت سے ٹيکنالوجی 

لِب علم اور فنی مہارت کے حصول کی ترغيب اقوام عالم کو اسالم ہی کے آفاقی پيغام کے ميدان ميں کمال حاصل کر ليا۔ ط
سے ُدور کا بھی تعلق نہ تھا۔ ‘ عمل’يونانی سانچوں ميں موجود تھا، جس کا ‘ علم’سے نصيب ہوئی۔ اسالم سے قبل بھی 

مسلمان قوم کو دنيا کی سب سے متحرک اسالم نے علم کو برائے علم نہيں رہنے ديا بلکہ علم برائے زندگی کی تعليم سے 
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قوم بنا ديا اور جن خطوں پر انہيں سياسی غلبہ حاصل ہوا وہاں کے عوام نے ان سے متاثر ہو کر محنت شروع کر دی اور 
ديکھتے ہی ديکھتے وه ٹيکنالوجی کے ميدان ميں کمال پا گئيں۔ آج مسلمان تو اگرچہ اپنی اصل دينی تعليمات سے ُرو گرداں 

ر پسمانده ہو چکے ہيں مگر محنت کا وه تصّور جو انہوں نے سپين کے راستے يورپ کو ديا تھا وه پوری دنيا ميں اپنے ہو ک
  ثمرات مرتب کر رہا ہے۔

سِر دست ہم سپين کے اِسالمی دور کی ٹيکنالوجی کا ِذکر کريں گے تاکہ قارئين پر اسالمی سپين ميں فروغ پانے والی صنعت
  ہو سکے:و ٹيکنالوجی عياں 

  )Paper industryکاغذ سازی (
حصول و افشائے علم ميں کاغذ کو مرکزی کردار حاصل ہے۔ بغداد کی خالفِت عباسيہ اور سپين کی خالفِت اُمويہ کے دور 

ميں علم کی وسيع پيمانے پر ترويج اشاعت کتب ہی کے ذريعے ممکن ہوئی۔ کاغذ کی ايجاد سے قبل جن اشياء (چمڑے 
تابيں لکھی جاتی تھی وه اس قابل نہ تھيں کہ فقط اُن کے بل بوتے پر الکھوں کتب پر مشتمل بڑی بڑی الئبريرياںوغيره) پر ک

  ُوجود ميں آ سکتيں۔
ُروئی سے بننے واال کاغذ مسلمانوں کی ايجاد ہے، اُس سے پہلے ُدنيا ميں ريشمی کيڑے کے خول سے کاغذ بنايا جاتا تھا، 

ا ہوتا بلکہ صرف انہی ممالک ميں دستياب ہوتا جن کی آب و ہوا اس قدر موزوں ہو کہ ريشم کا جو نہ صرف بہت زياده مہنگ
کيڑا وافر مقدار ميں پرورش پا سکے۔ چنانچہ قروِن ُوسطٰی ميں يورپی ممالک ميں چمڑا ہی وه واحد شے تھی جس پر کتب 

ريوں نے مذہبی رسائل لکھنے کيلئے قديم يونانی کتب لکھی جاتيں۔ چمڑا اِس قدر مہنگا اور کم ياب تھا کہ اُس َدور کے پاد
کے حروف چھيل کر اُن کا چمڑا استعمال کرنا شروع کر ديا جس سے يونانيوں کی بہت سے عقلی اور فلسفيانہ تصنيفات 

  تلف ہو گئيں۔
ں کی مدد سے ء ميں چين کے مغربی عالقے سنکيانگ کو فتح کيا تو اُس وقت چين کے قيدی سپاہيو704مسلمانوں نے جب 

سمر قند ميں کاغذ بنانے کے کارخانے قائم کئے۔ يہيں سے انہيں کاغذ کی صنعت کو اپنانے اور فروغ دينے کا خيال آيا۔ کچھ 
کاغذ نمونے کے طور پر اسالمی سلطنت کے مرکزی شہروں دمشق اور بغداد بھيجے گئے اور فقط دو سال کے انتھک 

نامی مسلمان سائنسدان نے روئی سے بننے واال کاغذ ايجاد کر ليا۔ جسے  ء ميں يوسف بن عمر706تجربات کے بعد 
"ِدمشقی" کاغذ کے نام سے جانا جانے لگا۔ يہ کاغذ سمرقندی کاغذ کو مات کر گيا۔ يوں آٹھويں صدی عيسوی کے اندر اندر 

عياری کاغذ وافر مقدار ميں تمام مسلمان ممالک ميں بقدِر ضرورت کاغذ سازی کی صنعت فروغ پذير ہوئی اور سستا اور م
صناعۃُ ’ء ميں کاغذ سازی کا پہال بڑا سرکاری کارخانہ فضل بن يحٰی برمکی نے قائم کيا جسے 794بننے لگا۔ بغداد ميں 

) کا استعمال ختم ہونے لگا اور کچھ ہی papyrusکا نام ديا گيا۔ روئی کے کاغذ کی آمد سے مصری قرطاس (‘ الورقہ
ق اور طرابلس ميں کاغذ سازی کی صنعت فروغ پذير ہوئی۔ طرابلس کے بعد مراکش ميں بھی کچھ عرصے ميں تہامہ، دمش

  فيکٹرياں کاغذ بنانے لگيں۔ يہيں سے يہ صنعت سپين ميں داخل ہوئی۔
  معروف مستشرق منٹگمری واٹ اِس سلسلے ميں رقمطراز ہے:

Harun ar‐Rashid's vizier, Yahya the Barmakid, built the first paper‐mill in Baghdad about the year 
800. The manufacture of paper then spread westwards through Syria and North Africa to Spain, 
and it came into common use. In the twelfth century pilgrims from France to Compostela took 

back pieces of paper as a great curiosity, though Roger II of Sicily had used paper for a document 
in 1090. From Spain and Sicily the use of paper spread into western Europe, but paper‐mills were 

not established in Italy and Germany until the fourteenth century.  
)W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, p.25(  

يورپ بھر ميں سپين پہال ملک ہے جہاں کاغذ بنانے کا کام شروع ہوا۔ اسالمی سپين ميں کاغذ سازی کی صنعت مشرقی 
)ميں کاغذ سازی کا کارخانہ قائم ہوا۔تھوڑے ہی عرصے ميں Xatiuaء ميں شاطبہ(1085اسالمی سلطنت ہی سے پہنچی۔ 

سپين کے ماہرين نے کاغذ سازی کو نئے انقالبات سے روشناس کيا۔ سپين کا کاغذ مضبوط اور معياری ہوتا ۔ اسالمی 
)ميں نہايت عمده کاغذ تيار ہوتا تھا جس کی نظير دنيا بھر ميں نہيں ملتی۔ اپنے بہترين معيار کی Xatiuaبالخصوص شاطبہ(

)، غرناطہ Cordoba)کے عالوه قرطبہ (Xatiuaنے لگا۔ شاطبہ(بدولت اُسے آس پاس کے بہت سے ممالک کو برآمد کيا جا
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)Granada) قسطلہ اور بلنسيہ ،(Valenciaميں بھی کاغذ سازی کے بڑے کارخانے موجود تھے۔ (  

  )Textile engineeringٹيکسٹائل انجينئرنگ (
سے کسی دور کے کسی  خوراک کے بعد لباس انسانی زندگی کی سب سے بنيادی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت و اہميت

بھی معاشرے نے انکار نہيں کيا۔ يہ الگ بات کہ دولت کی فراوانی اور اخالقی بے راه روی لباس پہنے ہوئے بھی بے لباسی
کی کيفيت پيدا کر دے۔ اسالم نے جہاں لباس کيلئے ضروری ستر کی حدود متعين کی ہيں وہاں اُس کی زينت کی طرف بھی 

) ميں تقوٰی کا لباس اپنانے کا حکم7:26طنی حسن و زيبائش کيلئے لِبَاُس التَّقوٰی ٰذلَِک َخيٌر (االعراف،توجہ دالئی ہے۔ جہاں با
 ديا گيا وہاں جميع بنی آدم کو هللا کے حضور حاضری اور سجده ريزی سے قبل بہترين لباس زيِب تن کرنے کا بھی حکم ديا۔

  فرماِن خداوندی ہے:
  ينَتَُکم ِعنَد ُکلِّ َمسِجٍد۔يَا بَنِٓی آَدَم ُخُذوا زِ 

  )7:31(االعراف،
  اے اوالِد آدم! تم ہر نماز کے وقت اپنا لباِس زينت ( پہن ) ليا کرو۔

رّب العزت نے لباس کی اہميت اور زينت کی طرف ِدالئی، يہ اِسی توجہ کا ثمره تھا کہ مسلمانوں نے هللا اِس آيِت کريمہ ميں ا
) ميں پہلے سے مرّوجہ newly conqueredکر ليا۔ ابتداء ميں نو مفتوحہ عالقوں ( پارچہ بافی کی صنعت ميں کمال حاصل

ٹيکسٹائل کی صنعت مسلمانوں ميں متعارف ہوئی۔ جس کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے اِس فن ميں بھی اپنا ايک 
  ۔) قرار پائےleaderتشخص قائم کر ليا اور ٹيکسٹائل کے باب ميں بھی دنيا بھر کے اِمام (

) آس پاس کے بہت سے garmentsاسالمی سپين ميں ٹيکسٹائل کی صنعت اپنے عروج پر تھی يہاں کے تيار شده ملبوسات (
ممالک کو برآمد بھی کئے جاتے تھے۔ حتٰی کہ مرکزی اسالمی سلطنت کے دارالخالفہ بغداد ميں بھی سپين کے معيار کا کپڑا

ُدنيا بھر ميں خاص شہرت رکھتے تھے۔ اور اکثر مؤرخين سپين کے شاہی ‘ رازطِ ’اور ‘ ديباج’تيار نہ ہوتا تھا۔ سپين کا 
  ملبوسات کو بغداد کے شاہی ملبوسات پر فوقيت ديتے ہيں۔

کی تياری ميں سب شہروں سے بڑھ کر تھا، جہاں پارچہ ‘ ديباج) ’Almeriaسپين کے جنوبی ساحل پر واقع شہر المريہ (
تھيں۔ اُس َدور کے سياحوں اور مؤّرخين نے المريہ کے ديباج کی اعلٰی بُنت کی بہت سے زائد مشينيں نصب  4,500بافی کی

  تعريف کی ہے۔
ٹيکسٹائل کے سلسلے ميں بغداد کی مرکزی اسالمی سلطنت کی طرح مسلم سپين ميں بھی روئی کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ 

) اعلٰی قسم کی کپاس کی کاشت botanistsن نباتات (کپاس کی وسيع پيمانے پر کاشت کا بخوبی انتظام کيا جاتا اور ماہري
  کيلئے نت نئے تجربات کرتے جن کے نتيجے ميں سپين کی ٹيکسٹائل ٹيکنالوجی اپنے دور کے عروج کو جا پہنچی۔

Cotton was in India and ancient Egypt but it became an important textile only after the advent of 
Islam. Indeed, one of the results of the Muslim agricultural revolution was that cotton plantations 
spread throughout all Islamic lands, in the east as well as the west. Fine cotton was manufactured 

and exported to various countries, including China and the Far East.  
)Ahmed Y. Al‐Hassan, Islamic Technology, p.181(  

سپين ميں ٹيکسٹائل ٹيکنالوجی کو متعارف کروانے کا سہرا بھی عرب مسلمانوں ہی کے سر ہے۔ مسلمانوں نے دوسری 
صدی ہجری ميں وہاں ٹيکسٹائل کی صنعت کا آغاز کر ديا تھا۔ جبکہ فرانس اور جرمنی ميں يہ صنعت بہت عرصہ بعد 

  ب چھٹی اور آٹھويں صدی ہجری ميں پہنچی۔بالترتي

  )Watchesگھڑياں (
) بھی مسلمانوں کا پسنديده علم رہا ہے۔ ان دونوں علوم time keeping) کی طرح علم الميقات (astronomyعلم فلکيات (

ن کے زائيده ان ميں مسلمانوں نے بيش بہا اضافے کئے اور يونانی دور کی بے شمار خطاؤں کو ُدور کر کے بنی نوع انسا
علوم کو حقيقی معنوں مين فطری بنيادوں پر اُستوار کيا۔ علم فلکيات اور علم الميقات دونوں ميں وقت کی پيمائش نہايت اہم 

چيز ہے۔ سالوں، مہينوں اور دنوں کی پيمائش کيلئے تو قدرت کی طرف سے مہيا کرده سورج اور چاند رہنمائی کرتے ہيں، 
مات انسان کو وقت شماری کے قابل بناتی ہيں ليکن دن کو گھنٹوں، منٹوں اور سيکنڈوں ميں تقسيم جن سے بننے والی تقوي

کرنا خالصتاً انسان کی شعوری کاِوش کا نتيجہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ايسے آالت کا بنانا ہے جن کی مدد سے دن کے 
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  مختلف پہروں اور لمحوں کا شمار ممکن ہو سکے۔
اسالم کی آمد سے قبل بھی کچھ قديم پيمانے اور آالت مرّوج تھے ليکن سادگی کی بناء پر اُن کی  وقت کی پيمائش کيلئے

  کارکردگی خالی از خطا نہ تھی۔
مسلمانوں نے ميکينکل گھڑياں ايجاد کيں اور اُن ميں پنڈولم استعمال کر کے ان کی کارکردگی کو بہتر کيا۔ جامع دمشق (شام) 

ب و غريب گھڑی آويزاں تھی جو دن کے پہروں اور گھنٹوں کا اعالن مختلف طريقوں سے مين ايک کافی بڑی اور عجي
کرتی تھی اور اُس کی کارکردگی بھی نہايت عمده تھی۔ وه گھڑی اپنے دور کا نہايت حسين عجوبہ تھی۔ 

صيل سے بيان کيا )کے نامور سياح ابن جبير نے اپنے سفرنامہ ميں اس گھڑی کی کارکردگی کو کافی تفVelenciaبلنسيہ(
  )207ہے۔ (رحلہ ابن جبير:

اِسالمی سپين ميں ہاتھ پر باندھی جانے والی گھڑياں بھی بنائی جاتی تھيں جنہيں "منتقلہ" کہا جاتا تھا۔ اُن گھڑيوں کی مدد 
جس کیسے منٹوں تک کے وقت کا صحيح تعين کيا جا سکتا تھا۔ عباس بن فرناس نے بھی ايک نہايت عمده گھڑی بنائی تھی 

) کے شعبے ميں بھی سپين کے مسلمان ايشيا کی اِسالمی خالفت timekeepingکارکردگی بے مثل تھی۔ يوں علم الميقات (
  سے کسی طور پيچھے نہ تھے۔

  )Kinetic energyحرکی توانائی (
چھوٹے بڑے کام پانی اور بجلی کے ذريعے حرکی توانائی کا حصول اور اُس کی مدد سے روز مّره زندگی کے کئی ايک 

سر انجام دينا اسالمی سپين ميں معروف تھا۔ ماہر انجينئرز کے عالوه عام لوگ بھی نہ صرف حرکی توانائی کا استعمال 
  سمجھتے تھے بلکہ عمالً اُس سے فائده بھی اُٹھاتے تھے۔

ھيں۔ پون چکياں اناج کی پسائی وغيره کيلئے پانی اور ہوا کے زور سے چلنے والی چکياں پورے ملک ميں عام ت
)windmills عموماً ايسے پہيوں پر بنائی جاتی تھيں کہ بوقت ضرورت اُن کا ُرخ ہوا کی سمت گھما ليا جاتا تھا۔ پن چکيوں (
)water mills کيلئے درياؤں کا پانی نہروں کے ذريعے مخصوص جگہوں پر ال کر بلندی سے يکدم گرا ديا جاتا جس سے (

گ جاتيں۔ پن بجلی کيلئے بنائے جانے والے بڑے بڑے ڈيم آجکل اسی بنياد پر قائم کئے جاتے نيچے لگی چرخياں گھومنے ل
)کے کنارے سينکڑوں پن چکياںGenil River‘ (دريائے شنيل’)اور Guadalimar River‘ (دريائے وادی کبير’ہيں۔ چنانچہ 

تھا کہ پون چکياں کشتيوں پر نصب ہونے لگ  غلہ پيسنے کيلئے نصب تھيں۔ حرکی توانائی کا استعمال اس قدر عام ہو چکا
گئی تھيں۔ ايسی پون چکياں بالعموم لوگوں کو کرايہ پر دينے کيلئے بنائی جاتی تھيں اور انہيں بآسانی دوسرے مقامات پر 

  منتقل کيا جا سکتا تھا۔ 
ا گيارھويں صدی عيسوی ) کے جس سلسلے کا آغاز کيا تھkinetic energyاسالمی سپين ميں عربوں نے حرکی توانائی (

تک وه مغربی يورپ کے چند ممالک تک بھی پھيل گيا اور وسطی يورپ ميں يہ طريِق کار چودھويں صدی تک پہنچ سکا۔ 
) بڑی تعداد ميں موجود windmillsچنانچہ آج بھی يورپ کے اکثر ممالک بالخصوص ہالينڈ اور بيلجيئم ميں پون چکياں (

  ہيں۔

  )Chemical technologyکيميکل ٹيکنالوجی (
اِسالمی سپين کے دوِر عروج ميں مسلمانوں نے کيميکل ٹيکنالوجی کی طرف بھی خاص توجہ دی اور روزمّره زندگی ميں 

  کارآمد بہت سی اشياء بنائيں۔
ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں خطاطی مسلمانوں کا ہر ِدل عزيز فن تھا۔ بہترين خطاطی کيلئے معياری روشنائی اور رنگوں کی 

نے رنگوں کے معيار کو بہتر کيا اور خاص قسم کی روشنائياں ايجاد کيں جو سالہا سال اپنا اثر نہ چھوڑتی تھيں۔ مصوری 
  ميں استعمال ہونے والے رنگوں کيلئے وه ايک خاص قسم کی وارنش بھی بناتے جس سے وه ديرپا ہو جاتے۔

ں نے کارہائے نماياں سر انجام ديئے۔ مسلمانوں کی سپين آمد سے قبل شيشہ کی شيشہ سازی کی تاريخ ميں بھی مسلمانو
) کے قريب شيشے کی ايک بڑی کان موجود تھی۔ اسالمی دور کے اوائل Cordobaصنعت وہاں موجود تھی اور قرطبہ (

ِت شاہی ميں سونے چاندی کی اندلس آمد کے بعد اُس کے اِيماء پر محال‘ زرياب’ميں شيشے کے برتنوں کا رواج نہ تھا مگر 
کے برتنوں کی بجائے شيشے کے برتنوں کو رواج پڑا۔ يہيں سے شيشہ سازی کی صنعت نے ترقی کی اور ديکھتے ہی 

  ديکھتے عوام و خواص بھی شيشے کے برتنوں کا عام استعمال کرنے لگے۔
يا۔ وه چکنی مٹی کو بھٹی ميں پکاتا اور اس ہوائی جہاز کے موجد عباس بن فرناس نے شيشہ بنانے کا ايک نيا طريقہ ايجاد ک
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سے شيشہ بناتا ۔ شيشہ سازی کا يہ نيا اُسلوب جلد ہی سپين ميں رواج پکڑ گيا۔ اُس نے اس نئے طريقے کی ترويج کيلئے اس 
 ) ميں شيشہ سازی کے بڑے کارخانے قائم تھے۔Almeriaپر ايک کتاب بھی لکھی تھی۔ جنوبی ساحل پر واقع شہر المريہ (

جہاں سے شيشے کی مصنوعات کی اندروِن ملک سپالئی کے عالوه برآمد بھی کی جاتی تھيں۔ اِس کے عالوه ُمرسيہ 
)Murcia) مالقہ ،(Malaga) غرناطہ ،(Granada) قرطبہ ،(Cordoba) لورقہ ،(Lorca اور موجوده پرتگال ميں واقع (

ی اور مقامی استعمال کيلئے وافر مقدار ميں مصنوعات تيار ) ميں بھی شيشہ سازی کی صنعت فروغ پذير تھBejaشہر باجہ (
  کی جاتی تھيں۔

چمڑے کی مصنوعات کے سلسلے ميں بھی سپين کے مسلمان کافی آگے تھے۔ اُنہوں نے چمڑے کی تياری ميں استعمال 
مڑے کی صنعت ) چBeja) اور باجہ (Cordobaہونے والے ايسے کيميکلز ايجاد کئے جو چمڑے کو ديرپا رکھتے۔ قرطبہ (

ميں خاص مقام رکھتے تھے۔ قرطبہ تو ليدر انڈسٹری کی بدولت پورے يورپ ميں مشہور تھا ۔ يہی وجہ ہے فرانس ميں ايک 
  کہا جاتا رہا۔ cordonniersاور چرم سازی کا کاروبار کرنے والوں کو  cordovanعرصے تک چمڑے کو 

‘ سمور’) سے Bay of Biscayمقام رکھتا تھا۔ خليج بسکونيہ ( ) اہمZaragozaسمور کی پوستين کے سلسلے ميں سرقسطہ (
نامی جانور کا شکار کيا جاتا ۔ جس کے بعد اُس کی کھال کو سرقسطہ لے جايا جاتا جہاں چرم سازی کا بخوبی انتظام تھا۔ 

اس کی برآمد سے بھی  ہی کہا جاتا تھا۔ يہ نہايت قيمتی ہوتی اور‘ سمور ’کی کھال سے بننے والی پوستين کو بھی ‘ سمور’
) ميں بعض قسم کے اسلحہ کيلئے بھی چمڑے کا استعمال کيا جاتا۔ يہاں کی شيلڈز بڑیMurciaزر مبادلہ کمايا جاتا۔ مرسيہ (
  مضبوط اور معياری ہوتی ۔

  )Ordnanceاسلحہ سازی (
کو صفحۂ ہستی سے ناپيد کر دينا  جہاد اِسالم کے بنيادی ارکان ميں سے ہے۔ ظلم اور جبر و بربريت کی ہر ناروا صورت

مسلمانوں پر فرض ہے ۔ تاريِخ عالم گواه ہے کہ جب بھی کسی مفلوک و مظلوم نے مسلمانوں کو مدد کيلئے پکارا آِن واحد 
  ميں وه ظلم کا سر کچلنے کو پہنچ گئے۔ چنانچہ ايسے بہت سے واقعات تاريخ کے صفحات ميں بکھرے ہوئے ہيں۔

ب سے اہم اور ضروری شے اسلحہ سازی ميں خود کفالت تھی۔ مرکزی اسالمی سلطنت کی طرح جہاد کے سلسلے ميں س
اندلس کی اسالمی حکومت بھی اسلحہ سازی ميں مکمل طور پر خود کفيل تھی۔ سپين کے بہت سے اضالع ميں لوہے کی 

ضرورياِت زندگی کے ساتھ ساتھ اُس  کانيں موجود تھيں جن سے بھاری مقدار ميں لوہا نکاال جاتا تھا۔ چنانچہ ديگر بہت سی
) کی تلواريں اپنی Toledoسے تلواريں، تير، نيزے، زرہيں اور خود (ہيلمٹ) وغيره بھی بنائے جاتے تھے۔طليطلہ (

) کا بھی اچھا مقام تھا۔ اُن Sevilleمضبوطی اور کاٹ ميں ُدنيا بھر ميں اپنا ثانی نہيں رکھتی تھيں۔ شمشير سازی ميں اشبيليہ (
) Zaragoza) اور سرقسطہ (Almeria)، الِمريہ (Murcia)، ُمرسيہ (Granada)، غرناطہ (Cordobaعالوه قرطبہ ( کے

بھی اسلحہ سازی ميں مشہور تھے۔ ان شہروں ميں عمده قسم کے ہتھيار تيار ہوتے اور انہيں حسِب ضرورت ملک کے 
  ُدوسرے شہروں ميں بھی بھيجا جاتا تھا۔

تھياروں کے عالوه اسالمی سپين کے مسلمان بارود اور توپ کا استعمال بھی شروع کر چکے تھے۔ اپنے دور کے روايتی ہ
بارود کا استعمال انہوں نے ايشيا کی مرکزی اسالمی خالفت سے سيکھا تھا۔ مسلمانوں نے حجاج بن يوسف کے دور 

ميں توپ کا استعمال عام ہونے لگا اور اسے ء ميں پہلی بار توپ اور بارود کا استعمال کيا۔ بعد ميں اسالمی سپين 692ميں
متعدد جنگوں ميں استعمال کيا گيا جبکہ مد مقابل انگريزوں کی طرف سے اسالمی سپين کے خالف جنگ ميں توپ کا سب 

  ء کی جنگ ميں کيا گيا۔1346سے پہال استعمال

  )Aeroplaneہوائی جہاز (
سس کا ماده کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ يہ تجسس ہی تھا جو سيدنا آدؑم اپنی تخليق کے اّول روز سے ہی انسان کے دل ميں تج

کو دانۂ گندم تک لے گيا۔ تجسس نے ہميشہ بنی نوع انسان کو ترقی کے شاہراه پر گامزن کيا۔ سمندر کے پار اور پہاڑ کی 
ا کہ انسان نے پورے کرۀ اوٹ ميں کيا واقع ہے؟ يہ تجسس اِنسان کو صحرا نَوردی پر مجبور کرتا رہا اور ايک وقت آي

ارضی کا چپہ چپہ چھان مارا اور انچ انچ کے نقشے بنانے ميں کامياب ہو گيا۔ سطِح زمين کا قيدی انسان جب پرندوں کو 
آزادانہ فضا کی بلنديوں ميں اڑتے ديکھتا تو اُس کے دل ميں بھی اُڑنے کی خواہش جنم ليتی۔ پرندوں کيلئے اپنی خالی خولی 

کی ہڈيوں کی نسبت فضائی اُڑان ممکن تھی جبکہ انسان کے اعصاب اُس کے بدن کے وزن کو اُڑانے کيلئے اور ہلکی پھل
کافی نہ تھے۔ تاہم مختلف ادوار ميں مختلف معاشروں کے لوگوں نے اپنے بازوؤں کے ساتھ پر باندھ کر اُڑنے کی کوشش 
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ن ميں سے اکثر اپنی جان سے ہاتھ دھو بيٹھے۔ اس کی اور پہاڑی ڈھالنوں سے کود کر مختصر سی اڑان بھی کی مگر اُ
ء ميں اُس وقت ہوئی جب رائٹ برادران نے اپنے خود ساختہ ہوائی جہاز کی پہلی 1903ستمبر17ديرينہ خواہش کی تکميل 

ء ميں کامياب ہونے واال انسان ايک صدی گزرنے سے بھی بہت 1903منٹ پر مشتمل تھی۔12کامياب پرواز کی جو صرف 
تاروں پر کمنديں ڈالنے لگا اور اُ س نے آواز سے تيز رفتار سفر کرنے والے جہاز ايجاد کر لئے۔ ايسا کرتے وقت پہلے س

  صديوں کا انسانی شعور اُس کی پشت پناہی کرتا ہے۔
يا نے نويں صدی عيسوی ميں ايجاد ک‘ عباس بن فرناس’دنيا کا سب سے پہال ہوائی جہاز اسالمی سپين کے مسلمان سائنسدان 

اور اُسے اُڑانے ميں کامياب ٹھہرا۔ اُس نے اپنے جہاز کے دائيں بائيں بڑے بڑے پر بھی لگائے تھے جو جہاز اور اُس کا 
بوجھ اُٹھائے دور تک چلے گئے، تاہم وه جہاز کی لينڈنگ ٹھيک طرح سے نہ کر سکنے کی بناء پر اپنی جان سے ہاتھ دھو 

نہيں بنائی تھی اور وه اس بات سے آگاه نہيں تھا کہ پرندے اپنی ُدم کی مدد سے زمين بيٹھا۔ دراصل اُس نے اپنے جہاز کی ُدم
  پر واپس اُترتے ہيں۔

ہوائی اُڑان کی حد تک عباس بن فرناس کی يہ کوشش بنی نوع انسان کے اذہان پر ايک دستک تھی۔ بڑی بڑی ايجادات کے 
نتی ہيں۔ اسالمی سپين کی تاريخ ميں ميسر اس ايک مثال سے اس پس منظر ميں انسان کی ايسی ہی ابتدائی کوششيں بنياد ب

بات کا بخوبی اندازه ہوتا ہے کہ وہاں کے مسلمان سائنسدان سائنس و ٹيکنالوجی کے فروغ ميں کس قدر جنونی انداز اختيار 
 کر چکے تھے کہ اپنی جان کو بھی داؤ پر لگا دينے سے گريز نہيں کرتے تھے۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  )Civil engineeringِسول انجينئرنگ (
مسلمان جس خطۂ ارضی ميں بھی حکمران ہوئے وہاں کے تہذيب و تمدن کے ارتقاء اور اُس ميں اسالمی روايات کے فروغ 

کے عالوه تعميرات کی صورت ميں بھی انہوں نے وہاں اَنمٹ نقوش چھوڑے۔ اِسالمی سپين کے مسلمان حکمران بھی 
نے بہت سی باقيات چھوڑيں۔ اُن کی تعميرات ميں عمارات،  تعميرات کا نہايت عمده ذوق رکھتے تھے۔ اندلس ميں اُنہوں

شاہراہيں اور درياؤں پر بنائے گئے پل شامل ہيں، جو سپين کے انجينئروں کی ماہرانہ کاريگری کا منہ بولتا ثبوت ہيں۔ ِسول 
کا ذکر کرتے ہيں تاکہ انجينئرنگ کے ذيل ميں اسالمی سپين بہت آگے تھا۔ يہاں ہم تفصيل ميں جائے بغير چند اہم عمارات 

  قارئين پر سپين کے اسالمی دور کا يہ نقشہ بھی واضح ہو سکے:

  مسجِد قرطبہ
ء ميں رکھا تھا، بعد 959قرطبہ کی عظيم جامع مسجد جس کا سنگِ بنياد عبدالرحمن سُوم نے اپنی وفات سے دو برس پہلے 

ُم الشان مساجد ميں سے ايک ٹھہری۔ وه ايک مستطيل شکل کے خلفاء نے اُسے مزيد وسعت دی اور وه تاريِخ اِسالم کی عظي
فٹ بلند بنائے گئے۔ مسجد  70کی مسجد ہے جس کی ديواريں بڑے قيمتی اور نفيس پتھروں سے بنی ہيں۔ اُس کے مينار 

ی کل پاؤنڈ زيتون کا تيل اِستعمال ہوتا تھا۔ مسجد کے ستونوں ک24,000فانوس روشن ہوتے جن کے لئے ساالنہ  4,700ميں
ہے جو اعلٰی کوالٹی کے ديده زيب ماربلز سے تعمير کئے گئے تھے۔ ستونوں کے اُوپری حصہ ميں ُدہری  1,390تعداد

محرابيں بنا کر اُن کے حسن کو مزيد اُجاگر کيا گيا ہے، جو تمام عالِم اِسالم ميں اپنی نوعيت کا انوکھا کام ہے۔ مسجد کی 
ستقامت ديدنی ہے۔ آٹھويں صدی عيسوی ميں قرطبہ کے اندر ايسی حسين و جميل اور تعمير ميں اِسالمی شان و شوکت اور اِ 

مضبوط عمارت کا ُوجود حيرت انگيز بات ہے، جبکہ اُس دوران ميں ُدنيا ميں عام طور پر انجينئرز ميں اِتنی قابليت بھی نہيں
ده زيب رنگوں کے حسين اِمتزاج سے اِنتہائی پائی جاتی تھی۔ مسجد کی تعمير ميں کاشی کاری کا کام اپنی نفاست اور دي

  خوبصورت شکل اِختيار کر گيا ہے، جسے ديکھ کر آج بھی اِنسان کی آنکھيں خيره ہوتی ہيں۔
  ايک انگريز مؤرخ نے اُس مسجد کے بارے ميں يہاں تک لکھا ہے کہ:

Whatever the human eye has witnessed this is the most charming of them all, and its 
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craftsmanship and splendour are not to be found in any of the ancient or modern monuments.  
ترجمہ: "يہ اِنسانی آنکھ کے سامنے سے گزرنے والے تمام مناظر ميں سے سب سے زياده ِدلکش منظر ہے اور اس کی 

  ۔"مہارت اور عظمت قديم يا جديد عمارات ميں کہيں نہيں ملتی
عالمہ اقبال نے مسجِد قرطبہ پر باِل جبريل ميں ايک طويل نظم لکھی، جو اندلس ميں مسلمانوں کے عروج و زوال ميں 

مخفی اَسرار سے پرده سرکاتی نظر آتی ہے اور دوِر حاضر کے مسلمان کو ايک عظيم اِنقالب کا درس ديتی ہے۔ اُس طويل 
  چند اَشعار يوں ہيں:نظم ميں مسجِد قرطبہ کی تعريف ميں کہے گئے 

  تيرا جالل و جمال، مرِد خدا کی دليل
  

  وه بھی جليل و جميل، تو بھی جليل و جميل
  تيری بناء پائيدار، تيرے ستوں بے شمار
  شام کے صحرا ميں ہو جيسے ہجوِم نخيل

  تيرے َدر و بام پر وادئ اَيمن کا نور
  تيرا مناِر بلند جلوه گِہ جبرئيل

  مسلماں، کہ ہے مٹ نہيں سکتا کبھی مردِ 
  اُس کی اَذانوں سے فاش سِر کليم و خليل

  قصُر الزہراء
تعمير کروايا، جو اُس کی ايک بيوی ‘ قصرالزہراء’نے ايک محل ‘ عبدالرحمن سوم’ميل مغرب کی طرف  400قرطبہ سے 

آباد ہو گيا۔ قصر الزہراء ايک  نامی شہر‘ مدينۃُ الزہراء’کے نام سے موسوم تھا۔ بعد اَزاں اُس محل کے اِردگرد ‘ الزہراء’
ايسی عظيم الشان عمارت تھی جس کا مقابلہ عظيم تاريخی عمارات ميں کسی کے ساتھ بھی کيا جا سکتا ہے۔اُس کے در و 
ديوار منقّش تھے اور اُن ميں جگہ کی مناسبت سے تصاوير بھی کنده کی گئی تھيں جو اندلس ميں اِسالمی فِن مصّوری کی 

کی تعمير کے لئے بغداد اور قسطنطنيہ جيسے ُدور دراز ممالک سے ‘ قصر الزہراء’ولتا ثبوت ہيں۔ عظمت کا منہ ب
انجينئروں اور کاريگروں کو باليا گيا تھا جنہوں نے اپنی کماِل صناعی سے عمارت کو وه حسِن دوام بخشا کہ وه رشِک 

اڑوں سے نہر کاٹ کر الئی گئی تھی جس سے نہ صرف خالئق ہو گئی۔ پانی کی بہم رسانی کے لئے بُعِد مسافت پر واقع پہ
کو ‘ قصر الزہراء’محل کے حوض اور فّواروں کو پانی ميسر آتا بلکہ مقامی آبادی کے پينے کے لئے بھی کافی ہوتا۔ 

  کا نام بھی ديا گيا جو اندلس ميں اِسالم کی تہذيبی روايات کا امين تھا۔‘ دارالروضہ’
  )4:172(تاريخ ابن خلدون، 

کی تصوير نقش کی گئی، جس کے نام پر اُس کا ‘ زہراء’کے دروازے پر عبدالرحمن سوم کی محبوب بيوی ‘ قصر الزہراء’
  پڑ گيا۔‘ قصر الزہراء’نام 

  )4:510(دولۃُ االسالم فی االندلس، 
  بيان کرتا ہے:‘ ضياء پاشا’يہ عجوبۂ روزگار اِس قدر عظيم فن کا آئينہ دار تھا کہ ايک ترکی مؤّرخ 

This palace is such a wonder of the world that a concept of the design of this type could not occur 
to any human being from the dawn of creation to this day and human intellect has through the 

ages failed to produce a parallel or even approaching it in beauty of design.  
)Dr. Mustafa Siba', Some Glittering Aspects of the Islamic Civilization(  

ترجمہ: "يہ محل ُدنيا کا ايک ايسا عجوبہ ہے کہ اُس کی ساخت کا تصّور روِز اّول سے لے کر آج تک کسی اِنسان کے بس 
خت ميں اُس کے قريب قريب بھی کوئی مثال پيدا کرنے سے ميں نہيں۔ اِنسانی شعور کئی اَدوار سے اُس جيسی يا جمالياتی سا

  قاصر رہا ہے"۔
کو صحيح معنوں ميں سپين کا ‘ قصر الزہراء’) کے کنارے تعمير ہونے والے Guadalimar River‘ (دريائے وادٔی کبير’

بہت سا تعميراتی سامان  کمرے تعمير کئے گئے۔ تعمير ميں اِستعمال ہونے واال 400تاج کہا جا سکتا ہے۔ اُس محل ميں کل 
سے منگوايا گيا تھا۔ سنگِ مر مر کا بڑا ذخيره ہمسايہ ‘ قسطنطنيہ’جس ميں سنہری ستون اور ديگر ساماِن آرائش شامل ہے، 

 10,000سے درآمد کيا گيا تھا۔ بعض تاريخی ِروايات کے مطابق اُس محل کی تعمير‘ مراکش’مسلمان افريقی رياست 
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صنعِت تعمير کا عظيم ‘ قصر الزہراء’سال کی مختصر مّدت ميں تکميل پذير ہوئی۔  4ف مزدوروں کی محنت سے صر
سنہری ستونوں پر قائم تھا۔ محل ميں صاف شفاف پانی کی چھوٹی چھوٹی نہريں ہر طرف  4,613شاہکار تھا جس کا گنبد 

شی کے نمونوں ميں سنگِ مرمر، سونے رواں رہتيں جو اُس کے حسن کو اور بھی دوچند کئے ديتيں۔ اُس کی ديواروں پر نقّا
  اور جواہرات کا عام اِستعمال کيا گيا تھا۔

  تيرے کنارے کوئی‘ کبير’آِب رواِن 
  ديکھ رہا ہے کسی اَور زمانے کا خواب

  الحمراء
المت کے عالوه ُدوسری اہم عمارت جو سپين ميں اِسالمی فِن تعمير کے منہ بولتے ثبوت کے طور پر زنده س‘ مسجِد قرطبہ’

کی طرح ‘ مسجِد قرطبہ’مربع ميٹر رقبے پر محيط ہے۔ اگرچہ اُس کی تعمير  2,200ہے، جو‘ الحمراء’کھڑی ہے، وه 
مضبوط بنيادوں پر نہيں ہے مگر اُس کے باُوجود صدياں گزرنے کے بعد بھی عمارت کا ابھی تک سالمت رہنا ايک 

ميں سے ايک ہے جسے صديوں قبل نہايت نفاست کے ساتھ تعمير ُدنيا کی يادگار عمارات ‘ الحمراء’معجزے سے کم نہيں۔ 
کيا گيا تھا۔ وه اپنی فصيل اور برجوں کی وجہ سے ايک قلعہ ِدکھائی ديتا ہے۔ اُس کی تعمير غرناطہ کی سرخ مٹی سے ايک 

قدرتی ڈھالن سےپہاڑی کی ڈھالن پر کی گئی تھی اور اُس ميں جا بجا حوض اور فّوارے نصب ہيں۔ پانی کے بہاؤ کے لئے 
مدد لی گئی ہے جس کی وجہ سے اِضافی توانائی کی بہم رسانی ضروری نہيں رہی۔ محل کا ہر حصہ مرکزی حصے کی 

سی ِدلکشی کا حامل ہے اور ديکھنے واال اُسی حصہ کو اُس کا مرکز سمجھنے لگتا ہے۔ اُس کے ہر حصے ميں آيات، 
‘ الحمراء’) کے بہترين شہ پارے ہيں۔ calligraphyجو اِسالمی فِن خطاطی ( اَحاديث اور عربی اَشعار و عبارات کنده ہيں،

کے پہلو ميں بعد کے اَدوار ميں ايک عيسائی بادشاه نے بھی محل بنوايا تھا جو پختہ پتھروں سے بنا ہے۔ اُس محل کے تضاد 
ی ہوئی جالياں اور مختلف انداز کی کے ساتھ الحمراء کا حسن اور بھی دوباال ہو جاتا ہے۔ پورے محل ميں پتھر کی تراش

محرابيں اُس کے حسن کو چار چاند لگائے ہوئے ہيں۔ يہاں مصّوری اور سنگ تراشی کے بھی چند بہترين نمونے موجود 
  ہيں، جن ميں اُس َدور کے لوگوں کا طرِز بود و باش منقّش کيا گيا ہے۔

اِسالم ميں منفرد حيثيت کا حامل ہے۔ مساجد کے مينار مربع شکل اِسالمی سپين کا طرِز تعمير مجموعی طور پر تمام ُدنيائے 
کے ہيں جو عالِم اِسالم ميں ايک انوکھا طرِز تعمير تھا۔ اُس َدور کی عمارتوں پر جا بجا خطاطی کے بے مثل نمونے ثبت 

ا فِن خطاطی ہوتے تھے۔ عمارات عربی عبارتوں اور آياِت قرآنيہ کی ديده زيب خطاطی سے مزين ہوتيں۔ اندلس ک
)calligraphy اپنے کمال کی بنا پر يورپ کے بہت سے ملکوں ميں فروغ پذير ہوا، چنانچہ اکثر عيسائی سيدنا عيسٰیؑ اور (

سيده مريم عليہ ا السالم کی تصاوير اور مجسموں کی تزئين و آرائش کے لئے اُن پر س کے عالوه کلمۂ طيبہ کی نقاشی بھی 
  انتے تھے کہ يہ کيا الفاظ نقش کئے جا رہے ہيں۔کرواتے، اگرچہ وه يہ نہ ج

  اَغيار کا اِعتراِف عظمت
بعثِت محمدی (ص) کے زير اثر عربوں ميں شروع ہونے والی علمی و ثقافتی تحريک نے عالِم اِسالم ميں علم و تحقيق اور 

  ور ميں بھی ديکھے گئے ہيں۔تہذيب و ثقافت کو خوب فروغ ديا، جس کے نماياں اثرات سپين کی اِسالمی حکومت کے دَ 
E. Rosenthal :بيان کرتا ہے  

In Muslim days, Cordova was the centre of European civilisation and one of the greatest seats of 
learning in the world. After the expulsion of the Moors from Spain, however, Cordova sank to the 
level of a provincial town. Yet her wonderful mosque is a superb legacy of the days when Cordova 

was the capital of the Arab Empire in Spain. "Traces of Arabic Influence in Spain"  
)Islamic Culture 11:336 July, 1937(  

کا مرکز اور ُدنيا کا سب سے بڑا علم و دانش کا مقام تھا۔ تاہم ترجمہ "اِسالمی َدوِر حکومت ميں قرطبہ يورپی تہذيب 
مسلمانوں کے سپين سے اِخراج کے بعد قرطبہ کی حيثيت صوبائی شہر کی سی ره گئی۔ وه عظيم الشان مسجِد قرطبہ اُن 

  عظيم ِدنوں کی ياد ِدالتی ہے جب قرطبہ سپين ميں عرب سلطنت کا داُرالحکومت تھا"۔
  نے يوں بيان کيا ہے: Sir Thomas W. Arnoldاِسی حقيقت کو 

د سويں صدی عيسوی ميں ہی قرطبہ يورپ کا مہذب ترين اور متمّدن شہر بن چکا تھا۔ يہ ُدنيا کے قابِل تحسين اور حيران کن 
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ہ بات عجائبات ميں شامل تھا۔ يہ رياست ہائے بلقان کا "وينس" کہالتا تھا۔ شمال سے جانے والے سياحوں کے علم ميں جب ي
حمام ہيں تو وه خوف اور حيرت کے ملے جلے جذبات کا اِظہار کرتے۔ ليون  900الئبريرياں اور  70آتی کہ اُس شہر ميں 

)Leon) ناقار ،(Navarre) اور برشلونہ (Barcelona کی رياستوں کے حکمرانوں کو جب کبھی سرجن، ماہِر تعميرات (
)Architect) ماہِر ملبوسات ،(Dressmakerا کسی عظيم موسيقار () يSinger کی خدمات کی ضرورت ہوتی تو اُن کی (

  نظريں قرطبہ کی طرف ہی اُٹھتی تھيں اور وه اُنہيں يہيں سے منگواتے تھے۔
)The legacy of Islam(  

  کے الفاظ مالحظہ ہوں: C. H. Haskinsاِ س موضوع پر 
The broad fact remains that the Arabs of Spain were the principal source of the new learning for 

Western Europe.  
)Studies in the History of Medical Science(  

ترجمہ "يہ ايک ناقابِل ترديد حقيقت ہے کہ سپين کے عرب ہی مغربی يورپ کے تمام جديد علوم و فنون کا سرچشمہ اور منبع
  تھے"۔

  يقت کا اِعتراف اِن الفاظ ميں کيا ہے:نے اِس تاريخی حق H. E. Barnesاِسی طرح 
In many ways, the most advanced civilisation of the Middle Ages was not a Christian culture at all, 

but rather the civilisation of the people of the faith of Islam.  
)H.E. Barnes, A History of Historical Writings(  

"بہت سی جہتوں سے قروِن ُوسطٰی کی سب سے زياده ترقی يافتہ تہذيب و ثقافت ہرگز عيسائی ثقافت نہيں تھی بلکہ  ترجمہ:
  يہ ثقافت اِسالمی عقيده رکھنے والی اَقوام کی تھی"۔

  معروف ُمستشرق منٹگمری واٹ لکھتا ہے:
"Yet it was the culture of the Arabs which became the matrix of the new Islamic civilisation, and 

all that was best in the older and higher culture was assimilated into the new culture".  
)W. Montgomery Watt, A History of Islamic Spain, p.166(  

G. R. Gibb پين کی اِسالمی ثقافت نے بھی اِس اَمر کی تصريح کی ہے کہ دسويں صدی سے تيرھويں صدی عيسوی تک س
 يورپ کی سب سے بلند اور ترقی يافتہ ثقافت تھی۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  حصہ ُدُوم
  

  قرآنی وسائنسی علوم کا دائرۀ کار

  

  باب اّول
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  قرآنی علوم کی ُوسعت

اَشرُف المخلوقات بنی نوع اِنسان سے هللا رّب العزت کا آخری کالم حتمی وحی قرآِن مجيد کی صورت ميں قيامت تک کے 
لئے محفوظ کر ديا گيا۔ چونکہ يہ هللا تعالی کی آخری وحی ہے اور اُس کے بعد سلسلۂ وحی ہميشہ کے لئے منقطع ہو گيا، 

قوع پذير ہونے والے ہر قسم کے حقائق کا علم جمع کر ديا ہے۔ کالِم اِٰلہی کی چنانچہ هللا تعالی نے اُس ميں قيامت تک وُ 
جامعيت بنی نوِع انسان کے لئے روِز قيامت تک کے لئے رہنمائی کی حتمی دستاويز ہے جو عقلی و نقلی ہر دو قسم کے 

جملہ علوم و فنون کی جامع ہے۔ علوم کو محيط ہے۔ يہ وه کتاب ہے جو اّول سے آخر تک اصالً تمام حقائق و معارف اور 
  قرآن خود کئی مقامات پر اِس حقيقت کی تائيد کرتا ہے۔

  اِرشاِد باری تعالی ہے:
لنَا َعلَيَک الِکتَاَب تِبيَانًا لُِّکلِّ َشيٍئ۔   َو نَزَّ

  )16:89(النحل، 
  اور ہم نے آپ پر وه عظيم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چيز کا بڑا واضح بيان ہے۔

لفظ کا اِطالق کائنات کے ہر ُوجود پر ہوتا ہے، خواه وه ماّدی ہو يا غير ماّدی۔ جو چيز بھی رِب ذوالجالل کی تخليق شئ کے 
  کہالتی ہے، چنانچہ ہر شئے کا تفصيلی بيان قرآن کے دامن ميں موجود ہے۔‘ شئ’ہے 

  اِرشاد فرمايا گيا ہے:
  َو تَفِصيَل ُکلِّ َشيٍئ۔

  )12:111(يوسف، 
  ہر شئے کی تفصيل ہے۔ اور (قرآن)

  ايک اور مقام پر اِرشاد ہے:
طنَا فِی الِکتَاِب ِمن َشيٍئ۔   َما فَرَّ

  )6:38(االنعام، 
  ہم نے کتاب ميں کوئی چيز نہيں چھوڑی (جسے صراحۃً يا کنايۃً بيان نہ کر ديا ہو)۔

ِن مجيد ميں موجود ہيں اِس لئے اِس حقيقت کو چونکہ اَزل سے ابد تک جملہ حقائق اور َما َکاَن َو َما يَُکون کے جميع علوم قرآ
  اِس انداز سے بيان کيا گيا ہے:

بِينٍ    Oَو اَل َرطٍب وَّ اَل يَابٍِس ااِلَّ فِی ِکتَاٍب مُّ
  )6:59(االنعام، 

  اور نہ کوئی تر چيز ہے اور نہ کوئی خشک چيز مگر روشن کتاب ميں (سب کچھ لکھ ديا گيا ہے)۔
ظ َرطٍب اور يَابٍِس اِستعمال ہوئے ہيں۔ رطب کا معنی تر ہے اور يابس کا خشک۔ يہ آيت قرآنی اِيجاز اِس آيِت کريمہ ميں دو لف

اور فصاحت و بالغت کی دليِل اَتم ہے کيونکہ کائناِت ارض و سماء کا کوئی ُوجود اور کوئی ذّره ايسا نہيں جو خشکی اور 
ر، زمين و آسمان، جمادات و نباتات، جن و اِنس، خاکی ذّرات تری کی دونوں حالتوں سے خاِرج ہو۔ بحر و بر، شجر و حج

اور آبی قطرات، حيوانات اور ديگر مخلوقات الغرض عالِم پست و باال کی جس شے کا بھی تصّور کر ليجئے وه يا تو خشک 
تعمال کر کے درحقيقت ساری ہو گی يا تر يا دونوں حالتوں کا مرکب ہو گی۔ قرآن نے صرف دو لفظ َواَل َرطٍب وَّ اَل يَابٍِس اِس

  کائنات کے ايک ايک ذّرے کا بيان کر ديا کہ اُس کا علم قرآن ميں موجود ہے۔
  ايک اور مقام پر اِرشاد فرمايا گيا ہے:

لنَاهُ تَفِصياًل    Oَو ُکلَّ َشيٍئ فَصَّ
  )17:12(بنی اِسرائيل، 

  اور ہم نے (قرآن ميں) ہر چيز کو پوری تفصيل سے واضح کر ديا ہے۔
  المہ ابِن برہان اِسی کی تائيد ميں فرماتے ہيں:ع

  ما من شئ فھو فی القرآن أو فيہ أصلہ۔
  )2:126(االتقان، 

  کائنات کی کوئی شئے ايسی نہيں جس کا ِذکر يا اُس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔
گی۔ يہ بات لوگوں کی اپنی گويا قرآن ميں يا تو ہر چيز کا ذکر صراحت کے ساتھ ملے گا يا اُس کی اصل ضرور موجود ہو 
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اپنی اِستعداد و صالحيت، فہم و بصيرت اور قوِت اِستنباط و اِستخراج کے پيِش نظر کہی گئی ہے کيونکہ ہر کوئی ہر شئے 
  کی تفصيل قرآن سے اَخذ کرنے کی اِستعداد نہيں رکھتا۔

حجابات اُٹھ چکے ہوں اور اگر قدرت کی طرف سے کسی کو نوِر بصيرت حاصل ہو، اِنشراِح صدر ہو چکا ہو، 
  رّب ُِذوالجالل نے اُس کے سينے کو قرآنی معارف کا اَہل بنا ديا ہو تو اُسے ہر شئے کا تفصيلی بيان بھی نظر آتا ہے۔

  اِسی موقع پر اِمام سيوطی فرماتے ہيں کہ اصالً ِذکر کا معنی يہ ہے:
  ۔هللاما من شئ إال يمکن إستخراجہ من القرآن لمن فھّمہ ا

ميں کوئی ايسی چيز نہيں جس کا اِستخراج و اِستنباط آپ قرآن سے نہ کر سکيں ليکن يہ علوم و معارف اُسی پر آشکار کائنات
  ہوتے ہيں جسے رّب ُِذوالجالل خصوصی فہم سے بہره َور فرما ديں۔

القرآن کے لقب سے  سيدنا عبدهللا بن عباس نبٔی اکرم (ص) کے وه جليُل القدر صحابی ہيں جنہيں حضور (ص) نے ترجمانُ 
  سرفراز فرمايا تھا۔ اُن کے بارے ميں جبرئيِل اَميؑن نے يہ خوشخبری بھی دی تھی:

  إنّہ کائن حبر ھذه األمۃ۔
  وه (عبدهللا بن عباس) اِس اُمت کے سب سے بڑے عالم ہيں۔

  آپ فرماتے ہيں:
  ۔هللالو ضاع لی عقاُل بعيٍر لوجدتُہ فی کتاِب ا

  )2:126(االتقان، 
وی کے فيضان سے مجھے قرآن کی اِس قدر معرفت حاصل ہو چکی ہے کہ) ميرے اُونٹ کی رسی بھی گم ہو (صحبِت نب

  جائے تو قران کے ذريعے تالش کر ليتا ہوں۔
اُونٹ کی رسی کا گم ہونا کتنا معمولی واقعہ ہے ليکن اہِل بصيرت اَيسا معمولی سے معمولی واقعہ اور حادثہ بھی قرآن سے 

  ميں جامعيِت قرآن پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہيں:‘ کتاُب االعجاز’يں۔ محقق بن سراقہ معلوم کر ليتے ہ
  )2:126۔(االتقان، هللاما من شئ فی العالم إال و ھو فی کتاب ا

  کائنات ميں کوئی شئے اَيسی نہيں جس کا ِذکر قرآن ميں موجود نہ ہو۔
و تو وه کائنات ميں موجود نہيں ہو سکتی، گويا قرآن ميں کسی اِس سے يہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شئے قرآن ميں مذکور نہ ہ

چيز کا مذکور نہ ہونا کائنات ميں اُس کے موجود نہ ہونے پر داللت کرتا ہے۔ قرآن کی جامعيت کا يہ عالم ہے کہ اُس ميں 
ہی وجہ ہے کہ اِمام شافعی کسی چيز کے ِذکر يا عدم ِذکر کو کائنات ميں اُس کے ُوجود و عدم کی دليل تصّور کيا گيا ہے۔ ي

  نے جامعيِت قرآن کی نسبت يہ دعوٰی کيا:
  )2:126۔ (االتقان، هللاسلونی عّما ِشئتم، أخبرکم عنہ فی کتاِب ا

  جس چيز کی نسبت چاہو مجھ سے پوچھ لو، ميں تمہيں اُس کا جواب قرآن سے دوں گا۔
  قل فرمايا ہے:ميں ن‘ االم’آپ نے حضرت سعيد بن جبير کا يہ قول بھی اپنی کتاب 

  ۔هللاعلی وجھہ إال وجدت مصداقہ فی کتاب اهللا ما بلغنی حديث عن رسول ا
  )2:126(االتقان، 

  آج تک رسول هللا(ص) کی کوئی حديث مجھے ايسی نہيں ملی جس کا واضح مصداق ميں نے قرآن مجيد ميں نہ پايا ہو۔
ھی يہی کتاب ہے۔ امام بيہقی حضرت حسن سے تمام آسمانی کتابوں کے ثمرات و مطالب اور علوم و معارف کی جامع ب

روايت کرتے ہيں کہ هللا تعالی نے ايک سو چار کتابيں نازل فرمائيں، جن ميں کائنات کے تمام علوم و معارف بيان کر ديئے۔ 
ابوں کے تمام پھر اُن تمام علوم کو چار کتابوں (تورات، زبور، انجيل اور قرآن) ميں جمع کر ديا۔ پھر اُن ميں سے پہلی تين کت

 معارف کو قرآِن حکيم ميں جمع فرمايا اوريوں يہ قرآن ايسی جامع کتاب قرار پائی کی ابِن ابی الفضل المرسيص فرماتے ہيں:
  ص)۔هللا(جمع القرآن علوم األّولين و اآلخرين بحيث لم يح بھا علما حقيقۃ إال المتکلم، ثم رسول ا

  )2:126(االتقان، 
تک، اِبتداء سے اِنتہا تک کائنات کے تمام علوم و معارف کو اپنے اندر اِس طرح جمع کر ليا ہے اِس قرآن نے اّول سے آخر 

  کہ فی الحقيقت خدا اور اُس کے بعد رسول(ص) کے سوا اُن علوم کا اِحاطہ نہ کوئی آج تک کر سکا اور نہ کر سکے گا۔
  چنانچہ حضرت عبدهللا بن مسعود سے اِس سلسلے ميں مروی ہے:

  د العلم فعليہ بالقرآن، فإّن فيہ خير األولين و اآلخرين۔َمن أرا
  )2:126(االتقان، 
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جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے ضروری ہے کہ وه قرآن کا دامن تھام لے کيونکہ اِسی قرآن ميں ہی اّول سے 
  آخر تک سارا علم موجود ہے۔

جوداِت عالم کے اَحوال کا جامع ہونا اور تمام آسمانی کتابوں کے تمام ظاہری و باطنی علوم و معارف کا جامع ہونا، تمام مو
رکھا‘ القرآن’ثمرات و مطالب کا جامع ہونا، يہ وه نماياں خصوصيات تھيں جن کے باعث اِس مقدس کتاب کا نام هللا تعالی نے 

کی ہمہ گيريت اور سائنسی علوم کی ہے۔ اَب ہم قرآِن مجيد کی جامعيت پر چند عملی شہادتيں پيش کرتے ہيں تاکہ علوِم قرآنی
  تنگ دامانی عياں ہو سکے۔

  جامعيِت قرآن کی عملی شہادتيں
  

  ‘ہر معاملے ميں اُصولی رہنمائی’پہلی شہادت ۔ ۔ ۔ 

جامعيِت قرآن کی نہايت وقيع اور عملی شہادت يہ بھی ہے کہ قرآن اپنی تعليمات کے اِعتبار سے اِنسان کی نجی ِزندگی کی 
عملی ضروريات سے لے کر عالمی ِزندگی کے جملہ معامالت پر حاوی ہے۔ حياِت اِنسانی کا مذہبی و ُروحانی پہلو فکری و 

ہو يا ماّدی و جسمانی، عائلی و خاندانی پہلو ہو يا سماجی و معاشرتی، سياسی و معاشی پہلو ہو يا تعليمی و ثقافتی، حکومت و 
ختلف طبقاِت اِنسانی کے نزاعات و معاہدات ہوں يا اَقواِم عالم کے باہمی تعلّقات، سلطنت کی تاسيس ہو يا اِدارت کی تشکيل، م

  اَلغرض قرآنی اَحکام و تعليمات اِس قدر جامع ہيں کہ ہر مسئلے ميں اُصولی رہنمائی قرآن ہی سے ميسر آتی ہے۔
سے ہوتا ‘ داللۃُ النّص’سے، کہيں ‘ ارةُ النّصاِش’سے ہوتا ہے اور کہيں ‘ عبارةُ النّص’قرآنی اَحکام کا بيان و اِستنباط کہيں 

۔ کہيں‘کنايہ’ہے، اور کہيں ‘ صريح’،کہيں ‘ مجاز’ہے، کہيں ‘ حقيقت’سے۔ کہيں اُس کا انداز ‘ اِقتضاُئ النّص’ہے اور کہيں 
ے اور کہيں ہ‘ عام’، کہيں ‘مقيد’ہے، کہيں ‘ مطلق’۔ کہيں ‘مفسر’ہے، اور کہيں ‘ مجمل’، کہيں ‘خفی’ہے، کہيں ‘ ظاہر’
) substantive laws۔ اَلغرض قرآنی تعليمات مختلف صورتوں اور طريقوں ميں موجود ہيں۔ اُن ميں اصل اَحکام (‘خاص’

  ) بھی، جيسا کہ اِس آيِت کريمہ سے ثابت ہے:procedural lawsبھی ہيں اور ضابطہ جاتی اَحکام (
  )5:48ئده، لُِکلٍّ َجَعلنَا ِمنُکم ِشرَعۃً وَّ ِمنھَاًجا۔ (الما

  ہم نے تم ميں سے ہر ايک کے لئے ايک اصل قانون بنايا اور ايک اُس کا ضابطہ و طريِق کار۔
چنانچہ يہی وجہ ہے کہ فقہائے اِسالم نے تمام شعبہ ہائے حيات سے متعلق قوانين اور اُصول و ضوابط کا اِستخراج اصالً 

  قرآن ہی سے کيا ہے۔
عتبار سے بھی جامع و مانع ہے۔ ُدنيا کا کوئی مفيد علم اَيسا نہيں جس کا سرچشمہ قرآن اِسی طرح قرآن علوم کے بيان کے اِ 

بيان کرتے ہيں۔  777,450ميں اِبتدائی طور پر قرآنی علوم کی تعداد‘ قانون التٔاويل’نہ ہو۔ قاضی ابوبکر بن عربی اپنی کتاب 
يقت مترّشح ہوئی کہ قرآِن حکيم ميں اَلَحمد سے َوالنَّاس يہی تعداد قرآِن مجيد کے کل کلمات کی بھی ہے، تو اِس سے يہ حق

تک اِستعمال ہونے واال ہر کلمہ يقينا کسی نہ کسی مستقل علم اور فن کی بنياد ہے۔ گويا ہر قرآنی حرف سے کوئی نہ کوئی 
ِش نظر رہے کہ قرآن علم اور فن جنم لے رہا ہے۔ يہاں سيدنا عبدهللا بن مسعود سے مروی يہ حديِث رسول هللا(ص) بھی پي

کے ہر حرف کا ايک ظاہر ہے اور ايک باطن اور پھر ہر ظاہر و باطن کے لئے ايک حِد آغاز ہے اور ايک حِداِختتام۔ اِس 
لحاظ سے ہر قرآنی حرف کے چار پہلو متعين ہوئے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر بن عربی متذکرةُ الصدر تعداد کو پھر چار سے 

ہے۔ يہ تو ايک بزرگ کی ُوسعِت نظر  3,09,800ں کہ درحقيقت قرآنی علوم کی تعداد کم از کم ضرب ديتے ہوئے فرماتے ہي
ِجيِم اور ِ ِمَن الشَّيطَاِن الرَّ بِسِم هللاِ  ہے، فکِر ہر کس بقدِر ہمِت اُوست۔ اِمام رازی فرماتے ہيں کہ صرف تعّوذ و تسميہ (ٔاَُعوُذ بِا

ِحيِم) ميں الکھوں  حٰمِن الرَّ مسائل کا بيان ہے اور باقی آيات و کلمات کا تو ِذکر ہی کيا۔ ہم يہ سمجھتے ہيں کہ علوم کے الرَّ
اِعتبار سے بھی قرآن کی جامعيت کا يہ عالم ہے کہ اُن کی صحيح تعداد کا شمار ہو سکتا ہے اور نہ اَندازه۔ اَيسے اَقوال يا تو 

درحقيقت قرآنی علوم اِحصاء و تحديد سے ماوراء ہيں۔ کوئی علم ہو يا فن،  اُن اَکابر کی تحقيقات ہيں يا اُن کے ذاتی اِنکشافات،
کوئی صنعت و حرفت ہو يا پيشہ و تجارت، جديد سائنس اور ٹيکنالوجی کی کوئی دريافت ہو يا علوِم قديمہ کی، اِس کائنات 

عالم نے کسی نہ کسی اَنداز سے  ميں کوئی ايسی شئے معرِض ُوجود ميں نہيں آئی اور نہ آ سکتی ہے جس کا ِذکر خاّلقِ 
  قرآِن مجيد ميں نہ کر ديا ہو۔

) اور علِم حياتيات physics) تمام علوم کا سرچشمہ اور مبداء تصور کيا جاتا ہے۔ علِم طبيعيات (philosophyفلسفہ (
)biologyی تين ہيں۔) بھی اِبتداًء فلسفے ہی کا حصہ تھے۔ طبيعی کائنات کے حقائق سے بحث کرنے والے علوم يہ  
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) شروع سے آج تک تين چيزوں سے بحث کرتا چال آيا ہے کہ حقيقت کيا ہے؟ علم کيا ہے اور کيونکر philosophyفلسفہ (
سے ہے۔ اِسی طرح ‘ نصُب العين’اور ‘ علم’، ‘حقيقت’ممکن ہے؟ اور اَعلٰی ترين نصُب العين کيا ہے؟ گويا فلسفے کی بحث 

قيق يہ ہے کہ موجوداِت عالم اور مظاہِر طبيعی کا آغاز کب ہوا؟ کس طرح ہوا؟ اور اُن ) کا موضوِع تحphysicsطبيعيات (
) کا موضوع يہ ہے کہ اِنسان اور ديگر مظاہِر حيات کی اصل biologyمظاہِر طبيعی کی حرکت کی علّت کيا ہے؟ حياتيات (

  علوم کا خالصۂ مبحث يہ ہواکہ: کيا ہے؟ اور تمام مظاہِر حيات کی حرکت اور زندگی کی علّت کيا ہے؟ تينوں
فلسفہ کائنات کی حقيقت، اَعلٰی نصُب العين اور اُس کے علم کی تالش ميں سرگرداں ہے۔ طبيعيات مظاہِر طبيعی اور اُن کی 
حرکت کو جاننے ميں مصروف ہے جبکہ حياتيات مظاہِر حيات کے آغاز اور اُن کے اِرتقاء کو سمجھنے ميں مشغول ہے۔ آج

) کے اَنداز ميں اپنی اِرتقائی منازل طے کرتے چلے آ رہے ہيں اور اُن ميں سے trial / errorوم اِقدام و خطاء (تک يہ عل
کسی ايک علم و فن نے بھی يہ حتمی دعوٰی نہيں کيا کہ اُس نے مظاہِر حيات کے نقطۂ آغاز کو يقينی طور پر جان ليا ہے يا 

ر متعين کر ليا ہے۔ اِسی طرح فلسفہ آج تک يہ دعوٰی نہيں کر سکا کہ اُس اُس نے اُن کی حرکت کی علّت کو حتمی طور پ
فلسفے نفِس ناطقہ کو بھی حقيقت  9کے  9نے وه حقيقت پا لی ہے جو کائنات کی حتمی و اَبدی حقيقت ہے۔ ہندوستان کے 

آئنده فصل ميں مناسِب حال بحث کی  مانتے ہيں اور ماّده کو بھی۔ (سائنسی علوم ميں پائی جانے والی اِقدام خطاء کی رِوش پر
  گئی ہے۔)

  فلسفہ اور قرآن
ہزاروں سال کی اِنسانی جّدوجہد کے باُوجود آج تک يہ علوم و فنون اپنی صحت اور کمال کی حتمی منزل کو نہيں پہنچ 

ے کے تمام مسائل سکے ليکن آخری اِلہامی کتاب قرآن کا يہ عالم ہے کہ سورۀ علق کی صرف پہلی ہی پانچ آيتوں نے فلسف
  کو حل کر ديا ہے۔ آيات مالحظہ ہوں:

  Oَعلََّم ااِلنَساَن َما لَم يَعلَم Oالَِّذی َعلََّم بِالقَلَمِ  Oاِقَرٔا َو َربَُّک االَکَرمُ  Oَخلََق ااِلنَساَن ِمن َعلَقٍ  Oاِقَرٔا بِاسِم َربَِّک الَِّذی َخلَقَ 
  )5۔96:1(العلق،

اُس نے انسان کو (رحِم  O(آغاز کرتے ہوئے) پڑھيئے، جس نے (ہر چيز کو) پيدا فرمايا(اے حبيب!) اپنے رب کے نام سے 
  پڑھئے اور آپ کا رب بڑا ہی کريم  Oمادر ميں) جونک کی طرح معلّق ُوجود سے پيدا کيا

کھا (جس نے) اِنسان کو (اُس کے عالوه بھی) وه (کچھ) س Oجس نے قلم کے ذريعے (لکھنے پڑھنے کا) علم سکھايا Oہے
  Oديا جو وه نہيں جانتا تھا

اگر غور کريں تو اِن آياِت بيّنات ميں فلسفے کے جملہ موضوعات اور اُن کے حتمی جوابات بيان کر ديئے گئے ہيں۔ فَاعتَبُِروا
  ٰی۔آ اُولِی االَبَصار

اِس کائنات کی حقيقتوں اِن آيات کی وضاحت اور تفصيلی معانی ميں جائے بغير يہاں صرف اِس قدر بيان کرنا مقصود ہے کہ
کو جاننے کے لئے آج تک تاريِخ اِنسانی ميں جتنی فلسفيانہ کوششيں ہوئی ہيں وه سب قطعيت و حتميت سے محروم رہيں 

ليکن قرآن کی جامعيت و قطعيت کا يہ عالم ہے کہ صرف پانچ مختصر فقرات ميں فلسفے کے تمام موضوعات، مسائِل تحقيق
کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اَب يہ اہِل تحقيق کا کام ہے کہ وه اِس ُرخ پر ريسرچ کريں اور اِن  اور اُن کے حتمی جوابات

  حقائِق کائنات کی کامل معرفت حاصل کريں۔

  سائنس اور قرآن
  اِسی طرح طبيعی اور حياتياتی سائنس جن مسائل پر تحقيق سے عبارت ہے وه اِصطالحات کی صورت ميں درج ذيل ہيں:

  کائنات اور اُس کا تشکيلی نظام ۔ تخليقِ 1
Creation of Universe and its structural system  

  ۔ زمانہ ہائے تخليق اور اَدواِر اِرتقاء2
Periods of creation and eras of evolution  

  ۔ ُوجوِد کائنات کی طبيعی اور کيميائی اَساس3
Physical and chemical basis of the formation of universe  

  ۔ زمين اور ظہوِر حيات4
Earth and appearance of life  
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  ۔ اِرتقائے حيات کے طبيعی اور کيميائی مراحل5
Physical and chemical process of evolution of Life  

  ۔ اَجراِم فلکی کی ماہيت اور نظاِم کار6
Nature and phenomena of heavenly bodies  

  اور نظاِم اِرتقاء ۔ اِنسانی زندگی کا آغاز7
Origin of human life and its development  

  ۔ نباتات و حيوانات کی زندگی8
The vegetable and animal kingdoms  

  ۔ اَفزائِش نسِل اِنسانی کا نظام9
System of human production and self‐perpetuation  

ادی مواد فراہم کيا ہے، جو اُس ميں سينکڑوں مختلف مقامات پر اِن تمام سائنسی موضوعات پر قرآِن حکيم نے بہت سا بني
  مذکور ہے۔ ہم اِستشہاد کے طور پر يہاں صرف تين مقامات کی نشاندہی کرتے ہيں:

  اَ َو لَم يََر الَِّذيَن َکفَُروا اَنَّ السَّٰمٰوِت َو االَرَض َکانَتَا َرتقًا فَفَتَقٰنھَُما َو َجَعلنَا ِمَن الَمآِء ُکلَّ 
  کيا اُن کافروں نے اِس پر غور نہيں کيا کہ کائنات کے باالئی اور زيريں حصے دونوں باہم پيوست تھے يعنی ايک 

َمآَء َسقفًا َو َجَعلنَ  Oَو َجَعلنَا فِی االَرِض َرَواِسَی اَن تَِميَد بِِھم َو َجَعلنَا فِيھَا فَِجاًجا ُسباًُل لََّعلَّھُم يَھتَُدونَ  Oَشئ َحیٍّ اَفاََل يُؤِمنُونَ  ا السَّ
َو َما َجَعلنَا لِبََشٍر مِّن  Oَو ھَُو الَِّذی َخلََق الَّيَل َو النَّھَاَر َو الشَّمَس َو القََمَر ُکلٌّ فِی فَلٍَک يَّسبَُحونَ  Oمَّحفُوظًا وَّ ھُم َعن ٰاٰيتِھَا ُمعِرُضونَ 

تَّ فَھُُم الَخالُِدونَ    Oقَبلَِک الُخلَد أفَائِنم مِّ
  )3430-:21، (االنبياء

) کی صورت ميں موجود تھے۔ ہم نے اُن دونوں کو جدا جدا کر کے کھول ديا اور ہم نے unit of creationتخليقی وحدت (
اور ہم نے زمين کی تيز رفتاری کے باعث اُس ميں پيدا ہونے والی جنبش کو ختم  Oہر جاندار چيز کو پانی سے تخليق کيا
لنگر ڈال ديئے تاکہ وه اپنے اُوپر بسنے والی مخلوق کو لے کر کانپے بغير حرکت پذير کرنے کے لئے اُس ميں پہاڑوں کے 

اور  Oرہے اور ہم نے اُس ميں (بحری، بّری اور فضائی) کشاده راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی اپنی منازل سفر تک جا سکيں
اور ُوہی ذات ہے  Oے اَب بھی ُرو گرداں ہيں؟ہم نے آسمانی کائنات کو محفوظ چھت بنايا۔ اور (کيا) وه اُس کی نشانيوں س

اور ہم نے آپ سے  Oجس نے رات اور ِدن بنائے اور سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار اور فلک ميں گرِدش پذير ہيں
ئم پہلے کسی بشر (ارضی مخلوق) کو ايسی ہميشگی اور دَوام نہيں بخشا (کہ وه ہميشہ اپنے حال پر بدلے يا ختم ہوئے بغير قا

  Oرہی ہو) اگر آپ اِنتقال فرما گئے تو کيا يہ طعنہ زنی کرنے والے ہميشہ رہيں گے؟
َو هللاُ اَنبَتَُکم مِّنَ  Oوَّ َجَعَل القََمَر فِيِھنَّ نُوًرا وَّ َجَعَل الشَّمَس ِسَراًجا Oاَ لَم تََروا َکيَف َخلََق هللاُ َسبَع َسٰمٰوٍت ِطبَاقًا Oَو قَد َخلَقَُکم اَطَواًرا

  Oلِّتَسلُُکوا ِمنھَا ُسباًُل فَِجاًجا Oَو هللاُ َجَعَل لَُکُم االَرَض بَِساطًا Oثُمَّ يُِعيُدُکم فِيھَا َو يُخِرُجُکم اِخَراًجا Oاالَرِض نَبَاتًا
  )2014-:71(نوح، 

اور احوال سے گزار  حاالنکہ اُس نے تمہيں نوع بنوع اور درجہ بدرجہ تخليق کيا (يعنی تمہيں تخليق کے کئی مراحل، ادوار
اور اُن ميں  Oکيا تم غور نہيں کرتے کہ هللا نے کس طرح آسمانی کائنات کے سات تدريجی طبقات بنائے Oکر مکمل کيا) 

اور هللا نے تمہيں زمين ميں  Oچاند کو (اِنعکاسی نور سے) روشن کيا اور سورج کو چراغ (کی طرح روشنی کا منبع) بنايا
پھر وه تمہيں اُسی ميں لے جائے گا۔ اور تمہيں دوباره نئی زندگی کے  O) کی طرح اُٹھاياgenealogical treeسے سبزے (

  Oتاکہ تم اُس کے کشاده راستوں پر چلو Oاور هللا نے تمہارے لئے زمين کو بچھايا ہوا قطعہ بنايا Oساتھ باہر نکالے گا
ٰمٰوِت َو االَرَض َو َما بَينَھُ  لِیٍّ وَّ اَل َشفِيٍع اَفاََل َهللاُ الَِّذی َخلََق السَّ َما فِی ِستَِّۃ اَيَّاٍم ثُمَّ استَٰوی َعلَی الَعرِش َما لَُکم مِّن ُدونِہ ِمن وَّ

ا تَُعدُّو Oتَتََذکَُّرونَ  مَّ َمآِء اِلَی االَرِض ثُمَّ يَعُرُج اِلَيِہ فِی يَوٍم َکاَن ِمقَداُره اَلَف َسنٍَۃ مِّ ٰذلَِک َعالُِم الَغيِب َو الشَّھَاَدِة  Oنَ يَُدبُِّر االَمَر ِمَن السَّ
ِحيمُ  ِھينٍ  Oالَِّذی اَحَسَن ُکلَّ َشئ َخلَقَہ َو بََداَ َخلَق ااِلنَساِن ِمن ِطينٍ  Oالَعِزيُز الرَّ آٍئ مَّ اهُ َو نَفََخ  Oثُمَّ َجَعَل نَسلَہ ِمن ُساَللٍَۃ مِّن مَّ ثُمَّ َسوَّ

وِحہ َو َجَعَل لَُکُم السَّم ا تَشُکُرونَ فِيِہ ِمن رُّ   )94-:32(السجده، Oَع َو االَبَصاَر َو االَفئَِدةَ قَلِياًل مَّ
ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو اور جو کچھ اُن کے درميان ہے چھ ِدنوں (يعنی چھ اَدوار) ميں پيدا کيا پھر وه هللا ا

ا کوئی کارساز ہے نہ سفارشی، کيا تم نصيحتعرش يعنی کائنات کے تخِت اِقتدار پر جلوه اَفروز ہوا۔ اُسے چھوڑ کر نہ تمہار
وه اپنے اَوامر اور معامالت کی تدبير آسمان سے اِس لئے کرتا ہے کہ زمين (يعنی نچلی کائنات) ميں  Oحاصل نہيں کرتے؟
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يل ايک ان کا نفاذ اور تعميل ہو، پھر وه اُمور رفتہ رفتہ اُسی کی طرف اُوپر اٹھائے جائيں گے۔ اِس تدريجی مرحلے کی تکم
ُوہی ہر نہاں  o) ميں ہو گی جس کا عرصہ تمہارے شمار کے مطابق ہزار سال پر محيط ہےone era of evolutionدن (

جس نے ہر اُس چيز کو، جسے اُس نے پيدا کيا، (اُس کے حال کے  oاور عياں کا جاننے واال (اور) عزت و رحمت واال ہے
يل ديا اور اُس نے اِنسانی تخليق کی اِبتداء زمين کی مٹی يعنی غير نامی مطابق) نہايت اَحسن اور مناسب صورت ميں تشک

) کے نچوڑ سے despised fluid) سے کی، پھر اُس کی نسل کو کمزور اور بے قدر پانی (inorganic matterماّدے (
سے زندگی عطا کی، پھر اُس ُوجود کو صحيح شکل و صورت دی اور اُس ميں اپنی طرف سے ُروح پھونکی۔ يعنی اُ  oچاليا

) سے نواز ديا ليکن تھوڑے لوگ ہی اِن نعمتوں پر physical / mental facultiesبعد اَزاں تمہيں سماعت اور ِدل و ِدماغ (
  oشکر بجا التے ہيں (يعنی اُن کا صحيح اِستعمال کرتے ہيں)

ميں کوئی ُدشواری نہيں ہو گی کہ طبيعيات اگر ہم فقط مذکوره باال تين مقامات پر ہی غور و فکر کريں تو يہ فيصلہ کرنے 
)physics) اور حياتيات (biology کے جملہ مسائل پر اُصولی اور بنيادی رہنمائی قرآن ميں موجود ہے۔ قرآن کی اِسی (

  ہے۔‘ جامعيت’ُوسعِت علمی کا نام 

  ‘قرآن تمام نقلی علوم و فنون کا ماخذ ہے’ُدوسری شہادت ۔ ۔ ۔ 
عتبار سے جامعيِت قرآن کا اندازه اِس اَمر سے بھی لگايا جا سکتا ہے کہ علمائے اِسالم نے جملہ علوم کی علوم و فنون کے اِ 

اَنواع و اَقسام سب قرآِن حکيم سے ہی اَخذ کی ہيں۔ قرون ُوسطٰی ميں جب تمام علوم و فنون کی باقاعده تقسيم اور علم و فن کی
نے لگا تو علماء کی ايک جماعت نے لغات و کلمات قرآن کے ضبط و تحرير تفصيالت مرتب کرنے کا کام سر انجام ديا جا

کا فريضہ اپنے ذمہ لے ليا۔ اُس نے مخارِج حروف کی معرفت، کلمات کا شمار، سورتوں اور منزلوں کی گنتی، سجدات و 
معانی و مطالب کے بغير جملہعالماِت آيات کی تعداد و تعين، حصِرکلمات، متشابہ و متماثلہ آيات کا اِحصاء، الغرض تعرِض 

منصہ شہود پر آيا۔ بعض نے ‘ علُم القراِة و التجويد’رکھا گيا اور اِس طرح ‘ قّراء’مسائِل قرات کا کام سراِنجام ديا۔ اُن کا نام 
 معرضِ ‘ علُم النحو’قرآن کے معرب و مبنی، اَسماء و اَفعال اور حروِف عاملہ و غير عاملہ وغيره کی طرف توجہ کی تو 

علُم ’ُوجود ميں آيا۔ بعض نے اَلفاِظ قرآن، اُن کی داللت و اِقتضاء اور اُن کے مطابق ہر حکم کی تفصيالت بيان کيں تو 
ُوجود ميں آيا۔ بعض نے قرآن کی اِدلّہ عقليہ اور شواہِد نظريہ کی جانب اِلتفات کيا اور هللا تعالی کے ُوجود و بقاء، قدم‘ التفسير

رت، تنزيہہ و تقديس، وحدانيت و اُلوہيت، وحی و رسالت، حشر و نشر، حيات بعد الموت اور اِس قسم کے و ُوجود، علم و قد
ُوجود ميں آئے۔ پھر اُنہی اُصولييّن ميں سے بعض نے قران کے ‘ علُم الکالم’اور ‘ علُم االصول’ديگر مسائل بيان کئے تو 

کے لحاظ سے عموم و خصوص، حقيقت و مجاز، صريح و کنايہ،  معانی خطاب ميں غور کيا اور قرآنی اَحکام ميں اِقتضاء
اِطالق و تقييد، نص، ظاہر، مجمل، محکم، خفی، مشکل، متشابہ، اَمر و نہی، اَنواِع قياس اور ديگر اِدلّہ کا اِستخراج کيا تو فِن 

يا ‘ علُم الفقہ’ت طے کيں تو تشکيل پذير ہوا۔ بعض نے قرآنی اَحکام سے حالل و حرام کی تفصيالت و فروعا‘ اُصوِل فقہ’
کو ُوجود مال۔ بعض نے قرآن سے گزشتہ زمانوں اور اُمتوں کے واقعات و حاالت کو جمع کيا اور آغاِز عالم ‘ علُم الفروع’

ُوجود ميں آئے۔ بعض نے قرآن سے ‘ علُم القصص’اور ‘ علُم التاريخ’سے قيامت تک کے آثار و وقائع کو بيان کيا جس سے 
عظت، َوعد و وعيد، تحذير و تبشير، موت و معاد، حشر و نشر، حساب و عقاب اور جنت و نار کے بيانات اَخذ حکمت و مو

کی تشکيل ہوئی۔ بعض نے قرآن سے مختلف خواب اور اُن کی تعبيرات کے ‘ علُم الوعظ’اور ‘ علُم التّذکير’کئے جس سے 
کی تفصيالت ‘ علُم الفرائض’اور ‘ علُم الميراث’بعض نے قرآن سے کی تشکيل ہوئی۔ ‘ علِم تعبيُرالرؤيا’اُصول اَخذ کئے تو 

حاصل کيا۔ بعض نے ‘ علُم الميقات’بيان کيں۔ بعض نے رات، ِدن، چاند، سورج اور اُن کی منازل وغيره کے قرآنی ِذکر سے 
کو ‘ علُم البديع’اور ‘ علُم البيان’، ‘علُم المعانی’قرآن کے حسِن اَلفاظ، حسِن سياق، بديع، نظم اور اطناب و اِيجاز وغيره سے 

مدّون کيا۔ عرفائے کاملين نے قرآن ميں نظر و فکر کے بعد اُس سے معانٔی باطنہ اور دقائِق مخفيہ کا اِنکشاف کيا۔ اُنہوں نے 
اُس سے تزکيہ و تصفيہ، فنا و بقاء، غيبت و حضور، خوف و ہيبت، اُنس و َوحشت اور قبض و بسط وغيره کے حقائق و 

کی تشکيل ہوئی۔ بعض علماء نے قراِن مجيد ہی سے طب، ہيئت، ِہندسہ، ‘ علُم التصّوف’صّورات بھی اَخذ کئے، جن سےت
جدل، جبر و مقابلہ، نجوم اور مناظره وغيره جيسے عقلی علوم و فنون اَخذ کئے اور اُن کی تفصيالت بھی طے کيں۔ اِس 

ا کے ہر فن اور علم کے لئے منبع و سرچشمہ قرار پا گئی۔ اِمام موسی نے طرح يہ مقدس اور جامع اِلہامی کتاب بالفعل ُدني
مزيد تفصيل کے ساتھ مذکوره باال موضوع پر روشنی ڈالی ہے، جس کی تلخيص اِمام جالل الدين سيوطی نے االتقان ميں کی 

  ہے۔ 

  ‘حضور(ص) کی عمِر مبارک کا اِستشہاد’تيسری شہادت۔ ۔ ۔ 
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  ميں يہ آيت نقل کرتے ہيں:‘ االتقان’عمِرمبارکہ کے حوالے سے اِمام جالُل الدين سيوطی  تاجداِر کائنات (ص) کی
َر هللاُ نَفًسا اَِذا َجآَء اََجلُھَا (المنافقون،    )63:11َو لَن يَُّؤخِّ

  جب کسی کی اَجل آ جائے تو هللا تعالی ايک لمحہ کی بھی تاخير نہيں فرماتا۔
کا اِطالِق عمومی ہر اِنسان کی موت پر ہوتا ہے ليکن اَہِل علم و بصيرت جانتے ہيں کہ اِس کےقرآِن کريم کی اِس آيِت مبارکہ 

  نزول کے وقت اِس ميں ِوصاِل محمدی (ص) کی طرف اِشاره کر ديا گيا تھا۔
سورت ہے) کی آخری آيت ہے۔ اِس سورت کے بعد  63(جو قرآن مجيد کی تريسٹھويں ‘ سورةُ المنافقون’يہ آيت 
ويں 63کو منتخب فرمايا۔ تغابن ناپيد ہو جانے اور ہست سے نيست ہو جانے کو کہتے ہيں۔ ‘ سورة التغابن’ذوالجالل نے رّب ِ

سورة کے اِختتام پر کسی پر وقت اَجل آ جانے کا ِذکر اِس اَمر کی طرف اِشاره تھا کہ حضور(ص)کی ظاہری عمِر مبارک 
اور اِس آيت کے فوراً بعد سورةُ التغابن کا اِنتخاب مزيد صراحت کے لئے تھا ويں برس پر اپنے اِختتام کو پہنچ جائے گی 63

کہ اَب اِس ہستِی مبارک کی حياِت ظاہری کے ناپيد ہو جانے کے بعد اِنعقاِد قيامت کا ہی َدور آئے گا۔ درميان ميں کسی اور 
سے متصل ہے اور درميانی سارے عرصے کو  نبی يا اُمت کا َدور ممکن نہيں۔ يعنی حضور(ص) کا َدوِر نبّوت روِز قيامت

يہی محيط ہے۔ کسی اور کا زمانہ باقی نہيں رہا جيسا کہ حضور(ص) نے خود اپنی درميان والی انگلی اور انگشِت شہادت 
  کو مال کر فرمايا تھا:

  )2:44أنا و الساعۃ کھاتين۔ (جامع ترمذی، 
  و اُنگليوں کی طرح متصل ہيں۔ميں (يعنی ميرا َدور) اور قيامت دونوں آپس ميں اِن د

جيسے اِن دو اُنگليوں کے درميان کوئی فاصلہ نہيں اِسی طرح ميرے دوِر نبوت اور قيامت کے درميان کوئی فاصلہ يا زمانہ 
نہيں۔ گويا يہ آيِت مقدسہ آنحضرت(ص) کی عمِر مبارک کے تعين کے ساتھ ساتھ آپ(ص) کے ختِم نبوت کے اِعالن پر بھی 

  کی شاِن جامعيت پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔‘ قرآن’س شہادت سے مشتمل ہے۔ اِ 

  ‘اَجراِم فلکی کی ُدہری گرِدش’چوتھی شہادت ۔ ۔ ۔ 
اِمام غزالی سے ايک غيرمسلم نے سوال کيا کہ جملہ اَجراِم فلکی يعنی سورج، چاند اور ديگر سيارگان فضا ميں جو حرکت 

ُدوسری معکوس يعنی ايک سياره اگر کسی ُدوسرے سيارے کے تناسب سے کرتے ہيں وه دو طرح کی ہے، ايک سيدھی اور
دائيں سے بائيں طرف جاتا ہے تو وه مدار ميں اپنا چکر پورا کرنے کے لئے واپس پلٹ کر بائيں سے دائيں طرف بھی آتا ہے

مجيد ميں ايک سمت کی کيونکہ تمام سياروں کے مدار بيضوی ہيں۔ اِس بارے ميں اُس غيرمسلم نے سوال کيا کہ قرآِن 
  حرکت کا ِذکر تو موجود ہے ليکن ُدوسری کا کہاں ہے؟ پہلی حرکت کے بارے ميں اُس نے يہ آيت پڑھی:

  )36:40(ٰيسين،  Oُکلٌّ فِی فَلٍَک يَّسبَُحونَ 
  Oتمام (سيارے اپنے اپنے) مدار ميں تير رہے ہيں (يعنی گرِدش کر رہے ہيں)

يت ميں اُن کی حرکِت معکوس کا ِذکر بھی موجود ہے۔ اگر ُکلٌّ فِی فَلٍَک کے اَلفاظ کو اُلٹا کر اِمام غزالی نے فرمايا کہ اِسی آ
تک پڑھا جائے تو پھر ‘ ک’سے شروع کر کے ُکلٌّ کی ‘ ک’کے (يعنی معکوس طريقے سے پڑھا جائے) يعنی فَلٍَک کے 

مت ميں پڑھنے سے سيارگاِن فلکی کی سيدھی حرکت کابھی "ُکلٌّ فِی فَلٍَک" ہی بنے گا، گويا آيت کے اِس حصہ کو سيدھی س
  ِذکر ہے اور معکوس سمت ميں پڑھنے سے حرکت معکوس کا ذکر ہے۔

ُکلٌّ فِی فَلٍَک کو اُلٹی سمت سے پڑھئے، فَلٍَک ميں آخری حرف "ک" ہے پھر "ل" ہے تو يہ ُکلٌّ بن گيا، اَب اُلٹی سمت سے 
ہ فِی بن گيا، اُس کے بعد "ف" آتا ہے پھر "ل" اور آخری حرف "ک" ہے تو اگال حرف "ف" ہے اور پھر "ی" اِس طرح ي

فَلٍَک ہو گيا، چنانچہ اُلٹی ترتيب سے بھی ُکلٌّ فِی فَلٍَک ہی بنتا ہے۔ يہی سيارگان کی سيدھی حرکت ہے اور اِنہی لفظوں ميں اُن
  کی اُلٹی حرکت بھی مذکور ہے۔

  ‘ہتاب اور قرآنواقعۂ تسخيِر ما’پانچويں شہادت ۔ ۔ ۔ 
ء ميں امريکہ کے خالئی تحقيقاتی 1969اِس ضمن ميں ايک اور شہادت تسخير ماہتاب کے واقعہ سے متعلق ہے۔ جوالئی 

) کے تحت تين سائنس دانوں کے ہاتھوں تسخيِر ماہتاب کا عظيم National Aeronautic Space Agency‘ (ناسا’اِدارے 
  واقعہ کی طرف اِشاره کرتے ہوئے قرآن نے چوده سو سال پہلے اِعالن کر ديا تھا: تاريخی کارنامہ انجام پذير ہوا۔ اُس

  )20۔84:18(االنشقاق،  Oفََما لَھُم اَل يُؤِمنُونَ  Oلَتَرَکبُنَّ طَبَقًا َعن طَبَقٍ  Oَو القََمِر اَِذا اتََّسقَ 
تو اُنہيں کيا  Oسواری کرتے ہوئے جاؤ گے تم يقيناً طبق در طبق ضرور Oاور قسم ہے چاند کی جب وه پورا دکھائی ديتا ہے
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  Oہو گيا ہے کہ (قرآنی پيشين گوئی کی صداقت ديکھ کر بھی) اِيمان نہيں التے
اِن تينوں آيات کا باہمی ربط اور سياق و سباق يہ ہے کہ اِس سورت ميں قيامت سے پہلے ُرونما ہونے والے حادثات اور 

پہلے اَجراِم فلکی، کائناتی نظام اور بالخصوص نظاِم شمسی کے اہم پہلوؤں کا بيان  واقعات کا ِذکر ہے۔ مذکوره باال آيات سے
ہے۔ اِسی طرح اِس ميں کائنات کے اہم تغيرات کا بھی ِذکر ہے۔ پھر مختلف قسميں کھائی گئی ہيں، کبھی شفق کی اور کبھی 

نا ايک طبق سے ُدوسرے طبق تک پہنچو گے، يعنیرات کی، تيسری قسم چاند کی ہے۔ اُس کے بعد اِرشاد فرمايا گيا کہ تم يقي
  تم طبق در طبق پرواز کرو گے۔

  اَب اِن آيات پر دوباره غور فرمايئے:
  )84:18(االنشقاق،  Oَو القََمِر اَِذا اتََّسقَ 

  Oاور قسم ہے چاند کی جب وه پورا ِدکھائی ديتا ہے
  )84:19(االنشقاق،  Oلَتَرَکبُنَّ طَبَقًا َعن طَبَقٍ 

  Oينا طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گےتم يق
  )84:20(االنشقاق،  Oفََما لَھُم اَل يُؤِمنُونَ 

  Oتو اُنہيں کيا ہو گيا ہے کہ (قرآنی پيشين گوئی کی صداقت ديکھ کر بھی) اِيمان نہيں التے
يک حرف مستقل مفہوم، نماياں اِفاديت قرآِن حکيم کا انداز بيان، ربط بين اآليات اور نظم عبارت کا ايک ايک پہلو بلکہ ايک ا

اور خاص حکمت و مصلحت کا حامل ہوتا ہے۔ "لَتَرَکبُنَّ طَبَقًا َعن طَبٍَق" سے پہلے متصالً قرآِن حکيم کا چاند کی قسم کھانا 
  اِس اَمر کی طرف واضح اِشاره ہے کہ آگے بيان ہونے والی حقيقت چاند سے ہی متعلق ہو گی۔

ے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی پر سوار ہونا۔ اِسی سے اِسِم ظرف (َمرَکب) نکال ہے، يعنی سوارلترکبّن، رکب يرکب س
 ہونے يا بيٹھنے کی جگہ۔ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت جس پر پاؤں رکھا جاتا ہے اُسے بھی اِسی وجہ سے رکاب کہتے ہيں۔

ر جانا کسی سواری کے ذريعے ہو گا۔ اِمام راغب اِصفہانی فرماتے گويا لَتَرَکبُنَّ کا لفظ اِس اَمر پر داللت کرتا ہے کہ يہ اُوپ
  ہيں:

  )202الّرکوب: فی األصل کون اإلنسان علی ظھر حيوان، و قد يُستعمل فی السفينۃ۔ (المفردات:
  رکوب: اصل ميں اِنسان کے کسی حيوان پر سوار ہونے کو کہتے ہيں ليکن اِس کا اِستعمال جہاز پر بھی ہوتا ہے۔

کے اصلی اور حقيقی معنی مراد ليں گے، مجازاً بلند ہونا مراد نہيں ليں گے۔ ‘ لَتَرَکبُنَّ ’اّولين ترجيح کے طور پر ہم  لٰہذا
کيونکہ بعض اَوقات کوئی لفظ حقيقت اور مجاز دونوں معنوں پر داللت کرتا ہے ليکن عام حاالت ميں جب کہ حقيقت مستعملہ 

ازی معنوں کی طرف اِلتفات کی ضرورت نہيں ہوتی۔ جب تک سائنس اور ٹيکنالوجی اِس ہو، معتّذره يا مہجوره نہ ہو تو مج
قدر فروغ پذير نہ ہوئی تھيں کہ اِنسان زمين سے پرواز کر کے کسی ُدوسرے طبق تک پہنچ سکے، اُس وقت تک مجازی 

الق ممکن نہ تھا ليکن آج جبکہ سائنسی معنوں کی بنياد پر ہی آيت کا مفہوم بيان کيا جاتا رہا ہے کيونکہ حقيقی معنی کا اِط
ترقی کے َدور ميں نہ صرف فضائی بلکہ خالئی حُدود ميں بھی اِنسانی پرواز نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہو گئی ہے تو 

  لَتَرَکبُنَّ کا اپنے حقيقی معنی پر اِطالق بال شک و شبہ جائز ہو گا۔
يلہ دونوں اِظہاِر مقصود ميں خصوصی تاکيد پيدا کر رہے ہيں۔جس سے مراد يہ مزيد برآں لَتَرَکبُنَّ ميں الِم تاکيد اور نوِن ثق

ہے کہ آيِت متذکره ميں بيان ہونے واال واقعہ بہرصورت ُرو نما ہو کر رہے گا کيونکہ يہ ترکيب مستقبل ميں صدوِر فعل پر 
پر ناِزل کی گئی اور لَتَرَکبُنَّ کے اِعالن داللت کيا کرتی ہے۔ لٰہذا يہ آيت پيشين گوئی کے اِعتبار سے ايک چيلنج کے طور 

سے قبل پے در پے قسموں کا ِذکر منکريِن قرآن کے لئے اِس چيلنج ميں مزيد شدت اور سنجيدگی پيدا کرنے کے لئے تھا۔ 
ل ہوتا ہے مستزاد يہ کہ لَتَرَکبُنَّ جمع کا صيغہ ہے اور صيغہ جمع عام طور پر عربی زبان ميں کم از کم تين کے لئے اِستعما

جس سے يہ حقيقت بھی آشکار ہو گئی کہ لَتَرَکبُنَّ کے فاعل کم از کم تين اَفراد ہوں گے جو ايک طبق سے ُدوسرے تک 
ميں تسخيِر ماہتاب کے لئے جانے  Apolo‐11پرواز کر کے جائيں گے اور وه غيرمسلم ہوں گے۔ چنانچہ ہم ديکھتے ہيں کہ 

) اور Edwin Buzz)، ايڈِون بُز (Neil Armstrongوں غيرمسلم تھے: نيل آرمسٹرانگ (والے مسافر تين ہی تھے اور وه تين
  )۔ اَب پھر اِن آياِت کريمہ اور اُن کی ترکيب مالحظہ کيجئے۔Collinsکولنز (

پرواز قرآن قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ "قسم ہے چاند کی جب وه پورا ہو جائے۔ اے بنی آدم! تم ميں سے کم از کم تين اَفراد 
کريں گے"۔ کہاں سے کہاں تک۔ ۔ ۔ "طَبَقًا َعن طَبٍَق" ايک طبق سے ُدوسرے طبق تک۔ پہال طبق تو يقيناً زمين ہے کيونکہ 

مخاطب اہِل زمين تھے جو کسی ُدوسرے طبق تک جائيں گے۔ ُدوسرے طبق کا تعين بھی حکيمانہ انداز ميں کيا گيا۔ اگر يہاں 
يدھا چاند ہی کہہ ديا جاتا تو پھر تسخيِر کائنات کی مہم صرف طبِق مہتاب تک ہی محدود ُدوسرے طبق کے لفظ کی بجائے س
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و محصور تصور کی جاتی۔ رِب ذوالجالل کو يہ منظور نہ تھا کہ انسان کی پرواز زمين کے بعد چاند پر جا کر رک جائے 
ے لفظ طَبٍَق کو تنوين کے ساتھ عام کر ديا تاکہ يکے بلکہ وه چاند کے بعد ديگر اَجراِم فلکی کی تسخير بھی چاہتا تھا۔ اِسی لئ

بعد ديگرے اِنسان اَجرام و طبقاِت کائنات کو تسخير کرتا چال جائے اور راِز کائنات فاش کرنے کی مہم جاری ره سکے۔ ليکن
زمين کے سب سے زياده  پہال طبق جس پر اّوالً اِنسان پہنچے گا وه چاند ہو گا۔ اِس لئے اُس کی قسم پہلے کھائی گئی کيونکہ

قريب چاند ہی کا طبق تھا اور باقی سب اُس کے مقابلے ميں ُدور تھے۔ آج سے چوده سو سال قبل اہِل زمين کو يہ پيشينگوئی 
سنائی گئی کہ تم ميں سے کم از کم تين شخص کسی چيز پر سوار ہو کر پرواز کريں گے اور زمين کے طبق سے چاند تک 

ِر مہتاب کے بعد اِنسان کی تگ و َدو ختم نہيں ہو جائے گی بلکہ جاری رہے گی۔ اَب اِسی طرح مريخ پہنچيں گے، ليکن تسخي
کے طبق تک بھی اِنسان رسائی حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اِنسانی پرواز کی يہ کامياب کاِوشيں دراصل واقعۂ معراج 

  ول اِقبال:کی صحت و حقانيت پر َروشن ماّدی دليليں بنتی جا رہی ہيں۔ بق
  

  سبق مال ہے يہ معراِج مصطفی سے مجھے
  کہ عالِم بشريت کی زد ميں ہے گرُدوں

  
اور يہ حقيقت بھی ہے کہ معجزات و کرامات جن کے اِمکان و وقوع کو انسانی عقل منطقی پيمانوں پر سمجھنے سے قاصر 

ور عقلی بنياديں فراہم کر دی ہيں اور وقت تھی، سائنس و ٹيکنالوجی کے فروغ نے کسی حد تک اُن کے سمجھنے کی ماّدی ا
گزرنے کے ساتھ ساتھ يہ امر منکشف ہوتا جا رہا ہے کہ انسان جسے ايک َدور ميں ناممکن سمجھتا ہے وه مستقبل ميں نہ 

صرف ممکن بلکہ واقع ہو جاتا ہے۔ اِس لئے نام نہاد تعقل پسند طبقے کے اِنکاِر خوارق کی يہ دليل کہ يہ بات عقل کے 
الف ہے اور سمجھ ميں نہيں آتی قابِل اِلتفات نہيں رہتی کيونکہ عقل کا اِنحصار صرف محسوسات و مشاہدات پر ہوتا ہے خ

اور جب تک کوئی حقيقت محسوس نہ ہو يا اُس کی کوئی مثل مشاہدے ميں نہ آئی ہو، عقل اُس کے اِمکان کو کيونکر سمجھ 
فی ہوتا ہے، وه کلی و مطلق نہيں ہو سکتا۔ جبکہ قرآن کا ہر دعوٰی ابدی ہے، سکتی ہے! اِس لئے عقل کا فيصلہ جزئی و اِضا

اِس لئے عين ممکن ہے کہ اِنسانی عقل قرآن کے بعض ديگر دعاوٰی و اِعالنات کو آج ممکن نہ سمجھے ليکن مستقبل کے 
بنا پر کسی حقيقت کا اِنکار کر کسی َدور ميں وه سب کچھ ممکن اور واقع نظر آنے لگے۔ لٰہذا محض عقل کے قصوِر فہم کی 

پر سير حاصل مطالعہ کے لئے ‘ اثباِت معجزه اور جديد سائنسی تحقيقات(’دينا نادانی ہے، عافيت اِيمان بالغيب ميں ہی ہے۔ 
  سيرُت الرسول کی جلد نہم مالحظہ کی جا سکتی ہے۔)

کے سفر ميں  Apollo‐11بھی پيدا ہو سکتا ہے کہ  مزيد برآں تسخيِر ماہتاب کی متذکره باال قرانی تعبير کی نسبت يہ خيال
تين امريکی سائنسدانوں ميں سے صرف دو چاند کی سطح پر اُترے تھے اور تيسرا شخص کمانڈ ماڈل ميں بيٹھا کسی 

 lunarمصنوعی سيارے کی طرح چاند کے گرد گھومتا رہا تھا تاکہ بعد اَزاں گاڑی کے چاند پر اُترنے والے حصے (
model ساتھ مال کر واپس ال سکے، لٰہذا لَتَرَکبُنَّ کا اِطالق تين اَفراد پر کيسے ہو گيا؟ ايسا خيال دراصل غور و فکر نہ ) کو

کرنے کے باعث پيدا ہو گا کيونکہ اِس آيِت کريمہ ميں بات چاند کی سطح پر اُترنے کی نہيں بلکہ چاند کے طبق تک پہنچنے 
بَقًا َعن طَبٍَق کے اَلفاظ سے مستفاد ہے۔ اُس طبق (چاند) تک تو تين ہی اَفراد پہنچے تھے۔ اُنکی ہو رہی ہے اور يہی لَتَرَکبُنَّ طَ 
) تھا کمانڈ ماڈل ميں بيٹھا چاند کے گرد گھومتا رہا اور باقی دونوں اُس کی سطح پرCollinsميں سے ايک جس کا نام کولنز (

) کو نہيں کہتے بلکہ کسی سيارے اور اُس کے گرد soil surfaceاُتر گئے تھے۔ طبق محض کسی سيارے کی سطح (
 gravitationalفضائی حدود پر مشتمل اُس وسيع و عريض حلقے کو کہتے ہيں جہاں تک اُس سيارے کی کشِش ثقل (

force اثرانداز ہوتی ہے اور يہ عالقہ يا طبق سيارے کی سطح کے گرد فضا ميں ہزاروں ميل تک محيط ہوتا ہے۔ جس (
ی جہاز کی پرواز زمين کی سطح پر نہيں بلکہ اس سے اوپر فضا ميں ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہوتی ہے ليکن طبقطرح ہوائ

ارضی ميں ہی تصور کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن بھی طبق ارضی سے پرواز کر کے انسان کے ديگر طبقات فلکی تک 
يہ بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر يعنی آسمانوں اور پہنچنے کی پيشگوئی کر رہا ہے۔ انسان کی ايسی کاميابيوں کی وجہ 

زمين کی وسعتوں ميں جو کچھ موجود ہے وه اِنسان کے لئے تخليق کيا گيا ہے اور انسان ہی کے لئے مسخر کيا گيا ہے، 
  جيسا کہ ارشاِد باری تعالی ہے:

نہُ  ا فِی السَّٰمٰوِت َو َما فِی االَرِض َجِميًعا مِّ َر لَُکم مَّ   )45:13۔ (الجاثيہ، َو َسخَّ
  نے آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے وه سب تمہارے لئے مسخر کر ديا ہے۔هللا) اور اُس (ا

  اس کے بعد سورۀ اِنشقاق کی زير مطالعہ آيت سے آگے فرمايا گيا:
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  )84:20(االنشقاق،  Oفََما لَھُم اَل يُؤِمنُونَ 
  Oقت ديکھ کر بھی) اِيمان نہيں التےتو اُنہيں کيا ہو گيا ہے کہ (قرآنی پيشين گوئی کی صدا

اَے فرزنداِن آدم! تم ميں سے کچھ اَفراد زمين سے اُٹھ کر چاند کے طبق تک پہنچيں گے، ليکن کتنی عجيب بات ہے کہ 
ہمارے اِس دعوٰی کے پورا ہو جانے اور اُس طبق پر بھی ہماری قدرت کا نظام ديکھ لينے کے باُوجود اِيمان نہيں الئيں گے۔ 

ان نہ النے کا ِذکر اِس بات پر داللت کرتا ہے کہ تسخيِر ماہتاب کی مہم غيرمسلموں کے ہاتھ سے سر ہو گی۔ ُدنيا نے ايم
ديکھا کہ تين غيرمسلم سائنسدان چاند تک پہنچے، وہاں بھی تخليِق خداوندی کے مناظر ديکھے، اُس کے نظاِم قدرت کا 

  ن کی قوم قرآن کی حقانيت پر اِيمان نہ الئی۔مشاہده کيا ليکن قرآنی دعوٰی کے عين مطابق اُ 
نے اپنی  Maurice Bucailleتسخيِر کائنات کے مذکوره باال قرآنی بيان کے حوالے سے ايک غير مسلم فرانسيسی سکالر 

 The Qur'an and Modern Scienceپر  169تا  167کے صفحہ نمبر The Bible, the Qur'an and Scienceکتاب 
  " کے زير عنوان لکھا ہے:The Conquest of Spaceکے باب ميں "

The Conquest of Space  
From this point of view, three verses of the Qur'an should command our full attention. One 

expresses, without any trace of ambiguity, what man should and will achieve in this field. In the 
other two, God refers for the sake of the unbelievers in Makka to the surprise they would have if 
they were able to raise themselves up to the Heavens; He alludes to a hypothesis which will not 

be realized for the latter.  
There can be no doubt that this verse indicates the possibility men will one day achieve what we 

today call (perhaps rather improperly) "the conquest of space." One must note that the text of the 
Heavens, but also the Earth, i.e. the exploration of its depths.  

1.The first of these verses is sura 55, verse 33: "O assembly of jinns and men, if you can penetrate 
regions of the heavens and the earth, then penetrate them; You will not penetrate them save with 

a power".  
2 .The other two verses are taken from sura 15, verses 14‐15. God is speaking of the unbelievers 

in Makka as the context of this passage in the sura shows: "Even if We opened unto them a gate 
to Heaven and they were to continue ascending therein, they would say: our sight is confused as 

in drunkenness. Nay, we are people bewitched."  
The above expresses astonishment at a remarkable spectacle, different from anything man could 

imagine.  
When talking of the conquest of space, therefore, we have two passages in the text of the Qur'an: 
one of them refers to what will one day become a reality thanks to the powers of intelligence and 

ingenuity God will give to man, and the other describes an event that the unbelievers in Makka 
will never witness, hence its character of a condition never to be realized. The event will however, 

be seen by others as intimated in the first verse quoted above.  
It describes the human reactions to the unexpected spectacle that travellers in space will see: 

their confused sight as in drunkenness the feeling of being bewitched . . . . . .  
This is exactly how astronauts have experienced this remarkable adventure since the first human 
spaceflight around the world in 1961. It is a completely new spectacle therefore, that presents 

itself to men in space and the photographs of this spectacle are well known to present‐day man.  
چنانچہ يہ دعوٰی بجا طور پر حق ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو چکا يا ہونے واال ہے اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود 

  ہے۔
الغرض ُدنيا ميں موجود ہر فن و صنعت جو اِنفرادی، اِجتماعی اور عالمی سطح پر اِنسانی زندگی کی بقا و دوام اور فروغ و 
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صالً قرآن سے ثابت ہے۔ علوم و فنون کے حوالے سے قرآِن مجيد کی جامعيت کے بيان سے اِرتقاء کے لئے ضروری ہے اَ
يہ حقيقت بھی اظہر من الشمس ہو گئی کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو محض ذکر و عبادت اور اَخالق و روحانيت کا ہی درس

رقی کی راہيں بھی کشاده کرتا ہے تاکہ ملِت نہيں ديتا بلکہ دنيا ميں ہر قسم کی علمی، فنی، صنعتی، سائنسی اور فوجی ت
اسالميہ ايک ہمہ گير ترقی پسند اُمت کے طور پر اُبھرے اور آفاقی سطح پر اِنقالب بپا کر کے عظيم مقام حاصل کر لے 

(ص) کيونکہ اُس کے بغير عالمگير غلبۂ حق کا خواب شرمنده تعبير نہيں ہو سکتا۔ جس کی نشاندہی قرآن نے پيغمبِر اِسالم 
  کے مقصِد بعثت کے حوالے سے فرما دی ہے۔

  اِرشاِد ربانی ہے:
يِن ُکلِّہ َو لَو َکِرهَ الُمشِرُکونَ    )61:9(الصف،  Oھَُو الَِّذی اَرَسَل َرُسولَہ بِالھُٰدی َو ديِن الَحقِّ لِيُظِھَره َعلَی الدِّ

س لئے بھيجا کہ اُس نظاِم حق کو ُدنيا کے تمام هللا وه ہے جس نے اپنے رسوِل معظم (ص) کو ہدايت اور ديِن حق دے کر اِ 
  Oنظاموں پر غالب کر دے۔ خواه مشرک (يعنی کفر و طاغوت کے علمبردار) اُس کی مخالفت کرتے رہيں

گزشتہ اَنبيائے کرام کے زمانوں ميں وحی کا سلسلہ جاری تھا اور ہر ايک الہامی کتاب کا بدل اگلے زمانے ميں بنی نوع 
دوسری اِلہامی کتاب يا صحيفے کی صورت ميں ميسر آ رہا تھا۔ اِس لئے اُن کتابوں کو اِس قدر جامع بنانے اِنسان کو کسی 

کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی کسی کتاب کو ہميشہ کے لئے اپنی اصلی حيثيت ميں باقی رہنا تھا۔ اس کے برعکس خاتم 
ور نہ قران کے بعد کوئی آسمانی وحی۔ چنانچہ ضروری تھا کہ االنبياء (ص) کے بعد نہ کوئی اور نبی يا رسول آ سکتا تھا ا

نبوت محمدی (ص)کو آفاقی، کائناتی، ابدی، کلی، حتمی، قطعی اور آخری بنانے کے لئے ہر اِعتبار سے کامل اور جامع بنايا 
نے کے لئے اِس قدر جائے اور اِس طرح وه کتاب جو نبی آخر الزماں (ص) پر ناِزل ہوئی اُسے بھی عالمگير اور ابدی بنا

جامع کيا جائے کہ اِنسانيت کو سب کچھ اُس کتاب کے دامن سے ميسر آ سکے اور کسی کو ُدوسری سمت متوجہ ہونے کی 
  کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔

  قرآن اپنی جامعيت کا ِذکر اِس انداز ميں کرتا ہے:
طَھََّرةً    )98:2،3(البينہ، Oفِيھَا ُکتٌُب قَيَِّمۃٌ  Oيَتلُوا ُصُحفًا مُّ

  Oجن ميں دُرست اور مستحکم اَحکام (درج) ہيں Oوه (اُن پر) پاکيزه اَوراِق (قرآن) کی تالوت کرتے ہيں
کوئی ضرورت کی چيز جس پر اِنسانی زندگی کا اِنحصار ہو قرآن سے خارج نہيں۔ باُوجود قلِت حجم کے اُس ميں وه تمام 

  و اِستيفاء کوئی فرد نہيں کر سکتا تھا۔ علوم و معاِرف بيان کر ديئے گئے ہيں، جن کا اِحصاء
  خود قرآن اِعالن کرتا ہے:

ا نَفَِدت َکلَِماُت ا ه ِمنم بَعِده َسبَعۃُ اَبُحٍر مَّ (لقمان، Oَعِزيٌز َحِکيمٌ هللاَ اِنَّ اهللاِ َو لَو اَنَّ َما فِی االَرِض ِمن َشَجَرٍة ٔاَقاَلٌم وَّ البَحُر يَُمدُّ
31:27(  

رخت ہيں سب قلم بن جائيں اور سمندر اُن کی سياہی، اُس کے بعد سات سمندر اور ہوں تو بھی هللا اور اگر زمين ميں جتنے د
کے کلمات ختم نہ ہوں گے (يعنی کالِم اِٰلہی کی ُوسعت و جامعيت کا احاطہ نہيں ہو سکے گا)، بيشک هللا تعالی غالب حکمت 

  Oواال ہے
  ان کا ِذکر کرتے ہوئے اِمام جالُل الدين سيوطی يہ شعر نقل کرتے ہيں:قرآِن مجيد کے اِسی اِعجاِز جامعيت اور ابدی فيض

  
  کالبدِر من حيث التفت رٔايتہ

  کالّشمِس فی کبِد السمآِء و ضوئُھا
  يھدی إلی عينيک نوًرا ثاقبًا
  يغشی البالد مشارقًا و مغاربًا

  
ديکھے وه تيری آنکھوں کو چمکتا ہوا ترجمہ: "قرآن چودھويں رات کے چاند کی مانند ہے، تو اُسے جس طرف سے بھی 

نور عطا کرے گا۔ يہ قرآن آفتاب کی طرح آسمان کے وسط ميں ہے ليکن اُس کی روشنی ُدنيا کے مشارق و مغارب سب کو 
 ڈھانپ رہی ہے"۔
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 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب ُدُوم
  

  سائنسی طريِق کار اور تصّوِر اِقدام و خطاء

طلوِع اِسالم کے وقت يونانی فلسفے نے ذہِن اِنسانی کو اپنی گرفت ميں لے رکھا تھا۔ يونانی سائنس اور فلسفہ کے َدور ميں 
علم کا آغاز ِذہن سے خاِرج کی طرف ہوا کرتا تھا۔ اُن کا طريِق تحقيق اپنے ِذہن ميں پہلے سے چند کليوں کو طے کر لينے 

انداِز فکر ميں غور و فکر سے حاصل شده ايک قاعده کليہ پہلے سے ِذہن ميں رکھ ليا  کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اِستخراجی
جاتا ہے، پھر ہر پيش آمده معاملے يا قضيئے کو اُسی پہلے قضيئے کی روشنی ميں پرکھا جاتا ہے اور يوں کسی عملی 

"صغرٰی" اور "کبرٰی" کو باہم  تجربے کے بغير نتيجے تک پہنچنے کی سعی کی جاتی ہے۔ منطقی اِصطالحات کی ُرو سے
مال کر "حِد اوسط" کو گرا ديا جاتا ہے اور ما حاصل کو "نتيجہ" قرار دے ديا جاتا ہے۔ يونانی فلسفيوں کے نزديک يہی 

نتيجہ "حقيقت" کہالتا ہے، جس کے بُطالن کا اِمکان ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ يہ طريِق تحقيق کجی سے خالی نہيں۔ 
حقيق ميں سب سے بڑی خامی يہ ہے کہ نتيجے يا حقيقت تک رسائی کے اِس پورے عمل ميں خاِرج ميں موجود اِس طريِق ت

حقائق کو کسَوٹی قرار نہيں ديا جاتا۔ يہی وجہ ہے کہ نتيجہ اکثر و بيشتر خالِف حقيقت نکلتا ہے۔ مگر اُن کے پاس چونکہ يہی
ہے۔ يونانيوں کا سارا علم محض غير سائنسی بنيادوں کئے جانے والے طرِز فکر تھا، اِس لئے وه اِسی کو حقيقت سمجھتے ر

غور و فکر تک محدود رہا۔ يہی وجہ ہے کہ يونانيوں کی سائنس اور فلسفے کو جدا کرنا ناممکن کی حد تک محال ہے۔ 
سی قسم کی اِيجادات کے يونانی ُزعماء زياده تر ِذہنی قضيوں اور فکری ُموشگافيوں ميں اُلجھے رہے اور عالِم خاِرج ميں ک

ُموجد ہونے کا اِعزاز حاصل نہ کر سکے۔ وه کائناِت رنگ و بو پر غور و خوض کر کے اِس کے راز ہائے سربستہ سے 
آگاہی حاصل کرنے کے شوقين ضرور تھے مگر اِس ُدنيا ميں کسی قسم کی تبديلی يا عناصِر حيات کے بہتر اِستعمال سے 

) کے اِنعطاِف نور کے تجربے اور فيثا Ptolemyے کوئی خاص ِدلچسپی نہ تھی۔ بطليموس (اُنہيں دوِر حاضر کے تناسب س
  غورث کے تار کی تھرتھراہٹ والے تجربے کے عالوه موجوده سائنس اُن کے کسی سائنسی اِنکشاف سے آگاه نہيں۔

  سائنسی طريِق کار اور اُس کا فروغ
ر تھا، جہاں فلسفے کی کسَوٹی پر ہی حقائق کو پرکھ کر نتائج اخذ کئے يونانی َدور دراصل سائنس کا نہيں فلسفے کا َدو

جاتے۔ يونانی سائنس کا َدور اِسی اُدھيڑ بن کے ساتھ ُدنيا سے ُرخصت ہوا تو سوچ اور اِظہار کے نئے پيمانے دريافت ہونے 
رحمت ميں دھُل گئی۔ تفکر کی پگڈنڈی  لگے اور ذہِن اِنسانی کا زنگ اُترنے لگا۔ ِذہِن اِنسانی پر جمی صديوں کی گرد بارشِ 

پر سوچ کے قافلے روانہ ہوئے تو نئے نئے راستے خود بخود اہِل اِيمان کی قدم بوسی کے لئے بڑھنے لگے اور فکِر اِنسانی
نئے نقش و  تسخيِر کائنات اور نئے آفاق کی دريافت پر آماده ہوئی۔ اِسالمی تہذيب و تمّدن کا آغاز ہوا۔ لوِح ديده و ِدل پر نئے

نگار بننے لگے۔ علم، تقوٰی اور دانائی کو معياِر فضيلت قرار ديا گيا۔ اِسالم سوچ پر پہرے نہيں بٹھاتا بلکہ نئے نئے زاويہ 
ہائے نگاه سے اُمور و مسائل کے جملہ پہلوؤں پر اِظہاِر خيال کی دعوت دے کر اِمکانات کی وسيع و عريض ُدنياؤں کے 

  دروازے کھولتا ہے۔
الم کی آفاقی تعليمات کی بنياد ہوائی مفروضوں کی بجائے ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ اِس لئے قدرتی طور پر مسلمان اہِل اِس

علم کی سوچ بھی سائنسی سوچ ٹھہری، جس سے تحقيق و جستجو کے ايک نئے درخشاں َدور کا آغاز ہوا۔ تاريخ شاہد عادل 
وں سے جان چھڑا کر جديد سائنسی طريِق کار سے تحقيق کرنے کی طرح ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے يونانی ُموشگافي

ڈالی۔ اُن کے فکر کو قرآن و سنت کی اُن تعليمات سے مہميز ملی تھی جن ميں خدائے بزرگ و برتر نے اپنے محبوب 
نچہ مسلمان نبی(ص) کے ذريعے اپنے بندوں کو کائنات کے اَسرار و ُرموز پر غور و خوض کا جا بجا حکم ديا ہے۔ چنا

) ميں اِمتياز کيا experiment) اور تجربہ (experienceسائنسدانوں نے تجربی توثيق کی بنياد ڈالی۔ اُنہوں نے واردات (
اور اُن کے الگ الگ دائره ہائے کار متعين کئے۔ تحقيق ميں مشاہدے کے ساتھ ساتھ تجربہ کو بھی سائنسی تحقيقات کا جزِو 

بغدادی" ہيں جنہوں نے هللا طريِق کار کے بانی معروف مسلمان سائنسدان "ابوالبرکات صبغت االينفک قرار ديا۔ سائنسی 

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اِسالم کی آفاقی تعليمات اور اُن کے سائنسی شواہد کے ساتھ مطابقت پر گہرے غور و فکر کے بعد اِسالم قبول کيا تھا۔ چنانچہ
ے جسے ابوالبرکات بغدادی نے اپنايا تھا۔ سائنسی طريِق کار آج بھی سائنسی تحقيقات ميں اپنايا جانے واال طريِق کار ُوہی ہ

کو فروغ مال تو ہر آن بدلتی ہوئی کائنات ميں اِمکانات کی اَن گنت ُدنيائيں ذہِن اِنسانی کو تسخيِر کائنات کی دعوت دينے لگيں۔
ميں حقيقت تک رسائی کا واحد سائنس ُمشاہدے اور تجربے کا ُدوسرا نام ہے۔ تجربہ ہی وه کسَوٹی ہے جو سائنسی علوم 

  ذريعہ ہے۔ سائنسی طريِق کار ميں ايک سائنسدان کو درج ذيل مراحل سے سابقہ پڑتا ہے:
  تجربہ 1-

experiment  
  ُمشاہده 2-

observation  
  نتيجہ 3-

inference  
  حقيقت (تنظيِم نتائج)  4-

systemization of inference  
وض ہی اِنسان کو کسی نتيجے پر پہنچنے ميں مدد ديتا ہے۔ يہ طے شده اَمر ہے کسی مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر غور و خ

کہ کسی بھی موضوع پر تحقيق کے دوران سب سے پہلے بھرپور غور و فکر کو ہی اّوليت حاصل ہے۔ سائنسی طريِق کار 
کے متعلق سابقہ تمام ميں پيش آمده معامالت کی جزئيات تک کو زير بحث اليا جاتا ہے۔ زير غور معاملے يا مسئلے 

سائنسدانوں کی آراء اور تجربات کی روشنی ميں اُسے ہر ممکن طريقے سے پرکھا جاتا ہے اور بعد ازاں اُسے ليبارٹری ميں
"تجربے" کی کسَوٹی پر جانچا جاتا ہے۔ تجربے سے ماحصل مواد کا "ُمشاہده" کرنے کے بعد اُسے "نتيجہ" کہا جاتا ہے۔ 

حت بھی ضروری ہے کہ کسی نتيجے تک پہنچ جانے پر تحقيق و جستجو کا سفر ختم نہيں ہو جاتا بلکہيہاں اِس امر کی وضا
بار بار تجربات کے ذريعہ نتيجے کی صداقت کا جائزه ليا جاتا ہے۔ ہر بار ُوہی نتيجہ اخذ ہونے کی صورت ميں اُسے 

جاتا ہے تاکہ ہم عصر سائنسدان بھی اپنے اطميناِن قلب "نظريہ" قرار دے کر اُس کی وسيع پيمانے پر اِشاعت کا اِہتمام کيا 
کے لئے اُسے نقد و نظر کی کسَوٹی پر پرکھيں جس سے وه نظريہ واضح اور روشن صورت ميں سامنے آئے اور غلطی کا 

کر کوئی اِمکان ہی باقی نہ رہے۔ رفتہ رفتہ سائنسدان جانچنے اور پرکھنے کے بعد اُسے ايک حقيقت کے طور پر تسليم 
  ليتے ہيں۔

اگرچہ اِس طريِق تحقيق ميں ايک مفروضے کو باآلخر مسلّمہ نظريئے کا درجہ دے ديا جاتا ہے، تاہم سائنسی طريِق کار ميں 
کسی نظريہ کو حقيقت کی حتمی شکل قرار نہيں ديا جاتا۔ نئے تجربات، نئے اِنکشافات کو جنم ديتے ہيں، اِس لئے سائنس کی 

جامد نہيں ہوتا۔ ممکنہ تبديليوں کا اِمکان بہرحال موجود رہتا ہے اور يہ بھی ممکن ہے کہ نئے تجربات ُدنيا ميں کوئی نظريہ 
  کی روشنی ميں اُسے مکمل طور پر ُمسترّد کر ديا جائے۔

  سائنسی تحقيقات ميں اِقدام و خطاء کا تصّور
ل کے مطابق ہوتی ہيں۔ ہم يہ جانتے ہيں کہ کل تک ) کے اُصوtrial / errorجديد سائنس کی تمام تر تحقيقات اِقدام و خطا (

) قرار دے چکی ہے اور آج جو rejectedجو اشياء حقائق کا درجہ رکھتی تھيں موجوده سائنس اُنہيں کلی طور پر باطل (
بھی يکسر ) اور مسلّمہ حيثيت کے حامل ہيں آنے واال کل اُنہيں unchangingحقائق بنی نوع اِنسان کی نظر ميں غير متبّدل (

ُمسترّد کر سکتا ہے۔ يہ رِوِش تحقيق عقِل انسانی کے عين مطابق ہے۔ يہ مقام قطعاً جائے حيرت نہينکہ صديوں کے مصّدقہ 
حقائق باطل قرار پاتے ہيں۔ يہی اُصوِل اِرتقائے علم ہے کہ جديد اِنکشافات کی روشنی ميں مسلّمہ حقائق کا از سِر نو جائزه 

  ا عمل جاری رکھا جائے۔لے کر اِرتقائے علم ک
اَب ہم سائنسی تحقيقات اور اُس کے طريِق کار ميں مضمر اِقدام و خطا اور اُس کے اَسباب کا تصّور واضح کرنے کے لئے 

  ايک مثال پيش کرتے ہيں۔

  نظاِم شمسی پر تحقيقات
کز و محور بنا رہا ہے اور اُس کے اِس کرۀ ارضی پر اِنسانی ِزندگی کے آغاز ہی سے نظاِم شمسی اِنسان کی نگاہوں کا مر

جذبۂ تحقيق و جستجو کو اِمکانات کی نِت نئی ُدنياؤں کی طرف راغب کرتا رہا ہے۔ تاريِخ اِرتقائے تہذيب ِنسِل اِنسانی کے 
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مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قديم َدور کا اِنسان بھی آج کے ترقی يافتہ اِنسان کی طرح اَجراِم سماوی کی کريد ميں 
وصی ِدلچسپی ليتا رہا ہے۔ ذيل ميں ہم نظاِم شمسی سے متعلقہ سائنسی تحقيقات کے مختلف اَدوار ميں پنپنے والے اَفکار خص

  و نظريات کا جائزه ليتے ہيں۔

  ۔ بنی نوِع اِنسان کا اّوليں نظريہ1
) ميں Egypt) اور مصر (Mesopotamiaمعلوم تاريِخ اِنسانی کے مطابق تہذيِب اِنسانی اِبتداًء دجلہ و فرات کے دوآبے (

پروان چڑھی۔ تاريخ ہميں بتاتی ہے کہ قديم اِنسانی معاشروں کے لوگ مظاہِر فطرت کی پرستش کرتے تھے۔ اُن ميں سميری 
)Sumerians) کلدانی، بابلی ،(Babylonians) اور مصری (Egyptians ،اَقوام کا ِذکر ملتا ہے۔ وه لوگ سورج اور چاند (

کات پر غور کرتے، اُن کے طلوع و غروب کا ُمشاہده کرتے اور جب اُن کی عقل اِس سارے نظاِم فطرت کو ستاروں کی حر
  سمجھنے سے عاجز آ جاتی تو وه اُنہی مظاہِر فطرت کو ديوتا کا درجہ دے کر اُن کی پوجا شروع کر ديتے۔

زمين کے گرد گرِدش کرتے ہيں۔ سورج کے طلوع و  اُن قديم اَقوام کا نظريہ تھا کہ زمين ساکن ہے جبکہ تمام اَجراِم سماوی
  غروب سے ساده ِذہن يہی نتيجہ اخذ کر سکتا تھا کہ سورج کی زمين کے گرد گرِدش سے ِدن رات پيدا ہوتے ہيں۔

  ۔ فيثا غورث کا نظريہ2
ت کرتی ہے۔ فيثا غورث وه پہال شخص ہے جس نے يہ نظريہ قائم کيا کہ سورج ساکن ہے جبکہ زمين اُس کے گرد حرک

) ميں اپنی قائم کرده اکيڈمی ميں وه اپنے شاگردوں کو سکوِن شمس اور حرکِت زمين کے اِسی نظريہ کی Greeceيونان (
تعليم ديا کرتا تھا۔ تقريباً ايک سو سال تک اُس کے شاگرد اور پيروکار اِسی نظريئے پر کاربند رہے، جس کے بعد رفتہ رفتہ 

  ميں کھو گيا۔ يہ نظريہ تاريخ کے جھروکوں

  ) کا نظريہPtolemy۔ بطليموس (3
) نے دوباره زمين کے ساکن ہونے اور اَجراِم فلکی کے اُس کے محِوگرِدش ہونے Ptolemyفيثاغورث کے بعد بطليموس (

کا نظريہ پيش کيا، جسے پورے يونان ميں زبردست پذيرائی حاصل ہوئی اور زمين کے ساکن ہونے کے نظريئے کو ِمن و 
) ہی کے نظريئے کو فروغ ديا تھا۔ Aristotleتسليم کر ليا گيا۔ درحقيقت يہ کوئی نيا نظريہ نہ تھا، بطليموس نے ارسطو (عن 

بطليموس نے اِس نظريہ کی وسيع پيمانے پر تشہير کی اور زمين کے گرد سيارگاِن فلکی کی گرِدش سے لوگوں کو عملی 
ہ بطليموس کے نام سے منسوب ہوتا چال گيا۔ اُس نے اپنی مشہوِر زمانہ کتابسطح پر ُروشناس کرايا، اِسی وجہ سے يہ نظري

) ميں قرائن و براہين کے ساتھ اِس نظريہ کی توضيح و تشريح کی۔ بطليموس کا کہنا ہے کہ زمين Almagest"المجسطی" (
) ميں orbitsتاہم وه اپنے مداروں ( کائنات کا مرکز ہے اور تمام سيارگاِن سماوی اِس مرکِز کائنات کے گرد محِو گردش ہيں۔

  واقع کسی اَن ديکھی طاقت کے گرد بھی گھوم رہے ہيں۔
آج کے َدور ميں ہم اِس نظريئے کی وضاحت يوں کر سکتے ہيں کہ بطليموس کے نزديک تمام سياروں کا معاملہ چاند کی 

ساتھ وه ايک مختصر سے دائرے کی  ِمثل تھا، جو ايک لحاظ سے سورج کے گرد گرِدش کر رہا ہے جبکہ اُس کے ساتھ
صورت ميں زمين کے گرد بھی محِو گردش ہے۔ بالکل اِسی طرح بطليموس کے خيال کے مطابق تمام سيارے زمين کے گرد

گردش کے عالوه اپنے اپنے مدار ميں موجود کسی اَن ديکھی قّوت کے گرد بھی چھوٹے چھوٹے دائروں ميں گرِدش کر 
  رہے ہيں۔

ں زمين کے گرد واقع بڑے مداروں، اَن ديکھی طاقت کے گرد چھوٹے مداروں اور سياروں کی حرکات ميں اِس نظريئے مي
باہم نسبت کی صحيح پيمائش کے دوران بہت سی بے قاعدگياں سامنے آئيں، تاہم يہ نظريہ سولہويں صدی عيسوی تک يورپ 

  ا۔ميں خاصا مقبول رہا اور عيسائی مذہب کے حصے کے طور پر متعارف رہ

  ) کا نظريہArzachel۔ قالی (4
اِسالم ہر شعبۂ ِزندگی ميں اِنقالب آفريں تبديليوں کا پيامبر بنا۔ فاران کی چوٹيوں پر نوِر ہدايت چمکا تو فرسودگی کا ہر نشان 

کی ُدنيا مٹ گيا۔ سوچ اور اِظہار کے نئے نئے دروازے َوا ہوئے، فرد کے اندر کی کائنات (ٔانفس) کے ساتھ فرد کے خاِرج 
(آفاق) کی تسخير کا آغاز بھی ہوا۔ خود هللا کی آخری کتاب سائنسی حوالوں کی معتبر ترين دستاويز ہے۔ مسلمان سائنس دانوں
نے علوِم جديده کی بنياد رکھتے ہوئے سائنٹيفک سوچ کے دروازوں پر پڑے قُفل توڑے اور ِذہِن جديد کو کشادگی اور ُوسعت

) نے Arzachel۔ اِسالمی اندلس کے نامور سائنسدان ابو اِسحق اِبراہيم بن يحيٰی زرقالی قرطبی (کے جواہر سے آراستہ کيا



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

بطليموس کے مذکوره باال نظريئے کا مضبوط دالئل اور مصّدقہ شواہد کے ساتھ رّد کر کے ُدنيا کو ورطۂ حيرت ميں ڈال ديا۔
ور پر پوری ُدنيا ميں تسليم کيا جا رہا تھا۔ صديوں سے ِذہنوں بطليموسی نظام تقريباً ايک ہزار سال سے مسلّمہ حقائق کے ط

ء ميں سورج اور زمين1080ميں راسخ غلط نظريات کو يکسر بدل کر رکھ دينا يقيناً ايک غير معمولی واقعہ تھا۔ زرقالی نے 
سے کوئی بھی مرکِز دونوں کے محِو حرکت ہونے کا نظريہ پيش کيا۔ اِس تھيوری کے مطابق سورج اور زمين دونوں ميں 

کائنات نہيں اور زمين سميت تمام سيارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہيں۔ اِس نظريئے ميں بعد ميں آنے والے کوپرنيکس 
)Copernicus کے نظريہ کی طرح گنجلک پن بھی نہيں ہے۔ زرقالی کے نزديک سورج کے گرد تمام سيارے بيضوی (

  تے ہيں۔) ميں گرِدش کرelliptic orbitsمدار (
زرقالی کا يہ نظريہ فطرت سے قريب ترين ہے اور يہ سچائی کی دريافت کے سفر ميں ايک خوشگوار پيش رفت تھی۔ اِقدام 
و خطاء کا سلسلہ يہاں بھی آ کر تھما نہيں اور تحقيق کا سفر جاری رہا۔ عالِم اِسالم تو گيارہويں صدی عيسوی کے اَوائل ہی 

ئے کو مسترّد کر چکا تھا مگر يورپ۔ ۔ ۔ جسے آج اپنی روشن خيالی پر ناز ہے۔ ۔ ۔ نے ميں بطليموس کے غيرفطری نظري
سولہويں صدی تک اِس فرسوده نظريئے کو اپنے مذہب کی اَساس بنائے رکھا اور اِس نظريئے کو عيسائی مذہب کے ايک 

  بنيادی پتھر کی حيثيت حاصل رہی۔

  ) کا نظريہCopernicus۔ کوپرنيکس (5
ء) زرخيز ِذہن کا مالک سائنسدان تھا۔ اُس نے سولہويں صدی کے آغاز ميں 1543ء تا Copernicus) (1473س (کوپرنيک

بطليموس نظريئے کی خرافات پر سے پرده اُٹھايا اور اہِل يورپ کو اس نظريئے کی فرسودگی سے آگاه کيا اور حرکِت زمين
سميت تمام سيارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہيں۔ کوپرنيکس کا نظريہ پيش کرتے ہوئے يہ ثابت کيا کہ اِس کرۀ ارضی 

کے اِن سائنسی اِنکشافات کے بعد اہِل يورپ کی سوچ کے جامد سمندر ميں اِرتعاش پيدا ہوا اور ذہِن جديد کے قفل ٹوٹنے 
تھا، عيسائی ُدنيا اِسے  لگے اور مغربی ُدنيا کو حقيقت تک رسائی کا راستہ ِدکھائی دينے لگا۔ يہ ايک بہت بڑا اِنقالبی قدم

آسانی سے اپنی سوچ کا محور نہيں بنا سکتی تھی۔ بطليموسی نظريئے سے سِرُمو اِنحراف بھی عيسائی ُدنيا کے لئے ممکن 
نہ تھا کيونکہ وه اُسے اپنے مذہب کا الزمی جزو قرار دے چکے تھے اور مذہبی عقائد سے اِنحراف کا راستہ نکالنا اُس وقت

  ناممکن تھا۔

  ) کا نظريہTycho Brahe۔کو براہی (6
) نامی سائنسدان نے کو پرنيکس کے نظريئے کو ُمسترد Tycho Braheسولہويں صدی عيسوی کے آخر ميں ٹيکوبراہی (

کرتے ہوئے ايک عجيب وغريب تھيوری پيش کی۔ اُس کے مطابق سورج اور چاند دونوں زمين کے گرد محِو گردش ہيں 
ے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہيں۔ اِس کا مطلب يہ ہوا کہ سورج اپنے گرد گھومنے والے پانچ جبکہ باقی پانچوں سيار

سياروں سميت زمين کے گرد گردش کرتا ہے۔ اِس تھيوری نے سائنسدانوں کو ايک مشکل اور پيچيده صورتحال سے دوچار 
ئے اَفکار کی مٹی ميں دفن ہو کر ره گيا اور کر ديا۔ بہرحال کوپرنيکس کا نظريہ سائنس کی ُدنيا ميں اِن عجيب و غريب ن

 سولہويں صدی کے اِختتام تک مغربی سائنس کی تحقيقات ايک بار پھر خطا کی طرف پيش قدمی کرتے ِدکھائی دينے لگيں۔
) کے Copernicus) اور کوپرنيکس (Ptolemy) کے پيش کرده اِس نظريئے ميں بطليموس (Tycho Braheٹيکوبراہی (
ہ بے تکا اِجتماع ناقابِل يقين حد تک مبہم تھا، تاہم بعد ميں آنے والوں کی سوچ کی راہيں تحقيق و جستجو کے نظريات کا ي

) تک آتے آتے حقيقت تک رسائی آسان ہوتی گئی اور راستے کے پتھر Keplerچراغوں سے منّور ہوتی رہيں اور کيپلر (
  خود بخود ہٹتے رہے۔

  ) کا نظريہGalileo۔ گيليليو (7
سائنسی حقائق کی تالش کا سفر جاری رہا۔ جستجو اور تحقيق کے دروازے کھلے رہے۔ تازه ہوائيں ذہِن اِنسانی کو کشادگی 

ء ميں ُدوربين اِيجاد کرنے کے بعد 1609) نے Galileoاور تازگی عطا کرتی رہيں۔ اِٹلی کے مشہوِر زمانہ ہيئت دان گيليليو (
ائنات ميں عجائبات کی ايک ُدنيا آباد نظر آئی۔ ماضی کے تمام نظريات ايک ايک کر کے جب کائنات کا مشاہده کيا تو اُسے ک

باطل ہونے لگے۔ ٹيکوبراہی کا کيا َدھرا بھی غلط قرار پايا۔ گيليليو نے کوپرنيکس کے نظريئے کو قدرے درست پايا اور يوں
رکز بن گيا اور اِس حوالے سے تجربات و اِکتشافاتکوپرنيکس کا نظريۂ حرکِت زمين ايک بار پھر سائنسدانوں کی توجہ کا م

  کے ايک نئے َدور کا آغاز ہوا۔
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  )کا نظريہKepler۔ کيپلر (8
) نے ٹيکوبراہی کی ديگر دريافتوں اور رصدگاہی آالت Johannes Keplerگيليليو کی توثيق کے بعد جوہانزکيپلر (

)observatory کی مدد سے نئے ِسرے سے تحقيقات کے بعد کوپرنيکس کے نظريئے کو علمی اور تجرباتی سطح پر (
) circularکے گرد تمام سياروں کے مداروں کو گول (دوباره ِزنده کيا۔ واضح رہے کہ کوپرنيکس کے نظريئے ميں سورج 

) ہيں اور يوں کوپرنيکس کی allipticِدکھايا گيا تھا۔ کيپلر نے اِس نظريئے کو رّد کرتے ہوئے کہا کہ يہ مدار بيضوی (
ا۔ اِس ُسقم کے تھيوری ميں واقع ُسقم کو ُدور کيا۔ اِسی ُسقم کی وجہ سے يہ نظريہ ايک عرصہ تک نظرانداز کيا جاتا رہا تھ

) کے مسلمان Cordobaء ميں قرطبہ (1080ُدور ہوتے ہی اُسے دوباره پذيرائی نصيب ہوئی۔ يہ بالکل ُوہی نظريہ ہے جو 
  ) نے پيش کيا تھا۔Arzachelسائنسدان زرقالی (

  ) کا نظريہNewton۔ نيوٹن (9
اِنکشاف منظِر عام پر آتے رہے، سترھويں صدی کے اِنسان تسخيِر کائنات کی راہوں پر گامزن رہا، قدم قدم پر نئے نئے 

) نے يہ نظريہ پيش کيا کہ سورج ساکن ہے اور تمام سيارے سورج کے Sir Isaac Newtonوسط ميں سر آئزک نيوٹن (
  ) قرار ديا۔unchangingگرد چکر لگا رہے ہيں۔ نيوٹن نے باقی ساری کائنات کو بھی مجموعی طور پر ناقابِل تبديل (

  ) کا نظريہEinsteinآئن سٹائن (۔ 10
اَفکار و نظريات ميں تبديلياں ُرونما ہوتی رہيں۔ سفِر اِرتقاء کے کئی مزيد مراحل طے ہو چکے تھے۔ بيسويں صدی نت نئی 

) نے برسوں Albert Einsteinاِيجادات کی صدی ہے۔ اِسی صدی کے مشہوِر زمانہ يہودٔی النسل سائنسدان البرٹ آئن سٹائن(
) پيش کيا۔ اِس تھيوری کی ُرو سے تمام Theory of Relativityيق اور عرق ريزی کے بعد اپنا نظريۂ اِضافيت (کی تحق

اَجراِم سماوی (خواه وه ستارے ہوں يا سيارے) گردش ميں ہيں۔ علمی حلقوں نے اِس نظريئے کو سنِد قبوليت عطا کی اور 
اديں نکھر کر سامنے آگئيں۔ آئن سٹائن کا نظريہ حقيقت کے قريب ترين يوں مسلم سائنسدان زرقالی کی پيش کرده نظرياتی بني

َمآَء بَنَيٰنھَا بِٔاَيٍد وَّ إِنَّا لَہ لَُموِسُعوَن (الذاريات،36:40ہے اور اِسے ُکلٌّ فِی فَلٍَک يَسبَُحوَن (يسين، )کی صورت 51:47) اور َو السَّ
بھی جزوی طور پر کئی ايک اِصالحات اور تبديلياں ممکن ہيں کيونکہ ميں تائيِد ايزدی بھی حاصل ہے۔ تاہم اِس نظريئے ميں

  اِنسانی کاِوش حرِف آخر نہيں ہوتی، اُس ميں اِصالح و ترميم اور اِضافے کی گنجائش بہرحال موجود رہتی ہے۔

  سائنسی تحقيقات کی بنياد۔ ۔ ۔ اِقدام و خطاء
سدانوں کے اَفکار و نظريات کی روشنی ميں سائنسی تحقيقات ميں ہم نے مختلف اَدوار ميں سامنے آنے والے مختلف سائن

) کے تصّور کو واضح کرنے کی سعی کی ہے۔ ہم نے ديکھا کہ زندگی کے ہر گوشے trial / errorپيش آمده اِقدام و خطاء (
ے۔ عين ممکن ہے کہ اور سائنس کے ہر شعبے ميں مروِر زمانہ کے ساتھ ساتھ اِقدام و خطاء کا تسلسل بھی جاری رہا اور ہ

آگے چل کر کوئی سائنسدان اپنے تجربات اور جديد تحقيق کی روشنی ميں دوباره خطاء کی طرف پيش قدمی کرے اور آئن 
سٹائن کے نظريۂ اِضافيت کو۔ ۔ ۔ جسے آج مستند اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ۔ ۔ کليتاً مسترّد کر کے نئی تھيوری پيش کرے 

  ے يکسر مختلف ہو۔جو سابقہ تمام نظريات س
سائنسی علوم کا انداِز تحقيق (يعنی تصّوِر اِقدام و خطائ) کو جان لينے کے بعد قرآنی علوم کی حتميت و قطعيت پر ہمارا 

ربُّ العزت کی هللا اِيمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اور ہم اِس نتيجے پر پہنچتے ہيں کہ اِنسانی اِستعداد زائيده سائنسی علوم ا
ه آخری وحی کے مقابلے ميں ذّره بھی حيثيت نہيں رکھتے، اور اصل حقيقت اور ہمارے عقائد و نظريات کا منبع ناِزل کرد

صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعليمات ہی ہو سکتی ہيں، کيونکہ سائنسی علوم کسی بھی نئی پيش آمده تحقيق کے بعد 
 اپنے بنيادی نظريات سے منحرف ہو سکتے ہيں۔

 

 اسالم اور جديد سائنس
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  باب سُوم
  

  سائنسی علوم کی بنيادی اَقسام اور اُن کا محُدود دائرۀ کار

نظم اور تواُزن کے بغير اِس معاشرے کی سب سے چھوٹی اِکائی يعنی خاندان کا نظام چالنا بھی ممکن نہيں ہوتا، ہرآن تغير 
پذير کائنات تو بڑی وسيع و عريض چيز ہے۔ اِنسانی عقل و شعور اِس کی حدبندی سے بھی قاصر ہے۔ نظم و توازن کے 

ش اور پھر مسلسل ربط، عظيم کائناتی ضوابط کی پابندی ہی سے ممکن ہے۔ يہ بغير ماه و نجوم اور سيارگاِن فلکی کی گردِ 
نظم تواُزِن کائنات کا حسن بھی ہے اور يہی نظم اور تواُزن فرد کے اندر اور باہر کی ُدنيا کو بھی رعنائيوں کامرقع بنا ديتا 

جاندار اور غيرجاندار مخلوقات اپنے  ہے۔ اِسی طرح فطرت کے مقاصد کی نگہبانی اُسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب تمام
خالق و مالک کے اَحکامات کی پابندی کريں۔ اِس وسيع و عريض کائناِت رنگ و بو کے سائنسی مطالعہ سے قدم قدم پر 
اِنکشافات کی نئی ُدنيائيں آباد نظر آتی ہيں اور اَجراِم فلکی سختی سے قوانيِن فطرت کی پابندی کرتے نظر آتے ہيں۔ يہ 

اف ِذہِن اِنسانی پر اَحکاماِت خداوندی کی پابندی کے کئی بند دروازے کھولتا ہے کہ جب يہ غيرجاندار مخلوقات ستارے،اِنکش
سيارے،چاند، سورج اور کہکشائيں، سب اپنے خالق کے اَحکامات پر عمل پيرا ہيں تو پھر اِنسان کيوں نہ اپنے خالق کے 

ات ہے اور اُسے تو اِس کائنات کی تسخير کی ترغيب بھی خود خالِق کائنات نے دی اَحکامات بجا الئے۔ وه تو اَشرُف المخلوق
ہے۔ تسخيِرکائنات کے اِسی شعور سے جديد علوم جنم ليتے ہيں۔ ِذہنی اور فکری اِرتقاء کی منزليں طے ہوتی ہيں اور قوانيِن 

ر ضابطوں کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتا فطرت کو سمجھنے ميں مدد ملتی ہے۔ اِنسان کائنات ميں جاری اُن قوانين او
ہے اور اَخذکرده نتائج اور شعوِر نَو کی مدد سے معرفِت اِٰلہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وه فطرت کے اِس عظيم 
ے نظام کے فہم و اِدراک اور اُس کی عملی زندگی ميں توجيہات و تفہيمات کی بنياد رکھتا ہے۔ چنانچہ قدرتی طور پر اُس ک

ِذہن پر کشاده راستے کھلتے جاتے ہيں اور يوں علوِم جديد کا دائره وسيع سے وسيع تر ہوتا چال جاتا ہے ليکن اِنسانی قّوِت 
مشاہده پر کامل بھروسہ نہيں کيا جا سکتا۔ تاريِخ اِرتقائے نسِل اِنسانی بتاتی ہے کہ جديد تحقيق کے ساتھ ساتھ سابقہ نظريات 

ہتی ہيں۔ اس کا طرِز اِستدالل بھی بدلتا رہتا ہے۔ يہ اِنسانی علوم کا اپنا ايک انداز ہے جو اِنسانی عقل و کی بنياديں تک بدلتی ر
دانش کے اُصولوں کے عين مطابق ہے۔ بہرحال علوِم اِنسانی کا دائرۀ کار اور اُس کی تمام تر تگ و َدو فطرت کے محض 

  چند ُرموز و اَسرار سے آگاہی تک ہی محدود ہے۔
نسی طرِز فکر اِختيار کرنے کا ايک فائده يہ ہوا ہے کہ اِنسان فطرت سے متعلق علوم ميں مقدور بھر دسترس رکھنے اور سائ

حقائق کو قوانيِن فطرت کی کسوٹی پر پرکھ کر کسی حد تک ضمنی نتائج اَخذ کرنے کے قابل ہو گيا ہے اور فرسودگی کا 
، ليکن اِس کے برعکس وه مافوق الفطرت واقعات کی ماہيت کو سمجھنے زنگ رفتہ رفتہ اُس کے ِذہن سے اُترنے لگا ہے

سے قاصر ہے۔ مافوق الفطرت واقعات کے پس منظر اور پيش منظر کی تفہيم اُس کے حيطۂ شعور سے باہر ہے۔ مثالً عالِم 
يا بری تبديليوں ، اُس  ) ہميں جسم کی ساخت، اُس کے اندر پيدا ہونے والی اچھیbiology‘ (حياتيات’اَنفس سے متعلق علم 

کے لئے مفيد اور ضرر رساں اشياء اور اُس کی مکمل ديکھ بھال وغيره کا طريقہ بتاتا ہے اور اِنسان بيماری کی صورت 
ميں اُس کے عالج معالجے کا شعور بھی رکھتا ہے، ليکن اِس کے برعکس يہ علم وجِہ تخليِق اِنسانی سے بے خبر ہے۔ 

گی؟ اِس سلسلے ميں اُسے کچھ معلوم نہيں۔ اچھے يا برے اَعمال کا کيا نتيجہ نکلے گا؟ وه کچھ بھی  اِنسان کی عاقبت کيا ہو
نہيں جانتا۔ وه اِس قسم کے ديگر سوالوں کا جواب دينے کی پوزيشن ميں بھی نہيں۔ اِسی طرح عالِم آفاق کی تخليق و توسيع 

تک جملہ معلومات فراہم Big Crunchسے لے کر  Minute Cosmic Egg) ہميں cosmology‘ (تخليقيات’سے متعلقہ علم 
کرتا ہے اور تخليِق کائنات کے تمام مراحل اور اِنجام ِکائنات کی کئی ايک ممکنہ صورتوں کی بابت قيمتی معلومات کا ايک 

ات اور روِز جزا کے قيام خزانہ بہم پہنچتا ہے، ليکن مذہب سے متعلقہ تمام معامالت مثالً خود خالِق کائنات، وجِہ تخليِق کائن
جيسے موضوعات کے بارے ميں خاموشی اِختيار کرنے کے ِسوا اُس کے پاس کوئی چاره نہيں۔ خالصۂ بحث يہ ہے کہ 
جيسے ايک موٹر بوٹ سمندر کے پانيوں ميں سينکڑوں کلوميٹر فی گھنٹہ رفتار کی صالحيت رکھتی ہے ليکن خشکی پر 

نہيں رکھتی، بالکل اِسی طرح سائنسی علوم بھی اپنے ايک محدود دائره کار کے اندرايک قدم آگے بڑھنے کی بھی صالحيت 
رہتے ہوئے هللا رّب العّزت کی عادت کے نظام يعنی نظاِم فطرت کے رازہائے سربستہ کو پا لينے اور اُن کے اِدراک و 

فطرت معامالت کيا ہوتے ہيں؟ اِس بارے شعور تک محدود ہيں۔ خالِق کائنات کی قدرت کا اِظہار کيا شے ہے؟ اور مافوق ال
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ميں جديد سائنسی علوم ہماری معلومات ميں ايک لفظ کا بھی اِضافہ نہيں کر سکتے۔ سائنسی تحقيقات کے ذريعہ اِن اُمور کا 
احتُسراغ لگانا اور کسی حتمی نتيجے پر پہنچنا ممکن ہی نہيں کيونکہ يہ مذہب کے دائره کار ميں آتے ہيں۔ اِس بات کی وض

دونوں کے دائرۀ کار ہی جداگانہ ہيں، ‘ سائنس’اور ‘ مذہب’ہم حصہ اّول کے ُدوسرے باب ميں تفصيل سے کر چکے ہيں کہ 
لٰہذا اِن ميں سے کسی ايک سے صرِف نظر اور ُدوسرے پر کلی اِعتماد کرتے ہوئے فقط اُسی کے بل بوتے پر ُدوسرے کے 

  ونکر ممکن ہے!دائرۀ کار ميں آنے والے حقائق سے آگہی کي

  سائنسی علوم کی اَقسام
ء) کا وضع کرده سائنسی طريِق کار مسلمانوں پر حاوی 1155ء تا 1065عالِم اسالم کے نامور سائنسدان ابوالبرکات بغدادی (

ہو جانے والی ناقابِل بيان علمی پسماندگی کے بعد گزشتہ پانچ صديوں سے عالِم مغرب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 
ائنٹفک اَپروچ نے بنی نوِع اِنسان کو اپنی اپنی فيلڈ ميں اپنی تحقيقات کی بنياد کے طور پر حقيقت پسندانہ طرِز عمل اپنانے س

کا شعور عطا کيا ہے۔ جديد مغربی سائنس کی تمام تحقيقات اُن طبعی اور حياتياتی علوم پر مشتمل ہيں جن کی کسی بھی 
ہے۔ وه فطری علوم جو موجوده سائنس کے ُزمرے ميں آتے ہيں،اُن کے دائرۀ کار  حوالے سے بنی نوع اِنسان کو ضرورت

  کی بآسانی تفہيم کے لئے اُنہيں درج ذيل تين بنيادی اَقسام ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے:
i۔ماّدی علوم  

physical sciences  
ii۔حياتياتی علوم  

biological sciences  
iii۔ نفسياتی علوم  

psychological sciences  

  )Physical sciencesماّدی علوم (
يہ کائناِت ارض و سماء ماّدے کی مختلف اَشکال اور ماّدے کی رنگا رنگ صورت پذيری کا ِدلکش اور ِدلچسپ مرقع ہے۔ 

ھی دے ماّدے کی ُدنيا سے تعلق رکھنے والے تمام علوم اِسی ذيل ميں آتے ہيں۔ اِنہيں ہم غيرنامياتی اَشياء کے علوم کا نام ب
)، علِم کونيات cosmology)، علِم تخليقيات (astronomy)، علِم ہيئت (physicsسکتے ہيں۔ ماّدی علوم ميں علِم طبيعيات (

)cosmogony) علِم جغرافيہ (geography) علِم کيمياء ،(chemistry) علم آثاِر قديمہ ،(archaeology علِم طبقاُت ،(
)، علِم برقياتarchitectonics)، فِن تعمير (geometry)، علِم ہندسہ (meteorology)، علِم موسميات (geologyاالرض (

)electronics اور کمپيوٹر سائنسز وغيره قابِل ِذکر ہيں۔ اِن علوم کا دائرۀ کار ِزندگی اور شعور دونوں سے قطع نظر ،(
  محض غير نامياتی کائنات تک محُدود ہے۔

  )Biological sciencesحياتياتی علوم (
سائنسی علوم ميں حياتياتی علوم کو خصوصی اہميت حاصل ہے۔ اِس شعبہ ميں ِزندگی اور اُس کی نشو و نما سے متعلق تمام 

علوم شامل ہيں۔ اِن علوم کے دائرۀ کار ميں تمام جاندار اشياء آ جاتی ہيں۔ اِنسانی اور حيوانی زندگی، حشرات االرض، 
)، علِم embryology)، علُم الجنين (biologyاِن علوم کا موضوع ہيں۔ علِم حياتيات (سمندری مخلوقات اور نباتات وغيره 

) اور surgery)، علُم الجراحت (medical science)، علُم الطب (anatomy)، علِم تشريُح االعضاء (zoologyحيوانات (
علوم فقط ُدنيوی ِزندگی سے بحث کرتے ہيں۔ ) وغيره اِسی ذيل ميں آتے ہيں۔ واضح رہے کہ يہ حياتياتیbotanyعلِم نباتات (

گويا جسمانی ِزندگی کے مختلف اَدوار اور مختلف مراحل تو زير بحث آتے ہيں ليکن اِنسان کی ُروحانی ِزندگی اِن علوم کا 
اِن موضوع ہی نہيں۔ اِس لئے قبل اَز حيات اور بعد ممات کی ِزندگی سے اِن علوم کو کوئی سروکار نہيں۔ يہ موضوعات 

  حياتياتی علوم کے موضوع سے خارج ہيں۔

  )Psychological sciencesنفسياتی علوم (
وه علوم جو حياِت اِنسانی کی شعوری رعايت سے تشکيل پاتے ہيں نفسياتی علوم کہالتے ہيں۔ اِنہيں مجموعی طور پر سوشل 

اس کی فکری اور نظری سمتوں کی وضاحت  سائنسز کا نام بھی ديا جاتا ہے۔ يہ اِنسانی رويوں سے بحث کرتے ہيں اور
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)، psychology)، نفسيات (ethics)، اَخالقيات (philosophyکرتے ہيں۔ نفسياتی علوم کی مختلف شاخيں ہيں۔ مثالً: فلسفہ (
)، political science)، سياسيات (literature)، زبان و اَدب (education)، تعليم (law)، قانون (journalismصحافت (

) اِسی ُزمرے fine arts) اور تمام فنوِن لطيفہ (sociology)، عمرانيات (histiography)، تاريخ (economicsاشيات (مع
ميں آتے ہيں۔ يہاں اِس اَمر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ يہ تمام علوم و فنون شعوِر اِنسانی پر اور اِنسان کے جبلی طرِز

کی شخصيت اور کردار کو صيقل يا زنگ آلود کرتے ہيں، تاہم مذہب کے ُزمرے ميں  عمل پر براِه راست اَثرانداز ہو کر اُس
  آنے والے تمام مافوق الفطرت علوم تک کامل رسائی اِن نفسياتی علوم کے ذريعہ بھی ممکن نہيں۔

  جديد سائنس کی سنگين خطا
د ِذہنی اُلجھاؤ کا شکار ہے۔ اندرونی خلفشار نے آج کا ترقی يافتہ اِنسان خواه اُس کا تعلق کسی بھی بِراعظم سے ہو، وه شدي

اُس کی تخليقی صالحيتوں کو بری طرح متاثر کيا ہے۔ اِس کی بنيادی وجہ يہ ہے کہ دوِر حاضر ميں اِمامِت علم کا فريضہ 
تی علوم کی سر انجام دينے والے مغربی سکالرز نے اِعتدال اور تواُزن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رکھا ہے۔ ماّدی اور حياتيا

اِنتہاؤں کو چھونے کے ساتھ ساتھ نفسياتی علوم پر کما حقہ توجہ نہيں دی جا سکی۔ سائنسی علوم کے مذکوره باال تينوں 
شعبے اور اُن کی بيسيوں ذيلی شاخيں اِنسانی ماحول ميں واقع فطرت کا محض بِاالَجزاء مطالعہ کرتی ہيں۔ اِس وقت 

و اِنسان حياتياتی علوم ميں درجۂ کمال تک پہنچنے کے باعث پيچيده تر بيماريوں صورتحال کچھ يوں ہے کہ ايک طرف ت
کے خالف مسلسل جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور ُدوسری طرف جديد سائنس ماّدی علوم کی ِرفعتوں کو چھو رہی ہے۔ 

ربستہ ہيں، وہاں ُدوسریجہاں ايک طرف سرجری ميں بے پناه ترقی کی گئی ہے اور نت نئی ادويات بيماريوں کے خالف کم
طرف آسمان کی ُوسعتوں ميں ِستاروں پر کمنديں ڈالی جا رہی ہيں اور تسخيِر کائنات کے عزم سے نکلنے واال اِنسان چاند پر

  اُترنے کے بعد مريخ کے سفر کی تياريوں ميں مصروف ہے۔
يکھتے ہيں تو مارے شرم کے نظر ٹِک نہيں ايسے ميں جب ہم اِس ترقی يافتہ َدور ميں نفسياتی علوم کی طرف ايک نگاه د

پاتی کہ اکثر مغربی سائنس دانوں اور اَرباِب دانش کی مخصوص ِذہنيت کے سبب سے نفسياتی علوم کا شعبہ پوری طرح پنپ
نہيں سکا۔ سوشل سائنسز جو نفِس اِنسانی سے متعلقہ علوم پر مشتمل ہيں اور جن کا تعلق براِه راست اِنسان کی شعوری 

ندگی کے ساتھ ہے، اُنہيں جان بوجھ کر پس مانده رکھا گيا ہے اور اِس ضمن ميں کوئی قابِل ِذکر پيش رفت ديکھنے ميں زِ 
نہيں آئی۔ حيران کن اَمر يہ ہے کہ موجوده سائنس جس کی تمام تر ترقی شعوِر اِنسانی کی بيداری کی مرہوِن منت ہے، 

ے کی ُمرتکب ہو رہی ہے۔ يہ امر ہمارے پيِش نظر رہنا چاہئے کہ محض شعوری سائنسز سے اِس درجہ بے اِعتنائی برتن
ماّدی اور حياتياتی علوم ميں ترقی کے ذريعہ اِنسانيت کے جميع مسائل کا حل ممکن نہيں بلکہ اِس کے ِذہنی سکون اور 

  اِطميناِن قلب کے لئے نفسياتی سائنسز پر بھی بھرپور توجہ دينے کی ضرورت ہے۔
کون معاشره گوشۂ عافيت کی تالش ميں ہے۔ آج کے اِنسان کی مضطرب ُروح سکون کی متالشی ہے۔ وه مغرب کا بے س

جنسی بے راه روی کا شکار ہے۔ دجل، جھوٹ، فريب اُس کی گھٹی ميں پڑے ہوئے ہيں۔ اُس کے نفسياتی مسائل نے اُسے 
۔ مغرب ميں اپنی مکمل تباہی کے بعد اب مشرق ميں مفادات کا قيدی بنا ديا ہے۔ اَخالقی طور پر وه ديواليہ پن کا شکار ہے

بھی معاشرے کی بنيادی اِکائی يعنی خاندان کا شيرازه بکھرنا شروع ہو چکا ہے۔ اِنسانی معاشرے قّوِت برداشت سے محروم 
ف ہو چکے ہيں، معاشرے معاشروں پر جنگيں مسلّط کر رہے ہيں اور اِس آفاقی معاشرے کا فرد بے جہت منزلوں کی طر

سفر رواں ہے۔ مقصديت نام کی کسی چيز کا اُس کی زندگی ميں عمل دخل نہيں رہا۔ وه مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ 
ثقافتی بحران کی سنگينی اِس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وه اپنی ِروايات سے اِنحراف کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر مغربی 

پر بھی مناسب توجہ ديتے اور محض ماّدی ترقی کو ہی اِنسانی معاشروں کی  سائنسدان اور ارباِب علم و دانش سوشل سائنسز
فالح کا ضامن نہ ٹھہراتے تو آج اِنسان کی سوچوں کے اندر ايک ٹھہراؤ اور وقار ہوتا۔ اِنسانی معاشره يوں حيوانی معاشرے 

  نہ ہوتا۔کے قريب تر ہو کر اپنی اعلٰی اَخالقی ِروايات سے يکسر محرومی کی راه پر گامزن 
ضرورت اِس اَمر کی ہے کہ ماّدی اور حياتياتی علوم کے ساتھ ساتھ سوشل سائنسز کو بھی بھرپور توجہ کا مستحق سمجھا 

جائے اور اِنسان کو ِذہنی خلفشار اور فکری پراگندگی سے نجات ِدال کر اور اُسے مقصِد زندگی کی بے اَنت لّذتوں سے 
ی، حياتياتی اور نفسياتی علوم ميں فکری روابط کو مضبوط نہيں بنايا جاتا اُس وقت تک ہمکنار کيا جائے۔ جب تک تمام مادّ 

معاشرے معاشروں کے خالف جنگيں بپا کرتے رہيں گے اور نسِل اِنسانی کی وحدت اور يگانگت کا خواب کبھی شرمندۀ 
ت تعلق کی وجہ سے ُروحانی علوم يعنی مافوق تعبير نہيں ہو سکتا۔ شعوری سائنسز يا نفسياتی علوم ذہِن اِنسانی سے براِه راس

  الفطرت علوم سے کسی حد تک قريب چلے آتے ہيں اور اُن تک رسائی ميں قدرے معاِون ثابت ہو سکتے ہيں۔
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  اِنسانی علوم کی بنيادی ضرورت
اِرتقاء، فکری  اب تک کی بحث سے ہم اِس نتيجہ پر پہنچے ہيں کہ اِنسانی سوچ کبھی بھی حرِف آخر نہيں ہوتی۔ ِذہنی

باليدگی، کائناتی سچائيوں کے اِدراک اور خالِف عقل واقعات کے ظہور سے بشری علوم ميں ترميم، اِضافہ اور اِصالح کی 
گنجائش بہرحال موجود رہتی ہے۔ اِنسانی علوم اور نظريات حاالت و واقعات اور سائنسی اِنکشافات کی روشنی ميں يکسر 

اِس لئے کہ علوِم بشری کی وحیء اِٰلہی سے مطابقت ناپيد ہوتی ہے اور يہ مطابقت علوِم بشری کیُمسترّد بھی ہو سکتے ہيں۔ 
بنيادی ضرورت ہے۔ اِنسانی اِستعداد پر اِنحصار کرنے والے تمام علوم ميں ہم آہنگی اور اِرتباط کی صرف ايک ہی صورت 

ر حتمی صورت اِسالم کے دامِن رحمت ميں موجود ہے ہے اور وه ہے وحیء اِٰلہی سے مطابقت۔ وحیء اِٰلہی کی آخری او
اور صحيفۂ اِنقالب کی صورت ميں حرف بحرف محفوظ ہے۔ قرآِن حکيم کو تمام علوم کی بنياد قرار دے کر اور اِس کی 

ائنسی علوم ايک ايک آيت کو رہنما اُصول کا درجہ مان کر اگر تمام سائنسی علوم کا ڈھانچہ اُستوار کيا جائے تو يقيناً تمام س
ميں ہم آہنگی اور اِرتباط بھی پيدا ہو گا اور يہ ايک ہی اِکائی کو مکمل کرتے نظر آئيں گے۔ قرآِن مجيد کے اَنوار و تجلّيات 

سے اِکتساب نور کرنے والے يہ تمام علوم کامياب حياِت اِنسانی کے لئے ايک ہی ضابطہ اور الئحۂ عمل مرتّب کرتے 
  ِدکھائی ديں گے۔

ميں خاص طور پر قابِل توجہ بات يہ ہے کہ ماّدی علوم اور اُن کی مختلف شاخيں فقط تحقيق و جستجو کی بدولت  اِس ضمن
خود بخود الشعوری طور پر قرآنی علوم سے مطابقت اِختيار کرتی چلی جا رہی ہے اور قدم قدم پر آسمانی ہدايت کے ايک 

و بھی وحدِت نتائج کے گوہِر ُمراد کے حصول کيلئے ماّدی علوم کی ايک لفظ کی توثيق ہو رہی ہے، لٰہذا شعوری سائنسز ک
اِتباع ميں قرآنی علوم کی مطابقت اِختيار کرنا ہو گی۔اگر دوِر حاضر کے فالسفرز اور دانشوراِن عالم شعوری سائنسز کو بھی

بھی ماّدی و حياتياتی علوم  باقی علوم کی طرح جگر سوزی کے ساتھ پروان چڑھائيں تو کچھ بعيد نہيں کہ شعوری سائنسز
  کی طرح بنی نوع اِنسان کو اِلہامی علوم يعنی مافوق الفطرت علوم کی صداقت کی طرف لے آئيں۔

  تہذيِب مغرب کا کھوکھال پن
قرآن کے لفظ لفظ سے سچائی کی قنديليں روشن ہيں۔ خالء کی ُوسعتوں ميں بھی هللا رّب العّزت کی عظمتوں اور اُس کی 

ِب ہدايت کے سورج چمک رہے ہيں۔ حضور رحمِت عالم (ص) کی زباِن اَقدس سے نکال ہوا ہر لفظ کائناتی آخری کتا
سچائيوں کا اَمين بن کر بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چلنے کے لئے پيکِر دعوِت عمل بنا ہوا ہے۔ اگرچہ ُدشمناِن 

کی اپنی سائنسی تحقيقات اِسالم اور پيغمبِر اِسالم (ص) کی اِسالم کی آنکھوں پر تعّصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے ليکن اُن 
حقّانيت کے پرچم بلند کر رہی ہيں اور تہذيِب مغرب اِس بات کا دبے لفظوں ميں اِعتراف کر رہی ہے کہ قرآن ايک اِلہامی 

  کتاب ہے اور تاجداِر کائنات (ص) هللا کے سچے نبی ہيں۔ 
ناتی سچائيوں کا اِعتراف کرنے کے ِسوا کوئی چاره ہی نہيں۔ اگر مغرب وحیء مغرب کی کھوکھلی تہذيب کے پاس اِن کائ

اِٰلہی کی حتمی صورت (قرآن حکيم) سے مطابقت نہ سہی فقط اپنی اِستعداد کے زائيده علوم ميں ہی باہم اِفتراق پيدا نہ ہوتے 
ئی کے حصول کے لئے ايک ساتھ پروان ديتا اور تمام علوم پر يکساں توجہ دے کر اُنہيں ايک ہی مقصد اور آفاقی سچا

چڑھاتا تو نہ صرف يہ کہ وه خود اپنے تمام علوم کی قرآن سے يگانگت اور مطابقت کی بنا پر اِسالم کی طرف مائل ہو جاتا 
بلکہ اُسے ترقی کے باِم عروج کو چھو لينے کے بعد زوال اور اِنحطاط کے موسموں کو اپنے گلے کا ہار بھی نہ بنانا پڑتا 

ور دانائی کی فضيلت کا تاج بدستور اُس کے وقار اور تمکنت کو برقرار رکھتا، ليکن اِس وقت صورتحال بالکل اِس کے ا
برعکس ہے۔ تہذيب مغرب اِجتماعی خودکشی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اِنسانی معاشرے حيوانی معاشروں ميں تبديل ہو رہے 

کے ذريعے زمينی فاصلوں کے سمٹنے کے باوجود ذہنی، فکری اور ُروحانی ہيں۔ اِنٹرنيٹ اور جديد ذرائع اِبالغ و مواصالت
فاصلوں کی خليج کا پاٹ وسيع سے وسيع تر ہو رہا ہے۔ اِنسانوں کے گلوبل ويلج نامی ہجوم ميں رہتے ہوئے بھی آج کا اِنسان

قش کو ِمٹا ديا ہے اور اُس سے سکوِن تنہائی کا شکار ہے۔ وه اِس لئے کہ ماّدی ترقی نے اُس کی ُروحانی ُدنيا کے ہر ہر ن
قلب کی دولت چھين کر اُسے محض اپنے مفادات کا قيدی بنا ديا ہے۔ اِس وقت عالِم مغرب کی حالت اُس خيمے کی سی ہے 
جس کی چوبيں جل چکی ہوں اور طنابيں ٹوٹ رہی ہوں۔ ايسے خيمے کو زياده دير تک کس طرح کھڑا رکھا جا سکتا ہے؟ 

ی ديواروں کو ديمک چاٹ رہی ہو اور جس کی بنيادوں ميں پانی بھرا جا رہا ہو اُسے زمين بوس ہونے ميں وه عمارت جس ک
زياده دير نہيں لگتی اور وه اپنے ہی قدموں پر ملبے کے ڈھير ميں تبديل ہو جاتی ہے۔ يہی حالت يورپ کی تہذيب کی ہے۔ 

ے رکھ ديا ہے۔ اُس کی ساری تابندگی مصنوعی روشنيوں کا ثقافتی اور ُروحانی بحران نے اُسے اندر سے کھوکھال کر ک
  کِرشمہ ہے جو ايک روز آن کی آن ميں بجھ جائيں گی۔ حکيم االمت عالمہ اقبال نے کہا ہے:
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  تمہاری تہذيب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی
  جو شاِخ نازک پہ آشيانہ بنے گا نا پائيدار ہو گ

  مسلم دانش کے لئے لمحۂ فکريہ
فکِر مغرب اِنسانيت کو تباہی کے دہانے پر لے آيا ہے۔ ماّدی علوم کی روشنی ميں ضوابِط حيات ترتيب دينے والے معاشرے 

اندرونی شکست و ريخت کا شکار ہو کر ُروح کی طمانيت اور قلب کی آسودگی سے يکسر محروم ہو چکے ہيں۔ ماّدی 
جھ اُٹھائے رکھنے کے ہرگز ہرگز قابل نہيں۔ زوال لمحوں کے حصاِر سائنسز کی ہر نازک شاخ فطرِت اِنسانی کا جميع بو

بے اَماں ميں اُلجھا عالِم مغرب اپنی منزل کی تالش ميں بھٹک رہا ہے۔ آنے واال وقت اُس کی ُروحانی اور فِکری محروميوں 
صرف ماّدی ترقی سے اپنا ناطہ  اور ناآسودگيوں ميں مزيد اِضافہ کر دے گا۔ نفسياتی يا شعوری سائنسز کو پِس پشت ڈال کر

جوڑنے کا خميازه مغربی ُدنيا کے ساتھ ساتھ پورے عالِم اِنسانی کو بھگتنا پڑے گا، بلکہ اِس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جب 
اتا ہے۔ ثقافتی ِرشتے ٹوٹتے ہيں اور فطری اَقدار سے عدم اِطمينان کا جذبہ اُبھرتا ہے تو اِنسان عمالً ِزنده الش ميں تبديل ہو ج

ُروح کی موت جسم کی موت سے بھيانک منظر پيش کرتی ہے۔ اندر کا آدمی مر جائے اور اپنی ِروايات سے اُس کا رشتہ 
کٹ جائے تو اِنسان اور حيوان ميں تميز مشکل ہو جاتی ہے۔ درندگی اور وحشت کے پيرہن ميں اِنسان شيطان کے بھی پر 

  کاٹنے لگتا ہے۔
ترقی اور خوشحالی کے باوجود نا آسودگی کی جس آگ ميں جل رہا ہے وه مسلم دانش کے لئے  مغرب اپنی تمام تر ماّدی

بھی ايک لمحۂ فکريہ ہے۔ يہ آگ مسلم اُّمہ کے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ۔ ۔ بلکہ عريانی، فحاشی، بے حيائی اور بے 
جب کوئی بڑا محل گرتا ہے تو اُس کے حميتی کے مختلف ذرائع سے يہ آگ ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے رہی ہے۔

پہلو ميں بنی آس پاس کی جھونپڑياں بھی اُس کے ملبے تلے دب جاتی ہيں۔ عالِم اِسالم کے اَرباِب دانش و بصيرت کو اپنے 
گھر کی حفاظت کے لئے ابھی سے اِجتماعی سطح پر مؤثر اور ٹھوس اِقدامات کرنا ہوں گے۔ اپنے ثقافتی اَثاثوں کو بچانے 

لئے ابھی سے بے عملی اور نظری حوالوں سے پيش بندی کرنا ہو گی۔ مسلم اُّمہ اگر اَب بھی خواِب غفلت کا شکار رہی  کے
تو وقت اُس کے بيدار ہونے کا اِنتظار نہيں کرے گا۔ ہميں آج ہی اپنے مقام کا تعين کرنا ہو گا اور قرآنی علوم کی مطابقت ميں

گِ بنياد رکھنا ہو گا ورنہ آنے واال علمی و ثقافتی بحران ہمارے ملّی اَثاثوں کو بھی خس جديد اِسالمی سائنس کے دور کا سن
و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا اور طوفان گزر جانے کے بعد ساحِل سمندر پر اپنے گھروندوں کے نشان ڈھونڈنے واال 

  بھی کوئی نہيں بچے گا۔

  سائنس اور مذہب ميں رابطے کی واحد صورت
ان کی ماّدی اور ُروحانی ِزندگی ميں اِعتدال اور تواُزن برقرار نہ رہے تو ذہِن اِنسانی جسمانی آسودگی اور ماّدی اِنس

خوشحالی کے باوجود ُروحانی نا آسودگی کی آگ ميں جلتا رہتا ہے اور نظری غربت و اِفالس کا اِحساس ہر لمحہ اُس کی 
ودگی کا حصول ہی سب کچھ نہيں۔ اِطميناِن قلب کے بغير خوشحالی اور آسودگی ُروح کو ڈستا رہتا ہے، اِس لئے کہ ماّدی آس

کا ماّدی تصّور بھی بے معنی ہو کر ره جاتا ہے۔ بے پناه ماّدی ترقی اور ہر طرح کی خوشحالی کے باُوجود مغرب ميں 
کا جواب تالش کر رہے  خودکشی کی شرح ميں خوفناک حد تک اِضافہ کيوں ہو رہا ہے؟ آج مغرب کے مفکرين اِس سوال

ہيں۔ اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود اُنہيں اِس سنگين مسئلہ کا ايک ہی حل نظر آتا ہے اور وه يہ کہ ماّدی ترقی کو ہدِف 
تنقيد بنائے بغير ُروحانی اَقدار کے اِحياء کے ذريعے خدا خوفی کے جذبے کو اِنسانی سوچ کا مرکز و محور بنايا جائے۔ يہی 

کہ يورپ اور امريکہ ميں اِسالم اِنفرادی طور پر تيزی سے پھيل رہا ہے کيونکہ مغربی ُدنيا ميں يہ اِحساس تيزی وجہ ہے 
سے اُبھر رہا ہے کہ اگر آج کے جديد اِنسان کو اَمن، سکون اور عافيت کی تالش ہے تو اُسے اُس پيغمبِر اَعظم (ص) کی 

نے آج سے چوده سو سال قبل اُفِق عالم پر دائمی اَمن کی بشارتيں تحرير کر دہليز پر جھک جانا ہو گا، جس نبٔی محتشم (ص) 
کے اِنسان کو ايک مکمل ضابطۂ حيات عطا کيا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضيلت 

اُس رسوِل بر حق (ص) کے  حاصل نہيں۔ جس رسوِل آخر (ص) نے علم و ِحکمت اور دانائی کو معياِر فضيلت قرار ديا تھا،
دامِن رحمت سے وابستہ ہوئے بغير اِنسان اپنی تخليق کے حقيقی مقاصد کو پورا نہيں کر سکتا۔ اِکيسويں صدی ہی نہيں آنے 
والی ہر صدی اِسالم کی صدی ہو گی اور پيغمبِر اِسالم کی عظمت کا پرچم بالِد عرب سے بالِد مغرب تک ہر اُفق پر پوری 

ساتھ لہرائے گا۔ اِس لئے کہ ہر زمانہ حضور(ص) کا زمانہ ہے اور ہر صدی حضور(ص) کی صدی ہے۔  آب و تاب کے
دامِن حضور(ص) سے وابستگی ہی اِنسان کی ماّدی اور ُروحانی فالح کی ضامن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اَب مغرب ميں بھی 

شکنی ہو رہی ہے۔ سوشل سائنسز شعوِر اِنسانی نفسياتی علوم سے بے اِعتنائی اِختيار کرنے کے منفی رويئے کی حوصلہ 
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کے اِنتہائی قريب ہونے کی وجہ سے مافوق الفطرت علوم سے تھوڑا بہت قرب ضرور رکھتے ہيں۔ موجوده ترقی يافتہ 
 تہذيِب اِنسانی ہر قسم کے سائنسی علوم کے ذريعہ اگرچہ مافوق الفطرت نظام اور هللا رّب العّزت کی قدرِت کاملہ کے مختلف

مظاہر کو کماحقہ سمجھنے سے قاصر ہے، تاہم نفسياتی علوم کی مدد سے اُس کا اِقرار اور اُس کی عظمتوں کا اِعتراف 
کرنے کے قابل ضرور ہو سکتی ہے۔ مثالً خالِق کائنات کے ُوجود اور هللا رّب العّزت کی ربوبيت کا اِقرار، روِز محشر کے 

ی عيسوی ميں کليسا کے ڈسے ہوئے مغربی سائنسدان اِن حوالوں سے اِجتناب برتتے قيام پر اِيمان وغيره، ليکن سولہويں صد
ہيں۔ يہی وجہ ہے کہ اِن علوم کے اِرتقاء کے سفر ميں کوئی قابِل ِذکر پيش رفت نہيں ہو سکتی کيونکہ يہ موضوعات ماّدی 

صرف نظاِم فطرت اور عادِت خداوندی تک  سائنس کے دائرۀ کار ميں نہيں آتے۔ چونکہ اِنسانی فہم کے زائيده سائنسی علوم
کی وحی کے تقاضوں کی تکميل محض اِنسانی هللا رسائی کے حامل ہيں اِس لئے حياِت انسانی کے با مقصد کمال اور ا

سائنسی علوم کے بل بوتے پر ممکن نہيں۔ انسان کی دائمی فالح اور اُخروی سعادت کا حصول صرف اور صرف اِسالم کے 
رب العزت هللا ونے سے ہی ممکن ہے۔ اِنسان کے تمام تر خود ساختہ ماّدی، حياتياتی اور نفسياتی علوم ادامن سے متمسک ہ

کی وحدانيت اور حقيقِت کائنات کے اِدراک سے قاصر ہيں۔ اِن تينوں شعبوں ميں شامل علوم غيرنامياتی اشياء، نامياتی و 
تک آ کر ختم ہو جاتے ہيں۔ مافوق الفطرت علوم کا مطالعہ حياتياتی مخلوقات اور شعوری سطح کے حامل اِنسانی رويّوں 

 سائنس کی کسی بھی شاخ کا موضوع نہيں، اِس لئے"حقيقت" تک رسائی سائنسی علوم کے بس کی بات نہيں۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  حصہ سُوم
  

  اِسالم اور کائنات 

  

  باب اّول

  

  اَجراِم فلکی کی بابت اِسالمی تعليمات

اِس کائناِت ہست و بود ميں هللا رّب العزت کی تخليق کے مظاہر ناقابِل شمار ہيں۔ اَجراِم سماوی اور ان مجموعہ ہائے نجوم 
کی ريل پيل کائنات کے حسن کو دوباال کرتے ہوئے اُسے ايک خاص انداز ميں متوازن رکھے ہوئے ہے۔ يہی توازن اِس 

) پر مشتمل کروڑوں اربوں کہکشاؤںantimatter) اور ضِد ماّده (matterه (کائنات کا حقيقی حسن ہے، جس کے باعث مادّ 
) بغير کسی حادثہ کے کائنات کے مرکز کے گرد محِو گردش ہيں۔ ان کلسٹرز ميں کہکشاؤں کا clustersکے مجموعے (

ه لئے ُکن فَيَُکون کی ايک عظيم سلسلہ اور ہر کہکشاں ميں اربوں ستارے اپنے اپنے نظام پر مشتمل سياروں کا ايک گرو
تفسير کے طور پر خالِق کائنات کے اّوليں حکم کی تعميل ميں محِو سفر ہيں۔ حرکت اِس کائنات کا سب سے پہال اُصول ہے۔ 

حرکت ميں برکت ہے اور برکت صرف حرکت ميں ہے۔ حرکت کو ہی اِس کائنات ميں حقيقی دوام اور ثبات حاصل ہے۔ 
ارب سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج سے 15ہے۔ کائنات کو اِس موجوده حالت ميں آئے  حرکت زندگی ہے اور سکون موت

) ُرو نما ہوا تھا جس سے کائنات کا اِبتدائی ماّده ہر ُسو بکھرا اور اُس کے Big Bangارب سال پہلے دراصل بگ بينگ ( 15
ت کا وه عظيم لمحہ جب سے وقت کی َدوڑ شروع ہوئی نتيجے ميں يہ سلسلۂ اَفالک و اَجرام سماوی ُوجود ميں آيا۔ تخليِق کائنا

نہايت عظيم لمحہ تھا۔ ُکن فَيَُکون کا راز تخليِق کائنات کے سائنسی راز کے کھلنے پر ہی ُمنکشف ہو سکتا ہے۔ مخلوق پر 
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ف کے بيان غور و فکر خالق تک رسائی کا بہترين ذريعہ ہوتا ہے۔ هللا رّب العزت نے تبھی تو اپنے نيکوکاروں کے اَوصا
ميں فرمايا کہ ميرے محبوب بندے وه ہيں جو کھڑے اور بيٹھے ہر حالت ميں مجھے ياد کرتے ہيں اور اُس کے ساتھ ساتھ 

کائناِت ارض و سماء کی تخليق ميں بھی غور و فکر کرتے رہتے ہيں۔ کائنات کی تخليق ميں غور و فکر کرنے سے المحالہ 
دراک ہوتا ہے اور بات اِيمان بالغيب سے آگے بڑھ کر اِيقان تک جا پہنچتی ہے۔ هللا رّب اُنہيں خالِق کائنات کی عظمت کا اِ 

  العزت نے اپنے محبوب بندوں کی صفات بيان کرتے ہوئے فرمايا:
ُٔولِی االَلبَابِ  يَاٍت الِّ يَذُکُروَن هللاَ قِيَاًما وَّ قُُعوًدا وَّ َعٰلی ُجنُوبِِھم َو  الَِّذينَ  Oإِنَّ فِی َخلِق السَّٰمَواِت َو األَرِض َو اختِاَلِف الَّيِل َو النَّھَاِر اَلٰ

  )3:190.191(آل عمران، .  Oيَتَفَکَُّروَن فِی َخلِق السَّٰمَواِت َو األَرِض َربَّنَا َما َخلَقَت ٰھَذا بَاِطالً ُسبَحانََک فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ 
روز کی گرِدش ميں عقِل سليم والوں کے لئے (هللا کی قدرت کی) نشانياں بيشک آسمانوں اور زمين کی تخليق ميں اور شب و 

يہ وه لوگ ہيں جو (سراپا نياز بن کر) کھڑے اور (سراپا اَدب بن کر) بيٹھے اور (ہجر ميں تڑپتے ہوئے) اپنی کروٹوں  Oہيں
اُس کی عظمت اور حسن کے جلوؤں) پر (بھی) هللا کو ياد کرتے رہتے ہيں اور آسمانوں اور زمين کی تخليق (ميں کارفرما 

ميں فکر کرتے رہتے ہيں، (پھر اُس کی معرفت سے لّذت آشنا ہو کر پکار اُٹھتے ہيں:) "اے ہمارے رّب! تو نے يہ (سب 
کچھ) بے حکمت اور بے تدبير نہيں بنايا، تو (سب کوتاہيوں اور مجبوريوں سے) پاک ہے، ہميں دوزخ کے عذاب سے بچا 

  Oلے"
ريمہ ميں حامليِن عقل و شعور کے لئے تخليِق ارض و سماوات اور اِختالِف ليل و نہار ميں بھی هللا رّب العزت کیپہلی آيِت ک

بے شمار نشانيوں کا ِذکر کرنے کے بعد ُدوسری آيِت کريمہ ميں هللا رّب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے اپنے حضور 
کيا اور اُس کے معاً بعد اُن کی ُدوسری خوبی يہ بيان کی کہ وه کائنات ميں روز و شب کی طاعت گزاری اور تقوٰی کا ِذکر 

کی تخليق و تشکيل ميں غور و فکر کرتے ہيں اور هللا کی تخليق کے رازوں پر سے پرده اُٹھتے ہی اُس کی بارگاه ميں سجدۀ 
  ر بے تدبير نہيں بنايا"۔شکر بجا النے کو پکار اُٹھتے ہيں کہ "اے ہمارے رّب! تو نے يہ (سب کچھ) بے حکمت او

ايک طرف قرآِن مجيد ميں تخليِق ارض و سماوات کے راز ہائے سربستہ سے پرده اُٹھانے کا اِس قدر واضح حکم هللا رّب 
العزت کے محبوب و مکرم بندوں کے لئے موجود ہے اور ُدوسری طرف دوِر حاضر کی جملہ کائناتی تحقيقات کے 

کے غيرمسلم سائنسدان ہيں۔ رہی بات مسلمانوں کی تو اُن کی علمی پسماندگی اِس نوبت کو علمبردار بالعموم مغربی ممالک 
جا پہنچی ہے کہ وه اِس علم سے متعلقہ کوئی خبر بھی سن ليں تو اِس قرآنی علم کو غيروں کا علم قرار دے کر 

العزت کے محبوب بندوں کی صف ميں شامل  نعوُذبا پڑھتے ہوئے کانوں ميں اُنگلياں ٹھونس ليتے ہيں۔ هللا ربّ هللا/ٔاستغفُرا
ہونے کے لئے اپنے ہی اَسالف کا پروان چڑھايا ہوا علم اَغيار سے سيکھنا اور اُسے دوباره سے حرِز جاں بنانا خالِق کائنات 

  کی حقيقی معرفت کے حصول کے لئے ايک البّدی امر ہے۔
طور پر سائنسی اور قرآنی حوالوں سے تذکره کريں گے تاکہ سِر دست اِس باب ميں ہم چند اہم اَجراِم سماوی کا مختصر 

) کے کتنے اہم راز ہمارے سامنے بے نقاب کرتا ہے astronomyقارئين پر يہ واضح ہو سکے کہ قرآِن مجيد علِم فلکيات (
  اور ہم سے علِم فلکيات کے سلسلے ميں کيا توقعات رکھتا ہے۔

  )Starsستارے (
) کے گولے جو ايک ُدوسرے کے مابين الکھوں کلوميٹر کا Helium) اور ہيلئم (Hydrogenبھڑکتی ہوئی ہائيڈروجن (

فاصلہ چھوڑے پوری کائنات ميں ہر ُسو بکھرے ہوئے ہيں۔ اُن کے اندر ہونے والی خودکار ايٹمی تابکاری ہر طرف نور 
شن نظر آتے ہيں۔ جب کائنات کی اّولين بکھيرتی نظر آتی ہے۔ ستارے اپنے اندر جلنے والی گيسوں ہی کی بدولت اِس قدر رو

تخليق عمل ميں آئی تو بِگ بينگ کے نتيجے کے طور پر ہر ُسو بکھرنے والے مواد سے گيسی مرغولوں نے جنم ليا۔ وقت 
گزرنے کے ساتھ ساتھ اُن کی کثافت بڑھتی چلی گئی اور وه نسبتاً کثيف اَجسام کی شکل اِختيار کرتے چلے گئے۔ گيس اور 

غبار کے عظيم بادل کشِش ثقل سے اندرونی سمت ُسکڑنا شروع ہو گئے جس سے ستاروں کو ُوجود مال۔ گيسی  َگرد و
مرغولوں کے ُسکڑنے کے اِس عمل ميں ستاروں کے ايٹم باہم ٹکراتے اور رگڑ کھاتے رہے جس سے حرارت اور توانائی 

نائی کے اِخراج کا عمل اِسی قدر تيز ہوتا چال گيا۔ مرکزی کا اِخراج شروع ہو گيا۔ جوں جوں کوئی ستاره ُسکڑتا چال گيا توا
ايٹم شديد دباؤ کے تحت ايک ُدوسرے کے قريب ہونے سے حرارت ميں مزيد اِضافہ ہوتا چال گيا، يوں روشن و منّور ستارے

  ُوجود ميں آ گئے۔
  وا ہے۔ فرمايا:قرآِن مجيد ميں ستاروں کے لئے "النُُّجوم" اور "الَمَصابِيح" کا لفظ اِستعمال ہ

َراٍت مبِٔاَمِره۔ (االعراف،   )7:54َو الشَّمَس َو القََمَر َو النُُّجوَم ُمَسخَّ
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  اور سورج اور چاند اور ستارے (سب) اُسی کے حکم (سے ايک نظام) کے پابند بنا ديئے گئے ہيں۔
ند ہيں اور اَحکاِم خداوندی سے سِرُموسورج، چاند اور ستارے سب هللا رّب العزت کے تخليق کرده نظاِم فطرت کے يکساں پاب

سرتابی کی جرٔات نہيں کرتے۔ نظاِم فطرت ہی کی پابندی سے کائنات ميں حسن ہے اور اگر يہ نظم نہ رہے تو کائنات درہم 
برہم ہو جائے اور قيامت چھا جائے۔ قيامت کا ُوقوع بھی فی الحقيقت ايک ايسے ہی اَمر کا متقاضی ہے، جب ستارے باہمی 

اصلہ برقرار رکھنے سے ُمنحرف ہو جائيں گے اور اپنے مابين طے شده فاصلوں کو برقرار رکھنے کی بجائے منہدم ہو ف
کر ايک ُدوسرے سے جا ٹکرائيں گے۔ کشِش ثقل کا يہ تواُزن جو آج جميع کائنات کے حسن و نظم کو تھامے ہوئے ہے، 

  ۔) ہو جائے گاannihilateبگڑے گا تو سب نيست و نابود (
قرآِن مجيد بھی ُوقوِع قيامت کے ضمن ميں ستاروں کی کشِش ثقل کا تواُزن بگڑنے اور باہمی تصاُدم پيش آنے کے واقعہ کو 

  بيان کرتے ہوئے فرماتا ہے:
  )81:2(التکوير،  Oفَإَِذا النُُّجوُم انَکَدَرت

  Oاور جب ستارے (اپنی کہکشاؤں سے) ِگر پڑيں گے
جل جل کر ختم ہو جانے پر اُن سے توانائی اور حرارت کا اِخراج ختم ہو جائے گا اور وه  ستاروں ميں موجود اِيندھن کے
  بُجھ کر بے نور ہو جائيں گے۔

  اِرشاِد ربانی ہے:
  )77:8(المرسٰلت،  Oَو إَِذا النُُّجوُم طُِمَست

  Oاور جب ستارے بے نور کر ديئے جائيں گے
آخری مرحلہ ہے۔ يہاں ہميں ايک ستارے کی شروع سے لے کر آخر تک  ستاروں کا بے نور ہونا دراصل اُن کی ِزندگی کا

مکمل ِزندگی کا سمجھنا ضروری ہے۔ ستارے گيسوں سے مرکب ايسے گولے ہيں جو نيوکليئر فيوژن سے پيدا شده توانائی 
) کہا جاتا ہے۔ نيبيوال nebulaکا اخراج کرتے ہيں۔ اُن کی پيدائش گرد اور گيس کے اُن بادلوں ميں ہوتی ہے جنہيں نيبيوال (

) ہوتی ہے جس سے وه تشکيل پاتا ہے۔ gaseous stageيعنی سحابيہ دراصل کسی ستارے کی وه اِبتدائی ُدخانی حالت (
سحابيئے ميں موجود گيس اور گرد و غبار کشِش باہمی کی وجہ سے آپس ميں ٹکرا کر سکڑتے ہوئے پروٹوسٹار کو جنم 

م ستاره بھی کہہ سکتے ہيں۔ يہی پروٹوسٹار اندرونی دباؤ کے تحت کثيف اور شديد گرم ہوتے ديتے ہيں۔ پروٹوسٹار کو ہم ني
چلے جاتے ہيں، باآلخر وه اِتنے شديد گرم ہو جاتے ہيں کہ اُن کے اندر خودکار ايٹمی دھماکوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اَب ہم 

  اُنہيں مکمل ستاره کہہ سکتے ہيں۔
ی ِزندگی چند ارب سال کے قريب ہوتی ہے۔ يہ عام طور پر ہائيڈروجن سے بنے ہوتے درميانے درجے کے ايک ستارے ک

ہيں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہائيڈروجن جل جل کر ہيلئم ميں تبديل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہائيڈروجن سے ہيلئم ميں تبديلی 
ور ہائيڈروجن اور ہيلئم کے جلنے کا يہ کے عمل کے ساتھ ساتھ ہيلئم بھی شديد درجۂ حرارت کی بناء پر جلنے لگتی ہے ا

ُدہرا عمل ستارے کو اور بھی زياده گرم کر ديتا ہے۔ ہيلئم کی راکھ (يعنی کاربن) ستارے کے مرکز ميں جمع ہوتی چلی جاتی
پنی ہے۔ جب ہيلئم بڑی ِمقدار ميں کاربن ميں تبديل ہو جاتی ہے تو ستاره اچانک ايک دھماکے کے ساتھ پھول جاتا ہے، وه ا

 redاصل جسامت سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور اُس کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ اِس حالت ميں اُسے "سرخ ضخام" (
giant کہتے ہيں۔ اُس کے بعد ستاره ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے لگتا ہے۔ اگر وه ستاره ہمارے سورج سے دس گنا بڑھ ہو تو (

کے کے ساتھ پھٹتا ہے مگر يہ مرحلہ کچھ زياده دير باقی نہيں رہتا اور وه مرنے سے قبل ايک بار پھر سپرنووا کے دھما
  ) ميں تبديل ہو جاتا ہے۔black holeمرتے ہوئے ستارے کی آخری ہچکی ثابت ہوتا ہے۔ اَب وه ستاره جلد ہی سياه شگاف (

  )Black holeسياه شگاف (
) black holeن ميں سب سے پراَسرار سياه شگاف (ستارے کی ِزندگی کے دوران اُسے جن مراحل سے سابقہ پڑتا ہے اُ 

ہے۔ سياه شگاف اِتنی بے پناه کشش کے حامل ہوتے ہيں کہ روشنی سميت کوئی شے اُن کی کشش سے بچ نہيں پاتی۔ عام 
سے روشنی کے ہماری سمت نہ ‘ بليک ہول’ستاروں کو ہم اِس لئے ديکھ سکتے ہيں کہ وه روشنی کا اِخراج کرتے ہيں اور 

) کا نام ديا black hole‘ (سياه شگاف’سکنے کی وجہ سے وه ہماری نظروں سے مستقالً اوجھل ہوتے ہيں۔ اِسی لئے اُنہيں آ 
  گيا ہے۔ اِس وقت ہماری کائنات کا کافی زياده ماّده پہلے سے اُن سياه شگافوں ميں کھو چکا ہے۔

ے پھٹنے کی صورت ميں ُرو نما ہوتے ہيں۔ ايسے بڑے ستاروں کی ِزندگی کے خاتمے پر روشن سپرنووا ک‘ بليک ہول’
) دھماکے کے بعد اپنی ہی کشِش ثقل کے باعث اندرونی اِنہدام کو جاری رکھتا ہے dense coreستاروں کا کثيف مرکزه (
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تآنکہ وه سياه شگاف کی صورت ميں فنا ہو جاتا ہے اور پھر روشنی بھی اُس سے بچ کر نہيں نکل سکتی۔ عظيم سائنسدان 
) کا خيال ہے کہ سياه شگاف عظيم منہ بند سوراخ کی cosmologistsکے مطابق کچھ ماہريِن تخليقيات (‘ سٹيفن ہاکنگ’

طرح اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہيں جن کے ذريعے ماّده ہماری کائنات سے کسی اور کائنات کی طرف جا نکلتا ہے۔ سياه 
  يتے يہی وجہ ہے کہ اُنہيں سمجھنا نہايت ُدشوار ہے۔شگاف فزکس کے قوانين پر عمل کرتے ِدکھائی نہيں د

) کی برس ہا برس کی تحقيقات سے جو چيز سامنے آئی ہے وه يہ ہے کہ "بليک ہول کا Oppenheimerاوپن ہائمر (
زمان ميں پائی جانے والی شعاعوں کا راستہ بدل ديتا ہے اور روشنی کی کرنيں سياه شگاف-مقناطيسی ميدان کسی بھی مکان

کے قريب آہستگی سے اندر کو مڑ جاتی ہيں"۔ سورج گرھن کے دوران ُدور واقع ستاروں کی طرف سے آنے والی روشنی 
کے جھکاؤ ميں اِس اَمر کا بخوبی ُمشاہده کيا گيا ہے۔ جوں جوں مرتا ہوا ستاره ُسکڑتا چال جاتا ہے اُس کا مقناطيسی ميدان 

وطی شکليں مزيد اندر کو جھکنے لگ جاتی ہيں، جس کے باعث روشنی کے طاقتور ہوتا چال جاتا ہے اور روشنی کی مخر
لئے اُس سے فرار اِختيار کرنا ُدشوار ہوتا چال جاتا ہے۔ ايک مرتا ہوا ستاره اپنی اصل جسامت سے الکھوں گنا چھوٹا ہو جاتا 

ئی طاقتور ہو جاتا ہيں اور اُس کی ہے مگر اُس کی کميّت ميں کسی قسم کی کمی واقع نہيں ہوتی۔ يہی وجہ ہے کہ وه اِنتہا
قوِت کشش بے پناه بڑھ جاتی ہے۔ آخرکار جب ستاره اپنے کم سے کم ممکنہ رد اس کی حد تک سکڑ جاتا ہے تو اُس کی 
سطح کے ِمقناطيسی ميدان ميں اِتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وه روشنی کے فرار کے تمام راستے مسُدود کر ديتا ہے۔ نظريۂ 

) کے مطابق کوئی ماّدی چيز روشنی سے تيز رفتار کے ساتھ سفر نہيں کر سکتی۔ اِس Theory of Relativityاِضافيت (
لئے روشنی کے سياه شگاف سے نہ بچ سکنے کا مطلب يہ ہوا کہ کوئی بھی شے اُس سے نہيں بچ سکے گی اور اُس کا 

  ا ہے۔ِمقناطيسی ميدان اپنی زد ميں آنے والی ہر شے کو اپنی جانب گھسيٹ ليت
ہم زمين پر رہتے ہوئے يہ خيال کرنے سے قاصر ہيں کہ ہم ميں سے کوئی اِنسان سياه شگاف کے ُمشاہدے کے لئے خالئی 
گاڑی کی مدد سے اُڑ کر اُس کے قريب جائے اور صحيح سالمت بچ کر واپس بھی آ جائے۔ يہی وه مقام ہے جسے بليک ہول

  بل کوئی بڑا ستاره موجود تھا۔کہتے ہيں اور يہ وه مقام ہے جہاں اِس سے ق
قرآِن مجيد ميں هللا رّب العزت نے مرے ہوئے ستارے کے اُس مقام کی اہميت کے پيش نظر اُس کی قسم کھاتے ہوئے فرمايا:

  )56:75(الواقعہ، Oَو إِنَّہ لَقََسٌم لَو تَعلَُموَن َعِظيمٌ  Oفاََل ٔاُقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجومِ 
  Oاور اگر تم جان لو تو يہ بہت بڑی (چيز کی) قسم ہے Oامات کی قسم کھاتا ہوںپس ميں ستاروں کے مق

ستاروں کے مقامات جو اُن کی موت کے بعد سياه شگافوں ميں تبديل ہو چکے ہيں، سماوی کائنات کے باب ميں قواسرز 
)quasarsسميت کوئی شے فرار نہيں  ) کے بعد سب سے زياده پُر اسرار ہيں، کيونکہ وه ايسے مقام ہيں جہاں سے روشنی

ہو سکتی اور اُن کی کيفيت و ماہيت فزکس کے قوانين کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے مسلمان قارئين کے لئے سب سے اہم 
-بات يہ ہے کہ سياه شگاف کسی ُدوسری کائنات کو جانے والی گزرگاه کا کام ديتے ہيں اور اُن ميں گرنے واال ماّده مکان

طقے ميں بھيج ديا جاتا ہے۔ وه ُدوسری کائنات کون سی ہے؟ اور کہاں ہے؟ اُس کی ماہيت کيا ہے؟ کيا زمان کے کسی اور من
بليک ہول سے گزرے بغير اُس کائنات تک پہنچا جا سکتا ہے؟ يہ اور اِن جيسے بے شمار سوالوں کا جواب فزکس کے 

کی قسم کھاتے ‘ سياه شگافوں’روں کے اُن مقامات موجوده قوانين کی ُرو سے محال ہے۔ اِسی لئے هللا رّب العزت نے ستا
ہوئے اِرشاد فرمايا کہ اگر بنی نوع اِنسان کا شعور اِس قدر پختہ ہو کہ اُن بليک ہولز کی حقيقت کو جان لے تب اُسے پتہ 

ه شگاف کاسيا’چلے گا کہ يہاں کتنی عظيم شے کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ (بليک ہولز کے بارے ميں مزيد مطالعہ کے لئے 
  نامی باب کا مطالعہ کريں)‘ نظريہ اور قرآنی صداقت

  )Cometsُدمدار تارے (
بڑے سياروں، اُن کے چاندوں اور سيارچوں کے عالوه کچھ ايسے اَجرام بھی پائے جاتے  9ہمارے نظاِم شمسی کے اندر 

ند روز کے لئے ظاہر ہوتے ہيں اور ہيں جو برس ہا برس ہماری آنکھوں سے اوجھل رہنے کے بعد اپنے مقرره وقت پر چ
) کا نام ديا جاتا ہے۔ سورج کے گرد اُن cometsبعد ازاں پھر اپنے طويل مدار پر روانہ ہو جاتے ہيں۔ اُنہيں ُدمدار تاروں (

گرد آلود برف کے ’کا مدار اِنتہائی بيضوی ہوتا ہے۔ وه برف سے بنے بڑے بڑے گولے ہوتے ہيں، عام طور پر اُنہيں 
بھی کہا جاتا ہے۔ جوں جوں کوئی ُدمدار تاره سورج کے قريب آتا چال جاتا ہے اُس کا مرکزه بخارات پر مشتمل  ‘گولے

روشن ُدم بنانے لگتا ہے، جو ہميشہ سورج کی مخالف سمت ميں چمکتی ہوئی ِدکھائی ديتی ہے۔ بعض دفعہ چند کلوميٹر قطر 
  ہوتی ہے۔ کے ُدمدار تارے کی ُدم کئی الکھ کلوميٹرز تک طويل

  سورۀ تکوير ميں هللا رّب العزت نے ُدمدار تارے کی اِس اہميت کے پيِش نظر اُس کی قسم کھاتے ہوئے فرمايا:
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  )81:15،16(التکوير، Oالَجَواِر الُکنَِّس Oفاََل ٔاقِسُم بِالُخنَّسِ 
جو بال روک ٹوک چلتے رہتے  Oہيں تو ميں قسم کھاتا ہوں اُن (اَجراِم فلکی) کی جو (ظاہر ہونے کے بعد) پيچھے ہٹ جاتے

  Oہيں، (پھر ظاہر ہو کر) چھپ جاتے ہيں
 Oortسورج سے ڈيڑھ نوری سال کی مسافت پر بہت بڑا سحابيہ سورج کے گرد محِو گردش ہے، جسے اُوورٹ بادل (

Cloudے معروف ) کہا جاتا ہے۔ سورج کی طرف آنے والے ُدمدار تارے وہيں پيدا ہوتے ہيں۔ سورج سے متعلقہ سب س
  سال بعد منظِر عام پر آتا ہے۔ 76ہے، جو اپنے بہت زياده بيضوی مدار کی وجہ سے ہر ‘ ہيلے کا ُدمدار تاره’ُدمدار تاره 

سال  76ء ميں ديکھا اور پيشين گوئی کی کہ يہ 1682) نے اُسے Edmund Halley‘ (ايڈمنڈ ہيلے’برطانوی ماہر فلکيات 
ء ميں ہی نظر آيا۔ آخری بار 1758، چنانچہ اُس کے اعداد و شمار صحيح نکلے اور وه ء ميں دوباره نظر آئے گا1758بعد 
) ريسرچ کی غرض سے اُس کی probesء کو سورج کے قريب آيا تھا۔ اُن دنوں بہت سے خالئی جہاز (1986فروری  6وه 

ی قريب جا کر اُس کی تصاويرنے اُس کے اِنتہائ Giotto) کے خالئی جہاز ESAطرف بھيجے گئے۔ يورپين سپيس ايجنسی (
بنائيں اور اہِل زمين کو اِرسال کيں، جن کی بدولت ہم ُدمدار تاروں اور بالخصوص ہيلے کے ُدمدار تارے کی ساخت کو 

ء کے روز سورج کے قريب سے گزرے2061اپريل  29اب دوباره اِنشاء هللا ‘ ہيلے کا ُدمدار تاره’سمجھنے کے قابل ہوئے۔ 
  گا۔

ميں ُدمدار تاروں کو "اَلُخنَّس" اور "اَلَجَواُر الُکنَّس" کے لفظوں ميں اِس لئے ذکر کيا گيا ہے کہ وه کبھی ظاہر  قرآِن مجيد
  ہوتے ہيں اور پھر عرصۂ دراز کے لئے چھپ جاتے ہے۔

  صاحِب قاموس المحيط لکھتے ہيں:
  )2:256الکنّس: ھی الخنّس، ألنّھا تکنس فی المغيِب۔ (القاموس المحيط، 

(طويل عرصے کے لئے) کسی ناديده  cometالکنس" کا معنی چھپنا اور گم ہو جانا ہے۔ وجِہ تسميہ اُس کی يہ ہے کہ وه "
  مقام ميں کھو جاتا ہے۔

  )The Sunسورج (
سورج۔ ۔ ۔ جو ہماری زمين کے لئے روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا منبع ہے اور جس کے بغير کرۀ ارضی پر نباتاتی، 

يا اِنسانی کسی قسم کی ِزندگی کا کوئی تصّور ممکن ہی نہ تھا۔ ۔ ۔ دراصل وه معمولی درجے کا ايک ستاره ہے۔ حيوانی 
سورج چونکہ باقی ستاروں کی نسبت ہم سے بہت زياده قريب واقع ہے اِس لئے وه ہميں بہت بڑا اور گرم ِدکھائی ديتا ہے اور

  نی ميں ُدور دراز کے ستارے نظر آنا بالکل بند کر ديتے ہيں۔ِدن کو اُس کی کرۀ ارضی پر چھا جانے والی روش
  سورج کی روشنی ہمارے لئے ِزندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اِرشاِد باری تعالی ہے:

  )10:5ھَُو الَِّذی َجَعَل الشَّمَس ِضيَاًء۔ (يونس،
  ُوہی ہے جس نے سورج کو روشنی (کا منبع) بنايا۔

  ايک اور مقام پر فرمايا:
  )71:16(نوح،  Oَعَل الشَّمَس ِسَراًجاَو جَ 

  Oاور سورج کو (ايک روشن) چراغ بنايا ہے
سورج کی روشنی کا باعث اُس کے اندر ہونے والے شديد ايٹمی دھماکے ہيں۔ سورج عام طور پر ہائيڈروجن اور ہيلئم پر 

ئی ری ايکٹر ہے جس کا درجۂ حرارت مشتمل ہے۔ يہ دونوں نہايت لطيف گيسيں ہيں۔ سورج کے مرکز ميں ايک بڑا نيو کليا
فارن ہائيٹ) ہے۔ سورج نيوکليئر فيوژن کے ذريعے توانائی کا يہ عظيم 2,50,00,000سينٹی گريڈ ((1,40,00,000کم از کم 

ذخيره پيدا کرتا ہے۔ اُس نيوکليائی عمل کے دوران اُس ميں موجود ہائيڈروجن ہيلئم ميں تبديل ہوتی چلی جا رہی ہے، جس 
  شنی اور حرارت کی صورت ميں شديد توانائی کا اِخراج عمل ميں آتا ہے۔سے رو

  قرآِن مجيد ميں هللا رّب العزت نے نيوکليئرفيوژن کے ذريعے پيدا ہونے والی اُس شديد حرارت کا ِذکر يوں فرمايا ہے:
ھَّاًجا   )78:13(النباء، Oَو َجَعلنَا ِسَراًجا وَّ

  Oت کا (زبردست) منبع بنايااور ہم نے (سورج کو) روشنی اور حرار
ٹن فی سيکنڈ کی شرح سے توانائی کی صورت 40,00,000اِتنے عظيم درجۂ حرارت کو برقرار رکھنے کے لئے سورج 

  ميں اپنی کميّت کا اِخراج کر رہا ہے۔
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  گردِش آفتاب
تھا۔ فيثا غورث نے تاريِخ علوم  اِنسانی زندگی کی قديم تاريخ ميں سورج کو بالعموم زمين کے گرد محِو گردش خيال کيا جاتا

ميں پہلی بار يہ نظريہ پيش کيا کہ زمين سورج کے گرد گرِدش کرتی ہے۔ بعد ازاں کوپر نيکس سے پہلے ايک نامور 
ء ميں زمين کی سورج کے گرد گرِدش کا نظريہ پيش کيا۔ سورج اور زمين کی 1080نے بھی ‘ زرقالی’مسلمان سائنسدان 

تلف نظريات الگ باب "سائنسی طريِق کار اور اِقدام و خطاء کا تصّور" ميں مالحظہ کئے جا گرِدش کے بارے ميں مخ
سکتے ہيں۔ يہاں يہ بيان کرنا مقصود ہے کہ سائنسی علوم کی تاريخ ميں يہ جھگڑا ہميشہ سے برقرار رہا ہے کہ سورج 

زمين کے گرد گردش کرتا ہے۔ حقيقت يہساکن ہے اور زمين سورج کے گرد گرِدش کرتی ہے يا زمين ساکن ہے اور سورج 
  ہے کہ زمين سورج کے گرد محِو گردش ہے اور سورج بھی ساکن نہيں ہے جيسا کہ قديم نظريات ميں خيال کيا جاتا تھا۔

) دراصل ايک چکر دار کہکشاں ہے۔ اُس کے چار بازو ہيں جن ميں واقع کروڑوں Milky Wayہماری کہکشاں ملکی وے (
مرکز کے گرد گرِدش کر رہے ہيں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے  ستارے کہکشاں کے

) ميں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد Orion Armنوری سال کے فاصلے پر "اوِرين آرم" ( 30,000
  سال ميں اپنا ايک چکر پورا کرتا ہے۔ 22,00,00,000

  ت نے قرآِن مجيد ميں يوں بيان کيا ہے، فرمايا:سورج کی اِس گرِدش کو هللا رّب العز
  )36:38(ٰيسين، Oَو الشَّمُس تَجِری ِلُمستَقَرٍّ لَّھَا ٰذلَِک تَقديُر الَعِزيِز الَعلِيمِ 

  Oاور سورج اپنے لئے مقرر کرده راستے پر چلتا ہے، يہ (راستہ) غالب علم والے (هللا) کا مقرر کرده ہے

  )Solar calendarشمسی تقويم (
سورج ہمارے لئے وقت کی پيمائش کا ايک قدرتی ذريعہ ہے۔ ِدنوں اور سالوں کا تعين و شمار کرنا اُسی کے ذريعے ممکن 

سيکنڈ ميں پورا کرتی ہے۔ شمسی سال  47.4624منٹ اور  48گھنٹے،  5دن،  365ہے۔ زمين سورج کے گرد اپنا ايک چکر 
ِدنوں کا ہوتا ہے اِس لئے بچ رہنے والے گھنٹوں کو پورا کرنے کے  365کی اصل طوالت بعينہ يہی ہے۔ عام سال چونکہ 

ِدن بنا لئے جاتے ہيں، جس سے  366لئے ہر چوتھے سال کو ليپ کا سال قرار دے کر اُس ميں ايک ِدن کا اِضافہ کر کے 
سال بعد  4,000لئے ميں چند منٹوں کا اِضافہ ہو جاتا ہے جسے کامل ِدنوں کی صورت ميں پورا کرنے کے‘ معياری سال’

ہے، ‘ سورج’تک بھی ِدنوں ميں کمی و بيشی کرنا پڑے گی۔ سال کی صورت ميں وقت کی پيمائش کا ايک ہی بہترين ذريعہ 
جو ايک طرف ماہريِن فلکيات کے لئے اَجراِم فلکی کے ظہور و خفا کا تعين کرنے ميں ُمِمد ہوتا ہے تو ُدوسری طرف ايک 

  تغير و تبدل اور فصلوں کی بوائی و کٹائی کے موزوں وقت سے بھی آگاه کرتا ہے۔گنوار کسان کو موسموں کے 
سورج کی طرح چاند بھی قمری تقويم کے تعين اور مہينوں کے شمار کا ساده اور فطری ذريعہ ہے۔ هللا رّب العزت نے 

  سورج اور چاند دونوں کو وقت کی پيمائش کا ذريعہ بنايا۔
  ی ہے:اِس سلسلے ميں اِرشاِد ايزد

  )55:5(الرحمن، Oالشَّمُس َو القََمُر بُِحسبَانٍ 
  Oسورج اور چاند معلوم اور مقرّره (فلکياتی) حسابات کے مطابق (محِو حرکت) ہيں

سورج سميت تمام ستاروں ميں ہائيڈروجن اور ہيلئم کی ايک بڑی مقدار موجود ہے، جو جلتے ہوئے روشنی اور حرارت 
) کی صورت ميں پھول red giant‘ (سرخ ضخام’اِيندھن جل کر ختم ہو جاتا ہے تو وه  خاِرج کرتی ہے۔ کسی ستارے کا

جاتا ہے، جس کے بعد وه بتدريج ُسکڑنے اور ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ يہاں تک کہ مکمل بے نور ہو جاتا ہے۔ سورج کے ساتھ 
ارب سال کے لگ  9س کی کل عمر بھی يہی کچھ ہو گا۔ سورج ستاروں کے جس قبيل سے تعلق رکھتا ہے اُس حساب سے اُ 

بھگ ہے، جس ميں سے ساڑھے چار ارب سال وه گزار چکا ہے، گويا وه عہِد شباب ميں ہے۔ آج سے ساڑھے چار ارب 
سال بعد جب اُس کا اِيندھن جل جل کر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو وه بھی ُدوسرے ستاروں کی طرح بُجھ کر بے نور 

  ہو جائے گا۔
  يامت کے ضمن ميں سورج کے بُجھ کر بے نور ہو جانے کے بارے ميں هللا رّب العزت نے قرآِن مجيد ميں فرمايا:اَحواِل ق

َرت   )81:1(التکوير، Oإَِذا الشَّمُس ُکوِّ
  Oجب سورج لپيٹ کر بے نور کر ديا جائے گا

نے کو قرار ديا گيا۔ کتنی سورۀ تکوير ميں عالماِت قيامت کے ضمن ميں سب سے پہلی عالمت سورج ہی کے بے نور ہو
بڑی سائنسی صداقت جس تک پہنچنے ميں آج کے اِنسانی علوم کے پيچھے صديوں کا شعور کارفرما ہے، قرآِن مجيد نے 
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  ايک ہی جملے ميں بيان کر دی۔

  )Planetsسيارے (
گيسی صورت ميں تھا، ہر ُسو  ) کے بعد اِبتدائی ماّده جو بالعمومBig Bang‘ (بگ بينگ’کائنات کی اّولين تشکيل کے وقت 

بکھر گيا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اُس کا درجۂ حرارت کم ہوتا چال گيا اور اربوں نوری سال کی مسافت ميں بکھرنے 
واال وه ماّده کروڑوں اربوں مرکزوں پر مجتمع ہوتا چال گيا۔ يہاں تک کہ ہر بڑے مرکز کے اندر بے شمار چھوٹے مراکز 

راکز کے قرب و جوار ميں اُن سے بھی چھوٹے مرکزے نمو پانے لگے۔ بڑے مراکز کہکشائيں قرار پائيں اور اُن چھوٹے م
اور اُن کے اندر واقع چھوٹے مراکز کا ماّده ُسکڑ کر آہستہ آہستہ ستاروں کی شکل اِختيار کرتا چال گيا۔ يونہی اُس کے آس 

) کے گرد گھومتے ہوئے ُسکڑنے اور سيارے بننے protostars‘ (نيم ستاروں’پاس موجود ماّدے کے معمولی حصے اُن 
ُوجود ميں آ گئے۔ ہمارا سورج بھی ‘ نظام ہائے شمسی’لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ اکثر ستاروں کے گرد اُن کے اپنے 

دراصل اُنہی ميں سے ايک ستاره ہے۔ کائنات ميں اِس جيسے بے شمار ستارے موجود ہيں، جن کے گرد اُن کے اپنے 
اروں کے نظام واقع ہيں۔ عين ممکن ہے کہ اُن ميں سے کچھ ميں ِزندگی بھی پائی جاتی ہو مگر اُن کی بے پناه ُدوری کی سي

  وجہ سے ابھی کچھ کہنا قبل اَز وقت ہو گا۔
نظاِم شمسی سورج سميت بہت سے ايسے اَجسام پر مشتمل ہے جو اُس کی کشِش ثقل کے پابند ہو کر اُس کے ساتھ ايک 

نظام کی صورت ميں بندھے ہوئے اُس کے گرد محِو گردش ہيں۔ نظاِم شمسی کی اِبتدائی تخليق کے وقت ديگر  مربوط
بڑے اور ہزاروں چھوٹے گيسی مرغولے اّوليں عناصر کے دباؤ  9ستاروں کی طرح سورج کے گرد گرِدش کرنے والے 

سيارے اور کروڑوں اربوں سيارچے  9ميں  کے تحت مائع (يعنی الوا) کی شکل اِختيار کرتے چلے گئے، جن سے بعد
  ُوجود ميں آئے۔

چاندوں اور بے شمار ُدمدار تاروں اور سيارچوں پر مشتمل ہے۔ سياروں ميں  61سياروں،  9ہمارا نظاِم شمسی ايک سورج، 
ی ميں سے مشتری، ُزحل، يورينس اور نيپچون بہت بڑے ہيں، باقی سيارے اُن سے بہت چھوٹے ہيں۔ ہماری زمين بھی اُنہ

ايک ہے۔ تمام سيارے سورج کے گرد ايک ہی ُرخ ميں بيضوی مدار ميں سفر کر رہے ہيں۔ سورج سے فاصلے کی بنياد پر 
  اُن کی ترتيب يوں ہے:

  ))Mercury۔ عطاُرد 1
  ) Venusُزہره ( 2-
  )Earth۔ زمين (3
  )Marsِمّريخ ( 4-
  )Jupiter۔ ُمشتری (5
  )Saturnُزحل ( 6-
  ))Uranus۔ يورينس 7
  )Neptuneنيپچون ( 8-
  )Pluto۔ پلوٹو (9

  هللا رّب العزت نے نظاِم شمسی کے لئے قرآِن مجيد ميں "سماء الدنيا" کا لفظ اِستعمال کيا ہے، اِرشاد ہوتا ہے:
نيَا بِِزينَتِِن الَکَواِکبِ  َمآَء الدُّ   )37:6(الصافات، Oإِنَّا َزيَّنَّا السَّ
  Oں کی زينت سے آراستہ کيابيشک ہم نے آسماِن ُدنيا کو سيارو

اِس آيِت کريمہ ميں هللا رّب العزت نے سورج کے گرد محِو گرِدش سياروں کا ِذکر کرتے ہوئے نظاِم شمسی کو آسماِن ُدنيا 
 متعلقہ باب ميں مالحظہ کيا جا سکتا ہے۔‘ سات آسمانوں کا قرآنی تصّور’(يعنی زمين سے قريب ترين آسمان) قرار ديا ہے۔ 

  روں کے اپنے مدار ميں محِو گردش ہونے کے بارے ميں هللا رّب العزت نے قرآِن مجيد ميں اِرشاد فرمايا:تمام سيا
  )36:40(ٰيسين،  Oَو ُکلٌّ فِی فَلٍَک يَّسبَُحونَ 

  Oاور تمام (اَجراِم فلکی) اپنے اپنے مدار کے اندر تيزی سے تيرتے چلے جاتے ہيں
ی کی ريل پيل ہمارے آسمان کو کتنا ِدلکش و ِدلنشيں بناتی ہے مگر يہ سب آرائش يہ آفتاب و ماہتاب اور يہ سيارگاِن فلک

عارضی ہے۔ کائنات کی ہر چيز کی طرح نظاِم شمسی کے سياروں کو بھی ايک روز فنا ہونا ہو گا۔ سورج کی موت اُنہيں 
بيرونی سيارے اِس نظام  بھی موت سے ہمکنار کر دے گی۔ اُن ميں سے بعض قريبی سيارے سورج ميں جا گريں گے تو
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سے ُرو گرداں ہو کر نظاِم شمسی کی حدوں سے اُس پار واقع کھلے آسمان کی ُوسعتوں ميں بھی کھو سکتے ہيں۔ سياروں 
  کی سورج کے گرد گرِدش کا عارضی اور وقتی ہونا هللا تعالی نے قرآِن مجيد ميں بھی بيان فرمايا ہے۔

  اِرشاِد خالِق کائنات ہے:
ی۔ (الرعد،ُکلٌّ يَّج َسّمً   )13:2ِری اِلََٔجٍل مُّ

  ہر ايک اپنی مقرره ميعاد (ميں مسافت مکمل کرنے) کے لئے (اپنے مدار ميں) چلتا ہے۔
تمام سيارے اور ستارے، اِس کائناِت ارض و سما کی ہر شے اور تمام اَجراِم فلکی و سماوی ايک معينہ مّدت تک کے لئے 

۔ ہر سيارے ہر ستارے کی اپنی ايک پيدائش ہے، ِزندگی ہے اور پھر موت بھی ہے۔ کسیِزندگی کی َدوڑ ميں محِو گردش ہيں
سيارے کی موت ہی اُس کی قيامت قرار پاتی ہے اور تمام ستاروں اور سياروں کی اِجتماعی موت جو محتاط سائنسی اندازوں

سال بعد ُرو نما ہو گی وه  65,00,00,00,000) کی صورت ميں آج سے کم و بيش Big Crunch‘ (بگ کرنچ’کے مطابق 
  ِدن اِس کائنات کی اِجتماعی قيامت کا ِدن ہو گا۔

اِس کائناِت پست و باال کی اِجتماعی قيامت تمام کہکشاؤں ميں واقع ستاروں کے گرد گرِدش کرنے والے سياروں کو اُن کے 
ہيں) يا کسی ُدوسرے ستارے سے جا  نظام سے بہکا دے گی اور وه بھٹک کر اپنے ہی ستارے (جس کے نظام کا وه حصہ

  ٹکرائيں گے۔
سياروں کے اپنے مداروں سے بھٹک نکلنے اور بہک کر کسی ُدوسری طرف جا نکلنے کا ِذکر هللا تعالی نے عالماِت قيامت 

  کے ضمن ميں قرآِن مجيد ميں اِن الفاظ کے ساتھ فرمايا ہے:
  )82:2(االنفطار،  Oَو إَِذا الَکَواِکُب انتَثََرت

  Oور جب سيارے ِگر کر بکھر جائيں گےا
سياروں کے اپنے مداروں سے باہر نکل جانے اور اپنی موت کی طرف چلے جانے کو هللا رّب العزت نے کتنے خوبصورت

  انداز ميں بيان کيا ہے۔

  )The Earthزمين (
سياروں ميں ِزندگی کا اِمکان بھی سياروں کا نظام جو سورج سميت اکثر ستاروں کے گرد پايا جاتا ہے، اُس ميں واقع کچھ 

موجود ہے۔ تاہم ہمارے نظاِم شمسی ميں صرف زمين ہی ايک ايسا سياره ہے جو متنّوع قسم کی اَنواِع حيات سے معمور ہے۔ 
کسی سيارے پر زندگی کے پائے جانے کے لئے اُسے بقائے حيات کے لئے قدرت کی طے کرده بہت سی کڑی شرائط پر 

ہے۔ ہماری زمين اپنے اُوپر بسنے والی الکھوں کروڑوں اَقساِم حيات کے لئے ايک سازگار ماحول فراہم کرتیپورا اُترنا پڑتا 
ہے، جس کے باعث يہاں ِزندگی پنپ سکی ہے۔ اگر يہ ماحول کسی ُدوسرے ستارے کے گرد گرِدش کرنے واال کوئی سياره 

  پيدا نہ ہوں۔بھی مہيا کر سکے تو کوئی وجہ نہيں کہ وہاں زندگی کے آثار 
اِس کائنات ميں ہماری زمين کے عالوه کسی اور سيارے پر بھی زندگی واقع ہے يا نہيں؟ يہ ايک ايسا سوال ہے جس نے بنی
نوع اِنسان کو شروع ِدن سے ہی تجسس ميں مبتال کر رکھا ہے اور موجوده سائنسی ترقی کے باُوجود ہم اِس سوال کا جواب 

اُسی طرح قاصر ہيں جيسے آج سے پانچ ہزار سال پہلے کا آدمی، تاہم اِس سائنسی ترقی نے  سائنسی بنيادوں پر دينے سے
ہميں اِتنا پختہ فکر ضرور کر ديا ہے کہ ہم زندگی کے وه سارے لوازمات جو کسی سيارے ميں نمو و بقائے حيات کے لئے 

کے بارے ميں يہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ضروری ہوتے ہيں اُنہيں جان سکيں۔ نظاِم شمسی کی حد تک تو تمام سياروں 
وہاں ِزندگی کا کوئی اِمکان موجود نہيں۔ اندرونی سيارے بہت زياده گرم ہيں تو بيرونی سيارے بہت زياده ٹھنڈے۔ ره سہ کر 

) نامی خالئی جہاز Vikingء ميں وائکنگ (1976ہمسايہ سيارے ِمّريخ سے توقع تھی سو وه بھی ختم ہو گئی ہے، جب 
)probesاُس کی سطح پر اُترے۔ اُن کی بھيجی گئی تصاوير اور رپورٹس نے تمام اُميدوں کو ختم کر ديا اور يہ بات طے پا (

بھی نظاِم شمسی کے ديگر سياروں کی طرح ِزندگی سے خالی ہے۔ ِمّريخ کی سطح پر کچھ آڑے ‘ سرخ سياره’گئی کہ 
کے اِنسانی شعور نے وہاں بسنے والی مخلوق کی کھودی ہوئی ترچھے خطوط نظر آتے ہيں، جنہيں سولہويں صدی عيسوی 

) اور اُس جيسی ُدوسری مہّمات نے يہ بات واضح کر دی کہ نظاِم شمسی Vikingنہريں اور دريا قرار ديا، مگر وائکنگ (
بيش ايک ارب سال  کے ديگر سيّاروں کی طرح وہاں بھی ِزندگی کا کوئی اِمکان نہيں۔ تاہم خيال کيا جاتا ہے کہ آج سے کم و

پہلے وہاں پانی موجود تھا۔ اب صرف قطبين پر تھوڑی برف جمی رہتی ہے۔ ِمّريخ کی سطح پر کچھ ہوا بھی موجود ہے، 
گيسيں شامل ہيں، جو ِزندگی کے لئے ضروری ہيں، ليکن وه ‘ نائٹروجن’اور ‘ آکسيجن’، ‘کاربن ڈائی آکسائيڈ’جس ميں 

  سے عاری ہے جن کے بغير کسی سيارے پر ِزندگی پروان نہيں چڑھ سکتی۔زندگی کے بے شمار ايسے لوازمات 
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زمين هللا رّب العزت کی تخليق کا ايک ايسا شاہکار ہے جس ميں اُس کی اربوں نعمتيں وافر مقدار ميں بکھری ہوئی ہيں۔ يہاں 
ار ميں موجود ہے۔ زمين ِزندگی کے لئے ضروری گيسيں ايک خاص تناسب کے ساتھ موجود ہيں اور پانی بھی وافر مقد

الکھوں سالوں سے اپنے سينے پر کارواِن حيات کو لئے سورج کے گرد محِو سفر ہے۔ زمين پر ِزندگی کے لئے سازگار 
ماحول ميں اُس کی کميّت، سورج سے فاصلہ، درجۂ حرارت اور ہوا کے دباؤ کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ يہ اور اِس جيسے 

ل کر زمين کو اِس قابل بناتے ہيں کہ ہم يہاں سانس لے سکيں۔ هللا رّب العزت نے قرآِن مجيد بے شمار ُدوسرے لوازمات م
ميں جا بجا کرۀ ارضی کو عطا کرده اپنی نعمتوں کا ِذکر کرتے ہوئے اِنسان کو اپنا شکر بجا النے کا حکم ديا ہے۔ سورۀ 

ں جن سے ہم آگاه ہيں اور روزانہ ُمستفيد ہوتے ہيں اور رحمن تذکرۀ نِعم سے بھری پڑی ہے۔ ان ميں وه نعمتيں بھی شامل ہي
ايسی نعمتيں بھی شامل ہيں جن سے ہم آگاه نہيں۔ جوں جوں سائنسی ترقی اِرتقاء کی مناِزل طے کر رہی ہے خالِق کائنات کے

  بے پاياں اِحسان و کرم کے راز بنی نوع اِنسان پر عياں ہوتے چلے جا رہے ہيں۔
  العزت کی عام عطا کرده نعمتيں بے شمار ہيں۔ ايک مقام پر چند نعمتوں کا ِذکر يوں آيا ہے: کرۀ ارضی پر هللا ربّ 

ھِن َو ِصبٍغ َو َشَجَرةً تَخُرُج ِمن طُوِر َسينآء تَنبُُت بِالدُّ  Oفَٔاَنَشٔانَا لَُکم بِہ َجنَّاٍت مِّن نَِّخيٍل وَّ ٔاَعنَاٍب لَُکم فِيھَا فََواِکہُ َکثِيَرةٌ وَّ ِمنھَا تَٔاُکلُونَ 
ا فِی بُطُونِھَا َو لَُکم فِيھَا َمنَافُِع َکثِيَرةٌ وَّ ِمنھَا تَأ  Oلِّاٰلِکلِينَ  مَّ َو َعلَيھَا َو َعلَی الفُلِک  Oُکلُونَ َو إِنَّ لَُکم فِی األَنَعاِم لَِعبَرةً نُسقِيُکم مِّ
  )2219-:23(المؤمنون،  Oتُحَملُونَ 

ہ بدرجہ (يعنی پہلے اِبتدائی نباتات، پھر بڑے پودے، پھر درخت ُوجود ميں التے پھر ہم نے تمہارے لئے اُس سے درج
ہوئے) کھجور اور انگور کے باغات بنا ديئے، (مزيد برآں) تمہارے لئے زمين ميں (اور بھی) بہت سے پھل اور ميوے (پيدا 

يدا کيا ہے) جو طوِر سينا سے نکلتا ہے، اور يہ درخت (زيتون بھی ہم نے پ Oکئے) اور (اب) تم اُن ميں سے کھايا کرتے ہو
اور بيشک تمہارے لئے چوپايوں ميں (بھی) غور طلب پہلو ہيں،  Oجو تيل اور کھانے والوں کے لئے سالن لے کر اُگتا ہے

ميںجو کچھ اُن کے ِشکموں ميں ہوتا ہے ہم تمہيں اُس ميں سے (بعض اَجزاء کو ُدودھ بنا کر) پالتے ہيں اور تمہارے لئے اُن 
اور اُن پر اور کشتيوں پر تم سوار (بھی)  O(اور بھی) بہت سے فوائد ہيں اور تم اُن ميں سے (بعض کو) کھاتے (بھی) ہو

  Oکئے جاتے ہو
آسٹرانومی کے نکتۂ نظر سے کرۀ ارضی پر جو نعمتيں موجود ہيں، اُن ميں سورج سے مناسب فاصلہ (تاکہ زندگی کے لئے 

ے تجاُوز نہ کر سکے) اور خال کی عميق ُوسعتوں سے زمين کی طرف آنے والی مختلف اَقساماوسط درجۂ حرارت اِعتدال س
) جيسے غالف بھی نہايت اہم ہيں۔ يہ هللا رّب العزت ozoneکی شعاع ريزی سے بچانے کو زمين کے اُوپر چڑھے اوزون (

جس ميں ہم سانس ليتے ہيں اور اُس کا خصوصی فضل ہے کہ اُس نے کرۀ ارضی کے گرد ہوا کا ايک خول چڑھا رکھا ہے،
خول کے اُوپر کچھ ايسی فضائی تہيں موجود ہيں جو زندگی کے لئے ُمِضر اثرات کی حاِمل شعاع ريزی کو سطح زمين تک 
پہنچنے سے روک ديتی ہيں۔ اگر اوزون جيسے منطقے زمين کو چاروں اور سے گھيرے نہ ہوتے تو نہ صرف بيرونی خال 

ريزی بلکہ نظاِم شمسی ميں اُڑنے پھرنے والے زمين کے آس پاس واقع الکھوں آواره شہابيئے بھی سے آنے والی شعاع 
  بھٹک کر زمين کی طرف آ جاتے اور سطِح زمين پر تباہی پھيالتے۔

مجيد  زمين کی باالئی فضا کی جانب هللا رّب العزت نے اہِل زمين کے تحفّظ کے لئے جو سات تہيں بنائی ہيں اُن کا ِذکر قرآنِ 
  ميں اِس طرح آيا ہے:

  )78:12(النباء، Oَو بَنَينَا فَوقَُکم َسبًعا ِشَداًدا
  اور (خالئی کائنات ميں بھی غور کرو،) ہم نے تمہارے اُوپر سات مضبوط (طبقات) بنائے۔

  اِسی طرح ايک اور مقام پر اپنی حکمِت تخليق کو عياں کرنے کے لئے يہی بات اِن الفاظ ميں بھی فرمائی:
  )23:17لَقَد َخلَقنَا فَوقَُکم َسبَع َطَرآئَِق َو َما ُکنَّا َعِن الَخلِق َغاِفلِيَن (المؤمنون، وَ 

اور بيشک ہم نے تمہارے اُوپر (کرۀ ارضی کے ِگرد فضائے بسيط ميں اُس کی حفاظت کے لئے) سات (محفوظ) راستے 
کی) تخليق (اور اُس کی حفاظت کے تقاضوں) سے بے خبر  (يعنی سات مقناطيسی پٹياں يا ميدان) بنائے ہيں اور ہم (کائنات

  Oنہ تھے
يہ اُس ربِّ ُذوالجالل ہی کی حکمِت تدبير ہے کہ اُس نے مخلوق کی حفاظت کے لئے اُسے اِتنے پردوں ميں محفوظ مقام پر 

سعتوں ميں بِکھری کائنات رکھا۔ خالِق کائنات کے خليفہ ابوالبشر سيدنا آدؑم کے ہبوِط ارضی کے لئے اربوں نوری سال کی وُ 
کا کوئی سا بھی سياره چنا جا سکتا تھا، هللا رّب العزت نے اس کے لئے زمين کو چنا اور اُس کا ماحول ہر اِعتبار سے 

  محفوظ و مٔامون کر ديا۔
ا ہے کہ وه سورۀ ملک ميں کرۀ ارضی پر چڑھے حفاظتی غالفوں کا ِذکر کر کے هللا تعالٰی نے بنی نوع اِنسان کو چيلنج کي
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  اُس کی تخليق کرده حفاظتی پٹيوں ميں نقص نکالے۔ اِرشاِد ايزدی ہے:
حٰمِن ِمن تَفَاُوٍت فَارِجِع البََصَر ھَل تَٰری ِمن فُطُورٍ  تَيِن  Oاَلَِّذی َخلََق َسبَع َسَماَواٍت ِطبَاقًا َما تَٰری فِی َخلِق الرَّ ثُمَّ ارِجِع البََصُر َکرَّ

  )67:3.4(الملک، Oَصَر َخاِسئًا وَّ ھَُو َحِسيرٌ يَنقَلِب إِلَيَک البَ 
(بابرکت ہے وه هللا) جس نے سات آسمانی طبقات اُوپر تلے بنائے، تو رحمن کی تخليق ميں کہيں تفاُوت نہيں ديکھے گا۔ 

ھ لے تيری (اے رحمن کی خدائی ميں نقص کے متالشی!) پھر ُدہرا کر بار بار ديک Oدوباره نظر ڈال کيا کوئی فتور نظر آيا
  Oنگاه تيری طرف ذليل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی

زمين گيند کی طرح مکمل گول نہيں بلکہ ذرا سی پچکی ہوئی ہے۔ اُس کا قطبی قطر اِستوائی قطر کی نسبت چند کلوميٹر کم 
وميٹر جبکہ اِستوائی قطر کل 12,714ہے۔ ايسا اُس کی محوری گرِدش ميں تيز رفتاری کی وجہ سے ہے۔ زمين کا قطبی قطر 

کلوميٹر تک چال گيا ہے۔ زمين کی شکل يوں دب کر خربوزے کی سی ہو گئی ہے۔ زمين کی کروی  12,756سے  12,742
  حالت اور پھر اُس کا مکمل گول ہونے کی بجائے بيضوی شکل ميں ہونا هللا تعالٰی نے قرآِن مجيد ميں بھی بيان کيا ہے۔

  اِرشاِد باری تعالٰی ہے:
  )79:30َو األَرَض بَعَد ٰذلَِک َدَحاھَا (النازعات،

  Oاور زمين کو اُس کے بعد بيضوی شکل دے دی
آج سے صديوں قبل جب بالعموم ُدنيا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھيروں ميں گم تھی، اور جہاں کہيں علم کی روشنی تھی بھی تو 

تمام دروازوں کو مقفّل کر ديتی تھيں، ايسے ميں پيغمبِر آخُر دھُندالئی ہوئی يونانی تحقيقات سائنسی بنيادوں پر سوچ کے 
الزماں (ص) کا قرآِن مجيد کی صورت ميں اِتنے عظيم سائنسی حقائق کا اِعالن کرنا بجائے خود آپ(ص) کے سچا نبی اور 

  اِسالم کے سچا دين ہونے پر بہترين دليل ہے۔
بڑے اور ہزاروں چھوٹے گيسی مرغولے اّولين9رِدش کرنے والے نظاِم شمسی کی اِبتدائی تخليق کے وقت سورج کے گرد گ

سيارے، اُن کے چاند اور بے  9عناصر کے دباؤ کے تحت مائع (يعنی الوا) کی شکل اِختيار کرنے لگے، جن سے بعد ميں 
ش تھی اور شمار سيارچے ُوجود ميں آئے۔ زمين بھی اپنی اّولين تخليق کے وقت گيسی حالت ميں سورج کے گرد محِو گرد

وه بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مائع حالت اِختيار کرتی چلی گئی۔ مائع اور گيسی حالت پر مشتمل اِبتدائی زمين کے 
بھاری عناصر اُس کے مرکز کی طرف سمٹ کر اِکٹھے ہونے لگے اور ہلکے گيسی عناصر الوے کے اُوپر غالف کی 

ھاگ نما تہ چڑھنے لگی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سخت ہوتی صورت ميں چڑھ گئے۔ رفتہ رفتہ الوے کے اُوپر ج
  چلی گئی۔ اُس ٹھوس تہ کے نيچے گرم الوا اُسی طرح مائع حالت ميں رہا۔

الوے کے اُوپر ٹھوس سطح کو ُوجود مل جانے کے باُوجود زمين کی سطح اِس قابل نہ تھی کہ ِزندگی اُس پر کسی بھی 
اُس کا ٹمپريچر بے اِنتہا شديد تھا اور وه پانی کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ پھر اُس صورت ميں پروان چڑھ سکتی۔ ابھی 

کے بعد کرۀ ہوائی ميں موجود گيسی عناصر ميں کيميائی تعامل ہوا جس کے نتيجے ميں پانی نے جنم ليا اور يوں پورے کرۀ 
ش سالہا سال جاری رہی جس سے شديد گرم زمين ارضی پر تاريخ کی پہلی اور طويل ترين ُموسال دھار باِرش ہوئی۔ يہ بارِ 

  پر ہر طرف جل تھل ہو گيا اور اُس کا درجۂ حرارت بھی نسبتاً کم ہونے لگا۔
الوے اور گيسی غالف کے درميان موجود ٹھوس تہ، جو کافی سخت ہو چکی تھی، جن مقامات سے باريک (يعنی گہری) 

نے لگا۔ يوں وسيع و عريض سمندر پيدا ہو گئے اور اُنہوں نے زمين کا بيشتر تھی بارش کا پانی اُن سمتوں ميں بہ کر اِکٹھا ہو
حصہ ڈھانپ ليا۔ اُس ٹھوس غالف کے جو مقامات موٹے (يعنی بلند) تھے اُن کے اُوپر پانی نہ ٹھہر سکا اور وه بتدريج 

  براعظم اور سلسلہ ہائے کوه بن گئے۔
زر چکا مگر اُس کے باُوجود اُس کا مرکز اُسی الوے پر مشتمل ہے سال کا عرصہ گ 4,50,00,00,000زمين کو پيدا ہوئے
فيصد سطِح ارضی پر پھيلے ہوئے سمندروں نے اُس کی حّدت کو کنٹرول کر کے ٹھوس خالف کے  71اور شديد گرم ہے۔ 

ہوتا چال  ڈگری سينٹی گريڈ کر رکھا ہے، جس سے وه زندگی کے لئے سازگار 15اُوپر کے ماحول کا درجۂ حرارت اوسطاً 
گيا۔ آج بھی اگر کسی کيميائی تعامل کے نتيجے ميں سمندروں کا پانی ختم ہو جائے تو نہ صرف پانی کی قلت کی وجہ سے 

  بلکہ اندرونی الوے کی حّدت کے سبب بھی ہر طرح کی اَنواِع حيات اِس طبِق ارضی سے مفقود ہو جائيں۔
  دگی بنانے کے سلسلے ميں هللا رّب العزت کا فرمان ہے:طويل ترين بارشوں کے نتيجے ميں زمين کو قابِل زن

َمآِء َمآئًم بِقََدٍر فَٔاَسَکنَّاهُ فِی األَرِض َو إِنَّا َعٰلی َذھَابٍم بِہ لَقَاِدُروَن (المؤمنون،   )23:18 َو أَنَزلنَا ِمَن السَّ
ر (جب زمين ٹھنڈی ہو گئی تو) ہم نے اور ہم ايک مقرّره مقدار ميں (عرصۂ دراز تک) بادلوں سے پانی برساتے رہے، پھ

اُس پانی کو زمين (کی نشيبی جگہوں) ميں ٹھہرا ديا (جس سے اِبتدائی سمندر ُوجود ميں آئے) اور بيشک ہم اُسے (بخارات 
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  Oبنا کر) اُڑا دينے پر بھی قدرت رکھتے ہيں
بالکل يونہی جيسے قرآن آج کے َدور کی  سائنسی تحقيقات کی پيش رفت اور قرآنی بيانات ميں کسی قدر ہم آہنگی ہے۔ ۔ ۔

کتاب ہو۔ ۔ ۔ اور واقعی قرآن آج کے َدور کی کتاب ہے، قرآن ہر اُس َدور کی کتاب ہے جو علم و فن اور شعور و آگہی سے 
ہم آہنگ ہے۔ سائنس جوں جوں تخليِق کائنات کے رازوں سے پرده اُٹھاتی جائے گی ہميشہ قرآِن مجيد کو اپنے سے آگے اور 
آگے جاتا محسوس کرے گی اور يہ حقيقت علمی ُدنيا کے فرزندوں کو ايک نہ ايک ِدن ماننا پڑے گی کہ قرآن ہی صداقت کا 
آخری معيار ہے جسے خالِق کائنات نے اپنے آخری نبی سيدنا محمد رسول هللا(ص) پر نازل کيا اور اُسی ميں بنی نوِع اِنسان 

عليمات سے مطابقت ہی صحيح معنوں ميں آئيڈيل علمی معاشرے کے قيام کا باعث کے جملہ مسائل کا حل ہے اور اُس کی ت
  بن سکتی ہے۔

  )The Moonچاند (
رّب العزت نے چاند کی بہت سی خصوصيات کی هللا قرآِن مجيد ميں چاند کا ِذکر ديگر اَجراِم سماوی سے کہيں زياده ہے۔ ا

  بناء پر قرآِن مجيد ميں قسم کھا کر اُس کا ِذکر فرمايا:
  )74:32(القمر،Oَکالَّ َو القََمرِ 

  Oسچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی
ستارے سورج کے گرد محِو گرِدش ہيں اور جس طرح سورج کہکشاؤں کے  جس طرح زمين اور نظاِم شمسی کے ديگر

الکھوں ستاروں سميت کہکشاں کے وسط ميں واقع عظيم بليک ہول کے گرد محِو گرِدش ہے بالکل اُسی طرح چاند ہماری 
اور اکثر کے چاند زمين کے گرد گرِدش ميں ہے۔ نظام شمسی ميں واقع اکثر سياروں کے گرد اُن کے اپنے چاند موجود ہيں، 

کلوميٹر کی ُدوری پر زمين کے گرد گھوم رہا  4,00,000متعّدد ہيں۔ زمين کا صرف ايک ہی چاند ہے جو زمين سے اَوسطاً 
کلوميٹر ہے اور يہ نظاِم  3,475زمينی ِدنوں ميں طے کرتا ہے۔ چاند کا قطر  27.321661ہے۔ وه اپنی گرِدش کا ايک چکر 

ٹو سے بڑا ہے۔ دوراِن گردش وه اپنا ايک ہی ُرخ زمين کی طرف رکھتا ہے۔ اُس کی محوری شمسی کے آخری سيارے پلو
اور ساالنہ دونوں گردشوں کا دورانيہ برابر ہے، جس کا مطلب يہ ہوا کہ اُس کا ايک دن اور ايک سال دونوں برابر ہوتے 

گرد بھی اُسی تناسب سے گھومتا چال جاتا ہے ہيں۔ جوں جوں اُس کا محور گرِدش کرتا ہے اُس کے ساتھ ساتھ وه زمين کے 
  اور يوں وه زمين کی طرف اپنا ايک ہی ُرخ رکھنے ميں کامياب رہتا ہے۔

  )Lunar calendarقمری تقويم (
قمری تقويم ميں چاند کو بنيادی حيثيت حاصل ہے۔ سورج سے وقت کی پيمائش کے لئے اِنسان کو اپنے علمی سفر کی اِبتدا 

يوں سے گزرنا پڑا اور ابھی تک يہ سلسلہ تھم نہيں سکا۔ کبھی مہينے کم و بيش ہوتے آئے اور کبھی اُن ميں سخت ُدشوار
کے دن، يہی حالت سال کے ِدنوں کی بھی ہے۔ شمسی تقويم ميں جا بجا ترميمات ہوتی آئی ہيں مگر اُس کے باُوجود ماہرين 

ء ميں  1582ی کيلنڈر بار بار کی اُکھاڑ پچھاڑ کے بعد اُس کی موجوده صورت سے بھی مطمئن نہيں ہيں۔ موجوده عيسو
اکتوبر شمار کرتے ہوئے دس دن غائب کر ديئے گئے۔ پوپ  15اکتوبر سے اگال ِدن  4موجوده حالت ميں تشکيل پايا، جب 

  کہا جانے لگا۔‘ گريگورين کيلنڈر’گريگوری کے حکم پر ہونے والی اِس تشکيِل نو کے بعد اُسے 
ی تقويم ميں خود ساختہ ليپ کا تصّور ہی موجود نہيں۔ سارا کيلنڈر فطری طريقوں پر منحصر ہے۔ قدرتی ُدوسری طرف قمر

ِدن کا بن جاتا ہے۔ اِسی 30اور  29ِدن بعد نظر آتا ہے، جس سے خودبخود مہينہ 30ِدن بعد اور کبھی  29طور پر کبھی چاند 
  ضرورت پيش نہيں آتی۔ طرح سال ميں بھی کبھی ِدنوں کو بڑھانے يا کم کرنے کی

سيکنڈ کی مّدت ميں  11.6/11.5منٹ اور 43گھنٹے، 7دن، 27درجے کا ايک چکر  360چاند زمين کے گرد مدار ميں اپنا 
مکمل کرتا ہے اور واپس اُسی جگہ پر آ جاتا ہے۔ مگر يہاں ايک بڑی اہم بات قابِل توجہ ہے کہ زمين بھی چونکہ اُسی سمت 

درجے فاصلہ طے کر جاتی 27گرِدش ہے اور وه مذکوره وقت ميں سورج کے گرد اپنے مدار کا ميں سورج کے گرد محِو 
درجے کا اِضافی فاصلہ بھی طے کرنا پڑتا ہے۔ گويا ستاروں کی پوزيشن کے حوالے سے تو 27ہے لٰہذا اَب چاند کو ہر ماه 

درجے 27کرنے کی وجہ سے اُس ميں  درجے ہی کا ہوتا ہے مگر زمين کے سورج کے گرد گردش 360چاند کا ايک چکر 
درجے کا فاصلہ طے کرنا پڑتا  387کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اُسے زمين کے گرد اپنے ايک چکر کو پورا کرنے کے لئے 

درجے کی اِضافی مسافت طے کرنے ميں اُسے مزيد وقت درکار ہوتا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ قمری ماه کی مّدت  27ہے۔ 
دن 29سيکنڈ قرار پاتی ہے۔ 2.8منٹ اور 44گھنٹے، 12دن، 29سيکنڈ کی بجائے  11.6/11.5اور منٹ 43گھنٹے، 7دن، 27

سيکنڈ کی وجہ سے سالوں2.8منٹ اور 44دنوں ميں ايک مہينہ بناتا ہے اور باقی 30يا  29گھنٹے کی وجہ سے چاند 12اور 
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فطری طريقے سے پورا ہو جاتا ہے اور ہميں  دنوں کے بن جاتے ہيں اور يہ فرق بھی خود بخود30ميں کبھی دو ماه مسلسل 
  اپنی طرف سے اُس ميں کوئی رّد و بدل نہيں کرنا پڑتا۔

ہم نے ديکھا کہ شمسی تقويم کی طرح قمری تقويم ميں بھی گوناگوں پيچيدگياں موجود ہيں۔ اُنہيں سمجھنا عام آدمی کے بس 
ورت ہی نہيں۔ چاند خود بخود فيصلہ کر ديتا ہے۔ شمسی تقويمکی بات نہيں مگر اُن پيمائشوں ميں پڑنے کی عام آدمی کو ضر

کے برعکس هللا رّب العزت نے چاند کو تعيِن اَوقات کی ايسی ِذمہ داری سونپ دی ہے کہ فطری طريقے سے تقويم وضع 
کا پڑھا  ہونے لگتی ہے۔ يہ تقويم علم و فن سے عاری معاشروں کے لئے بھی وقت کے شمار کا بہترين ذريعہ ہے اور آج

  لکھا اِنسان بھی اُس سے خوب متمتع ہو سکتا ہے۔
  چاند کو سونپے گئے فطری طريِق تقويم کے بارے ميں هللا تعالٰی نے کالِم مجيد ميں فرمايا:

ُل ا نِيَن َو الِحَساِب َما َخلََق هللاُ ٰذلَِک إاِلَّ بِالَحقِّ يُفَصِّ   اٰليَاِت َو قَدََّره َمنَاِزَل لِتَعلَُموا َعَدَد السِّ
  اور اُس (چاند) کے لئے (کم و بيش ِدکھائی دينے کی) منزليں مقرر کيں تاکہ تم برسوں کا شمار اور (اَوقات کا)

  )10:5(يونس،  Oلِقَوٍم يَّعلَُمونَ 
ے حساب معلوم کر سکو اور هللا نے يہ (سب کچھ) دُرست تدبير کے ساتھ ہی پيدا کيا ہے۔ وه (اِن کائناتی حقيقتوں کے ذريع

  Oاپنی خالقيت، وحدانيت اور قدرت کی) نشانياں علم رکھنے والوں کے لئے تفصيل سے واضح فرماتا ہے
ہر اگلی رات چاند کی شکل تبديل ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ ايسا سورج اور زمين کے حساب سے اُس کے زاويئے ميں تبديلی 

فق پر ظاہر ہوتا ہے اور جلد ہی غروب ہو جاتا ہے۔ اُس کے باعث ہوتا ہے۔ پہلی تاريخ کو وه باريک ناخن کی طرح مغربی اُ 
کے بعد ہر اگلے ِدن پہلے سے بڑا ہوتا ہے اور زياده دير تک اُفق پر رہتا ہے۔ ساتويں تاريخ کو وه وسط آسمان ميں ظاہر ہوتا

اور صبح طلوِع  ہے اور چودھويں کو مکمل چاند کی صورت ميں مشرق سے باقاعده طور پر طلوع ہوتا ِدکھائی ديتا ہے
شمس سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ اُس کے بعد کے ِدنوں ميں اُس کی روشن سطح بتدريج کم ہونے لگتی ہے اور وه رات 
کو دير سے طلوع ہوتا ہے۔ آخری تاِريخوں ميں وه صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ اُن دنوں اُس کی حالت بہت باريک ہو جاتی

  تعالٰی نے عرجوِن قديم (پرانی بوسيده شاخ) سے تشبيہ دی ہے۔ہے۔ چاند کی اُس حالت کو هللا 
  هللا رّب العزت کا فرمان ہے:

ی َعاَد َکالُعرُجوِن القَديمِ    )36:39(ٰيسين،  Oَو القََمَر قَدَّرنَاهُ َمنَاِزَل َحتّٰ
ر کی) پرانی بوسيده ٹہنی اور ہم نے چاند کی مناِزل طے کر رکھی ہيں يہاں تک کہ وه (اپنی پہلی حالت کو) پلٹ کر (کھجو

  Oجيسا ہو جاتا ہے
چاند کی روشنی جو چاندنی راتوں ميں اِنتہائی ِدلفريب ُحسن رکھتی ہے اُس کی اپنی نہيں ہوتی۔ چاند تو محض سورج کی 
طرف سے آنے والی روشنی کو منعکس کر کے چمکتا ِدکھائی ديتا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ہم سے زاويہ بدلنے پر اُس کی 

بھی بدلنے لگتی ہيں۔ اگر ہم چاند پر جا کر زمين کی طرف ديکھيں تو زمين بھی ہميں چاند ہی کی طرح روشنی  شکليں
منعکس کر کے چمکتی ِدکھائی دے گی اور چاند ہی کی طرح شکليں بدلتی بھی نظر آئے گی۔ فرق صرف اِتنا ہو گا کہ چاند 

بھی ِدکھائی ديتا ہے مگر زمين چاند پر سے ايک ہی جگہ کھڑی شکليں بدلنے کے ساتھ ساتھ زمين پر طلوع و غريب ہوتا 
  نظر آئے گی اور وہيں کھڑے کھڑے شکليں بدلتی رہے گی۔

چاند کی روشنی سورج کی مرہوِن منت ہے۔ جس طرح زمين سورج کی ُدھوپ سے تمازت پاتی اور روشن ہوتی ہے اُسی 
بات قديم يونانی نظريات سے مطابقت نہيں رکھتی، مگر قرآنی طرح چاند بھی سورج ہی کی دھُوپ سے منّور ہوتا ہے۔ يہ 

صداقت اِس سے عياں ہوتی ہے کہ هللا تعالٰی نے علم و عرفان سے عاری َدور کے متداول نظريات کے خالف قرآِن مجيد 
  ميں سورج کے لئے "روشنی دينے واال" اور چاند کے لئے "روشن کيا جانے واال" کے الفاظ فرمائے۔

  س ميں فرمايا:سورۀ يون
  )10:5ھَُو الَِّذی َجَعَل الشَّمَس ِضيَآًء وَّ القََمَر نُوًرا۔ (يونس،

  ُوہی ہے جس نے سورج کو روشنی (کا منبع) بنايا اور چاند کو (اُس سے) روشن (کيا)۔
  اِسی طرح سورۀ نوح ميں فرمايا:

  )71:16(نوح، Oَو َجَعَل القََمَر فِيِھنَّ نُوًرا وَّ َجَعَل الشَّمَس ِسَراًجا
  Oاور اُن ميں سے چاند کو چمکنے واال اور سورج کو (ايک روشن) چراغ (روشنی دينے واال) بنايا ہے

  سورۀ فرقان ميں اِسی حقيقت کو اِن الفاظ ميں بے نقاب کيا:
نِيًرا (الفرقان،   )25:61َو َجَعَل فِيھَا ِسَراًجا وَّ قََمًرا مُّ
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دينے واال) چراغ بنايا اور (اُسی کی ضوء سے نظاِم شمسی کے اندر) چمکنے واال  اور اُس ميں سورج کو (روشنی اور تپش
  Oچاند بنايا

سورج کے از خود روشن ہونے اور چاند کے ُمستعار روشنی سے منّور ہونے کی حقيقت هللا رّب العزت نے آج سے چوده 
ھر کے علمی حلقوں ميں فقط يونانی نظريات کا طوطی صدياں پہلے قرآِن مجيد ميں بيان کر دی تھی۔ يہ وه َدور تھا جب ُدنيا ب

بولتا تھا۔ ايسے ماحول ميں آج کے َدور کی سائنس کے نظريات کا کماحقہ پيش کرنا فقط هللا رّب العزت ہی کی قدرت سے 
شمار آيات ممکن ہے۔ کالِم اٰلہی کے برحق ہونے اور پيغمبِر آخُر الزماں (ص) کی نبّوت کے ثبوت ميں يہ اور اِس جيسی بے

قرآِن مجيد ميں موجود ہيں، جن کے مطالعہ سے سليُم العقل اِنسان اِس نتيجے پر پہنچتا ہے کہ اِسالم ہی ديِن حق ہے، جو آج 
  کا بھی دين ہے اور آنے والے کل کا بھی، کہ اُسے روِز قيامت تک کے لئے مکمل دين بنا کر بھيجا گيا ہے۔

  تسخيِر ماہتاب
تٰی المقُدور تسخير اور اُس تسخير کے ضمن ميں اَسباب بہم پہنچانے کا حکم هللا رّب العزت نے اپنی سماوی کائنات کی ح

  دونوں مکلف مخلوقات بنی نوع اِنسان اور جنوں کو قرآِن مجيد ميں ديا ہے۔
  اِرشاِد ربانی ہے:

  Oالسَّٰمَواِت َو األَرِض فَانفُُذوا اَل تَنفُُذوَن إاِلَّ بُِسلطَانٍ يَا َمعَشَر الِجنِّ َو ااِلنِس إِِن استَطَعتُم ٔاَن تَنفُُذوا ِمن ٔاَقَطاِر 
  )55:33(الرحمن،

اے گروِه جنات و اِنسان! اگر تم سماوی کائنات کی قطاروں اور زمين (کی حُدود) سے باہر نکلنے کی اِستطاعت رکھتے ہو 
  Oنکل سکتےتو (ضرور) نکل ديکھو، طاقت (و صالحيت) کے بغير تم (يقيناً) نہيں 

ء ميں تين امريکی 1969چاند جس کی چاندنی اِنتہائی ِدلفريب ہوتی ہے اور شاعر مزاج دلوں کو پگھال کر موم کر ديتی ہے، 
خالبازوں کے قدموں نے اُسے سر کر ليا اور اِنسان کا جذبۂ تسخير کرۀ ارضی پر واقع بڑے بڑے سلسلہ ہائے کوه سے بڑھ 

 National Aeronautic‘ (ناسا’ے تک جا پہنچا۔ خالئی تحقيقات کے امريکی اِدارے کر پہلی بار کسی ُدوسرے سيار
Space Agency (نيل آرمسٹرانگ’) کی طرف سے تسخيِر ماہتاب کی اُس مہم ميں ‘Neil Armstrong ، (’ايڈِون بز ‘

)Edwin Buzz (کولنز’) اور ‘Collins ِدن ء کے تاريخی 1969جوالئی 20) وه پہلے اِنسان تھے جوApollo‐11  ميں سوار
(کينيڈی سپيس سنٹر) ميں موجود  KSCہو کر چاند تک پہنچے۔ اُس دوران امريکی رياست فلوريڈا ميں واقع زمينی مرکز

سائنسدان اُنہيں براِه راست ہدايات بھی ديتے رہے اور دو ِدن کے مختصر سفر کے بعد يہ مہم ُجو قافلہ ضروری تجربات کے
ے چند پتھروں کے نمونے وغيره لے کر زمين کی طرف واپس پلٹ آيا۔ اُس مہم کے َدوران پورے عالوه مختلف ساخت ک

خطۂ ارضی پر واقع اکثر ٹی وی اور ريڈيو سٹيشنز نے پل پل کی خبر ُدنيا کے مختلف خطوں ميں بسنے والے اِنسانوں تک 
  ير کے سلسلے ميں ُرو نما ہوا۔پہنچائی۔ يہ اپنی نوعيت کا ايک عظيم تاريخی واقعہ تھا جو چاند کی تسخ

  تسخيِر ماہتاب کے ضمن ميں هللا رّب العزت کا فرمان ہے:
  )84:18.20فََما لَھُم اَل يُؤِمنُوَن (االنشقاق، Oلَتَرَکبُنَّ طَبَقًا َعن طَبَقٍ  Oَو القََمِر إَِذا اتََّسقَ 

تو اُنہيں کيا  Oبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گےتم يقيناً طبق َدر ط Oاور قسم ہے چاند کی جب وه پورا ِدکھائی ديتا ہے
  Oہو گيا کہ (قرآنی پيشين گوئی کی صداقت ديکھ کر بھی) اِيمان نہيں التے

 نامی باب ميں مالحظہ کيا جا سکتا ہے۔‘ علوِم قرآنی کی ُوسعت’چاند کو سر کرنے کی اس ُمہم کا تفصيلی اَحوال 

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب ُدُوم
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  تخليِق کائنات کا قرآنی نظريہ

يہ بات اِنتہائی قابِل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دريافتيں بيسويں صدی اور بالخصوص اُس کی آخری چند دہائيوں ميں حاصل 
سال پہلے بيان کر چکا ہے۔ تخليِق کائنات کے قرآنی اُصولوں ميں سے ايک بنيادی 1,400کی ہيں قرآِن مجيد اُنہيں آج سے

ئنات کا تمام بنيادی مواد ايک اِکائی کی صورت ميں موجود تھا، جسے بعد ازاں اُصول يہ ہے کہ اِبتدائے خلق کے وقت کا
پاره پاره کرتے ہوئے مختلف حصوں ميں تقسيم کر ديا گيا۔ اِس سے کائنات ميں توسيع کا عمل شروع ہوا جو ہنوز مسلسل 

  جاری و ساری ہے۔
  قرآِن مجيد اِس حقيقت کو اِن اَلفاظ ميں بيان کرتا ہے:

  )21:30م يََر الَِّذيَن َکفَُروا أَنَّ السَّٰمٰوِت َو األَرَض َکانَتَا َرتقاً فَفَتَقنَاھَُما۔ (االنبياء،أَ َو لَ 
) کی شکل ميں جڑے singularityاور کيا کافر لوگوں نے نہيں ديکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمين (سب) ايک اِکائی (

  يا۔ہوئے تھے، پس ہم نے اُنہيں پھاڑ کر جدا کر د
کے معنی کسی شے کو ہم جنس مواد ‘ َرتق’اِس آيِت کريمہ ميں دو اَلفاظ "َرتق" اور "فَتق" خصوصی توجہ کے مستحق ہيں۔ 

کا، جس کا معنی توڑنے، جدا کرنے اور الگ الگ‘ َرتق’متضاد ہے ‘ فَتق’پيدا کرنے کے لئے مالنے اور باندھنے کے ہيں۔ 
صدياں قبل تخليِق کائنات کی يہ حقيقت عرب کے ايک جاہل معاشرے ميں بيان 14ے کرنے کا عمل ہے۔ قرآِن مجيد نے آج س

کر دی تھی اور لوگوں کو يہ دعوِت فکر دی تھی کہ وه اِس حقيقت کے بارے ميں سوچيں۔ صديوں کی تحقيق کے بعد بيسويں
لِم فلکی طبيعيات ) اور عastronomy)، علِم فلکيات (cosmologyصدی کے وسط ميں جديد علِم تخليقيات (

)astrophysics صفر درجہ جسامت ’) کے ماہرين نے بالکل ُوہی نظريہ منظِر عام پر پيش کيا ہے کہ کائنات کی تخليق ايک
  ) اسی کی معقول تشريح و توضيح ہے۔Big Bang Theory‘ (عظيم دھماکے کا نظريہ’سے ہوئی۔ ‘ کی اِکائيت

ی نشو و نما کی تمام تاريخ حقيقت تک رسائی کی ايسی مرحلہ وار جستجو پر يہ بات ذہن نشين رہے کہ سائنسی معاشرے ک
مشتمل ہے جس ميں حوادِث عالم خود بخود انجام نہيں پاتے بلکہ ايک ايسے حقيقی اَمر کی عکاسی کرتے ہيں جو يکے بعد 

  ديگرے امِر ربّانی سے تخليق پاتا اور متحرک رہتا ہے۔
و ُوجوِد کائنات سے متعلق بے شمار نظريات پائے جاتے ہيں، جو اُس کے آغاز کی مختلف  تاريِخ علوِم اِنسانی ميں تخليق

صفر درجہ ’) اور infinite density‘ (ال محُدود کثافت’اِبتدائی حالتوں کی وضاحت کرتے ہيں۔ وه تمام کے تمام نظريات 
  ضرور رہنمائی کرتے ہيں، مثالً:) کی اِبتدائی حالت کی طرف zero volume singularity‘ (جسامت کی اِکائی

  )Friedmann Modelفرائيڈمين کا خاکہ ( 1
  )Big Bang Modelعظيم دھماکے کا خاکہ ( 2
  )Edwin Hubble's Modelايڈِون ہبل کا خاکہ ( 3
  )Penzias / Wilson's Modelپنزياس اور ِولسن کا خاکہ ( 4
  )New Inflationary Modelنئے پھيالؤ کا خاکہ ( 5
  )Chaotic Inflationary Modelظم پھيالؤ کا خاکہ (بدن 6
  يا

  )Singularity Theorem Modelاِکائيت کی تحويل کا خاکہ (

  )Big Bang theoryعظيم دھماکے کا نظريہ (
هللا ) کی صورت ميں موجود تھا، پھر اminute cosmic eggکائنات کی اّوليں تخليق کے وقت اُس کا تمام ماّده ايک اِکائی (

نظريۂ ’العزت نے اُس اِکائی کو پھوڑا اور اُس کے نتيجے ميں اِس کائناِت پست و باال کو ُوجود مال۔ قرآِن مجيد کے  ربّ 
کے مطالعہ سے پہلے ہم کائنات کی تخليق سے متعلقہ سائنسی تحقيقات کے اِرتقاء کی طويل جدوجہد کا ‘ تخليِق کائنات

  اِسالمی اِعتقادات کی حقّانيت کو سمجھنے ميں آسانی ہو: مختصر ِذکر ضروری سمجھيں گے تاکہ قارئين کو
) نے تجاُذب کا کائناتی تصّور پيش Isaac Newton‘ (آئزک نيوٹن’ء ميں مشہور و معروف برطانوی سائنسدان 1687ز 

ليم کی کرتے ہوئے کہا کہ کائنات جامد اور غير ُمتغيّر ہے۔ يہ بات بيسويں صدی تک ايک مصدقہ حقيقت کے ُروپ ميں تس
  جاتی رہی۔

) General Theory of Relativity‘ (عمومی نظريۂ اِضافيت’) نے Albert Einstein‘ (البرٹ آئن سٹائن’ء ميں 1915
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‘ نيوٹن’پيش کيا۔ اُس نظريئے ميں اُس نے ماّدے، توانائی، کشش، مکان اور زمان ميں باہمی نسبت کی وضاحت کی۔ اُس نے 
کسی حد تک رّد کر ديا ليکن وه خود کائنات کی اصليت کے بارے ميں کوئی نيا نظريہ دينے کا جموِد کائنات کا تصّور تو 

  سے قاصر رہا کيونکہ نيوٹن کے نظريات کو اُس وقت تک ُدنيا بھر ميں غير متبّدل سمجھا جا رہا تھا۔
اور غير متغير نہيں ہے، بلکہ) نے پہلی بار يہ مفروضہ پيش کيا کہ کائنات جامد Edwin Hubble‘ (ايڈِون ہبل’ء ميں 1929

 Big‘ (عظيم دھماکے کے نظريئے’حرکت پذير ہونے کے عالوه شايد وه مسلسل وسيع بھی ہو رہی ہے۔ اُس کی تحقيق نے 
Bang Theory (مارٹن ريلے’)کو جنم ديا۔ عظيم دھماکے کے نظريئے کو اِبتدائی طور پر ‘Martin Ryle ايلن آر ’) اور

  ) نے پروان چڑھايا۔Allan R. Sandage‘ (سنڈيج
) نے اپنے Robert Wilson‘ (رابرٹ ِولسن’) اور Arno Penzias‘ (آرنوپنزياس’ء ميں دو امريکی سائنسدانوں 1965

) دريافت cosmic background radiation‘ (کائناتی پس منظر کی شعاع ريزی’معمول کے تجربات کے دوران اِتفاقاً 
مختصر ترين کائناتی ’کائنات کا آغاز ايک اِکائی سے ہوا تھا۔ اُس اِکائی کو اُنہوں نے  کی، جس سے يہ ثابت ہوا کہ ماّدی

) کے نام سے موسوم کيا، جو اپنے اندر بے پناه توانائی کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وه اچانک پھٹاminute cosmic egg‘ (انڈے
پايا اور اُسی سے بعد اَزاں مختلف کلسٹرز اور کہکشائيں اور اُس کے نتيجے ميں اِس کائنات کا مختلُف االقسام ماّده تخليق 

  تخليق پائيں۔
چار ايسی بنيادی طاقتيں جو مختلف اَجراِم فلکی کے اپنے اپنے کروں ميں موجود ہوتی ہيں، وه بھی اُس دھماکے کے ساتھ 

  ہی معرِض ُوجود ميں آ گئيں۔ وه طاقتيں يہ ہيں:
  )gravityکشِش ثقل (

  )electromagnetismبرقی مقناطيسيت (
  )strong nuclear forcesطاقتور نيوکليائی طاقتيں (
  )weak nuclear forcesکمزور نيوکليائی طاقتيں (

ارب سال گزر 15موجوده سائنسی تحقيقات کے محتاط اندازوں کے مطابق اَب تک اِس کائنات کو تخليق ہوئے کم و بيش 
لی اُس اِبتدائی کميّتی اِکائی سے پہلے وه کيا شے تھی جس سے يہ ارب سال پہلے پائی جانے وا 15چکے ہيں۔ آج سے 

کائنات ايک دھماکے کی صورت ميں تخليق کی گئی؟ سائنس اِس سوال کا جواب دينے سے قاصر ہے۔ اِس ُمعّمے کا حل 
  قرآِن مجيد کے اِس فرمان پر اِيمان النے سے ہی ممکن ہے:

  )19:35(مريم،Oہ ُکن فَيَُکونُ إَِذا قَٰضی أَمراً فَإِنََّما يَقُوُل لَ 
  Oجب وه کسی کام کا فيصلہ فرماتا ہے تو اُسے صرف يہی حکم ديتا ہے: "ہو جا"، بس وه ہو جاتا ہے

اِبتدائی’قرآنی اِصطالح "َرتق" کی سائنسی تفسير ہميں اِس بات سے آگاه کرتی ہے کہ بے پناه توانائی نے کائنات کو اُس وقت 
کے نام ‘ اِکائيت’ميں باندھ رکھا تھا۔ وه ايک ناقابِل تصّور حد تک کثيف اور گرم مقام تھا جسے کی صورت ‘ کميتی اِکائی

) دونوں المحُدود تھے اور کائناتcurvatureسے موسوم کيا جاتا ہے۔ اُس وقت کائنات کی کثافت اور خالئی وقت کا اِنحناء (
) کی طرف قرآِن مجيد يوں اِشاره کرتا zero volumeامت (کی جسامت صفر تھی۔ اِکائيت کی اُس حالت اور صفر درجہ جس

  ہے:
  )21:30أَنَّ السَّٰمٰوِت َو األَرَض َکانَتَا َرتقاً۔ االنبياء،

  ) کی شکل ميں جڑے ہوئے تھے۔singularityجملہ آسمانی کائنات اور زمين (سب) ايک اِکائی (
س کے بعد پھُوٹنے اور پھيلنے کا عمل شروع ہوا، جسے کالِم اِن الفاظ ميں بگ بينگ سے پہلے کا ِذکر کيا گيا ہے۔ پھر اُ 

  مجيد نے اِن اَلفاظ ميں ِذکر کيا ہے:
  )21:30فَفَتَقنَاھَُما۔ االنبياء،

  پس ہم نے اُنہيں پھاڑ کر جدا کر ديا۔
سيکنڈ کے  ) سے ُرو پذير ہونے والے عمِل اِنشقاق (پھٹنے کے عمل) کے آغاز کے ساتھ ہی ايکBig Bangعظيم دھماکے (
) بن گئی اور primordial fireballپھيل کر اِبتدائی آگ کا گوال (‘ اِکائيت’) ميں وه hundredth partسوويں حصے (

ارب سينٹی گريڈ کے درميان جا پہنچا۔ تاہم 80دھماکے کے فوری بعد اُس کا درجۂ حرارت ايک کھرب سے ايک کھرب 
ارب 18ارب سے 10رجۂ حرارت تيزی سے گرتے ہوئے دس گنا کم ہو کر عظيم دھماکے سے ايک منٹ بعد ہی کائنات کا د

سينٹی گريڈ کے درميان آن پہنچا۔ يہ سورج کے مرکز کے موجوده درجۂ حرارت سے تقريباً ايک ہزار گنا زياده حرارت 
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کسی حد تک پروٹان اور تھی۔ اُس وقت کائنات زياده تر فوٹان، اِليکٹران، نيوٹريناس اور اُس کے مخالف ذّرات کے ساتھ ساتھ 
  نيوٹران پر مشتمل تھی۔

) نامی سائنسدان نے George Gamow‘ (جارج گيمو’کائنات کے اُس اّولين مرحلے کی تصوير کشی سب سے پہلے 
) کے معاً بعد کائنات Big Bang‘ (عظيم دھماکے’ء ميں تصنيف کرده اپنی مشہور تحرير ميں پيش کی۔ اُس نے کہا کہ 1948

) شروع ہو سکيں۔ اِس کا thermonuclear radiations‘ (نيوکليائی حرارتی تعامالت’گرم تھی کہ ہر طرف  اِتنی شديد
) فوٹانز سے معمور تھی۔ اُس نے ايک short‐waveمطلب يہ ہوا کہ اِبتدائی کائنات زياده توانائی کے حامل ُخورد موجی (

رم حالتوں ميں فوٹانز کی صورت ميں پائی جانے والی شعاع ريزی قابِل قدر پيشين گوئی کی کہ کائنات کی اِبتدائی بے حد گ
)radiation سينٹی گريڈ) 273-(°) کو اَب بھی اپنے نسبتاً کم درجۂ حرارت کے ساتھ جاری ہونا چاہيئے، جو مطلق صفر

نے دريافت  ‘رابرٹ ِولسن’اور ‘ آرنوپنزياس’ء ميں 1965سے محض چند درجے زياده ہو۔ اسی شعاع ريزی کو بعد اَزاں 
کيا۔ جوں جوں کائنات ميں ُوسعت کا عمل جاری ہے اُس کا درجۂ حرارت ِگرتا چال جا رہا ہے۔ فی الحال کائنات کا اَوسط 

-درجہ اُوپر ہے۔ مطلق صفر (يعنی  3سينٹی گريڈ تک کم ہو چکا ہے، جو مطلق صفر سے محض 70o-درجۂ حرارت 
  کی ہر طرح کی حرکت منجمد ہو کر ره جاتی ہے۔) وه درجۂ حرارت ہے جہاں ماليکيولز 273.160

ء ميں اِس بات کی طرف اِشاره کيا کہ اگر تمام کہکشاؤں کے باہر کی سمت 1931) نے George Lawaitre‘ (جارج لويٹر’
اُسی پھيالؤ کا تعاقب کيا جائے اور اُس ميں چھپے حقائق پر غور و فکر کيا جائے تو يہ بات قريِن قياس ہے کہ وه سب دوباره

) کے نام سے جاناprimeval atomنقطے پر آن مليں جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا ۔ ماّدے کا وه بڑا قطره جو اِبتدائی ايٹم (
نے يہ ‘ لويٹر’) تھا۔ cosmic eggجاتا ہے، يقيناً ماضی بعيد ميں طبيعی کائنات کے طور پر پايا جانے واال کائناتی انڈه (

ے کا وه بڑا قطره کسی وجہ سے پھٹ گيا اور ايک بم کی طرح باہر کی طرف ہر ُسو اُڑ نکال۔ يہی مفروضہ پيش کيا کہ مادّ 
کا يہ خيال بعد اَزاں عظيم دھماکے کے نظريئے کی صورت ميں متعارف ہوا۔ يہاں ‘ لويٹر’کائنات کی اّولين تخليق قرار پائی۔ 

ُمشتمل وه ماّده کس طرح تقسيم ہوا، ماّدے نے کس طرح ايک چيز ميں اِختالف ہے کہ صفر درجہ جسامت کی اِکائيت پر 
بيرونی اَطراف ميں سفر شروع کيا اور عليحدگی، اِنشقاق اور دھماکہ کس طرح شروع ہوا؟ ہم اِن تفصيالت ميں جانے سے 

  اِحتراز کريں گے۔
شقاق شده اور عليحده شده ہيں، اصل حقيقت ہر صورت ُوہی ہے کہ آج ہميں نظر آنے والی کہکشائيں اُس اِکائی ماّدے سے اِن

  جس کا قرآِن حکيم ميں يوں ِذکر آتا ہے:
  )21:30َکانَتَا َرتقاً فَفَتَقنَاھَُما۔ (االنبياء،

  ) کی شکل ميں ُجڑے ہوئے تھے، پس ہم نے اُنہيں پھاڑ کر جدا کر ديا۔singularity(سب) ايک اِکائی (

  اِبتدائی دھماکے کا قرآنی نظريہ
گ تھيوری کی صداقت ثابت ہو رہی ہے قرآِن مجيد کی حقانيّت بھی اَظہر من الشمس ہوتی چلی جا رہی جوں جوں بگ بين

ہے۔ تخليِق کائنات کے ُزمرے ميں قرآِن مجيد ايک قدم مزيد آگے بڑھاتا ہے۔ آج کے سائنسدانوں کو يہ سوال درپيش ہے کہ 
ت پذيری کا عمل کس طرح شروع ہوا؟ اِس سوال کا جواب کائنات ميں صفر درجہ جسامت کی اِکائيت سے اِنشقاق اور ُوسع

  قرآِن مجيد ميں ہے۔ مندرجہ ذيل دو آياِت مبارکہ اِس موضوع پر بڑی معنی خيز ہيں:
  )113:1،2(الفلق،Oِمن َشرِّ َما َخلَقَ  Oقُل أَُعوُذ بَِربِّ الفَلَقِ 

ات کو) ُوجود ميں النے والے رّب کی پناه مانگتا آپ عرض کيجئے کہ ميں (ايک) دھماکے سے اِنتہائی تيزی کے ساتھ (کائن
  Oہر اُس چيز کے شر (اور نقصان) سے جو اُس نے پيدا فرمائی ہے Oہوں

اپنے ‘ َخلَق’ہمارے موضوع کی مناسبت سے اِس آيِت کريمہ ميں دو اَلفاظ "فَلَق" اور "َخلَق" بطوِر خاص قابِل توجہ ہيں۔ لفِظ 
ر واضح طور پر عمِل تخليق کی طرف اِشاره کرتا ہے۔ اِس کے عالوه يہ بات بھی خاصی مفہوم کا مکمل آئينہ دار ہے او

عمِل تخليق کے ساتھ ايک گہرا اور قريبی تعلق رکھتا ہے۔ آيئے اب ہم پہلی آيِت کريمہ ميں واِرد ‘ فَلَق’توجہ طلب ہے کہ لفِظ 
  کے معانی اور اہميت کو سمجھيں۔‘ فَلَق’ہونے والے لفظ 

نے عربی گرامر کی ُرو سے لفِظ "فَلَق" کے بہت سے معانی بيان کئے ہيں۔ تاہم اِس لفظ کا بنيادی ‘ وک نور باقیڈاکٹر ہل’
معنی کسی چيز کا اچانک پھٹنا اور شديد دھماکہ کرنا ہے۔ يہ "فَلٌَق" سے مشتق ہے۔ ايک اور تعريف کے مطابق اِس ميں 

وه تصّور ہے جو مذکوره مظہر کو عياں کرتا ہے۔ "فَلَق" ايک شديد  پھٹی ہوئی شے کا تصّور بھی پايا جاتا ہے اور يہ
دھماکے کا نتيجہ ہے، جو اپنے اندر اِنتہائی غير معمولی رفتار کا تصّور بھی رکھتا ہے۔ ِمثال کے طور پر "تَفَلُّق" کا معنی 
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  حد درجہ رفتار کے ساتھ بھاگنا ہے۔
  اتا ہے:قرآِن مجيد صفاِت باری تعالٰی کے ِذکر ميں فرم

  )6:95فَالُِق الَحبِّ َو النَّٰوی۔ (االنعام،
  دانے اور ُگٹھلی کو پھاڑ نکالنے واال۔

َصرفی پس منظر کی اِس مختصر وضاحت کے بعد اب ہم "فَلَق" کے لُغوی معانی پر غور کرتے ہيں۔ لُغوی اِعتبار سے 
  "فَلَق" کے معانی کو يوں ترتيب ديا جا سکتا ہے:

  و عدم کے پھٹنے کی وجہ سے تيز رفتاری کے ساتھ ظاہر ہو۔* ايک ايسی مخلوق ج
  *بيج کے پھٹنے سے ظاہر ہونے واال پودا۔

٭ روزانہ کا وه عمل جس کے معنی اِس تمثيل سے لئے گئے ہيں کہ روشنی پھٹے اور اندھيرے ميں ظاہر ہو، جسے پَو پھٹنا 
  کہتے ہيں تب صبِح صاِدق اور بعد اَزاں طلوِع آفتاب ہوتا ہے۔

اِس آيِت مبارکہ کی تفسيرو توضيح ميں بہت سے مفّسرين نے عام معانی کو ترجيح دی ہے۔ تاہم کچھ مفّسرين نے تمثيلی 
معانی صبِح صاِدق اور طلوِع شمس وغيره بھی اَخذ کئے ہيں۔ بعض مفّسرين نے اِس سے ُمراد جہنّم ميں واقع شديد دھماکوں 

کہ لفِظ "فَلَق" ايسے نتيجے يا اَشياء کا معنی ديتا ہے جو اچانک اور شديد دھماکے  کا عالقہ بھی بيان کيا ہے۔ حقيقت يہ ہے
سے ُوقوع پذير ہوں۔ اِس لفظ کے ُدوسرے مفاہيم ثانوی حيثيت رکھتے ہيں جو تمثيلی اَنداز ميں بيان کئے گئے ہيں۔ اِس انداز 

) astrophysics) اور علِم فلکی طبيعيات (physicsصدياں قبل علِم طبيعيات (14کو اپنانے کی اصل وجہ يہ ہے کہ آج سے 
  کے بارے ميں اِنسانی شعور کی واقفيت اِس قدر نہ تھی کہ وه ان سائنسی مفاہيم کو بعينہ اَخذ کر سکتا۔

جديد سائنسی تحقيقات کی ُرو سے کائنات کا آغاز جس بڑے حادثے سے ہوا وه ايک عظيم دھماکہ تھا۔ يہاں ہم عظيم دھماکے 
  ) کے تاريخی پس منظر پر روشنی ڈالنا مناسب خيال کريں گے:Big Bang theoryريئے (کے نظ
)، Ralph Alpher‘ (ريلف الفر’کے پھيلتی ہوئی کائنات کے تصور سے متاثر ہو کر ‘ آئن سٹائن’ء کے عشرے ميں 1950

کے کے نظرئيے کو غور و ) نے پہلی بار عظيم دھماGeorge Gamow‘ (جارج گيمو’) اور Hans Bethe‘(ہينس بيتھے’
خوض کے لئے منظِر عام پر پيش کيا۔ يہ نظريہ سالہا سال گرما گرم بحثوں کا مرکز بنا رہا۔ دو اہم دريافتوں نے عظيم 

  دھماکے کے نظريئے کو ثابت ہونے ميں مدد دی۔
ہوئی کہکشاں کے ِطيف  ) کی دريافت تھی، جو ُدور ہٹتیcosmic red shift‘ (کائناتی سرخ ہٹاؤ’ پہلی ايڈِون ہبل کی

)spectrum درجہ کيلون 3ء ميں ہونے والی 1965) سے حاصل ہوئی۔ تاہم سب سے حتمی اور دو ٹوک فيصلہ کن دريافت
کی مائيکرو ويو پس منظر کی شعاع ريزی تھی۔ يہ شعاع ريزی اِبتدائی دھماکے کے باقی مانده اَثرات کی صورت ميں ابھی 

ے ہوئے ہے اور اُس کی لہروں کا شور ريڈيائی ُدور بينوں کی مدد سے بخوبی محسوس کيا تک پوری کائنات ميں سرايت کئ
  جا سکتا ہے۔

کی صداقت تک پہنچنے ميں مدد دی‘ عظيم دھماکے کے نظريئے’طبيعيات کی ايک اور اہم دريافت جس نے سائنسدانوں کو 
تھا کہ خال ايک ايسی جگہ ہے جہاں کچھ بھی پايا نہيں  کی دريافت ہے۔ عام طور پر يہ سمجھا جاتا‘ آزاد خال کی تباہی’وه 

  جاتا، مگر تحقيقات کے بعد يہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خالء ميں بھی ماّدے کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے۔

  کائنات ميں نئے ماّدے کا ظہور
) کا uncertainty principle‘ (نغيريقينی حالت کے قانو’) کے Heisenberg‘ (ہيسنبرگ’فلکی طبيعيات کا يہ ُمشاہده 

نتيجہ ہے۔ اِتنے عظيم واقعات کی غيريقينی حالت کی کيفيات ميں سے گزر کر جب اِليکٹران ميں سے اُس کی ساری توانائی 
خاِرج ہو گئی تو وه بے قاعدگی کے ساتھ بکھرتی ہی چلی گئی اور يوں اُس کا اِطالق خالء کے مقام پر ہونے لگا۔ اگر اُن 

) کا تعاقب کيا جائے تو وه توانائی کی ديو قامت ِمقدار کی غمازی zero‐point fluctuationsام کے حامل تغيّرات (صفر مق
کرتے مليں گے، جسے ممکن ہے کہ کائنات کے ُدوسرے مقامات سے اُدھار لی گئی توانائی تصّور کيا جائے۔ نتيجۃً اُس 

پيدا بھی ہو سکتا ہے اور بعد اَزاں فوری طور پر تباه بھی ہو سکتا ہے۔ ُمستعار توانائی کے ذريعے بعض اَوقات کوئی ذّره 
) نے پيش کيا اور بعد ازاں اُن Hendrick Casimir‘ (ہينڈرک کيسيمر’ء ميں ڈچ ماہِر طبيعيات 1948اِس تصّور کو پہلی بار 

) نے Willis Lamb‘ (ِولس ليمب’ت ء ہی ميں ايک امريکی ماہِر طبيعيا1948ذّرات کی موجودگی کا اِنکشاف بھی اُسی سال 
  کيا۔

) نے دليرانہ انداز ميں يہ اِعالن کيا ہے کہ نئے ماّدے کا عدم Paul Davies‘ (پال ڈيويز’حال ہی ميں طبيعيات کے پروفيسر 
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 ‘عظيم دھماکے کے نظريئے’ربُّ العّزت کی قدرِت کاملہ کا ايک اہم ثبوت ہے۔ يہ جديد تصّورات هللا سے ُوجود ميں آنا ا
)Big Bang Theoryتعالٰی کی غيبی قدرت کے بارے ميں ہمارے فہم و اِدراک ميں اِضافہ کرتے ہيں۔ تاہم ہم يہ هللا ) اور ا

ديکھتے ہيں کہ محيّر العقول دھماکہ کائنات کی پيدائش کا ايک بنيادی سبب تھا اور اُسی کے مطابق کائنات کی طبيعی ساخت 
ل ميں آيا۔ جديد ترين اَعداد و شمار کے مطابق اُس ديو قامت دھماکے کا پہال مرحلہ اور ِستاروں اور کہکشاؤں کا ُوجود عم

) ميں مکمل ہو گيا تھا، جب کہکشاؤں اور ِستاروں کو جنم دينے one billionth secondايک سيکنڈ کے اربويں حصے (
) ميں ُوقوع پذير one thousandth secondواال ماّده آپس ميں جڑا ہوا تھا۔ اَّوليں جدائی ايک سيکنڈ کے ہزارويں حصے (

  ہوئی تھی۔
  آيئے اب ہم علِم فلکی طبيعيات اور علِم تخليقيات کی معلومات کی َروشنی ميں آيِت مبارکہ کا از سِر نو مطالعہ کرتے ہيں:

  )113:1.2(الفلق Oِمن َشرِّ َما َخلََق  Oقُل أَُعوُذ بَِربِّ الفَلَقِ 
اکے سے اِنتہائی تيزی کے ساتھ (کائنات کو) ُوجود ميں النے والے رّب کی پناه مانگتا آپ عرض کيجئے کہ ميں (ايک) دھم

  Oہر اُس چيز کے شر (اور نقصان) سے جو اُس نے پيدا فرمائی ہے Oہوں
کے ِذکر ميں قرآِن مجيد ‘ پہلے سے موجود مواد سے پيدا ہونے والی مخلوق’اور ‘ عدم سے حاصل ہونے والے ُوجود’

اِصطالح اِستعمال کر رہا ہے، تاکہ يہ بات واضح ہو جائے کہ اُن کا ُوجود ميں آنا ايک اِبتدائی دھماکے کا مرہوِن "فَلَق" کی 
منّت ہے۔ اِن آياِت مبارکہ کا سب سے اہم ُرخ يہ ہے کہ يہاں صفِت ربوبيّت کے بيان ميں "َربُّ الفَلَِق" کا لفظ اِستعمال کيا گيا 

تعالٰی کی صفِت ربوبيّت کی شان بہترين انداز هللا آيِت کريمہ کی تفسير ميں کہا ہے کہ يہ آيت اہے۔ بہت سے مفّسرين نے اِس 
) ميں دس سنکھ billionth second10ميں بيان کرتی ہے۔ ايک سيکنڈ کے دس اربويں حصے ( 

العّزت کی رّب هللا ) ِستارے ايک عظيم دھماکے کے نتيجے ميں پيدا ہوئے۔ يہ سب ا10,00,00,00,00,00,00,00,000(
  ربوبيّت کی طاقت سے ہی ممکن ہے۔

تعالٰی نے ماّدی کائنات کی تشکيل کا اِراده فرمايا اور "ُکن فَيَُکوُن" کے حکم کے ساتھ ايک دھماکہ پيدا کيا۔ "فَلَق" جو هللا ا
ے ذريعے منظم ہواُسی دھماکے کا نتيجہ ہے، اُس وقت ربوبيِّت باِری تعالٰی کی طاقت سے ايک محيّرالعقول کمپيوٹری حکم ک

گيا تھا۔ آيِت کريمہ ميں لفِظ "َرّب" اور لفِظ "فَلَق" کو ِذکر کرنے کی يہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اِنشقاق اور دھماکے 
کے نتيجے ميں پيدا کيا گيا۔ تاہم اِس سے پہلے کہ کوئی چيز ظہور پذير ہونے کے لئے ضروری خصوصيات کی حامل ہو 

زت کی ربوبيّت کی صفات ہی کا فيض حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ وه طبيعی کائنات اور حياتياتی رّب العهللا سکے اُسے ا
هللا کمپيوٹری نظام کے قابل ہو سکے۔ يہ َدرحقيقت خالِق کائنات کی بصيرت کا کمال ہے جو تمام کائنات پر حاوی ہے۔ گويا ا

کے شر سے پناه حاصل کرو کہ جس کی تشکيل ميری رّب العّزت نے فرمايا کہ ميری قدرِت کاملہ ميں ہر اُس مخلوق چيز 
صفِت ربوبيت کے فيضان سے ايک دھماکے کے نتيجے ميں ُوقوع پذير ہوئی۔ ميں تمہارا رّب اور اِن کہکشاؤں کا حکمران 

کائی ہوں جنہيں ميں نے ايک عظيم دھماکے کے ساتھ خال کی ال ُمتناہی ُوسعتوں ميں بکھير رکھا ہے۔ ايسا دھماکہ جو ايک اِ 
سے شروع ہوا اور اُس کے ذريعے بہت سی ايسی طاقتيں، قوتيں، شعاع ريزياں اور رِدعمل معرِض ُوجود ميں آئے، جو 

ِزندگی کے لئے مہلک ہو سکتے ہيں۔ پس اُن َضَرر رساں لہروں سے ميری پناه حاصل کرو، کيونکہ جو کوئی ميری پناه ليتا 
  ا ہے۔ہے وه ہر طرح کی برائيوں سے محفوظ ہو جات

  عظيم دھماکے کا پيش منظر
) کی تحقيق کے مطابق عظيم دھماکے سے فقط چند گھنٹے بعد Stephen Hawking‘(سٹيفن ہاکنگ’عظيم ماہِر طبيعيات 

ہيلئم اور ُدوسرے عناصر کی افزائش تھم گئی اور اُس کے بعد اگلے کئی الکھ سال تک کائنات کسی قابِل ِذکر حادثے کے 
تھ مسلسل پھيلتی ہی چلی گئی۔ پھر جب رفتہ رفتہ (کائنات کا اَوسط) درجۂ حرارت چند ہزار درجے تک بغير سکون کے سا

) کے پاس اِتنی توانائی برقرار نہ ره سکی کہ وه اپنے درميان موجود برقی nucleiِگر گيا تو اِليکٹران اور مرکزے (
  مقناطيسی کشش پر غالب آ سکتے، 

ء ميں برطانيہ کے علمی شہر 1942سال بعد  300کی وفات کے ٹھيک ‘ گيليليو گيليلی’وجد ُدوربين کے مُ ‘ سٹيفن ہاکنگ’ز 
سے حاصل کی اور اُس کے بعد وه اعلٰی تعليم ‘ آکسفورڈ يونيورسٹی’ميں پيدا ہوا۔ اُس نے فزکس کی اِبتدائی تعليم ‘ آکسفورڈ’

) نامی بيماری ميں مبتال ہو گيا مگر motor neuron(‘ موٹرنيورون’کے لئے کيمبرج چال گيا۔ نوجوانی کی عمر ميں ہی وه 
کيمبرج ’اُس کے باُوجود تحقيق و جستجو کے دروازے اُس نے کبھی بند نہ ہونے ديئے۔ يہ اُسی محنت کا صلہ تھا کہ وه 

ظيم سائنسدان کا حقدار قرار پايا۔ اُس کا مرتبہ ايک ع‘ نيوٹن کی تاريخی کرسی’ميں رياضی کا پروفيسر بنا اور ‘ يونيورسٹی
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ميں  A Brief History of Timeکے طور پر نيوٹن اور آئن سٹائن کے ہم پلہ تصور کيا جاتا ہے۔ اُس نے اپنی معروف کتاب 
نہ صرف کائنات کی تخليق و توسيع اور قيامت کی کئی ايک ممکنہ صورتوں کے متعلق جديد نظريات اِنتہائی آسان پيرائے 

  مکان پر بھی گفتگو کی ہے۔-ے ساتھ ساتھ زمانميں بيان کئے ہيں بلکہ اُس ک
  اِس لئے اُنہيں مجبوراً باہم مل کر ايٹم تشکيل دينا پڑے اور ماّدے کا بنيادی تعميری ذّره ايٹم ُوجود ميں آيا۔

خيال کيا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر پوری کائنات پھيلنے اور ٹھنڈا ہونے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم وه 
قے جو نسبتاً زياده کثيف ہيں وہاں ُوسعت پذيری کا عمل زياده کشِش ثقل کی وجہ سے آہستہ ہو گيا ہے۔ يہی چيز آخرکار عال

کائنات کے پھيالؤ کو کچھ عالقوں ميں روکنے کا باعث بنے گی، جس کے بعد کائنات اندر کی جانب واپسی کا سفر شروع 
َدوران جن مخصوص حلقوں سے اِنہدام شروع ہو گا اُن سے باہر موجود  کر دے گی۔ اندر کی طرف ہونے والے اِنہدام کے

ماّدے کی کشِش ثقل شايد اُنہيں آہستہ سے گھمانا شروع کر دے۔ جوں جوں ُمنہدم ہونے والے حلقے چھوٹے ہوتے چلے جائيں
ه جائے گا تو وه اِتنی تيزی گے، اُن کے گھومنے ميں اُسی قدر تيزی آتی چلی جائے گی۔ باآلخر جب کوئی حلقہ بہت چھوٹا ر

) بھی spiral galaxiesسے گھومے گا کہ کشِش ثقل کا تواُزن برقرار نہيں رکھ پائے گا۔ گھومتی ہوئی چکر دار کہکشائيں (
اِسی انداز ميں پيدا ہوئی تھيں جبکہ ديگر کہکشائيں جن ميں محوری گرِدش کا يہ عمل ظاہر نہيں ہوا وه بيضوی شکل اِختيار 

  )کہا جاتا ہے۔elliptical galaxiesلی گئيں جس کی وجہ سے اُنہيں بيضوی کہکشائيں (کرتی چ

  )Theory of Relativityقرآن اور نظريۂ اِضافيت(
قرآِن مجيد ميں تخليِق کائنات سے متعلق بے شمار آيات موجود ہيں جن کے مطالعہ سے خالِق کائنات کی شاِن خاّلقيت عياں 

نے اِس کائنات کی تخليق ميں ايک خاص ُحسِن نظم سے کام ليا ہے، جسے ہم اپنی اِستعداد کے  رّب العزتهللا ہوتی ہے۔ ا
سانچوں ميں ڈھالتے ہوئے مختلف علوم و فنون کی اِصطالحات کی صورت ميں سمجھنے کی کوشش کرتے ہيں۔ قرآِن مجيد 

) اور علِم فلکی طبيعيات cosmology( کا سائنسی مطالعہ آئن سٹائن کے نظريۂ اِضافيت کے حوالے سے علِم تخليقيات
)astrophysics:کے مندرجہ ذيل اُصول مہيا کرتا ہے (  
َرتق اور فَتق کے تصّور کے تحت قرآِن مجيد يہ بتاتا ہے کہ ماّده اور توانائی اِبتداًء ايک ہی چيز تھے۔ ماّده سمٹی ہوئی  1-

) کو بھی ايک ُدوسرے سے جدا time / spaceزمان و مکان ( توانائی ہے اور توانائی ماّدے کی آزاد شده شکل۔ اِسی طرح
ربُّ العزت نے اپنی ربوبيّت کی طاقت اور دباؤ هللا کرنا ناممکن ہے، دونوں ہميشہ مسلسل متصل حالت ميں پائے جاتے ہيں۔ ا

سماوی کائنات کو ) سے پھاڑ کر جدا جدا کر ديا اور يوں تمامsingularityکے عمل سے تمام اَجراِم سماوی کو ايک وحدت (
  کے ذريعے بيسويں صدی کے اَوائل ميں منظِر عام پر آيا۔‘ نظريۂ اِضافيت’کے ‘ آئن سٹائن’ُوجود مال۔ يہ قرآنی راز 

َمآَء بَنَينَاھَا بِٔاَيٍد (الذاريات، 2- ) کے تحت کائنات کو طاقت کے ذريعے پيدا کئے جانے سے حاصل ہونے واال 51:47َو السَّ
) سے شروع ہونے والی کائنات Big Bang‘ (عظيم اِبتدائی دھماکے’س سائنسی حقيقت کو عياں کرتا ہے کہ قرآنی تصّور اِ 

کی تخليق سے لے کر اُس کے پھيالؤ اور موجوده حالت تک، ايک ايٹم کے نظام سے لے کر عظيم نظاِم سيارگان اور 
ور توانائی کے برقرار رہنے اور اُن کے مابين کہکشاؤں کے بڑے بڑے گروہوں تک ہر چيز کی بقا کا اِنحصار کھنچاؤ ا

  تواُزن پر مبنی ہے۔
) قّوتوں کی صورت ميں کائنات کے ہر مقام اور ہر centrifugal) اور مرکز گريز (centripetalيہ کھنچاؤ مرکز مائل (

يا جانا ايک ايسے تواُزن کی کا ہر جگہ برابر پا‘ مرکز گريز قّوت’اور ‘ مرکز مائل قّوت’شے ميں پايا جاتا ہے۔ عالوه ازيں 
نشاندہی کرتا ہے جو نظاِم سيارگان کے ُوجود کی ضمانت ہے۔ اُن دونوں طاقتوں کے اِعتدال ہی سے ساری کائنات کا نظام 

قائم و دائم ہے اور ذرا سی بے اِعتدالی تمام نظاِم عالم کو نيست و نابود کر سکتی ہے۔ جيسے بجلی ميں مخالف بار ايک 
کھينچتی اور موافق بار دفع کرتی ہيں، اِسی طرح کائنات ميں موجود تمام اشياء کو۔ ۔ ۔ خواه وه سورج اور ُدوسرے کو 

ہی ‘ مرکز گريز قّوت’ُدوسرے ستاروں کے گرد محِو گرِدش سيارے ہوں يا نيوکليئس کے گرد گھومنے والے اِليکٹران۔ ۔ ۔ 
رّب هللا نہدم ہونے سے بچائے ہوئے ہے۔ گويا کائنات کا تمام تواُزن اکے زيِر اثر مرکز ميں گرنے اور مُ ‘ کشِش ثقل’اُنہيں 

  العزت کے نظاِم ربوبيت کے پيدا کرده کھنچاؤ اور توانائی ہی سے منظم ہے۔
) کے ذريعے قرآِن مجيد کے اِس تصّور۔Special Theory of Relativity‘ (خصوصی نظريۂ اِضافيت’کے ‘ آئن سٹائن’ 3-

ت (توانائی) کے ذريعے پيدا کيا گيا ہے۔ ۔ ۔ کی واضح توثيق ميسر آ چکی ہے۔ اِس نظريئے کی بنياد ۔ ۔ کہ کائنات کو طاق
E=mc2) مساوات ہے، يعنی توانائی ايسے ماّدے پر مشتمل ہوتی ہے جسے روشنی کی سمتی رفتارvelocity کے مربّع (

توانائی ہی کی ايک شکل ہے اور روشنی کی سمتی کے ساتھ ضرب دی گئی ہو۔ يہ تعلق اِس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ماّده 
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رفتار کے تناظر ميں ماّدے کے ہر ايٹم کے اندر توانائی کا بے پناه ذخيره موجود ہوتا ہے۔ يہی وه مساوات ہے جس نے 
بم سورج اور ُدوسرے ستاروں ميں توانائی کے ذرائع کی وضاحت کی اور اُسی کے ذريعے بعد ازاں ايٹمی توانائی اور ايٹم 

  کی بنياديں بھی فراہم ہوئيں۔
) کے ذريعے ُوجود E=mc2آئن سٹائن کی يہ دريافت اِس حقيقت کو عياں کرتی ہے کہ ايٹم کی ساخت طاقت يعنی توانائی (

  ميں الئی گئی ہے۔ يہ حقيقت اِن آياِت قرآنيہ سے کس قدر ہم آہنگ ہے:
  )51:47(الّذاريات،Oوَن َو السََّمآَئ بَنَينَاھَا بِأَيٍد وَّ إِنَّا لَُموِسعُ 

  Oاور ہم نے کائنات کے سماوی طبقات کو طاقت (توانائی) کے ذريعے پيدا کيا اور ہم ہی اُسے ُوسعت پذير رکھتے ہيں
  )25:2َو َخلََق ُکلَّ َشِئ فَقَدََّره تَقديراً (الفرقان،

حلہ پر اُس کے خواص، اَفعال اور مّدت، اَلغرض اور اُسی نے ہر چيز کو پيدا فرمايا ہے پھر اُس (کی بقاء و اِرتقاء کے ہر مر
  Oہر چيز) کو ايک مقّرره اندازے پر ٹھہرايا ہے

اِن آياِت کريمہ ميں ہر شے کی توانائی کے ذريعے تخليق، اور ہر چيز ميں اور ماّدے کے ہر ايٹم ميں توانائی کے متناسب 
  تسويہ کا تصّور پايا جاتا ہے۔

  )54:49،50(القمر، Oوَّ َما أَمُرنَا إاِلَّ َواِحَدةٌ َکلَمٍحم بِالبََصِر  Oبِقََدرٍ إِنَّا ُکلَّ َشئ َخلَقنَاهُ 
اور ہمارا حکم تو يکبارگی ايسے (واقع) ہو جائے گا جيسے آنکھ کا  Oہم نے ہر شے ايک مقّرر اَندازے سے بنائی ہے

  Oجھپکنا
ل ميں ہونے واال دھماکہ تھا، جس نے عمل درآمد کے يہ آياِت مبارکہ ظاہر کرتی ہيں کہ تخليق کا عمل ايک حکم کی تعمي

لئے پلک جھپکنے سے بھی کم، ايک سيکنڈ کا بہت تھوڑا عرصہ صرف کيا اور کائنات کا ہر ذّره توانائی اور خصوصيات 
  ميں مکمل تناسب رکھتا تھا۔

اِبتداًء گيسی بادلوں کی صورت ميں قرآِن مجيد اِس سائنسی حقيقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ کائنات کا تمام سماوی مواد  4-
ميں َوِھَی ُدَخاٌن (اور وه اُس وقت گيس کے بادل تھے) کے اَلفاظ غير مبہم طور  11موجود تھا۔ سورۀ حم السجده کی آيت نمبر

رّب العزت نے متوازن فلکياتی نظام هللا پر ُدخانی حالت کی موجودگی کو ثابت کرتے ہيں۔ پھر اُن گيسی بادلوں کے اند ا
رتيب ديا، جس کے تحت اربوں کہکشائيں اور اُن کے اندر واقع کھربوں اِنفرادی نظاموں کو ُوجود مال۔ تمام کہکشائيں کائناتت

کے مرکز سے باہر کی جانب بيک وقت ُوسعت پذير ہيں اور ابھی تک اُن ميں اِجتماعی طور پر کوئی ٹکراؤ يا عدم تواُزن 
ماعی سطح کا ٹکراؤ پيدا ہوا وه اِس کائنات کے لئے قيامت کا دن ہو گا۔ (کہکشاؤں کی پيدا نہيں ہوا، جس روز اُن ميں اِجت

 رجعِت قہقری اور قيامت کے سائنسی اَسباب کے مطالعہ کے لئے باب دہم کی طرف ُرجوع کريں)

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب سُوم
  

  کے مفاہيم اور سات آسمانوں کی حقيقت‘ سمآء’قرآنی لفِظ 

السََّمآء کا لفظ َسَما يَسُمو سے ہے، جس کے معنی بلندی کے ہيں۔ لغِت عرب ميں ہے:"سمآُئ کِل شیٍٔ ٔاعاله" )کسی بھی چيز 
کا اِطالق کرۀ ارض کے ِگرداِگرد موجود‘ سمآ’کے اُوپر جو کچھ ہے وه اُس چيز کا سمآء ہے(۔ چنانچہ لُغوی اِعتبار سے لفِظ 

  زمين کے عالوه تمام کائنات اور اَجراِم سماوی عالِم سماوات ميں شامل ہيں۔ تمام کائنات پر ہوتا ہے اور
رّب العزت نے اِس لفظ کا اِستعمال هللا لُغِت عرب ميں لفِظ سمآء کے معانی کی ُو سعت کے پيِش نظر قرآِن مجيد ميں بھی ا

اِس کا اِستعمال کرۀ ہوائی کے معنی ميں ہوا ہے متعّدد معانی ميں کيا ہے۔ کہيں اِس سے ُمراد بادل ہيں تو کہيں بارش۔ ۔ ۔ کہيں
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تو کہيں باالئی کائنات کے معنی ميں۔ ۔ ۔ الغرض کرۀ ارضی کی فضائے بسيط سے لے کر عالِم طبيعی کی آخری حدوں تک 
مال ہوا ہےوسيع و عريض کائنات کے تمام گوشوں پر لفِظ سمآء کا اِطالق ہوتا ہے۔ قرآِن مجيد ميں جن مقامات پر يہ لفظ اِستع

هللاوہاں سياِق کالم اُس کا مفہوم واضح کرتا ہے اور ہم آيات کے تسلسل پر غور و فکر کے بعد ہی اُس کے حقيقی معانی اور ا
  ربُّ العزت کی غايِت کالم تک رسائی حاصل کر سکتے ہيں۔

س کا اِطالق لغِت اُردو ميں استعمالمرتبہ آيا ہے جن ميں سے بيشتر مقامات پر اُ  310قرآن مجيد ميں سمآء اور سٰمٰوت کا لفظ 
کی بجائے باِرش، بادل اور سماوی طبقات وغيره پر ہوتا ہے۔ قرآِن مجيد ميں لفظ سماء کا سب سے ‘ آسمان’ہونے والے لفظ 

  پہال اِستعمال بادل کے معنی ميں ہوا ہے۔
  رّب العزت کا فرمان ہے:هللا ا

َمآِء فِيِہ ظُلَُما َن السَّ   )2:19ٌت وَّ َرعٌد وَّ بَرٌق۔ (البقره،ٔاَو َکَصيٍِّب مِّ
  يا اُن کی مثال بادل سے برسنے والی بارش کی سی ہے، جس ميں اندھيرياں ہيں اور گرج اور چمک (بھی) ہے۔

کسی مخصوص خطۂ ارضی کو اپنے دامن ميں لپيٹ لينے والی کالی گھٹاؤں سے جب موسِم گرما کی دوپہريں بھی نصف 
ی ہيں تو اُن بادلوں سے پيدا ہونے والی گرج اور چمک سے لوگوں ميں باِرش کی خوشی کے شب کا منظر پيش کرنے لگت

باُوجود بجلی کا ڈر پيدا ہو جاتا ہے۔ ايسے ہی موقع کی منظر نگاری قرآِن مجيد ميں اِس مقام پر کی گئی ہے۔ جب لوگ موت 
يِت کريمہ ميں قرآِن مجيد ميں واِرد ہونے واال لفِظ کے ڈر سے اپنے کانوں ميں اُنگلياں ٹھونس ليتے ہيں۔ چنانچہ مذکوره آ

  کے معنی ميں اِستعمال ہوا ہے۔‘ بادل’کی بجائے ‘ آسمان’اُردو کے معروف لفظ ‘ سمآئ’
کا معنی ہر جگہ ايسے ‘ سمآء’کے مختلف قرآنی معانی پر غور و فکر کرنے سے يہ حقيقت عياں ہوتی ہے کہ ‘ سمآئ’لفِظ 

) کو clustersہوں نے اربوں کھربوں نوری سال کی مسافتوں ميں بکھری کہکشاؤں کے گروہوں (ٹھوس غالف نہيں ہيں جن
اپنے دامن ميں لپيٹ رکھا ہے اور وه تمام ماّدی عالم کو محيط ہيں۔ بلکہ قرآِن مجيد لغِت عرب کی ُو سعت کے پيِش نظر اِس 

  لفظ کا اِستعمال جا بجا اور بھی بہت سے معانی کے لئے کرتا ہے۔

  قرآنی لفظ سمآء کے معانی
  مرّوجہ سات آسمانوں کے عالوه اِن معانی کے لئے بھی اِستعمال ہوا ہے:‘ سمآء’قرآِن مجيد ميں لفظ 

  ۔کرۀ ہوائی4۔ بادل 1
  ۔گھر کی چھت 5۔بادلوں کی فضا  2
  ۔ سماوی کائنات6۔بارش  3

  ۔ بادل1
ی ميں اِستعمال ہوا ہے۔ باِرش بادلوں سے برستی ہے، جو ہماری قرآِن مجيد ميں بہت سے مواقع پر لفظ سمآء بادلوں کے معن

زمين ہی کی فضا ميں معلّق ہوتے ہيں۔ قرآِن مجيد ميں جہاں کہيں باِرش کا ِذکر آيا ہے وہاں لفظ سمآء کا اِستعمال باِرش ہی 
  کے معنی ميں ہوا ہے۔

  سورۀ حجر ميں اِرشاِد باری تعالٰی ہے:
يَاَح  َمآِء مآًء۔ (الحجر،: َو ٔاَرَسلنَا الرِّ   ) 15:  22لََواقَِح فَٔاَنَزلنَا ِمَن السَّ

  اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اُٹھائے ہوئے بھيجتے ہيں، پھر ہم بادلوں سے پانی اُتارتے ہيں۔
زمينوں کو ربُّ العزت پياسی هللا کہا گيا ہے، جن سے پانی برسا کر ا‘ سمآء’اِس آيِت مبارکہ ميں پانی سے بھرے بادلوں کو 

َمآِء َمآًء" (آسمان سے پانی (باِرش) اُتارتا ہے) کا بيان آيا ہے وہاں ُل ِمَن السَّ سمآء  سيراب فرماتا ہے۔ وه تمام آيات جن ميں "يُنَزِّ
  سے مراد بارش ہی ہو گی۔

  ۔ بادلوں کی فضا2
کے لئے بھی ہوا ہے جن ميں بادل بادل کے عالوه بعض مقامات پر لفظ سمآء کا ِذکر کرۀ ہوائی کی اُن مخصوص تہوں 

  تيرتے رہتے ہيں۔
  رّب العزت نے فرمايا:هللا سورۀ نور ميں ا

َمآِء ِمن ِجبَاٍل فِيھَا ٔاَ لَم تََر ٔاَنَّ هللاَ يُزِجی َسَحابًا ثُمَّ يُؤلُِّف بَينَہ ثُمَّ يَجَعلُہ ُرَکاًما فَتََری الَودَق يَخُرُج ِمن ِخاَللِہ  ُل ِمَن السَّ ِمنم َو يُنَزِّ
  4324بََرٍد۔(النور،:
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ہی بادل کو (پہلے) آہستہ آہستہ چالتا ہے، پھر اُس (کے مختلف ٹکڑوں) کو آپس ميں مال ديتا هللا کيا تم نے نہيں ديکھا کہ ا
ہے، پھر اُسے تہ بہ تہ بنا ديتا ہے، پھر تم ديکھتے ہو کہ اُس کے درميان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے۔ اور 

  ا سے برفانی پہاڑوں کی طرح (ِدکھائی دينے والے) بادلوں ميں سے اولے برساتا ہے۔وه اُسی فض
) کی اُن تہوں کے لئے ہوا atmosphereکا اِستعمال زمين کے کرۀ ہوائی (‘ سمآء’سورۀ نور کی اِس آيِت کريمہ ميں لفِظ 

وں کا ِذکر بھی کيا گيا ہے، جو سمندروں سے ہے جن ميں بادل معلّق ہوتے ہيں۔ نيز بادلوں کی بناَوٹ اور اُن کی مختلف تہ
َمآِء کے الفاظ  ُل ِمَن السَّ چل کر خشکی پر برستے ہيں اور زمينی حيات کی سيرابی کا باعث بنتے ہيں۔ اِس آيِت کريمہ ميں يُنَزِّ

ہِل ايمان کو حصوِلميں واضح طور پر بادلوں کی فضا کو سماء کہا گيا ہے۔ يہ اور اِس قبيل کی ُدوسری بہت سی آيات جملہ ا
  ) کی ترغيب ديتی دکھائی ديتی ہيں۔meteorologyعلِم موسميات (

  لفِظ سمآء کا بادلوں کی فضا کے معنی ميں ايک اور مقام پر يوں اِستعمال ہوا ہے:
َمآِء َکيَف يََشآُء۔هللاُ اَ  يَاَح فَتُثِيُر َسَحابًا فَيَبُسطُہ فِی السَّ   الَِّذی يُرِسُل الرِّ

ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھيجتا ہے تو وه بادلوں کو اُٹھاتی ہيں، پھر وه جس طرح چاہتا ہے اُسے آسمان هللا ) ا48:30(الروم، 
  ميں پھيال ديتا ہے۔

  ۔ باِرش3
باِرش چونکہ بادلوں سے ہی پيدا ہوتی ہے اِس لئے بادل اور بادلوں کی فضا کے عالوه کبھی لفِظ سمآء کا اِستعمال براِه راست

  کے معنی ميں بھی ہوا ہے۔باِرش ہی 
  اِرشاد فرمايا گيا:

دَراراً وَّ َجَعلنَا األَنھَاَر تَجِری ِمن تَحتِِھم۔ (انعام،  َمآَء َعلَيِھم مِّ   )6:6َو ٔاَرَسلنَا السَّ
  اور ہم نے اُن پر لگاتار برسنے والی باِرش بھيجی اور ہم نے اُن (کے مکانات و محاّلت) کے نيچے سے نہريں بہائيں۔

کسی صورت ميں بھی مراد نہيں لئے جا‘ آسمان’س آيِت کريمہ ميں باِرش کو سمآء کہا گيا ہے۔ يہاں سمآء کے مرّوجہ معنی اِ 
سکتے کيونکہ آسمان تو کبھی نہيں برستا، ہميشہ باِرش ہی برستی ہے۔ اِس آيت ميں اُوپر سے برسنے والی باِرش اور زمين 

  کر کيا گيا ہے۔کے اندر بہنے والی نہروں کا متوازی ذِ 
  ايک اور آيِت مبارکہ ميں يہی مضمون اِس انداز ميں واِرد ہوا ہے:

دَراًرا۔ (ھود، َمآَء َعلَيُکم مِّ   ) 11:52يُرِسِل السَّ
  وه تم پر ُموسال دھار باِرش بھيجے گا۔

  اِس آيِت کريمہ ميں بھی باِرش کو سمآء کہا گيا ہے۔

  کرۀ ہوائی-4
ا اِستعمال زمين کے ِگرد لپٹے کرۀ ہوائی کے لئے بھی ہوا ہے۔ پرندے زمين کی فضا ميں اُس کی قرآِن مجيد ميں لفِظ سمآء ک

سطح سے ُکچھ بلندی پر اُڑتے ہيں، زمينی فضا کی وه بلندی جہاں پرندوں کی عام پرواز ہوتی ہے قرآِن مجيد ميں اُسے بھی 
  سمآء کہا گيا ہے۔
  اِرشاِد ربانی ہے:

َمآِء َما يُمِسُکھُنَّ إاِلَّ هللاُ۔ النحل، (ٔاَ لَم يََرو إِلَی الطَّ  َراٍت فِی َجوِّ السَّ   )79:16يِر ُمَسخَّ
کيا اُنہوں نے پرندوں کو نہيں ديکھا جو آسمان کی ہوا ميں (قانوِن حرکت و پرواز کے) پابند (ہو کر اُڑتے رہتے) ہيں۔ اُنہيں 

  کے (قانون کے) سوا کوئی چيز تھامے ہوئے نہيں ہے۔هللا ا
  آيِت مبارکہ ميں فضا يا کرۀ ہوائی کو سمآء کہا گيا ہے، جہاں پرندے اُڑتے ہيں۔ اِس

  ۔گھر کی چھت5
  سورۀ حج ميں ايک مقام پر مطلق بلندی اور گھر کی چھت کے معنی ميں بھی لفِظ سمآء کا اِستعمال ہوا ہے:

  اِرشاِد رّب ِ جليل ہے:
َمآِء۔ (الحج)    15:22فَليَمُدد بَِسبٍَب إِلَی السَّ

  اُسے چاہيئے کہ (گھر کی) چھت سے ايک رسی باندھ کر لٹک جائے۔
اِس آيِت کريمہ ميں تاجداِر کائنات (ص) کے بارے ميں نيک گمان نہ رکھنے والے منافقوں کو يہ کہا جا رہا ہے کہ وه اپنے 
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لئے سمآء کا لفظ اِستعمال گھر کی چھت سے رسا باندھ کر اُس سے لٹک جائيں اور خودکشی کر ليں۔ يہاں گھر کی چھت کے 
  کيا گيا ہے۔

  سماوی کائنات -6
ربُّ العزت نے اپنے کالِم مجيد ميں کروڑوں اربوں نوری سال کی مسافت ميں بکھری ناقابِل اِحصاء و هللا لفِظ سمآء کو ا

ہر طرف جو ُدخانی شمار کہکشاؤں کے سلسلوں پر مشتمل تمام کائنات کے لئے بھی اِستعمال کيا ہے۔ تخليِق کائنات کے وقت 
  ) موجود تھی، اُس کا ِذکر کرتے ہوئے فرمايا:gaseous stateکيفيت (

  )11.12: 41ثُمَّ استَوٰی إِلَی السََّمآِء َو ِھَی ُدَخاٌن۔ ۔ ۔ فَقََضاھُنَّ َسبَع َسٰمَواٍت۔(فصلت، 
  اُنہيں سات آسمان بنا ديا۔ آسمان کی طرف متوجہ ہوا کہ وه (اُس وقت) ُدھواں (سا) تھا۔ ۔ ۔ ۔ پھرهللا) پھر وه (ا

کو سمآء کہا گيا ہے۔ توجہ طلب نکتہ يہ ہے کہ اِس مقام پر بات اُس وقت کی ہو رہی ہے ‘ باالئی کائنات’اِس آيِت مبارکہ ميں 
جب ابھی سبع سماوات نہيں بنے تھے۔ گويا يہاں جس شے کو سمآء کہا گيا ہے وه سبع سماوات کی تخليق سے پہلے بھی 

  گويا جس حالت سے سات آسمانوں کی تخليق عمل ميں آئی اُسے بھی قرآن نے سمآء سے تعبير کيا ہے۔ موجود تھی۔
  ربُّ العزت نے لفِظ سمآء کو جملہ سماوی کائنات کے معنی ميں اِستعمال کرتے ہوئے فرمايا:هللا ايک اور مقام پر ا

َمآِء بُُروًجا وَّ َجَعَل ِفيھَ  نِيًراتَبَاَرَک الَِّذی َجَعَل فِی السَّ   )25:61(الفرقان،  Oا ِسَراًجا وَّ قََمًرا مُّ
ُوہی بڑی برکت و عظمت واال ہے جس نے آسمانی کائنات ميں (کہکشاؤں کی شکل ميں) سماوی کروں کی وسيع منزليں 

  Oيابنائيں اور اُس ميں (سورج کو روشنی اور تپش دينے واال) چراغ بنايا اور (اُسی کی ضوء سے) چمکنے واال چاند بنا
قرآِن مجيد سے آسمان کی حقيقت و ماہيت کے بارے ميں يہ رہنمائی ملتی ہے کہ يہ کوئی ايسا ٹھوس اور جامد جسم نہيں 

جس کے آر پار جانا ممکن نہ ہو۔ جيسا کہ قديم فالسفہ کا خيال تھا اور اُن کے زيِر اثر ہمارے بعض علماء نے بھی يہی 
  تصور کر ليا۔

  ارشاِد باری تعالٰی ہے:
نيَا بَِمَصابِيَح۔ ثُمَّ استَٰوی اِلَی السََّمآِء َو ِھَی ُدَخاٌن ۔ ۔ ۔ فَقَٰضھُنَّ َسبَع َسٰمَواٍت فِی يَوَميِن َو اَوٰحی فِی ُکلِّ َسَمآٍئ اَم َمآَء الدُّ َرھَا َو َزيَّنَّا السَّ

  )11.12: 41(حم السجده، 
واں (سا) تھا۔ ۔ ۔ ۔ پھر ان اوپر کے طبقات کو دو ادوار ميں آسمان کی طرف متوجہ ہوا کہ وه (اُس وقت) دھُ هللا) پھر وه (ا

مکمل سات آسمان بنا ديا اور ہر آسمان ميں اسی سے متعلق احکام بھيجے اور ہم نے سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے 
  آراستہ کيا۔

  اِن آياِت کريمہ اور ان کے سياق و سباق سے درج ذيل اُمور سامنے آتے ہيں:
  ) تھا۔cloud of hot gasesء اِبتداء ً دھُواں (عالِم سما 1-
  اِس عالِم سماء کو سات محکم طبقات ميں تقسيم کيا گيا، جيسا کہ اِرشاِد اِٰلہی ہے: 2-

  )67:3اَلَِّذی َخلََق َسبَع َسٰمَواٍت ِطبَاقًا۔ (الملک، 
  جس نے سات آسمانی طبقات اُوپر تلے بنائے۔هللا) (بابرکت ہے وه ا

بھی ہو سکتا ہے اور لُغِت عرب کے قاعدے کے مطابق اِس سے محض عددی کثرت بھی ُمراد ہو سکتی سات کا عدد خاص 
  ہے۔

تمام ستارے اور سيارے مثالً چاند، سورج اور ديگر اَجراِم فلکی جو عالِم اَفالک ميں چراغوں کی مانند چمک رہے ہيں،  3-
يا کے نيچے ہی ہے۔ کوئی ستاره يا سياره پہلے آسمان سے اُوپر نہيں۔ پہلے طبقۂ آسمانی ميں موجود ہيں۔ اُن کا مدار آسماِن ُدن

  يہ تمام سيارگاِن فلکی باری تعالٰی کے حکم اور اُس کی تدبير کے مطابق محِو گردش ہيں۔ جيساکہ اِرشاد ہے:
َراٍتم بِٔاَمِره۔ (االعراف،    ) 7: 54َو الشَّمَس َو القََمَر َو النُُّجوَم ُمَسخَّ

  ند اور ستارے (سب) اُسی کے حکم (سے ايک نظام) کے پابند بنا ديئے گئے ہيں۔اور سورج چا
  اِسی طرح ايک اور مقام پر اِرشاد فرمايا:

  )21: 33ُکلٌّ فِی فَلٍَک يَّسبَُحوَن (االنبياء، 
  Oتمام (آسمانی کّرے) اپنے اپنے مدار کے اندر تيزی سے تيرتے چلے جاتے ہيں

ت کی نہيں ہيں کہ اُنہيں چھُوا نہ جا سکے يا اُن کے آر پار آنا جانا نا ممکن ہو۔ قرآن و حديث کائنات کی حُدود اِس نوعي 4-
سے يہ اَمر ہرگز ثابت نہيں کہ اِنسان آسمانوں کے پار نہيں جا سکتا، بلکہ اِس کا عقلی و شرعی اِمکان خود قرآن سے يوں 
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  ثابت ہے۔
  مخاطب کيا اور فرمايا: ربُّ العزت نے جنوں کے ساتھ اِنسانوں کو بھیهللا ا

  Oالَّ بُِسلطَانٍ يَا َمعَشَر الِجنِّ َو ااِلنِس إِِن استَطَعتُم اَن تَنفُُذوا ِمن اَقَطاِر السَّٰمَواِت َو االَرِض فَانفُُذوا اَل تَنفُُذوَن اِ 
  )55:33(الرحمن، 

سے باہر نکلنے کی اِستطاعت رکھتے ہو اے گروِه جن و اِنسان! اگر تم ميں سماوی کائنات کی قطاروں اور زمين (کی حدود)
  Oتو (ضرور) نکل ديکھو، طاقت (و صالحيّت) کے بغير تم (يقيناً) نہيں نکل سکتے

اِسی آيِت کريمہ کے مفہوم کا ايک مفاد يہ ہے کہ انسان زمين و آسمان کے کناروں سے تو باہر نکل سکتا ہے مگر هللا تعالٰی 
کتا۔ سائنس تخليِق سماوی کے باب ميں بھی قرآن کے اَحکامات کی تصديق کرتی کی حکمرانی کی حُدود سے نہيں نکل س

  ہے۔
لفِظ سمآء کے مختلف قرآنی اِستعماالت کے بعد اَب ہم سات آسمانوں سے متعلق کچھ جديد سائنسی نظريات پيش کرتے ہيں 

  ِم الٰہی ہونے پر يقيِن کامل پا سکے۔تاکہ قرآنی بيانات کی صحت و صداقت جديد ِذہن پر آشکار ہو سکے اور وه اُس کے کال

  سات آسمانوں کی سائنسی تعبير
قرآِن مجيد سات آسمانوں کی موجودگی اور اُن کے مابين ہم آہنگی کا تصّور پيش کرتا ہے۔ يہی بات اِن آيات ميں واضح کی 

  گئی ہے:
  )67:3اَلَِّذی َخلََق َسبَع َسٰمٰوٍت ِطبَاقًا (الملک،

  جس نے سات آسمانی طبقات اُوپر تلے پيدا بنائے۔ هللا)(بابرکت ہے وه ا
ھُنَّ َسبَع َسٰمٰوٍت َو ھَُو بُِکلِّ َشئ َعلِيٌم (البقره،   )2:29ثُمَّ استَٰوی إِلَی السََّمآِء فََسّوٰ

پھر وه (کائنات کے) باالئی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اُس نے اُنہيں دُرست کر کے اُن کے سات آسمانی طبقات بنا 
  O، اور وه ہر چيز کا جاننے واال ہےديئے

  )71:15(نوح، Oَسبَع َسٰمٰوٍت ِطبَاقًاهللاُ ٔاَلَم تََروا َکيَف َخلََق ا
  Oتبارک و تعالٰی نے کس طرح سات آسمانی طبقات اُوپر تلے پيدا کر رکھے ہيںهللا کيا تم نہيں ديکھتے کہ ا

  )23:17(المؤمنون، Oِن الَخلِق َغاِفلِينَ َو لَقَد َخلَقنَا فَوقَُکم َسبَع َطَرائَِق َو َما ُکنَّا عَ 
اور بيشک ہم نے تمہارے اُوپر (کّرۀ ارضی کے ِگرد فضائے بسيط ميں نظاِم کائنات کی حفاظت کے لئے) سات راستے 

(يعنی سات مقناطيسی پٹياں يا ميدان) بنائے ہيں اور ہم (کائنات کی) تخليق (اور اُس کی حفاظت کے تقاضوں) سے بے خبر 
  Oےنہ تھ

اگرچہ سات آسمانوں کے کچھ ُروحانی معانی اور توجيہات بھی بہت سی تفاسير ميں پيش کئے گئے ہيں۔ ۔ ۔ اور ہم اُن کی 
تائيد کرتے ہيں۔ ۔ ۔ مگر اُس کے ساتھ ساتھ طبيعی کائنات، اُس کے خالئی طبقات، اَجساِم سماوی اور خالء اور کائنات سے 

يحات بھی ہمارے علم ميں آئی ہيں۔ يہ طبيعی موجودات ُروحانی اور مابعد الطبيعی متعلقہ کچھ سائنسی اور فلکياتی توض
  موجودات کے عينی شواہد بھی ثابت ہو سکتے ہيں۔ اِن دونوں ميں کسی قسم کا کوئی تضاد نہيں ہے۔

  پہلی وضاحت۔ ۔ ۔ سات آسمانوں کا کائناتی تصّور
سال سے کائنات سے متعلق ہونے والی 200کا ِذکر کيا ہے۔ گزشتہ  قرآِن حکيم نے اپنی بہت سی آيات ميں سات آسمانوں

انتھک تحقيقات کے باُوجود ہم ابھی اِس بارے ميں سائنسی بنيادوں پر حتمی معلومات حاصل کرنے ميں کامياب نہيں ہو 
يں ہوئی ہيں اور ) ميں فلکی طبيعيات کے سلسلے ميں چند اِنتہائی ِدلچسپ دريافتdecadesسکے۔ صرف حاليہ چند عشروں (

اُن سے معجزۀ قرآن کی حقانيت ثابت ہو گئی ہے۔ سائنسی تحقيقات کے ذريعے اِنسان نے جو کچھ بھی دريافت کيا ہے وه 
سمندر ميں سے فقط ايک قطره کی حيثيت رکھتا ہے، ليکن پھر بھی اُس نے کم از کم اپنی پچھلی دو صديوں کی خطاؤں کو 

  تسليم کرنا شروع کر ديا ہے۔
رکی کے نامور محقّق ڈاکٹر ہلوک نور باقی کے مطابق کائنات متنّوع مقناطيسی تہوں کی عکاسی کرتی ہے۔ پہلی اور ت

مرکزی تہ بے شمار ستاروں سے بننے والی کہکشاؤں اور اُن کے گروہوں پر مشتمل ہے۔ اُس کے اُوپر واقع ُدوسری تہ بہت
) پر مشتمل ہے، جنہيں ہم ستاروں کے بيج بھی کہہ سکتے quasarsسی ِمقناطيسی خصوصيات کی حامل ہے، جو قواسرز (

ہيں۔ قواسرز کائنات کے قديم ترين اَجرام ہيں جو بہت زياده ريڈشفٹ چھوڑتے ہيں۔ اُس کے ِگرد تيسری مقناطيسی پٹی ہے جو
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  کائنات کے ِسفلی مقامات کو اپنے حلقے ميں لئے ہوئے ہے۔
ہمارا اپنا نظاِم شمسی اپنے تمام سياروں کے خاندان سميت ہمارے لئے زمين پر  سب سے اندرونی دائره اور خاص طور پر

رہتے ہوئے سب سے آسان قابِل ُمشاہده عالقہ ہے۔ اس نظام کی اندرونی ساخت تين الگ الگ ِمقناطيسی ميدانوں پر ُمشتمل 
  ہے۔

اِردگرد واقع ہوتا ہے۔ پھر اُس کے بعد سب سے پہلے تو ہر سياره ايک مقناطيسی ميدان کا مالک ہے، جو اُس سيارے سے 
نظاِم شمسی کے اِمتزاج سے تمام سيارے ايک ُدوسری مقناطيسی پٹی تشکيل ديتے ہيں۔ مزيد برآں ہر نظاِم شمسی اپنی 

کہکشاں کے ساتھ ايک الگ وسيع و عريض مقناطيسی عالقے کی بنياد رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ کم از کم ايک کھرب 
) ميں شامل ہيں۔ مزيد اعلٰی سطح پر آس پاس واقع کہکشائيں Milky Wayو صرف ہماری کہکشاں (ستارے يا سورج ت

کلسٹرز (کہکشاؤں کے گروه) کے ايک اور مقناطيسی ميدان کا باعث بن جاتی ہيں۔ تبھی تو جب ہم زمين سے آسمان کی 
و خالء کی بيکرانی ميں پسپائی اِختيار کر طرف نظر کرتے ہيں تو سات ايسی مقناطيسی پٹيوں ميں گِھرے ہوئے ہوتے ہيں ج

  چکی ہوں۔ اگر ہم زمين سے کائنات کی ُوسعتوں کی طرف نظر َدوڑائيں تو سات آسمان اِس ترتيب سے واقع ہيں:
  پہال آسمان: وه خالئی ميدان، جس کی بنياد ہم اپنے نظاِم شمسی کے ساتھ مل کر رکھتے ہيں۔ 1-
  ا خالئی ميدان ہے۔ يہ وه مقناطيسی ميدان ہے جسے ِملکی وے کا مرکز تشکيل ديتا ہے۔ُدوسرا آسمان: ہماری کہکشاں ک 2-
  تيسرا آسمان: ہمارے مقامی کلسٹر (کہکشاؤں کے گروه) کا خالئی ميدان ہے۔ 3-
 چوتھا آسمان: کائنات کا مرکزی مقناطيسی ميدان ہے، جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کے مجموعے سے تشکيل پاتا ہے۔ 4-
  ) بناتے ہيں۔quasarsپانچواں آسمان: اُس کائناتی پٹی پر مشتمل ہے جو قواسرز ( 5-
  چھٹا آسمان: پھيلتی ہوئی کائنات کا ميدان ہے، جسے ِرجعِت قہقری کی حامل (پيچھے ہٹتی ہوئی) کہکشائيں بناتی ہيں۔ 6-
  ے تشکيل پاتا ہے۔ساتواں آسمان: سب سے بيرونی ميدان ہے، جو کہکشاؤں کی المحدود بيکرانی س 7-

صدياں پہلے واشگاف اَنداز ميں کر ديا تھا۔ (سات آسمانوں سے 14اِن سات تہ در تہ آسمانوں کا ِذکر قرآِن مجيد نے آج سے 
  متعلقہ آياِت مبارکہ سابقہ صفحات ميں گزر چکی ہيں)۔

  ُدوسری وضاحت۔ ۔ ۔ سات فلکياتی تہيں
يں سمجھنے کے لئے ہم فلکی طبيعيات سے متعلقہ چند مزيد معلومات کا سات آسمانوں کے تصّور کو ذرا واضح انداز م

مختصر ِذکر کريں گے۔ ہميں يہ بات ذہن نشين رکھنا ہو گی کہ مذکوره باال آسمانی تہوں کے درميان ناقابِل تصّور فاصلے 
  حائل ہيں۔

  کھرب کلوميٹر تک پھيلی ہوئی ہے۔65پہلی آسمانی تہ۔ ۔ ۔ کم و بيش  1-
  ہزار نوری سال وسيع ہے۔30ی آسمانی تہ۔ ۔ ۔ جو ہماری کہکشاں کا قطر بھی ہے۔ ۔ ۔ ايک الکھ ُدوسر 2-
  الکھ نوری سال کی حُدود ميں پھيلی ہوئی ہے۔20تيسری آسمانی تہ۔ ۔ ۔ جو ہمارا مقامی کلسٹر ہے۔ ۔ ۔  3-
کروڑ 10ت کا مرکز تشکيل ديتی ہے۔ ۔ ۔ چوتھی آسمانی تہ۔ ۔ ۔ جو کہکشاؤں کے تمام گروہوں کا مجموعہ ہے، اور کائنا 4-

  نوری سال قطر پر محيط ہے۔
  پانچويں آسمانی تہ۔ ۔ ۔ ايک ارب نوری سال کی مسافت پر واقع ہے۔ 5-
  ارب نوری سال ُدور ہے۔20چھٹی آسمانی تہ۔ ۔ ۔  6-
  ساتويں آسمانی تہ۔ ۔ ۔ اُس سے بھی کئی گنا آگے ہے، جس کا اَندازه کرنا محال ہے۔ 7-

آسمان سے ُدوسرے آسمان تک کا جسمانی سفر ناممکن ہے، جس کا پہال سبب روشنی سے کئی گنا زياده بے تحاشا ايک 
رفتار کا عدم حصول ہے اور اُس کا ُدوسرا سبب کائنات ميں ہر ُسو بکھری مقناطيسی قّوتوں پر نوِع اِنسانی کا حاوی نہ ہو 

روری ہے کہ َروشنی سے زياده رفتار حاصل کی جائے، روشنی سکنا ہے۔ ان آسمانوں کی حُدود سے گزرنے کے لئے ض
ماّدے کی ُدنيا ’کی رفتار کا حصول چونکہ ماّدی اَجسام کے لئے قطعاً ناممکن ہے اِس لئے اِس کا ُدوسرا مطلب يہ ہوا کہ 

مراحل سے گزرنے حاصل کی جائے۔ ايسا عظيم سفر ماّدی اَجسام سے تو ممکن نہيں البتہ ُروح اپنے اِرتقائی ‘ سے نجات
  کے بعد ايسا کرنے پر قاِدر ہو سکتی ہے۔

  تيسری وضاحت۔ ۔ ۔ ال ُمتناہی اَبعاد
سات آسمانوں کے بارے ميں ال ُمتناہی اَبعاد کا تصّور بھی خاص اہميت کا حامل ہے۔ مختلف آسمانوں ميں موجود عالِم مکاں 
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مختلف اَبعاد کا حامل ہوتا ہے۔ اِس لحاظ سے سات آسمانوں کا تصّور سات جدا جدا خالئی تسلسلوں کے تصّور کو بھی شامل 
سے زياده اَبعاد کو محسوس نہيں کر سکتے لٰہذا ہمارے لئے فی الحال اِن المتناہی ہے۔ چونکہ ہم ابھی تک وقت سميت چار 
 اَبعاد کو کامالً سمجھ سکنا ممکن نہيں۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب چہاُرم
  

  ) کا قرآنی نظريہSpace‐timeزمان (-مکان

آسمان کی ُوسعتوں ميں کروڑوں اربوں ستارے چہار دانگِ عالم ميں صديوں سے مسلسل ضوء پاشی کر رہے ہيں۔ اُن کے 
ُمشاہدے کے َدوران ہم دراصل اُن کے ماضی کا نظاره کرتے ہيں۔ ہم فقط روشنی ديکھتے ہيں اور وه روشنی جو آج سے 

تو ہم اُن ستاروں کو ديکھنے پر قادر ہوتے ہيں۔ اسی طرح آج اگر  الکھوں سال قبل وہاں سے چلی تھی آج ہم تک پہنچتی ہے
) ميں تبديل ہو جائے تو ہميں red giantکسی ستارے پر کوئی حادثہ پيش آ جائے يا ستاره اپنی موت سے قبل سرخ ضّخام (

ل مسافت طے کر کےالکھوں سالوں بعد اُس وقت اِس حقيقت کی خبر ہو گی جب اُس سے خارج ہونے والی روشنی اتنی طوي
، جو ہم سے آٹھ نوری منٹ کے ‘سورج’ہم تک پہنچے گی۔ گويا آج کی حقيقت الکھوں سال بعد دکھائی دے گی۔ اِسی طرح 

فاصلے پر واقع ہے، اگر اچانک بجھ جائے تو کرۀ ارض پر آٹھ منٹ تک زندگی جوں کی توں رواں دواں رہے گی اور زمين
ہ سورج پر کون سی قيامت ٹوٹ پڑی ہے۔ سورج کے بجھنے کے بعد مزيد آٹھ منٹ تک کے باسيوں کو خبر تک نہ ہو گی ک

زمين سورج سے نکلنے والی آخری کرنوں سے روشن رہے گی تآنکہ سورج کی آخری کرن آ کر يہ پيغام دے کہ ميں 
  روشنی کی آخری سفير ہوں اور اَب ميرے پيچھے اُجالوں کا سفر ختم ہو گيا ہے۔

تاريخ کی صديوں پر محيط جّدوجہد ميں ارسطو سے لے کر نيوٹن تک ہميں مطلق زمان و مکان کا نظريہ مغربی سائنس کی 
چھايا دکھائی ديتا ہے۔ اُن دونوں کا يہ نظريہ تھا کہ کوئی سے دو واقعات کے درميانی وقفہ کی پيمائش بغير کسی خطاء کے 

گا بشرطيکہ آالِت پيمائش معياری ہوں۔ يہ وه تصّور ہے  ممکن ہے اور يہ وقفہ کسی بھی ماپنے والے کے لئے برابر ہو
جسے قديم يونانی فالسفہ کے َدور سے لے کر بيسويں صدی کے اَوائل تک عقِل انسانی کے بنيادی پتھر کی حيثيت حاصل 

  رہی ہے۔
ے جديد نظريات) کspace‐time‘ (مکان۔زمان’نيوٹن کے قوانيِن حرکت کے صديوں بعد آئن سٹائن کے نظريۂ اِضافيت سے 

تک آ ‘ سٹيفن ہاکنگ’کا آغاز ہوا اور مسلسل اِرتقاء سے گزرتے ہوئے بيسويں صدی کے آخری سالوں تک يہ نظريات 
کے نئے نظريات کو متعارف ہوئے برس ہا برس گزر چکے ہيں مگر پھر بھی بنی نوِع اِنسان ‘ زمان-مکان’پہنچے۔ اگرچہ 

 A Briefمکمل طور پر محو نہيں ہو سکا۔ سٹيفن ہاکنگ اپنی شہره آفاق تصنيف  کے ِذہن سے فرسوده نظريۂ جموِد کائنات
History of Time  ميں لکھتا ہے کہ "ہميں يہ تسليم کرنا ہو گا کہ مکان زمان سے مکمل طور پر الگ اور آزاد نہيں ہے

کی ‘ زمان-مکان’۔" چنانچہ ) کہتے ہيںspace‐time‘ (مکان۔زمان’بلکہ وه اُس سے مل کر ايک اور شے بناتا ہے جسے 
حيثيت کے پيش نظر کہيں وقت مسلسل پھيال ہوا دکھائی ديتا ہے تو کہيں وه ُسکڑ کر محض چند ثانيوں ميں سمٹ آتا ہے، 
گويا اُس کی مطلق حيثيت جديد نظريات کے َرو ميں ُدور کہيں پيچھے ره گئی ہے۔ نظريۂ اِضافيت کے مطابق مطلق وقت 

۔ ہر فرد اور شے کے لئے وقت کا ايک الگ پيمانہ ہوتا ہے جس کا اِنحصار اِس حقيقت پر ہوتا ہے کہ کچھ معنی نہيں رکھتا
وه کس مکان ميں کس طريقے سے محِو حرکت ہے۔ يہاں آ کر زمان و مکان کی اِنفرادی حيثيت ہی ختم ہو جاتی ہے اور وه 

  کو تشکيل ديتے ہيں۔‘ زمان-مکان’باہم مل کر 
) کا نظريہ يقينی طور پر يہ طے کرتا ہے کہ زمان بھی مکان کی طرح حاِدث ہے۔ ايک وقت space‐time‘ (زمان-مکان’
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  تھاکہ يہ نہ تھے، پھر اُنہيں پيدا کيا گيا اور ايک وقت ايسا بھی آئے گا جب يہ دونوں موت سے ہمکنار ہوں گے۔
قی ہے، خالِق کائنات کے لئے اس کی تمام ارب سال عمر ابھی با 65ارب سال عمر کی نوخيز کائنات جس کی  15تقريباً 

ارب سال) پلک جھپکنے سے بھی کم مّدت ہے۔ يہی وقت يا زمان جو اپنی ُسست روی کے باعث کسی کے  80عمر (يعنی 
لئے پھيل کر المتناہی ہو جاتا ہے، جب کسی کے لئے ُسکڑتا ہے تو تيز رفتاری کے ساتھ محض چند لمحوں ميں ختم ہو جاتا 

مجيد ميں هللا رّب العزت نے چند ايسے واقعات کا تذکره بھی کيا ہے جن ميں اُس نے اپنی خالقيت اور قدرت کا  ہے۔ قرآنِ 
نظاره کروانے کے لئے کچھ اَفراد پر وقت کی رفتار نہايت تيز کر دی اور سالوں پر محيط وقت چند گھنٹوں ميں گزر گيا۔ 

  طالح ميں "طئ زمانی" سے تعبير کيا جاتا ہے۔وقت کے يوں ُسکڑ جانے کو اِسالمی لٹريچر کی اِص
زمان و مکان کے اِضافی ہونے کا تصّور بيسويں صدی عيسوی کے اوائل ميں اُس وقت منظِر عام پر آيا جب شہره آفاق 

) پيش کيا۔ Special Theory of Relativityء ميں نظريۂ اِضافيِت مخصوصہ (1905يہودٔی النسل سائنسدان آئن سٹائن نے 
 / timeتھيوری ميں آئن سٹائن نے وقت اور فاصلہ دونوں کو تغير پذير قرار ديتے ہوئے واضح کيا کہ زمان و مکان ( اُس

space کی مطلق حيثيت کسی طور پر حقيقت نہيں ہے بلکہ يہ دونوں محض ايک اِضافی حيثيت ميں ہمارے اِدراک ميں (
) space) اور مکان (time)، زمان (gravity)، کشش (energyانائی ()، توmatterآتے ہيں۔ اُس نے يہ ثابت کيا کہ ماّده (

اِن سب ميں ايک خاص ربط اور نسبت موجود ہے اور اُس نسبت کی بنا پر ہی اُن کی تشريح کرنا ممکن ہے۔ جب ہم اُن ميں 
ہيں۔ جب ہم سے کسی ايک کو ُدوسری سے الگ کر کے پرکھنے کی کوشش کرتے ہيں تو نتائج يکسر مختلف حاصل ہوتے 

) حيثيت ميں کرتے ہيں۔ گويا کائنات کے مختلف مقامات relativeکسی وقت يا فاصلے کی پيمائش کرتے ہيں تو وه اِضافی (
پر وقت اور فاصلہ دونوں کی پيمائش ميں کمی و بيشی ممکن ہے اور مکان کے بدلنے سے زمان کے بہاؤ اور رفتار ميں 

آالِت پيمائش کے معياری ہونے کے باُوجود ’س سے يہ حقيقت منظِر عام پر آتی ہے کہ کمی و بيشی بھی ممکن ہے۔ چنانچہ اِ 
۔ نظريۂ اِضافيت ميں آئن‘کوئی سے دو واقعات کے درميانی وقفہ کی پيمائش ميں عدم يکسانی کا اِمکان بہرطور باقی رہتا ہے

ر کا حصول ناممکن ہے اور ايک جسم جب دو سٹائن نے يہ بھی ثابت کيا کہ کسی بھی ماّدی جسم کے لئے روشنی کی رفتا
  مختلف رفتاروں سے حرکت کرتا ہے تو اُس کا حجم اور کميّت بھی اُسی تناسب سے گھٹتے اور بڑھتے ہيں۔

  روشنی کی رفتار کا عدم حصول
اُس کی حرکت  نظريۂ اِضافيت کے اِس پہلو سے يہ نتيجہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اِنتہائی تيز رفتار متحرک جسم کی لمبائی

0.5فيصد رفتار پر کسی شے کی کميّت ميں اُس کی عام کميّت سے  10کی سمت ميں کم ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ روشنی کی 
فيصد رفتار سے سفر کرنے والے جسم کی کميّت دوگنا ہو جائے گی جبکہ اُس کا  90فيصد اِضافہ ہو جائے گا، روشنی کی 

رفتار روشنی کی رفتار کے قريب پہنچے گی تو اُس کی کميّت ميں اِضافہ تيز تر  حجم نصف ره جائے گا۔ جب کسی شے کی
ہو جائے گا جس کی وجہ سے رفتار ميں مزيد اِضافے کے لئے اُسے توانائی کی مزيد ضرورت بڑھتی جائے گی۔ اِس کا 

تی چلی جاتی ہے جس کے اصل سبب يہ ہے کہ کسی شے کو اپنی حرکت سے ملنے والی توانائی اُس کی کميّت ميں جمع ہو
  سبب اُس کی رفتار ميں اِضافہ مشکل ہوتا چال جائے گا۔

  
  مثال

سال سفر کرے تو اُس ميں موجود خال 10فيصد) کی رفتار سے  90ميل فی سيکنڈ (روشنی سے  1,67,000اگر کوئی راکٹ 
زمين پر موجود اُس کے جڑواں  سال کا اِضافہ ہو گا جبکہ 5نورد کی عمر ميں وقت کی نصف رفتار کے پيِش نظر محض 

سال چھوٹا ره جائے گا۔ اِس کی وجہ يہ ہے کہ اِنسانی جسم  5سال گزر چکے ہوں گے اور خال نورد اُس سے  10بھائی پر 
کی اِس محير العقول رفتار پر نہ صرف ِدل کی دھڑکن اور دوراِن خون بلکہ اِنسان کا نظاِم اِنہضام اور تنفّس بھی ُسست پڑ 

فيصد  90، جس کا الزمی نتيجہ اُس خال نورد کی عمر ميں کمی کی صورت ميں نکلے گا۔ روشنی کی رفتار کا جائے گا
حاصل کرنے سے جہاں وقت کی رفتار نصف ره جاتی ہے وہاں جسم کا حجم بھی ُسکڑ کر نصف ره جاتا ہے اور اگر ماّدی 

س پر گزرنے والے وقت کی رفتار ميں بھی اُسی تناسب جسم اِس سے بھی زياده رفتار حاصل کر لے تو اُس کے حجم اور اُ 
سے کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اِس نظريئے ميں سب سے ِدلچسپ اور قابِل غور نکتہ يہ ہے کہ اگر بفرِض محال کوئی ماّدی 

فيصد رفتار حاصل کر لے تو اُس پر وقت کی رفتار المحدود ہو جائے گی، اُس کی کميّت بڑھتے  100جسم روشنی کی 
بڑھتے ال محُدود ہو جائے گی اور اُس کا حجم سکڑ کر صفر ہو جائے گا، گويا جسم فنا ہو جائے گا۔ يہی وه کسوٹی ہے جس 

کی بنا پر آئن سٹائن اِس نتيجے پر پہنچا کہ کسی بھی ماّدی جسم کے لئے روشنی کی رفتار کا حصول ناممکن ہے۔ يوں 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

روشنی کی رفتار کو نہيں چھو سکتا۔ صرف روشنی اور ُدوسری لہريں جن نظريۂ اِضافيت کے مطابق کوئی ماّدی جسم کبھی
کی حقيقی کميّت کچھ نہيں ہوتی ُوہی اِس محير العقول رفتار سے سفر کر سکتی ہيں۔ نظريۂ اِضافيت ميں مطلق وقت کا ُوجود 

اِنحصار اِس بات پر ہے کہ وه  نہيں ہے بلکہ اُس کی جگہ ہر شے اور فرد کا اپنا اِضافی وقت ہوتا ہے جس کی پيمائش کا
  کہاں ہے اور کس رفتار سے حرکت ميں ہے۔

  اِضافيِت زمان و مکان
) سے متعلقہ جديد نظريات سے مکان اور زمان دونوں اِضافی قرار پاتے ہيں اور اُن کے مطلق space‐timeزمان (-مکان

تشريح ميں يہ بات بھی دو ٹوک الفاظ ميں بيان کی ہے کی ‘ زمان-مکان’نے ‘ سٹيفن ہاکنگ’ہونے کا تصّور ختم ہو جاتا ہے۔ 
آئن ’سے ماورا ہو کر نہيں کر سکتے اِسی طرح ‘ زمان-مکان’کہ جس طرح ہم کائنات ميں ہونے والے واقعات کا ِذکر 

د کا ِذکر کائنات کی حُدو‘ زمان-مکان’) کے مطابق General Theory of Relativityکے عمومی نظريۂ اِضافيت (‘ سٹائن
سے ماورا ہو کر بے معنی ہو جاتا ہے۔ يہ چيز ہميں اِسالمی نظريات کے کافی قريب لے آتی ہے اور خالِق کائنات اور اُس 

سٹيفن ’مکان کی حُدود سے ماورا ہونے کا اِعتقاد رکھنا عيِن عقل قرار پاتا ہے۔ -کی غير طبيعی نوری مخلوقات کے زمان
کے جديد نظريات کو مستحکم کرتے ہوئے ايک اور نتيجہ بھی اَخذ کيا ہے۔ اُس  )space‐timeزمان (-نے تو مکان‘ ہاکنگ

زمان کی مطلق حيثيت کی نفی اور اِضافی حيثيت کے اِثبات سے يہ بات بھی ثابت کی ہے کہ کائنات غير متغير -نے مکان
عت پذيری سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ اور قديم نہيں ہے بلکہ يہ دراصل مسلسل ُوسعت اِختيار کر رہی ہے۔ کائنات کی اِس ُوس

  اُس کا آغاز ماضی ميں ايک خاص نقطے سے ہوا تھا اور مستقبل ميں کسی خاص ساعت ميں اُس کا خاتمہ بھی يقينی ہے۔
ثابت کرتے ہوئے تصوِر خدا کی نفی کرتے تھے اور جس کے ‘ قديم’يونانی فالسفہ کے وه فرسوده نظريات جو کائنات کو 

د ميں بے شمار کالمی بحثيں ہوئيں، جديد سائنس نے يوں چپکے سے اُس بے سروپا نظريئے کے پر کاٹ خالف اِسالمی عہ
ديئے اور بنی نوِع اِنسان کو کائنات کی اّولين تخليق اور آخرکار اُس کی عظيم تباہی (يعنی قيامت) پر بھرپور سائنسی دالئل 

  سالم کی آفاقی تعليمات سے مزيد قريب لے آيا ہے۔مہيا کر ديئے۔ عقِل انسانی کا يہ اِرتقاء اِنسان کو اِ 
وقت کا آغاز اِس کائنات کی تخليق کے ساتھ ہی ُوجود ميں آيا تھا اور اُس کا تمام تر بہاؤ فقط اِسی طبيعی کائنات کی حدوں 

ات سے براِه تک محُدود ہے۔ طبيعی کائنات سے ماوراء ہو کر وقت کی اہميت کچھ نہيں، يہی وجہ ہے کہ ِاس ماّدی کائن
راست تعلق نہ رکھنے والے فرشتوں اور هللا تعالی کی ديگر نورانی مخلوقات کے لئے ہماری کائنات ميں جاری و ساری 

ارب سے زائد اِنسانی آبادی زندگی بسر کر  5صرف اِسی کرۀ ارضی پر جہاں ‘ ملک الموت’وقت کی کچھ اہميت نہيں ہے۔ 
يٹر کے بُعد ميں واقع شہروں ميں رہنے والے اِنسانوں کو موت سے ہمکنار کرتا رہی ہے، ايک ہی وقت ميں ہزاروں کلوم

کا اِس سرعت سے سفر يقينا ‘ ملک الموت’ہے اور اُن کی اَرواح کو اُسی قليل ساعت ميں عالِم اَرواح ميں چھوڑ آتا ہے۔ 
ہوتا ہے کہ يہ سب کيسے ممکن ہے؟  روشنی کی رفتار سے بھی الکھوں گنا تيز ہے۔ ايک عام ذہن ميں فوری يہ سوال پيدا

ايسا صرف اِس لئے ممکن ہے کہ هللا تعالی نے ايسا چاہا اور اُس نے ايسے قوانين تخليق کئے جن کی ُرو سے اُس کی غير 
) سے باال ہو کر ہزاروں الکھوں نوری سال کی restrictions) کی قيود (space‐time‘ (زمان-مکان’ماّدی نورانی مخلوق 

  کائناتی وقت کا ايک لمحہ صرف کئے بغير اپنے فرائِض منصبی سر انجام دينے ميں مصروف ہے۔ مسافت سے
جس طرح اِس کائنات سے براِه راست تعلق نہ رکھنے والی مخلوقات اِس کائنات کے جملہ طبيعی قوانين سے کليتہً آزاد ہيں 

جاتی ہے بالکل اُسی طرح کائنات کی پيدائش سے ) کی اہميت صفر ہو کر ره space‐time‘ (زمان-مکان’اور اُن کے لئے 
قبل اور اُس کے اِختتام کے بعد بھی وقت کا ُوجود نہيں۔ زمانے کا آغاز تخليِق کائنات سے ہوا اور کائنات کی آخری تباہی 

)Big Crunchپر وقت کا يہ طويل سلسلہ تھم جائے گا۔ (  
کے ُوجود کی سائنسی دالئل کے ساتھ ثابت ہونے والی نفی نے ‘ انمطلق مک’اور ‘ مطلق زمان’اِس کائناِت ارض و سما ميں 

اور ‘ اِضافی مکان’ہر فرد اور ہر شے کے لئے وقت اور جگہ کے الگ الگ اِضافی پيمانے متعارف کروائے۔ ايسے ہی 
التوں ميں اپنی رفتارکا هللا رّب العزت نے اپنے کالم ميں بھی ِذکر کيا ہے جو مختلف اَفراد کے لئے مختلف ح‘ اِضافی زمان’

  تبديل کر ليتا ہے۔

  قرآِن مجيد اور طئ زمانی
هللا رّب العزت کا آخری کالم ہونے کے ناطے جہاں قرآِن مجيد بنی نوع اِنسان کے لئے ہدايت کا سرچشمہ ہے وہاں وه ہميں 

سرکاتا بھی ِدکھائی ديتا  بے شمار سائنسی حقائق سے آشنا کرتے ہوئے اِس کائنات کے بہت سے سربستہ رازوں سے پرده
ہے۔ ايک طرف ہم اِکيسويں صدی کی سائنسی پيش رفت اور جديد سائنسی آالت کی معاونت سے کائنات ميں چھپے رازوں 
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سے آگہی حاصل کرتے ہيں اور عناصِر تخليق کی مختلف تراکيب سے طبيعی ُدنيا ميں نت نئے قوانين دريافت کرتے ہيں 
انی کے لئے مسخر ہوتی چلی جا رہی ہے تو ُدوسری طرف کالِم مجيد اِس ُدنيا ميں ہميں هللا تعالیجس سے يہ کائنات نسِل اِنس

  کی کچھ ايسی نشانياں بھی ِدکھاتا ہے جو عام طبيعی قوانين کے تحت ہماری حيطۂ اِدراک ميں سما ہی نہيں سکتی تھيں۔
اّدی اشياء پر وقت کا اِنتہائی تيزی سے بہنا تو پچھلی روشنی کی رفتار يا اُس کے قريب قريب رفتار سے سفر کرنے والی م

چند دہائيوں کی تحقيقات سے ثابت ہو چکا ہے۔ قرآِن مجيد اِس کرۀ ارضی پر حالِت سکون ميں پڑے اَفراد پر بھی هللا کی 
ک اور پہلو نشانی کے طور پر وقت کا نہايت تيزی سے گزر جانا بيان کرتا ہے، جس سے هللا رّب العزت کی قدرت کا اي

ہماری عقل کو چيلنج کرتا دکھائی ديتا ہے۔ زمان و مکان کے اپنی اِضافی حيثيت کی بنا پر کسی خاص فرد کے لئے سکڑ 
  جانے کو اِسالمی لٹريچر کی اِصطالح ميں "طئ زمان" و "طئ مکان" سے تعبير کيا جاتا ہے۔

  اَصحاِب کہف کے لئے طئ زمانی
بادشاه کے ظلم سے اپنے ايمان کو بچانے کے لئے اُس َدور کے چند اَفراد شہری آبادی‘ انوسدقي’آج سے چند ہزار برس قبل 

سے ہجرت کر کے گھاٹيوں ميں چلے گئے اور اُنہوں نے ايک غار ميں قيام کيا، تھکن سے چور تھے اِس لئے جلد ہی آنکھ 
سال تک آرام کرتے 309ہے۔ وه لوگ اُس غار ميں کے ضمن ميں اُن کا واقعہ بيان کيا ‘ طئ زمانی’لگ گئی۔ قرآِن مجيد نے 

سال گزر چکے ہيں بلکہ وه  309رہے۔ صديوں بعد جب اُن کی آنکھ کھلی تو اُنہيں اِس حقيقت کا اِدراک نہ ہو سکا کہ اُن پر 
  اپنی نيند کو ايک آدھ ِدن سمجھتے رہے۔

  قرآِن مجيد اِس محير العقول واقعہ کو يوں بيان کرتا ہے:
نھُم َکم لَبِثتُم قَالُوا لَبِثنَا يَوًما أَو بَعَض يَوٍم (الکہف، قَاَل قَ    )18:19ائٌِل مِّ

اُن ميں سے ايک کہنے والے نے کہا: تم (يہاں) کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اُنہوں نے کہا: ہم (يہاں) ايک دن يا اُس کا (بھی) کچھ
  حصہ ٹھہرے ہيں۔

ہوا کہ ابھی ايک ِدن بھی پورا گزرنے نہيں پايا اور اُن کے بدن پہلے  سال گزر جانے کے باُوجود اُنہيں يوں محسوس 309
کی يہ کتنی حيرت انگيز مثال ہے کہ مدِت مديد تک اَصحاِب کہف اور‘ طئ زمانی’کی طرح تروتازه اور ہشاش بشاش رہے۔ 

حکيم ميں اِس مقام کے سياق و سباق کا اُن کا کتا ايک غار ميں مقيم رہے اور مروِر ايام سے اُنہيں کوئی گزند نہ پہنچا۔ قرآِن 
سال تک اپنے غار ميں کھانے پينے اور ديگر  309عميق مطالعہ ہميں اِس حقيقت سے ُروشناس کرتا ہے کہ اَصحاِب کہف 

حوائِج نفسانی سے بے نياز ہو کر آرام فرما رہے اور هللا کی رحمت نے طبيعی نظاِم کائنات کو اپنے محبوب بندوں کے لئے 
ئے طاق رکھ کر اُن کے جسموں کو گرِدِش ليل و نہار سے پيدا ہونے والے اَثرات سے کليتاً محفوظ رکھا اور اُن کے باال

  اَجسام موسمی تغيرات سے محفوظ و مامون اور صحيح و سالم رہے۔
ن پر گزر بہاريں اُ  300شمسی سالوں کے مساوی ہوتے ہيں، اِس کا مطلب يہ ہوا کہ کرۀ ارضی کی  300قمری سال  309

گئيں مگر اُن کے اَجسام تر و تازه رہے۔ تين صديوں پر محيط زمانہ اُن پر اِنتہائی تيز رفتاری کے ساتھ گزر گيا اور وه بيدار 
ہونے پر اُس مّدت کو محض ايک آدھ ِدن خيال کرتے رہے۔ يہ هللا رّب العزت کی قدرِت مطلقہ کا ظہور تھا جس سے کائنات 

  پيمانے سمٹ گئے۔کے طبيعی قوانين کے 
  قرآن مجيد فرماتا ہے:

َماِل َو ھُم  نہُ۔ (الکہف، َو تََری الشَّمَس إَِذا طَلََعت تََّزاَوُر َعن َکھفِِھم َذاَت اليَِميِن َو إَِذا َغَربَت تَّقِرُضھُم َذاَت الشِّ   )18:17فِی فَجَوٍة مِّ
دائيں جانب ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا اور آپ ديکھتے ہيں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اُن کے غار سے 

  ہے تو اُن سے بائيں جانب کترا جاتا ہے اور وه اُس غار کے کشاده ميدان ميں (ليٹے) ہيں۔
هللا تعالی کی وه خاص نشانی جس کا ظہور اُس نے اَصحاِب کہف کی کرامت کے طور پر کيا، يہ ہے کہ اُس نے اپنے 

قمری سال تک سورج کے طلوع و غروب کے  309کے شر سے محفوظ رکھنے کے لئے ‘ نوسدقيا’مقربين کو ظالم بادشاه 
کی ُرو سے ايک معين نظاِم فلکيات کو سورج کے گرد زمين کی ‘ ٰذلَِک تَقديُر الَعِزيِز الَعلِيمِ ’اُصول تک تبديل کر ديئے اور 

  معطّل کئے رکھا۔ مکمل گردشوں تک کے طويل عرصے کے لئے بدل ديا اور فطری ضابطوں کو 300
 General Theory of‘ (عمومی نظريۂ اِضافيت’صديوں سے جاری اِنسانی عقل کے سفر ميں ايک نہايت اہم سنگِ ميل 

Relativity کے نتيجے کے طور پر ہونے والی جديد سائنسی پيش رفت سے بنی نوِع اِنسان کا عقلی و سائنسی اِرتقاء ابھی (
نی کی رفتار کے قريب قريب رفتار سے سفر کرنے والے جسم کی کميّت اُس کی رفتار کے اِس نتيجے پر پہنچا ہے کہ روش

تناسب سے بڑھ جاتی ہے، حجم کم ہو جاتا ہے اور وقت اُس پر تيز رفتاری سے گزرتا ہے۔ جبکہ اِس کے برخالف مذکوره 
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ھے کہ اُن کے جسم تروتازه رہے، اُن کا باال قرآنی واقعہ ميں اَصحاِب کہف سفر کی بجائے سکون کی حالت ميں آرام فرما ت
حجم بھی برقرار رہا اور وقت اُن پر اِنتہائی تيزرفتاری سے گزر گيا۔ اَب يہ سب کيسے ہوا؟ يہ ايک ايسا سواليہ نشان ہے 

‘ زمان-مکان’جس کا جواب موجوده سائنسی تحقيقات و نظريات کی ُرو سے تو ممکن نہيں۔ تاہم آنے والے وقتوں ميں 
)space‐time پر ہونے والی مزيد تحقيقات شايد اِس ُعقدے کو َوا کر سکيں اور قدرِت اٰلہيہ کا يہ راز بھی عقِل انسان کو (

  حقائق کی ايک نئی کسوٹی عطا کرے۔
خدائے عز و جل نے اپنی خصوصی رحمت سے اَصحاِب کہف کو تھپکی دے کر پُر کيف نيند ُسال ديا اور اُن پر عجيب 

  ت طاری کر دی، پھر اُنہيں ايسے ُمشاہدۀ حق ميں مگن کر ديا کہ صدياں ساعتوں ميں تبديل ہو گئيں۔سرشاری کی کيفي

  سيدنا عزيؑر کے لئے طئ زمانی
سيدنا عزيؑر هللا رّب العزت کے برگزيده پيغمبروں ميں سے تھے۔ ايک روز آپ ايک ويران اور برباد بستی کے پاس سے 

تھے۔ اُس ويرانے کے ُمشاہدے کے دوران اُن کے ِدل ميں يہ خيال واِرد ہوا کہ هللا  گزرے جس کے مکانات منہدم ہو چکے
تعالٰی اِس تباه حال بستی کے مکينوں کو دوباره کس طرح ِزنده کرے گا جن کے جسم مٹی ميں مٹی ہو چکے ہيں۔ اِس خيال 

صدی کے لئے سال ديا۔ بطوِر ُمشاہده اُن پر پر هللا رّب العزت نے اُنہيں حيات بعد الموت کا نظاره کروانے کے لئے ايک 
تعالٰی هللا سال کے لئے موت طاری کر دی اور بعد اَزاں قدرِت خداوندی ہی سے وه ِزنده ہوئے اور ايک مکالمے ميں ا 100

  نے ساری حقيقت اُن پر آشکار کی۔
  قرآِن مجيد اِس بارے ميں يوں گويا ہوتا ہے:

  )2:259مَّ بََعثَہ قَاَل َکم لَبِثَت۔ (البقره، فَٔاََماتَہُ هللاُ ِمائَۃَ َعاٍم ثُ 
نے اُسے سو برس تک ُمرده رکھا، پھر اُسے زنده کيا۔ (بعد اَزاں) پوچھا: تو هللا سو (اپنی قدرت کا مشاہده کرانے کے لئے) ا

  يہاں (مرنے کے بعد) کتنی دير ٹھہرا رہا (ہے)؟
زيؑر کو دوباره ِزندگی ملی اور اُن سے پوچھا گيا ايک صدی تک موت کی آغوش ميں سوئے رہنے کے بعد جب حضرت ع

  کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے ہيں؟ تو اُنہوں نے جواب ديا:
  )2:259لَبِثُت يَوًما ٔاَو بَعَض يَوٍم۔ (البقره، 

  ميں ايک دن يا ايک دن کا (بھی) کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔
اُن کے سامنے رکھ دی اور اپنی قدرت کا بھرپور نظاره کروا سيدنا عزيؑر کے اِس جواب پر هللا تعالی نے تمام بات کھول کر 

  ديا۔ فرمايا:
لِّلنَّاِس َو انظُر إِلَی الِعظَاِم َکيَف  بَل لَّبِثَت ِمائَۃَ َعاٍم فَانظُر إِٰلی طََعاِمَک َو َشَرابَِک لَم يَتََسنَّہ َو انظُر إِٰلی ِحَماِرَک َو لِنَجَعلََک ٰايَۃً 

  )2:259ُسوھَا لَحًما۔ (البقره، نُنِشُزھَا ثُمَّ نَک
(نہيں) بلکہ تُو سو برس پڑا رہا (ہے)، پس (اَب) تُو اپنے کھانے اور پينے (کی چيزوں) کو ديکھ (وه) متغير (باسی) بھی نہيں
ہوئيں، اور (اَب) اپنے گدھے کی طرف نظر کر (جس کی ہڈياں بھی سالمت نہيں رہيں) اور يہ اِس لئے کہ ہم تجھے لوگوں 

لئے (اپنی قدرت کی) نشانی بنا ديں اور (اَب اُن) ہڈيوں کی طرف ديکھ، ہم اُنہيں کيسے جنبش ديتے (اور اُٹھاتے) ہيں،  کے
  پھر اُنہيں گوشت (کا لباس) پہناتے ہيں!

ا ہے کہ اِس آيِت کريمہ ميں جہاں اَصحاِب کہف کی طرز پر سيدنا عزيؑر پر وقت کا اِنتہائی تيز رفتاری سے گزرنا بيان ہو رہ
پوری صدی اُن کے محض ايک ِدن ميں گم ہو گئی، وہاں اُن کے کھانے پينے کی اشياء پر تو صدی نے گزرنے ميں ايک ِدن

کا وقفہ بھی نہ لگايا۔ اگر وه صدی اُس خوراک پر حضرت عزيؑر والی رفتار کے ساتھ محض ايک ِدن ميں گزرتی تب بھی 
جاتا جبکہ يہاں هللا تعالی نے اپنی نشانی کے طور پر اُس ميں عفونت اور سڑاند تک کھلی فضا ميں پڑا کھانا يقينا باسی ہو 

پيدا نہ ہونے دی۔ يوں اِس ايک واقعہ ميں وقت کی دو مختلف رفتاريں موجود ملتی ہيں۔ عالوه ازيں هللا کے پيغمبر کے گدھے
پر وقت اپنی اصل رفتار سے گزرا اور ايک صدی  کی ہڈياں بھی گل سڑ کر پيونِد خاک ہو گئيں۔ ايسا اِس لئے ہوا کہ گدھے

گزر جانے کے بعد يقيناً اُسے ختم ہو جانا چاہئے تھے، سو ايسا ہی ہوا۔ پھر هللا تعالٰی نے اپنی قدرت کا ُمشاہده کروانے کے 
  ۔لئے اُس گدھے کو آؐپ کے سامنے ِزنده کيا، اُس کی ہڈياں اِکٹھی ہوئيں اور وه ِزنده سالمت کھڑا ہو گيا

سال کا  100کا ايک منفرد انداز ملتا ہے جس ميں ‘ طئ زمانی’قرآِن مجيد ميں مذکور حضرت عزيؑر کی اِس مثال ميں بھی 
عرصہ گزر جانے پر اُن کے ماّدی جسم کو کوئی گزند نہ پہنچی اور وه موسموں کے تغير و تبدل سے پيدا ہونے والے 

کی اشياء پر تو گويا ايک لمحے ميں گزر گيا اور اُن کی تر و تازگی ميں اَثرات سے محفوظ رہے۔ وقت اُن کے کھانے پينے 
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کوئی فرق نہ آيا ليکن ُوہی صدی هللا کے نبی کے گدھے پر اپنی عام رفتار کے ساتھ کچھ اِس طرح گزری کہ اُس کا نام و 
کو احيائے موتٰی کا نظاره کروانے  نشان تک مٹ گيا، حتٰی کہ اُس کی ہڈياں تک بکھر گئيں۔ پھر هللا تعالٰی نے حضرت عزيرؑ 

سالہ ُمرده گدھے کی ہڈياں اِکٹھی ہوئيں، اُن پر گوشت پوست چڑھ گيا اور  100کے لئے اُن کے گدھے پر تجلی کی تو 
ديکھتے ہی ديکھتے وه زنده ہو کر کھڑا ہو گيا۔ قادِر مطلق نے چشِم زَدن ميں حضرت عزيؑر کو "طئ زمانی" اور "اِحيائے 

  ے منظر ِدکھال ديئے۔موتٰی" ک
سال کا وقت اُن پر محض ايک  100اَصحاِب کہف کے واقعے کی طرح يہاں حضرت عزيؑر بھی حالِت سکون ميں تھے اور 

) کے جديد سائنسی نظريات صامت و ساکت ہيں۔ اِن دونوں space‐time‘ (زمان-مکان’ِدن ميں گزر گيا۔ اِس مقام پر بھی 
حالِت سکون ميں صديوں پڑے رہنے پر بھی وقت کا صرف ايک آدھ ِدن کی صورت ميں  قرآنی واقعات ميں کرۀ ارضی پر

تيزی سے گزر جانا، کم از کم موجوده سائنسی نظريات کی وساطت سے اِس کی کماحقہ تشريح ممکن نہيں۔ آنے واال وقت 
) پر ہونے والی مزيد space‐time‘ (زمان-مکان’سائنسی تحقيقات ميں مزيد فروغ کا باعث ہو گا۔ عين ممکن ہے کہ تب 

  تحقيقات ہمارے لئے اِن قرآنی واقعات کی سائنسی تشريح کو ممکن بنا ديں۔

  قرآِن حکيم اور طئ مکانی
قرآِن مجيد ميں طئ مکانی کی ايک بڑی بہترين مثال موجود ہے، جس ميں طئ زمانی کا ايک پہلو بھی شامل ہے۔ وقت کی 

کی مجلس ميں بيٹھنے واال ايک صحابی فقط آپ کے فيِض صحبت اور علِم کتاب کے بل  ايک قليل ساعت ميں سيدنا سليماؑن 
ميل کی مسافت طے کر کے وہاں سے ملکۂ سبا "بلقيس" کا تخت اُٹھا التا ہے۔ مجلس جاری رہتی  900بوتے پر کم و بيش 

سينکڑوں ميل فاصلے پر پڑی ہوئی ہے اور وه دوراِن مجلس پلک جھپکنے سے بھی کم مّدت ميں يہ کام مکمل کر ديتا ہے۔ 
  منوں وزنی چيز کو ايک قليل سے لمحے ميں ال حاضر کرنا زمان و مکان دونوں کو لپيٹ دينے کے مترادف ہے۔

  قراِن مجيد اِس واقعہ کو يوں بيان کرتا ہے کہ سليماؑن نے اپنے درباريوں سے يہ سوال کيا:
  )27:38(النمل، Oَعرِشھَا قَبَل ٔاَن ئَّاتُونِی ُمسلِِمينَ يَا ٔاَيُّھَا الَملَُؤا ٔاَيُُّکم يَأتِينِی بِ 

اے دربار والو! تم ميں سے کون اُس (ملکہ) کا تخت ميرے پاس ال سکتا ہے، قبل اِس کے کہ وه لوگ فرمانبردار ہو کر 
  Oميرے پاس آ جائيں

ھا۔ حضرت سليماؑن يہ چاہتے تھے کہ ميل ُدور پڑا ت 900ملکۂ سبا "بلقيس" کا تخت حضرت سليماؑن کے وطن سے تقريباً 
ملکۂ سبا جو مطيع ہو کر اُن کے دربار ميں حاضری کے لئے اپنے پايۂ تخت سے چل پڑی ہے، اُس کا تخت اُس کے آمد 

  سے پيشتر سِر دربار پيش کر ديا جائے۔
  قرآِن مجيد کہتا ہے:

تِيَک بِہ قَبَل ٔاَن تَقُ  َن الِجنِّ ٔاَنَا أٰ قَاِمَک َو اِنِّی َعلَيِہ لَقَوی أَِميٌن(النمل، قَاَل ِعفِريٌت مِّ   )27:39وَم ِمن مَّ
ايک قوی ہيکل جن نے عرض کيا: ميں اُسے آپ کے پاس ال سکتا ہوں قبل اِس کے کہ آپ اپنے مقام سے اُٹھيں اور بيشک 

  Oميں اُس (کے النے) پر طاقتور (اور) امانت دار ہوں
ات ظاہر ہوتی ہے کہ سيدنا سليماؑن کے دربار کے ايک جن کو قاعدۀ طئ مکانی کے قرآِن مجيد کی اِس آيِت کريمہ سے يہ ب

ميل کی مسافت سے تخِت بلقيس ال کر حاضر کر دے  900تحت يہ قدرت حاصل تھی کہ وه دربار برخاست ہونے سے پہلے 
حابی "آصف بن برخيا" جس کے ليکن حضرت سليماؑن کو اِتنی تاخير بھی گوارا نہ ہوئی۔ اِس موقع پر آپ کا ايک اِنسان ص

  پاس کتاب هللا کا علم تھا، خود کو حضرت سليماؑن کی خدمت ميں پيش کرتا ہے۔
  اِس انداز کو قرآِن مجيد نے اِس طرح بيان فرمايا:

ا َرٰاهُ  َن الِکتَاِب اَنَا ٰاتِيَک بِہ قَبَل اَن يَرتَدَّ اِلَيَک طَرفَُک فَلَمَّ ا ِعنَده قَاَل ٰھَذا ِمن فَضِل َربِّی۔(النمل،  قَاَل الَِّذی ِعنَده ِعلٌم مِّ )27:40ُمستَقِّرً
(پھر) ايک ايسے شخص نے عرض کيا جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا کچھ علم تھا کہ ميں اُسے آپ کے پاس ال سکتا ہوں 

ے اُس (تخت) کو قبل اِس کے کہ آپ کی نگاه آپ کی طرف پلٹے (يعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے)، پھر جب سليمان(ں) ن
  اپنے پاس رکھا ہوا ديکھا (تو) کہا: يہ ميرے رّب کا فضل ہے۔

ميل 900يوں سيدنا سليماؑن کے ايک برگزيده صحابی "آصف بن برخيا" نے پلک جھپکنے سے بھی کم مّدت ميں تخِت بلقيس 
فاصلے سمٹ گئے اور ُدوسری کی ُدوری سے ال کر حاضر کر ديا۔ يہ طئ مکانی کی ايک بہترين قرآنی مثال ہے جس ميں 

طرف يہ طئ زمانی کی بھی نہايت جاندار مثال ہے کہ پلک کا جھپکنا يقيناً وقت کا ايک قليل ترين لمحہ ہوتا ہے۔ اُس قليل 
  ترين ساعت ميں اِتنی مسافت طے کرنا اور اِتنا وزن اُٹھا کر واپس پہنچنا طئ زمانی و مکانی دونوں کا جامع ہے۔
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لب بات يہ بھی ہے کہ طئ زمانی و مکانی پر مشتمل اِس محيرالعقول واقعہ کا صُدور سيدنا سليماؑن کے يہاں ايک توجہ ط
ايک مقرب اُمتی سے ہو سکتا ہے تو اِس بات کا بخوبی اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ اُمِت مصطفوی کے نفوِس قدسيہ کے 

وں ميل کی مسافت اُس کے ايک قدم ميں سمٹ آتی ہے اور کماالت کی حد کيا ہو گی! مرِد مومن کے اِشارۀ ابرو سے ہزار
  اُس کے قدم اُٹھانے سے پہلے شرق و غرب کے مقامات زيِرپا آ جاتے ہيں۔ بقول حکيُم االمت عالمہ محمد اِقبال :

  
  دو نيم اُن کی ٹھوکر سے صحرا و دريا
  سمٹ کر پہاڑ اُن کی ہيبت سے رائی

  
صحاِب کہف اور حضرت عزيؑر کی مثالوں ميں حالِت سکون ميں طئ زمانی کی ايک مذکوره باال قصِص قرآنی ميں جہاں اَ 

صورت سامنے آئی وہاں سيدنا سليماؑن کے صحابی آصف بن برخيا کی مثال ميں طئ مکانی کے ساتھ ساتھ حرکت کی حالت 
ل ہونے والے مسلّمات و ميں طئ زمانی کی ايک صورت بھی پائی گئی۔ جديد سائنسی تحقيقات اور اُن کے نتيجے ميں حاص

نظريات کی ُرو سے حالِت سکون ميں وقت کا اِنتہائی تيزی سے گزر جانا محال ہے، البتہ روشنی کے قريب قريب رفتار 
حاصل کر لينے والے ماّدی جسم کے لئے ايسا ممکن ہے۔ چنانچہ جہاں پہلی دو مثالوں کی سائنسی توجيہ موجوده نظريات 

اتی ہے وہاں تيسری مثال جس ميں طئ زمانی و مکانی کسی قدر اِکٹھی ہو گئی ہيں وہاں بھی کی ُرو سے ناممکن قرار پ
کا کرۀ ارضی پر ہی رہتے ہوئے روشنی کی سی ‘ آصف بن برخيا’سائنسی نظريات کامالً تفہيم دينے سے قاصر ہيں اور 

اُٹھا النا عقالً محال نظر آتا ہے۔ وجہ  ميل سے زياده فاصلہ طے کرتے ہوئے منوں وزنی تخت 900رفتار سے سفر کرنا اور 
) ميں اِتنی محير العقول رفتار سے کيا atmosphereاِس کی يہ ہے کہ قوانيِن طبيعيات کی ُرو سے زمين کے کرۀ ہوائی (

جانے واال سفر يقينا اُس ماّدی جسم (يعنی آصف بن برخيا) کو اُسی طرح جال کر بھسم کر ديتا جيسے خال سے زمينی حدود 
) اپنی تيز رفتاری کی وجہ سے جونہی ہوا سے رگڑ کھاتے ہيں، شہاب ثاقب asteroidsميں داخل ہونے والے سيارچے (

)meteors کا اِن سائنسی قوانين کو شکست دينا اور نہ صرف ‘ آصف بن برخيا’) کے طور پر جل کر راکھ ہو جاتے ہيں۔
ود جلنے سے بچائے رکھنا بلکہ تخِت شاہی کو بھی آنچ نہ آنے دينا اِس حيران کن رفتار پر اپنا جسم ہوا کی رگڑ کے باُوج

  يقيناً اُن کی بہت بڑی کرامت ہے جو فقط اِلہامی کتاب کے علم ہی کی بدولت اُنہيں ميسر آئی تھی۔

  معجزۀ معراِج مصطفی (ص) اور طئ مکانی و زمانی
ے لئے رہتی ُدنيا تک کے لئے بہت سے سبق رکھتا ہے۔ وقت تاجداِر کائنات (ص) کا معجزۀ معراج اپنے اندر نوِع اِنسانی ک

کے ايک نہايت قليل لمحے ميں مکان و المکاں کی سير اور اُسی قليل ساعت ميں کرۀ ارضی کی طرف واپسی عقِل اِنسانی 
ی کسوٹی سے ماوراء ايک ايسا راز ہے جسے کسی َدور کی سائنس افشاء نہ کر سکی۔ معجزه نام ہی اُس فعل کا ہے جو عقل

سے پرکھا نہ جا سکے۔ شِب معراج حضور(ص) وقت کی ايک قليل جزئی ميں مکہ مکرمہ سے بيت المقدس پہنچے جہاں 
موجود تمام انبياء کی اَرواح نے آپ(ص) کی اِقتداء ميں نماز ادا کی۔ پھر آپ(ص) عالِم باال کی طرف روانہ ہوئے اور مکان 

نتہٰی سے بھی آگے رِب ذوالجالل کی رحمِت بے پاياں سے اُس کی مالقات سے و المکاں کی حدود کے اُس پار سدرةُ الم
  شرف ياب ہوئے۔

اربوں نوری سال سے زياده وسيع ماّدی کائنات کی آخری حدود سے بھی پرے اِس محير العقول رفتار کا سفر اور سکاِن 
يک لمحہ آپ(ص) پر يوں پھيال کہ ارضی کی طرف واپسی، يہ سب کچھ وقت کے محض ايک لمحے ميں ہو گيا۔ وقت کا ا

اُس ميں يہ طويل عرصۂ دراز گم ہو گيا اور جب آپ واپس تشريف الئے تو دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ يہ سب کيا 
تھا؟ يہ هللا رُب العزت کی قدرت کا ايک نظاره تھا اور تاجداِر انبياء (ص) کا ايک ايسا جامع معجزه تھا جسے عقلی و سائنسی

ادوں پر پرکھنا اور سمجھنا قيامت تک ممکن نہيں کيونکہ فزکس کے تمام قوانين اِسی طبيعی کائنات کی حدود سے متعلق بني
ہيں۔ جب هللا رّب العزت کا کوئی فعل طبيعی کائنات کے عام ضابطوں سے ہٹ کر ظاہر ہوتا ہے تو اُسے ہماری دانش 

  سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔
مکانی دونوں کا جامع ہے۔ اس کا صدور نظريۂ اِضافيت ميں ملنے والے وقت کے ٹھہراؤ کی  معجزۀ معراج طئ زمانی و

ممکنہ صورت کے برعکس ہوا۔ نظريۂ اِضافيت کے مطابق روشنی کے قريب قريب رفتار سے بھاگنے والے ماّدی جسم پر 
ٹائن کی دو جڑواں بھائيوں والی مثال وقت کرۀ ارضی پر معمول کی زندگی کی نسبت اِنتہائی تيزی سے گزر جاتا ہے۔ آئن س

ميں روشنی کی نصف رفتار سے محِو سفر خالباز پر زمينی دس سال ُدگنی رفتار سے گزرے جس کی وجہ سے خال باز کی
عمر ميں صرف پانچ سال کا اِضافہ ہوا جبکہ اُس کا زمينی بھائی اپنی دس سال عمر گزار چکا تھا، گويا وه خال باز بھائی 
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  سال بڑا ہو چکا تھا۔سے پانچ 
زمان کے نئے نظريات کے مطابق ہم نے ديکھا کہ روشنی کے قريب رفتار سے سفر کرنے پر -نظريۂ اِضافيت اور مکان

وقت زياده تيزی سے گزر جاتا ہے اور ايسا سفر کرنے واال ماّدی جسم وقت کی َدوڑ ميں پيچھے ره جاتا ہے جبکہ معراج 
نے وقت کو پچھاڑ ديا۔ عام روشنی سے ہزاروں گنا تيز رفتار سے سفر کرنے پر بھی کے دوران تاجداِر کائنات (ص) 

آپ(ص) وقت کی َرو ميں پيچھے ره جانے کی بجائے آگے نکل گئے۔ يہی آپ(ص) کا معجزه ہے کہ عام سائنسی و عقلی 
وقت کے اُسی لمحے  قوانين کے برخالف نہ صرف روشنی سے زياده رفتار حاصل کر لی بلکہ صحيح سالمت سفر کے بعد

ميں واپس بھی تشريف لے آئے۔ يہ هللا رّب العزت کی قدرِت کاملہ کا اِظہار تھا جس کی بدولت آپ سے يہ معجزه صاِدر ہوا، 
  چنانچہ هللا تعالی نے اِس فعل کی نسبت بھی اپنی ہی طرف کی اور فرمايا:

  )17:1ُسبَحاَن الَِّذی أَسٰری بَِعبِده لَيالً۔ (بنی اسرائيل، 
وه ذات (ہر نقص اور کمزوری سے) پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے ميں اپنے (محبوب اور مقرب) بندے کو لے 

  گئی۔
سفِر معراج ميں اِس محير العقول رفتار سے روانگی کا راز عقِل اِنسانی ميں نہيں سما سکتا۔ يہ هللا رّب العزت کی قدرِت 

  ممکن ہوا۔کاملہ ہی کا ظہور تھا جس کی بدولت ايسا 
) کے نظريئے ميں وقت کی اِضافيت بنيادی حيثيت رکھتی ہے۔ مختلف اَفراد يا مختلف مکان پر space‐timeزمان (-مکان

وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا باقاعده ايک علمی حيثيت ميں تسليم کيا جا چکا ہے۔ اِضافيِت زمان پر هللا رّب العزت کی 
ت موجود ہيں۔ طئ زمانی و مکانی کے ضمن ميں آنے والی اَمثلہ کا تعلق بھی اِضافيِت آخری و حتمی وحی ميں بہت سی آيا

زماں ہی سے ہے۔ تاہم يہاں ہم ان کے عالوه کچھ اور آياِت مبارکہ کا ِذکر بھی کريں گے جن ميں واضح طور پر يہ بيان ہوا 
حدود ہے۔ ہمارا اِدراک ہی وقت کی تعريفہے کہ وقت اور اُس کے گزرنے کی رفتار کی حيثيت محض ہمارے اِدراک تک م

کرتا ہے اور يہی اُس کی رفتار کو تيز يا آہستہ قرار ديتا ہے۔ دراصل وقت محض ايک ايسا اِدراک ہے جس کا اِنحصار 
  واقعات کی ترکيب پر ہوتا ہے اور واقعات کی ترتيب ہی وقت کے ايک سلسلے کا باعث بنتی ہے۔

  مانروِز قيامت۔ ۔ ۔ اِضافيِت ز
قيامت کا دن بھی طئ زمانی ہی کی ايک صورت ميں برپا ہو گا، جس ميں وقت کے گزرنے کی شرح مختلف ہو گی۔ وه دن 
بعض لوگوں کے لئے محض پلک جھپکنے ميں گزر جائے گا اور بعض ُدوسرے لوگوں کے لئے ايک ہزار يا پچاس ہزار 

ک ہے جسے ہر فرد اپنے مخصوص حاالت کے پس منظر سال تک طويل ہو جائے گا۔ دراصل وقت محض ايک نفسی اِدرا
ميں محسوس کرتا ہے۔ هللا کے برگزيده و محبوب بندوں کے لئے وه دن مشاہدۀ حق کے اِستغراق ميں نہايت تيزی سے گزر 
جائے گا جبکہ ُدوسری طرف عام لوگوں پر مشاہدۀ حق کی بجائے کرب و اذيت کا اِحساس غالب ہو گا، جس کی بدولت اُن 

  ے لئے وه ِدن حسِب حالت ايک ہزار يا پچاس ہزار سال پر محيط ہو گا۔ک
ماّدی کائنات ميں طبيعی قوانين کے تحت روشنی کی رفتار کے تناسب سے تيزرفتاری سے سفر کرنے والے اَجسام پر وقت 

ں ہی وقت يوں گزرتا نہايت تيزی سے گزر جاتا ہے جبکہ مشاہدۀ حق ميں مصروف هللا کے محبوب بندوں پر حالِت سکون مي
  ہے کہ صدياں لمحوں ميں تبديل ہوتی ِدکھائی ديتی ہيں:

  
  مہينے وصل کے گھڑيوں کی صورت اُڑتے جاتے ہيں

  مگر گھڑياں جدائی کی گزرتی ہيں مہينوں ميں
  

جھپکنے ميں قرآِن مجيد ميں روِز قيامت کے مختلف رفتاروں سے گزرنے کا ِذکر آيا ہے۔ هللا کے نيکو کاروں پر وه ِدن پلک
  ختم ہو جائے گا، اِرشاد فرمايا:

اَعِۃ إاِلَّ َکلَمِح البََصِر ٔاَو ھَُو أَقَرُب إِنَّ هللاَ َعٰلی ُکلِّ َشي قَديٌر    )16:77(النحل، Oَو َمآ أَمُر السَّ
يشک هللا ہر چيز پراور قيامت کے بپا ہونے کا واقعہ اِس قدر تيزی سے ہو گا جيسے آنکھ کا جھپکنا يا اُس سے بھی تيز تر، ب

  Oبڑا قادر ہے
  اِسی طرح ايک اور مقام پر فرمايا:
  )54:50(القمر،Oَو َما أَمُرنَا إاِلَّ َواِحَدةٌ َکلَمٍحم بِالبََصِر
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  Oاور ہمارا حکم تو يکبارگی ايسے (واقع) ہو جائے گا جيسے آنکھ کا جھپکنا (کہ اُس ميں دير ہی نہيں لگتی)
کار اور اِطاعت گزار بندوں پر پلک جھپکنے ميں گزر جائے گا ُدوسرے لوگوں پر اُس کی طوالت ُوہی ِدن جو هللا کے نيکو 

  ہزار برس ہو گی۔
  اِرشاِد باری تعالٰی ہے:

ا تَُعدُّونَ  مَّ   )22:47(الحج، Oإِنَّ يَوًما ِعنَد َربَِّک َکأَلِف َسنٍَۃ مِّ
ہاں ايک ہزار سال کی مانند ہے (اُس حساب سے) جو تم (جب عذاب کا وقت آئے گا) تو (عذاب کا) ايک دن آپ کے رب کے 

  Oشمار کرتے ہو
  ايک اور مقام پر فرمايا:

ا تَُعدُّونَ  مَّ   )32:5(السجده، Oثُمَّ يَعُرُج إِلَيِہ فِی يَوٍم َکاَن ِمقَداُره أَلَف َسنٍَۃ مِّ
  Oيک ہزار سال کا ہو گاپھر امر اُس کے پاس پہنچ جائے گا ايک ايسے ِدن ميں جو تمہارے شمار کے مطابق ا

يوِم قيامت کسی پر پلک جھپکنے ميں گزر جاتا ہے اور کسی پر وه ہزار برس کے برابر ہو گا، کچھ ايسے لوگ بھی ہيں جن 
پر اُس ِدن وقت کی رفتار اِنتہائی آہستہ ہو گی اور وه اُس ايک ِدن کو پچاس ہزار سال کے برابر خيال کريں گے۔ يہ وه لوگ 

نامۂ اعمال اُن کے بائيں ہاتھ ميں ديئے جائيں گے اور وه عذاب کی وحشت سے اِس قدر دہشت زده ہوں گے ہوں گے جن کے
  کہ ايک ايک پل اُن پر اجيرن ہو جائے گا اور وه ايک ِدن اُن کے لئے پچاس ہزار برس کے مساوی ہو گا۔

  اِرشاِد ربُّ العالمين ہے:
وُح إِلَيِہ    )70:4(المعارج،  Oفِی يَوٍم َکاَن ِمقَداُره َخمِسيَن أَلَف َسنَۃٍ تَعُرُج الَماَلئَِکۃُ َوالرُّ

(روِز قيامت وه وقت ہو گا جب) فرشتے اور جبرئيل اُس کی طرف عروج کريں گے (اور يہ) اُس دن (ہو گا) جس کا اندازه 
  O(دنيا کے) پچاس ہزار سال ہے

  وقت۔ ۔ ۔ اِدراک نفسی
وه بھی قرآِن مجيد ميں کچھ آياِت مبارکہ ميں وقت کی اِضافی حيثيت کا ِذکر ہوا ہے۔ روِز قيامت کی اِضافی حيثيت کے عال

  وقت کے اِحساس و اِدراِک نفسی ہونے کے حوالے سے يہ آيات بيّن اور واضح ہيں۔
سال کی طويل تاريخ کے طور پر ِدکھائی ديتی ہے، بے حد  70، 60اِس ُدنيا ميں کسی شخص کی پوری زندگی جو اُسے 

تصر ہے اور جب بنده موت کے بعد دوباره ِزنده کيا جائے گا تو وه سوچے گا کہ اُس کی زندگی تو چند ساعتوں سے مخ
  زياده نہيں تھی۔

  اِرشاِد رِب کريم ہے:
َن النَّھَاِر يَتََعاَرفُوَن بَينَھُم۔ (يونس،    )10:45َو يَوَم يَحُشُرھُم َکاَن لَّم يَلبَثُوا إاِلَّ َساَعۃً مِّ

س ِدن وه اُنہيں جمع کرے گا (وه محسوس کريں گے) گويا وه (باہمی تعارف کے لئے) دن کی ايک گھڑی کے سوا ُدنيا اور ج
  ميں ٹھہرے ہی نہ تھے۔

موت سے لے کر روز آخر جی اُٹھنے تک کے طويل ترين دور کے بارے ميں حيات اُخروی کی عطا کے موقع پر لوگ 
ے کو بالکل اصحاب کہف اور سيدنا عزيؑر ہی کی مثل بہت کم وقت خيال کريں گے۔اپنی موت کے الکھوں سال طويل دورانيئ

  اِرشاد فرمايا:
  )17:52(بنی اسرائيل، Oيَوَم يَدُعوُکم فَتَستَِجيبُوَن بَِحمِده َو تَظُنُّوَن إِن لَّبِثتُم إاِلَّ قَلِيالً 

خيال کرتے ہو گے کہ تم (دنيا ميں) بہت تھوڑا  جس دن وه تمہيں پکارے گا تو تم اُس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور
  Oعرصہ ٹھہرے ہو

قرآِن مجيد ہماری توجہ اِس طرف بھی دالتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بے ثباتی اور اُخروی زندگی کے تناسب سے اس کی 
نہ ہو جائيں۔ چند بے وقعتی اور محدوديت کو پہچانيں اور اُسے سدا کی زندگی سمجھ کر اپنے موال کی ياد سے بے نياز 

روزه حياِت ُدنيوی کو طويل سمجھ کر گناه اور ظلم ميں لت پت زندگی گزارنے والے لوگ بھی قيامت کے روز اپنی تمام 
  زندگی کو محض قليل سا وقت قرار ديں گے۔

  سورۀ مومنون ميں اِرشاِد ربُّ العزت ہے:
قَاَل اِن لَّبِثتُم ااِلَّ قَلِيالً لَّو اَنَُّکم ُکنتُم  Oبِثنَا يَوًما اَو بَعَض يَوٍم فَسئَِل الَعآدِّينَ قَالُوا لَ  Oقَاَل َکم لَبِثتُم فِی االَرِض َعَدَد ِسنِينَ 

  )114112- :23(المؤمنون، Oتَعلَُمونَ 
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وه کہيں گے: ہم ايک دن يا دن کا کچھ  Oاِرشاد ہو گا کہ تم زمين ميں برسوں کے شمار سے کتنی مدت ٹھہرے رہے (ہو) 
اِرشاد ہو گا: تم (وہاں) نہيں ٹھہرے مگر بہت ہی  Oرے (ہوں گے)، آپ اَعداد و شمار کرنے والوں سے پوچھ ليںحصہ ٹھہ

  Oتھوڑا عرصہ کاش تم (يہ بات وہيں) جانتے ہوتے
ء) 1727ء تا 1642مذکوره باال تمام آيات اور قرآنی قصص اِضافيِت زمان و مکان کی تشريح کرتی ِدکھائی ديتی ہيں۔ نيوٹن (

سے پہلے زمان و مکان دونوں کو مطلق سمجھا جاتا تھا۔ نيوٹن نے اپنے نظريات ميں مکان کی مطلق حيثيت کو تو رّد کر 
ديا تھا مگر زمان کی اِضافی حيثيت کے بارے ميں وه کوئی رائے قائم نہ کر سکا۔ بيسويں صدی ميں آئن سٹائن نے اپنے 

اِضافی قرار ديا اور يوں اِنسانی علوم کے سفِر اِرتقاء ميں اِس ماّدی کائنات  نظريۂ اِضافيت ميں مکان کے ساتھ زمان کو بھی
کا ہر ذّره اِضافی قرار پايا۔ مطلق ہونا مخلوق کی شان بھی نہيں ہو سکتا تھا۔ مطلق العنان ُوہی ذاِت الزوال ہے جو اِس کائنات 

ک اور کہکشائيں بھی اُسی کے اَمر سے ايک دن ُوجود کی خالق و مالک ہے اور ہم سب اُس کے بندے ہيں اور يہ جميع اَفال
ميں آئيں اور ايک دن ايسا بھی آئے گا جب يہ سب کچھ نہ ہو گا۔ سو حاِدث کو مطلق گرداننا کہاں کی دانائی ہے! يہی وجہ 

 ہے کہ خود فزکس ہی کے قوانين اِس تمام عالِم پست و باال کو اِضافی اور حاِدث ثابت کر چکے ہيں۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب پنُجم
  

  اِرتقائے کائنات کے چھ اَدوار

قرآِن مجيد اِنسانيت کو جا بجا اُس کے اِردگرد پھيلی ہوئی بے عيب، عظيم اور با ُرعب کائنات کا تذکره کرتے ہوئے يہ درس 
ربُّ العّزت کی ہدايت کی پاسداری اور اِطاعت گزاری کرے۔ مطالعۂ قرآن سے يہ حقيقت واضح ہوتی ہے هللا ديتا ہے کہ وه ا

) six periods of creationسلسلہ چھ اَدوار سے گزرا ہے، جنہيں چھ اَدواِر تخليق ( کہ جملہ کائنات کی تشکيل و تعبير کا
  کا نام ديا جاتا ہے۔
  اِرشاِد ربانی ہے:

  )10:3إِنَّ َربَُّکُم هللاُ الَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو األَرَض فِی ِستَِّۃ ٔاَيَّاٍم۔ (يونس، 1-
  زمين (کی باالئی و زيريں کائنات) کو چھ مراحل ميں (تدريجاً) پيدا فرمايا۔ہے جس نے آسمانوں اور هللا يقيناً تمہارا رّب ا

َمآِء إِلَی األَرِض ثُمَّ َهللاُ الَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو األَرَض َو َما بَينَھَُما فِی ِستَِّۃ ٔاَيَّاٍم ثُمَّ استَٰوی َعلَی الَعرِشط۔ ۔ ۔ يَُدبِّ  2-   ُر األَمَر ِمَن السَّ
ہے جس نے آسمانوں اور زمين اور جو کچھ اُن کے درميان ہے، کو چھ مراحل ميں پيدا کيا، پھر (اپنے) تخت پر  ہی توهللا ا

  قيام فرمايا۔ ۔ ۔ وه آسمان سے 
ا تَُعدُّونَ  مَّ   Oيَعُرُج إِلَيِہ فِی يَوٍم َکاَن ِمقَداُره ٔاَلَف َسنٍَۃ مِّ

  )32:4،5(السجده،
پھر يہ کائنات اُسی کی طرف لوٹ جائے گی، ايک ايسے ِدن ميں جو تمہارے شمار  زمين تک ہر کام کی تدبير فرماتا ہے،

  Oکے مطابق ايک ہزار سال کے برابر ہو گا
ِ َما فِی السَّٰمٰوِت َو األَرِضج َو ھَُو الَعِزيُز الَحِکيمُ  3- ّٰ ِ  Oلِّ َشئ قَديرٌ لَہ ُملُک السَّٰمٰوِت َو األَرِضج يُحی َو يُِميتُج َو ھَُو َعٰلی کُ  Oَسبََّح 

ُل َو ااٰلِخُر َو الظَّاِھُر َو البَاِطنُج َو ھَُو بُکلِّ َشئ َعلِيمٌ    ھَُو الَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو األَرَض فِی ِستَِّۃ ٔاَيَّاٍم۔ Oھَُو األَوَّ
  )41-:57(الحديد،

آسمانوں اور زمين  Oمت واال ہےکی تسبيح کرتے ہيں اور ُوہی زبردست ِحکهللا آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب ا
ُوہی اّول و آخر ہے اور ظاہر و  Oميں اُسی کی حکومت ہے، ُوہی زندگی اور موت ديتا ہے اور وه ہر چيز پر بڑا قاِدر ہے
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  ُوہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو چھ مراحل ميں پيدا کيا۔ Oباطن ہے اور وه ہر شے سے بخوبی آگاه ہے
کے عالوه اور بھی بہت سی ايسی آيات موجود ہيں جو کائنات کی تخليق و اِرتقاء پر روشنی ڈالتی ہيں۔  قرآِن حکيم ميں اِن

  مذکوره باال آيات سے ہم بآسانی مندرجہ ذيل نکات حاصل کر سکتے ہيں:
درِت کاملہ کا رّب العّزت کے اِرادے اور اُس کی قهللا کائنات محض حادثاتی طور پر معرِض ُوجود ميں نہيں آئی بلکہ يہ ا 1-

نتيجہ ہے۔ اِس غيرمحُدود اور تعجب خيز کائنات ميں پھيال ہوا نظم و ضبط اور نظام يہ ظاہر کرتا ہے کہ اُس کا ُوجود قدرِت 
  اِٰلہيہ کی کامل منصوبہ بندی کے تحت ہی قائم ہے۔

  دوار ميں مکمل ہوا۔اِرتقائی اَ  6جملہ کائنات کی تخليق و اِرتقاء ايسا مرحلہ وار عمل تھا جو بتدريج  2-
اِس ُدنيا ميں ُوقوع پذير ہونے والے تمام تر حواِدث و واقعات اُس کے خالق کے بنائے ہوئے نظام اور حکم کے ساتھ  3-

مربوط ہيں۔ يہ ربانی منصوبہ بندی اور اِقتدار پوری کائنات کو کچھ اِس طرح سے منظم اور ہم آہنگ بنائے ہوئے ہے کہ 
  ضوابط سے ُروگردانی نہيں کر سکتی۔کوئی شے اپنے طے شده 

گھنٹے کے َدورانيئے ہی کا نام نہيں بلکہ اِس کا اِطالق ہزاروں زمينی سالوں کے َدورانيئے پر محيط 24"يَوم" محض  4-
  بھی ہو سکتا ہے۔

  قرآِن مجيد کا تصّوِر يوم
و ترقی چھ اَيام (چھ اَدوار) ميں ہوئی۔ قرآن کا  مذکوره باال آياِت کريمہ سے يہ حقيقت بھی عياں ہوتی ہے کہ کائنات کی تخليق

تصّوِر يوم وه ِدن ہرگز نہيں جو عام طور پر طلوِع شمس سے غروِب آفتاب تک ُمراد ليا جاتا ہے، کيونکہ خلقِت کائنات کے 
پر مختلف  دوران ميں طلوع و غروِب شمس کا محال ہونا ايک بديہی حقيقت ہے۔ قرآِن مجيد ميں يَوم کا لفظ کئی مقامات

  دورانيوں کے لئے اِستعمال ہوا ہے۔
) کے لئے اِستعمال کيا ہے۔ مثال variable length of time‘ (وقت کی ايک تغير پذير لمبائی’کا لفظ ‘ يوم’قرآِن مجيد نے 

  کے طور پر سورةُ السجده ميں اِرشاد فرمايا:
َمآِء إِلَی األَرِض ثُمَّ يَعرُ  ا تَُعدُّونَ يَُدبُِّر األَمَر ِمَن السَّ مَّ   )32:5(السجده،Oُج إِلَيِہ فِی يَوٍم َکاَن ِمقَداُره أَلَف َسنٍَۃ مِّ

ُوہی آسمان سے زمين تک ہر کام کی تدبير فرماتا ہے، پھر يہ کائنات اُسی کی طرف لوٹ جائے گی، ايک ايسے ِدن ميں جو 
  Oتمہارے شمار کے مطابق ايک ہزار سال کے برابر ہو گا

  ہزار سال کے لئے بھی اِستعمال کيا گيا ہے۔ قرآِن مجيد ميں ہے:50کا لفظ ‘ يوم’ر مقام پر اِسی طرح ايک او
وُح إِلَيِہ فِی يَوٍم َکاَن ِمقَداُره َخمِسيَن أَلَف َسنَۃٍ    )70:4(المعارج،Oتَعُرُج الَمالَئَِکۃُ َو الرُّ

ں گے (اور يہ) اُس ِدن ہو گا) جس کا اندازه (روِز قيامت وه وقت ہو گا جب) فرشتے اور جبرئيؑل اُس کی طرف عروج کري
  Oہزار سال ہے 50(ُدنيا کے) 

کے اَلفاظ اُس مّدت کے لئے اِستعمال کئے گئے ہيں جس ميں ہمارے سورج سميت ‘ ِستَِّۃ ٔاَيَّامٍ ’مذکورةُ الصدر آيِت کريمہ ميں 
کا ُوجود سورج اور زمين کے ُوجود ميں آنے  جملہ اَجراِم سماوی کی تخليق عمل ميں آئی۔ بظاہر نظر آنے والے شب و روز

وقت کی ايک ايسی تغير پذير ُمعينہ مّدت ہے ‘ يَوم’سے قبل ناممکن تھا۔ لٰہذا يہ بات عياں ہے کہ قرآِن مجيد کا بيان کرده لفِظ 
  جو الکھوں، اربوں سالوں پر محيط ہو سکتی ہے۔

  تخليِق کائنات اور آٹھ قرآنی اُصول 
  ياِت قرآنی سے ہم درج ذيل نتائج اَخذ کر سکتے ہيں: مذکوره باال ا ٓ

کائنات از خود معرِض ُوجود ميں نہيں آئی بلکہ اُسے باری تعالٰی نے تخليق فرمايا ہے، يعنی اُس کی تخليق محض اِتفاقيہ  1-
)accidental) نہيں بلکہ ايک خالق (Creatorکے اِرادے اور فعِل خلق کا نتيجہ ہے۔ (  
 تخليق کو تين حصوں ميں تقسيم کيا گيا ہے: زيريں، باالئی اور وسطانی ۔ ۔ ۔ يعنی زمينی، آسمانی اور خالئی۔ کائنات کی  2-

i. Earthly Creation  
ii. Heavenly Creation  

iii. Intermediary Creation  
)اُس نے آسمانوں کو اور زمين کو اور جو کچھ  جيسا کہ سورةُ السجده ميں مذکور ہے "َخلََق السَّٰمَواِت َو األَرَض َو َما بَينَھَُما"
 44، :16 21، :38 50، :4 32، :59 25، :6 20اُن کے درميان ہے تخليق فرمايا(۔ يہی مضمون قرآِن مجيد ميں سوره نمبر :
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 ميں بھی بيان ہوا ہے۔ ارض و سما کے درميان عالِم خلق کو صحيح طور 85 43اور : 3 46، :85 15، :3778، :38اور  7
کی طرف توجہ کرنا اشد  cosmic extra galactic worldپر سمجھنے کے لئے دوِر جديد کی سائنسی تحقيقات کے مطابق 

  ضروری ہے، جس ميں کہکشائيں، ستارے اور سيارگاِن فلکی شامل ہيں۔
د اور کثرت آسمانوں کی طرح زمينيں بھی متعدد ہيں اگر سات کا عدد آسمانوں )باالئی طبقات( کے لئے محض تعد 3-
)plurality کے معنی ميں تصور کيا جائے تو زمين کی طرح کے اور طبقات اور سيارگان بھی متعدد معلوم ہوتے ہيں اور (

اگر سات کے عدد کو خاص اور معين تصور کيا جائے تو زمين سے بالکل ملتے جلتے سات طبقے يا سيارے ثابت ہوتے 
ئنس کو ابھی تحقيق و اِکتشافات کے مزيد کئی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا کيونکہ ہيں۔ اِس ُدوسرے مفہوم کے اِعتبار سے سا

  قرآِن مجيد نے يہ اِشاره اِس آيِت کريمہ ميں فرما ديا ہے:
  )12:65َهللاُ الَِّذی َخلََق َسبَع َسٰمٰوٍت وَّ ِمَن االَرِض ِمثلَھُنَّ (الطالق، 
  ات( زمينيں پيدا کيں۔هللا وہی ہے جس نے سات آسمان اور ان ہی کی طرح )س

  کائناِت ارض و سماء کی تخليق تدريجاً عمل ميں آئی۔ 4-
  ) چھ ايام (اَدوار) پر مشتمل ہے۔evolutionary process of the creationکائنات کی تخليق کا تدريجی عمل ( 5-
حکم اور قدرت سے قائم اور رواں کائناِت ارض وسماء کے جملہ اُمور ايک باقاعده نظام کے تابع ہيں جو باری تعالٰی کے 6-

  دواں ہے۔
) کائنات کے پورے نظام کو ايک مقصد اور نظم کے تحت مربوط اور منظم کرتی ہے divine planningاُس کی تدبير ( 7-

  جس کے نتيجے ميں جملہ اُمور اِس طرح انجام پاتے ہيں کہ کوئی ُوجود اُس ضابطۂ قدرت سے اِنحراف نہيں کر سکتا۔
يز کا زمينی حدود ميں داخل ہونا، اُس ميں سے خارج ہونا، کسی سيارے سے آسمان کی ُوسعتوں کی سمت جانا، کسی چ 8-

آسمانی ُوسعتوں سے زمين کی طرف اُترنا، کسی کا باقی رہنا اور ختم ہو جانا، الغرض يہ سب کچھ اُسی کے قائم کرده نظام 
  اور اُس کے جاری کرده قوانين کے مطابق ہے۔

  چھ ايام کا مفہوم قرآنی
اِن تمام نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہميں قرآِن مجيد ہی سے اِس اَمر کو متعين کرنا ہے کہ کائناِت ارض و سماء کی 

تدريجی تخليق کے ضمن ميں جن چھ ايام کا ِذکر آيا ہے اُن سے مراد کيا ہے! اگر يہ گمان کيا جائے کہ يہاں يوم سے مراد 
ے طلوع و غروب کے ساتھ قائم ہے اور چھ ايام سے مراد ہفتہ سے جمعہ تک کے معروف دن ہی وہی دن ہے جو سورج ک

ہيں تو يہ درست نہيں، اِس لئے کہ بات زمين و آسمان اور اُن کے مابين ساری کائنات کی تخليق سے متعلق ہو رہی ہے جس 
ہے کہ جب ابھی سورج، چاند اور زمين کی ميں سورج، چاند اور زمين وغيره کی اپنی تخليق بھی شامل ہے۔ صاف ظاہر 

تخليق خود عمل ميں نہيں آئی تھی تو اُس وقت طلوع و غروِب آفتاب کا نظام کہاں موجود تھا اور جب سورج کے طلوع 
وغروب کا نظام اَبھی معرِض عمل ميں نہيں آيا تھا تو معروف معنوں ميں ِدنوں اور ہفتوں کی گنتی کا کوئی تصّور ہی 

گھنٹوں پر مشتمل چھ 24تھا۔ بنابريں جب کائناِت ارض وسما کے اِس سلسلۂ تخليق کی مدت کو معروف معنی ميں  موجود نہ
ِدنوں پر محمول نہيں کيا جا سکتا تو پھر سوال پيدا ہوتا ہے کہ چھ ايام سے مراد کيا ہے؟ جواب بالکل واضح ہے کہ يوم سے 

) پر مبنی ہے اور ستہ ايام سے a long span of timeنہ طويل مدت () ہے جو ايک غير معيperiod/eraمراد ايک َدور (
  ) ہيں۔six periods of creationمراد چھ ادواِر تخليق (

  قرآِن مجيد نے بھی يَوم کے لفظ کو مختلف طويل مدتوں کے بيان کے لئے اِستعمال کيا ہے۔
  اِرشاِد ايزدی ہے:

َمآِئ اِٰلی االَ  ا تَُعدُّونَ يَُدبُِّر االَمَر ِمَن السَّ   )32:5(السجده، Oرِض ثُمَّ يَعُرُج اِلَيِہ فِی يَوٍم َکاَن ِمقَداُره اَلَف َسنٍَۃ ِممَّ
وه آسمان سے زمين تک ہر کام کی تدبير فرماتا ہے، پھر يہ کائنات اُسی کی طرف لوٹ جائے گی، ايک ايسے ِدن ميں جو 

  oتمہارے شمار کے مطابق ايک ہزار سال کے برابر ہو گا
س آيِت کريمہ ميں ہمارے نظاِم شمسی کے مطابق ايک ہزار سال کی مدت کو ايک "يوم" سے تعبير کيا جا رہا ہے۔ اِسی اِ 

  طرح ُدوسرے مقام پر پچاس ہزار سال کی مّدت کے لئے "يوم" کا لفظ اِستعمال کيا گيا ہے۔
  ارشاِد ربانی ہے:

وُح اِلَيِہ فِی يَوٍم    )70:4(المعارج، Oَکاَن ِمقَداُره َخمِسيَن اَلَف َسنَۃٍ تَعُرُج الَمٰلئَِکۃُ َو الرُّ
(روِز قيامت وه وقت ہو گا جب) فرشتے اور جبرئيؑل اُس کی طرف عروج کريں گے (اور يہ) اُس ِدن ہو گا) جس کا اندازه 
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  Oہزار سال ہے 50(ُدنيا کے) 
کہ تخليِق ارض و سماء کے ذکر ميں جن چھ ايام کا  جيسا کہ ہم نے پہلے ِذکر کيا کہ اِن آياِت مبارکہ سے يہ امر طے پا گيا

تذکره ہوا ہے اُن سے مراد چوبيس گھنٹوں کی مدت پر مشتمل ہمارے مرّوجہ ايام نہيں بلکہ خود قرآنی تصوِر يوم کے تحت 
ہے، ) ہے جو الکھوں کروڑوں اربوں برس پر بھی مشتمل ہو سکتا periodغير محدود طوالت پر مبنی مدت کا ايک َدور (

کيونکہ قرآِن مجيد نے اُس يوم کے لئے کوئی خاص مدت مقرر نہيں فرمائی۔ جب ايک جگہ ہزار اور دوسری جگہ پچاس 
ہزار سال کو يوم قرار ديا گيا ہے تو معلوم ہوا کہ اِسی لفِظ يوم کا اِطالق کئی الکھ اور کروڑ برس پر بھی ہو سکتا ہے، 

  ) ہيں۔six periods of creationکے چھ ادوار (بہرحال چھ ايام سے مراد تخليِق کائنات 
کی تفسير ميں  3ھ) نے بھی کی ہے۔ آپ سوره يونس کی آيت نمبر 951ہمارے اِس موقف کی تائيد اِمام ابوالسعود العمادی (

  رقمطراز ہيں:
فوق األرض مما اليتصّور تحققہ حين ال(فِی ِستَِّۃ اَيَّاٍم) ٔای فی ستۃ ٔاوقات، فإن النفس اليوم الذی ھو عبارةٌ عن زمان کون الشمس 

  )1182ٔارض و ال سمآء۔ (تفسيرابی السعود،
ہيں، کيونکہ وه ِدن جو سورج کے زمين پر طلوع ہونے سے ‘ چھ اَوقات و اَدوار’"فِی ِستَِّۃ اَيَّاٍم" (چھ ِدنوں ميں) سے مراد 

  موجود ہی نہ تھے۔عبارت ہے اُس کا تحقق ہی ممکن نہيں کيونکہ اُس وقت زمين و آسمان 
صاف ظاہر ہے ايسی صورت ميں يوم سے مراد کوئی مخصوص مّدت اور زمانہ ہی ليا جائے گا۔ اِمام راغب اِصفہانی نے 

  بھی اِس کی تصريح کی ہے، فرماتے ہيں:
  ) 553مفردات: "اَليَوُم" يعبّر بہ عن وقِت طلوِع الّشمس إلی غروبھا وقد يعبّر بہ عن مدة من الزمان ٔاّی مدة کانت۔ (ال

يوم سے مراد ايک تو سورج کے طلوع سے غروب تک کا وقت ہے اور ُدوسرے اُس سے مراد کسی بھی زمانے پر مشتمل 
  مدت ہے خواه وه جتنی بھی ہو۔

  عالمہ آلوسی سورۀ يونس کی تفسير ميں "ِستَِّۃ ٔاَيَّاٍم" کے تحت فرماتے ہيں:
ألنہ کما قيل عبارةٌ عن کون الشمس فوق األرض و ھو مما اليتصّور تحققہ حين ال  و ال يمکن ٔان يُراد باليوم اليوم المعروف،

  )11:64ٔارض و ال سمآء۔) روح المعانی، 
يہاں يوم سے مراد معروف معنی ميں ِدن نہيں ہو سکتا کيونکہ اُس کا اِستعمال زمين پر سورج کے طلوع ہونے سے عبارت 

  قت نہ زمين تھی نہ آسمان (اور نہ طلوِع آفتاب کا کوئی تصور)۔ہے اور وه ممکن ہی نہيں کيونکہ اُس و
، صفحہ 8، جز 5اِس امر کی تصريح اِمام آلوسی نے سورۀ اَعراف کے تحت بھی کی ہے۔ مالحظہ ہو روح المعانی جلد: 

آخرت کی مّدت ہے۔ ۔ ۔  ۔ حضرت عبد هللا بن عباس سے مروی اِس قول۔ ۔ ۔ کہ اُن ايام سے مراد اياِم ُدنيا نہيں بلکہ ايامِ 132
  سے بھی مذکوره باال تصور کی تائيد ہوتی ہے۔

  تخليق کے دو مراحل
قرآِن مجيد کا تفصيلی مطالعہ ہميں يہ حقيقت جاننے کے قابل بناتا ہے کہ کائنات کی تخليق و ترقی دو ايسے مراحل ميں 

  مکمل ہوئی جو چھ مکمل اَدوار ميں منقسم ہيں:
  مرحلۂ ما بعِد ظہوِر حيات 2-وِر حيات مرحلۂ ما قبِل ظہ 1-

  مرحلۂ ما قبِل ظہوِر حيات
عہدوں پر مشتمل ہے۔ قرآِن حکيم کی يہ آيِت ُمبارکہ اِس حقيقت کو يوں عياں 2اَدوار ميں سے پہلے 6يہ مرحلہ تخليق کے

  کرتی ہے:
نيَا بَِمَصابِيَح َو ِحفظًا ٰذلَِک تَقديُر الَعِزيِز فَقَٰضھُنَّ َسبَع َسٰمٰوٍت فِی يَوَميِن َو أَوٰحی فِی ُکلِّ َسَمآٍء أَمَرھَ  َمآَء الدُّ ا َو َزيَّنَّا السَّ

  )41:12(فصلت،Oالَعلِيمِ 
پھر اُن اُوپر کے طبقات کو دو اَدوار ميں مکمل سات آسمان بنا ديا اور ہر آسمان ميں اُسی سے متعلق اَحکام بھيجے، اور ہم 

) سے آراستہ کيا اور اُسے محفوظ بنايا۔ يہ زبردست اور علم رکھنے والے کا اِنتظام نے آسماِن ُدنيا کو چراغوں (ستاروں
  Oہے

مختلف اِنکشافات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آيِت ُمبارکہ کا ہر حصہ کائنات کے تخليقی  8يہ آيِت کريمہ اِس تناظُر ميں 
  و اِرتقائی خدوخال ظاہر کرتا ہے۔
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  پہال حصہ
  ت آسمانوں يا سات کائناتوں کے ُوجود کا اِنکشاف کرتا ہے۔آيت کا پہال حصہ سا

  ُدوسرا حصہ
  يہ حصہ اُس عرصے سے متعلق ہے جو تشکيِل کائنات ميں صرف ہوا۔

  تيسرا حصہ
آيِت کريمہ کے تيسرے حصے کے مطابق ہر آسمان يا ہر کائنات کو اُس کا مکمل نظام عطا کيا گيا ہے، ايک ايسا نظام يا 

  يک ايسا اِنتظامی ڈھانچہ جو اُس کی تشکيل سے متعلقہ اَفعال کا حامل ہو۔عمل درآمد کا ا
  چوتھا اور پانچواں حصہ

اِن حصوں ميں يہ بات بيان کی گئی ہے کہ ہمارا قريب ترين آسمان يا کائنات، جو ُوسعت پذير اور غيرمحُدود ہے، ناقابِل 
  شمار ستاروں سے بھری پڑی ہے۔

  چھٹا حصہ
ے کائنات ميں اِس قدر ُدوری ميں واقع ہيں کہ سات آسمانوں ميں سے ہمارا نزديک ترين آسمان اِس قدر کہکشائيں اور ستار

پھيالؤ اور غير محُدوديت کے سبب اِنتہائی محفوظ ہو گيا ہے۔ يہ بات اِنتہائی محيرالعقول ہے کہ روشنی (جو کائنات کا اپنا 
ر کا تيز ترين اور حتمی ذريعہ ہے، اُس کے لئے بھی کائنات اپنی ماّدی حصہ ہے) اور جو مجّرد ماّدی ذّرات کے لئے سف

کلوميٹر فی  2,99,792.458ميل يعنی  1,86,282.397بے پناه توسيع کے سبب ناقابِل فسخ ہے۔ واضح رہے کہ روشنی 
آِن مجيد کی ) سے اِس ُوسعت پذير کائنات ميں سفر کرتی ہے۔ بنيادی سائنسی حقائق قرvelocityسيکنڈ کی سمتی رفتار (

ميں ثبات کی ‘ سمتی رفتار’مذکوره باال آياِت کريمہ سے کس قدر حيرت انگيز حد تک مطابقت رکھتے ہيں! روشنی کی 
کی شرح کو طے کرتی ہے، سائنس کی دريافت کرده ايک ِزنده بنيادی حقيقت ہے اور يہ ايک ‘ سمتی رفتار’حقيقت جو 

کی ُوسعت کے تناظُر ميں اُس کے ناقابِل فسخ ہونے کے لئے پيدا کيا ہے، جيسا کہ تعالٰی نے کائنات هللا بنيادی قانون ہے جو ا
مذکوره باال آيات ميں بيان کيا گيا ہے۔ روشنی جو اِنتہائی چھوٹے مجّرد ماّدی ذّرات سے بنی ہے، کائنات ميں سفر کے لئے 

ں ہو سکتی۔ يہ کائنات ميں ماّدی ذّرات کی کی حامل ہے اور اُس سے تيز شے کبھی کوئی نہي‘ سمتی رفتار’بہت ہی زياده 
  اِنتہا درجے کی رفتار ہے۔

  ساتواں حصہ
رّب العّزت کی قدرت کو هللا يہ بھی قرآنی آيت کا ايک منطقی اور قطعی حصہ ہے جو ہميں يہ دعوت ديتا ہے کہ اگر کوئی ا

سے چاہيئے کہ وه اپنے نزديکی آسمان کے ماپ تول کر جاننا چاہے يا اُس کی تخليقی قّوت کا اِشاره حاصل کرنا چاہے تو اُ 
ناقابِل شکست و ريخت ہونے پر غور کرے، اپنے َدور کی سائنسی تحقيقات کی روشنی ميں قريبی کائنات کا قابِل ُمشاہده 
حصہ ديکھے جو سات آسمانوں ميں سے محض ايک ہے، جس ميں اربوں کہکشائيں ہيں، جن ميں سے ہر ايک اربوں 

ہے اور اربوں سيارے اربوں نوری سال کی مسافت پر واقع ہيں۔ ايک نوری سال اُس فاصلے پر مشتمل ستاروں پر مشتمل 
ميل فی سيکنڈ کی رفتار سے ايک سال ميں طے کرتی ہے۔ ہماری کہکشاں  282ہزار86ہوتا ہے جسے روشنی ايک الکھ 

کی تعداد کئی الکھ گنا زياده ہوتی تب بھی  کے ستاروں کے مابين فاصلہ اِس قدر زياده ہے کہ اگر اِس ميں موجود ستاروں
  ) بہت زياده پُر ہجوم نہ ہوتی۔Milky Wayہماری کہکشاں (

  آٹھواں حصہ
رّب العّزت ہر شے کا جاننے واال ہے۔ اِس هللا اِس آيِت ربانی کے آٹھويں اور آخری حصے ميں يہ بات بيان کی گئی ہے کہ ا

ی ناقابِل شکست و ريخت کائنات سميت ہر شے کا خالق و مالک اور قادِر کا مطلب يہ ہے کہ ُوہی سات آسمانوں اور ہمار
  مطلق ہے۔

کہا ‘ PKS2000‐300’) کی دريافت سے متحقق ہو سکتا ہے جسے quasarکائنات کا ناقابِل شکست و ريخت ہونا اُس قواسر(
ارب نوری سال کی مسافت  18ه ہم سے جاتا ہے۔ اُس قواسر کو آسٹريلوی اور برطانوی سائنسدانوں نے دريافت کيا تھا اور و

) سورجوں کی توانائی خارج کرتا ہے۔10,00,00,00,00,00,000نيل ( 10پر واقع کائنات کا بعيد ترين روشن جسم ہے اور 
اِس قواسر کی دريافت نے پہلے سے موجود اِس تصّور کو يکسر ُمسترّد کر ديا کہ کائنات کے آخری کنارے دريافت ہو 

) کا کہنا ہے کہ صحيح معنوں ميں جديد سائنسی تحقيق ہی ايک ناقابِل ترديد cosmologistsريِن تخليقيات (چکے ہيں۔ ماہ
حقيقت ہے جبکہ کائنات سے متعلق ِروايتی شعور ميں خطاء کا بے حد اِمکان پايا جاتا ہے۔ عين ممکن ہے کہ نئی دريافتيں 
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تصويِر عالم کو مکمل طور پر تبديل کر کے رکھ ديں۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب شُشم
  

  کرۀ ارضی پر اِرتقائے حيات

کائنات کی وسيع و عريض ساخت ميں زمين ايک اَيسے سورج کا اَدنٰی سا سياره ہے جو الکھوں کہکشاؤں کی ريل پيل ميں 
  سے ايک کہکشاں "ملکی وے" کے ايک کھرب ستاروں ميں ايک کنارے پر واقع ہے۔

) سينٹی گريڈ درجۂ حرارت کے ساتھ 1,50,00,000سورج نيوکليائی اِخراج کا ايسا ديو قامت منبع ہے، جو ڈيڑھ کروڑ (
گنا بڑا ہے اور زياده تر کائنات کے ہلکے ترين عناصر ہائيڈروجن اور  100چمک رہا ہے۔ اُس کا قطر زمين کے قطر سے 

  الکھ گنا زياده ہے۔ 3ين سے ہيلئم پر مشتمل ہونے کے باوجود اُس کی کميّت زم
کروڑ سال پيشتر اپنے سے6ارب 4ہمارا سورج ملکی وے کی ُدوسری يا تيسری نسل کا نمائنده ِستاره ہے، جو آج سے تقريباً 

) کے ملبے پر مشتمل گھومتی ہوئی گيس کے بادل سے معرِض ُوجود ميں آيا تھا۔ اُس supernovaپہلے عظيم نوتارے (
ر کے زياده تر ايٹم اپنے اندر نو ساختہ ہائيڈروجن اور ہيلئم کے کثيف گولے کی طرف اِکٹھے ہونے لگےگيس اور گرد و غبا

اور يوں وه ستاره ُوجود ميں آ گيا جسے آج ہم سب سورج کے نام سے جانتے ہيں۔ اُس گھومتے ہوئے گيسی ماّدے کا باقی 
اُس ماّدے سے نظاِم شمسی کے چاروں بڑے سيارے  حصہ نوزائيده سورج کے ِگرد چکر لگانے لگا، اور سب سے پہلے

ُمشتری، ُزحل، يورينس اور نيپچون تشکيل پائے۔ زمين سميت باقی تمام چھوٹے سيارے اور سيارچے کافی عرصہ بعد گرد و
  غبار کے باقی مانده ذّرات سے پيدا ہوئے۔

يق کرده تواُزن، ہم آہنگی اور تعاوِن باہمی نےرّب العزت کے تخلهللا زمين پر زندگی کے آغاز کے پہلے باہمی اِنحصار کے ا
پوری کائنات ميں قوانيِن فطرت کو جنم ديا اور پروان چڑھايا، جن کے تحت تمام کہکشائيں، ستارے، سيارے اور مختلف 
 سياروں پر ِزندگی گزارنے والی مخلوقات اپنا ُوجود برقرار رکھے ہوئے ہيں اور باہمی اِنحصار کے ساتھ مصروِف عمل

  ہيں۔
  کائنات کی اس شکل و صورت کو قرآِن مجيد يوں بيان کرتا ہے:

ٰمٰوِت َو األَرَض َکانَتَا َرتقًا فَفَتَقنَاھَُما َو َجَعلنَا ِمَن الَمآِء ُکلَّ 1  )21:30(االنبياء،O َشئ َحیٍّ أَفاَلَ يُؤِمنُونَ ۔ أَ َو لَم يََر الَِّذيَن َکفَُروا أَنَّ السَّ
نے نہيں ديکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمين (سب) ايک اِکائی کی شکل ميں جڑے ہوئے تھے، پس اور کيا کافر لوگوں 

ہم نے اُنہيں پھاڑ کر جدا کر ديا، اور ہم نے (زمين پر) ہر ِزنده چيز (کی زندگی) کی نمود پانی سے کی، تو کيا وه (اِن حقائق 
  Oسے آگاه ہو کر اَب بھی) اِيمان نہيں التے

  )21:31(االنبياء،Oَعلنَا فِی األَرِض َرَواِسَی أَن تَِميَد بِِھم َو َجَعلنَا فِيھَا فَِجاًجا ُسباُلً لََّعلَّھُم يَھتَُدونَ ۔ َو جَ 2
اور ہم نے زمين ميں مضبوط پہاڑ بنا ديئے تاکہ ايسا (نہ) ہو کہ کہيں (زمين اپنے مدار ميں) حرکت کرتے ہوئے اُنہيں لے 

ے اس (زمين) ميں کشاده راستے (دّرے) بنائے تاکہ لوگ (مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لئے) کر کانپنے لگے اور ہم ن
  Oراه پا سکيں

َمآَء َسقفًا مَّحفُوظًاج وَّ ھُم َعن ٰايَاتِھَا ُمعِرُضونَ 3   )21:32(االنبياء،O۔ َو َجَعلنَا السَّ
کہ اہِل زمين کو خال سے آنے والی ُمہلک قّوتوں اور اور ہم نے سمآء (يعنی زمين کے باالئی کّروں) کو محفوظ چھت بنايا (تا

  Oجارحانہ لہروں کے ُمضر اَثرات سے بچائيں) اور وه اُن (سماوی طبقات کی) نشانيوں سے ُروگرداں ہيں
  )21:33(االنبياء، O۔ َو ھَُو الَِّذی َخلََق الَّيَل َو النَّھَاَر َو الشَّمَس َو القََمَر ُکلٌّ فِی فَلٍَک يَّسبَُحونَ 4
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ہے جس نے رات اور ِدن کو پيدا کيا اور سورج اور چاندکو (بھی)، تمام (آسمانی کّرے) اپنے اپنے مدار کے هللا) اور ُوہی (ا
  Oاندر تيزی سے تيرتے چلے جاتے ہيں

ائِلِينَ ۔ َو َجَعَل فِيھَا َرَواِسَی ِمن فَوقِھَا َو بَاَرَک فِيھَا َو قَدََّر فِيھَآ أَقَواتَھَا ِفی أَربََعِۃ ٔاَ 5   )41:10(فصلت، Oيَّاٍم َسوآء لِّلسَّ
اور اُس نے اس (زمين کے) اندر بڑی برکت رکھی (قسم قسم کی کانيں اور نشوونما کی قوتيں) اور اُس ميں (اپنی مخلوق 

  Oکيلئے) چار مراحل ميں (زمين) ميں اُس کے ذرائِع نَِعم رکھے، جو ہر طلبگار کيلئے برابر ہيں
  )41:11(فصلت، Oإِلَی السََّمآِئ َو ِھَی ُدَخاٌن فَقَاَل لَھَا َو لِألَرِض ائتِيَا طَوًعا أَو َکرھًا قَالَتَا أَتَينَا َطائِِعينَ ۔ ثُمَّ استَٰوی 6

تعالٰی) آسمان کی طرف متوجہ ہوا کہ وه (اُس وقت) دھُواں (سا) تھا۔ پھر اُسے اور زمين کو حکم ديا کہ تم دونوںهللا پھر وه (ا
ار کے تواُزن کے لئے) خوشی سے آؤ يا نا خوشی سے، اُن دونوں نے کہا کہ ہم (فطری نظام کے تحت) خوشی(باہمی اِنحص

  Oسے حاضر ہيں
نيَا بَِمَصابِيَح  7- َمآَء الدُّ يُر الَعِزيِز َو ِحفظًا ٰذلَِک تَقدفَقََضاھُنَّ َسبَع َسٰمٰوٍت فِی يَوَميِن َو أَوٰحی فِی ُکلِّ َسَمآٍء أَمَرھَا َو َزيَّنَّا السَّ

  )41:12(فصلت،Oالَعلِيمِ 
پھر دو (خاص) مراحل ميں سات آسمان بنا ديئے اور ہر آسمان کے اَحکام اُس ميں بھيج ديئے، اور ہم نے آسماِن ُدنيا کو 

  Oچراغوں سے َرونق بخشی اور اُس کو محفوظ (بھی) کر ديا، يہ اِنتظام ہے زبردست (اور) علم والے رّب کا

  اور اُس کا فطری اِرتقاء تخليِق زمين
زمين اِبتدائی طور پر بے اِنتہا گرم تھی اور اِس پر کسی قسم کی فضا موجود نہ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ يہ ٹھنڈی ہوتی  1-

چلی گئی اور چٹانوں سے نکلنے والی گيسوں کے اِخراج سے اُس کے چاروں طرف ہوا کا ايک غالف چڑھ گيا۔ زمين کے 
فضا ہرگز اِس قابل نہ تھی کہ ہم اُس ميں ِزنده ره سکتے۔ اُس ميں آکسيجن بالکل نہيں تھی بلکہ ہائيڈروجن  اِبتدائی َدور کی

  سلفائيڈ جيسی زہريلی گيسيں تھيں۔
رّب العّزت نے ِزندگی کچھ ايسی اِبتدائی حالتوں ميں پيدا کی تھی جو سمندروں ميں ہی پنپ اور پروان چڑھ هللا اُس وقت ا 2-

ال کيا جاتا ہے کہ اُس دوران ميں ايٹموں کے ملنے کے نتيجے ميں ايسی بڑی بڑی ساختيں پيدا ہونے لگ گئی سکتی تھی۔ خي
) کہا جاتا ہے، اور وه امِر باری تعالٰی سے سمندروں ميں موجود macromolecules‘ (ميکروماليکيولز’ہوں گی، جنہيں 

ل ہو گئے ہوں گے۔ نئے ماليکيولوں نے مزيد ماليکيولز کو جنم ُدوسرے ايٹموں سے ايسی ہی مزيد ساختيں پيدا کرنے کے قاب
  تعالٰی نے ِزنده اَجسام کی خودکار اَفزائِش نسل کو ُوجود بخشا۔هللا ديا اور يوں ا

ِزندگی کی اُن اِبتدائی شکلوں نے بہت سے زہريلے ماّدے تحليل کر ديئے اور آکسيجن کو جنم ديا۔ يوں آہستہ آہستہ فضا اُن 3-
عناصر ميں تبديل ہوتی چلی گئی، جو آج ُروئے زمين پر بکثرت پائے جاتے ہيں اور اُس نو ترکيب شده فضا نے ترکيبی 

ِزندگی کی اَعلٰی اَقسام: حشرات، مچھليوں، مماليہ جانوروں اور باآلخر اَشرُف المخلوقات نسِل اِنسانی کو ترقی پذير ہونے کا 
  مں کو کرۀ ارضی کی خالفت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمايا۔تعالٰی نے سيدنا آدهللا موقع فراہم کيا، تب ا

  مراحِل تخليِق اَرض
زمين بھی اُنہی دو مراحل ميں تخليق ہوئی جن کا ِذکر پہلے گزر چکا ہے۔ قرآِن مجيد ميں اِسے زمينی تخليق کے ضمن ميں 

  يوں بيان کيا گيا ہے:
  )41:9(فصلت،Oفِی يَوَميِن َو تَجَعلُوَن لَہ ٔاَنَداًدا ٰذلَِک َربُّ الٰعلَِمينَ  قُل أَئِنَُّکم لَتَکفُُروَن بِالَِّذی َخلََق األَرضَ 

آپ (اُن سے) پوچھئے کہ کيا تم اُس ذات کے ُمنکر ہو جس نے زمين کو دو مراحل ميں تخليق کيا؟ اور (ُدوسروں کو) اُس کا 
  Oہمسر ٹھہراتے ہو؟ ُوہی تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے

کروڑ سال پہلے گيس اور 60ارب 4تحقيقات کے محتاط اندازے کے مطابق زمين کی تخليق آج سے کم و بيش  جديد سائنسی
تعالٰی ہی بہتر آگاه ہے۔ يہاں ہميں جديد سائنس قرآِن مجيد کے هللا گرد و غبار کے بادل سے عمل ميں آئی۔ اصل حقيقت سے ا

) کے جدَول کے مطابق ظہوِر حيات سےgeologyُت االرض (پيش کرده حقائق کی بھی تصديق کرتی نظر آتی ہے۔ علِم طبقا
ارب 4) کہتے ہيں۔ اُس َدور کے بارے ميں يہ اندازه لگايا گيا ہے کہ وه تقريباً asoic eraپہلے کے مرحلے کو اَيزويک اِيرا (

پھر آج سے تقريباً کروڑ سالوں پر محيط تھا۔ اُس زمانے ميں زمين کسی بھی نوِع حيات کے لئے قابِل سکونت نہ تھی۔ 5
ساڑھے پانچ کروڑ سال قبل اِذِن اِٰلہی سے زمين کے حاالت کو اِبتدائی اَنواِع حيات کے قابل بنايا گيا اور کرۀ ارضی پر حيات

)کی شکل ميں ُرونما ہونے لگی۔ يہيں سے عمِل تخليق کے ُدوسرے مرحلے کا آغاز algee) اور ايلجی (bacteriaبيکٹيريا (



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ہوتا ہے۔

  رحلۂ ما بعِد ظہوِر حياتم
  کرۀ ارضی پر ظہوِر حيات کے بعد کا مرحلہ چار اَدوار ميں منقسم ہے۔ قرآِن مجيد اِس بارے ميں يوں گويا ہوتا ہے:

ائِلِينَ    )41:10(فصلت،Oَو بَاَرَک فِيھَا َو قَدََّر فِيھَآ ٔاَقَواتَھَا فِی أَربََعِۃ ٔاَيَّاٍم َسوآء لِّلسَّ
ن کے) اندر بڑی برکت رکھی (قسم قسم کی کانيں اور نشوونما کی قوتيں) اور اُس ميں (اپنی مخلوق اور اُس نے اس (زمي

  Oکيلئے) چار مراحل ميں (زمين) ميں اُس کے ذرائِع نَِعم رکھے، جو ہر طلبگار کيلئے برابر ہيں
کيم ميں پيش کئے جانے والے اّولين ظہوِر يہ جان کر اِسالم پر ہمارا يقين مزيد پختہ ہوتا چال جاتا ہے کہ جديد سائنس قرآِن ح
  حيات کے بعد ِزندگی کے چار مراحل کی مکمل طور پر بھرپور حمايت کرتی ہے۔

  سائنسی تحقيقات جن چار اَدوار کو بيان کرتی ہيں وه يہ ہيں:
  Proterozoic Eraمرحلۂ ماقبِل عہِد حجری  1-
  Palaeozoic Eraمرحلۂ حياِت قديم  2-
  Mesozoic Eraُوسطٰی  مرحلۂ حياتِ  3-
  Cainozoic Eraمرحلۂ حياِت جديد  4-

  ۔ مرحلۂ ما قبِل عہِد حجری1
سے پہلے کا دور  stone ageکا نام بھی ديا جاتا ہے۔ يہ  Precambrian Timeکے عالوه  Proterozoic Eraاِس َدور کو 

  وئی:ہے۔ اُس دوران ميں زمينی زندگی چار ابتدائی آثار کی شکل ميں نمودار ہ
i. First Life Cells iii. Protista  

ii. Monera iv. Metazoa  

  ۔مرحلۂ حياِت قديم2
سال پہلے ہوا تھا۔ يہ وه َدور ہے  55,00,00,000) کہالتی ہے جس کا آغاز آج سے ancient lifeيہ دوِر قديم کی ِزندگی (

تعالٰی نے ِزندگی کو اُس کی ساده هللا ہو سکے، تب اجب کرۀ ارضی شروع شروع ميں اِس قابل ہوا کہ اُس پر زندگی کا آغاز 
  ترين شکلوں ميں سمندروں اور بعد اَزاں خشکی پر بھی پروان چڑھانا شروع کيا۔

  ) ميں تقسيم کيا گيا ہے:periodsاس َدور کو مزيد درج ذيل حصوں (
i. Cambrian Period  

ii. Ordovician Period  
iii. Silurian Period  

iv. Devonian Period  
v. Carboniferous Period  

vi. Permian Period  

  ۔ مرحلۂ حياِت ُوسطیٰ 3
کہتے ہيں۔ يہ وه َدور ہے جب کرۀ ارضی پر ہر طرف عظيُم الجثہ  middle lifeيہ زندگی کا وسطانی َدور ہے، جسے 

سال پہلے شروع  24,80,00,000جانوروں کی فرمانروائی تھی۔ ڈائنوسار اُسی َدور ميں پائے جاتے تھے۔ يہ َدور آج سے 
  سال تک قائم رہنے کے بعد آج سے تقريباً ساڑھے چھ کروڑ سال قبل اپنے اِختتام کو پہنچا۔ 18,30,00,000ہوا اور 

  نماياں حصے ہيں: 3اُس َدور کے درج ذيل 
i. Triassic Period  
ii. Jurassic Period  

iii. Cretaceous Period  
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  ۔ مرحلۂ حياِت جديد4
" کہتے modern lifeکا آغاز ہوا جسے "‘ مرحلہ حياِت جديد’کی پيچيده شکلوں ڈائنوسار وغيره کی تباہی کے بعد زندگی 

سال بيت چکے ہيں۔ ہميں سائنسی تحقيقات کی بدولت سب سے  6,50,00,000ہيں۔ زندگی کے اِس مرحلے کو شروع ہوئے 
  زياده معلومات اُسی َدور کے متعلق حاصل ہو سکی ہيں۔

  ) ميں يوں کی گئی ہے:periodsکی تقسيم مزيد درج ذيل حصوں (اِس 
i. Palaeocene Period  

ii. Eocene Period  
iii. Oligocene Period  
iv. Miocene Period  
v. Pliocene Period  

vi. Pleistocene Period  
vii. Holocene Period  

کہ اُس پر اعلٰی مخلوقات زندگی بسر کر سکيں۔ بيکٹيريا  اِن چاروں اَدوار ميں رفتہ رفتہ زمين اِس قابل ہوتی چلی گئی
)Bacteria) اور ايلجی (Algae کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اِبتدائی ‘ دوِر حياِت قديم’) سے شروع ہونے والے

ُم الجثہ ميں ڈائنوسار جيسے عظي‘ وسطی دوِر حيات’ پودوں اور سمندری مخلوقات کی تخليق عمل ميں آتی چلی گئی حتی کہ
ديو قامت جانور بھی پيدا ہوئے۔ تخليِق ارضی سے لے کر آج کے ِدن تک کرۀ ارضی پر چار برفانی َدور بھی گزر چکے 

سال قبل رونما ہوا تھا۔ اسی اثناء ميں جب زمينی ماحول اِس قابل ہوا کہ اُس  20,000ہيں، جن ميں سے آخری آج سے تقريباً 
رّب العزت نے سيدنا آدؑم کو خالفِت ارضی کی خلعت سے سرفراز فرماتے هللا ے تو اپر حضرِت انسان زندگی بسر کر سک

  ) ہے۔special creationہوئے مبعوث فرمايا۔ آدؑم کی تخليق "خلِق آخر" ہونے کے ناطے تخليِق خاص (
سال کی قدامت کے  ) سے ہے جو کئی ملينfossilsجديد سائنسی تحقيقات کا دار و مدار اَزمنہ قديم سے وابستہ حجری آثار (

حامل ہيں۔ قديم جانوروں اور پودوں کی وه باقيات جو پتھروں ميں محفوظ ہيں اُن کے مطالعہ سے زمين پر رہنے والی قديم 
مخلوقات کے ساتھ ساتھ ہميں اِس بات کا بھی بخوبی اَندازه ہوتا ہے کہ کرۀ ارض پر کس َدور ميں کس قسم کے موسمی و 

ں۔ مرنے والے اکثر جانوروں کے جسم ُدوسرے جانوروں کی خوراک کی نظر ہو جاتے يا پھر گل جغرافيائی حاالت رہے ہي
سڑ کر ختم ہو جاتے مگر بعض دفعہ ُمرده جسم مکمل طور پر فنا ہو جانے سے قبل کسی دلدل يا ريت ميں دفن ہو جاتا۔ اِرد 

ے سخت اور محفوظ بنا ديتے۔ اور يوں کروڑوں گرد کی ريت وغيره سے معدنی ذّرات اُس ُمرده جسم ميں شامل ہو کر اُس
سال بعد آج ہم نے اُن جسموں کو پتھروں ميں سے نکال کر اپنی تحقيق کا موضوع بنا ليا اور اُن فوسلز کی مدد سے بے 

ا ) پر تحقيق ميں پيش رفت ہوتی جfossilsشمار قرآنی حقائق بعينہ ثابت ہوتے ِدکھائی دے رہے ہيں۔ جوں جوں معُدوميات (
رّب العّزت کی خالقيت نکھر کر سامنے آ رہی ہے۔ وه ِدن ُدور نہيں جب سائنس خود اِنسان کو هللا تعالٰی هللا رہی ہے توں توں ا

  کی دہليز تک کھينچ الئے گی اور اِنسان پکار اُٹھے گا :
  )3:191َربَّنَا َما َخلَقَت ٰھَذا بَاِطالً۔ (آل عمران، 
  ے حکمت اور بے تدبير نہيں بنايا۔اے ہمارے رّب! تو نے يہ سب کچھ ب

  زمينی زندگی کا پانی سے آغاز
اِس عنصِر تخليق کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی ہے۔ جس ميں اِس اَمر کی صراحت ہے کہ ِزندگی کا آغاز پانی سے ہوا 

  ہے، بلکہ زيريں اور باالئی کائنات کی تخليق کے وقت بھی ہر سو پانی ہی پانی تھا۔
  ہے: ارشاِد ربانی

َکاَن َعرُشہ َعلَی الَمآِء۔ (ہود، :   )7 11َو ھَُو الَِّذی َخلََق السَّٰمَواِت َو االَرَض فِی ِستَِّۃ اَيَّاٍم وَّ
 ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو چھ اَدوار ميں پيدا فرمايا اور (اُس سے قبل) اُس کا تخِت اِقتدار پانی پر تھا۔هللا) اور ُوہی (ا

ضح طور پر پانی کا جملہ مظاہِر حيات پر مقّدم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ يعنی زمين و آسمان کی تخليق سے اِس آيِت کريمہ سے وا
  پہلے (عالِم ماّدی ميں صرف) پانی تھا۔

  ايک اور مقام پر اِرشاد فرمايا:
  )30 21(االنبياء،: Oَو َجَعلنَا ِمَن الَمآِئ ُکلَّ َشٔی َحیٍّ اَفاَلَ يُؤِمنُونَ 
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پر) ہر زنده چيز (کی زندگی) کی نمود پانی سے کی۔ کيا وه (اِس حقيقت سے آگاه ہو کر بھی) اِيمان نہيں  اور ہم نے (زمين
  Oالتے؟

) کو بيان کيا ہے جس کی تائيد دوِر جديد کی سائنس نے آج کر scientific factاِس آيِت قرآنی نے بہت بڑی سائنسی حقيقت (
  دی ہے۔

 two" کہالتا ہے اور جسے قرآن مجيد نے يَوَمين (Azoic Eraدرميانی زمانہ جو "تخليِق ارضی سے تخليِق حيات تک کا 
periods) سے تعبير کيا ہے وه زمانہ قبِل ظہوِر حيات ہے۔ جو پانی(water) اور پہاڑوں و چٹانوں (mountains / 
rocks کے بعد عمل ميں آيا مگر ) کا زمانہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ پہاڑوں کا وجود تو زمين کے معرِض ُوجود ميں آنے

  پانی اس وقت سے تھا جب زمين وآسمان پر مشتمل طبيعی کائنات کی تقسيم بھی عمل ميں نہيں آئی تھی۔
زمين پر زندگی کے آغاز کے اِبتدائی زمانے ميں بھی زندگی کے آثار اور مظاہر خشکی پر نظر نہيں آتے بلکہ صرف پانی 

‐Preنے اِس قرآنی امر کو ثابت کر ديا ہے کہ اُس َدور کے پہلے زمانے (ميں نظر آتے ہيں۔ جديد سائنسی تحقيق 
Cambrian Era ميں زندگی کے جملہ مظاہر و آثار فقط سمندروں تک ہی محُدود تھے اور اُن کا خشکی پر کوئی ُوجود نہ (

ُدود تھی اور خشکی پر اُس کا نام ميں بھی اِبتداًء ِزندگی فقط پانی تک مح Palaeozoic Eraتھا۔ قديم حيات کے ُدوسرے َدور 
  و نشان تک نہ تھا۔

 Ordovician Periodاور  Cambrian Periodکے شروع ميں Palaeozoic Eraجديد سائنسی تحقيق سے پتہ چلتا ہے کہ 
کے دونوں عرصوں ميں آبی حيات تو کرۀ ارضی پر موجود تھی مگر اُس عرصے ميں خشکی کی ِزندگی کا کوئی سراغ 

ا، لٰہذا يہ بات سائنسی تحقيق سے بھی پايۂ تحقيق کو پہنچ چکی ہے کہ قرآِن مجيد کا اِعالن بر حق ہے کہ "ہم نے نہيں ملت
ميں ہوا، جس ميں سب سے  Silurian Periodزندگی کے جملہ مظاہر کا آغاز پانی سے کيا ہے"۔ خشکی پر زندگی کا آغاز 

سال پہلے کی بات ہے۔ يہ پودے  43,80,00,000يہ آج سے تقريباً نامی پودے معرِض ُوجود ميں آئے۔  Cooksoniaپہلے 
بغير پتوں کے تھے اور سمندروں کے کناروں پر اُگے يعنی زندگی کی پہلی عالمات جو خشکی پر ظہور پذير ہوئيں وه بھی 

ديگر چھوٹے پانی سے ہی وجود ميں آئيں جبکہ اُس وقت تک پانی ميں ِزندگی پودوں، کيڑوں، الرووں، مچھليوں اور 
کروڑ سال بعد اگلے عرصے 3چھوٹے جانوروں کی شکل ميں کئی اِرتقائی مناِزل طے کر چکی تھی۔ پھر اُس سے 

Devonian Period  ميں زمين کے خشک حصوں پر کافی حد تک سبزه نظر آنے لگا۔ اِسی عرصے ميں درختوں کو ُوجود
) spiders)، مکڑياں (wingless insectsکيڑے مکوڑے (مال اور اُسی آخری حصے ميں خشکی پر بھی بغير پروں کے 

  اور ديگر چھوٹے جانور ظہور پذير ہوئے۔
اِن تاريخی شواہد پر کی جانے والی سائنسی تحقيقات سے اِس اَمر کی مکمل طور پر تصديق ہو جاتی ہے کہ زمينی ِزندگی 

غالب حصہ پانی پر ہی مشتمل ہے۔ ابھی تک زمين کا  کا آغاز پانی ہی سے ہوا۔ يہی وجہ ہے کہ اِبتداء سے اَب تک زمين کا
فيصد حصہ خشکی پر مشتمل ہے اور باقی دو تہائی سے بھی زياده حصہ پانی ہے۔ قرآِن مجيد نے سورةُ االنبياء ميں آج  29

  سے صديوں قبل جب کوئی اِن حقائق کا تصّور بھی نہيں کر سکتا تھا اِس حقيقت کا اِعالن کرتے ہوئے سوال کيا:
  )21:30ٔاَ فاََل يُؤِمنُوَن ؟ (األنبياء،

  کيا وه (اِن حقائق سے آگاه ہو کر بھی) ايمان نہيں التے؟
يہ وه چيلنج ہے جسے عالِم کفر تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، مگر يہ اُس وقت تک ممکن نہيں جب تک مسلمان علماء و 

صل نہيں کريں گے۔ َدوِر جديد کے اِن سائنسی حقائق اور مفسرين خود سائنسی علوم اور تحقيقات سے کماحقہ آگہی حا
اِنکشافات کا بغور مطالعہ کئے بغير قرآِن مجيد کی عظمت و حقانيت کے اَيسے ہزاروں گوشے ہماری نظروں ميں نہيں آ 

 سکتے۔

 

 اسالم اور جديد سائنس
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  باب ہفتم
  

  )Darwinismڈارِون کا مفروضۂ اِرتقائے حيات (

اِس باب ميں ہم کرۀ ارضی پر پائے جانے والے ِزندگی کے موجوده َدور اور تخليِق اِنسانی کے بارے ميں فرسوده ڈارِونی 
مفروضے کا پر حاصل بحث کريں گے۔ يہاں ڈارِون کے مفروضۂ اِرتقائے حيات کا سائنسی بنيادوں پر تجزيہ پيش کيا جا رہا 

  و سکے کہ يہ مفروضہ ہر قسم کی سائنسی صداقت سے مکمل طور پر خالی ہے۔ہے تاکہ عام قارئين پر يہ حقيقت عياں ہ
) کے آخری حصے Cenozoic Eraکرۀ ارضی پر پائے جانے والے اَدواِر حيات ميں سے اِس وقت ہم مرحلۂ حياِت جديد (

ارلس ڈارِون کے مطابق کہا جاتا ہے۔ چ‘ مماليہ جانوروں اور پرندوں کا َدور’ميں موجود ہيں، جسے سائنسی اِصطالح ميں 
سے تعلق رکھتی ہے۔ اُس نے اِنسان کو جانوروں کے ‘ مماليہ گروپ’نوِع اِنسانی بھی ُدوسرے بہت سے جانوروں کی طرح 

  درج ذيل حصے ميں شمار کيا ہے:
Phylum................................Chordata  

Sub‐Phylum.........................Vertebrata  
Class..................................Mammalia  
Order....................................Primate  

Superfamily...........................Hominoid  
Family.................................Hominoid  
Genus......................................Homo  

Species.............................Homosapien  
) ہی کی ايک ترقی يافتہ شکل قرار ديا ہے تب سے apeجب سے ڈارِون کے مفروضۂ اِرتقاء نے نوِع اِنسانی کو بوزنہ (

کہا جانے لگا ہے اور اِس ضمن ميں اِنسان کا الگ سے ِذکر نہيں کيا ‘ مماليہ جانوروں اور پرندوں کا َدور’موجوده َدور کو 
آِن مجيد نسِل اِنسانی کو "َخلِق آَخر" )مميز مخلوق( کہہ کر پکارتا ہے اور اُسے "أَحَسِن تَقويم" )بہترين بناَوٹ( جاتا۔ تاہم قر

کہا جانا چاہيئے۔ يہ بات بھی ِذہن نشين رہے کہ ‘ جانوروں، پرندوں اور اِنسانوں کا َدور’قرار ديتا ہے، لٰہذا اِس دور کو 
  مخلوقات ايک ہی َدور ميں ظہور پذير ہوئيں۔ جانور، پرندے اور اِنسان، تينوں 

  قرآِن حکيم بھی ايک مقام پر اِسی مفہوم ميں يوں فرماتا ہے:
  )6:38َو َما ِمن َدآبٍَّۃ فِی األَرِض َو الَ طَآئٍِر يَِّطيُر بَِجنَاَحيِہ إاِلَّ أَُمٌم أَمثَالُُکم۔ (االنعام،

نور) اور پرنده جو اپنے دو بازوؤں سے اُڑتا ہو (ايسا) نہيں ہے مگر يہ کہاور (اے اِنسانو!) کوئی بھی چلنے پھرنے واال (جا
  (بہت سی صفات ميں) وه سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہيں۔

  ڈارِونی اِرتقاء کا غيرسائنسی اَفسانہ
)، Monod)، مونوڈ (Oparin)، اوپرائن (Darwin)، ڈارِون (Mandle)، مينڈل (Malthas)، مالتھس (Lamarckليمارک (

) اور Darwinism)، ڈارِونزم (Lamarchism)، اور ُدوسرے بہت سے وه لوگ جنہوں نے ليمارکزم (Wilsonِولسن (
) جيسے اِرتقائی نظريات پيش کئے اُن کے تمام کئے َدھرے کا اِنحصار اِنسان اور ديگر Neo Darwinismنيوڈارِونزم (

ر ہے۔ جو حقيقت ميں محض مماثلتيں ہی ہيں اور اُن سے وه نتائج اَخذ جانوروں کے مابين پائی جانے والی کچھ مماثلتوں پ
  کرنا جو اُنہوں نے کئے کسی طرح بھی دُرست نہيں۔ وه مماثلتيں مندرجہ ذيل ہيں:

  )biological similaritiesحياتياتی مماثلتيں ( 1-
  )anatomical similaritiesعضوی يا ترکيبی مماثلتيں ( 2-
  )biochemical similaritiesماثلتيں (حياتی کيميائی م 3-
  )genetic similaritiesجينياتی مماثلتيں ( 4-

صدياں قبل اِن کا ِذکر 14يہ تمام مماثلتيں جو طويل سائنسی تحقيقات کی بدولت دريافت کی گئی ہيں، قرآِن مجيد نے آج سے 
سی) کا لفظ جانوروں، پرندوں اور اِنسانوں کے مابين ميں کر ديا تھا۔ "أَمثَالُُکم" (تمہارے جي 38سورۀ اَنعام کی آيت نمبر
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مختلف اَقسام کی مماثلتوں کی طرف واضح اِشاره کر رہا ہے، جس سے کالِم اٰلہی کی صداقت اور حقيقت آشکار ہوتی ہے۔ 
ہ تمام کے تمام تاہم قرآِن حکيم اُن مماثلتوں سے لئے جانے والے بيہوده ڈارِونی اِستدالل سے ہرگز اِتفاق نہيں کرتا اور ن

سائنسدان اِس سے اِتفاق کرتے ہيں۔ اِس کے عالوه خود ساختہ نظريۂ اِرتقائے حيات کے حاملين اپنے اِس َمن گھڑت فرسوده 
مفروضے کو قطعی طور پر ثابت بھی نہيں کر سکے۔ وه اپنے مفروضے ميں موجود تسلسل کے فقدان سے بھی بخوبی آگاه 

) کہتے ہيں۔ اُن بہت سی گمشده کڑيوں کے با وصف مفروضۂ missing links‘ (ده کڑياںگمش’ہيں۔ اس عدم تسلسل کو وه 
  اِرتقاء کی بہت سی خلِط مبحث اور متضاد تعبيرات کی جاتی ہيں اور کوئی بھی متفقہ نظريہ منظِر عام پر نہيں آ سکا۔

نی تصّورات سے ہم آہنگ ہيں، وه بالکل يہاں ہم پر يہ حقيقت بھی عياں ہوتی ہے کہ سائنسی تحقيقات کے وه گوشے جو قرآ
فطری انداز ميں منتج ہوتے ہيں اور سائنس اُس منزل تک پہنچنے ميں بآسانی کامياب ہو جائے گی۔ ُدوسری طرف تمام وه 

تصّورات جو قرآنی تعليمات سے متعاِرض ہوں کبھی بھی تذبُذب اور شکوک و شبہات سے نہيں نکل سکتے اور اُن ميں اِبہام 
لتباس ہميشہ برقرار رہے گا اور کوئی حتمی اور قطعی نتيجہ بھی برآمد نہ ہو پائے گا۔ يہی حالت مفروضۂ ارتقاء کی بھی و اِ 
  ہے۔

اب ہم يہاں ڈارِون کے غير منطقی مفروضۂ اِرتقاء کے بارے ميں ترکی کے نامور محقق ڈاکٹر ہلوک نور باقی کی تحقيق 
  گھڑت اَفسانہ طشت اَز بام ہو سکے۔پيش کرتے ہيں تاکہ اِرتقاء کا يہ َمن 

) نے آج سے تقريباً ايک سو سال قبل کيمبرج يونيورسٹی Charles Darwinڈاکٹر ہلوک نور باقی کے بقول چارلس ڈارِون (
) biology) سے گريجويشن کی ڈگری حاصل کی۔ اِس سے پہلے اُسے علِم حياتيات (Christ's Collageکے کرائسٹ کالج (

) کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ اُس نے يہ دعوٰی کيا کہ اِنسان ايک جانور تھا جس کا اِرتقاء medical science(يا علُم الطب 
) سے پروان چڑھا ہے۔ بہت سے سائنسدان بالape) سے ہوا اور وه بوزنہ (unicellular organism‘ (يک خلوی جسيمے’

بن بيٹھے، اور يوں جلد ہی اِرتقاء کا يہ اَفسانہ اپنی پوری رفتار  سوچے سمجھے اُس کی باتوں ميں آ گئے اور اُس کے ہم نوا
کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ يہ مفروضہ کئی سال تک ُدنيا بھر کے تمام تعليمی اِداروں ميں اِس طرح پڑھايا جاتا رہا جيسے يہ 

  نہيں ہے۔واقعی کوئی سائنسی حقيقت ہو، حاالنکہ سائنسی تحقيقات سے اُس کا ُدور کا بھی واسطہ 
) کے بقول اِرتقاء۔ ۔ ۔ اِنسان کا جانور کی ترقی يافتہ قسم ہونا۔ ۔ ۔ Duane Gishدوِر جديد کے ايک سائنسدان ُدواں ِگش (

) جو بيالوجی کا R. B. Goldschmidtمحض ايک فلسفيانہ خيال ہے، جس کی کوئی سائنسی بنياد نہيں ہے۔ آر بی گولڈسمتھ (
ساتھ مفروضۂ اِرتقاء کا پُر زور حامی بھی ہے، اِس حد تک ضرور ديانتدار ہے کہ اُس نے يہ ايک پروفيسر ہونے کے ساتھ 

تسليم کيا ہے کہ اِرتقاء کے حق ميں تمام تر شکوک و شبہات سے باال تر کوئی شہادت ميسر نہيں آ سکی اور يہ محض 
  تصّورات کا ايک تانا بانا ہے۔

  مفروضۂ اِرتقاء کا کھوکھال پن
لوم سے نابلد لوگ اِس حقيقت سے آگاه نہيں کہ ڈارِونزم اور نيوڈارِونزم کے خالف سائنسی شہادتوں کے اَنبار سائنسی ع

لگتے چلے جا رہے ہيں۔ اِس قسم کے نظريات باطل اور فرسوده سوچ کے حامل گمراه لوگوں کے لئے ہميشہ سے پسنديده 
شوز پيدا کرتے رہتے ہيں جن کا حقيقت سے ُدور کا بھی مشاغل رہے ہيں، جو محض شہرت کی خاطر بال تحقيق ايسے اي

واسطہ نہيں ہوتا۔ پچھلے چند برسوں سے اِس مفروضہ کے خالف تنقيد ميں بڑے بڑے ماہريِن حياتيات کا بھرپور اِضافہ ہوا 
) اور biology() نے اپنے مقاالت ميں اِس حقيقت کا اِنکشاف کيا ہے کہ علِم حياتيات Jeremy Rifkinہے۔ جيريمی ِرفکن (

)، پائرے پال گريس C. H. Waddington) کے بہت سے تسليم شده محققين مثالً سی ايچ واڈنگٹن (zoologyعلِم حيوانات (
)Pierre‐Paul Grasse) اور سٹيفن جے گولڈ (Stephen J. Gold وغيره نے مفروضۂ اِرتقاء کے حامی نيم خوانده (

  بام کر ديا ہے۔جھوٹے سائنسدانوں کے جھوٹ کو طشت اَز 
) نے دو ٹوک انداز ميں واضح کر ديا Prof. Macbeth) اور پروفيسر ميکبتھ (Prof. Goldschmidtپروفيسر گولڈ سمتھ (

ہے کہ مفروضۂ اِرتقاء کا کوئی سائنسی ثبوت نہيں ہے۔ اِس نظريئے کے پس منظر ميں يہ حقيقت کارفرما ہے کہ نيم 
ے خود ساختہ سائنس کو اِختيار کيا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج اَخذ کئے ہيں۔ سائنسدانوں نے اُوٹ پٹانگ طريقوں س

مفروضۂ اِرتقاء کے حق ميں چھپوائی گئی بہت سی تصاوير بھی جعلی اور َمن گھڑت ہيں۔ اِن تمام اِبتدائی حقائق کے باوجود 
نی کا بالتفصيل ِذکر کر ديا جائے جسے بھی ہم يہ ضروری سمجھتے ہيں کہ حياتياتی معاملے سے متعلق اِس اَندرونی کہا

اِرتقاء کے حامی اپنے نظريئے کی بنياد تصّور کرتے ہيں، تاکہ قرآِن مجيد اور اُس کی تفاسير کا مطالعہ کرنے والے لوگوں 
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  کے قلوب و اَذہان ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کے دروازے مکمل طور پر مقفّل ہو جائيں۔

  قسام۔ خليوں کی َمن گھڑت اَ 1
پر اَڑے ہوئے ہيں، ‘ اِرتقائی’اور ‘ بنيادی’اپنے اِبتدائی تصّورات کے مطابق اِرتقاء کے حامی ابھی تک خليوں کی دو اَقسام: 

ء کے بعد اِس حقيقت کا انکشاف ہو گيا 1955حاالنکہ تحقيق کے بعد يہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ يہ تقسيم غير حقيقی ہے۔ 
(يعنی کيميائی تعميراتی بالکوں) کے لئے  DNAفيصد تک ايک جيسا ہی ہوتا ہے اور  99بانہ  تھا کہ تمام خليوں کا تانہ

فيصد تک پائی جاتی ہے۔ خليوں کے مابين فرق محض اُن کے رياضياتی پروگراموں ميں پايا جاتا  100يکسانی کی يہ شرح 
ہ کسی پودے کے خلئے کا پروگرام آکسيجن کو ہے۔ جس سے کسی طور بھی اِرتقاء پسندوں کا اِستدالل دُرست نہيں، جيسا ک

عمل ميں النا ہے جبکہ جگر کے خلئے کے ِذّمہ صفراوی ماّدے کی پيدائش ہے۔ اِن کمپيوٹرائزڈ پروگراموں کے حامل 
يہ  قرار نہيں ديا جا سکتا۔ کيونکہ اُن ميں‘ اِرتقائی’يا ‘ قديم’خليوں کو محض مختلُف النوع کام سر انجام دينے کی بناء پر 

صالحيتيں بتدريج نہيں آئيں بلکہ اُن کی تخليق کے وقت سے ہی موجود تھيں۔ اِس لئے اُن سے متعلق اِرتقاء کا دعوٰی ہرگز 
دُرست نہيں ہو سکتا۔ سو مفروضۂ اِرتقاء کے حاميوں کو سب سے پہلے تو کسی خلئے اور اُس کے رياضياتی پروگرام سے 

  ی چاہيئے۔متعلق اپنی معلومات کی اِصالح کر لين
  ۔ اِرتقاء کا عمل ُسست َرو ہے۔ ۔ ۔ ؟2

مفروضۂ اِرتقاء کے حاميوں کے خيال ميں سلسلۂ اِرتقاء کے موجوده َدور ميں نظر نہ آنے کا سبب يہ ہے کہ يہ عمل بہت 
يں کہ آہستگی سے الکھوں کروڑوں سالوں ميں ُوقوع پذير ہوتا ہے۔ يہ دليل بھی سراسر بے ہوده ہے کيونکہ ہم ديکھتے ہ

) نمودار ہوا اور Surtseyء ميں آئس لينڈ کے قريب زلزلے اور الوا پھٹنے کے عمل سے ايک نيا جزيره سرٹسے (1965
محض سال بھر کے اندر اندر اُس ميں ہزاروں اَقسام کے کيڑے مکوڑے، حشراُت االرض اور پودے پيدا ہونا شروع ہو گئے۔

ميں نہيں آ سکی کہ وه سب وہاں کيسے اور کہاں سے آئے۔ ۔ ۔ ! قابِل توجہ بات  يہ بات اَبھی تک کسی اِرتقاء پسند کی سمجھ
  يہ ہے کہ اگر اِرتقاء کا عمل ُسست َرو ہے تو محض ايک سال ميں وہاں اِتنی مخلوقات کيسے پيدا ہو گئيں؟

  ۔ جينياتی تبّدل ہميشہ تخريبی ہوتا ہے3
ت کا عمل جينياتی خصوصيات ميں تبّدل کے ذريعے ُوقوع پذير ہوا۔ يہ مفروضۂ اِرتقاء کے حاميوں کے نزديک اِرتقائے حيا

دعوٰی بھی صحيح معنوں ميں حقيقت کو مسخ کرنے کے ُمترادف ہے۔ اصل حقيقت يہ ہے کہ تبّدل کبھی بھی تعميری نہيں 
ربات سے يہ بات ثابت ) کے تجMullerہوتا بلکہ ہميشہ تخريبی ہی ہوتا ہے۔ تبّدل کو دريافت کرنے والے سائنسدان ملّر (

ہوتی ہے کہ تعميری جينياتی تبديلی کا حقيقت ميں کوئی ُوجود نہيں، جينياتی تبّدل ہميشہ تخريبی ہی ہوتا ہے۔ اِس سلسلے ميں 
کئے جانے والے تجربات ميں بھی يہ حقيقت اِسی طرح عياں ہوئی کہ جينياتی خصوصيات کبھی بھی مثبت انداز ميں تبديل 

بلکہ اُن کی تبديلی ہميشہ تباہی کی طرف ہی جاتی ہے، جس کا نتيجہ کينسر يا موت کی صورت ميں ظاہر ہوا  نہيں ہوا کرتيں
کرتا ہے۔ يا پھر بگڑنے والی خصوصيات پہلے سے کمزور جسيمے کی تخليق کا باعث بنتی ہيں، جيسا کہ ملّر کے تجربات 

ايک بہترين مثال ہے۔ آج تک کئے گئے ہزارہا تجربات سے حاصل ہونے والی سبز آنکھوں والی مکھی کمزور جسيمے کی 
کے باُوجود کوئی بھی کسی جسيمے ميں ہونے والے مثبت تبّدل سے نيا جسيمہ حاصل نہيں کر سکا۔ جبکہ ُدوسری طرف 
ہڈی کے گودے ميں واقع ايک پِدری خلئے کے ذريعے ہر سيکنڈ ميں الکھوں کی تعداد ميں مختلف نئے خلئے پيدا ہوتے 

  ے ہيں۔ اگر تبّدل کے اَفسانے ميں ذرا بھی حقيقت ہوتی تو اب تک يہ عجوبہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہوتا۔رہت

  ۔ علمی دھوکہ دہی کی ننگی داستان4
اِرتقاء کے حاميوں کا يہ دعوٰی ہے کہ موجوده آدمی اور اُس کے قديم ُوجود ميں ربط پيدا کرنے واال ڈھانچہ موجود ہے۔ اُن 

) کا تھا، جس ميں موجود دھوکے کا اِنکشاف Piltdown Manب سے زياده مشہور ڈھانچہ پِلٹ ڈاؤن آدمی (ميں سے س
‘ بِرٹش ميوزيم’کے ذريعے ثابت ہو چکا ہے، جس کے بعد اُسے تمام تر بے ہوده تحريروں سميت ‘ ريڈيو ايکٹو تجربات’

نسانی کا ناطہ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اُس کے ِدماغ سے نکال باہر پھينکا گيا ۔ مزيد برآں قديم مخلوق جس سے نوِع اِ 
کے مطابق اِن دونوں کے درميان ‘ مفروضۂ اِرتقائ’گرام ہے۔ 1350گرام ہے جبکہ اِنسان کے ِدماغ کا وزن 130کا وزن 

يک بھی ِزندهجسيمے ہونے چاہئيں۔ اور يہ بات ناقابِل تسليم ہے کہ اُن ميں سے کوئی ا10رابطہ پيدا کرنے کے لئے کم از کم 
) تو آج بھی اپنی تمام تر اَقسام سميت ِزنده apeنہ بچ سکا ہو۔ ہم اِرتقاء کے حامی گروه سے يہ سوال کريں گے کہ بوزنہ (
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  اَقسام سب کی سب کدھر گئيں۔ ۔ ۔ ؟ 10ہے مگر اُس کے اور اِنسان کے درميان پائی جانے والی ممکنہ

  ۔ اَپنڈکس ہرگز غير ضروری نہيں5
) سلسلۂ اِرتقاء ہی کی appendixاء پسند تو اِس حد تک گئے ہيں کہ اُن کے نزديک اِنسان کی آنتوں ميں سے اَپنڈکس (اِرتق

بے مقصد باقيات ميں سے ايک ہے۔ حاالنکہ ہم ديکھتے ہيں کہ اَپنڈکس جسم کے چند ُمستعد ترين اَعضاء ميں سے ايک ہے 
ام کرتی ہے۔ وه آنتوں کا لُعاب چھوڑتی اور آنتوں کے بيکٹيريا کی اَقسام اور ) کا کtonsilsجو نچلے بدن کے لئے لَوَزتين (

اُن کی تعداد ميں باقاعدگی التی ہے۔ اِنسانی جسم ميں کوئی عضو بھی ہرگز فضول نہيں ہے بلکہ بہت سے اَعضاء بيک وقت 
  متنّوع اَقسام کے بہت سے اَفعال سر انجام ديتے ہيں۔

  يافتہ نہيں۔ کوئی مخلوق اِرتقاء 6
مفروضۂ اِرتقاء کے جنم لينے کا سبب يہ ہے کہ اِس مفروضہ کے حاملين مذہِب عيسائيت سے شعوری و الشعوری سطح پر 

بدلہ لينے کی غرض سے خالِق کائنات کے ُوجود سے اِنکاری ہيں، اِس لئے وه اپنی خود ساختہ مقصديت کی تالش ميں 
ه اپنی دانست ميں قديم اور ترقی يافتہ دونوں مخلوقات کے درميان قائم کرده کڑيوںمفروضۂ اِرتقاء کے ِگرد گھوم رہے ہيں۔ و

ميں موجود روز اَفزوں پيچيدگيوں کو حل کرنے ميں مصروِف عمل ہيں۔ ليکن اِس اِرتقاء کے سلسلے ميں اُن کے مفروضے 
وه کبھی بھی کماحقہ يہ بات ثابت نہيں  َمن مانے اور محض اُن کے اپنے ہی ِذہنوں کی اِختراع ہيں۔ اپنے نظريئے کے تحت

سب سے بلند مقام رکھتی ہے۔ ‘ تتلی’سے اُن کی ُمراد کيا ہے؟ ِمثال کے طور پر خوشنما رنگوں ميں ‘ کمال’کر سکتے کہ
کا کوئی جواب نہيں جو ايک بہترين ريڈار کی نظر کی حامل ہوتی ہے۔ ياداشت ‘ چمگادڑ’بجلی کے آالت کے حوالے سے 

سب سے ترقی يافتہ مخلوق ہے۔ اور جنگی معامالت ‘ ڈولفن’رکھنے اور ِدماغ کے زياده وزن کے معاملے ميں کو محفوظ 
جو ايک چيونٹی سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، تمام مخلوقات سے زياده ترقی يافتہ ہے۔ اُس کا ہتھيار ‘ ديمک’کے حوالے سے 

اُس کے ماحول کے ہر جسيمے کو مارنے کی صالحيت  ڈگری سينٹی گريڈ ہے جو100اَيسا زہر ہے جس کا نقطۂ کھوالؤ 
رکھتا ہے۔ يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اِن سب کو کس نے اِرتقائی عمل سے گزارا؟ اور اِن کا اِرتقاء کس مخلوق سے عمل 

ق ہے، پھر) اِس حقير ديمک سے بہت پيچھے َره جانے والی قديم مخلوapeميں آيا؟ کيميائی جنگ کے سلسلے ميں تو بوزنہ(
  يہ ِزنده مخلوقات ميں سے اِنسان کے قريب ترين مخلوق کيونکر کہال سکتا ہے۔ ۔ ۔ ؟

  )کی حقيقتSurvival of the fittest۔ بقائے اَصلح (7
 survival of the‘ (بقائے اَصلح’يا ‘ فطری چناؤ’مفروضۂ اِرتقاء کی حاميوں کا ايک دعوٰی يہ بھی ہے کہ تمام مخلوقات 

fittest( ) کے قانون کے تابع ہيں۔ اِس سلسلے ميں وه ڈائنوسارdinosaur کی ِمثال ديتے ہيں جس کی نسل ہزاروں سال (
الکھ15پہلے کرۀ ارضی سے کليتاً معُدوم ہو گئی تھی۔ ليکن اِس تصوير کا ُدوسرا ُرخ کچھ يوں ہے کہ ُروئے زمين پرموجود 

سے زياده نہيں ہے۔ اِس موقع پر سب سے اہم 100عُدوم مخلوقات کی تعداد اَقسام پر مشتمل ِزنده مخلوقات کے مقابلے ميں م
بات يہ ہے کہ بہت سی مخلوقات اپنے ماحول ميں موجود مشکل ترين حاالت کے باُوجود الکھوں سالوں سے ِزنده ہيں اور 

  نہيں ہو گيا۔ مفروضہ ارتقاء کے حاميوں کے نظريہ بقائے اَصلح کے مطابق اُن کا ُوجود کرۀ ارضی سے ناپيد
  يہاں ہم اِس سلسلے ميں تين اہم ِمثاليں دينا ضروری سمجھتے ہيں:

-i اَندھی مچھلی  
مچھلی کی ايک ايسی قسم جو بصارت کی صالحيت سے محروم ہے اور سمندر کی تہہ ميں رہتی ہے۔ اُس مختصر سے 

ديکھنے والی مچھليوں کی چند اَقسام  ماحول ميں اُس کے ساتھ ريڈار کے نظام کی حامل اور برقی صالحيت کی مدد سے
بھی پائی جاتی ہيں۔ اگر اِرتقاء پسندوں کی تحقيق دُرست ہوتی تو اَندھی مچھلی باقی دونوں اَقسام کی مچھليوں کی غارت گری

تھ سے مفقود ہو چکی ہوتی، ليکن ہم اِس بات سے بخوبی آگاه ہيں کہ مچھلی کی يہ تينوں اَقسام الکھوں سالوں سے ايک سا
  پُرامن طور پر ِزندگی بسر کر رہی ہيں اور ايک ُدوسرے کی نسل کی بقاء کے لئے خطره پيدا نہيں کر سکيں۔

-ii اَندھا سانپ  
يہ َدرحقيقت چھپکلی کی ايک قسم ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہيں ہوتے اِس لئے اِس مخلوق کے لئے ِزندگی اِنتہائی ُدشوار ہوتی 

کھوں سال سے کرۀ ارض پر موجود ہے۔ وه اِس مروِر اَيام سے معُدوم ہوا اور نہ اِرتقائی ہے، ليکن اِس کے باُوجود وه ال
  عمل سے گزر کر حقيقی چھپکلی ہی بن سکا۔ اِرتقاء کے بنيادی اُصولوں سے متعلق قصے کہانياں کہاں گئيں۔ ۔ ۔ ؟
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-iii آسٹريلوی خارپُشت  
جو اپنے بچے کو کنگرو کی طرح اپنے پيٹ سے ُمعلّق تھيلی ميں  آسٹريليا ميں ايک خاص قسم کا خار پُشت پايا جاتا ہے

اُٹھائے پھرتا ہے۔ وه ہزارہا سال کے اِرتقائی عمل کے تحت اپنے جسم ميں ايسا تبّدل کيوں نہيں التا جس کی بدولت اِس 
 ون سے ره سکے؟ تکليف ِده جھلی سے اُس کی جان چھوٹ جائے اور وه بھی ُدوسرے عام خار پُشتوں کی طرح آرام و سک

رّب العّزت نے اُس کے لئے ايسا ہی چاہا ہے۔ وه خار پُشت اپنی ِزندگی سے مطمئن ہے اور هللا اِس کی وجہ فقط يہ ہے کہ ا
رّب العزت کا تابع فرمان رہے گا۔ مفروضۂ اِرتقاء کا کوئی حامی اِس راز سے کبھی آگاه نہيں ہو سکتا کيونکہ هللا اُسی طرح ا

  حد سے گزرتے ہوئے اَندھی منطق کے گرداب ميں اُلجھا ہوا ہے۔وه مذہب ُدشمنی ميں 
تعالٰی نے ہی هللا فطری چھانٹی يعنی بقائے اَصلح کے عجوبہ کی کوئی حيثيت نہيں، التعداد مخلوقات کی نمائش کے لئے ا

  مختلف اَنواِع حيات کو تخليق کيا ہے۔

  ۔ اَصناف کا تنّوع8
) سے amoebaدُرست ہوتا تو ہر مخلوق ميں اَيسا اِرتقاء عمل ميں آتا کہ وه اَميبا ( اگر مفروضۂ اِرتقاء کے حاميوں کا دعویٰ 

شروع ہو کر زنجير کی کڑيوں کی طرح ايک ہی قسم کی اَصناف بناتی چلی جاتی۔ اور يوں اُس اميبا سے ايک ہی قسم کے 
نکلتے يا زياده سے زياده ہر ايک کی کيڑے، ايک ہی قسم کی مچھلی، ايک ہی قسم کے پتنگے اور ايک ہی قسم کے پرندے 

الکھ سے زياده اقسام ہيں۔ پھر يہ کس قسم کا اِرتقاء 3چند ايک اَقسام ہو جاتيں۔ حاالنکہ ہم ديکھتے ہيں کہ صرف پتنگوں کی 
  ہے۔ ۔ ۔ ؟

تيات کی تقريباً تمام مزيد برآں جانوروں کی تمام اَنواع ميں ہر قسم کی قابِل تصّور اَقسام پائی جاتی ہيں۔ جيوميٹری اور حيا
سے زائد نمونے تو صرف تتليوں کے 10,000ممکنہ صورتوں ميں مخلوقات کی اَنواع و اَقسام موجود ہيں۔ رنگوں کے 

  پروں ميں پائے جاتے ہيں۔ اِس کے عالوه ہر نوع اپنی چھوٹی اور بڑی جسامتيں رکھتی ہے۔ جيسا کہ:
  چھپکلی............اور..........مگرمچھ

  ..........اور...........شيربلی...
  امريکی چوہا........اور..........خنزير

هللا اگر اِرتقاء کا کوئی ُوجود ہوتا تو ہر نوع ايک ہی سمت ميں پروان چڑھتی جبکہ صورتحال اِس کے برعکس ہے، کيونکہ ا
  ش کا اِہتمام کر رکھا ہے۔ربُّ العّزت نے اپنی مخلوقات کی بے شمار اَنواع و اَقسام سے گويا ايک عظيم الشان نمائ

  ۔ سائنسی علوم کی عدم قبوليت9
  مختلف سائنسی علوم کے نکتۂ نظر سے اِرتقاء کا عمل حاليہ سالوں ميں مکمل طور پر ناممکن قرار پا گيا ہے۔

-i ) طبيعياتPhysics(  
ر بھاری عناصر ہائيڈروجن سے پيدا نہيں علِم طبيعيات ميں کسی قسم کا کوئی اِرتقاء نہيں ہو سکتا۔ پُر اَمن اِرتقاء کے طور پ

) بنانا چاہيں گے تو اُس کے نتيجے ميں آپ heliumاَيٹموں کو مال کر ہيلئم ( 4يا  2ہوئے۔ اِسی لئے اگر آپ ہائيڈروجن کے 
) کی mushroom‘ (کھمبی’) ہی حاصل ہو گا جس کے سبب تمام ماحول thermonuclear bomb‘ (تھرمونيوکليئربم’کو 

  دھُوئيں کے بادلوں سے اَٹ جائے گا۔شکل کے 
-ii ) رياضیMathematics(  

 L:4[1020رياضياتی اِعتبار سے بھی اِرتقاء بالکل ناممکن ہے۔ اَميبا سے کيڑا بننے تک اِرتقاء کے لئے جينی کوڈ ميں 
R:235]39 ه کائنات کی عمر کھرب سال ۔ ۔ ۔ گويا موجود100تبديلياں مطلوب ہيں، جو فی سيکنڈ ايک تبديلی کی شرح سے

) سے اِنسان بننے کے اِرتقائی عمل کے لئے apeگنا زياده وقت ۔ ۔ ۔ ميں مکمل ہو سکتی ہيں۔ ايک بوزنہ (500سے 
10520]L:4 R:235]3  تبديليوں کی ضرورت ہے، يہ تبديلياں اِتنی کثير تعداد پر مشتمل ہيں کہ اگر ہم اِس کائنات کی ايک

يِر اِستعمال الئيں تو بھی اُسے پانے ميں قاصر رہيں گے۔ مزيد موازنے کے لئے اِتنا جان لينا چوتھائی مرّکبات کی قّوت کو ز
گنا سے زياده بڑا نہيں ہے۔ اِن سب حقائق سے يہ ظاہر 10124ہی کافی ہے کہ کائنات کا قطر ايک اِليکٹران کے قطر سے 

  ہوتا ہے کہ اِرتقاء کا يہ تصّور رياضياتی ناممکنات ميں سے ہے۔
-iii ) حياتياتBiology(  

حياتياتی طور پر بھی اِرتقاء کسی صورت ممکن نہيں۔ آج کے اِس ترقی يافتہ َدور ميں بھی سائنسی ذرائع کی معاونت سے 
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) ۔ ۔ ۔ جو ايک مخصوص پروٹين کے کوڈ کے لئے ڈی اين cistron‘ (سسٹرن’کوئی شخص اِس قابل نہيں ہو سکا کہ ايک 
) کی لمبائی ہوتی ہے ۔ ۔ ۔ ميں تبديلی ال سکے۔ کسی مخلوق ميں کامياب جينياتی تبديلی کی deoxyribonucleic acidاے (

) ۔ ۔ ۔ جو نامياتی تعمير کے فارموال کی حامل ہوتی ہيں ۔ ۔ ۔ ايک اِنتہائی genesِمثال نہيں ملتی۔ اِس کی وجہ يہ ہے کہ جينز (
تو ُدنيا راتوں رات اُوٹ پٹانگ قسم کی مخلوقات سے بھر جاتی۔  مخصوص نظام کی حفاظت ميں ہوتی ہيں۔ اگر اَيسا نہ ہوتا

) نے کہا ہے کہ Nilson Heribert‘ (نِلسن ہيريبرٹ’چنانچہ حياتياتی طور پر بھی اِرتقاء کا عمل ناممکن ٹھہرا۔ جيسا کہ 
  کيا جا سکتا ہے۔اَنواِع حيات کی نوعيت کچھ اَيسی ہے کہ وه خود بخود بدل سکتی ہيں اور نہ ہی اُنہيں تبديل 

) نے اپنے مطالعہ کی روشنی ميں يہ ثابت کيا ہے کہ مچھلياں، Prof. Max Westenhofer‘ (پروفيسر ميکس ويسٹن ہوفر’
پروفيسر ’پرندے، رينگنے والے جانور اور مماليہ جانور سب ہميشہ سے ايک ساتھ موجود رہے ہيں۔ وه يہ بھی کہتا ہے کہ 

) کا تصّور سائنس کا تمسخر اُڑانے کے ُمترادف ہے۔ Java Man‘ (جاوا کے آدمی’ہاں  ) کےProf. Weismann‘ (ويزمين
) نے سائنسی معاشرے کو اِس حقيقت سے آگاه کيا کہ قديم اِنسان کا ڈھانچہ جسے Prof. Gish‘ (پروفيسر ِگش’اِسی طرح 

، اور پورے ڈھانچے کی بنياد ) کہتے ہيں، مکمل طور پر ايک مصنوعی چيز ہےNebraska Man‘ (نبراسکا کا آدمی’
  محض ايک دانت پر ہے۔

ہميں يہ بات ہميشہ مدِّ نظر رکھنی چاہيئے کہ مفروضۂ اِرتقاء ايک سوچا سمجھا ڈھونگ ہے، جو اَيسے پراگنده خياالت کو 
ں ِدلچسپی جنم ديتا ہے جن کا اِنجام اِنسانی معاشرے کی تباه حالی ہے۔ جو لوگ اِس سلسلے ميں مزيد حقائق سے آگہی مي

  رکھتے ہيں وه مزيد مطالعہ کے لئے درج ذيل ذرائع سے اِستفاده کر سکتے ہيں:
1 ..Jeremy Rifkin, Algeny, Middlesex: Penguin,1984.  
2 .Paul S. Moorhead and Martin M. Kaplan, eds. Mathematical Challenges to the Neo‐Darwinian 

Interpretations of Evolution, Philadelphia: Wistar Institute Press, 1967.  
3 .Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Boston: Gambit, 1971.  
4 .Duane T. Gish, Evolution: The Fossils Say No[L: 33], San Diego: Creation Life Publishers, 1978.  
5 .John Moore, On Chromosomes, Mutations and Philogeny, Philadelphia, 1971.  
6 .Walter J. Bock, Book Review of Evolution, Orderly Law, Science, (146) 1969.  
7 .Harold Francis Blum, Time's Arrow and Evolution, Princeton University Press, 1968.  
8 .Nilson N. Heribert, Synthetische Artbildung, University of Lund, Sweden.  
9 .Pierre‐Paul Grasse, Evolution of Living Organisms, New York: Academix Press, 1977.  

10 ..David Raup. Conflicts Between Darwin and Paleontology, Field Museum of Natural History 
Bulletin. January 1979.  

  اِسالمی تصّوِر تخليق ہی حق ہے
اگرچہ ُدنيا کے مشہور و معروف عيسائی اور يہودی سائنسدان مفروضۂ اِرتقاء کو برحق نہيں جانتے مگر اِس کے باُوجود وه
اِس گندے کھيل ميں خاموش تماشائی بنے رہتے ہيں، کيونکہ سولہويں صدی کے کليسائی مظالم کا بدلہ لينے کا تصّور اُنہيں 

ق کو مسخ کرنے کا جواز بخشتا ہے۔ حقيقت يہی ہے کہ ُدنيا ميں کوئی جانور بھی اِرتقائی عمل کی پيداوار نہيں، يہ حقائ
محض ايک تصّوراتی اور فلسفيانہ مفروضہ ہے۔ ُدوسرے لفظوں ميں يوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کے نام پر اِنسان 

تے ہيں سب کے سب جھوٹے ہيں۔ اِنسان کی اَصل کے متعلق ہنوز کی اس خودساختہ اَصل سے متعلق جو دعوے کئے جا
کوئی سائنسی ثبوت ميسر نہيں آ سکا۔ تب پھر اِنسان کی اَصل کيا ہے؟ ہم اِس سوال کا جواب قرآِن مجيد کی َروشنی ميں ديں 

  گے۔
  اِرشاِد ربانی ہے:

  )95:4(التين،Oلَقَد َخلَقنَا اإِلنَساَن فِی أَحَسِن تَقويمٍ 
  Oم نے اِنسان کو بہترين (اِعتدال اور تواُزن والی) ساخت ميں پيدا فرمايا ہےبيشک ہ

اِس آيِت کريمہ سے يہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اِنسان ايک الگ مخلوق کے طور پر معرِض ُوجود ميں آيا ہے اور يہ کسی 
" ہونے کے ناطے تخليِق خاص ُدوسری مخلوق سے اِرتقاء کے نتيجے ميں ظاہر نہيں ہوا۔ اِنسان کی تخليق "خلِق آخر
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)special creationربُّ العّزت نے ايک مناسب وقت پر تخليق کيا۔هللا ) ہے، جسے ا 

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب ہشتُم
  

  ) کا قرآنی نظريہExpanding Universeپھيلتی ہوئی کائنات (

قرآِن مجيد نے جہاں طبيعی کائنات کی تخليق کی نسبت چند اہم حقائق بيان کئے ہيں وہاں اُس کے اِختتام کی بعض خصوصی 
عالمات کا بھی ذکر کيا ہے جن کی تائيد و تصديق مکمل طور پر جديد سائنس کے ذريعے ہو رہی ہے۔ ہم پہلے جديد سائنس 

گے تاکہ اصل تصور واضح ہو جائے۔ يہ امر ذہن نشين رہے کہ دوِر حاضر کی تحقيقات و اکتشافات کا خالصہ درج کريں 
) کا آغاز اَجراِم سماوی کی تخليق و physical universeکے سائنس دانوں کی رائے ميں اِس ماّدی اور طبيعی کائنات (

ارب برس 65آج سے تقريباً ارب برس پہلے رونما ہوا اور اُس کا اِختتام  15تقسيم کے جس عمل سے ہوا وه آج سے تقريباً 
  بعد ہو گا۔

تخليِق کائنات کے بعد اُس کی مسلسل توسيع و اِرتقاء اور باآلخر اُس کے انجام کے بارے ميں موجوده سائنسی تحقيق 
Oscillating Universe Theory کی شکل ميں سامنے آئی ہے۔  

  کائنات کی بيکرانی
رتقاء و عمل اور پھيالؤ کے بارے ميں ذرا غور و فکر کريں۔ تمام اَجراِم آئيے اَب اِس وسيع و عريض کائنات کی ساخت، اِ 

فلکی سميت زمين، سورج، ِستارے اور سيارے کائنات ميں محض چھوٹے چھوٹے نقطوں کی حيثيت رکھتے ہيں۔ ہمارا 
اوراِس کائنات  سورج ايک ايسی کہکشاں کا ِستاره ہے جو اِس جيسے اور اِس سے بڑے ايک کھرب ِستاروں پر مشتمل ہے

ميں اُس جيسی اربوں کہکشائيں مزيد بھی پائی جاتی ہيں۔ اَب تک کی جستجو سے معلوم کرده ُدوسری کہکشاؤں کے بعيد 
 ً ميل) کی مسافت پر واقع  93,91,28,46,33,60,00,00,00,00,000ارب نوری سال (تقريباً 16ترين اَجسام ہم سے تقريبا
) نہ صرف زمين بلکہ شايد ہماری کہکشاں کی تخليق سے بھی پہلے اپنا سفر شروع کر radiationہيں۔ اُن کی شعاع ريزی (

چکی تھی۔ اِس سے يہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری کہکشاں کائنات کی اّوليں تخليق کے وقت ہی پيدا نہيں ہو گئی تھی 
وسری بہت سی کہکشائيں اُس سے عمر ميں بلکہ اُس کی پيدائش کائنات کی تخليق سے کافی عرصہ بعد عمل ميں آئی اور دُ 

بڑی ہيں۔ يہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کہکشاں ُدوسری يا تيسری نسل کی نمائنده ہو۔ اِس کا مطلب يہ ہوا کہ آج يہ جس ماّده پر
جوں مبنی ہے اُسی ماّده پر ايک يا زائد کہکشائيں اِس سے قبل بھی مشتمل ره چکی ہيں۔ جن ميں واقع الکھوں کروڑوں سور

کے گرد گرِدش کناں سياروں کی مخلوقات اپنے َدور کی قيامت کے بعد فنا ہو چکی ہيں۔جب وه اپنی ِزندگی پوری کر چکيں 
  )نے جنم ليا۔Milky Way‘ (ملکی وے’تو اُنہی کے متروکہ ماّدے سے ہماری کہکشاں 

نوری سال 4.2ہے، جو ہم سے تقريباً  )Proxima Centauri‘ (پروگزيما سنچری’سورج کے بعد ہم سے قريب ترين ِستاره 
سال سے زياده 4کھرب ميل کے مساوی ہے۔ (اُس کی َروشنی ہم تک پہنچنے ميں  24.68کی مسافت پر واقع ہے، جو تقريباً 

ميل  9,27,72,934.58نوری منٹ کے فاصلے پر واقع ہے،جو تقريباً  8.3عرصہ صرف کرتی ہے۔) ہمارا سورج ہم سے 
منٹ کا وقت صرف کرتی ہے۔)  8.3کلوميٹر کے مساوی ہے۔ (اُس کی َروشنی ہم تک پہنچنے ميں  14,92,96,644يعنی 

  اکثر ِستارے جو ہميں نارمل آنکھ سے ِدکھائی دے جاتے ہيں وه کئی سو نوری سال کی ُدوری پر واقع ہيں۔

  توسيِع کائنات ۔ ۔ ۔ ايک سائنسی دريافت
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ء سے زياده قديم نہيں، جب ايک ماہِر 1924کے بارے ميں ہماری تحقيقات کائنات کے مسلسل وسيع تر ہوتے چلے جانے 
) نے يہ اِنکشاف کيا کہ ہماری کہکشاں اِکلوتی نہيں ہے۔ کائنات ميں ُدوسری بہت سی Edwin Hubbleفلکيات ايڈِون ہبل (

کی مخالف سمت ميں  کہکشائيں بھی اپنے مابين وسيع و عريض عالقے خالی چھوڑے ہوئے موجود ہيں، جو ايک ُدوسرے
يوں حرکت کر رہی ہيں کہ آپس ميں فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اُن کی رفتار ميں بھی اِضافہ ہوتا چال جاتا ہے۔ايسا ِدکھائی 

ديتا ہے کہ کہکشاؤں کے پھيلنے کے ساتھ ساتھ پوری کائنات بھی پھيلتی چلی گئی ہے اور کہکشاؤں کے مابين پايا جانے 
  لسل بڑھ رہا ہے۔واال فاصلہ بھی مس

) کے کہکشاؤں کے ساتھ موازنے کے red shift‘ (سرخ ہٹاؤ’ڈاکٹر ہبل نے کائنات کی ُوسعت پذيری کا يہ راز َروشنی کے 
) اور پھيالؤ کی Hubble's Law‘ (قانوِن ہبل’ذريعے دريافت کيا۔ اُس نے مسلسل بڑھنے والے فاصلوں کی دُرستگی کو 

) کے طور پر جانا جاتا ہے۔ يہ Hubble's Constantجسے ہبل کے غير متغير اُصول ( حقيقی شرح کے ذريعے ثابت کيا،
‘ ڈاپلر اثر’دريافت بيسويں صدی کے عظيم شعوری اِنقالبات ميں سے ايک ہے۔ چنانچہ اَب ہم اِس قابل ہو چکے ہيں کہ 

)Doppler Effectين کر سکيں۔ اَب ہم سب اِس ) کے ذريعے کائنات اور کہکشاؤں کے پھيالؤ کی موجوده شرح کو متع
  فيصد کی شرح کے ساتھ پھيل رہی ہے۔ 10سے 5حقيقت سے بخوبی آگاه ہيں کہ کائنات ہر ايک ارب سال ميں 

  )کی ايک عام فہم مثالDoppler Effectڈاپلر اثر (
عظيم اِبتدائی ’ے کسی جرِم فلکی کی روشنی يا برقی مقناطيسی لہروں کا اُس جسم کے ناظر سے ُدور بھاگنا يا کائنات ک

کی وجہ سے ہوتا ‘ ڈاپلر اثر’کہالتا ہے۔ ايسا ‘ سرخ ہٹاؤ’يا ‘ ريڈشفٹ’) کی وجہ سے طويل الموج ہونا Big Bang‘ (دھماکے
ہے۔ اِس کی ساده مثال يوں دی جا سکتی ہے کہ جيسے کسی گاڑی کے آگے پيچھے ہر طرف سپرنگ باندھ کر اُسے تيزی 

ز رفتاری کے باعث اگلے سپرنگ دب کر سکڑے ہوئے جبکہ پچھلی طرف بندھے سپرنگ سے دوڑايا جائے تو اُس کی تي
کھنچ کر لمبے ہوتے نظر آئيں گے۔ بالکل اِسی طرح جب کوئی ستاره، کہکشاں يا کوئی اور ِجرِم فلکی اپنے چاروں طرف 

لی سمت سے نکلنے والی بيک وقت ايک سی شعاع ريزی کرتے ہوئے ہم سے ُدور بھاگا چال جا رہا ہو تو اُس کی پچھ
روشنی کی موجيں اپنے اصل طول سے قدرے لمبی ِدکھائی ديں گی اور ہماری طرف آنے والے اَجرام سے نکلنے والی 
روشنی کی موجيں اپنے اصل طول سے قدرے سکڑی ہوئی نظر آئيں گی۔ ہم سے ُدور بھاگنے والی کہکشاؤں کی لہريں 

ہوتی چلی جاتی ہيں۔ جبکہ ہماری سمت آنے والے اَجراِم فلکی کی روشنی کی ‘ ئلسرخی ما’ہو کر رنگت ميں ‘ طويل الموج’
  ) کہتے ہيں۔doppler effect‘ (ڈاپلر اثر’ہو جاتی ہيں۔ اِسی کو ‘ بنفشی مائل’ہو کر رنگت ميں ‘ قصيرالموج’لہريں 

عام پر الئی۔ کسی خاص عنصر  ) نے منظرِ 1853-1803‘ (کرسچين ڈاپلر’يہ تحقيق سب سے پہلے آسٹريلوی ماہِر طبيعيات 
کے حامل سيارے سے نکلنے والی روشنی کا رنگ اُس عنصر کے حقيقی رنگ کی نسبت مائل بہ سرخ ہونے کے تناسب 

سے اِس بات کا بخوبی اَندازه لگايا جا سکتا ہے کہ وه ستاره ہم سے کس رفتار سے کس سمت ُدور جا رہا ہے۔ مجموعی طور
ء ميں1924نے ‘ ايڈِون ہبل’کے اثر سے ايک ُدوسرے سے ُدور بھاگ رہی ہيں جس کا اندازه ‘ نگبگ بي’پر تمام کہکشائيں 

  ) ہی کے ذريعے لگايا تھا۔Red Shift‘ (سرخ ہٹاؤ’تقريباً تمام کہکشاؤں کی روشنی ميں پائے جانے والے 

  ُوسعت پذير کائنات کا قرآنی نظريہ
جو دريافتيں بيسويں صدی، بالخصوص اُس کی چند آخری دہائيوں ميں حاصل کی يہ بات اِنتہائی قابِل توجہ ہے کہ سائنس نے

سال پہلے بيان کر چکا ہے۔ قرآِن مجيد نے کائنات کی ُوسعت پذيری کا اُصول سورۀ  1,400ہيں، قرآِن مجيد اُنہيں آج سے 
  فاطر ميں کچھ اِس طرح سے بيان کيا ہے:

ٰمٰوِت َو األَ  ِ فَاِطِر السَّ   )35:1(فاطر،Oَعٰلی ُکلِّ َشئ قَديرٌ هللاَ رِض ۔ ۔ ۔ يَِزيُد فِی الَخلِق َما يَشآء إِنَّ ااَلَحمُد ِ
ہی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمين کو (بال نمونے کے اِبتداًء) بنانے واال ہے ۔ ۔ ۔ وه اپنی تخليق ميں جو هللا تمام تعريف ا

  Oہر شے پر قاِدر ہےهللا چاہتا ہے بڑھاتا جاتا ہے۔ بے شک ا
  سی سائنسی حقيقت کو قرآِن حکيم نے سورةُ الّذاريات ميں فصاحت و بالغت کے ساتھ يوں ِذکر کيا ہے:اِ 

َمآَء بَنَينَاھَا بِأَيٍد وَّ إِنَّا لَُموِسُعونَ    )51:47(الّذاريات،Oَو السَّ
نات کو پھيالتے چلے جا اور ہم نے آسمان (کائنات کے سماوی طبقات) کو طاقت (توانائی) سے بنايا ہے اور بالشبہ ہم کائ

  Oرہے ہيں
رّب العّزت نے طاقت اور توانائی کے ساتھ تخليق هللا اِس آيِت کريمہ نے دو ٹوک انداز ميں واضح کر ديا کہ کائنات، جسے ا

کيا ہے، وسيع تر انداز ميں ہر سمت پھيلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ "لَُموِسُعون" کا لفظ خود ُوسعت پذيری کے معنی پر 
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ضح داللت کرتا ہے۔ قرآِن مجيد ُوسعت پذيری کے عمل کو تخليِق کائنات کا تسلسل قرار ديتا ہے۔ سورةُ النّحل ميں اِرشاد وا
  فرمايا گيا:

  )16:8(النّحل،Oَو يَخلُُق َما الَ تَعلَُمونَ 
  Oاور وه پيدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہيں جانتے

صدياں قبل۔ ۔ ۔ جب کائنات 14لباء کے لئے يہ بات باعِث حيرت ہے کہ آج سے مغربی ُدنيا کے سائنسدانوں اور سائنس کے ط
) اور علِم astrophysicsکے مجّرد اور غير متحرک ہونے کا نظريہ تمام ُدنيا ميں تسليم کيا جاتا تھا۔ ۔ ۔ علِم فلکی طبيعيات (

يت کو آگاه کيا! جبکہ کائنات کے جمود کا ) کے اِس جديد نظريہ سے قرآِن مجيد نے کس طرح اِنسانcosmologyتخليقيات (
نظريہ اِس قدر مستحکم تھا کہ وه بيسويں صدی کے اَوائل تک ُدنيا بھر ميں ناقابِل ترديد حقيقت کے طور پر تسليم کيا جاتا رہا 

اپنا  ء ميں جب1915نے بھی ‘ آئن سٹائن’کا قانوِن تجاُذب حقيقت تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ حتٰی کہ ‘ نيوٹن’ہے۔ 
پر اِتنا ‘ نظريۂ جموِد کائنات’) پيش کيا تو اُس وقت تک اُسے General Theory of Relativity‘ (عمومی نظريۂ اِضافيت’

)کو cosmological constant‘ (تخليقياتی مستقل’پختہ يقين تھا کہ اُس نے اُس نظريئے کی مساوات ميں مشہوِر عالم 
  ممکنہ حد تک تبديلی کر دی۔ُمتعارف کراتے ہوئے اپنے نظريئے ميں 

) وه شخص تھا جس نے Alexander Friedmann‘ (اليگزينڈر فرائيڈ مين’َدرحقيقت ُروسی ماہِر طبيعيات اور رياضی دان 
نے سائنسی ‘ ايڈِون ہبل’ء ميں 1929ء ميں پہلی بار کائنات کی ُوسعت پذيری کا مفروضہ پيش کيا، جسے بعد ميں 1922

رابرٹ ’) اور Arno Penzias‘ (آرنوپنزياس’ء ميں دو امريکی ماہريِن طبيعيات 1965ايا اور باآلخر بنيادوں پر پروان چڑھ
بيل فون ’) نے اُسے ثابت کيا۔ يہ دونوں سائنسدان امريکہ کی رياست نيوجرسی ميں واقع Robert Wilson‘ (ِولسن

فراز کيا گيا۔ يہ بال شک و شبہ قرآِن مجيد کا ايکء ميں نوبل پرائز سے بھی سر1978ميں کام کرتے تھے، جنہيں ‘ ليبارٹريز
 سائنسی معجزه ہے۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب نہُم
  

  ) کا نظريہ اور قرآنی صداقتBlack Holeسياه شگاف (

) کا عظيم سائنسدان ہے۔ اِنعقاِد قيامت کے physics) دوِر حاضر ميں طبيعيات (Stephen Hawking‘ (سٹيفن ہاکنگ’
حوالے سے اُس کی تحقيقات نہايت عمده خيال کی جاتی ہيں۔ وه سياه شگاف کو قيامت کی ايک ممکنہ شکل قرار ديتا ہے۔ 

ء ميں ايک امريکی سائنسدان 1969يخ ميں زياده قديم نہيں۔ اسے ) کی اِصطالح فزکس کی تارblack hole‘ (سياه شگاف’
سال پرانا 200) نے ايک ايسے تصّور کی جدَولی صراحت کے لئے َوضع کيا جو کم از کم John Wheeler‘ (جان ويلر’

نظريہ ہے۔ اُس وقت جبکہ روشنی کے بارے ميں کوئی موجوده نظريات نہيں پائے جاتے تھے۔ قديم نظريات ميں سے ايک 
کا تھا کہ روشنی ذّرات سے بنی ہے اور ُدوسرے کے مطابق يہ لہروں پر مشتمل ہے۔ آج ہم اِس حقيقت سے ‘ نيوٹن’تو 

کی لہروں اور ذّرات کی ثنويت کی وجہ سے ‘ کوانٹم مکينکس’بخوبی آگاه ہيں کہ دونوں نظريات اپنی جگہ دُرست ہيں۔ 
  جا سکتا ہے۔روشنی کو لہر اور ذّره دونوں پر محمول کيا 

  )کا تعاُرفBlack Holeسياه شگاف (
) کی صورت supernova‘ (عظيم نوتاره’سينٹی گريڈ کے حامل  3,50,00,00,000گنا بڑا کوئی ستاره 20جب سورج سے 

لہ نہيں کا آخری مرح‘ نيوٹران ستارے’ميں پھٹتا ہے تو اُس کا باقی مانده ملبہ اِتنا بڑا قالب ہوتا ہے کہ جو عام طور پر ايک 
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ہوتا۔ ممکن ہے کہ اُس کی کشش اِس قدر زياده ہو کہ وه ناقابِل تصّور حد تک ہر شے کو اپنے اندر ِگراتا چال جائے۔ جوں 
جوں اُس کی کثافت بڑھتی چلی جاتی ہے توں توں اُس کی قّوِت کشش ميں اِضافہ ہوتا چال جاتا ہے، حتی کہ ايک وقت ايسا 

) کہتے black hole‘ (سياه شگاف’ی شے بھی اُس کی کشش سے بچ نہيں پاتی۔ اسی کو بھی آتا ہے کہ روشنی سميت کوئ
ہيں۔ سياه شگاف کے مرکز ميں سابقہ ستارے کا ملبہ تباه ہو کر ال محُدود کثافت کا حامل ہو جاتا ہے جبکہ اُس کا حجم صفر 

  ) سے تعبير کيا جاتا ہے۔singularity‘ (اِکائيت’ہوتا ہے۔ اُسی نقطہ کو 
) کے جديد نظريات کی ُرو سے اِتنے کثيف ستارے کے قالب کو اپنی ہی کشش کے تحت astrophysics‘ (فلکی طبيعيات’

ہونے والی غيرمتناہی اندرونی تباہی سے روکنا کسی صورت ممکن نہيں ہوتا۔ ايک محتاط اندازے کے مطابق ہماری 
مکان ہے جو عظيُم الجثہ ستاروں کے عظيم نوتاره کہکشاں ميں ايک کروڑ کے لگ بھگ سياه شگاف پائے جانے کا اِ 

)supernova دھماکوں سے معرِض ُوجود ميں آئے ہيں۔ پوری کائنات ميں موجود اَجراِم سماوی ميں اِعتدال و تواُزن اِنہی (
  سياه شگافوں کی بدولت قائم ہے۔

  )کا معرِض ُوجود ميں آناBlack Holeسياه شگاف (
‐lifeو سمجھنے کے لئے پہلے ہميں کسی بھی ستارے کی آغاز تا انجام ِزندگی کا پورا چکر (سياه شگاف بننے کے عمل ک

cycle سمجھنا ہو گا۔ ِستاره اِبتدائی طور پر ايسی گيس۔ ۔ ۔ جو زياده تر ہائيڈروجن پر مشتمل ہوتی ہے۔ ۔ ۔ کی ايک بہت بڑی (
ت ميں اُس گيس کے ايٹم آزادانہ اور تيز ترين رفتار کے مقدار کے کشِش ثقل کے باعث ُسکڑنے سے پيدا ہوتا ہے۔ اِس صور

‘ ہائيڈروجن’ساتھ باہم ٹکراتے ہوئے گيس کو گرم کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ آخرکار گيس اِتنی گرم ہو جاتی ہے کہ 
)Hydrojenضم ہو کر  ) کے ايٹم جب آپس ميں ٹکراتے ہيں تو وه زياده دير اِکٹھے اُچھل ُکود بند نہيں کرتے بلکہ آپس ميں
) تشکيل ديتے ہيں۔ اِس عمل سے بے پناه حرارت خارج ہوتی ہے۔ ۔ ۔ بالکل اُسی طرح جيسے ايک Helium‘ (ہيلئم’
پھٹتا ہے۔ ۔ ۔ اسی کی بدولت ستارے چمکتے ِدکھائی ديتے ہيں۔ يہ اِضافی حرارت گيس کا دباؤ اِس قدر بڑھا ‘ ہائيڈروجن بم’

  قرار رکھنے کے لئے کافی ہوتا ہے، اور يوں گيس مزيد سکڑنا بند کر ديتی ہے۔ديتی ہے جو کشِش ثقل ميں تواُزن بر
يہ کسی حد تک غبارے کی ِمثل ہے جس کے اندر کی ہوا ميں تواُزن ہوتا ہے۔ ہوا غبارے کو مزيد پھيالنا چاہتی ہے مگر 

مابين پائے جانے والے تواُزن کے غبارے کی ربڑ کا تناؤ اُسے چھوٹا کر دينا چاہتا ہے۔ يوں ہوا اور غبارے کی ربڑ کے 
سبب غباره ايک خاص متوازن حد تک پھاُل رہتا ہے۔ ِستارے بھی اِسی طرح نيوکليائی رِد عمل سے پيدا ہونے والی حرارت 

اور کشِش ثقل کے درميان تواُزن کی وجہ سے عرصۂ دراز تک سالمت رہتے ہيں۔ باآلخر ستاره جل جل کر اپنی ہائيڈروجن 
  ئی اِيندھن ختم کر ديتا ہے۔اور نيوکليا

يہ بات قابِل توجہ ہے کہ جتنے زياده اِيندھن کے ساتھ کوئی ستاره اپنی زندگی کی َدوڑ کا آغاز کرے گا اُتنی ہی جلدی وه ختم 
ہو جائے گا۔ اِس کی وجہ يہ ہے کہ کوئی ستاره جتنا بڑا ہو گا اُسے اپنی کشِش ثقل کے ساتھ تواُزن برقرار رکھنے کے لئے 
اُتنا ہی زياده گرم رہنا پڑے گا، اور جتنا زياده وه گرم رہے گا اُسی تيزی سے وه اپنا اِيندھن خرچ کرے گا۔ ہمارے سورج ميں

ارب سال مزيد گزار سکے، ليکن اُس سے بڑے ِستارے اپنا اِيندھن صرف  5اِتنے اِيندھن کی موجودگی کا اِمکان ہے کہ وه 
، جو اِس کائنات کی مجموعی عمر کی نسبت بہت کم مّدت ہے۔ جب کسی ستارے کا کروڑ سال ميں ختم کر سکتے ہيں50

اِيندھن کم ہو جاتا ہے تو وه ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے لگتا ہے۔ پھر اُس کے بعد کيا ہو تا ہے؟ اِس بات کا پتہ سب سے پہلے 
  ء کے عشرے کے اَواخر ميں چاليا گيا۔1920

) کے پھٹنے کی صورت ميں ُرو نما supernovaے اِختتام پر َروشن نوتارے (بڑے ستاروں کی ِزندگی ک‘ سياه شگاف’
) دھماکے کے بعد اپنی ہی کشِش ثقل کے باعث اندرونی اِنہدام کو dense coreہوتے ہيں۔ ايسے ستارے کا کثيف مرکزه (

بھی اُس سے بچ کر نہيں جا جاری رکھتا ہے تآنکہ وه سياه شگاف کی صورت ميں معُدوم ہوتا چال جاتا ہے اور پھر روشنی 
سکتی۔ کچھ ماہريِن فلکيات کا خيال ہے کہ سياه شگاف عظيم منہ بند سوراخ کی طرح عمل پذير ہيں جن کے ذريعے ماّده 

ہماری کائنات سے کسی اور جگہ جا نکلتا ہے۔ يوں جديد سائنسی تحقيقات ہميں اِسالم کے تصّوِر آخرت سے خاصا قريب لے 
) کی طرح پُر اسرار ہيں۔ وه فزکس کے قوانين پر عمل درآمد quasars‘ (قواسرز’سے سياه شگاف  آتی ہيں۔ ايک لحاظ

  کرتے ِدکھائی نہيں ديتے کيونکہ وه پيدائشی طور پر ناقابِل ديد ہيں۔
طرف گنا بڑا کوئی ستاره اپنی تمام تر توانائی خرچ کر بيٹھتا ہے تو اُس کی بيرونی تہہ مرکز کی 10جب ہمارے سورج سے 

) کے دھماکے کے ساتھ بيرونی تہہ کو ُدور پھينکتے supernova‘ (عظيم نوتاره’ُمنہدم ہونا شروع کر ديتی ہے۔ تب ستاره 
کی ‘ نيوٹران ستارے’ہوئے پھٹتا ہے۔ اُس دھماکے کے بعد ستارے کا کثيف مرکزه باقی بچ رہتا ہے، ممکن ہے کہ وه کسی 
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) کی pulsar‘ (پلسر’ يا ‘ شعاع اَفشاں ذرائع’ہوئے ستاروں کو دمکتے ہوئے  طرح شديد دباؤ زده ہو۔ تيزی سے گھومتے
) کی اہميت بہت زياده ہو تو وه اپنی کشِش ثقل کے بل coreصورت ميں پايا گيا ہے۔ اگر ستارے کے باقی مانده مرکزے (

ر تو سکتا ہے مگر کوئی بھی شے بوتے پر سکڑتے ہوئے سياه شگاف کی صورت اِختيار کر ليتا ہے۔ اُس سوراخ ميں ماّده گِ 
  اُس سے فرار اِختيار نہيں کر سکتی۔

  سياه شگاف سے روشنی بھی فرار نہيں ہو سکتی
) کی تحقيق سے حاصل ہونے والی تصوير کشی کے مطابق سياه شگاف ميں تبديل ہو جانے Oppenheimer‘ (اوپن ہائمر’

مکان ميں پائی جانے والی شعاعوں کا راستہ بدل ديتا ہے۔ روشنی  کسی بھی زمان و‘ مقناطيسی ميدان’والے اُس ستارے کا 
) ۔ ۔ ۔ جو اپنے کناروں سے خارج ہونے والی روشنی کی چمک سے زمان و مکان ميں cones‘ (مخروطی شکليں’کی وه 

رہن کے دوران اپنا راستہ نماياں کرتی ہيں ۔ ۔ ۔ اُس ستارے کی سطح کے قريب آہستگی سے اندر کو ُمڑ جاتی ہيں۔ سورج گ
ُدور واقع ستاروں کی طرف سے آنے والی روشنی کے جھکاؤ ميں اِس امر کا بخوبی ُمشاہده کيا جا سکتا ہے جيسا کہ آئن 
سٹائن کے نظريۂ اِضافيت کے ثبوت کے طور پر کيا گيا تھا۔ جوں جوں کوئی ستاره ُسکڑتا چال جاتا ہے، اُس کی سطح کا 

) طاقتور ہوتا چال جاتا ہے اور روشنی کی مخروطی شکليں مزيد اندر کو جھکنے لگ magnetic fieldمقناطيسی ميدان (
جاتی ہيں۔ يہ چيز روشنی کے اُس ستارے سے فرار کو مزيد مشکل بنا ديتی ہے اور ُدور سے نظاره کرنے والے ناظر کے 

مکنہ رد اس کی حد تک سکڑ جاتا ہے لئے روشنی نسبتاً ہلکی اور سرخ ہو جاتی ہے۔ آخرکار جب وه ستاره اپنے کم از کم م
تو اُس کی سطح کا مقناطيسی ميدان اِتنا طاقتور ہو جاتا ہے اور روشنی کی مخروطی شکليں اُس کی طرف اِس قدر جھک 

کے مطابق کوئی چيز ‘ نظريۂ اِضافيت’جاتی ہيں کہ روشنی کے فرار کے تمام ممکنہ راستے مسُدود ہو کر ره جاتے ہيں۔ 
رفتار کے ساتھ سفر نہيں کر سکتی۔ اِس لئے اگر روشنی بھی اُس سياه شگاف بن جانے والے ُمرده ستارے روشنی سے تيز 

ہر شے کو ‘ مقناطيسی ميدان’سے نہيں بچ سکتی تو صاف ظاہر ہے کہ اور بھی کوئی شے اُس سے نہيں بچ سکتی، اُس کا 
حاالت کی وجہ سے يہ ممکن نہيں کہ وه ُمشاہدے  اپنی جانب گھسيٹ لے گا۔ کسی ُدور بيٹھے ناظر کے لئے اُن مخصوص

زمان کے اُس مخصوص خطہ کی طرف جائے اور صحيح سالمت بچ کر واپس بھی -کے لئے بليک ہول کے زيِر اثر مکان
يا ‘ واقعاتی اُفُق’) کا نام ديتے ہيں۔ اُس کی اصل حُدود کوblack hole‘ (سياه شگاف’چال آئے۔ يہی وه جگہ ہے جسے ہم اب 

) کہا جاتا ہے اور يہ روشنی کی اُن لہروں کے راستے کے ِسرے پر واقع ہوتا ہے جو event horizon‘ (يونٹ ہوِريزناِ ’
  سياه شگاف سے فرار اِختيار کرنے ميں ناکام ره جاتی ہيں۔

  سياه شگاف بيرونی نظارے سے مکمل طور پر پوشيده ہيں
ء 1975ء سے 1965) کیRoger Penrose‘ (راجرپينروز’کی اور )کہتا ہے کہ اُس Stephen Hawking‘ (سٹيفن ہاکنگ’

ال محُدود کميّت کی ’کے مطابق سياه شگاف کے اندر ‘ عمومی نظريۂ اِضافيت’تک کی گئی تحقيق يہ ظاہر کرتی ہے کہ 
جودگی ) کی موspace‐time curvature‘ (زمان و مکان کے اِنحناء’) اور singularity of infinite density‘ (اِکائی

ضروری ہے۔يہ کسی حد تک زمانے کے آغاز ميں ُرو نما ہونے والے عظيم دھماکے کی طرح ہوتا ہے جو اِنہدام زده جسم 
اور اُس کی طرف سے خال ميں سفر کرنے والے خال نورد کے لئے وقت کا اِختتام ثابت ہو گا۔ اُس اِکائيت کے مقام پر سائنس

ے کی صالحيت دونوں جواب دے جائيں گی۔ تاہم ہر وه ناظر جو اُس سياه شگاف سے کے قوانين اور ہماری مستقبل کو جانن
ُدور رہے گا، جہاں وه پيش از وقت ممکنہ خدشات کے اَندازے کی صالحيت سے محروم رہے گا وہاں وه ہر قسم کے نقصان

سے روشنی سميت کوئی مضر ‘ اِکائيت’سے بھی محفوظ رہے گا، کيونکہ سياه شگاف ميں واقع صفر جسامت کی حامل اُس 
  شعاع اُسے نقصان پہنچانے کی غرض سے باہر نکل کر اُس تک نہيں پہنچ سکتی۔

  زمين آخرکار سورج سے جا ٹکرائے گی
يہ اِنکشاف کرتا ہے کہ بڑے اَجراِم فلکی کشش کی ايسی لہروں کے اِخراج کا باعث بن جائيں گے ‘ عمومی نظريۂ اِضافيت’

ی وجہ سے بنتی ہيں اور روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہيں۔ يہ روشنی کی لہروں جيسی ہوتی ہيں جو خالء کے اِنحناء ک
ميں بنتی ہيں، ليکن اُنہيں پا سکنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ يہ جن اَجسام سے خارج ہوتی ہيں اُن ‘ برقی مقناطيسی ميدان’جو 

ہر کوئی بآسانی کر سکتا ہے کہ اُن بڑے اَجسام کا نظام  سے روشنی کی طرح توانائی لئے جاتی ہيں۔ اِس بات کا اَندازه
آخرکار ساکن حالت پر آ جائے گا کيونکہ کسی بھی حرکت ميں پيدا ہونے واال کشش کی لہروں کا اِخراج توانائی کو ساتھ لے 

جس کی وجہ  جاتا ہے۔ ِمثال کے طور پر زمين کی سورج کے ِگرد اپنے مدار ميں گرِدش کشش کی لہريں پيدا کرتی ہے۔
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سے توانائی کے ضياع کا اثر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمين کے مدار کو تبديل کر دے گا اور يوں يہ سورج سے قريب 
سے قريب تر ہوتی چلی جائے گی اور باآلخر اُس سے ٹکرا کر ساکن حالت اِختيار کر لے گی۔ زمين اور سورج کے معاملے

اِس قدر کم ہے کہ اُس سے ايک چھوٹا برقی چولھا بھی نہيں چاليا جا سکتا۔ ُدوسرے ميں ضائع ہونے والی توانائی کی شرح 
) 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000لفظوں ميں زمين کو سورج ميں گرنے ميں تقريباً ايک ارب سنکھ (

ات اِس قدر تيز ہوں گی کہ سال لگيں گے۔ سياه شگاف کی تشکيل کے لئے ايک ستارے کے ثِقلی اِنہدام کے َدوران حرک
  توانائی کے ضياع کی شرح بہت زياده ہو جائے گی۔ تاہم يہ اِتنا طويل نہيں ہو گا کہ ايک ساکن حالت کو پہنچ جائے۔

  موجود سياه شگافوں کی تعداد اور جسامت
جانے والے  ) ميں پائےMagellanic Clounds) اور دو ہمسايہ کہکشاؤں (Milky Wayہميں اب تک اپنی کہکشاں (

) جيسے نظاموں ميں موجود بہت سے سياه شگافوں کی شہادت ميسر آ چکی ہے۔ تاہم Cygnus X‐1‘ (سيگنس ايکس ون’
حقيقت ميں سياه شگافوں کی تعداد بہت زياده ہے۔ کائنات کی طويل ترين تاريخ ميں بہت سے ستارے اپنا اِيندھن جال کر ختم 

نہدام کا سامنا کرنا پڑا ہو گا۔ ممکن ہے کہ سياه شگافوں کی تعداد قابِل ديد ستاروں سےکر چکے ہوں گے اور اُنہيں اندرونی اِ 
بھی زياده ہو، جو تقريباً ايک کھرب کی تعداد ميں تو صرف ہماری کہکشاں ميں پائے جاتے ہيں۔ اِتنی کثير تعداد ميں پائے 

ی ہماری کہکشاں کی محوِری گرِدش اور اُس کے جانے والے سياه شگافوں کی اِضافی کشِش ثقل کو شمار کرتے ہوئے ہ
تواُزن کی موجوده شرح کی وضاحت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ صرف قابِل ديد ستاروں کی تعداد اُس شرح کی وضاحت 

پيش کرنے سے قاصر ہے۔ ہميں اِس بات کی شہادت بھی ميسر آ چکی ہے کہ ہماری کہکشاں کے وسط ميں سورج سے ايک
ميّت کا حامل عظيُم الجثہ سياه شگاف موجود ہے۔ کہکشاں ميں پائے جانے والے وه ستارے جو اُس سياه الکھ گنا زياده ک

شگاف سے زياده قريب آ جاتے ہيں، اپنے قريبی اور بعيدی جہات ميں پائی جانے والی قّوِت کشش ميں اِختالف کی وجہ سے 
  صہ بن جاتے ہيں۔جدا ہو کر اُس سياه شگاف کے گرد گردش کرنے والے طوفان کا ح

کروڑ 10يہ بھی خيال کيا جاتا ہے کہ اُسی جيسے۔ ۔ ۔ بلکہ جسامت ميں اُس سے بھی بڑے۔ ۔ ۔ کميّت ميں ہمارے سورج سے 
کے وسط ميں پائے جاتے ہيں۔ اِتنے عظيُم الجثہ سياه شگاف ميں ماّدے کا مسلسل گرنا ہی ‘ قواسرز’گنا بڑے۔ ۔ ۔ سياه شگاف 

جو اِتنا عظيم ہے کہ اُسے شمار کرنے سے اُن سياه شگافوں سے خارج ہونے والی توانائی کی  قّوت کا وه ذريعہ ہے
وضاحت کی جا سکتی ہے۔ ماّده جس سمت ميں گھومتے ہوئے سياه شگاف ميں گرتا ہے اُسی طرف کو سياه شگاف گھومنے 

ہے۔ ماّدے کے سياه شگاف ميں گرنے سے پروان چڑھتا ‘ ميداِن تجاُذب’لگ جاتا ہے، چنانچہ اسی سے اُس سياه شگاف کا 
  اُس کے قريب بہت بڑی توانائی کے ذّرات پيدا ہوتے ہيں۔

يہ گمان بھی بجا ہے کہ شايد ہمارے سورج سے کم کميّت کے حامل سياه شگاف بھی پائے جاتے ہوں۔تاہم ايسے سياه شگاف 
‘ کميتی حُدود’کی ‘ چندرشيکھر’ی کميّت کی وجہ سے پيدا نہيں ہو سکتے کيونکہ اُن ک‘ اندرونی کششی اِنہدام’
)Chandrasekhar Mass Limit سے کم ہوتی ہے۔ اِس قدر کم کميّت کے حامل ستارے صرف اِسی صورت ميں کشِش (

ثقل کے خالف مزاحمت سے اپنے ُوجود کو سہارا دے سکتے ہيں جب وه اپنے نيوکليائی اِيندھن کا مکمل طور پر اِخراج کر 
ت کے سياه شگاف صرف اِسی صورت ميں تشکيل پا سکتے ہيں جب ماّده شديد ترين بيرونی دباؤ سے دب چکے ہوں۔ کم کميّ 

  کر اِنتہا درجہ کثيف ہو جائے۔

  سياه شگاف۔ ۔ ۔ ايک ناقابِل ديد تنگ گزرگاه
ايک سياه  جيسا کہ اِن کے نام سے ظاہر ہے سياه شگاف نظر نہيں آ سکتے کيونکہ وه بالکل روشنی خاِرج نہيں کرتے۔

شگاف اگرچہ خود تو نظر نہيں آ سکتا مگر اِس کے باُوجود جب وه کسی ہمسايہ ستارے کو کھينچ رہا ہوتا ہے اور اُس کے 
  کی وجہ سے اُس کا سراغ لگانا ممکن ہو جاتا ہے۔‘ ايکس ريز کے اِخراج’ماّدے کو ہڑپ کر کے نگل جاتا ہے تو 

لی گزرگاه کا کام ديتے ہيں، لٰہذا ممکن ہے کہ جو ماّده سياه شگاف کی طرف سياه شگاف کسی ُدوسری کائنات کو جانے وا
جاتا ہے وه زمان و مکان کے کسی اور منطقے ميں بھيج ديا جاتا ہو، جس سے ہم بالکل آگاه نہيں ہيں۔ جب ہماری تحقيق اِس 

 سر آتی ہے۔مقام پر آن پہنچتی ہے تو ہميں اِسالم کے عطا کرده عقيدۀ آخرت پر مزيد پختگی مي
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 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب دہُم
  

  کائنات کا تجاُذبی اِنہدام اور اِنعقاِد قيامت

سياه شگاف اور ستاروں کی ِزندگی اور موت کے قريبی مشاہدے کے بعد آيئے اَب ہم قيامت سے متعلق ہونے والی سائنسی 
  تحقيقات کے نماياں خّدوخال اور اِسالم کے تصّوِر قيامت اور عقيدۀ آخرت کا مختصر جائزه ليتے ہيں۔

  پہنچاتی ہيں:انجاِم کائنات سے متعلقہ سائنسی تحقيقات ہميں اِس نتيجے پر 
) کی صورت Big Bang‘ (اّولين عظيم دھماکے’ارب سال پہلے 15ہماری ماّدی کائنات جس کا آغاز آج سے کم و بيش  1-

  ) پر ہو گا۔Big Crunch‘ (ارب سال بعد کائنات کے آخری عظيم دھماکے65ميں ہوا تھا، اُس کا انجام آج سے تقريباً 
پھيلتی ہوئی کائنات اپنی نصف عمر گزار لينے کے بعد کشِش باہمی کی وجہ سے  ايک وقت ايسا بھی آئے گا جب ہماری 2-

سکڑاؤ کا شکار ہو جائے گی۔ باہر کو پھيلتی ہوئی کہکشاؤں کی رفتار کم ہو جائے گی، حتٰی کہ وه ُرک جائيں گی اور پھر 
  ر پر تباه ہو جائيں گی۔مرکز کی سمت اندرونی اِنہدام کا شکار ہو جائيں گی اور آپس ميں ٹکرا کر مکمل طو

يہ ٹکراؤ (يعنی بِگ کرنچ) بِگ بينگ جيسے اِنتہائی عظيم اّولين دھماکے کی طرح ہو گا۔ تمام اَجراِم سماوی کا ماّده سياه  3-
) ستاروں کی تھرمونيوکليائی آگ helium) اور ہيلئم (hydrogenشگافوں ميں جا گرے گا اور کائنات کی تمام ہائيڈروجن (

ر ختم ہو جائيں گی۔ کوئی نيا ستاره پيدا نہيں ہو گا اور کائنات ُمرده ستاروں، شہابيوں، چٹانوں اور اُنہی جيسے ميں جل ک
  ُدوسرے کائناتی ملبے پر مشتمل ہو گی۔

سال ہو جائے گی تو وه بکثرت ايسے سياه شگافوں پر مشتمل ہو گی جو ُمرده ستاروں کے 1027جب کائنات کی عمر  4-
ِھرے ہوئے ہوں گے۔ کچھ عرصہ مزيد گزرنے کے بعد تمام کہکشائيں گھومتی ہوئی ايک ُدوسرے کی طرف ُجھرمٹ ميں گ

) پر منتج ہوں گی۔ آخرکار supergalactic black holes‘ (کائناتی سياه شگافوں’آئيں گی اور آپس ميں ٹکراتے ہوئے بڑے 
ذّرات اور شعاع ريزی کی صورت ميں بھڑک اُٹھيں سال گزرنے کے بعد وه عظيم سياه شگاف بخارات بن کر ايسے 10106

  گے جو ايک ارب ميگا واٹ ہائيڈروجن بم کے دھماکے کے برابر ہو گی۔
  سال بعد مکمل ہو گا۔10140ارب سال بعد شروع ہو گا اور  65تباہی و بربادی کا يہ عمل آج سے  5-
ديد بنا دے گا، اور شايد تمام ماّده، توانائی، مکان اور  باآلخر يہ عمل پوری کائنات کو ايک عظيم سياه شگاف يا ناقابلِ  6-

اور صفر جسامت بن جائے گی اور ‘ اِکائيت’زمان اُس ميں سمٹ جائے اور وه دوباره سے ُسکڑتے ہوئے چھوٹی ہو کر 
  ) ہو جائے گی۔nothing / naughtالشئ اور غير موجود (

  کائنات کے تجاُذبی اِنہدام کا قرآنی نظريہ
مجيد اِنعقاِد قيامت کے ضمن ميں کائنات کے تمام موجودات کی کششی دھماکے سے ُرو نما ہونے والی حالت اور اُس قرآِن 

  کی بے تحاشا تباہی کو يوں واضح کرتا ہے:
اِفَعۃٌ  Oلَيَس لَِوقَعتِھَا َکاِذبَۃٌ  Oإَِذا َوقََعِت الَواقَِعۃُ  ا Oَخافَِضۃٌ رَّ ِت األَرُض َرّجً اوَّ  Oإَِذا ُرجَّ فََکانَت ھَبآء  Oبُسَِّت الِجبَاُل بَّسً

نبَثًّا   )1.6: 56(الواقعہ،Oمُّ
کسی کو پست  Oتب اُسے جھوٹ سمجھنے کی گنجائش کسی کے لئے نہ ہو گی O(ياد رکھو) جب قيامت واقع ہو جائے گی

 Oه ہو جائيں گےاور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ريزه ريز Oجب زمين کپکپا کر لرزنے لگے گی Oاور کسی کو بلند کرنے والی
  Oپھر (مکمل طور پر) غبار بن کر اُڑنے لگيں گے

ِھيالً    )73:14(المزمل،Oيَوَم تَرُجُف األَرُض َو الِجبَاُل َو َکانَِت الِجبَاُل َکثِيبًا مَّ
  Oجس ِدن زمين اور پہاڑ کانپنے لگيں گے اور پہاڑ (ريزه ريزه ہو کر) ريت کے بھُربھُرے تودے ہو جائيں گے

َمآ   )73:18(المزمل،Oُء ُمنفَِطٌر مبِہ َکاَن َوعُده َمفُعوالً اَلسَّ
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  Oجس (ِدن کی دہشت) سے آسمان پھٹ جائے گا، (ياد رکھو کہ) اُس کا وعده (پورا) ہو کر رہے گا
اِحَدةً  تَا َدکَّۃً وَّ قََعِت الَواقَِعۃُ  Oَو ُحِملَِت األَرُض َو الِجبَاُل فَُدکَّ اِھيَۃٌ َو انَشقَِّت ال Oفَيَوَمئٍِذ وَّ َمآُء فَِھَی يَوَمئٍِذ وَّ   )14.16: 69(الحاقہ،Oسَّ

  پس اُسی  Oاور زمين اور پہاڑ اُٹھائے جائيں، گے پھر يکبارگی (لپک کر) ريزه ريزه کر ديئے جائيں گے
يقت) اور آسمان پھٹ جائے گا، پھر اُس دن وه بالکل بودا (بے حق Oوقت جس (قيامت) کا ہونا يقينی ہے وه واقع ہو جائے گی

  Oہو جائے گا
َمآُء َکالُمھلِ  Oَو نََراهُ قَِريبًا   )70:7.9(المعارج، Oَو تَُکوُن الِجبَاُل َکالِعھنِ  Oيَوَم تَُکوُن السَّ

اور پہاڑ رنگين اُون کے گالے کی  Oجس ِدن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو گا Oاور وه ہماری نظر ميں قريب ہے
  Oطرح ہلکے ہوں گے

َرتإَِذا الشَّ    )81:1.3(التکوير،:Oَو إَِذا الِجبَاُل ُسيَِّرت Oَو إَِذا النُُّجوُم انَکَدَرت Oمُس ُکوِّ
اور جب پہاڑ (غبار بنا  Oاور جب ستارے (اپنی کہکشاؤں سے) ِگر پڑيں گے Oجب سورج لپيٹ کر بے نور کر ديا جائے گا

  Oکر فضا ميں) چال ديئے جائيں گے
َمآُء انفَطََرت َرت Oَو إَِذا الَکَواِکُب انتَثََرت Oإَِذا السَّ   )82:1.3(االنفطار، Oَو إَِذا البَِحاُر فُجِّ

اور جب سمندر (اور دريا) اُبھر کر بہہ جائيں Oاور سيارے ِگر کر بھر جائيں گے Oجب (سب) آسمانی کرے پھٹ جائيں گے
  Oگے

 ِ ّٰ ِّ   )82:19(االنفطار،Oَو األَمُر يَوَمئٍِذ 
  Oہی کی ہو گیهللا دن ا اور حکم فرمائی اُس
يَقُوُل اإِلنَساُن يَوَمئٍِذ أَيَن  Oَو ُجِمَع الشَّمُس َو القََمرُ  Oَو َخَسَف القََمرُ  Oفَإَِذا بَِرَق البََصرُ  Oيَسئَُل ٔاَيَّاَن يَوُم القِيَاَمۃِ 

  )75:6.10(القيامۃ،Oالَمفَرُّ 
اور  Oی تجلٔی قہری سے) آنکھيں چکا چوند ہو جائيں گیپھر جب (ربُّ العزت ک Oوه پوچھتا ہے کہ قيامت کا ِدن کب ہو گا

اُس روز اِنسان کہے گا کہ (اب) کہاں بھاگ  Oاور سورج اور چاند ايک سی حالت پر آ جائيں گے Oچاند بے نور ہو جائے گا
  Oکر جاؤں

َمآُء فُِرَجت Oفَإَِذا النُُّجوُم طُِمَست Oإِنََّما تُوَعُدوَن لََواِقعٌ    )77:7.10(المرسالت، Oَو إَِذا الِجبَاُل نُِسفَت  Oَو إَِذا السَّ
اور جب  Oپھر جب تارے بے نور ہو جائيں گے Oبيشک تم سے جو وعده کيا جاتا ہے وه ضرور (پورا) ہو کر رہے گا

  Oاور جب پہاڑ (ريزه ريزه ہو کر) اُڑتے پھريں گے Oآسمان پھٹ جائے گا
 ً َمآُء فََکانَت أَبَوابا ً  وَّ  Oَو فُتَِحِت السَّ   )78:19.20(النباء،Oُسيَِّرِت الِجبَاُل فََکانَت َسَرابا

  اور آسمان کے طبقات پھاڑ ديئے جائيں گے تو (پھٹنے کے باعث گويا) وه دروازے ہی دروازے ہو جائيں 
  Oاور پہاڑ (غبار بنا کر فضا ميں) اُڑا ديئے جائيں گے، سو وه سراب (کی طرح کالعدم) ہو جائيں گے Oگے

(القارعۃ۔ Oَو تَُکوُن الِجبَاُل َکالِعھِن الَمنفُوشِ  Oيَوَم يَُکوُن النَّاُس َکالفََراِش الَمبثُوثِ  Oَو َمآ أَدٰرَک َما القَاِرَعۃُ  Oَما القَاِرَعۃُ  Oۃُ اَلقَاِرعَ 
101:1.5((  

ينے واال شديد وه (ہر شے) کو کھڑکھڑا د O(زمين و آسمان کی ساری کائنات کو) کھڑکھڑا دينے واال شديد جھٹکا اور کڑک
اور آپ کيا سمجھے ہيں کہ (ہر شے کو) کھڑکھڑا دينے والے شديد جھٹکے اور کڑک سے کيا  Oجھٹکا اور کڑک کيا ہے؟

اور پہاڑ O(اِس سے ُمراد) وه يوِم قيامت ہے جس ِدن سارے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائيں گے Oُمراد ہے؟
  Oو جائيں گےرنگ برنگ دھنکی ہوئی اُون کی طرح ہ

ا ا َدّکً   )89:21(الفجر،Oَکالَّ إَِذا ُدکَِّت األَرُض َدّکً
  Oيقيناً جب زمين پاش پاش کر کے ريزه ريزه کر دی جائے گی

َمآُء ُکِشَطت   )81:11(التکوير،Oَو إَِذا السَّ
  Oاور جب سماوی طبقات کو پھاڑ کر اپنی جگہوں سے ہٹا ديا جائے گا

َمآَء۔ (األ   )21:104نبياء،يَوَم نَطوی السَّ
  اُس ِدن ہم (ساری) سماوی کائنات کو لپيٹ ديں گے۔

  )39:67َو األَرُض َجِميًعا قَبَضتُہ يَوَم القِيَاَمِۃ َو السَّٰمٰوُت َمطوياٌت مبِيَِمينِہ۔(الُزمر،
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ہاتھ ميں ہوں  اور قيامت کے ِدن تمام زمين اُس کی مٹھی ميں (ہو گی) اور آسمان (کاغذ کی طرح) لپٹے ہوئے اُس کے داہنے
  گے۔

  مذکوره باال آياِت کريمہ کی تشريح و توضيح سروِر کائنات (ص) کی اَحاديِث مبارکہ ميں بھی پائی جاتی ہے:
  سيدنا ابوہريره سے مروی ہے کہ تاجداِر رحمت (ص) نے فرمايا: 1-

َراِن يَوَم القِيَاَمِۃ۔ (صحيح البخاری، کتاب بدء ا   )1:454لخلق،اَلشَّمُس َو القََمُر ُمَکوَّ
  روِز قيامت چاند اور سورج اپنی روشنی کھو کر ايک ُدوسرے سے جا ٹکرائيں گے۔

َراِن" کا لفظ اپنے اندر تين معانی رکھتا ہے:   مختلف شاِرحيِن حديث کے مطابق اِس حديِث مبارکہ ميں" ُمَکوَّ
-i ِستارے آپس ميں ٹکرا کر ايک ُدوسرے کے اُوپر جا چڑھيں گے۔  
-ii  روشنی ختم ہو کر بُجھ جائے گی۔اُن کی  
-iii  کا شکار ہو جائيں گے۔‘ تجاُذبی اِنہدام’سورج اور چاند سميت تمام اَجراِم سماوی  
  بن عمر نے بھی اِسی مفہوم ميں ايک اور حديِث مبارکہ روايت کی ہے:هللا سيدنا عبدا 2-

َمآَء بِيَمِ    ينِِہ، ثُمَّ يَقُوُل: (أَنَا الَملُِک أَيَن ُملُوُک األَرِض)؟يَقبُِض هللاُ األَرَض يَوَم القِيَاَمِۃ َو يَطوی السَّ
  )2:233) (سنن الدارمی،2:374) (مسند احمد بن حنبل،2:370) (الصحيح لمسلم،2:1098(صحيح البخاری،
را دے گا تعالٰی زمين اور آسمان(کائنات کی تمام موجودات) کو لپيٹ لے گا اور اپنی قّوت سے اُنہيں باہم ٹکهللاقيامت کے دن ا

  اور فرمائے گا: ميں کائنات کا مالک ہوں، زمين کی بادشاہی (کا دعوٰی کرنے) والے کہاں ہيں؟

  کائنات کے لپيٹے جانے کی سائنسی تفسير
کائنات کے قيامت خيز اِنہدام کے بارے ميں جديد سائنسی تحقيقات اور علوِم قرآنيہ کے مابين ناقابِل تصّور يگانگت اور 

) قيامت سے متعلقہ اُمور کو بالکل اُسی طرح واضح کرتی astro‐physicsنے کو ملتی ہے۔ فلکی طبيعيات (مطابقت ديکھ
ہے جس طرح اُنہيں قرآِن مجيد نے بيان کيا ہے۔ سياه شگافوں يا ناقابِل ديد ُمنہدم ستاروں کی تصديق قرآِن مجيد نے بھی ناقابِل

  ديد گزر گاہوں کے طور پر کی ہے۔
کے نظريہ کے مطابق کشش محض ايک پابنِد جہات حقيقت ہے جو ماّدے اور توانائی کی موجودگی ميں گِھری  ‘آئن سٹائن’

) بھاری بھرکم جسم کے بوجھ تلے َدب جاتا ہے۔ کسی ماّدے کا mattressہوئی ہے، بالکل اِسی طرح جيسے ايک گّدا (
س اُسی قدر زياده ہو گا۔ جب تھرمونيوکليائی آگ کا اِيندھن ختم ہومقامی اِرتکاز جتنا زياده ہو گا مکاں کا اِنحناء اُس کے آس پا

جائے گا اور کشش اُسے اندرونی سمت ُمنہدم کر دے گی تو اُس وقت کيا بيتے گا؟ وه ايسی ہولناک قيامت ہو گی جس کا آج ہم
  تصّور کرنے سے بھی قاصر ہيں۔

) بن white dwarf‘ (سفيد بونے’زمين جتنے قد کے ہمارے سورج کی جسامت کے ستارے اپنی موت سے قبل ُسکڑ کر 
پر مشتمل ٹھوس گيند بنا ديتی ہے۔ اُس کے ‘ نيوٹران’جاتے ہيں جبکہ اُس سے بڑے ستاروں کو کشش بری طرح کچل کر 

ب ميل قطر کے حامل ايٹمی مرکزوں کے جڑے ہونے کی حالت ہے ۔ ۔ ۔ کئی ار20ايک چمچ بھر ِمقداِر ماّده کا وزن ۔ ۔ ۔ جو 
کے مرحلے ميں اُس کی کثافت اِتنی زياده ہو جاتی ہے کہ مکاں اُس کے ِگرد سياه ‘ نيوٹران تارے’ٹن ہوتا ہے۔ اُس کے بعد 

مکے کی طرح لپٹ جاتا ہے اور پھر روشنی سميت کوئی بھی شے اُسے چھوڑ کر نہيں جا سکتی۔ ستارے کا ملبہ اپنے آپ 
ہے کہ اُس کی کثافت ال محُدود ہو جاتی ہے اور مکاں ال محُدود سطح تک اِنحناء کو خوب دباتے ہوئے يوں بھينچتا چال جاتا 

)curvature (اِکائيت’) کا شکار ہو جاتا ہے۔ اُس کا نتيجہ کائناتی موت کی صورت ميں نکلتا ہے، جسے ‘singularity (
  سے قوانين ٹوٹ جاتے ہيں۔زماں اور علِم طبيعيات کے ُدوسرے بہت -کہتے ہيں، اور يہاں عمومی اِضافيت، مکاں

  قيامت کے روز اِن حاالت کے تمام کائنات پر غالب آ جانے کا معاملہ قرآِن مجيد يوں بيان کرتا ہے:
َل َخلٍق نُِّعيُده َوعًدا َعلَينَا إِنَّا ُکنَّا فَا ِجلِّ لِلُکتُِب َکَما بََدٔانَآ أَوَّ َمآَء َکطَیِّ السِّ   )21:104ياء،(األنب Oِعلِينَ يَوَم نَطوی السَّ

  اُس ِدن ہم (ساری) سماوی کائنات کو اِس طرح لپيٹ ديں گے جيسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپيٹ ديا جاتا ہے،
جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پيدا کيا تھا ہم (اِس کے ختم ہو جانے کے بعد) اُسی عمِل تخليق کو ُدہرائيں گے۔ يہ وعده 

  Oر ليا ہے۔ ہم (يہ اِعاده) ضرور کرنے والے ہيںپورا کرنا ہم نے اپنے اُوپر الزم ک
نظريۂ عمومی’) کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آئن سٹائن کے John Wheeler‘ (جان ويلر’فلکی طبيعيات کا عظيم سائنسدان 

) کو سنجيدگی سے لے تو وه ديکھے گا کہ کائنات کی آخری عام کششی تباہی General Theory of Relativity‘ (اِضافيت
ايک حقيقی اِمکان ہے جس کے ُوقوع پذير ہونے ميں کوئی شک نہيں کيا جا سکتا۔ کسی ستارے کی موت کے بعد پيدا ہونے 
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ناقابِل ’کا نام پہلے پہل اُسی نے ديا۔ اِسی چيز کا ِذکر قرآِن مجيد ‘ سياه شگاف’والی فطرت کی اُس عجيب و غريب تخليق کو
 Bigويلر کے مطابق کائنات ميں جابجا موجود سياه شگاف آخری قيامت خيز تباہی (کے طور پر کرتا ہے۔ جان ‘ ديد آسمان
Crunchکے سلسلے ميں فقط ريہرسل ہے، جو اُس کے خيال ميں اِختتاِم کائنات کے وقت تخليق کی بے ثبات حقيقت کو بے (

وِم قيامت کی صورت ميں برپا ہو گی۔نقاب کرتے ہوئے اُس کا پرده چاک کر دے گی۔ قرآِن مجيد کے مطابق وه آخری تباہی ي

  )اور نئی کائنات کا ظہورBig Crunchعظيم آخری تباہی(
)کی تحقيقات کے مطابق اگر کائنات سياه شگاف کے متعلق طبيعياتی قوانين کے مطابق John Wheeler‘ (جان ويلر’

) کائنات کے ايک Big Crunch‘ (تباہیعظيم آخری ’ٹکرائی تو عين ممکن ہے کہ وه پھر سے معرِض ُوجود ميں آ جائے۔ 
) کا باعث بن سکتی ہے، جس کا نتيجہ ايک نئی کائنات کے ُوجود ميں آنے کی Big Bang‘ (اّولين عظيم دھماکے’نئے 

صورت ميں ظاہر ہو گا۔ کائنات کی ايک شکل سے ُدوسری ميں تبديلی کے دوران ايک مرحلہ ايسا بھی آئے گا جسے جان 
) کا نام ديا ہے۔ اُس کے مطابق وه ايک مطلق المحُدود جہات کا حامل مکاں ہو Super Space‘ (لٰی مکاںبہت اَع’ويلر نے 

‘ سپرسپيس’گا، جس کا ہر نقطہ کائنات کی مکمل ترکيب اور جيوميٹری کا آئينہ دار ہو گا۔ ويلر پُرزور انداز سے کہتا ہے کہ 
پر مبنی ايک حقيقت ہے۔ جيسا کہ وه ذرا سی مبہم الئن پر بگ بينگ شاعرانہ تخيل نہيں، بلکہ عمومی اِضافيت کے نظريئے 

  کے نقطے سے بِگ کرنچ کا پيچھا کرتے ہوئے نظريۂ اِضافيت کے مطابق کائنات ميں دخل اَنداز ہے۔
 ُدوسری کائنات ِکس نقطے پر ُرو پذير ہو گی؟ اِس سوال کا جواب قرآِن مجيد ميں پہلے سے موجود ہے، جو دو ٹوک انداز

ربُّ العّزت کا وعده ہے، جس کا اِيفاء اُس نے اپنے اُوپر هللا ميں يہ کہتا ہے کہ ہاں ُدوسری کائنات يقيناً پيدا ہو گی اور يہ ا
الِزم قرار ديا ہے۔ ُمندرجہ ذيل پہلی آيِت کريمہ اُوپر مذکوره سائنسی تصّور کی طرف اِشاره کرتی ہے اور ويلر کے اِکتشافات

  نزول سے مطابقت رکھتے ہيں: باقی دی گئی آيات کے
َل َخلٍق نُِّعيُده َوعًدا َعلَينَا إِنَّا ُکنَّا فَا ِجلِّ لِلُکتُِب َکَما بََدأ نَا أَوَّ َمآَء َکطَیِّ السِّ   )21:104(األنبياء ،Oِعلِيَن يَوَم نَطوی السَّ

لپيٹ ديا جاتا ہے، جس طرح ہم  اُس ِدن ہم (ساری) سماوی کائنات کو اِس طرح لپيٹ ديں گے جيسے لکھے ہوئے کاغذ کو
نے کائنات کو پہلی بار پيدا کيا تھا ہم (اِس کے ختم ہو جانے کے بعد) اُسی عمِل تخليق کو ُدہرائيں گے۔ يہ وعده پورا کرنا ہم 

  Oنے اپنے اُوپر الزم کر ليا ہے۔ ہم (يہ اِعاده) ضرور کرنے والے ہيں
  )14:48(إبراہيم،Oسَّٰمٰوُت َو بََرُزوِهللا الَواِحِد القَھَّارِ يَوَم تُبَدَُّل األَرُض َغيَر األَرِض َو ال

کے ُروهللا جس ِدن (يہ) زمين ُدوسری زمين سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل ديئے جائيں گے اور سب لوگ ا
  Oبُرو حاضر ہوں گے جو ايک سب پر غالب ہے

  )36:81(ٰيسين،Oبِٰقِدٍر َعٰلی أَن يَّخلَُق ِمثلَھُم بَٰلی َو ھَُو الَخالَُّق الَعلِيمُ  أَ َو لَيَس الَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو األَرضَ 
کيا جس نے آسمانوں اور زمين کو بنايا وه اِس پر قاِدر نہيں کہ اُن جيسے لوگوں کو (قيامت کے ِدن پھر) پيدا کر دے، يقيناً 

  Oواال ہے (وه قاِدر ہے) اور ُوہی تو اصل بنانے واال سب کچھ جاننے
لُِموَن إاِلَّ أَ َو لَم يََروا أَنَّ هللاَ الَِّذی َخلََق السَّٰمٰوِت َو األَرَض قَاِدٌر َعٰلی أَن يَّخلَُق ِمثلَھُم َو َجَعَل لَھُم أََجالً   الَّ َريَب فِيِہ فَأَبَی الظّٰ

  )17:99(األسراء،Oُکفُوًرا
زمين کو پيدا فرمايا ہے (وه) اِس بات پر (بھی) قاِدر ہے کہ وه اُن نے آسمانوں اور هللا کيا اُنہوں نے نہيں ديکھا کہ جس ا

لوگوں کی ِمثل (دوباره) پيدا فرما دے اور اُس نے اُن کے لئے ايک وقت مقرر فرما ديا ہے جس ميں کوئی شک نہيں، پھر 
  Oبھی ظالموں نے اِنکار کر ديا ہے، مگر (يہ) ناشکری ہے

سے متعلقہ ‘ سياه شگاف’اور ‘ اّولين عدم’، ‘چکر کھاتے ہوئے آخری کششی تباہی’ مذکوره باال قرآنی آيات کائنات کی
طبيعيات کے قوانين سے بڑی حد تک مطابقت رکھتی ہيں، جو اِس بات کی طرف اِشاره کرتی ہے کہ نئی جيوميٹری کے 

  تحت مختلف ماہيت کی نئی کائنات کا ظہور ممکن ہے۔
ظہور ميں آنے والی کائنات اُس قادِر مطلق کے اِرادے ہی سے اِنعقاد پذير ہو سکتی ہے، ويلر کہتا ہے کہ اِس قسم کی دوباره 

جو کشش کو محو کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔نئی کائنات شايد ہماری موجوده کائنات سے ہو بہو مشابہت نہ رکھتی ہو۔ اِس 
) سے بھی ملتی ہے۔ قرآِن حکيم اِس Oscillating Universe Theory‘ (چکر دار کائنات کے نظريہ’مظہر کی مزيد تائيد 

  حقيقت کو يوں عياں کرتا ہے:
ِ الَواِحِد القَھَّارِ  ّٰ   )14:48(اِبراہيم، Oيَوَم تُبَدَُّل األَرُض َغيَر األَرِض َو السَّٰمٰوُت َو بََرُزوا ِ

کے ُروهللا گے اور سب لوگ ا جس ِدن (يہ) زمين ُدوسری زمين سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل ديئے جائيں
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  Oبُرو حاضر ہوں گے جو ايک سب پر غالب ہے
  سيده عائشہ صديقہ سے ايک حديِث مبارکہ يوں مروی ہے:

(َسأَلُت َرُسوَل ا (ص) َعن قَولِِہ: (يَوَم تُبَدَُّل األَرُض َغيَر األَرِض َو السَّٰمٰوُت) فَأَيَن يَُکوُن النَّاُس يَوَمئٍِذ يَا َرُسوَل اهللاِ ص)؟ فَقَاَل: هللاِ
َراِط۔ (الصحيح لمسلم، ) (سنن 326) (سنن ابن ماجہ:2:157) (جامع الترمذی،2:140) (جامع الترمذی،2:371َعٰلی الصِّ

  )6:35،101،134،218) (مسند احمد،2:336الدارمی،
(يہ) زمين تعالٰی نے فرمايا:) (جس ِدن هللا ص) سے اِس آيِت کريمہ کا مفہوم دريافت کيا (جس ميں اهللا(ميں نے رسول ا

ُدوسری زمين سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل ديئے جائيں گے) پھر اُس ِدن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ(ص) 
  نے فرمايا: "صراط پر"۔

  )Gaseous stateکائنات کی ُدوسری گيسی حالت (
ُدخانی ’) کے بعد پھر سے Big Crunchسائنسی اور قرآنی بيانات ميں ايک اور مطابقت يہ ہے کہ کائنات اپنی عظيم تباہی (

  ) ميں تبديل ہو جائے گی۔ قرآِن مجيد ميں ہے:gaseous state‘ (حالت
بِينٍ  َمآُء بُِدَخاٍن مُّ   )44:10(الُدخان،Oفَارتَقِب يَوَم تَأتِی السَّ

  Oپس اُس ِدن کا اِنتظار کرو جب آسمان سے ايک واضح دھُواں ظاہر ہو گا
  ات (ص) نے يوں واضح کيا ہے:اِسی حقيقت کو سروِر کائن

غِربِھَا۔ ۔ ۔ (سنن ابِن ماجہ: َخاُن ۔ ۔ ۔ َو طُلُوُع الشَّمِس ِمن مَّ ی َعَشر آيَاِت ۔ ۔ ۔ الدُّ ) (مسند احمد بن 302إّن الّساعۃَ اَل تَُکوُن َحتّٰ
  )4:7) (مسند احمد بن حنبل،2:372حنبل،

ہر نہ ہو جائيں۔ُدخان اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا(بھی عالمات ظا10قيامت اُس وقت تک برپا نہيں ہو گی جب تک 
  اُنہی ميں سے ہے)۔

  سيدنا حذيفہ بن اُسيد غفاری حضور نبی اکرم(ص) سے روايت کرتے ہيں:
َخان۔ ۔ ۔ َو طُلُوَع الشَّمِس ِمن َمغِربِھَا۔ (ا ی تََروا قَبلَھَا َعشَر آيَاٍت، فََذَکَر الدُّ ) (مشکوة 393 2‘ :لصحيح لمسلمإِنَّھَا لَن تَقُوَم َحتّٰ

  )472المصابيح: 
پھر حضور(ص) نے (مشرق سے  -قيامت اس وقت تک واقع نہيں ہو گی جب تک اس سے پہلے تم دس نشانياں نہ ديکھ لو

 مغرب تک محيط) دھوئيں کا ذکر فرمايا ۔ ۔ ۔ اور آگے( سورج کے الٹی سمت سے )مغرب سے طلوع ہونے کا بھی ذکر کيا۔
  ديِث مبارکہ ميں يہ الفاظ بھی واِرد ہوئے ہيں:ايک اور ح

  يَماَلُٔ َما بَيَن الَمشِرِق َو الَمغِرِب، يَمُکُث ٔاَربَِعيَن يَوًما َو لَيلَۃً۔
  ِدن رات قائم رہے گا۔ 40اُسی دھُوئيں سے مشرق و مغرب تمام اَطراِف عالم بھر جائيں گے اور وه مسلسل 

ُدشواری نہيں ہو سکتی کہ تمام کہکشاؤں کے ٹکرا جانے پر جب کشش کی قوت اپنا  بہرحال اِس بات کو سمجھنے ميں کوئی
اثر کھو دے گی تو کائنات کا ماّده اپنی اّوليں صورت ميں بکھر جائے گا اور ہر ُسو دھُواں ہی دھُواں ہو جائے گا۔ تمام اَجراِم 

پيدا ہونا البّدی امر ہے۔ اِس لئے اِسی حديث ميں "َوسماوی جب آپس ميں ٹکرائيں گے تو اُس دھماکے سے آگ اور دھُوئيں کا 
ِخُر ٰذلَِک نَاٌر" )اور اُس کی آخری عالمت آگ ہو گی( کا بيان بھی ہے۔ جديد سائنس بھی آگ اور دھُوئيں کی اُس کيفيت کے  أٰ

بھی يہی ہے کہ وه  پيدا ہونے کا اِعتراف کر چکی ہے۔ مزيد يہ کہ سورج کے اُلٹی سمت )مغرب( سے طلوع ہونے کا معنی
) جو تمام اَجرام کو اپنے اپنے مستقر اور مدار پر مقرره سمت ميں گرِدش پذير رکھتی ہے جب اُس ميں gravitationکشش (

تبديلی واقع ہو جائے گی تو اُن کی حرکت کی سمتيں بھی متضاد اور متصادم ہو جائيں گی اور اُسی کے نتيجے ميں باآلخر 
کر پاش پاش ہو جائے گا۔ (گويا زمين کی گردش اُلٹی ہو جائے گی جس سے سورج مغرب سے سب کچھ آپس ميں ٹکرا 
  طلوع ہوتا نظر آئے گا)۔

يہ قيامت کا بيان ہے، جو اِس ماّدی کائنات کے اِختتام کی ايک ممکنہ صورت ہے، جسے جديد سائنس نے اپنے اَنداز ميں ِمن 
ميں مذکور عالمتوں کی توجيہ بھی پيش کر دی ہے۔ ايسا قّوِت کشش کے  و عن تسليم کر ليا ہے اور اُس کی قرآن و حديث

  زائل ہو جانے کی وجہ سے ہو گا، جس نے تمام ستاروں اور اَجراِم فلکی کو اُن کے مداروں ميں جکڑ رکھا ہے۔
کے نيوکليائی اَجزاء ) يہ کہتے ہيں کہ انجام کے طور پر اَيٹموں particle physicistsجديد َدور کے ذّراتی طبيعيات دان (

)، پازيٹران light electron)، ہلکے اِليکٹران (leptonتباه ہو جائيں گے اور اُس کے نتيجے ميں محض ليپٹون (
)positron) اور کثافت سے عاری نيوٹران (massless neutron فوٹانز کے بادل’) باقی بچيں گے، جس کے نتيجے ميں ‘
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ی کائنات شعاع ريزی سے بری طرح مغلوب ہو گی کيونکہ اُس کی توانائی کا بيشتر حصہ بڑی مقدار ميں پيدا ہوں گے۔ وه نئ
ايسے کثافت سے عاری ذّرات ہوں گے جو روشنی کی َرفتار سے متحّرک ہوں گے۔ جبکہ ُدوسری طرف آج کی کائنات 

م ترين توانائی کی حالت ابھی ايسے ماّدے سے مغلوب ہے جس کی زياده تر توانائی کثيف ذّرات پر مشتمل ہے اور اُس کی ک
  باقی ہے۔

  )Black Holeانجاِم کائنات ۔ ۔ ۔ عظيم سياه شگاف (
) کے مضمون کا ايک اِقتباس جس کا اُوپر John L. Wilhelm‘ (جان ايل ِولہم’ء ميں شائع شده 1977ِريڈرز ڈائجسٹ نومبر 

نزوِل قرآن کے اُس تناظر ميں پڑھنا چاہيئے جو کائنات مذکوره سياق سے خاصا گہرا تعلق ہے ، نيچے ديا جا رہا ہے۔ اُسے 
  کی تخليق و اِرتقاء اور آخری تباہی سے متعلق ہے۔

) ميں Cygnus‘ (دجاجہ’ايکس ريز کے شديد قسم کے دھماکوں سے پيدا ہونے والی لہريں جو آسمان پر واقع مجمع النّجوم 
تيزی سے نکل رہی ہيں، ُدوربين کی مدد سے اُن کا بخوبی سے ستاروں کی گيس سے بنی ہوئی کثيف نديوں کی صورت ميں

ُمشاہده کيا جا چکا ہے۔ گيس کی يہ ندياں ايک قابِل ديد چمکدار ستارے ميں سے نکل کر ُدوسرے پُراسرار ناقابِل ديد مقام کی 
ترين مفروضے کی بھرپور تائيد  طرف بھاگتی ہوئی جاتی ِدکھائی ديتی ہيں۔ تمام تر شواہد اِنسانی ِدماغ کے تراشيده اِس ُمہيب

) کو ہڑپ کر matterکرتے ِدکھائی ديتے ہيں کہ خالء ميں اُس مقام پر ايک ناقابِل ديد سياه شگاف موجود ہے جو ماّدے (
  ) کو لپيٹ ديتا ہے۔time) کو ُمنحنی )يعنی ٹيڑھا( کر ديتا ہے اور وقت (spaceجاتا ہے، مکاں (

قّوِت کشش رکھتے ہيں کہ ايٹموں کو ال محُدود کميّت کی حد تک َروندھتے ہوئے ہر قسم کے  سياه شگاف اِس قدر ناقابِل يقين
ماّدے کو بال لحاظ کچل کر رکھ ديتے ہيں۔ سياه شگاف ايسے تباه حال ستارے کا ملبہ ہوتا ہے جس کا اِيندھن جل جل کر ختم 

وتی ہے کہ اُس کی بے پناه قّوِت کشش اُسے تباه کر ہو چکا ہو۔ اُس ستارے کی جسامت کسی َدور ميں اِتنی بڑی ره چکی ہ
  کے گالف کی گيند کی جسامت جتنا کر ديتی ہے اور پھر وه الشئ ہو کر معُدوم ہو جاتا ہے۔

اپنی ناقابِل يقين کثافت کی وجہ سے ايک تباه شده ستارے کی قّوِت کشش کا دائره اِس قدر وسيع ہو جاتا ہے کہ وه بہت زياده 
ہو جاتا ہے۔ ہر وه شے جو اُس کشش کی حُدود ميں سے گزرتی ہے وه ستارے کے بھنور ميں گر کر ہميشہ حصے پر حاوی

ہميشہ کے لئے پھنس جاتی ہے۔ حتٰی کہ روشنی بھی اُس سے چھٹکاره نہيں پا سکتی، يہی وجہ ہے کہ اُسے ديکھا نہيں جا 
  ے۔ يہ آسمانی بھوت ہيں اور اُنہيں سياه شگاف کہا جاتا ہے۔سکتا۔ سابقہ ستاره خالء ميں ناقابِل پيمائش پاتال بن جاتا ہ

آج کل بہت سے سائنسدان اِس نقطے پر سوچ رہے ہيں کہ عين ممکن ہے کہ ہماری ملکی وے سميت اکثر کہکشاؤں کے 
ن کے گھن لگائے ہوئے ہوں جو ستاروں کو ہڑپ کر کے نِگل جاتے ہوں اور تمام ستارے اُ ‘ جينياتی سياه شگاف’وسط ميں 

 90عظيم ميداِن تجاُذب کی وجہ سے اُنہی کے گرد گرِدش ميں مصروف ہوں۔ ايک اَندازے کے مطابق پوری کائنات کی شايد 
فيصد کميّت پہلے سے اُن سياه شگافوں ميں گم ہو چکی ہے۔ پُر اسرار قواسرز جو خالء کے ُدور دراز گوشوں سے بے پناه 

ايد وه تمام کہکشاؤں کے ِدلوں کو ہڑپ کرتے ہوئے عظيم سياه شگاف ہوں۔ توانائی کے کڑھاؤ کا شور مچاتے ہيں، ش
نے ِدماغ کو چونکا کر رکھ دينے ‘ ہربرٹ گرسکی’کے فلکی طبيعيات کے مرکز پر موجود ايک سائنسدان ‘ ہارَورڈسمتھ’

  واال اِمکان ظاہر کيا کہ عين ممکن ہے کہ پوری کائنات خود ايک بہت بڑا سياه شگاف ہو۔
شگاف کے بننے کے لئے دو شرائط کا پايا جانا ضروری ہے۔ جن ميں سے ايک تو بہت زياده ِمقدار ميں ماّدے کی سياه 

موجودگی ہے اور ُدوسرے اُس ماّدے کا اِنتہائی قليل جگہ پر سما جانا ہے۔ مطلوبہ ِمقداِر ماّده بڑے بڑے ستارے مہيا کرتے 
  ہيں۔

اپنے اِختتام کو جا پہنچتا ہے تو وه زياده دير تک اپنی ‘ تھرمونيوکليائی اِيندھن’جب ستارے بوڑھے ہو جاتے ہيں اور اُن کا 
بيرونی تہ کو اَندرونی کشش کے مقابلے ميں برقرار نہيں رکھ پاتے ۔ نتيجۃً يہ بيرونی تہيں اَيٹموں کو لپيٹتے ہوئے اور 

  ِستاروں کو ُسکيڑتے ہوئے اَندر کی سمت ِگرنا شروع کر ديتی ہيں۔
ھوٹا کم کششی طاقت کا حامل ستاره جو اِس قابل نہيں ہوتا کہ اِليکٹرانوں کو باہم قريب قريب کر کے بے پناه کثافت ايک چ

) کہالتا ہے، جس کے تمام اِليکٹران اُس کے پروٹانوں کے white dwarf‘ (سفيد بونا’حاصل کر لے، اَيسا خاکستر ستاره 
ا پھر اَيسا ستاره بن جاتا ہے جو آخری تباہی تک ال محُدود کثافت کے حامل نقطہساتھ مل کر نيوٹرانوں کو تشکيل ديتے ہيں۔ ي

) کو جا چھُوتی ہے اور اَيسا ايک velocityتک آن پہنچتا ہے۔ اُس آخری تحت الثرٰی کی رفتار روشنی کی سمتی رفتار (
سياه ’ں پلک جھپک جاتا ہے اور ايک سيکنڈ کے معمولی حصے ميں ہو سکتا ہے۔ ستاره غائب ہو جاتا ہے، اَدبی اَلفاظ مي

  کو جنم ديتا ہے۔‘ شگاف
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  قرآِن حکيم کی اِس آيِت مبارکہ کو اِس سائنسی وضاحت کے بعد پھر سے پڑھنا چاہيئے:
ِ َغيُب السَّٰمٰوِت َو األَرِض َو َمآ أَمُر السَّاَعِۃ إاِلَّ َکلَمِح البََصِر أَو ھَُو ٔاَقَرُب إِنَّ هللاَ َعٰلی ّٰ ِ   )16:77(النحل، Oُکلِّ َشئ قَديرٌ  َو 

ہی کے لئے ہے، اور قيامت کے بپا ہونے کا واقعہ اِس قدر تيزی سے ہو گا جيسےهللا اور آسمانوں اور زمين کا (سب) غيب ا
  Oہر چيز پر بڑا قاِدر ہےهللا آنکھ کا جھپکنا يا اُس سے بھی تيز تر۔ بيشک ا

بيعياتی قوانين ُرو سے ہماری کائنات جب تک عام اِرتقائی عمل کے سياه شگاف کی سائنس اور ذّراتی سائنس کے مطابق ط
  تحت قائم و دائم رہتی ہے، اُس کی قيامت خيز تباہی کا باعث مندرجہ ذيل اَسباب ميں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے:

  سياه شگاف بن جانا 1-
  تصاُدم کے نتيجے ميں ماّدے اور ضِد ماّده کا فنا ہو جانا 2-
  تمہپروٹان کا خا 3-
  اَيٹموں کے مرکزی اَجزاء کی تباہی، جب وه زياده دير کے لئے قائم نہيں ره سکيں گے۔ 4-

سال بعد تک ہی رہے گی۔ 1032تاہم پروٹان بھی ہميشہ ِزنده نہيں ره سکتے، اُن کی ِزندگی ہر شے کے معُدوم ہو جانے کے 
سال تک 1032د نہيں کہ وه قيامت برپا کرنے کے لئے تبارک و تعالٰی اِس بات کا پابنهللا يہ بات بھی قابِل توجہ ہے کہ ا

ربُّ العّزت ہی کے پاس ہے۔ قيامت کی هللا پروٹانوں کی تباہی کا اِنتظار کرے۔ کائنات کے خاتمے يا قيامت کا علم صرف ا
کی مرضی سے کسی بھی لمحے اور کسی بھی طريقے سے ُوقوع پذير ہو هللا نے طے کر رکھی ہے اور وه اهللا ساعت ا

) کہتا ہے کہ: Stephen Hawking‘ (سٹيفن ہاکنگ’اُسے اُس کے مناسب وقت پر ہی آشکار کرے گا۔ هللا اور ا سکتی ہے
"سب سے حيران کن بات يہ ہے کہ کائنات کو تباہی اور پھيالؤ (اَفزائش) دونوں کو تقسيم کرنے والی الئن کے اِنتہائی قريب 

  واقع ہونا چاہيئے"۔
سے متعلقہ سائنس ہميں اِس نتيجے پر پہنچاتی ہے کہ پوری ‘ ناقابِل ديد آسمان’لفاظ ميں يا قرآِن مجيد کے اَ ‘ سياه شگاف’

کائنات باآلخر سياه شگاف ميں تبديل ہو جائے گی اور اُس کے بعد معُدوم ہو جائے گی۔ قرآِن مجيد کے بيان کے مطابق جس 
ت کی تباہی کے بعد ايک نئی مابعُدالطّبيعياتی ُدنيا ميں طرح کائنات کی اِبتدائی تخليق عمل ميں آئی تھی اُسی طرح اِس کائنا

نوِع اِنسانی کا انجام بھی يقينی ہے، جو آخرت ميں اُس کی دوباره ِزندگی کی صورت ميں ُرو نما ہو گا۔ وه ايک اَبدی اور 
تقل گھر ہے، جہاں سے ابوالبشر حقيقی ُدنيا ہے جو زياده آرام ِده، بہتر اور ہميشہ رہنے والی ہے اور ُوہی نسِل اِنسانی کا مس

رّب العزت کی طرف سے خالفِت ارضی کا تحفہ لے کر اِس عالم رنگ و بُو ميں تشريف الئے تھے۔ وہاں هللا سيدنا آدؑم ا
مالِک ارض و سماء کی طرف سے نوِع اِنسانی کے اَچھے لوگوں کے لئے خوش آمديد کا تحفہ منتظر ہے۔ اِس بات سے قرآِن

نيت کو آگاه کيا، جبکہ اِنسانی اِستعداد پر منحصر سائنس طبيعی کائنات کی حُدود سے ماوراء نہيں جا سکتی حکيم نے ہی اِنسا
اور ہميں يہ بتانے سے قاصر رہتی ہے کہ آخرت کی ُمستقل اور زياده بہتر ِزندگی تمام بنی نوِع اِنسان کے لئے منطقی اِنجام 

يد اُس منظر کی تصديق کرتا ہے جس کا نوِع اِنسانی کے لئے فيصلہ ہو چکا اور مستقل ٹھکانہ ہے۔ بال شک و شبہ قرآِن مج
ہے۔ اَب يہ اِنسان کا فرض ہے کہ وه قرآنی اَحکامات کی تعميل اور اُس کی تعليمات پر عمل کرے، جس سے نہ صرف اُس 

  کی ُدنيوی ِزندگی سنورے بلکہ آخرت کی حقيقی ِزندگی ميں بھی اُس کا مقّدر بھال ہو۔
اَرب سال بعد 65سوچيں کہ کچھ ہی عرصے بعد کائنات اُلٹی سمت بھاگ رہی ہو گی۔ تمام کائنات اور اُس کا ماّده آج سے  ذرا

اُسی لمحے پر جا پہنچے گا جہاں سے اِس کائنات کی اّولين تخليق عمل ميں آئی تھی۔ قرآِن حکيم اِس بات کو يوں بيان کرتا 
هللا مت کی ساعت ميں واقع ہو گا، مگر پلک جھپکنے ميں يا اُس سے بھی کم مّدت ميں اقيا‘ کائنات کا کششی اِنہدام’ہے کہ 

  ربُّ العّزت اِس کائنات کو يوں لپيٹ کر رکھ دے گا کہ جيسے ٹيپ ِريکارڈر کيسٹ کے فيتے کو لپيٹ کر رکھ ديتا ہے۔
ربُّ هللا بار سارا عالم تخليق کيا تھا۔ ا تعالٰی عمِل تخليق کو اُسی طرح ُدہرائے گا جيسے اُس نے پہلیهللا پھر اُس کے بعد ا

العّزت نے خالق، بديع اور اَحسُن الخالقين کی صفات کے ساتھ خود يہ وعده کيا ہے اور وه ضرور اُسے پورا کرے گا۔ يہ 
  ميں سچ سچ لکھا ہوا ہے۔‘ قرآِن مجيد’سب کچھ اُس کے پاک کالم 

  آيئے چند آيات مالحظہ کريں:
ِ َغيُب السَّمٰ  ّٰ ِ   )16:77(النحل، Oٰوِت َو األَرِض َو َما أَمُر السَّاَعِۃ إاِلَّ َکلَمِح البََصِر أَو ھَُو ٔاَقَرُب إِنَّ هللاَ َعٰلی ُکلِّ َشئ قَديرٌ َو 

ہی کے لئے ہے، اور قيامت کے بپا ہونے کا واقعہ اِس قدر تيزی سے ہو گا جيسےهللا اور آسمانوں اور زمين کا (سب) غيب ا
  Oہر چيز پر قاِدر ہےهللا يا اُس سے بھی تيز تر۔ بيشک اآنکھ کا جھپکنا 

  )21:104يَوَم نَطوی السَّمآء۔ (األنبياء،
  اُس ِدن ہم (ساری) سماوی کائنات کو لپيٹ ديں گے۔
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َو ثَقُلَت فِی السَّٰمٰوِت َو األَرِض الَ تَأتِيُکم إاِلَّ يَسئَلُونََک َعِن السَّاَعِۃ ٔايَّاَن ُمرٰسھَا قُل إِنََّما ِعلُمھَا ِعنَد َرِبَ◌يج الَ يَُجلِّيھَا لَِوقتِھَآ إاِلَّ ھُ 
  )7:187بَغتَۃً۔ (األعراف،

يہ کفار آپ سے قيامت کی نسبت دريافت کرتے ہيں کہ اُس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ فرما ديں کہ اُس کا علم تو صرف 
وئی ظاہر نہيں کرے گا۔ وه آسمانوں اور زمين کے سوا کهللا) ميرے رّب کے پاس ہے، اُسے اپنے (مقّرره) وقت پر اُس (ا

(کے رہنے والوں) پر (شدائد و مصائب کے خوف کے باعث) بوجھل (لگ رہی) ہے۔ وه تم پر اچانک (حادثاتی طور پر) آ 
  جائے گی۔

ہے، جب يہ قرآِن مجيد عالِم اِنسانيت کی توجہ کائنات کے لپيٹے جانے اور دوباره معرِض ُوجود ميں آنے کی طرف ِدال رہا 
  زمين کسی ُدوسری زمين کے ساتھ تبديل کر دی جائے گی اور کائنات بھی اُس وقت تبديل ہو چکی ہو گی۔

ارب سال باقی ہيں، تاہم ہماری قيامت تو اُسی دن واقع ہو جائے65تمام کائنات کی اُس اِجتماعی قيامت کے آنے ميں کم و بيش 
ين ممکن ہے کہ اربوں نوری سال کی ُو سعت ميں بکھری کائنات کے کسی گی جس روز ہماری زمين تباه ہو جائے گی۔ ع

ُدور دراز گوشے سے کوئی بھٹکتا ہوا سياره ہماری طرف آن نکلے اور زمين سے ٹکرا کر قيامت برپا کر دے۔ يوں زمين پر
سی صورتيں بھی آئی ہيں آنے والی قيامت کے بارے ميں حتمی پيشين گوئی ناممکن ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشاہدے ميں چند اي

  جن ميں زمين کی تباہی کائنات کی اِجتماعی قيامت سے بہت پہلے واقع ہو جائے گی۔

  سورج کی موت اور اِنعقاِد قيامت
) پر مشتمل ہے۔ ہائيڈروجن کے Hydrogenسورج سميت تمام ستاروں ميں موجود ماّده کی مقدار کا بڑا حصہ ہائيڈروجن (

ماکوں سے روشنی اور حرارت کا وسيع تر اِخراج ہوتا ہے جس سے سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ مسلسل خودکار ايٹمی دھ
ايٹمی دھماکوں کا يہ عمل ہائيڈروجن کو ہيلئم ميں تبديل کرتا چال جاتا ہے۔ ہمارے سورج ميں ابھی اِتنا اِيندھن موجود ہے کہ 

  سال مزيد روشن ره سکے۔4,50,00,00,000وه 
ز ميں واقع دس فيصد ہائيڈروجن نيوکليئر فيوژن کے عمل سے گزر کر ہيلئم ميں تبديل ہو جائے جب ہمارے سورج کے مرک

گی تو سورج کا مرکز اپنے بے پناه دباؤ کے تحت مزيد ُسکڑے گا اور اُس کا درجہ حرارت بے پناه حد تک بڑھ جائے گا۔ 
ج کے مرکز ميں جمع ہونے لگے گی۔ ہائيڈروجنايسے ميں ہيلئم بھی جلنا شروع کر دے گی جس سے کاربن پيدا ہو کر سور

اور ہيلئم کے جلنے کا يہ ُدہرا عمل سورج ميں شديد حرارت پيدا کر دے گا جس سے زوردار دھماکوں کے ساتھ سورج کی 
  بيرونی سطح پھول جائے گی اور اُس کے بعد اُس پھولی ہوئی سطح کا ٹمپريچر بھی نسبتاً کم ہو جائے گا۔

سرخ ’ے پھُول کر اپنی اصل جسامت سے کئی گناه بڑھ جانے کو فلکياتی سائنس کی اِصطالح ميں کسی بھی ستارے ک
ميں تبديل ہو گا تو وه پھُول کر نہ صرف عطاُرد بلکہ  red giant) کا نام ديا جاتا ہے۔ ہمارا سورج جب red giant‘ (ضّخام

ے سورج ميں ِگر کر اُس کی کميّت کا حصہ بن جائيں ُزہره کے مدار تک آ پہنچے گا۔ جس سے المحالہ دونوں قريبی سيار
گے۔ زمين زياده فاصلے پر ہونے کی بنا پر سورج ميں گرنے سے تو بچ جائے گی مگر سورج کا پھُول کر زمين سے اِس 

قدر قريب تک چلے آنا زمين کے درجۂ حرارت کو بے اِنتہا بڑھا دے گا، جس سے کرۀ ارض پر واقع کروڑوں اربوں اَقسام 
  کی اَنواِع حيات ُجھلس کر تباه ہو جائيں گی اور ہر ُسو قيامت چھا جائے گی۔

سورج کے پُھول کر زمين سے اِس قدر قريب چلے آنے سے زمين پر قيامت برپا ہونے کے ضمن ميں تاجداِر کائنات (ص) 
  سے بہت سی اَحاديث مروی ہيں۔ نبٔی آخُرالّزماں(ص) نے فرمايا:

) (مسند احمد 4:157) (مسند احمد بن حنبل،2:64) (جامع الترمذی،2:384القِيَاَمِۃ ِمَن الَخلِق۔ (الصحيح لمسلم ،تُدنَی الشَّمُس يَوَم 
  )5:254بن حنبل،

  قيامت کے روز سورج مخلوق سے اِنتہائی قريب آن پہنچے گا۔
نيا بھر کے سائنسدانوں کو يہ )کی قرآنی آيات کے ساتھ کافی گہری مطابقت پائی جاتی ہے۔ دُ astrophysicsفلکی طبيعيات (

َدعوت دی جاتی ہے کہ وه قرآِن مجيد کا سائنسی نکتۂ نظر سے مطالعہ کريں اور اِن آياِت کريمہ پر بطوِرخاص غور و فکر 
 کريں جو اُنہيں يقيناً حيران کر ديں گی اور باآلخر وه اِس حتمی سچائی يعنی اِسالم کے پيغام کی طرف آ جائيں گے۔
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 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  حصہ چہاُرم
  

  اِسالم اور اِنسانی ِزندگی

  

  باب اّول

  

  اِنسانی ِزندگی کا کيميائی اِرتقاء

جس طرح عالِم آفاق کے جلوے اِجماالً عالِم اَنفس ميں کارفرما ہيں اُسی طرح نظاِم ربوبيت کے آفاقی مظاہر پوری آب و تاب 
کے ساتھ حياِت انسانی کے اندر جلوه فرما ہيں۔ اِنسان کے "اَحسن تقويم" کی شان کے ساتھ منصہ خلق پر جلوه گر ہونے سے

) کا َدور ہے۔ chemical evolutionَدور سے گزری ہے۔ يہی اُس کے کيميائی اِرتقاء (پہلے اُس کی زندگی ايک اِرتقائی 
جس ميں باری تعالٰی کے نظاِم ربوبيت کا مطالعہ بجائے خود ايک ِدلچسپ اور نہايت اہم موضوع ہے۔ يہ حقائق آج صديوں 

  کر چکا ہے۔ کے بعد سائنس کو معلوم ہو رہے ہيں جبکہ قرآن اِنہيں چوده سو سال پہلے بيان

  کيميائی اِرتقاء کے سات مراحل
قرآِن مجيد کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اِنسانی ِزندگی کا کيميائی اِرتقاء کم و بيش سات مرحلوں سے گزر کر تکميل پذير 

  ہوا جو درج ذيل ہيں:
  )inorganic matterتراب ( 1-
  )waterماء ( 2-
  )clayطين ( 3-
  )adsorbable clayطين الزب ( 4-
  صلصال من حماء مسنون  5-
)old physically / chemically altered mud(  
  )dried / highly purified clayصلصال کالفخار ( 6-
  )extract of purified clayساللہ من طين ( 7-

  قرآِن مجيد مذکوره باال سات مرحلوں کا ِذکر مختلف مقامات پر يوں کرتا ہے:

  )Inorganic matterتراب ( -1
  رّب العزت اِنسان کے اّوليں جوہر کو غير نامی ماّدے سے تخليق کيا۔ اِرشاِد باری تعالٰی ہے:هللا ا

  )40:67ھَُو الَِّذی َخلَقَُکم مِّن تَُراٍب۔ (المومن، 
  ُوہی ہے جس نے تمہيں مٹی (يعنی غيرنامی ماّدے) سے بنايا۔

احل کا بھی ِذکر کيا گيا ہے۔ مثالً "ثُمَّ ِمن نُّطفٍَۃ ثُمَّ ِمن َعلَقٍَۃ ثُمَّ يُخِرُجُکم اِس آيِت کريمہ ميں آگے حياتياتی اِرتقاء کے بعض مر
ِطفالً" ليکن قابل ِتوجہ پہلو يہ بھی ہے کہ اِنسانی زندگی کے اِن اِرتقائی مرحلوں کا ِذکر باری تعالٰی نے اپنی صفت ربُّ 

  کريمہ سے پہلی آيت کے آخری اَلفاظ يہ ہيں:العالمين کے بيان سے شروع کيا ہے۔ مذکوره باال آيِت 
  )40:66(المومن، Oَو ٔاُِمرُت ٔاَن ٔاُسلَِم ِلَربِّ الَعالَِمينَ 

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اور مجھے حکم ہوا ہے کہ اُس کے سامنے گردن جھکاؤں جو سارے عوالم اور اُن کے مظاہِر حيات کو درجہ بدرجہ مرحلہ 
  Oوار کمال تک پہنچانے واال ہے

نے اپنی شاِن ربُّ العالمين کے ِذکر کے ساتھ ہی دليل کے طور پر اِنسانی زندگی کے اِرتقاء کا ِذکر کر رّب العزت هللا يہاں ا
ديا گيا ہے ،جس سے واضح طور پر يہ سبق ملتا ہے کہ قرآِن مجيد باری تعالٰی کے ربُّ العالمين ہونے کو اِنسانی زندگی کے 

، کہ اے نسِل بنی آدم! ذرا اپنی زندگی کے اِرتقاء کے مختلف اَدوار نظاِم ارتقاء کے ذريعے سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے
و مراحل پر غور کرو کہ تم کس طرح مرحلہ وار اپنی تکميل کی طرف لے جائے گئے۔ کس طرح تمہيں ايک حالت سے 

ب کچھ "ربُّ ُدوسری حالت کی طرف منتقل کيا گيا اور کس طرح تم باآلخر "اَحسن تقويم" کی منزل کو پہنچے۔ کيا يہ س
  العالمين" کی پروِرش کا مظہر نہيں ہے جس نے تمہيں بجائے خود ايک عالم بنا ديا ہے!

  )Waterماء ( -2
تعالٰی نے اِنسان کی تخليق ميں هللا يوں تو ہر جاندار کی تخليق ميں پانی ايک بنيادی عنصر کے طور پر موجود ہے، تاہم ا

  رّب العالمين ہے:بطوِر خاص پانی کا ِذکر کيا ہے۔ اِرشاِد 
  )25:54َو ھَُو الَِّذی َخلََق ِمَن الَمآِء بََشراً۔ (الفرقان،

  اور ُوہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پيدا کيا۔
  اِس آيِت کريمہ ميں بھی تخليِق اِنسانی کے مرحلے کے ِذکر کے بعد باری تعالٰی کی شاِن ربوبيت کا بيان ہے:

  )25:54ن،َو َکاَن َربَُّک قَديراً۔ (الفرقا
  اور تمہارا رب قدرت واال ہے۔

  گويا يہ ظاہر کيا جا رہا ہے کہ تخليِق اِنسانی کا يہ سلسلہ هللا ربُّ العّزت کے نظاِم ربوبيت کا مظہر ہے۔
اِنسان کے عالوه کرۀ ارض پر بسنے والی الکھوں کروڑوں مخلوقات کی اّوليں تخليق ميں بھی پانی کی ُوہی اہميت ہے جتنی 

  کی کيميائی تخليق ميں۔ اِس سلسلے ميں ايک اور مقام پر اِرشاد فرمايا گيا:اِنسان 
  Oَو َجَعلنَا ِمَن الَمآِء ُکلَّ َشیٍٔ َحیٍّ ٔاَفاََل يُؤِمنُونَ 

  )21:30(االنبياء، 
  ؟Oالتے اور ہم نے (زمين پر) ہر ِزنده چيز کی نمود پانی سے کی۔ تو کيا وه (اِن حقائق سے آگاه ہو کر بھی) ايمان نہيں

يہ آيِت کريمہ حياِت اِنسانی يا حياِت اَرضی کے اِرتقائی مراحل پر تحقيق کرنے والے سائنسدانوں کے لئے دعوِت فکر بھی 
  ہے اور دعوِت ايمانی بھی۔

  )Clayطين ( -3
ے مکس ہو جانے بنيادی عناصر کی حيثيت رکھتے ہيں۔ اِن دونوں عناصر ک‘ مائ’اور ‘ تراب’اِنسان کی کيميائی تخليق ميں 

  رّب العزت نے قرآِن مجيد ميں يوں کيا ہے:هللا کا ِذکر ا‘ طين’کو ُوجود مال۔ ‘ طين’پر 
  ھَُو الَِّذی َخلَقَُکم مِّن ِطيٍن۔

  )26(االنعام،:
ُوہی ہے جس نے تمہيں مٹی کے گارے سے پيدا فرمايا، (يعنی کرۀ ارضی پر حياِت اِنسانی کی کيميائی اِبتدا اس سے هللا) (ا

  کی)۔
يہاں يہ امر قابِل توجہ ہے کہ مترجميِن قرآن نے بالعموم "تَُراب" اور "ِطين" دونوں کا معنی مٹی کيا ہے، جس سے ايک 

مغالطہ پيدا ہو سکتا ہے کہ آيا يہ دو الگ مرحلے ہيں يا ايک ہی مرحلے کے دو مختلف نام؟ اِس لئے ہم نے دونوں کے اِمتياز
کيا ہے۔ تَُراب اصل ميں خشک مٹی کو کہتے ہيں۔ اِمام راغب ‘ مٹی کا گارا’معنی کو برقرار رکھنے کے لئے ِطين کا 

اِصفہانی فرماتے ہيں: التُّراُب األرض نفسہا (تراب سے مراد فی نفسہ زمين ہے) جبکہ ِطين اُس مٹی کو کہتے ہيں جو پانی 
  کے ساتھ گوندھی گئی ہو۔ جيسا کہ مذکور ہے:

  )312۔ (المفردات:الطين: التراب والماء المختلط
  مٹی اور پانی باہم ملے ہوئے ہوں تو اُسے "طين" کہتے ہيں۔

  اِسی طرح کہا گيا ہے:
  )496الطين: التراب الذی يجبل بالماء۔ (المنجد:
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  "طين" سے مراد وه مٹی ہے جو پانی کے ساتھ گوندھی گئی ہو۔ (اِسی حالت کو گارا کہتے ہيں)۔
  ہے: اِس لحاظ سے يہ ترتيب واضح ہو جاتی

  مٹی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پانی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گار

  )Adsorbable clayطيِن الِزب ( -4
  تعالٰی نے قرآِن مجيد ميں يوں بيان کيا ہے:هللا کا مرحلہ آيا، جسے ا‘ طين الِزب’کے بعد ‘ طين’

ِزبٍ    )1137(الصافات،:Oإِنَّا َخلَقنَاھُم مِّن ِطيٍن الَّ
  Oبيشک ہم نے اُنہيں چپکتے گارے سے بنايا

  طين کی اگلی شکل ہے، جب گارے کا گاڑھا پن زياده ہو جاتا ہے۔ جيسا کہ لغِت عرب ميں ہے:‘ طيِن الزب’
  إذا زال عنہ (الطی)ن قوةُ المآِء فھو طيٌن الزٌب۔

  کہتے ہيں۔‘ طيِن الِزب’جب گارے سے پانی کی سيالنيت زائل ہو جائے تو اُسے 
  لگتا ہے۔ يہ وه حالت ہے جب گارا قدرے سخت ہو کر چپکنے

  صلصال من حماء مسنون -5
)Old physically / chemically altered mud(  

رّب هللا مٹی اور پانی سے مل کر تشکيل پانے واال گارا جب خشک ہونے لگا تو اُس ميں بو پيدا ہو گئی۔ اُس بودار ماّدے کو ا
  کا نام ديا۔‘ صلصال من حماء مسنون’العزت نے 

  اِرشاِد باری تعالٰی ہے:
  )15:26(الحجر، Oَو لَقَد َخلَقنَا اإِلنَساَن ِمن َصلَصاٍل مِّن َحَمإٍ مَّسنُونٍ 

اور بيشک ہم نے اِنسان کی(کيميائی) تخليق ايسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو (پہلے) ِسن رسيده (اور ُدھوپ اور 
  Oچکا تھاديگر طبيعياتی اور کيميائی اثرات کے باعث تغير پذير ہو کر) سياه بو دار ہو 

کے بعد آتا ہے۔ يہاں ‘ طيِن الزب’اِس آيِت کريمہ سے پتہ چلتا ہے کہ تخليِق اِنسانی کے کيميائی اِرتقاء ميں يہ مرحلہ 
کا معنی يوں ‘ صلصال’ہے ۔ اِ مام راغب اِصفہانی ‘ صلل’(بجتی مٹی) کا لفظ اِستعمال کيا گيا ہے جس کی اصل ‘ صلصال’

  بيان کرتے ہيں:
  )74: 2من الشٔی اليابس، سّمی الطين الجاّف صلصااًل۔ (المفردات ترّدد الصوت 

کہتے ہيں کيونکہ يہ بجتی ‘ صلصال’خشک چيز سے پيدا ہونے والی آواز کا ترّدد يعنی کھنکناہٹ۔ اسی لئے خشک مٹی کو 
  اور آواز ديتی ہے۔

  کا معنی يوں بيان کيا گيا ہے:‘ صلصال’لغِت عرب ميں 
  )46:4الذی يصل من يبسہ ٔای يصوت۔ (المنجد الصلصال: الطين اليابس

  سے مراد وه خشک مٹی ہے جو اپنی خشکی کی وجہ سے بجتی ہے يعنی آواز ديتی ہے۔‘ صلصال’
کی حالت گارے کے خشک ہونے کے بعد ہی ممکن ہے پہلے نہيں۔ کيونکہ عام خشک مٹی، جسے تَُراب کہا گيا ‘ صلصال’

کی صالحيت نہيں رکھتی۔ لفِظ صلصال اِس اِعتبار سے تراب سے مختلف مرحلے کی ہے وه اپنے اندر بجنے اور آواز دينے
نشاندہی کر رہا ہے۔ لٰہذا صلصال کا مرحلہ "طيِن الزب" يعنی چپکنے والے گارے کے بعد آيا۔ جب طيِن الِزب (چپکنے واال 

آواز دينے کی صالحيت پيدا ہو گئی۔  گارا) وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خشک ہوتا گيا تو اُس خشکی سے اُس ميں بجنے اور
) تھی مگر اِس کے عالوه اُس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کيميائی تبديلياں بھی physical changeيہ تو طبيعی تبديلی (

ناگزير تھيں جن ميں اُس مٹی کے کيميائی خواص ميں بھی تغير آيا۔ اِن دونوں چيزوں کی تصديق اِسی آيت کے اگلے اَلفاظ 
  ن َحَمإٍ مَّسنُوٍن" سے ہو جاتی ہے۔"مِ 

"َحٰمی" حرارت اور بخار کو کہتے ہيں۔ قرآِن مجيد ميں يہ لفظ تپنے، کھولنے اور جلنے وغيره کے معنوں ميں کثرت سے 
  اِستعمال ہوا ہے۔ اِرشاداِت ربانی مالحظہ ہوں:

  )88:4(الغاشيہ،  Oتَصٰلی نَاراً َحاِميَۃً 
  Oدہکتی ہوئی آگ ميں جا گريں گے

  )59:3يَوَم يُحٰمی َعلَيھَا فِی نَاِر َجھَنََّم۔ (التوبہ،
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  جس ِدن اُس (سونے، چاندی اور مال) پر دوزخ کی آگ ميں تاپ دی جائے گی۔
 ً   )78:24.25إاِلَّ َحِميماً۔ (النباء،  Oالَ يَُذوقُوَن فِيھَا بَرداً َو الَ َشَرابا

  سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی کے۔ Oر نہ کسی پينے کی چيز کاوه اُس ميں (کسی قسم کی) ٹھنڈک کا مزه چکھيں گے او
الغرض "َحٰمی" ميں اُس سياه گارے کا ِذکر ہے جس کی سياہی، تپش اور حرات کے باعث ُوجود ميں آئی ہو، گويا يہ لفظ 

  جلنے اور سڑنے کے مرحلے کی نشاندہی کر رہا ہے۔
" سے مشتق ہے جس کے معنی صاف کرنے، چمکانے اور صيقل "َمسنُون" سے مراد متغير اور بدبو دار ہے۔ يہ "سنّ 

کرنے کے بھی ہيں، مگر يہاں اِس سے مراد متغير ہو جانا ہے۔ جس کے نتيجے ميں کسی شئے ميں بو پيدا ہو جاتی ہے۔ يہ 
  إحماء (جالنے اور ساڑنے) کا الزمی نتيجہ ہے جس کا ِذکر اُوپر ہو چکا ہے۔

  قرآِن مجيد ميں ہے:
  )2:259ٰلی طََعاِمَک َو َشَرابَِک لَم يَتََسنَّہ۔(البقره،:فَانظُر إِ 

  پس (اَب) تو اپنے کھانے پينے (کی چيزوں) کو ديکھ، (وه) متغير (باسی) بھی نہيں ہوئيں۔
جب گارے "طيِن الزب" پر طويل زمانہ گزرا اور اُس نے جلنے سڑنے کے مرحلے عبور کئے تو اُس کا رنگ بھی متغير 

گيا اور جلنے کے اَثر سے اُس ميں بو بھی پيدا ہو گئی۔ اِسی کيفيت کا ذکر "َصلَصاٍل مِّن َحَمإٍ مَّسنُوٍن" ميں کيا ہو کر سياه ہو 
  جا رہا ہے۔

کسی شئے کے جلنے سے بدبو کيوں پيدا ہوتی ہے، اِس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جلنے کے عمل سے کثافتيں سڑتی ہيں 
ستقل نہيں ہوتی۔ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کثافتوں کے سڑنے کا عمل يا اُس کا اثر اور بدبو کو جنم ديتی ہيں جو کہ م

  باقی رہتا ہے اور جب کثافت ختم ہو جاتی ہے تو بدبو بھی معُدوم ہو جاتی ہے۔ اِس لئے اِرشاد فرمايا گيا:
  )15:26(الحجر، Oَصلَصاٍل مِّن َحمآء مَّسنُوٍن 

  Oاتی اور کيميائی اثرات کے باعث تغير پذير ہو کر) سياه بو دار ہو جانے واال گاراِسن رسيده (اور دھوپ اور ديگر طبيعي
گويا لفِظ "صلصال" واضح کر رہا ہے کہ اِس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے مٹی کی سياہی اور بدبو وغيره سب ختم ہو چکی 

  تھی اور اُس کی کثافت بھی کافی حد تک معُدوم ہو چکی تھی۔

  )Dried / highly purified clay(صلصال کالفخار -6
ار ہے، جس کی نسبت اِرشاِد باری تعالٰی ہے:   اِنسان کے کيميائی اِرتقاء ميں چھٹا مرحلہ َصلَصاٌل َکالفَخَّ

ارِ    )55:16(الرحمن، Oَخلََق اإِلنَساَن ِمن َصلَصاٍل َکالفَخَّ
  Oاُس نے اِنسان کو ٹھيکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پيدا کيا

ار" سے تعبير کيا گيا ہے۔ اِس جب تپا نے اور جالنے کا عمل مکمل ہوا تو گارا پک کر خشک ہو گيا۔ اُس کيفيت کو "َکالفَخَّ
  تشبيہ ميں دو اِشارے ہيں:

  (الف) ٹھيکرے کی طرح پک کر خشک ہو جانا۔
  (ب) کثافتوں سے پاک ہو کر نہايت لطيف اور عمده حالت ميں آ جانا۔

اٌر" کا مادّ  ه فخر ہے، جس کے معنی مباہات اور اِظہاِر فضيلت کے ہيں۔ يہ فَاِخر سے مبالغے کا صيغہ ہے، يعنی بہتلفِظ "فَخَّ
ار" عام طور پر گھڑے کو بھی کہتے ہيں اور مترجمين و مفسرين نے بالعموم يہاں يہی معنی مراد لئے  فخر کرنے واال۔ "فَخَّ

ے اور خوب بجتا اور آوازيں ديتا ہے، گويا اپنی آواز اور گونج سے ہيں۔ ٹھيکرا اور گھڑا چونکہ اچھی طرح پک چکا ہوتا ہ
اپنے پکنے، خشک اور پختہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے اِس لئے اُسے فخر کرنے والے کے ساتھ تشبيہ دی گئی ہے کہ وه بھی 

  اپنی فضيلت اور شرف کو ظاہر کرتی ہے۔
  اِمام راغب اصفہانی اِس بارے ميں لکھتے ہيں:

  )374کل نفيس بالفاخر، يقال ثوب فاخرة وناقۃ فخور۔ (المفردات:يعبّر عن 
کہا جاتا ‘ ناقۂ فخور’اور عمده اُونٹنی کو ‘ ثوِب فاخر’ہر نفيس اور عمده چيز کو فاخر کہتے ہيں۔ اِس لئے نفيس کپڑے کو 

  ہے۔
ار اِسی سے مبالغہ کا صيغہ ہے جو کثرِت نفاست اور نہايت عمدگی پر داللت کر تا ہے۔ صاحُب المحيط بيان کرتے اور فَخَّ

  ہيں:
  )2:112الفاِخر: إسم فاعٍل و الجيد من کل شٔی۔ (القاموس المحيط،
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  "الفاِخر" اسِم فاعل ہے اور ہر شئے کا عمده (حصہ) ہے۔
ار ميں عمدگی اور نفاست ميں مزيد اِضافہ مراد ہے۔ اِس معنی کی ُرو سے اِظہاِر شرف کی بجائے اصِل شرف کی طرف  فَخَّ

اِشاره ہے۔ دونوں معانی ميں ہرگز کوئی تخالف اور تعاُرض نہيں بلکہ اِن ميں شاندار مطابقت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ 
باری تعالٰی تخليِق اِنسانی کے سلسلۂ اِرتقاء کے ضمن ميں اِس مرحلے پر يہ واضح فرما رہے ہيں کہ وه مٹی اور گارا جو 

اور جاليا گيا کہ وه خشک ہو کر پکتا بھی گيا اور ساتھ ہی ساتھ مٹی، پانی اور کثافتوں  بشريت کی اصل تھا۔ اِس قدر تپايا
سے پاک صاف ہو کر نفاست اور عمدگی کی حالت کو بھی پا گيا۔ يہاں تک کہ جب وه "صلصال کالفّخار" کے مرحلے تک 

يف اور عمده ماّدے کی حالت اِختيار پہنچی تو ٹھيکرے کی طرح خشک ہو چکی تھی اور کثافتوں سے پاک ہو کر نہايت لط
کر چکی تھی۔ گويا اَب ايسا پاک، صاف، نفيس، عمده اور لطيف ماّده تيار ہو چکا ہے کہ اُسے اَشرُف المخلوقات کی بشريت 
کا خمير بنايا جا سکے۔ اِنسان اور جن کی تخليق ميں يہی فرق ہے کہ جن کی خلقت ہی آگ سے ہوئی مگر اِنسان کی خلقت 

"صلصال" کی پاکيزگی، طہارت اور لطافت کے حصول کے لئے آگ کو محض اِستعمال کيا گيا۔ اُسے خلقِت اِنسانی کا ميں 
  ماّده نہيں بنايا گيا۔ جيسا کہ ارشاِد ربانی ہے: 

ارِ  اِرٍج مِّن نَّارٍ  Oَخلََق اإِلنَساَن ِمن َصلَصاٍل َکالفَخَّ   )55:14.15(الرحمن، Oَو َخلََق الَجانَّ ِمن مَّ
  Oاور جنات کو آگ کے شعلے سے پيدا کيا Oاُسی نے اِنسان کو ٹھيکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پيدا کيا

  اِسی طرح اِرشاد فرمايا گيا:
  )15:27(الحجر،Oَو الَجانَّ َخلَقنَاهُ ِمن قَبُل ِمن نَّاِر السَُّمومٍ 

  O، جس ميں دھواں نہيں تھااور اُس سے پہلے ہم نے جنوں کو شديد جال دينے والی آگ سے پيدا کيا
اِس لئے خلقِت انسانی کے مراحل ميں آگ کو ايک حد تک دخل ضرور ہے مگر وه جنات کی طرح اِنسان کا ماّدۀ تخليق نہيں۔

  )Extract of purified clay۔ ساللہ من طين (7
  ايزدی ہے:اِنسان کی کيميائی تخليق کے دوران پيش آنے والے آخری مرحلے کے بارے ميں اِرشاِد 

  )23:12(المؤمنون،Oَو لَقَد َخلَقنَا اإِلنَساَن ِمَن ُسٰللٍَۃ ِمن ِطينٍ 
  Oاور بيشک ہم نے اِنسان کی تخليق (کی اِبتدا) مٹی (کے کيميائی اجزا) کے خالصہ سے فرمائی

يا جاتا ہے۔ اِس آيِت کريمہ ميں گارے کے اس مصفٰی اور خالص نچوڑ کی طرف اِشاره ہے، جس ميں اصل جوہر کو چن ل
) کا بيان ہے۔ ُسٰللَۃٌ، َسلُّ process of purificationيہاں اِنسانی زندگی کا کيميائی اِرتقاء "طيِن الزب" کے تزکيہ و تصفيہ (

يَُسّل سے مشتق ہے، جس کے معنی ميں نکالنا، چننا اور ميل کچيل سے اچھی طرح صاف کرنا شامل ہے۔ اِمام راغب 
فُوا الَِّذی يَُسلُّ ِمَن األَرض ہے۔ يعنی مٹی ميں سے چنا ہوا وه جوہر جسے اِصفہانی لکھتے ہيں کہ  ُسٰللٍَۃ مِّن ِطيٍن سے مراد الصَّ

اچھی طرح ميلے پن سے پاک صاف کر ديا گيا ہو۔ الغرض ُسٰللَۃ کا کامل مفہوم اُس وقت ُوجود ميں آتا ہے جب کسی چيز کو 
ی حالت اچھی طرح صاف کيا جائے، اُس کی کثافتوں او ی اور مزّکٰ ر ميلے پن کو ختم کيا جائے اور اُس کے جوہر کو مصفّٰ

ميں نکاال جائے۔ گويا ُسٰل۔لَۃ کا لفظ کسی چيز کی اُس لطيف ترين شکل پر داللت کرتا ہے جو اُس چيز کا نچوڑ، خالصہ اور 
  جوہر کہالتی ہے۔

  تخليِق آدؑم اور تشکيِل بشريت
کرۀ ارض پر تخليِق انسانی کے آغاز کے لئے خميِر بشريت اپنے کيميائی اِرتقاء کے کن کن مراحل سے گزرا، اپنی صفائی 

اور لطافت کی آخری منزل کو پانے کے لئے کن کن تغيرات سے نبرد آزما ہوا اور باآلخر کس طرح اِس الئق ہوا کہ اُس 
ے اور اُسے خالفت ونيابِت اٰلہيہ کے عاليشان منصب سے سرفراز کيا سے حضرِت اِنسان کا بشری پيکر تخليق کيا جائ

جائے! اُس کا کچھ نہ کچھ اندازه تو مذکوره باال بحث سے ضرور ہو سکتا ہے۔ يہاں يہ امر پيِش نظر رہے کہ اِن اِرتقائی 
صاحِب علم اِن جزئيات مراحل کی جس ترتيب اور تفصيل کا ہم نے ِذکر کيا ہے اُسے حتمی نہ سمجھا جائے۔ کوئی بھی 

وتفصيالت کے بيان ميں اِختالف کر سکتا ہے۔ جو کچھ مطالعۂ قرآن سے ہم پر منکشف ہوا ہم نے بال تٔامل عرض کر ديا ہے۔
البتہ اِس قدر حقيقت سے کوئی اِنکار نہيں کر سکتا کہ آياِت قرآنی ميں مختلف اَلفاظ و اِصطالحات کے اِستعمال سے کيميائی 

  تصّور کی واضح نشاندہی ہوتی ہے۔ اِرتقاء کے
جب ارضی خميِر بشريت مختلف مراحل سے گزر کر پاک صاف ہو چکا اور اپنی جوہری حالت کو پہنچا تو اُس سے باری 
تعالٰی نے پہلے اِنسان کی تخليق ابوالبشر سيدنا آدؑم کی صورت ميں فرمائی اور فرشتوں سے اِرشاد فرمايا کہ ميں زمين ميں 
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، 2:30.34ا فرمانے واال ہوں جس کا پيکِر بشريت اِس طرح تشکيل ُدوں گا۔ يہ تفصيالت قرآِن مجيد ميں سورةُالبقره،خليفہ پيد
  اور ديگر مقامات پر بيان کی گئی ہيں۔ 7:11.16، سورةُاالعراف، 15:26.35سورةُالحجر، 

فساد انگيزی کرے گا، اِسی طرح اِبليس کا  فرشتوں کا اِس خيال کو ظاہر کرنا کہ يہ پيکِر بشريت زمين ميں خونريزی اور
اِنکاِر سجده کے جواز کے طور پر حضرت آدؑم کی بشريت اور َصلَصاٌل مِّن َحَمإٍ مَّسنُوٍن کا ِذکر کرنا وغيره يہ سب اُمور اِس 

ور ايسا خيال وه بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ اُن کی نظر اِنسان کی بشری تشکيل کے اِبتدائی اور دورانی مراحل پر تھی ا
اُن اَجزائے ترکيبی کے خواص کے باعث کر رہے تھے جن کا اِستعمال کسی نہ کسی شکل ميں اُس پيکِر خاکی کی تخليق 
ميں ہوا تھا۔ وه مٹی کی کثافت اور آگ کی حرارت جيسی اَشياء کی طرف دھيان کئے ہوئے تھے، اُن کی نظر مٹی کی اُس 

ی ی ہو کر سراسر کندن بن چکی تھی، جسے باری تعالٰی  جوہری حالت پر نہ تھی جو مصفّٰ سے ‘ ُسٰللَۃٌ مِّن ِطينٍ ’اور مزّکٰ
تعبير فرما رہا ہے۔ مٹی کی يہ جوہری حالت (ُسٰللَہ) کيميائی تغيرات سے تزکيہ و تصفيہ کے ذريعے اب يقيناً اِس قابل ہو 

ذريعے اُس کے پيکر کو فيوضاِت اِٰلہيہ کے اَخذو قبول اور چکی تھی کہ اُس ميں روِح اِٰلہيہ پھونکی جاتی اور نفِخ ُروح کے 
  اَنوار وتجلياِت ربانی کے اِنجذاب کے قابل بنا ديا جاتا۔ اِس لئے اِرشاد فرمايا گيا:

وِحی فَقَُعوا لَہ َساِجدينَ  يتُہ َو نَفَخُت فِيِہ ِمن رُّ   )15:29(الحجر،Oفَإَِذا َسوَّ
کامل طور پر دُرست حالت ميں ال ُچکوں اور اُس پيکِر (بشری) کے باطن ميں اپنی پھر جب ميں اُس کی (ظاہری) تشکيل کو 

  O(نورانی) ُروح پھونک ُدوں تو تم اُس کے لئے سجدے ميں گر پڑنا
آدؑم نے هللا چنانچہ بشريِت اِنسانی کی اسی جوہری حالت کو سنوارا گيا اور اُسے نفِخ ُروح کے ذريعے َعلََّم آَدَم األَسمآء ُکلَّھَا (ا

  کو تمام اشياء کے نام سکھا ديئے) کا ِمصداق بنايا گيا اور تب ہی حضرِت انسان مسجوِد مالئک ہوا۔

  بشريِت محمدی (ص) کی جوہری حالت 
ميں سيدنا کعُب االحبار سے ِروايت کرتے ہيں کہ جب هللا تعالٰی نے بشريِت محمدی (ص) کو ‘ المواھب اللدنيہ’اِمام قسطالنی 
نا چاہا تو جبريِل اميؑن کو اِرشاد فرمايا کہ وه ُدنيا کے ِدل اور سب سے اعلٰی مقام کی مٹی لے آئے تاکہ اُسے منّور تخليق فرما
  کيا جائے۔

(ص) من موضع قبره الشريف، و ھی بيضآءهللا فھب جبريل فی مالئکۃ الفردوس و مالئکۃ الرفيع األعلٰی، فقبض قبضۃ رسول ا
  )1:8ی معين أنھار الجنۃ حتی صارت کالدّرة البيضآء لھا شعاع عظيم۔ (المواھب اللدنيہ،منيرة، فجنّت بمآء التسنيم ف

پس جبرئيؑل مقاِم فردوس اور رفيِع اعلٰی کے فرشتوں کے ساتھ (کرۀ ارضی پر) اُترے اور حضور(ص) کے مزاِر اَقدس کی 
کی چمکدار مٹی تھی۔ پھر اُسے جنت جگہ سے رسول هللا(ص) کی بشريِت مطہره کے لئے مٹی حاصل کی۔ وه سفيد رنگ 

کی رواں نہروں کے صاف اور اُجلے پانی سے گوندھا گيا اور اُسے اِس قدر صاف کيا گيا کہ وه سفيد موتی کی طرح 
  چمکدار ہو گئی اور اُس ميں سے نور کی عظيم کرنيں پھوٹنے لگيں۔

واف کيا۔ باآلخر تمام مالئکہ اور جميع مخلوقاِت عالم اُس کے بعد مالئکہ نے اُسے لے کر عرِش اٰلہی اور کرسی وغيره کا ط
کو حضور(ص) اور آپ کی عظمت کی پہچان ہو گئی۔ حضرت ابِن عباس سے اِس ضمن ميں اِس قدر مختلف منقول ہے کہ 
آپ کے لئے خاِک مبارک سرزميِن مکہ کے مقاِم کعبہ سے حاصل کی گئی۔ صاحِب عوارُف المعارف نے بھی اِسی کی تائيد 

  ی ہے۔ک
  )1:8(المواہب اللدنيہ،

شيخ يوسف بن اسماعيل النبہانی بھی جواہر العارف السيد عبد هللا مير غنی کے تحت اُن کی کتاب "األسئلۃ النفسيۃ" کے حوالے
سے اِس امر کی تائيد کرتے ہيں۔ يہی وجہ ہے کہ حضور(ص) کا پيکِر بشريت بھی نور کی طرح لطيف تھا۔ آپ(ص) کی 

ه کے اُس پاکيزه اور نورانی جوہر کی حالت کا اندازه اِس امر سے بھی ہوتا ہے کہ آپ(ص) کے پيکِر اقدس پر بشريِت مطہر
  پر کبھی مکھی نہيں بيٹھتی تھی، جيسا کہ کتِب سير و فضائل ميں صراحتاً منقول ہے:

  )1:522إّن الذباَب کان ال يقع عٰلی جسِده و ال ثيابِہ۔ (الشفاء،
  ے جسِد اقدس پر بيٹھتی تھی اور نہ آپ کے لباس پر۔مکھی نہ تو آپ(ص) ک

  حضرت عمر سے منقول ہے کہ آپ نے حضور(ص) کی بارگاه ميں عرض کيا:
  )3:134إّن هللاَ عصمک من ُوقوِع الذباِب عٰلی جسِدک ألنّہ يقع عٰلی النجاسات۔(تفسيرالمدارک،

  پاک رکھا ہے، کيونکہ وه نجاستوں پر بيٹھتی ہے۔بيشک هللا تعالٰی نے جسم پر مکھی کے بيٹھنے سے بھی آپ(ص) کو 
اِن مقامات پر جہاں ديگر حکمتوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں يہ امر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور(ص) کی بشريت 
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مطہره کی لطافت و نظافت جو اس جوہری حالت کی آئينہ دار تھی، کا عالم کيا تھا۔ يہی وجہ ہے کہ آپ(ص) کے پيکر 
ت سے ہمہ وقت خوشگوار مہک آتی۔ پسينہ مبارک کو لوگ خوشبو کے لئے محفوظ کرتے۔ اِمام بخاری تاريخ کبير ميں بشري

لکھتے ہيں کہ حضور(ص) جس راستے سے گزر جاتے لوگ فضا ميں مہکی ہوئی خوشبو سے پہچان ليتے کہ آپ(ص) 
فرما ديتے تو وه شخص بھی خوشبو سے پہچانا  اُدھر تشريف لے گئے ہيں۔ اپنا دسِت مبارک کسی کے سر يا بدن سے مس

جاتا۔ الغرض اِن تمام اُمور سے يہ حقيقت مترشح ہو جاتی ہے کہ بشريِت محمدی (ص) اپنی تخليق کے لحاظ سے ہی اعلٰی 
نورانی اور ُروحانی لطائف سے معمور تھی۔ گويا يہ تخليق بشريت کے اِرتقائی مراحل کا وه نقطۂ کمال تھا جسے آج تک 

وئی نہيں چھو سکا، يہ اعجاز و کمال اِس شان کے ساتھ فقط بشريِت مصطفوی (ص) کو نصيب ہوا۔ يہی وجہ ہے کہ ک
 حضور نبٔی اکرم (ص) کو مقاِم اِصطفاء سے نوازا گيا اور آپ کو مصطفی کے نام سے سرفراز کيا گيا۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب ُدُوم
  

  اِنسانی زندگی کا حياتياتی اِرتقاء

اِنسانی زندگی کے حياتياتی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وه بھی ايک مسلسل اِرتقائی عمل ہے، جس ميں واضح طور پر هللا 
ربُّ العزت کے نظاِم ربوبيت کی جلوه آرائياں نظر آتی ہيں۔ يہ اِرتقائی مرحلے ربوبيِت اٰلہيہ کے فيض سے بطِن مادر کے 

ں کہ چشِم اِنسان کو اُن کا گمان تک بھی نہيں ہو سکتا۔ سائنس صديوں کی تحقيق کے نہاں خانوں ميں اِس طرح طے پاتے ہي
بعد اُن اِرتقائی مراحل کا کھوج لگانے ميں آج کامياب ہوئی ہے مگر يہ مراحل جس ربِّ کريم کے نظاِم ربوبيت کے مظاہر 

ی نہيں کھولی تھی ۔ ۔ ۔ واضح طور پر بيان فرما ہيں وه آج سے چوده صدياں قبل ۔ ۔ ۔ جب سائنسی شعور نے ُدنيا ميں آنکھ بھ
چکا ہے۔ اگر حياتياتی اِرتقاء کے اُن مراحل کا جائزه اِنسانی زندگی ميں کارفرما نظاِم ربوبيت کے حوالے سے لياجائے تو 

ے نظام کے ساتھ ) اور اُس کcelluler divisionَدور معلوم ہوتے ہيں، ايک کا تعلق رحِم مادر ميں خلياتی تقسيم ( 2اُس کے 
  ہے اور ُدوسرے کا تعلق جسمانی تشکيل اور اُس کے اِرتقاء کے ساتھ۔

  )Mitotic division in uterusرحِم مادر ميں خلياتی تقسيم (
اِنسان کے حياتياتی اِرتقاء کا پہال قرآنی اُصول يہ ہے کہ اُس کی تخليق نفِس واحده سے ہوتی ہے۔ قرآِن مجيد اِس ضابطے کو 

  مقامات پر صراحت کے ساتھ بيان کرتا ہے۔ متعّدد
  اِرشاد فرمايا گيا:

اِحَدٍة۔ (النساء،   )4:1ٰيٓا اَيُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّکُم الَِّذی َخلَقَُکم مِّن نَفٍس وَّ
  ) سے کی۔single life cellلوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری تخليق ايک جان (

  اِن الفاظ ميں کی گئی ہے:ُدوسرے مقام پر اِس کی تصريح 
اِحَدٍة۔ (االنعام،   )6:98َو ھَُو الَِّذی ٔاَنَشٔاَُکم مِّن نَّفٍس وَّ

  ہے جس نے تمہاری (حياتياتی) نشوونما ايک جان سے کی۔هللا) اور ُوہی (ا
دار انداز ميں اِن ميں بھی بيان فرمايا گيا ہے۔ سورۀ لقمان ميں اِس اُصول کو مزيد زور 6يہی اُصول سورةُ الزمر کی آيت نمبر

  الفاظ ميں واضح کيا گيا ہے:
اِحَدٍة۔ (لقمان،   )31:28َما َخلقُُکم َو اَل بَعثُُکم إاِلَّ َکنَفٍس وَّ

  تمہيں پيدا کرنا اور تمہيں دوباره اُٹھانا بالکل اُسی طرح ہے جيسے ايک جان سے اِنسانی زندگی کا آغاز کيا جانا۔
کہتے ہيں۔ يہی ايک سيل حياِت اِنسانی کے اِرتقاء و  fertilized ovumيا  Zygoteں اُس نفِس واحده کو جديد اِصطالح مي
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نشوونما کے لئے مکمل يونٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اِس حقيقت کا اِشاره بھی واضح طور پر قرآِن مجيد ميں کر ديا گيا 
  ہے۔

  ارشاِد ربانی ہے:
  )76:2(الدھر،Oنَبتَلِيِہ فََجَعلنَاه َسِميعاً بَِصيراً  إِنَّا َخلَقنَا اإِلنَساَن ِمن نُطفٍَۃ ٔاَمَشاجٍ 

) سے پيدا کيا۔ پھر ہم اُسے مختلف حالتوں ميں پلٹتے اورجانچتے ہيں،mingled fluidبيشک ہم نے اِنسان کو مخلوط نطفے (
  Oحتٰی کہ اُسے سننے ديکھنے واال بنا ديتے ہيں

تظام کا بيان ہے کہ ذاِت حق نے اُسی ايک جان کے اندر بنيادی طور پر اِس آيِت کريمہ ميں نظاِم ربوبيت کے اِس حسِن ان
  ) وديعت کر دی ہيں۔potentialitiesمکمل سننے ديکھنے اور سوچنے سمجھنے واال اِنسان بننے کی تمام صالحيتيں (

  ) کا مفہومMingled fluidنطفۂ اَمشاج (
کے نظام سے ہے۔  fertilizationچيز نطفۂ اَمشاج ہے جس کا تعلق  اِنسان کے حياتياتی اِرتقاء کے سلسلے ميں ُدوسری اہم

اس کا ذکر قرآِن مجيد ميں کم و بيش گياره مقامات پر کيا گيا ہے۔ اُنہی ميں نطفۂ اَمشاج کا بيان بھی آتا ہے۔ قرآِن حکيم سے 
fertilizing liquid :کے سلسلے ميں درج ذيل تفصيالت کا پتہ چلتا ہے  

  )Spermی (۔ منی يُمنٰ 1
  اِس کا بيان قرآِن حکيم ميں اِن الفاظ کے ساتھ آيا ہے:

نِیٍّ يُّمٰنی   )75:37.38ثُمَّ َکاَن َعلَقَۃً۔ (القيامہ، Oٔاَلَم يَُک نُطفَۃً مِّن مَّ
  پھر وه لوتھڑا بنا۔ Oکيا وه اِبتداًئ محض منی کا ايک قطره نہ تھا جو )عورت کے رحم ميں( ٹپکا ديا گيا

  ہے جو تخليِق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ spermيا  spermatic liquidۃً مِّن َمنِیٍّ يُّمٰنی سے مراد وه اِس ميں نُطفَ 

  )A liquid poured out۔ ماء دافق (2
  اِس کا بيان قرآِن مجيد ميں اِس طرح ہے:

لِب َو التََّرآئِبِ يَّخُرُج ِمنم بَيِن ا Oُخلَِق ِمن ّمآء َدافِقٍ  Oفَليَنظُِر اإِلنَساُن ِممَّ ُخلِقَ    )86:5.7(الطارق، Oلصُّ
وه قوت سے اُچھلنے والے پانی )يعنی قوی  Oپس انسان کو غور )و تحقيق( کرنا چاہئے کہ وه کس چيز سے پيدا کيا گيا ہے

زر جو پيٹھ اور کولہے کی ہڈيوں کے درميان ) پيڑو کے حلقہ ميں( سے گ Oاور متحرک مادۀ توليد( ميں سے پيدا کيا گيا ہے
  Oکر باہر نکلتا ہے

اُسی جوہر ميں اِنسانی تخليق کی تمام صالحيتيں رکھی گئی ہيں۔ اِس آيِت کريمہ ميں ُصلب اور تََرآئِب دو چيزوں کا ذکر ہے۔ 
تََرآئِب، تَربِيَۃ کی جمع ہے۔ عربی ادب ميں سينے کی ہڈی کو تربيۃ اور سينے کی دائيں اور بائيں طرف کی چار چار پسليوں 

َرآئِب کہتے ہيں۔ اِس لئے مترجمين نے بالعموم اِس کا ترجمہ "ماؤں کے سينوں" کيا ہے۔ مگر دوِر جديد کی تحقيق اور کو تَ 
کہا جاتا ہے، جو کولھے کی ہڈيوں کا  symphysis pubisاور تََرآئِب کو  sacrumسائنسی اِصطالح کے مطابق ُصلب کو 

  جوڑ ہے۔
  ابت کيا ہے جيساکہ ميڈيکل سائنس کی کتابيں بيان کرتی ہيں:عصِرحاضر کی اناٹومی نے اِس امر کو ث

The seminal passage in the pelvic cavity lies between the anterior and posterior segments of the 
pelvic girdle.  
ب کرتا ہے۔ يہ اُصول پر مشتمل ہوتا ہے اُسی صلب اور ترائب ميں سے گزر کر رحِم مادر کو سيرا semenمرد کا پانی جو 

) کا کوئی ُوجود نہ تھا ۔ ۔ ۔ قرآِن مجيد صراحت کے anatomyساتويں صدی عيسوی ميں ۔ ۔ ۔ جب علِم تشريح األعضاء (
  ساتھ بيان کر چکا ہے۔

بہرحال لفِظ ترائب سينوں سے اِستعاره ہو يا کولھوں کی ہڈيوں کے جوڑ سے، پہلی صورت ميں وه خلياتی تقسيم سے قبل 
  مرحلے کا بيان کرتا ہے اور ُدوسری صورت ميں سيمنز پر مشتمل مرد کے پانی کی طرف اِشاره کرتا ہے۔ کے

  )A despised liquid۔ ماء مھين (3
  اِس موضوع پر قرآِن مجيد کا اِرشاد ہے:
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ِھيٍن   )32:8(السجده،Oثُمَّ َجَعَل نَسلَہ ِمن ُسٰللٍَۃ مِّن ّمآء مَّ
  Oر پانی کے نطفہ سے پيدا کيا جو اس کی غذاؤں کا نچوڑ ہےپھر اُس کی نسل کو ايک حقي

  )Mingled fluid۔ نطفہ ٔامشاج (4
  اس کا ذکر قرآِن مجيد ميں يوں آيا ہے:
  )76:2إِنَّا َخلَقنَا اإِلنَساَن ِمن نُّطفٍَۃ ٔاَمَشاٍج۔ (الدھر،

  ) سے پيدا کيا۔mingled fluidبيشک ہم نے اِنسان کو مخلوط نطفے (
مشاج کی اِصطالح سے معلوم ہوتا ہے کہ وه ماّده کئی رطوبات کا مرکب اور مجموعہ ہے، اِس لئے قرآِن مجيد نے نطفۂ اَ 

  اُسے مخلوط کہا ہے۔ اِس امر کی تائيد بھی عصِر حاضر کی سائنسی تحقيق نے کر دی ہے۔
)glandsو درج ذيل غُدودوں () سے بنتا ہے، جsecretionsبعض رطوبات ( spermatic liquidسائنسی تحقيق کے مطابق 

  سے آتی ہيں:
1 .Testicles  
2 .Seminal vesicles  
3 .Prostate glands  
4 .Glands of urinary tract  

  )Mitotic divisionخلياتی تقسيم (
ياتياتی خلئے قرآِن مجيد نے اِس باب ميں ربِّ کائنات کے نظاِم ربوبيت کا تيسرا اُصول يہ بيان کيا ہے کہ هللا تعالٰی اُس ح

)fertilized ovum کو مزيد دو حصوں ميں تقسيم فرماتا ہے۔ اِسی طرح اُنہيں مزيد تقسيم کيا جاتا ہے حتٰی کہ تمام مردوں (
اور عورتوں کی تخليق اِسی خلياتی تقسيم کے نظام کے تحت عمل ميں آتی ہے۔ دوِر جديد کی سائنس نے اِس نظاِم تقسيم کو 

mitotic division  تعبير کيا ہے۔سے  
  ارشاِد ايزدی ہے:

اِحَدٍة وَّ َخلََق ِمنھَا َزوَجھَا َو بَثَّ ِمنھُمَ    )4:1ا ِرَجاالً َکثِيًرا وَّ نِسآء۔ (النساء، ٰيآ ٔاَيُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّکُم الَِّذی َخلَقَُکم مِّن نَّفٍس وَّ
) سے کرتا ہے، پھر اُسی سے اُس کا جوڑ پيدا single life cellاے لوگو! اپنے رّب سے ڈرو، جو تمہاری تخليق ايک جان (

  فرماتا ہے، پھر اُن دونوں ميں سے بکثرت مردوں اور عورتوں (کی تخليق) کو پھيالتا ہے۔
  ُدوسرے مقام پر اِرشاد ہوتا ہے:

اِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمنھَا َزوَجھَا۔ (الزمر،    )39:6َخلَقَُکم مِّن نَّفٍس وَّ
  تمہيں ايک جان سے پيدا کيا پھر اُسی ميں سے اُس کا جوڑ نکاال۔ اُس (رّب) نے

  اِن آياِت کريمہ ميں تين اُمور واضح طور پر بيان کر ديئے گئے ہيں:
  ) سے ُوجود ميں آنا۔zygote۔ اِنسانی تخليق کا نفِس واحده (1
  ۔ اُس نفِس واحده کا اِبتداًء دو ميں تقسيم ہونا۔2
 زيد تقسيم ہو کر کثير تعداد ميں پھيلنا، حتٰی کہ تمام مردوں اور عورتوں کی تخليق کا يہی ذريعہ بننا۔کا م cells۔ پھر اُن دو 3

  ہے جو علُم الحياتيات کی ُرو سے درج ذيل چار مراحل ميں سے گزرتی ہے: mitotic divisionيہی 
1 .Prophase 2. Metaphase  
3 .Anaphase 4. Telophase  

  ) دونوں طرح اِرتقاء پذير رہتی ہے۔horizontally) اور اُفقی (verticallyِزندگی، عمودی ( يوں اِنسان کی حياتياتی

  ) کی اّوليں تخليقSingle life cellنفِس واحده (
کہتے ہيں۔ اُس ميں  meiosisسے پہلے بھی ايک مرحلہ ہوتا ہے جسے  mitosisيہ امر سائنسی مسلمات ميں سے ہے کہ 

سے پہلے بالترتيب  maturity) مرد اور عورت کے جسموں ميں سے آتے ہيں جو cellsے (مردانہ اور زنانہ جسيم
testicular cells  اورovarian cells  کہالتے ہيں۔ يہاںmeiosis  کے مرحلے ميں سے گزرنے کے بعدspermatozoa 
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  کہا جاتا ہے۔ zygoteہيں جسے  کے ذريعے اُس نفِس واحده ميں بدلتے fertilizationکی تشکيل ہوتی ہے اور وه  ovaاور 

  ) ميں منتقلیUterusانڈے کی رحِم مادر (
) ميں منتقل ہو جاتا ہے۔ اُسے مرحلے کو uterusکا مالپ ہو جاتا ہے تو انڈا رحم ( ovumاور  spermجب 

implantation of egg کہتے ہيں۔  
  قرآِن مجيد اُس مرحلے کا ِذکر اِن اَلفاظ ميں کرتا ہے:

ی۔ (الحج، َو نُقِرُّ  َسّمً   )22:5فِی األَرَحاِم َما نَشآء إِٰلی ٔاََجٍل مُّ
  اور ہم جسے چاہتے ہيں (ماؤں کے) رحموں ميں ايک مقرره مّدت تک ٹھہرائے رکھتے ہيں۔

) رحم مادر ميں بڑھتا ہے اور اس کی زمين کے اندر جڑوں کی طرح لمبائی ميں پھيل جاتا ہے اور رحم کے eggيہ انڈا (
  ے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔موٹاپے س

  )کی اِبتداءHanging massعلقہ (
رحِم مادر ميں پرورش پانے واال نطفہ رحم کے ساتھ معلّق ہو جاتا اور جم جاتا ہے۔ اُس کے معلّق ہونے کی کيفيت کو قرآِن 

  مجيد نے پانچ مختلف مقامات پر َعلَقَۃ کے نام سے تعبير کيا ہے۔
  ارشاِد ربانی ہے:

  )96:1.2(العلق،Oَخلََق اإِلنَساَن ِمن َعلَقٍ  Oبِاسِم َربَِّک الَِّذی َخلَقَ  إِقَرأ 
اُس نے اِنسان کو (رحِم مادر ميں) جونک کی طرح "معلّق ُوجود" سے پيدا  Oاپنے رب کے نام سے پڑھيئے جس نے پيدا کيا

  Oکيا
  اِسی طرح ُدوسری جگہ اِرشاد ہوتا ہے:

ِکينٍ ثُمَّ َجَعلنَاهُ نُطفَۃً فِی قَ    )23:13.14ثُمَّ َخلَقنَا النُّطفَۃَ َعلَقَۃً۔ (المومنون،  Oَراٍر مَّ
پھر ہم نے اُس نطفہ کو (رحِم مادر  Oپھر ہم نے اُسے نطفہ (توليدی قطره) بنا کر ايک مضبوط جگہ (رحِم مادر) ميں رکھا

  ميں) "معلّق ُوجود" بنا ديا۔
ی۔ اِس وقت صرف اِتنی بات ِذہن نشين کرانا مقصود ہے کہ قرآِن مجيد نے َعلَقَۃ کے مندرجہ باال معنی پر بحث آگے آئے گ

حياِت انسانی کے اِرتقاء کے جملہ مرحلوں پر روشنی ڈالی ہے اور اُس وقت اِن حقيقتوں کو بيان کيا جب سائنسی تحقيق اور 
embryology ر اسالم کی صداقت و حقانيت کو جيسے سائنسی مضامين کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کيا يہ سب کچھ قرآن او

تسليم کرنے کے لئے کافی نہيں؟ آخر ايسا کيوں نہ ہوتا کيونکہ قرآن اُس رّب کی نازل کرده کتاب ہے جس کے نظاِم ربوبيت 
کے يہ سب پرتَو ہيں۔ اِس لئے اُس سے بہتر اِن حقائق کو اور کون بيان کر سکتا تھا! بات صرف يہ ہے کہ سائنس جوں جوں 

  نسانی کے حجابات اُٹھاتی جا رہی ہے قرآنی حقيقتيں توں توں بے نقاب ہو کر سامنے آتی جا رہی ہيں۔چشِم اِ 

  رحِم مادر ميں اِنسانی ُوجود کا اِرتقاء
قرآِن مجيد ميں رحِم مادر کے اندر اِنسانی ُوجود کی تشکيل اور اُس کے اِرتقاء کے مختلف مرحلے بيان کئے گئے ہيں۔ جن 

ہے کہ ربِّ کائنات کا نظاِم ربوبيت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بطِن مادر کے اندر بھی جلوه فرماہے۔ واقعہ  سے پتہ چلتا
يہ ہے کہ ماں کے پيٹ ميں بچے کی زندگی کے نقطۂ آغاز سے لے کر اُس کی تکميل اور تولد کے وقت تک پرورش کا 

ميں سے گزار کر يہ ثابت کر ديتا ہے کہ اِنسانی ُوجود کی داخلی  ربانی نظام انسان کو مختلف تدِريجی اور اِرتقائی مرحلوں
کائنات ہو يا عالِم ہست و بود کی خارجی کائنات، ہر جگہ ايک ہی نظاِم ربوبيت يکساں شان اور نظم و اُصول کے ساتھ 

قيق کے ذريعے ہو چکی ہے۔کارفرما ہے۔ قرآِن مجيد کے بيان کرده اِن مراحِل اِرتقاء کی تصديق بھی آج کی جديد سائنسی تح
  ارشاِد باری تعالٰی ہے:

  O۔ َو لَقَد َخلَقنَا اإِلنَساَن ِمن ُسٰللٍَۃ مِّن ِطينٍ 1
  Oاور بيشک ہم نے اِنسان کی تخليق (کی اِبتدا) مٹی کے (کيميائی اجزا کے) خالصہ سے فرمائی

ِکينٍ 2   O۔ ثُمَّ َجَعلنَاهُ نُطفَۃً فِی قََراٍر مَّ
  Oفہ (توليدی قطره) بنا کر ايک مضبوط جگہ (رحِم مادر) ميں رکھاپھر ہم نے اُسے نط

  ۔ ثُمَّ َخلَقنَا النُّطفَۃَ َعلَقَۃً۔3
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  پھر ہم نے اُس نطفہ کو (رحِم مادر ميں) "معلّق ُوجود" بنا ديا۔
  ۔ فََخلَقنَا الَعلَقَۃَ ُمضَغۃً۔4

  وں سے چبايا ہوا لگتا ہے۔پھر ہم نے اُس معلّق ُوجود کو ايک (ايسا) لوتھڑا بنا ديا جو دانت
  ۔ فََخلَقنَا الُمضَغۃَ ِعظَاماً۔5

  پھر ہم نے اُس لوتھڑے سے ہڈيوں کا ڈھانچہ بنايا۔
  ۔ فََکَسونَا الِعظَاَم لَحماً۔6

  پھر ہم نے اُن ہڈيوں پر گوشت (اور پٹھے) چڑھائے۔
  )23:12.14(المومنون،  Oنَ ٔاَحَسُن الَخالِقِيهللاُ ۔ ثُمَّ ٔاَنَشانَاهُ َخلقاً ٰاَخَر فَتَبَاَرَک ا7

نے (اُسے) بڑھا کر محکم هللا پھر ہم نے اُسے تخليق کی ُدوسری صورت ميں (بدل کر تدِريجاً) نشو و نما دی، پھر (اُس) ا
  Oُوجود بنا ديا جو سب سے بہتر پيدا فرمانے واال ہے

کا تعلق اُس کی کيميائی تشکيل سے ہے  ان آيات ميں انسانی تشکيل و اِرتقاء کے سات مراحل کا ِذکر ہے۔ جن ميں سے پہلے
اور بقيہ چھ کا اُس کے بطِن مادر کے تشکيلی مراحل سے۔ مذکوره باال آيات ميں بيان کرده اِنسانی اِرتقاء کے مراحل 

)developmental stages of human embryo:درج ذيل ہيں (  
  ۔ ُسٰللۃ من طين1

Extract of clay  
  ۔ نطفہ2

Spermatic liquid of sperm  
  ۔ علقہ3

Hanging mass clinging to the endometrium of the uterus  
  ۔ مضغہ4

Chewed lump of chewed substance  
  ۔ عظام5

Skeletal system  
  ۔ لحم6

Muscular system  
  ۔ خلِق آَخر7

New creation  
  و فہم پر مقّدم رکھا ہے۔ پھر اُس تخليق ميں باری تعالٰی نے نظاِم سماعت کو نظاِم بصارت اور نظاِم عقل

  اِرشاد فرمايا گيا:
ا تَشُکُرونَ  وِحہ َو َجَعَل لَُکُم السَّمَع َو األَبَصاَر َو األَفئَِدةَ قَلِيالً مَّ اهُ َو نَفََخ فِيِہ ِمن رُّ   )32:9(السجده،  Oثُمَّ َسوَّ

جان پھونکی اور تمہارے لئے (سننے پھر اُسے (اعضائے جسمانی کے تناسب سے) دُرست کيا اور اُس ميں اپنی طرف سے 
اور ديکھنے کو) کان اور آنکھيں بنائيں اور (سوچنے سمجھنے کے لئے) ِدماغ، مگر تم کم ہی (اِن نعمتوں کی اہميت اور 

  Oحقيقت کو سمجھتے ہوئے) شکر بجا التے ہو
  اِسی طرح ايک ُدوسرے مقام پر اِرشاِد ربانی ہے:

  )76:2(الدھر،  Oنُّطفٍَۃ ٔاَمَشاٍج نَّبتَلِيِہ فََجَعلنَاهُ َسِميعاًم بَِصيراً إِنَّا َخلَقنَا اإِلنَساَن ِمن 
) سے پيدا کيا۔ پھر ہم اُسے مختلف حالتوں ميں پلٹتے اور جانچتے mingled fluidبيشک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے (

  Oہيں، حتٰی کہ اُسے سننے واال ( اور) ديکھنے واال ( انسان) بنا ديتے ہيں
) کی نشوونما ميں اِنسان کے نظاِم سماعت کو پہلے embryoاں بھی اِس امر کی بخوبی صراحت ہے کہ اِنسانی ايمبريو (يہ

ُوجود ميں اليا جاتا ہے اور نظاِم بصارت بعد ميں تشکيل پاتا ہے۔ قرآِن مجيد ميں درج اِس تخليقی عمل کی تصريح اور تائيد 
) University of Torontoتحقيق نے کر دی ہے۔ کينيڈا کی ٹورانٹو يونيورسٹی ( ) کی جديدembryologyآج ايمبريالوجی (

  ) اس سلسلے ميں رقمطراز ہيں:Dr Keith L. Mooreميں شعبۂ اناٹومی کے پروفيسر ڈاکٹر کيتھ ايل ُمور (
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Primordium of the internal ears appears before the beginning of the eyes and the brain (the site 
of understanding) differentiates last. This part of Sura 32:9 indicates that special senses of 

hearing, seeing and feeling develop in this order, which is true.  
جھنے کی صالحيت) ترجمہ: "کانوں کے اندرونی عضويات آنکھوں کی اِبتدا سے پہلے ظاہر ہوتے ہيں اور پھر ِدماغ (سم

کا يہ حصہ اِس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ مخصوص حِس سامعہ، حِس  9اُسے ممتاز کرتی ہے۔ سورةالسجده کی آيت نمبر
  باصره اور حِس المسہ بالترتيب نمو پاتی ہيں، اور يہی حقيقت ہے"۔

ه سوسال پہلے منظِر عام پر اليا اور آج تخليِق انسانی کے بارے ميں يہ وه سائنسی حقائق ہيں جنہيں قرآِن مجيد آج سے چود
جديد سائنس نے اُن کی تصديق و تائيد کر دی ہے۔ اِس سے باری تعالٰی کے نظاِم ربوبيت کی عظمتوں اور ِرفعتوں کے ساتھ 

ساتھ قرآِن مجيد کی حقانيت اور نبوِت محمدی کی صداقت و قطعيت کی ايسی عقلی دليل بھی ميسر آتی ہے جس کا کوئی 
  طبِع سليم اِنکار نہيں کر سکتا۔ صاحبِ 

ء ميں 1941بطِن مادر ميں اِنسان کے حياتياتی نشوونما کے يہ مدارج معلوم کرنے کا باقاعده سائنسی نظام سب سے پہلے
کے تجويز کرده نظام کے ذريعے زياده بہتر اور  O' Rahillyء ميں 1972) نے اِيجاد کيا جو بعد ازاںStreeterسٹريٹر (

ميں بدال گيا اور اَب اِکيسويں صدی کے آغاز تک يہ نظام مرحلہ وار تحقيق کے بعد بھرپور مستحکم ہو چکا صحيح شکل 
صدياں قبل اِن مدارج کو بيان کرنا جس کی تصديق آج  14ہے، مگر قرآِن مجيد کا اِسی صحِت ترتيب کے ساتھ آج سے 

، ايک ناقابِل اِنکار معجزه ہے، جسے غير مسلم ُدنيا بھی اناٹومی اور ايمبريالوجی کی جديد تحقيقات کے ذريعے ہوئی ہے
  اپنے تمام تر تعصبات کے باُوجود تسليم کرنے پر مجبور ہے۔

  )کی بطِن مادرميں تين پردوں ميں تشکيلEmbryoجنين (
اِسی طرح بطِن مادر ميں نظاِم ربوبيت کے محير العقول کرشموں ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ باری تعالٰی بچے کی حياتياتی 

تشکيل کے يہ تمام مرحلے ماں کے پيٹ ميں تين پردوں کے اندر مکمل فرماتا ہے۔ يہ بچے کی حفاظت کا کس قدر 
  خوشگوار اِہتمام ہے۔

  اِرشاِد ربانی ہے:
نم بَعِد َخلٍق فِی ظُلُٰمٍت ثاَلٍَث ٰذلُِکُم ا يَخلُقُُکم ھَاتُِکم َخلقاً مِّ ی تُصَرفُونَ هللاُ فِی بُطُوِن ٔاُمَّ  Oَربُُّکم لَہُ الُملُک الَ إِٰلہَ إاِلَّ ھَُو فَٔاَنّٰ
  )39:6(الزمر،

حلہ وار تخليق وه تمہيں ماؤں کے پيٹ ميں تاريکيوں کے تين پردوں کے اندر ايک حالت کے بعد ُدوسری حالت ميں مر
فرماتا ہے۔ يہی هللا تمہارا رّب )تدريجاً پرورش فرمانے واال( ہے۔ اُسی کی بادشاہی )اندر بھی اور باہر بھی( ہے۔ سو اُس کے 

  Oسوا کوئی عبادت کے الئق نہيں، پھر تم کہاں بہکے چلے جاتے ہو! 
کی۔ صاف ظاہر ہے اِس سے پہلے ) اِيجاد microscopeنے خوردبين ( Leeuwen Hookويں صدی عيسوی ميں 17

اندروِن بطن اُن مخفی حقيقتوں کی صحيح سائنسی تعبير کس کو معلوم ہو سکتی تھی! آج سائنس اُن پردوں کی حقيقت بھی 
منظِر عام پر لے آئی ہے۔ جس کی ُرو سے اس امر کی تصديق ہو چکی ہے کہ واقعی ہی بطِن مادر ميں بچے کے يہ اِرتقائی 

) کے ساتھ three veils of darknessوں ميں تکميل پذير ہوتے ہيں۔ جنہيں قرآِن مجيد نے ظُلُٰمٍت ثاَلٍَث (مرحلے تين پرد
  تعبير کيا ہے۔

  اُن پردوں کے نام يہ ہيں:
1 .Anterior abdominal wall  
2 .Uterine wall  
3 .Amnio‐chorionic membrane  
or   

Extra‐embryonic membranes  
 ُ  opacitiesکے لئے نہيں بلکہ  layers) کا لفظ اِستعمال کيا ہے، جو veils of darknessٰمت (قرآِن مجيد نے ظُل

) ہيں، اِس لئے رّب ِکامل نے layers(تاريکيايوں) کے معنی ميں مستعمل ہے۔ چونکہ ہر پردے کے اندر مزيد کئی تہيں (
  کی ايک اور متبادل سائنسی تعبير بھی درج ذيل ہے: اُنہيں ظُلُٰمت کے لفظ کے ذريعے واضح فرمايا ہے۔ ظُلُٰمٍت ثاَلَثٍ 

1 .Chorion 2. Amnion 3. Amniotic fluid  
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) کی تحقيق کی ُرو سے پہلی تعبير زياده صحيح اور مناسِب حال ہے۔ يہاں اُن کی Dr Keith L. Mooreتاہم ڈاکٹر کيتھ ُمور (
  اصل انگريزی تحرير کا اِقتباس درج کيا جاتا ہے:

Keith L. Moore, Ph D, FIAC  
Statements referring to human reproduction and development are scattered throughout the 

Qur'an. It is only recently that the scientific meaning of some of these verses has been 
appreciated fully. The long delay in interpreting these verses correctly resulted mainly from 

inaccurate translations and commentaries, and from a lack of awareness of scientific knowledge.  
Interest in explanations of the verses of the Qur'an is not new, people used to ask the Prophet 

Muhammad all sorts of questions about the meaning of verses referring to human reproduction. 
The Apostle's answer form the basis of the Hadith literature.  

The translations of the verses from the Qur'an which are interpreted in this paper were provided 
by Sheikh Abdul Majid Zendani, a professor of Islamic Studies in King Abdulaziz University in 

Jeddah, Saudi Arabia.  
"He makes you in the wombs of your mothers, in stages, one after another, in three veils of 

darkness".  
This statement is from sura 39. We do not know when it was realized that human beings 

underwent development in the uterus (womb), but the first known illustration of a fetus in the 
uterus was drawn by Leonardo de Vinci in the 15th century. In the 2nd century AD, Galen 
described the placenta and fetal membranes in his book On the Formation of the Foetus. 

Consequently, doctors in the 7th century AD likely knew that the human embryo developed in the 
uterus. It is unlikely that they knew that it developed in stages, even though Aristotle had 

described the stages of development of the chick embryo in the 4th century BC. The realization 
that the human embryo develops in stages was not discussed and illustrated until the 15th 

century.  
After the microscope was discovered in the 17th century by Leeuwen Hook, descriptions were 

made of the early stages of the chick embryo. The staging of human embryos was not described 
until the 20th century. Streeter (d.1941) developed the first system of staging which has now 

been replaced by a more accurate system proposed by O'Rahilly (d.1972.(  
"The three veils of darkness" may refer to: (1) the anterior abdominal wall; (2) the uterine wall; 

and (3) the amnio‐chorionic membrane. Although there are other interpretations of this 
statement, the one presented here seems the most logical from an embryological point of view.  

"Then we placed him as a drop in a place of rest." This statement is from sura 23:13. The drop or 
nutfah has been interpreted as the sperm of spermatozoan, but a more meaningful interpretation 
would be the zygote which divides to form a blastocyst which is implanted in the uterus (a place 

of rest). This interpretation is supported by another verse in the Qur'an which states that "a 
human being is created from a mixed drop." The zygote forms by the union of a mixture of the 

sperm and the ovum (the mixed drop.)  
"Then we made the drop into a leech‐like structure." This statement is from sura 23:14. The word 

alaqa refers to a leech or bloodsucker. This is an appropriate description of the human embryo 
from days 7‐24 in which it clings to the endometrium of the uterus, in the same way that a leech 
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clings to the skin. Just as the leech derives blood from the host, the human embryo derives blood 
from the decidua or pregnant endometrium. It is remarkable how much the embryo of 23‐24 days 

resembles a leech. As there were no microscopes of lenses available in the 7th century, doctors 
would not have known that the human embryo had this leech‐like appearance. In the early part of 
the fourth week, the embryo is just visible to the unaided eye because it is smaller than a kernel 

of wheat.  
"Then of that leech‐like structure, We made a chewed lump." This statement is also from sura 

23:14. The Arabic word Mudghah means chewed substance or chewed lump. Toward the end of 
the fourth week, the human embryo looks somewhat like a chewed lump of flesh. The chewed 
appearance results from the somites which resemble teeth marks. The somites represent the 

beginnings or primordia of the vertebrate.  
"Then we made out of the chewed lump, bones and clothed the bones in flesh." This continuation 

of sura 23:14 indicates that out of the chewed lump stage, bones and muscles form. This is in 
accordance with embryological development. First the bones form as cartilage models and then 

the muscles (flesh) develop around them from the somatic mesoderm.  
"Then we developed out of it another creature." This next part of sura 23:14 implies that the 

bones and muscles result in the formation of another creature. This may refer to the human‐like 
embryo that forms by the end of the eighth week. At this stage it has distinctive human 

characteristics and possesses the primordia of all the internal and external organs and parts. After 
the eighth week, the human embryo is called a fetus. This may be the new creature to which the 

verse refers.  
"And He gave you hearing and sight and feeling and understanding." This part of sura 32:9 

indicates that the special senses of hearing, seeing, and feeling develop in this order, which is 
true. The primordial of the internal ears appear before the beginning of the eyes, and the brain 

(the site of understanding) differentiates last.  
"Then out of a piece of chewed flesh, partly formed and partly unformed." This part of Sura 22:5 

seems to indicate that the embryo is composed of both differentiated and undifferentiated 
tissues. For example, when the cartilage bones are differentiated, the embryonic connective 

tissue or mesenchyme around them is undifferentiated. It later differentiates into the muscles and 
ligaments attached to the bones.  

"And We cause whom we will to rest in the wombs for an appointed term." This next part of sura 
22:5 seems to imply that God determines which embryos will remain in the uterus until full term. 
It is well‐knwon that many embryos abort during the first month of development, and that only 

about 30[L: 37] of zygotes that form, develop into fetus that survive until birth. This verse has also 
been interpreted to mean that God determines whether the embryo will develop into a boy or 

girl, and whether the child will be fair or ugly.  
This interpretation of the verses in the Qur'an referring to human development would not have 
been possible in the 7th century AD, or even a hundred years ago. We can interpret them now 

because the science of modern embryology affords us new understanding.  
Undoubtedly there are other verses in the Qur'an related to human development that will be 
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understood in the future as our knowledge increases.  
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  کوين و تشکيل ميں حسِن نظماِنسانی ت
اِنسانی جسم کی حياتياتی تشکيل ميں قدم قدم پر ربوبيِت اٰلہيہ کے حّسی اور معنوی التعداد مظاہر کار فرما ہيں۔ ہر جگہ حسِن 

نظم اور حسِن ترتيب کی آئينہ داری ہے۔ ہر کام اور مرحلے کے لئے مخصوص مّدت اور طريِق کار متعين ہے۔ ايک 
ہ مقتضيات خود بخود پورے ہو رہے ہيں۔ جو کام اِنسان کے جسمانی پيکر سے بعد ميں ليا جانے واال ہے مرحلے کے جمل

اُس کی تمام تر ضرورتيں رحِم مادر ميں پوری کی جا رہی ہيں۔ ہر مرحلے پر نہ صرف اُن ضرورتوں کی کفالت ہو رہی ہے
ربُّ العزت کی شاِن خاّلقيت کا هللا ساتھ ساتھ ہو رہے ہيں۔ ا بلکہ بہرطور اُن کی حفاظت و نگہداشت کے بھی تمام اِنتظامات

نظاره اِس سے بڑھ کر کيا ہو گا کہ مکمل اِنسان کے لئے مطلوبہ تمام صالحيتوں کا جوہر ايک نطفہ کے اندر پيدا کر دياگيا 
جاتا ہے۔ اِس اُصول کو ہے۔ پھر اُس کے خواص و آثار اور عالمات کو اپنے اپنے مقرره اَوقات پر پورا کر کے ظاہر کيا 

کے معنی اَندازه کرنے کے ہيں، خواه يہ کسی شے‘ تقدير’کے عنوان سے واضح کيا گيا ہے۔ ‘ تقدير’نظاِم ربوبيت کے تحت 
  کے ُوجود ميں ہو يا ظہور ميں، کميّت ميں ہو يا کيفيت ميں، مّدِت پرورش ميں ہو يا تکميل ميں۔ اِرشاِد باری تعالٰی ہے:

  )25.2( (الفرقان،  Oلَّ َشیٍٔ فَقَدََّره تَقديراً َو َخلََق کُ 
اور اُسی نے ہر چيز کو پيدا فرمايا ہے، پھر اُس (کی بقا و اِرتقاء کے ہر مرحلہ پر اُس کے خواص، اَفعال اور مّدت الغرض 

  Oہر چيز) کو ايک مقّرره اندازے پر ٹھہرايا ہے
کائنات کے ظاہر و باطن ميں ايک عجيب نظم و ترتيب، مطابقت و باری تعالٰی کے نظاِم ربوبيت کے اِس حسِن تقدير نے 

يگانگت اور تواُزن و اِعتدال پيدا کر ديا ہے۔ يہی رنگ ہم بچے کی تشکيل و اِرتقاء کے جملہ مراحل ميں کار فرما ديکھتے 
  ہيں۔

  اِس خاص موضوع پر اِرشاِد ربانی ہے:
بِيَل يَسََّره Oفَقَدََّرهِمن نُّطفٍَۃ َخلَقَہ  Oِمن ٔاَیِّ َشیٍٔ َخلَقَہ   )80:18.22(عبس،  Oثُمَّ إَِذا شآء ٔاَنَشَره Oثُمَّ ٔاََماتَہ فَٔاَقبََره Oثُمَّ السَّ

نطفہ ميں سے اُس کو پيدا فرمايا، پھر ساتھ ہی اُس کا (خواص و جنس کے  Oنے اُسے کس چيز سے پيدا فرمايا ہے؟هللا ا
قاء اور تکميل کے بعد بطِن مادر سے نکلنے کی) راه اُس کے لئے آسان فرما پھر (تشکيل، اِرت Oلحاظ سے) تعيّن فرما ديا

پھر جب وه چاہے گا اُسے )دوباره زنده کر کے) کھڑا کر لے  Oپھر اُسے موت دی، پھر اُسے قبر ميں دفن کر ديا گيا Oدی
  Oگا

  اِنسانی ُوجود کی تکوين کے چار مراحل
  ں پيش آنے والے چار مراحل کا ِذکر کيا ہے، جو يہ ہيں:قرآِن مجيد نے اِنسانی تخليق کے ضمن مي

  ۔ تخليق1
Creation  

  تسويہ 2-
Arrangement  
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  تقدير 3-
Estimation  

  ہدايت 4-
Guidance  

  اِن مراحل کا ِذکر سورة االعلٰی ميں يوں کيا گيا ہے:
ی Oَسبِِّح اسَم َربَِّک األَعلَی    )87:1.30(االعلٰی،  Oفَھَٰدی َو الَِّذی قَدَّرَ  Oالَِّذی َخلََق فََسّوٰ

جس نے (کائنات کی ہر چيز کو) پيدا کيا، پھر اُسے (جملہ تقاضوں  Oاپنے رّب کے نام کی تسبيح کريں جو سب سے بلند ہے
اور جس نے (ہر ہر چيز کے لئے) قانون مقّرر کيا، پھر (اُسے اپنے اپنے نظام کے  Oکی تکميل کے ساتھ) دُرست تواُزن ديا

ہم ديکھتے ہيں کہ تکويِن ُوجود کے تمام مرحلے نظاِم ربوبيت کی پوری جلوه  Oے اور چلنے کا) راستہ بتايامطابق رہن
  سامانيوں کے ساتھ تکميل پذير ہوتے ہيں۔ ہر مرحلے کو ايک خاص حکمت و تدبر اور نظم کے ساتھ مکمل کيا جاتا ہے۔

سانی ُوجود نطفے سے باقاعده خلق کے مرتبے تک پہنچتا يہ بحث بڑی تفصيل کے ساتھ پہلے گزر چکی ہے کہ کس طرح اِن
ہے۔ ہر مرحلے ميں اُس کی ايک مّدت مقرر ہے جس ميں بعض خاص اُمور کی تکميل ہوتی ہے، پھر اُسے اگلے مرحلے 

  ميں منتقل کر ديا جاتا ہے۔
  اِرشاِد اٰلہی ہے:

ِھينٍ  ِکينٍ فََجَعلنَاهُ فِی قََراٍر  Oٔاَلَم نَخلُقُکم مِّن ّمآء مَّ علُومٍ  Oمَّ   )77:20.23(المرسالت،  Oفَقََدرنَا فَنِعَم القَاِدُرونَ  Oإِٰلی قََدٍر مَّ
ايک  Oپھر ہم نے اُسے ايک محفوظ جگہ (رحِم مادر) ميں رکھا Oکيا ہم نے تمہيں ايک بے قدر پانی سے پيدا نہيں فرمايا

کے لئے) اندازه فرمايا، پس ہم کيا ہی اچھے قادر  پھر ہم نے (اگلے ہر ہر مرحلے Oمعلوم و معين انداز سے (مدت ) تک
  Oہيں

  قرآن مجيد ميں ايک اور مقام پر اِرشاد فرمايا گيا ہے:
لنَا ااٰليَات لِقَوٍم يَّفقَھُونَ  اِحَدٍة فَُمستَقَرٌّ وَّ ُمستَوَدٌع قَد فَصَّ   )9:86(االنعام، Oَو ھَُو الَِّذی ٔاَنَشٔاُکم مِّن نَّفٍس وَّ

) سے پيدا فرمايا ہے، پھر (تمہارے لئے) ايک جائے اِقامت (ہے) اور cellہے جس نے تمہيں ايک جان (هللا) اور ُوہی (ا
جائے اَمانت (مراد رحِم مادر اور ُدنيا ہے يا ُدنيا اور قبر)، بيشک ہم نے سمجھنے والوں کے لئے (اپنی قُدرت کی) نشانياں 

  Oکھون کر بيان کر دی ہيں
  اظ قابل توجہ ہيں: ُمستَقَر اور ُمستَوَدع۔اِس آيِت کريمہ ميں دو اَلف

  ُمستَقَّر: قرار، إِستَقَرَّ سے ہے ۔
  اور ُمستَوَدع: ودع، إِستَوَدَع سے ہے۔

"مستقر" ميں عارضی طور پر ايک مقام پر ايک حالت ميں رہنے کی طرف اِشاره ہے جبکہ "مستودع" ميں وہاں اپنا وقت 
) spermکی طرف اِشاره ہے۔ اِنسانی تکويِن ُوجود کے مرحلۂ تخليق ميں سپرم (گزارنے اور اگلی حالت ميں منتقل ہونے 

  ) سے اپنا رابطہ قائم کرتا ہے۔ovumباپ کی پشت سے آتا ہے اور رحِم مادر کے اندر اووم (
نے اندر يہاں نظاِم ربوبيت کا کيسا شاندار اِہتمام ہے کہ ايک اوسط درجے کے آدمی کا ايک بار خارج شده مادۀ توليد اپ

) رکھتا ہے جس سے چاليس کروڑ عورتوں کے حمل واقع ہو سکتے ہيں، مگر نظاِم قدرت spermسپرم (40,00,00,000
) سے پيوست ہوتا ہے تو اُسی ovum) عورت کے رحم ميں اووم (spermکی کرشمہ سازياں ديکھئے کہ جب پہال سپرم (

کو اُس ميں داخل ہونے سے روک ديتی spermجو ُدوسرے  ) آ جاتی ہے،membrane) پر ايک جھلی (ovumوقت اوَوم (
کہتے ہيں۔ چنانچہ اُن دونوں کے مالپ سے تکويِن ُوجوِد انسانی کے کام کا آغاز ہو  fertilizing membraneہے۔ اُسے 

  جاتا ہے، جس کا ِذکر ہم پہلے کر چکے ہيں۔
آتا ہے۔ ربِّ کريم کی شاِن پروردگاری ديکھئے کہ ُوجود ميں  embryoبعد ازاں مختلف تخليقی مرحلوں ميں سے گزر کر 

اُس کے ہر مرحلے کے لئے خاص مدت مقرر ہے، جس ميں بعض تخليقات ُوجود ميں آتی ہيں، جن کے اندر تدريجاً اِرتقاء 
ميں يکے بعد ديگرے مختلف مرحلوں اور حالتوں ميں منتقل ہوتا چال جاتا ہے۔ اُس کی حالت  embryoہوتا رہتا ہے اور وه 

ہفتہ وار تبديلی آتی رہتی ہے۔ اُس کے اعضاء کا تخليقی اور تکوينی عمل جاری رہتا ہے، حتٰی کہ چھ ہفتے کے بعد بچے کی 
) اور بعد ازاں گوشت پوست کے ساتھ skeleton systemسی شکل ِدکھائی دينے لگتی ہے۔ پھر اُس ميں نظاِم اُستخوان (

ُرُکم فِی ) کی تکmuscular systemنظاِم اَعصاب ( ميل ہوتی ہے۔ يہاں تک کہ وه مقاِم خلق کو پا ليتا ہے اور ھَُو الَِّذی يَُصوِّ
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األَرَحاِم َکيَف يَشآء )وه تمہيں ماؤں کے رحموں کے اندر ہی جسمانی شکل و صورت اور انداِز ساخت عطا کر ديتا ہے، 
ا اإِلنَساَن فِی ٔاَحَسِن تَقويٍم )بيشک ہم نے اِنسان کو بہترين جيسے وه چاہتا ہے( کے مراتب اور مدارج سے گزرتا ہوا لَقَد َخلَقنَ 

  (اِعتدال اور تواُزن والی) ساخت ميں پيدا فرمايا ہے( کی شان کے ساتھ منصہ شہود پر جلوه گر ہو جاتا ہے۔
  :قرآنی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحلۂ تقدير کی رحِم مادر کے اندر مزيد تين قسم کی تفصيالت ہيں

  )equalizationتعديل ( 1
  )personificationتصوير ( 2
  )methodical formationترکيب ( 3

  اِرشاِد باری تعالٰی ہے:
َک بَِربَِّک الَکِريمِ  َک فََعَدلَکَ  Oيَا ٔاَيُّھَا اإِلنَساُن َما َغرَّ اشآء َرکَّبَکَ  Oالَِّذی َخلَقََک فََسّوٰ   )82:6.8(االنفطار Oفِی ٔاَیِّ ُصوَرٍة مَّ

جس نے (رحِم مادر کے اندر ايک نُطفہ  Oاے انسان! تجھے کس چيز نے اپنے رّب کريم کے بارے ميں دھوکے ميں ڈال ديا
ميں سے) تجھے پيدا کيا، پھر اُس نے تجھے (اعضاء سازی کے لئے) دُرست اور سيدھا کيا، پھر وه تيری ساخت ميں 

  Oتجھے ترکيب دے دياجس صورت ميں بھی چاہا اُس نے  Oمتناسب تبديلی اليا
اِس آيِت کريمہ ميں تخليق و تسويہ کے بعد مذکوره باال تينوں مراتب کا ِذکر ہے۔ تعديل، تصوير اور ترکيب۔ يہ تمام مرحلۂ 

  تقدير ہی کی تفصيالت ہيں۔
ماه پر  30باری تعالٰی نے آغاِز حمل سے اِختتاِم ضرورِت رضاعت تک کا عرصہ بھی مقرر فرما ديا ہے، جو کم از کم 

مشتمل ہے۔ جس طرح بچہ رحِم مادر ميں پرورش پا کر عالِم آب و گل ميں رہنے کے قابل ہو جائے تو اُسے تولّد کے ذريعے
ُدنيا ميں منتقل کر ديا جاتا ہے اِسی طرح بچے کا معده عام غذاؤں کو ہضم کرنے کی اِستعداد حاصل کر لے تو تدريجاً ماں کا 

گتا ہے اور يہ تبديلی اِس امر کی طرف اِشاره ہوتا ہے کہ اَب بچے کو رضاعت کی ضرورت ُدودھ خود بخود خشک ہونے ل
  نہيں رہی، اُسے ُدوسری غذاؤں کی طرف منتقل کيا جائے۔

  اِرشاِد باری تعالٰی ہے:
ہ ُکرھاً وَّ َوَضَعتہُ ُکرھاً َو َحملُہ َو فِٰصلُہ ثاَلثُوَن َشھراً۔ (االحقاف    )46:15َحَملَتہُ ٔاُمُّ

اُس کی ماں نے اُسے تکليف اٹھا کر پيٹ ميں رکھا اور اِس طرح تکليف سے جنا اور اُس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی 
  مدت )کم از کم( تيس ماه ہے۔

  دوراِن حمل نظاِم ربوبيت کے مظاہر
يت اُس کی جملہ جب تک بچہ رحِم مادر ميں اپنے تشکيلی اور تکوينی مراحل طے کرتا ہے باری تعالٰی کا نظاِم ربوب

ضروريات کی کفالت کے ساتھ ساتھ درج ذيل چار اُمور کا بڑے حسن و خوبی سے اِنتظام کرتا ہے۔ اِس کا ايک ايک پہلو 
  ہميں هللا تعالٰی کی قدرِت کاملہ کی نشانيوں ميں غور و فکر کرنے کی دعوت ديتا ہے۔

  )Nourishmentتغِذيہ ( 1
  روری مواد رحِم مادر ميں فراہم ہوتا ہے۔بچے کی نشوونما کے لئے ہر قسم کا ض

  )Protectionحفاظت ( 2
ماں کو پيش آنے والے جسمانی صدمات اور ضربات وغيره کے اثر سے بالعموم اُس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اُسے 

  چوٹ نہ آئے۔
  )Movementنقل و حرکت ( 3

  کر ديا جاتا ہے۔ رحِم مادر ميں اُس کے مناسِب حال ضروری نقل و حرکت کا اِنتظام
  )Control of temperatureتکيِّف حرارت ( 4

  ) مہيا ہوتی رہتی ہے۔temperatureطبی ضرورت کے مطابق رحِم مادر کے اندر بچے کو مطلوبہ حرارت (
ماں کے خون ميں سے جو مواد بچے کے لئے مفيد اور ضروری ہے اُسے خودبخود ميسر آتا رہتا ہے اور جو مواد مضر 

ن ده ہو وه خود بخود ضائع ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ايک خاّلِق عالم اور قادِر مطلق کی باقاعده منصوبہاور نقصا
 بندی کے بغير يہ سب کچھ ايک نظم و ترتيب کے ساتھ کيسے ممکن ہے۔ فاعتبروا يا ٔاولی األبصار
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 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب سُوم
  

  اِنسانی زندگی کا شعوری اِرتقاء

جس طرح اِنسان کے جسمانی ُوجود کی تکوين و تکميل کے لئے نظاِم ربوبيّت کے حسين و جميل جلوے پوری آب و تاب 
کے ساتھ ہر جگہ اور ہر مرحلے پر کارفرما نظر آتے ہيں، يہی رنگ اور ڈھنگ اِنسان کے شعوری ارتقاء کے نظام ميں 

ان کی جسمانی ساخت اور پروِرش کی ِذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھبھی نظر آتا ہے۔ خاّلِق عالم کے حسِن ربوبيت نے اِنس
اُس کی مختلف ضرورتوں کی تکميل کے لئے اُسے ايک مرحلہ وار نظاِم ہدايت سے بھی نوازا ہے، جس سے وه اپنے ہر 

يل کے لئے مرحلۂ حيات پر نہ صرف مختلف ضروريات و مقتضيات کو جانتا اور پہچانتا ہے بلکہ اُن کی تسکين و تکم
مختلف راستے اور وسائل بھی تالش کرتا ہے۔ وه جوں جوں عمر کے مختلف اَدوار طے کرتا چال جاتا ہے اُس کی 

ضرورتيں بدلتی چلی جاتی ہيں، اُن ميں تنّوع اور تسّوع کے ساتھ ساتھ مسلسل اِضافہ بھی ہوتا چال جاتا ہے۔ پہلے سے 
اور تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہيں۔ سو خود بخود اگلی  موجود طبعی ذرائِع ہدايت اُس کی نئی حاجات

ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے نئے دروازے کھل جاتے ہيں اور يوں اِنسان کا شعوری سفر اپنی منزل کی طرف جاری 
ا آغاز بھی زمانۂ حمل رہتا ہے۔ اِس شعوری پروِرش کی ِذمہ داری بھی ربِّ کائنات نے اپنے ِذمہ لے رکھی ہے اور وه اُس ک

  سے کر ديتا ہے۔
جيساکہ ہم پچھلے باب ميں بيان کر چکے ہيں کہ رحِم مادر ميں اَعضائے جسمانی کی تشکيل و تکميل کے ساتھ ساتھ مختلف 
ذرائِع ہدايت کی تکوين کا سلسلہ بھی ايک خاص نظم و ترتيب سے شروع کر ديا جاتا ہے۔ پھر يہ سلسلہ پيدائش کے بعد بھی 

  ک خاص نظم کے تحت مختلف مراحل سے گزرتا ہوا جاری رہتا ہے۔اي

  اِنسانی ِزندگی اور اَقساِم ہدايت
باری تعالٰی نے اپنے نظاِم ربوبيت کا جلوۀ کمال اِنسانی زندگی کو مختلف قسم کی ہدايتوں سے سرفراز فرما کر ِدکھايا ہے۔ 

دا جدا ہوں مگر ذريعۂ ہدايت اور ماہيِت ہدايت ايک ہی ہو تو اگر ماحولياتی ضرورتيں، تقاضے اور حقائق کی نوعيتيں ج
  صاف ظاہر ہے کہ يہ تقاضائے پروِرش ہے اور نہ رِوِش بنده پروری۔

رّب کائنات نے اِنسان کو۔ ۔ ۔ بلکہ ہر ِذی ُروح کو۔ ۔ ۔ اُس کے حسِب حال ذرائِع ہدايت سے نوازا ہے۔ مطالعۂ قرآن سے پتہ 
ادی طور پر درج ذيل پانچ اَقسام پر مشتمل ہے، جبکہ آخری قسِم ہدايت مزيدتين صورتوں ميں پائی چلتا ہے کہ يہ ہدايت بني

  جاتی ہے:
  ہدايِت فطری (ہدايِت ِوجدانی) 1
  ہدايِت حسی 2
  ہدايِت عقلی 3
  ہدايِت قلبی  4
  ہدايِت ربانی (ہدايت بالوحی) 5
i (ہدايُت الغايہ) ہدايِت عامہ  
Ii طريق)ہدايِت خاصہ (ہدايُت ال  
Iii (ہدايُت االيصال) ہدايِت اِيصال  

  ۔ ہدايِت فطری (ہدايِت ِوجدانی)1
شبلی نعمانی اور ابوالکالم آزاد اِسے ہدايِت وجدانی سے تعبير کرتے ہيں۔ بقول ابوالکالم وجدان کی ہدايت يہ ہے کہ ہم 
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اُسے زندگی اور پروِرش کی راہوں پر خود ديکھتے ہيں ہر مخلوق کی طبيعت ميں کوئی ايسا اندرونی اِلہام موجود ہے جو 
بخود لگا ديتا ہے اور وه خارجی رہنمائی و تعليم کی محتاج نہيں ہوتی۔ بچہ اِنسان کا ہو يا حيوان کا، جونہی شکِم مادر سے 

انتا ہے کہ باہر آتا ہے خودبخود معلوم کر ليتا ہے کہ اُس کی غذا ماں کے سينے ميں ہے اور جب پستان منہ ميں ليتا ہے تو ج
اُسے چوسنا چاہئے۔ بلی کے بچوں کو ہميشہ ديکھتے ہيں کہ ابھی ابھی پيدا ہوئے ہيں، اُن کی آنکھيں بھی نہيں کھلی ہيں ليکن
ماں جوِش محبت ميں اُنہيں چاٹ رہی ہے، وه اُس کے سينے پر منہ مار رہے ہيں۔ يہ بچہ جس نے اِس ُدنيا ميں ابھی ابھی قدم

ج کے مؤثرات نے ُچھوا تک نہيں، وه کس طرح معلوم کر ليتا ہے کہ اُسے پستان منہ ميں لے لينا رکھا ہے، جسے خارِ 
چاہئيں اور اُس کی غذا کا سرچشمہ يہيں ہے؟ وه کون سا فرشتہ ہے جو اُس وقت اُس کے کان ميں پھونک ديتا ہے کہ اِس 

ہی وه فطری ہدايت ہے جو حواس و اِدراک کی طرح اپنی غذا حاصل کر لے؟ يقينا وه فطری ہدايت کا فرشتہ ہے اور ي
  روشنی نمودار ہونے سے بھی پہلے ہر مخلوق کو اُس کی پرورش و ِزندگی کی راہوں پر لگا ديتی ہے۔

بالشبہ يہ ربوبيِت اِٰلہی کی فطری ہدايت ہے، جس کا اِلہام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے اور جو اُن پر زندگی اور 
  مام راہيں کھول ديتا ہے۔ يہ ہدايت ہر ِذی ُروح کو پيدائش کے ساتھ ہی عطا کر دی جاتی ہے۔پروِرش کی ت

  اِس کا ِذکر قرآِن مجيد ميں اِس طرح آيا ہے:
  )20:50(طٰہ، Oَربُّنَا الَِّذی أَعٰطی ُکلَّ َشیٍٔ َخلقَہ ثُمَّ ھَٰدی

  Oپھر (اُس کے حسِب حال) اُس کی رہنمائی کیہمارا رّب وہی ہے جس نے ہر چيز کو (اُس کے الئق) ُوجود بخشا، 

  ۔ ہدايِت حّسی2
ہدايت کا ُدوسرا مرتبہ حواس اور مدِرکاِت حّسی کی ہدايت ہے اور وه اِس درجہ واضح و معلوم ہے کہ تشريح کی ضرورت 

ا جاتا ہے تاہم قدرت نہيں۔ ہم ديکھتے ہيں کہ اگرچہ حيوانات اُس جوہِر ِدماغ سے محروم ہيں جسے فکر و عقل سے تعبير کي
نے اُنہيں اِحساس و اِدراک کی وه تمام قّوتيں دے رکھی ہيں جن کی ِزندگی و معيشت کے لئے ضرورت تھی اور اُن کی مدد 
سے وه اپنے رہنے سہنے، کھانے پينے، تولد و تناسل اور حفاظت و نگرانی کے تمام وظائف حسن و خوبی کے ساتھ انجام 

س و اِدراک کی يہ ہدايت ہر حيوان کے لئے ايک ہی طرح کی نہيں ہے بلکہ ہر ُوجود کو اُتنی ہی ديتے رہتے ہيں۔ پھر حوا
اور ويسی ہی اِستعداد دی گئی ہے جتنی اور جيسی اِستعداد اُس کے اَحوال و ظروف کے لئے ضروری تھی۔ چيونٹی کی قوِت

اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ چيل اور عقاب کی نگاه شاّمہ نہايت ُدور رس ہوتی ہے، اِس لئے کہ اُسی قوت کے ذريعے وه 
  تيز ہوتی ہے کيونکہ اگر اُن کی نگاه تيز نہ ہو تو بلندی ميں اُڑتے ہوئے اپنا شکار ديکھ نہ سکيں۔

 کے حوالے سے يوں کرتا ہے:‘ بصر’و ‘ سمع’يہ ہدايت جو حواِس خمسہ کے ذريعے ميسر آتی ہے، اس کا ِذکر قرآِن مجيد 
  )17:36(بنی اسرائيل،  Oمَع َو البََصَر َو الفُؤاَد ُکلُّ ٔاُوٰلئَِک َکاَن َعنہُ َمسؤالً إِنَّ السَّ 

  Oبيشک کان اور آنکھ اور دل، ان ميں سے ہر ايک سے باز پرس ہو گی
  23:68َو َجَعَل لَُکُم السَّمَع َو األَبَصاَر َو األَفئَِدةَ۔ (ملک، 
  آنکھيں اور ِدل و دماغ پيدا فرمائے۔ اور اُس نے تمہاری رہنمائی کے لئے کان،

  ۔ ہدايِت عقلی3
ہدايِت عقلی عقل اور فہم و تدبّر سے ميسر آتی ہے۔ اِس کا ِذکر قرآِن مجيد قلب، عقل، فؤاد اور تعقّل و تدبّر کے الفاظ ميں کرتا

  ہے۔ چنانچہ جا بجا اِرشاد ہوتا ہے:
  ٔاَفاَلَ تَعقِلُوَن؟

  ے؟تم غور و فکر کيوں نہيں کرت
  أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن؟

  وه تدبر اور بصيرت سے کام کيوں نہيں ليتے؟

  ۔ ہدايِت قلبی4
‘ علِم لُدنی’ہدايِت قلبی تزکيۂ نفس کے ذريعے ِدل کی صفائی اور باطنی روشنی سے ميسر آتی ہے۔ اس کا ِذکر قرآِن مجيد 

  گيا ہے: کے اَلفاظ ميں کرتا ہے۔ جيسا کہ حضرت خضؑر کے بارے ميں فرمايا
 ً   18:65(الکہف،  Oأٰ تَينَاهُ َرحَمۃً مِّن ِعنِدنَا َو َعلَّمنَاهُ ِمن لَُّدنَّا ِعلَما

ہم نے اُسے اپنی بارگاه سے (خصوصی) رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اُسے اپنا علِم لُدنی (يعنی اَسرار و معارف کا اِلہامی 
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  Oعلم) سکھايا تھا
تنی صورتيں بھی بيان ہوئيں سب ظنّی تھيں اور اُن ميں خطا کا اِحتمال باقی تھا۔ اُن سے يہاں تک ہدايت اور رہنمائی کی ج

حاصل ہونے واال علم يقينی اور قطعی نہيں ہو سکتا۔ اُس سے حاصل ہونے والے نتائج خواه کتنے ہی صحيح کيوں نہ ہوں 
  کو دخل حاصل ہے۔ ليکن غلطی کا اِمکان پھر بھی باقی رہتا ہے کيونکہ اُن ميں اِنسانی کسب

  ۔ ہدايِت ربانی (ہدايت بالوحی)5
  اس کی مزيد تين قسميں ہيں:

-i (ھدايۃُ الغايۃ) ہدايِت عامہ  
يہ وه يقينی ہدايت ہے جو انبيائے کرام کو بصورِت وحی عطا ہوتی ہے اور اُن کے ذريعے وه عام اِنسانوں تک پہنچائی جاتی 

  ہے۔
  تا ہے:اِس کا ِذکر قرآِن مجيد ميں يوں مل

  )32:24َو َجَعلنَا ِمنھُم ٔاَئِمَّۃً يَّھُدوَن بِٔاَمِرنَا۔ (السجده، 
  اور ہم نے ان ميں سے پيشوا يعنی انبياء مبعوث کر ديئے جو انہيں ہمارے حکم کی رہنمائی عطا کرتے ہيں۔

  اِسی طرح اِرشاد فرمايا گيا:
۔ (البقره،  شُد ِمَن الَغیِّ   )2:265قَد تَبَيََّن الرُّ

  ک ہدايت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔بيش
  )18:29فََمن شآء فَليُؤِمن َو َمن شآء فَليَکفُر۔ (الکہف،

  پس جو چاہے ايمان لے آئے اور جو چاہے اِنکار کر دے۔
  ايک اور مقام پر اِس ہدايت کا ذکر يوں کيا گيا:

ا کُ  ا َشاِکراً وَّ إِمَّ بِيَل إِمَّ   )76:3(الدھر،  Oفُوراً إِنَّا ھََدينَاهُ السَّ
  Oبيشک ہم نے اُسے سيدھی راه ِدکھا دی ہے، اَب چاہے وه مان لے يا اِنکار کر دے

يہ ہدايت تمام بنی نوع اِنسان کے لئے ہوتی ہے۔ اِس ميں کسی کو اِمتياز حاصل نہيں ہوتا۔ تمام انبيائے کرام کی دعوت اِسی 
د کو "ھُدًی لِّلنَّاِس" کہتا ہے، کہ يہ قرآن تمام اِنسانوں کے لئے ہدايت ہے۔ ہدايت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اِس لحاظ سے قرآن خو

يعنی تمام اِنسانوں کو بال اِمتياِز رنگ و نسل نوِر ہدايت مہيا کرتا ہے اور ہر ايک کو جہالت و گمراہی کے اندھيروں سے 
ِزندگی کا مقصد اور منزل کا شعور عطا کرتی نکال کر علم و ہدايت کے اُجالوں کی طرف لے آتا ہے۔ يہ ہدايت ہر ايک کو 

  ہے۔ اسے ہدايِت عامہ سے تعبير کيا جاتا ہے۔
-ii (ھدايۃُ الطريق) ہدايِت خاصہ  

يہ ہدايِت ربانی کا ُدوسرا درجہ ہے، جو ہدايِت عامہ کے بعد بالخصوص اہِل ايمان کو نصيب ہوتا ہے۔ جو لوگ انبياء کی 
ِت اُخروی کی منزِل مقصود کے حصول کے لئے کوشاں ہو جاتے ہيں اُنہيں باری تعالٰی دعوت پر اِيمان النے کے بعد سعاد

اِس خاص ہدايت کی دولت سے سرفراز فرماتے ہيں۔ يہ ہدايت اُس راستے کی مفصل نشاندہی پر مبنی ہوتی ہے جو اصل 
  منزل تک پہنچاتا ہے۔

  اس کا ِذکر قرآِن مجيد ميں يوں ملتا ہے:
  )64:11يَھِد قَلبَہ۔(التغابن، هللاِ اَو َمن يُّؤِمنم بِ 

  اور جو کوئی هللا پر اِيمان لے آئے اُس کے ِدل کو صحيح رہنمائی عطا کر دی جاتی ہے۔
الَِحاِت يَھديِھم َربُّھُم بِإِيَمانِِھم۔(يونس،    )10:9إِنَّ الَِّذيَن ٰاَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ

  نہيں اُن کا ربّاُن کے اِيمان کے باعث (جنتوں تک) پہنچا دے گا۔بيشک جو لوگ اِيمان الئے اور نيک عمل کرتے رہے اُ 
  صاف ظاہر ہے کہ يہ ہدايت کا وه مقام ہے جو صرف ايمان اور اَعماِل صالحہ کے نتيجے ميں سامنے آتا ہے۔

  مزيد اِرشاد فرمايا گيا ہے:
  )2:132فَھََدی هللاُ الَِّذيَن ٰاَمنُوا۔(البقره، 

  مان والوں کو ہدايت دی۔پھر هللا تعالٰی نے اِي
  )69:29َو الَِّذيَن َجاھَُدوا فِينَا لَنَھديَنَّھُم ُسبُلَنَا۔ )العنکبوت،

  جو لوگ ہماری راه ميں مجاہده کرتے ہيں ہم يقيناً اُن پر اپنے راستے کھول ديتے ہيں۔
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تعالٰی هللا کے لئے خاص ہے جو ايہ ہدايِت عامہ سے بلند ہدايت ہے جو ہر شخص کے لئے مقّرر نہيں۔ يہ صرف اُنہی لوگوں 
  کی راه ميں مجاہده کرتے ہيں۔

  اِرشاد فرمايا گيا:
  )17:47َو الَِّذيَن اھتََدوا َزاَدھُم ھًُدی۔(محمد،

  اور جن لوگوں نے ہدايت پائی، هللا نے اُن کی ہدايت ميں مزيد اِضافہ کر ديا۔
-iii ہدايُت االيصال  

ِل مقصود تک کاميابی و کامرانی کے ساتھ پہنچنے کی قطعی ضمانت عطا کیيہ وه آخری اور حتمی ہدايت ہے جس ميں منز
جاتی ہے۔ يہ ہدايت عام اہِل اِيمان کے لئے بھی نہيں بلکہ صرف اُن مومنوں کے لئے ہے جو تقوٰی کی شرائط کو پورا کرتے 

اندہی کی جاتی ہے بلکہ راِه ہيں۔ اِس ميں نہ صرف منزِل مقصود کی روشنی مہيا کی جاتی ہے اور اُس کے راستے کی نش
حق کے مسافروں کو خير و عافيت کے ساتھ منزِل مقصود تک پہنچا بھی ديا جاتا ہے۔ يہ رہنمائی کی سب سے اعلٰی صورت

  ہے جس کی ضمانت قرآِن مجيد کے عالوه ُدنيا کی کوئی اور کتاب مہيا نہيں کر سکتی۔
  اِس کا ِذکر اِن اَلفاظ ميں کيا گيا ہے:

  )5:47(محمد،Oھُم َو يُصلُِح بَالَھُمَسيَھدي
  Oهللا تعالٰی عنقريب اُنہيں اپنی منزل تک پہنچائے گا اور اُن کا حال سنوار دے گا

  کو پاکر کہيں گے:‘ جنت’اِسی طرح اہِل جنت اپنی منزل 
ِ الَِّذی ھََدانَا لِٰھَذا۔ (االعراف،   )4:37اَلَحمُد 

  ہميں يہاں تک پہنچايا۔سب تعريفيں هللا ہی کے لئے ہيں جس نے 
  قرآِن حکيم اپنی رہنمائی کے اِس درجے کا ِذکر اِن اَلفاظ ميں بھی کرتا ہے:

  )9:17إِنَّ ٰھَذا القُرآَن يَھدی لِلَّتِی ِھَی ٔاَقَوُم۔ )بنی اسرائيل،
  بيشک يہ قرآن اُس (منزل) کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے دُرست ہے۔

  ے بعد گمراہی کا کوئی اِمکان باقی نہيں رہتا۔ہدايِت اِيصال کے ميسر آ جانے ک

  اِنسانی ذرائِع علم
هللا تعالٰی کے جاری کرده نظاِم ربوبيت نے اِنسان کو اپنے گرد و پيش اور ماحول سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے 

ئے صاف شفاف آنکھيں، لئے مختلف ذرائِع علم و ہدايت سے نوازا ہے۔ اُسے سوچنے کے لئے طاقتور ِدماغ، ديکھنے کے ل
ُسننے کے لئے حّساس کان، چکھنے کے لئے زبان، ُسونگھنے کے لئے ناک، چھُونے کے لئے ہاتھ اور اِحساِس لمس کے 

لئے اَعصاب بخشے گئے ہيں۔ اِن ذرائِع علم کو عقل اور حواس کہا جاتا ہے۔ يہ اُس ذاِت برحق کی عنايت ہے کہ اُس نے اِن 
  نسان کے لئے کھال رکھا ہے، اُنہيں محُدود اور مسُدود نہيں فرمايا۔ذرائع کو بالعموم ہر اِ 

اِنسان کو ذرائِع علم عطا کئے جانے کا مقصد يہ ہے کہ وه بھرپور طريقے سے کائنات ميں زندگی بسر کر سکے مخلوقات 
يل کے لئے مختلف اور اُن کے خواص و اَوصاف کو جانے، اُن کی حقيقتوں کا اِدراک کرے اور اپنی ضرورتوں کی تکم

  زاويوں سے غور و فکر کر سکے۔
 اِس مقصد کے لئے بالتميز رنگ ونسل، اِنسان کو جو ذرائع عطا کئے گئے ہيں اُنہيں تين حصوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے:

  حواِس خمسہ ظاہری 1-
  حواِس خمسہ باطنی 2-
  لطائِف خمسہ قلبی 3-

  ۔ حواِس خمسہ ظاہری1
اِس خمسہ ظاہری کہالتی ہے، جن کی تعداد پانچ ہے اور يہ عمر کے ساتھ ساتھ تکميلی مراحل طے حواس کی پہلی قسم حو
  کرتے چلے جاتے ہيں۔

  حِس المسہ (چھُونے کی قوت) 1-
  حِس باصره (ديکھنے کی قوت) 2-
  حِس سامعہ (ُسننے کی قوت) 3-



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  حِس ذائقہ (چکھنے کی قوت) 4-
  حِس شامہ (ُسونگھنے کی قوت) 5-

انچ ذرائِع علم ہيں جن کی بدولت اِنسان اپنے گرد و پيش اور ماحول سے اپنا اِدراکی تعلق قائم کرتا ہے، مگر يہ حواس يہ وه پ
) کی حقيقتوں کو جاننے اور اُن کا اِدراک کرنے تک محُدود رہتے ہيں۔ يہ حواس physical worldصرف ظاہری ُدنيا (

کا کام کسی چيز کو چھُو کر يہ معلوم کرنا ہے کہ‘ قوِت المسہ’نے پر مامور ہيں۔ اِنسانی ِذہن کو فقط ظاہری خام مواد مہيا کر
وه چيز کيسی ہے؟ نرم و گداز ہے يا سخت اور کھردری ہے۔ ليکن اگر کوئی چيز غير ماّدی جسم رکھتی ہے تو ہاتھ کوشش 

ام مرئی اشياء کو ديکھنا اور اُن کے ُوجود کا ک‘ قوِت باصره’کے باُوجود اُس کے ُوجود کا ُسراغ نہيں لگا سکتے۔ اِسی طرح 
کا سراغ لگانا ہے۔ ليکن آنکھ اُسی وقت جسم کا ُسراغ لگا سکتی ہے جب کوئی چيز ديکھے جانے کے قابل ہو۔ اگر کوئی چيز

نا ہے۔ خوشبو کا کام آواز کا پتہ لگا‘ قوِت سامعہ’معلوم نہيں کر سکتی۔ علٰی ٰہذا القياس ‘ قوِت باصره’غير مرئی ہے تو اُسے 
  کے ذريعے کيا جاتا ہے۔‘ قوِت ذائقہ’کے ذريعے جانا جاتا ہے۔ مٹھاس يا کڑواہٹ کا اِحساس ‘ قوِت شامہ’يا بدبو کو 

  حواِس خمسہ ايک ُدوسرے کا بدل نہيں بن سکتے
اگر کسی آنکھ کے دائرۀ بصارت ميں آنے والی کوئی چيز کسی اور حّس کے ذريعے نہيں ديکھی جا سکتی۔ اِسی طرح 

شخص کی قّوِت سامعہ مفقود ہو جائے تو وه بقيہ چاروں حواس کو آزمانے کے باُوجود آواز کا ُسراغ لگانے سے قاِصر رہتا 
ہے۔ اگر زبان ذائقے کا پتہ نہ چال سکے تو آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں سالمت ہونے کے باُوجود انسان مختلف ذائقوں ميں 

ه زندگی ميں عام مشاہدے ميں آنے والی يہ حقيقت ہميں يہ تسليم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ تميز نہيں کر سکتا۔ روزمرّ 
  حواِس خمسہ ايک ُدوسرے کا بدل نہيں بن سکتے۔

  حواِس ظاہری کا محُدود دائرۀ کار
ذريعے معلوم اَب ہم يہ سمجھ سکتے ہيں کہ ہر حس کا ايک مخصوص دائره اور حلقہ ہوتا ہے۔ جو اشياء حواِس ظاہری کے 

کہتے ہيں۔ جو شئے جس حاّسے کے دائره کار ميں آتی ہے اُسے ہميشہ اُسی حاّسے کی ‘ اِدراکاِت حّسی’کی جاتی ہيں اُنہيں 
مدد سے معلوم کيا جا سکتا ہے۔ اگر اُس حاّسے کے بجائے اُس پر ُدوسرے حواس آزمائے جائيں تو الکھ کوشش کے باُوجود 

  ہيئت کا اِدراک ناممکن ہوتا ہے۔ اُس چيز کی صحيح ماہيت اور
آواز کو کان کے ذريعے معلوم کيا جائے تو وه سمجھ ميں آ سکتی ہے۔ رنگوں کو آنکھوں کے ترازو ميں توال جائے تو اُن 

ميں اِمتياز کيا جا سکتا ہے۔ خوشبو کو قوِت شاّمہ کے ذريعے معلوم کيا جائے تو وه اِنسانی اِدراک ميں سما سکتی ہے، ليکن 
ذکوره باال حواس کے عالوه اُسی چيز کو کسی ُدوسرے حاّسے کی مدد سے جاننے کی کوشش بے کار ثابت ہو گی۔ طے يہم

پايا کہ اگر کوئی ُوجود ُدنيا ميں موجود ہے مگر اُسے معلوم کرنے والی خاص حس موجود نہيں تو پھر باقی سارے حواس 
  ا جا سکتا۔آزمانے کے باُوجود اُس ُوجود کا ُسراغ نہيں لگاي

  ايک لطيف تمثيل
موالنا روم نے اِس بات کو ِذہن نشين کرانے کے لئے بڑی عمده مثال پيش کی ہے۔ فرماتے ہيں کہ کسی جگہ پانچ اندھے 
تھے۔ اُنہوں نے ساری زندگی ہاتھی نہيں ديکھا تھا۔ ايک مرتبہ ہاتھی کو اُن کے سامنے ال کر کھڑا کر ديا گيا اور ہر ايک 

کر بتاؤ کہ ہاتھی مجموعی طور پر کيسا ہوتا ہے۔ ہر ايک نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے کہا گيا کہ باری باری ہاتھ سے چھُو 
سے اُس ہاتھی کو جاننے کی کوشش کی۔ چنانچہ اِس کوشش کے نتيجے ميں ايک نابينا کا ہاتھ ہاتھی کے پيٹ پر پڑا، اُس نے

وں پر رکھا تو اُس نے خيال کيا کہ ہاتھی تو کہا ہاتھی تو ديوار کی طرح ہوتا ہے۔ ايک نابينا نے اپنا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ
ستونوں کی طرح ہوتا ہے۔ ايک نے ہاتھی کے کان کو ٹٹوال تو اُس نے گمان کيا کہ ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ اِسی 

  طرح ايک نے ُسونڈ پر ہاتھ لگايا تو اُس نے کہا کہ ہاتھ تو َرّسے کی مانند ہوتا ہے۔
تمام تر حواس آزمانے کے باُوجود اِتنے بڑے ُوجود )ہاتھی( کے صحيح اِدراک سے قاصر رہے۔  الغرض پانچوں نابينا اپنے

وجہ صرف يہ تھی کہ جس حاّسے کی مدد سے اُس ُوجود کو جانا جا سکتا تھا، يہ لوگ اُس سے محروم تھے اور اُس کی 
  ل و صورت معلوم نہ ہو سکی۔عدم موجودگی ميں ُدوسرے تمام حواس آزمانے کے باُوجود اُنہيں ہاتھی کی شک

  اِس سے يہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ:
) کی اشياء کا اِدراک کر سکتے ہيں، جس ميں ماّده اور physical worldاوالً : حواس خمسہ ظاہری صرف طبيعی ُدنيا (

  توانائی دونوں شامل ہيں۔
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وه حس فقط اُسی کو محسوس کر سکتی ہے، ثانياً: ہر حس کا ايک مخصوص دائره کار ہے۔ جو چيز اُس دائرے ميں آ جائے
  ليکن جو چيز اُس حس کے دائرے سے باہر ہو اُس شے کا صحيح اِدراک باقی تمام حواس مل کر بھی نہيں کر سکتے۔

  حواِس خمسہ ظاہری کی بے بسی
ل نہ ہو تو يہ پانچوںايک اور قابِل توجہ امر يہ ہے کہ اگر حواس دُرست اور سالمت ہوں ليکن اُنہيں عقل کی سرپرستی حاص

حواس کسی چيز کو ٹھيک ٹھيک محسوس کرنے کے باُوجود اِنسان کو کسی خاص نتيجے تک نہيں پہنچا سکتے۔ اُن سے 
) ہرگز نہيں knowledge) تو کہہ سکتے ہيں، علم (perception) يا اِدراک (raw materialحاصل شده مواد خام مال (

س اُس وقت علم کا ُروپ اِختيار کرتا ہے جب آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، قرار دے سکتے۔ يہ اِدراک اور اِحسا
ہاتھوں کے لمس اور زبان کے ذائقے کا تاثر عقل پر واِرد ہو اور عقل اُس اِدراک کو منظم کرتے ہوئے اُس سے صحيح نتائج

  اَخذ کر کے اِنسانی جستجو کو خاص نہج عطا کر دے۔
ں يہ عمل تکميل پذير ہوتا ہے، اُسے ِدماغ کہتے ہيں۔ هللا رّب العزت نے بذاِت خود عقل کو اِنسانی جسم کے جس حصے مي

) بنا ديا ہے۔ جس طرح حواِس ظاہری کے پانچ الگ الگ حصے ہيں، اُسی طرح عقل کے factoryايک بہت بڑا کارخانہ (
می اِفہام و تفہيم سے کام کرتے ہيں۔ حواِس بھی پانچ الگ الگ گوشے ہيں۔ عقل کے يہ تمام حصے نہايت نظم و ضبط اور باہ

خمسہ ظاہری جو کچھ محسوس کرتے ہيں اُس کے تٔاثرات جوں کے توں ِدماغ تک پہنچا ديتے ہيں۔ عقل اپنے پانچوں شعبوں 
 کی مدد سے اُن تٔاثرات سے صحيح نتيجہ اَخذ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کان نے کيا سنا؟ ہاتھوں نے کيا ُچھوا، زبان نے

کون سا ذائقہ چکھا اور آنکھ نے کيا ديکھا۔ اِس کی وجہ يہ ہے کہ اُن حواس کا کام ِدماغ کے لئے معلومات کا خام مواد تيار 
کرنا ہے، اُن محسوسات کو سمجھنا نہيں۔ کان بذاِت خود يہ فيصلہ نہيں کر سکتے کہ ُسنے ہوئے الفاظ کا مطلب کيا ہے، آنکھ 

سکتی کہ سرخ اور سبز رنگ ميں کيا فرق ہے، ہاتھ اور زبان خود يہ نہيں بتا سکتے کہ فالں بذاِت خود يہ فيصلہ نہيں کر 
چيز نرم ہے يا سخت، ميٹھی ہے يا کڑوی، آخری فيصلہ عقِل انسانی صاِدر کرتی ہے حواِس خمسہ نہيں۔ گويا علم کی آخری 

  صورت گری عقل سے ہوتی ہے حواِس خمسہ ظاہری سے نہيں۔
) تک محُدود ہے اور غير ماّدی اَشياء کا physical worldی کا دائرۀ کار جہاں ماّدی اور طبيعی ُدنيا (حواِس خمسہ ظاہر

اِدراک حواِس ظاہری کے ذريعے ناممکن ہے وہاں يہ امر بھی قابِل توجہ ہے کہ اِنسانی حواس کی معلوم کرده اشياء کو اگر 
  کے کسی قسم کے تٔاثرات علم کا ُروپ نہيں دھار سکتے۔عقِل اِنسانی منظم اور مربوط نہ کرے تو حواِس خمسہ 

  ۔ حواِس خمسہ باطنی2
جس طرح محسوساِت ظاہری کے لئے قدرت نے پانچ حواس تخليق فرمائے ہيں، اِسی طرح عقِل اِنسانی ميں بھی پانچ 

  ہے: کہا جاتا ہے۔ اُن کی تفصيل درج ذيل‘ حواِس خمسہ باطنی’ُمدِرکات پيدا کئے گئے ہيں جنہيں 
  ۔ حِس مشترک 1
  ۔ حِس واہمہ2
  ۔ حِس متصرفہ 3
  ۔ حِس خيال4
  ۔ حِس حافظہ5
  ۔حِس مشترک1

اِنسانی عقل کا يہ گوشہ حواِس ظاہری کے تٔاثرات کو وصول کرتا ہے۔ حواس کے اّولين تٔاثرات اِس حصۂ عقل ميں پہنچ کر 
ں تو اِنسانی عقل کے اُس حصے پر اُس کی تصوير جذب ہو جاتے ہيں۔ مثالً جب ہم اپنی آنکھ سے کسی چيز کو ديکھتے ہي

  بھی کہتے ہيں۔‘ لوُح النفس’مرتسم ہو جاتی ہے۔ اِسی لئے اِسے 
  ۔حِس خيال2

حِس خيال کا کام يہ ہے کہ وه حِس ُمشترک ميں پہنچنے والی ُمدِرکات اور محسوسات کی تصاوير اور شکلوں کی ظاہری 
‘ی’، ‘ميم’ثالً جب ہم لفظ "ميں" بولتے ہيں، تو اُس لفظ کی ظاہری صورت يعنی صورت کو اپنے اندر محفوظ کر ليتی ہے۔ م

حِس ’ہے۔ چنانچہ اُس کے ظاہر کا يہ تٔاثر حِس مشترک پر منعکس ہوتا ہے اور يہ تٔاثر بصورِت تصوير ‘ نون غنہ’اور 
  ميں محفوظ ہو جاتا ہے۔‘ خيال
  ۔حِس واہمہ3
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‘ حِس خيال’نے حواِس ظاہری سے ُوصول کيا تھا اور ‘ حِس مشترک’و جس طرح محسوسات کی ظاہری شکل و صورت ک
مدِرکات ِحّسی کے معٰنی و مفہوم يعنی اُن کی باطنی ‘ حِس واہمہ’نے اُسے اپنے ريکارڈ ميں محفوظ کر ليا تھا، اُسی طرح 

يں منتقل کر ديتی ہے، شکل و صورت کا اِدراک کرتی ہے اور محفوظ رکھنے کے لئے اُن تاثرات کو اپنے سے اگلی حس م
  کہتے ہيں۔‘ حافظہ’جسے 

  ۔حِس حافظہ4
حِس ’يہاں محسوسات کے مفہوم يعنی معنوی ُوجود کو اِس طرح سے محفوظ کيا جاتا ہے جيسے اُن کی ظاہری شکل کو 

  ميں محفوظ کيا گيا تھا۔‘ خيال
  ۔حِس متصّرفہ5

ميں آنے والی ظاہری صورت کو ‘ حِس مشترک’يہ ہے کہ  کہالتی ہے۔ اُس کا کام‘ متصّرفہ’پانچويں اور آخری باطنی حس 
ميں محفوظ ‘ حِس حافظہ’ميں محفوظ شکل و صورت کو ‘ حِس خيال’ميں حاصل ہونے والے معنی سے اور ‘ حِس واہمہ’

ز مفہوم کے ساتھ جوڑ ديتی ہے۔ يوں اِنسان مختلف اَلفاظ سن کر اُن کا مفہوم سمجھنے، مختلف رنگ ديکھ کر اُن ميں تمي
  کرنے اور مختلف ذائقے چکھ کر اُن ميں فرق معلوم کرنے پر قاِدر ہو جاتا ہے۔

ميں ‘ علم’کہا جاتا ہے۔ يہاں اِدراک ‘ علم’اِس طرح يہ پانچوں حصے باہم مل کر ايک خاص نقطے تک پہنچتے ہيں۔ جسے 
‘ حِس واہمہ’ره جائيں۔ اگر اُن ميں موجود نہ ہو تو يہ پانچوں حواس بے بس ہو کر ‘ حِس مشترک’بدل جاتا ہے۔ اگر يہاں 

صحيح نہ ہو، تو ہم سب کچھ ديکھيں گے ليکن جان کچھ نہ سکيں گے۔ آواز تو سنائی دے گی مگر اُس کا مفہوم سمجھ ميں 
  نہيں آ سکے گا۔ چيز کو ہاتھوں سے ُچھوا تو جا رہا ہو گا مگر نرم اور سخت چيزوں ميں کوئی اِمتياز نہيں کيا جا سکے گا۔

  کی بے بسی‘ حواِس خمسہ باطنی’
کے ‘ حواِس خمسہ باطنی’علم تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ‘ حواِس خمسہ ظاہری’اِس سے يہ بات واضح ہو گئی کہ 

محتاج ہيں۔ جب تک حواِس ظاہری کے مدِرکات اِن پانچوں حواِس باطنی سے گزر کر ايک صحيح نتيجے تک نہ پہنچيں اُس 
ريعے محسوس کئے جانے والے تمام ماّدی حقائق علم کی شکل اِختيار نہيں کر سکتے۔ گويا وقت تک حواِس ظاہری کے ذ

  حواِس خمسہ ظاہری کسی شئے کو محسوس تو کرتے ہيں، اُسے معلوم نہيں کر سکتے۔
کے محتاج ہيں۔ اگر آنکھ ‘ حواِس خمسہ ظاہری’ُدوسری طرف عقل اور اُس کے پانچوں باطنی حواس مکمل طور پر 

سے، کان سننے سے، ناک سونگھنے سے اور زبان چکھنے سے محروم ہو تو تمام عقلی حواس مل کر بھی کوئی  ديکھنے
  نتيجہ اَخذ نہيں کر سکتے۔ لٰہذا جہاں حواس عقل کے محتاج ہيں وہاں خود عقل بھی حواس کی محتاج ہے۔

ا جائے جہاں کوئی آواز اُس کے کان ميں نہ اگر کسی بچے کی پرورش کا آغاز اُس کی پيدائش کے معاً بعد ايسے مقام پر کي
پڑنے پائے تو وه پچاس سال کی عمر کو پہنچ جانے پربھی کچھ بول سکے گا اور نہ سمجھ سکے گا۔ وجہ فقط يہ ہے کہ ہم 

جو کچھ اپنی زبان سے بولتے ہيں يہ دراصل اُن آوازوں کا نتيجہ ہوتا ہے جو کانوں نے سنيں اور جنہيں عقل نے حافظے 
محفوظ کر ليا۔ جب کوئی شخص اپنے کان سے کچھ سن ہی نہيں سکا اور اُس کی عقل الفاظ، حروف، لہجوں اور آوازوں ميں

کو محفوظ ہی نہ کر سکی تو جس طرح اُس کا ِدماغ الفاظ کے معاملے ميں سفيد کاغذ کی طرح کورا رہا اِسی طرح اُس 
  بھی قدرت حاصل نہ ہو سکی۔شخص کو اپنی کيفيات، حاجات اور خواہشات کے بيان پر 

اَب يہ طے پا گيا کہ انسانی عقل کی پرواز صرف وہيں تک ہوتی ہے جہاں تک حواس اپنا کام کرتے ہيں۔ چنانچہ جو حقيقت 
ہماری باصره، سامعہ، المسہ، ذائقہ اور شامہ قوتوں کی دسترس سے باہر ہو اُس کا اِدراک عقل بھی نہيں کر سکتی۔ حواس 

بغير عقل ايک عضِو معطل ہے اور عقل کے بغير سارے کے سارے حواس عبث و بے کار ہيں۔ پس انسانکے خام مال کے 
‘حواِس خمسہ باطنی’اور ‘ حواِس خمسہ ظاہری’کو جو ذرائع عطا کئے گئے ہيں، وه ايک ُدوسرے کے محتاج ہيں۔ اس لئے 

ر سواالت تشنۂ طلب رہتے ہيں۔ مثالً يہ کہ اِنسان کی (عقل) کی فّعاليت کے باُوجود اِنسانی زندگی کی حقيقت سے متعلق اکث
زندگی کا مقصد کيا ہے؟ اِنسان کو کس نے پيدا کيا؟ اِنسان کی تخليق کيسے ہوئی؟ آغاِز کائنات کيسے ہوا اور اُس کا اِختتام 

ن سے قانون کی کيسے اور کب ہو گا؟ اِس کائنات سے اُس کا تعلق کيا ہے؟ اِس کائنات ميں زندگی گزارنے کے لئے کو
پاسداری کی جائے؟ کون سی چيز اچھی ہے اور کون سی بری؟ ظلم کيا ہے اور اِنصاف کيا؟ مرنے کے بعد اِنسان کہاں جاتا 
ہے؟ آيا وه ہميشہ ہميشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے يا ايک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے؟ اگر وه ہميشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے 

ا مفہوم کيا ہوا اور اگر مرنے کے بعد نئی زندگی ميں داخل ہوتا ہے تو اُس کی کيفيت کيا ہے؟ مزيد يہ تو اِس نظاِم زندگی ک
  کہ مرنے کے بعد اُس سے کوئی جواب طلبی بھی ہو گی يا نہيں؟

و اِنسان کو اِن يہ وه بنيادی سواالت ہيں جو اِنسانی ِذہن ميں پيدا ہوتے ہيں۔ علٰی ٰہذا القياس اگر اِنسانی زندگی بامقصد ہے ت
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سوالوں کے تسلی بخش جواب چاہئيں۔ جب يہ تمام سواالت اِنسانی عقل پر دستک ديتے ہيں تو اِنسان اُن کے جواب کے لئے 
کی طرف ُرجوع کرتا ہے۔ وه جواب ديتی ہيں کہ ہم تو خود تيرے باعث معرِض وجود ميں آئی ہيں۔ ۔ ۔ ہم تيری‘ آنکھوں’اپنی 

سے پوچھتا ہے۔ ۔ ۔ کان گويا ہوتے ہيں کہ ہمارا ‘ کانوں’کيونکر جان سکتی ہيں!۔ ۔ ۔ اِنسان اپنے  تخليق سے پہلے کا حال
ُوجود خود تيری ہستی کا رہيِن منت ہے۔ ۔ ۔ جو اشياء ہمارے دائرۀ اِدراک سے ماوراء ہيں، ہم اُن کا جواب کيسے دے سکتے 

ہے۔ ۔ ۔ وه جواب ديتی ہے کہ يہ حقائق سونگھنے سے معلوم نہيں کی طرف متوجہ ہوتا ‘ قوِت شامہ’ہيں!۔ ۔ ۔ اِنسان اپنی 
سے پوچھتا ہے تو وه کہتی ہے کہ ِان ماورائی‘ قوِت ذائقہ’ہوتے۔ ۔ ۔ ميں اِن سواالت کا جواب کس طرح ُدوں!۔ ۔ ۔ اِنسان اپنی 

سے سوال کرتا ہے تو وه جواب ‘ مسہقوِت ال’حقيقتوں کو چکھا نہيں جا سکتا۔ ۔ ۔ ميں بھی مجبور ہوں۔ ۔ ۔ پھر اِنسان اپنی 
  ديتی ہيں کہ ميں اِن اَحوال کو چھو نہيں سکتی۔ ۔ ۔ اُن کی نسبت کيا بتاؤں۔ ۔ ۔ !

ميں سے ہر ايک کے دروازے پر دستک دی۔ ۔ ۔ اُن ميں سے ہر ايک سے پوچھا ‘ حواِس خمسہ ظاہری’الغرض اِنسان نے 
مقصد کيا ہے۔ ۔ ۔ ؟ مجھے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ ۔ ۔ ؟ اچھائی اور برائی کہ بتاؤ ہمارا خالق کون ہے۔ ۔ ۔ ؟ ِزندگی کا 

کا معيار کيا ہے۔ ۔ ۔ ؟ مگر اِنسانی حواس اِنتہائی درماندگی کا اِظہار کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ يہ حقائق کوئی آواز نہيں کہ 
ی اَجسام نہيں کہ ُچھو کر فيصلہ صاِدر کر سکيں۔ ہم ُسن کر بتا سکيں، کوئی رنگ نہيں کہ ديکھ کر جواب دے سکيں، مادّ 

يوں اِنسانی حواس کی بے بسی اور عاجزی پوری طرح نماياں ہو جاتی ہے۔ اور جب يہ واضح ہو جاتا ہے کہ وه تمام حقائق 
ماوراء  جن سے اِنسان کی اَخالقی و ُروحانی اور اِعتقادی و نظرياتی ِزندگی تشکيل پاتی ہے، وه پانچوں حواس کی زد سے

ہيں، تب اِنسان اپنی عقل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس کا دامن جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اے ميرے ُوجود کے لئے سرمايۂ 
اِفتخار چيز!۔ ۔ ۔ ميری زندگی کے بنيادی حقائق سے متعلق مجھے تمام حواس نے مايوس کر ديا۔ ۔ ۔ اَب تو ہی اِس سلسلے 

عقل بھی اپنے پانچوں حواِس باطنی کی بے بسی کا اِظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے ميں ميری رہنمائی کر۔ ۔ ۔ مگر 
کی محتاج ہوں۔ ۔ ۔ جو چيز حواِس خمسہ ظاہری کے اِدراک ميں نہيں آ سکتی اُس ‘ حواِس ظاہری’اِنسان! ميں تو خود تيرے 

يں تو ميرے باطنی حواس کو بھی بے کے متعلق ميں کيسے فيصلہ صاِدر کر سکتی ہوں!۔ ۔ ۔ اگر ظاہری حواس خاموش ہ
بس و مجبور سمجھ۔ ۔ ۔ اور يوں اِنسان کے ظاہری و باطنی تمام حواس قطعی طور پر اپنی تنگ دامانی کا اِعتراف کر ليتے 

  ہيں۔

  ۔ اِنسانی قلب کے لطائِف خمسہ3
علم کے طور پر ايک اور باطنی سرچشمہ اِن تمام حواِس ظاہری و باطنی کے عالوه بھی هللا ربُّ العزت نے اِنسان کو ذريعۂ 

بعض ايسے حقائق کا اِدراک کرنے ميں بھی ‘ ِوجدان’) کہتے ہيں۔ intuition‘ (ِوجدان’بھی عطا کر رکھا ہے، جسے 
  کامياب ہو جاتا ہے جن ميں حواِس ظاہری و باطنی ناکام ره جاتے ہيں۔

  عبير کيا جاتا ہے:سے ت‘ لطائِف خمسہ’ِوجدان کے بھی پانچ ہی گوشے ہيں جنہيں 
  لطيفۂ قلب 1
  لطيفۂ ُروح 2
  لطيفۂ ِسّر  3
  لطيفۂ خفی 4
  لطيفۂ اَخفی 5

اِن لطائف کے ذريعے اِنسان کے ِدل کی آنکھ بينا ہو جاتی ہے، حقائق سے پردے اُٹھنا شروع ہو جاتے ہيں، ُروح کے کان 
دراک کرنے لگتا ہے جو حواس و عقل کی زد ميں نہيںسننا شروع کر ديتے ہيں اور يوں اِنسانی قلب بعض اَيسی حقيقتوں کا اِ 

  آ سکتے ليکن اِنسانی ِوجدان کی پرواز بھی محض طبيعی کائنات تک ہی محُدود ہے۔
  امام غزالی اِس سلسلے ميں اِرشاد فرماتے ہيں:

موراً ٔاخر، العقل معزول عنھا۔ َو وراُء العقل طوٌر ٔاخر، تنفتح فيہ عين ٔاُخرٰی، فيبصربھا الغيب و ما سيکون فی المستقبل و ٔاُ 
  )54(المنقذ من الضالل: 

اور عقل کے بعد ايک اور ذريعہ ہے جس ميں باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اُس کے ذريعے غيبی (اوجھل اور مخفی) حقائق 
راک سے عقل اور مستقبل ميں ظہور پذير ہونے والے واقعات کو ديکھا جا سکتا ہے اور اُن ديگر اُمور کو بھی جن کے اِد

  قاصر رہتی ہے۔
ِوجدان طبيعی کائنات کے مخفی حقائق کا اِدراک کرنے پر قاِدر ہے ليکن وه حقائق جو طبيعی کائنات کی ُو سعتوں سے 
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ماوراء ہيں، جو خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہيں اور اِنسانی تخليق اور اُس کے مقصِد تخليق، نيز اُس کی موت اور 
حواس خمسہ ’رکھتے ہيں، اُن کے بارے ميں حتمی اور قطعی علم کے سلسلے ميں ِوجدان بھی  مابعدالموت سے تعلق

کی طرح قاصر ہے۔ اِنسان نے يکے بعد ديگرے تينوں ذرائِع علم کے دروازوں پر دستک دی، اُن ميں ‘ عقل’اور ‘ ظاہری
س کے علم کو حتميت اور قطعيت نہ دے سے ايک ايک کو پکارا مگر ہر ايک نے اُسے مايوس کر ديا۔ کوئی بھی ذريعہ اُ 

  سکا۔ اب اِنسان خدا کی ذات کو پکارتا اُٹھتا ہے:
اے ربِّ کائنات! ميں خود اپنی ذات، اِس کائنات اور تيری ذات کو يقينی طور پر سمجھنا چاہتا ہوں مگر ميرے پاس کوئی ايسا

ے علم کا کوئی ايسا سرچشمہ پيدا کر دے، علم کا ذريعہ نہيں جو مجھے مطمئن کر سکے۔ اس لئے اس کائنات ميں ميرے لئ
کوئی ايسا منبع تخليق کر دے، جو مجھے اِن حقائق کے بارے ميں حقيقی آگہی بخش سکے۔ جہاں تمام حواس ناکام ہو جائيں، 

نی وہاں اُسے پکارا جا سکے، جہاں اِنسانی عقل خيره ہو جائے وہاں اُس سے مدد کی درخواست کی جا سکے، جہاں اِنسا
  ِوجدان بھی نامراد لوٹ آئے وہاں اُس سرچشمۂ علم سے فيضان کی بھيک مانگی جائے۔

  اِنسانی علوم کی بے بسی اور علِم نبّوت کی ضرورت
اِنسان جب پوری طرح اپنی علمی بے بسی اور فکری کم مائيگی کا اِعتراف کر ليتا ہے تو هللا تعالٰی کی بارگاه سے ندا آتی 

۔ تو نے اپنے علم اور اپنے ذرائع کی بے بسی کا اِعتراف کر ليا۔ ۔ ۔ ہم تجھے يہی سمجھانا چاہتے تھے کہ  ہے: اَے اِنسان!۔ ۔
تو کہيں اپنے حواس و عقل اور کشف و وجدان کی بدولت يہ تصّور نہ کر بيٹھے کہ ميرا علم درجۂ کمال کو پہنچ گيا ہے۔۔ ۔ ۔ 

وں کی گرد کو بھی نہيں پہنچ سکا۔۔ ۔ ۔ اِسی لئے قرآِن مجيد ميں ُروح کی حقيقت يہ ہے کہ تيرا علم ابھی کائنات کی حقيقت
  حقيقت پر بحث کے دوران ميں اِرشاد فرمايا گيا:

َن الِعلِم إاِلَّ قَلِيالً    )17:85)االسراء،Oَو َما ٔاُوتِيتُم مِّ
  Oاور تمہيں بہت ہی تھوڑا سا علم ديا گيا ہے
ش تھی وه ہم نے نظاِم نبّوت و رسالت کی صورت ميں اِس کائنات ميں قائم کر ديااے اِنسان! تُجھے جس سرچشمۂ علم کی تال

ہے۔ ۔ ۔ جا دروازۀ نبّوت پر دستک دے۔ ۔ ۔ اُسی چوکھٹ سے رہنمائی طلب کر۔ ۔ ۔ علِم نبّوت کے فيضان سے يہ تمام حقيقتيں 
خر اِنسان پر وه عظيم اِحسان کيا ہے کہ جس کی بدولت بے نقاب ہو جائيں گی۔۔ ۔ ۔ چنانچہ علِم نبّوت اور ہدايِت ربانی نے باآل

اُس کے شعوری، علمی اور فکری اِرتقاء کا سفر اپنی منزِل مقصود تک جا پہنچا۔ يہ سب کچھ ربوبيِت اِٰلہيہ کا پرتو تھا، جس 
مان مہيا کر ديا، ورنہنے اِنسان کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اُس کی شعوری اور فکری و علمی نشو و نما کا بھی سا

وه ہميشہ ہميشہ حقيقت مطلقہ سے العلمی اور جہالت کا شکار رہتا۔ اُسی ربِّ کريم کی شاِن ربوبيت نے اُسے سنبھاال ديا اور 
، ‘حسيت’اُس کا فکر و شعور اپنے ساحِل مراد تک پہنچنے کے قابل ہوا۔ اِس آخری ہدايت کے بغير اِنسانی فکر و شعور 

کے دامن ميں اِعتراِف ناکامی کر کے سستانے لگا تھا ‘ الاَدريت’کے بھنوروں سے نکل کر باآلخر ‘ تشکيک’اور ‘ عقليت’
) کو نہيں جان سکتا اور حسِن مطلق ultimate realityاور اِس امر کا برمال اِعالن کر رہا تھا کہ ِانسان حقيقِت عليا (

)absolute reality حَمِۃ ) کی جلوه ريزيوں سے شادکام نہيں ہو سکتا کہ اُسے يکايک ندا سنائی دی:۔ ۔ ۔ "اَل تَقنَطُوا ِمن رَّ
" ا کی رحمت سے کبھی مايوس نہ ہو)۔۔ ۔ ۔ تمہاری جبلی، طبعی، حسی، عقلی اور قلبی و ِوجدانی اِستعداد نے تمہيں هللا (اهللاِ

پر اپنی ہدايت کا دروازه کھولتے ہيں اور وه  جواب نہ ديا تو کيا ہوا، ربِّ کريم کی رحمت کا دروازه تو بند نہيں ہوا۔ آ ہم تجھ
ہے "باِب نبّوت" جس کی دہليز پر سِر تسليم خم کرنے سے تجھے وحٔی اِٰلہی کے نوِر علم سے يوں سرفراز اور منّور کيا 
جائے گا کہ تيرے فکر و شعور کی ساری منزليں قيامت تک اُسی روشنی ميں طے ہوتی رہيں گی۔ اِس فيضاِن نبوت کے 

کی روشنی ميں ‘ علم بالوحی’يعے تيری تمام مايوسياں ہميشہ کے لئے ختم کر دی جائيں گی۔ پھر تيرا فکری اِرتقاء اِس ذر
  ہميشہ صحيح سمت ميں اِس طرح جاری رہے گا کہ اُس ميں کبھی تعطل نہ آ سکے گا۔

سہ ظاہری، عقل کے حواِس خمسہ رّب العزت نے حواِس خمهللا اِنسانی زندگی کا فکری و شعوری اِرتقاء کے سلسلے ميں ا
باطنی اور ِوجدان کے لطائِف خمسہ کو پروان چڑھايا اور اُنہيں حقيقت تک پہنچنے کے لئے ذريعہ بنايا۔ تاہم جو حقائق اُن 

تعالٰی هللا کی حدود سے ماوراء ہيں اُن کے لئے علم بيالوحی کی ضرورت اپنی جگہ مسلّم ہے۔ اُن حقائق سے آگہی کے لئے ا
 اء کے ذريعے اِنسانيت کو ہدايت بخشی۔نے انبي
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 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  باب چہاُرم
  

  اِسالم اور طِب جديد

اِسالم ديِن فطرت ہے۔ بنظِر غائر ديکھا جائے تو ُروحانيت کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ يہ ہماری ماّدی فالح اور بدنی 
صحت کے لئے بھی ايک بہترين اور مکمل ضابطۂ حيات ہے۔ اِس پر عمل پيرا ہونے سے نہ صرف ہم اَخالقی و ُروحانی 

کتے ہيں بلکہ جسمانی سطح پر صحت و توانائی کی دولت سے بھی اور سياسی و معاشی زندگی ميں عروج حاصل کر س
بہره ور ہو سکتے ہيں۔ قرآِن مجيد کا لفظ لفظ حقائق پر مبنی ہے اور اپنے اندر معانی کی التعداد ُوسعت رکھتا ہے۔ تاہم اُن 

  کے ُمشاہدے کے لئے علم اور دانش کی ضرورت ہے۔
  اِرشاِد خداوندی ہے:

ا الَِّذيَن فِی قُلُوبِِھم زَ  ھَُو الَِّذی ٔاَنَزلَ  حَکٰمٌت ھُنَّ ٔاُمُّ الِکتَاِب َو ٔاَُخُر ُمتَٰشبِٰھٌت فَٔاَمَّ يٌغ فَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَہَ ِمنہُ ابتِغآءَعلَيَک الِکتَاَب ِمنہُ ٰاٰيٌت مُّ
اِسخُ    Oوَن فِی الِعلِم يَقُولُوَن ٰاَمنَّا بِہ ُکلٌّ مِّن ِعنِد َربِّنَا َو َما يَذَّکَُّر ااِلَّ ٔاُولُو األَلبَابِ الفِتنَۃَ َو ابتِغآء تَأويلِہ َو َما يَعلَُم تَأويلَٓہ ااِلَّ هللاُ َو الرَّ

ُوہی ہے جس نے آپ پر کتاب ناِزل فرمائی جس ميں سے کچھ آيات محکم (يعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے 
ں اور ُدوسری آيات متشابہ (يعنی معنی ميں کئی اِحتمال اور اِشتباه رکھنے والی) والی) ہيں، ُوہی (اَحکام) کتاب کی بنياد ہي

ہيں، سو وه لوگ جن کے ِدلوں ميں کجی ہے اُس ميں سے صرف متشابہات کی پيروی کرتے ہيں (فقط) فتنہ پروری کی 
س کی اصل ُمراد کو هللا کے خواہش کے زيِراثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی ُمراد لينے کی غرض سے، اور اُ 

ِسوا کوئی نہيں جانتا اور علم ميں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہيں کہ ہم اُس پر اِيمان الئے، ساری (کتاب) ہمارے رّب 
  )3:7(آل عمران،  Oکی طرف سے اُتری ہے اور نصيحت صرف اہِل دانش کو ہی نصيب ہوتی ہے

 ربُّ العزت نے قرآِن حکيم ميں دو طرح کی آيات ناِزل کی ہيں۔ اّول محکمات اِس آيِت کريمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ هللا
جو اَحکاِم قرانی ميں بنيادی حيثيت رکھتی ہيں۔ اُن کا مطلب واضح اور مقصِد نزول عياں ہے، اُن ميں کسی قسم کی تأويل کی 

ے نام سے موسوم کيا ہے۔ اِن آيات کا تعلق ضرورت ہے نہ گنجائش۔ ُدوم وه آيات ہيں جنہيں هللا تعالٰی نے متشابہات ک
ماورائے عقل حقائق سے ہے اور اِنسان اپنے محُدود علم اور حواس کے ذريعے اُن کا کامل اِدراک نہيں کر سکتا۔ اُن کا 

ٹھا سکتے ہيں۔ صحيح مطلب هللا کے سوا کسی کو معلوم نہيں، البتہ َراِسُخوَن فِی الِعلِم يعنی دانشمند لوگ اُن آيات سے فائده اُ 
َراِسُخوَن فِی الِعلِم سے وه لوگ ُمراد ہيں جو اپنے علم و فن ميں پختہ اور اپنی فيلڈ ميں ماہر و کامل اور اسپيشلسٹ ہيں۔ قرآنی 

علوم کا دائره اِنسانی اِستعداد کے زائيده علوم سے وسيع ہے۔ قرآِن مجيد کا يہ کمال ہے کہ اَحکام و اُصول سے متعلق کوئی 
اُس نے تشنہ يا نامکمل نہيں رہنے دی، قرآِن مجيد بنی نوِع اِنسان کے لئے ہر علم و فن کا سرچشمہ ہے۔ اِس سلسلے ميںبات 

  قرآِن مجيد کے الفاظ کس قدر واضح ہيں:
لنَا َعلَيَک الِکتَاَب تِبيَانًا لُِّکلِّ َشيئ۔ (النحل،   )16:89َو نَزَّ
  ئی ہے جو ہر چيز کا بڑا واضح بيان ہے۔اور ہم نے آپ پر وه عظيم کتاب ناِزل فرما

يہ ايک مسلّمہ امر ہے کہ قرآن اور احاديث کے عظيم مجموعے ميں ہر علم و فن کے لئے اِشارے موجود ہيں مگر اُنہيں 
سمجھنے کے لئے عميق مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اِسالم کی عمومی تعليمات بنی نوِع اِنسان کی فالح کے لئے حفظاِن 

وں کے عين مطابق ہيں جنہيں قرآِن مجيد اور پيغمبِر اِسالم نے آج سے چوده سو سال پہلے وضع فرمايا تھا۔صحت کے اُصول
جديد سائنس اَب کہيں جا کر اُن زّريں اُصولوں کی اِفاديت سے آگاه ہوئی ہے جو تاجداِر کائنات (ص) نے بالکل ساده اور عام 

  فہم زبان ميں اپنی اُمت کو سمجھائے تھے۔

  لسل طبی تحقيق کی ترغيبمس
طبی نکتۂ نگاه سے مسلسل تحقيقات کا جاری رکھنا اور ہر بيماری کا عالج ڈھونڈ نکالنا ايک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر 

  فرض ہے۔ ہر بيماری قابِل عالج ہے۔ اِس حوالے سے تاجداِر کائنات (ص) کا اِرشاِد گرامی ہے:
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  )2:25) (جامع الترمذی، 2:847۔ (صحيح البخاری، ِمن دآٍء إال أنزل لہ شفآءٌ هللا ما أنزل ا
  هللا نے ايسی کوئی بيماری نہيں اُتاری جس کی شفا نازل نہ فرمائی ہو۔

يہ حديِث مبارکہ بنی نوِع انسان کو ہر مرض کی دوا کے باب ميں مسلسل ريسرچ کے پراسس کو جاری رکھنے پر آماده 
عالج ہيں، اِس تصور کو اِسالم نے قطعی طور پر بے بنياد اور غلط قرار ديا کرتی ہے۔ يہ تصور کہ بعض بيمارياں کليتاً ال

اور اِس تصور کو اپنانا ريسرچ کے تصور کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی تحقيق سے کسی مرض کا عالج دريافت نہ 
  کر سکنے پر مرض کو ناقابِل عالج قرار دينا جہالت کی عالمت ہے۔

  اتقّدمصحت، صفائی اور حفِظ م
اِسالم عالج سے زياده حفظاِن صحت اور اِحتياطی طبی تدابير پر زور ديتا ہے۔ اِسالم کی جملہ تعليمات کا آغاز طہارت سے 

ہوتا ہے اور حفظاِن صحت کے اُصولوں کا پہال قدم اور پہال اُصول بھی طہارت ہے۔ طہارت کے بارے ميں حضور نبی 
  اکرم(ص) کا فرمان ہے:

  )1:118إليماِن۔ (الصحيح لمسلم،الطہوُر شطُر ا
  صفائی اِيمان کا الزمی جزو ہے۔

اِسالمی تعليمات ميں طہارت کا باب اُن مقامات کی طہارت سے شروع ہوتا ہے جہاں سے فضالت خارج ہوتے ہيں۔ يہ 
تصور  طہارت کا پہال اُصول ہے اور مسلمان ہونے کی حيثيت سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کے بغير طہارت کا کوئی

  مکمل نہيں ہوتا۔
  عن أنس بن مالک يقول: "کان النبی(ص) إذا خرج لحاجتہ، أجئ أنا و غالم و ٔاداوة من مآء يعنی تستنجی بہ"۔

  )1:27(صحيح البخاری، 
حضرت انس بن مالک سے روايت ہے کہ جب نبئ اکرم (ص) رفِع حاجت کے لئے تشريف لے جاتے تو ميں اور ايک لڑکا 

  کر حاضِر بارگاه ہوتے تاکہ آپ(ص) اس سے اِستنجا فرما ليں۔ پانی کا برتن لے
آج عالِم مغرب ميں پانی سے طہارت کے اس فطری طريقہ کو چھوڑ کر کاغذ وغيره کے استعمال کو رواج مل چکا ہے اور 

َدر آئی ہيں۔ عافيتہمارے ہاں بھی يہ طريقہ پروان چڑھ رہا ہے حاالنکہ اِس سے کئی خرابياں اور قسم قسم کی بيمارياں بھی 
درحقيقت اِسالم ہی کے بيان کرده اُصولوں ميں ہے۔ طِب جديد کے مطابق جو لوگ رفِع حاجت کے بعد طہارت کے لئے پانی 

  کی بجائے فقط کاغذ استعمال کرتے ہيں اُنہيں مندرجہ ذيل بيمارياں الحق ہو سکتی ہيں۔
-1 Pilonidal Sinusانے کی جگہ کے قريب ہو جاتا ہے اور اس کا عالج آپريشن کے : يہ ايک بال دار پھوڑا ہے جو پاخ

  بغير نہيں ہو سکتا۔
-2 Pyelonephritis پيشاب کے راستوں اور گردوں ميں پيپ کا پيدا ہو جانا، بالخصوص عورتوں ميں پاخانے کے جراثيم :

ے آہستہ آہستہ گردوں کی مہلک پيشاب کی نالی ميں آسانی سے داخل ہو کر سوزش اور پيپ پيدا کر ديتے ہيں اور اس س
بيماری الحق ہو جاتی ہے، جس کا پتہ بعض دفعہ اُس وقت چلتا ہے جب وه اِنتہائی پيچيده صورت اِختيار کر ليتی ہے اور اُس

  کا عالج صرف آپريشن ره جاتا ہے۔

  وضو سے حفظاِن صحت
ر هللا کے حضور نماز ادا کرتا ہے تو وه اُس سے نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، ايک مسلمان جب دن ميں پانچ با

  پہلے وضو کرتا ہے، جس سے اُسے بدنی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔
  ارشاِد باری تعالٰی ہے:

  )5:6عبَينِط(المائده، فَاغِسلُوا ُوُجوھَُکم َو ٔاَيديَُکم اِلَی الَمَرافِِق َو امَسُحوا بُِرُئ وِسُکم َو ٔاَرُجلَُکم اِلَی الکَ 
تو (وضو کے لئے) اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنيوں سميت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں 

  (بھی) ٹخنوں سميت (دھو لو)۔
ے۔وضو حفظاِن صحت کے زّريں اُصولوں ميں سے ہے۔ يہ روزمره کی زندگی ميں جراثيم کے خالف ايک بہت بڑی ڈھال ہ
بہت سی بيمارياں صرف جراثيموں کی وجہ سے پيدا ہوتی ہيں۔ يہ جراثيم ہميں چاروں طرف سے گھيرے ہوئے ہيں۔ ہوا، 
زمين اور ہمارے اِستعمال کی ہر چيز پر يہ موذی مسلط ہيں۔ جسِم انسانی کی حيثيت ايک قلعے کی سی ہے۔ هللا تعالی نے 

ہے کہ جراثيم اُس ميں سے ہمارے بدن ميں داخل نہيں ہو سکتے البتہ جلد  ہماری جلد کی ساخت کچھ ايسی تدبير سے بنائی
پر ہو جانے والے زخم اور منہ اور ناک کے سوراخ ہر وقت جراثيم کی زد ميں ہيں۔ هللا رّب العزت نے وضو کے ذريعے نہ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

يں ہوتا اور آسانی سے صرف اُن سوراخوں کو بلکہ اپنے جسم کے ہر حصے کو جو عام طور پر کپڑوں ميں ڈھکا ہوا نہ
جراثيم کی آماجگاه بن سکتا ہے دن ميں پانچ بار دھونے کا حکم فرمايا۔ انسانی جسم ميں ناک اور منہ ايسے اَعضاء ہيں جن 

کے ذريعے جراثيم سانس اور کھانے کے ساتھ آسانی سے اِنسانی جسم ميں داخل ہو سکتے ہيں، لٰہذا گلے کی صفائی کے 
کم ديا اور ناک کو اندر ہڈی تک گيال کرنے کا حکم ديا۔ بعض اَوقات جراثيم ناک ميں داخل ہو کر اندرلئے غراره کرنے کا ح

کے بالوں سے چمٹ جاتے ہيں اور اگر دن ميں پانچ بار اُسے دھونے کا عمل نہ ہو تو ہم صاف ہوا سے بھرپور سانس بھی 
فرمائی ہے تاکہ ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا رہے اور نہيں لے سکتے۔ اُس کے بعد چہرے کو تين بار دھونے کی تلقين 

آنکھيں جملہ اَمراض سے محفوظ رہيں۔ اِسی طرح بازو اور پاؤں کے دھونے ميں بھی کئی طبی فوائد پنہاں ہيں۔ وضو 
ت کے باب ہمارے بے شمار اَمراض کا ازخود عالج کر ديتا ہے کہ جن کے پيدا ہونے کا ہميں اِحساس تک نہيں ہوتا۔ طہار

  ميں طِب جديد جن تصورات کو واضح کرتی ہے اِسالم نے اُنہيں عمالً تصوِر طہارت ميں سمو ديا ہے۔

  آداِب طعام اور حفظاِن صحت
بيماری کے جراثيم کھانا کھاتے وقت بآسانی ہمارے جسم ميں داخل ہو سکتے۔ اس ميں اشيائے خورد و نوش کے عالوه 

  ار ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجداِر رحمت(ص) کا ارشاِد گرامی ہے:ہمارے ہاتھوں کا بھی اہم کرد
  برکۃُ الطعاِم: الوضوُئ قبلہ و الوضوُئ بعده۔

  )2:7(جامع الترمذی، 
  )2:172(سنن ابی داؤد، 

  کھانے سے پہلے اور بعد ميں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔
يره سے خشک کر ليا جائے تو بھی اُس کپڑے کی وساطت سے کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغ

جراثيم دوباره سے ہاتھوں پر منتقل ہو سکتے ہيں۔ عين ممکن ہے کہ اُس تولئے پر پہلے سے کچھ جراثيم موجود ہوں اور 
ہمارے ہاتھ خشک کرنے کے عمل سے وه ہمارے صاف ہاتھوں سے چمٹ جائيں اور کھانے کے دوران ميں ہمارے جسم 

  ں داخل ہو جائيں۔ اِس بارے ميں بھی اِسالمی تعليمات بالکل واضح ہيں۔،فتاوٰی ہنديہ ميں مذکور ہے:مي
  ) 16:32َو ال يمسح يده قبل الطعام بالمنديل ليکون أثر الغسل باقياً وقت األکل۔(الفتاوٰی الہنديہ، 

  کھانے کے دوران قائم ره سکے۔ کھانے سے پہلے دھوئے ہاتھ کسی کپڑے سے مت خشک کرو تاکہ ہاتھوں کی صفائی
  سيدنا عبدهللا بن عباس سے تاجداِر کائنات (ص) کی حديِث مبارکہ مروی ہے، جس ميں آپ(ص) نے فرمايا:

  )2:820إذا أکل أحدکم فال يمسح يده حتٰی يَلعقھا أو يُلعقھا۔ (صحيح البخاری، 
  ل نہ پونچھے۔جب تم ميں سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھوں کو چاٹنے سے قب

  تاجداِر کائنات (ص) کا اپنا معمول بھی يہی تھا:
  )2:24کان النبی(ص) يأکل بثالِث أصابٍع و ال يمسح يده حٰتی يلعقھا۔ (سنن الدارمی، 

نبی عليہ الصلوة والسالم تين اُنگليوں سے کھاتے تھے اور (کھانے کے بعد) اُنگليوں کو چاٹے بغير ہاتھ صاف نہيں فرماتے 
  تھے۔

ھانے کے بعد ہاتھوں کو ضرور دھونا چاہئے مبادا خوراک کے ذّرات کسی اذيت کا باعث بنيں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ک
  بغير سو جانے سے حضور(ص) نے سختی سے منع فرمايا۔

  اِرشاِد نبوی ہے:
  )2:182َمن نام فی يده غمر و لم يغسلہ فأصابہ شئ فال يلومّن إال نفسہ۔(سنن ابی داؤد، 

 کسی شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وه اُسی حال ميں اُسے دھوئے بغير سو جائے جس سے اُسے کچھ نقصان  اگر
  پہنچے تو وه اپنے آپ کو ہی برا کہے (يعنی اپنا ہی قصور سمجھے کہ ہاتھ دھو کر نہ سويا تھا)۔

عد جب تک ہاتھ دھو نہ لئے جائيں برتن ميں اِسی طرح حضوِر اکرم(ص) کا اِرشاد گرامی ہے کہ نيند سے بيدار ہونے کے ب
  نہيں ڈالنے چاہئيں:

  )1:136إذا استيقظ أحدکم من نومہ فال يغمس يَده فی اإلناِئ حتی يغسلھا ثالثًا، فإنّہ ال يدری أين باتت يده۔ (الصحيح لمسلم، 
ہ ڈالے کيونکہ وه نہيں جانتا کہ اُس جب تم ميں سے کوئی شخص بيدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو تين بار دھوئے بغير برتن ميں ن

  کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، (يعنی نيند کی حالت ميں کہاں لگتے رہے)۔

  برتن ميں سانس لينے کی ممانعت
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حفظاِن صحت کے نقطۂ نظر سے اَشيائے خورد و نوش کو کامل اِحتياط سے رکھنا چاہئے اور اگر وه کھلے برتن ميں ہوں 
ا چاہئے تاکہ اُن ميں ايسے جراثيم داخل نہ ہو سکيں جو صحِت انسانی کے لئے مضر ہوں۔ اِسی طرح برتنتو اُنہيں ڈھانپ دين

ميں سانس لينے سے بھی جراثيم اُس ميں منتقل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مبادا سانس لينے واال مريض ہو اور اُس کے جراثيم 
  بعد ميں پينے والوں کے جسم ميں بھی چلے جائيں۔

  کائنات (ص) کا اِرشاد ہے: تاجدارِ 
 )2:841ص): "إذا شرب أحُدکم فال تنفّس فی االنآء"۔(صحيح البخاری، هللا(بن أبی قتادة عن أبيہ، قال، قال رسول اهللا عن عبد ا

عبدهللا بن ٔابی قتاده، اپنے والد سے ِروايت کرتے ہيں کہ آنحضرت(ص) نے فرمايا: "جب تم ميں سے کوئی پانی پيئے تو 
  سانس نہ لے۔"برتن ميں 

  ايک اور حديِث مبارکہ ميں برتن ميں سانس لينے سے منع فرمايا گيا:
(ص) أن يتنفّس فی اإلناء أو يُنفخ فيہ۔(جامع الترمذی،    )2:168) (سنن ٔابی داؤد، 2:11عن ابن عباس، قال: "نٰھی رسوُل هللاِ

  نے اور اُس ميں پھونکنے سے منع فرمايا ہے۔سيدنا ابن عباس سے روايت ہے کہ رسوِل اکرم (ص) نے برتن ميں سانس لي
تاجداِر کائنات (ص) کا اپنا معموِل مبارک بھی يہی تھا کہ آپ کھانے پينے کی اَشياء ميں کبھی سانس ليتے اور نہ اُنہيں ٹھنڈا 

  کرنے کے لئے پھونک مارتے تاکہ اُمت کو بھی اِس کی تعليم ہو۔
  سيدنا عبدهللا بن عباس فرماتے ہيں:

  ص) ينفخ فی طعام و ال شراب و ال يتنفّس فی اإلناِء۔هللا(ن رسول الم يک
رسوِل اکرم(ص) کسی کھانے کی چيز ميں پھونک مارتے تھے اور نہ پينے کی چيز ميں اور برتن ميں سانس بھی نہيں ليتے

  )244تھے۔ (سنن ابن ماجہ : 
اہئے کيونکہ اس سے بيماری کے جراثيم طِب جديد کے مطابق بھی کھانے پينے کی چيزوں ميں پھونک نہيں مارنی چ

اَشيائے خورد و نوش ميں منتقل ہو سکتے ہيں جو بعد ازاں کسی ُدوسرے کھانے والے کو بيمار کر سکتے ہيں۔ 
  آنحضرت(ص) نے بہت پہلے يہ باتيں فرما دی تھيں۔

  متعّدی اَمراض سے حفاظت
نسان سے ُدوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہيں، اُن سے بچاؤ وه اَمراض جو متعدی ہيں اور اُن کے جراثيم تيزی سے ايک اِ 

کے لئے اِسالم نے خاص طور پر توجہ دالئی ہے۔ طاعون ايک نہايت موذی بيماری ہے۔ آج اگرچہ اُس پر قابو پايا جا چکا 
تم نہ بچھتیہے مگر کچھ عرصہ قبل تک يہ شہروں کے شہر ويران کر ديا کرتا تھا۔ کوئی گھر ايسا نہ بچتا جس ميں صِف ما

  تھی۔ طاعون سے بچاؤ کے لئے تاجداِر حکمت نے کچھ ايسے خاص اَحکام بيان فرمائے جو عام بيماريوں کے لئے نہيں۔
  تاجداِر کائنات (ص) نے فرمايا:

  )2:853إذا سمعتم بالطاعوِن بٔارٍض فال تدخلوھا، و إذا وقع بأرٍض و أنتم بھا فال تخرجوا منھا۔ (صحيح البخاری، 
ہيں پتہ چلے کہ کسی عالقے ميں طاعون پھيال ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر تم پہلے سے وہيں ہو تو اُس عالقے جب تم

  کو چھوڑ کر مت بھاگو۔
گويا آپ نے نہ صرف ايسے شہر سے باہر کے لوگوں کو طاعون سے بچانے کے لئے وہاں جانے سے منع فرمايا بلکہ اُس 

سے منع کر کے آس پاس کے شہروں کو بھی طاعون سے محفوظ فرما ديا مبادا وہاں شہر کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے 
  سے لوگ ہر طرف بھاگ نکليں اور يہ مرض آس پاس کے تمام شہروں ميں پھيل جائے۔

  دانتوں اور منہ کی صفائی
  دانتوں کی صفائی کے بارے ميں تاجداِر حکمت و بصيرت(ص) کا ارشاِد مبارکہ ہے:

  )3:215کم۔ (سلسۃ األحاديث الصحيۃ لأللبانی، طھّروا أفَواھَ 
  اپنا منہ صاف رکھو۔

طبی نقطۂ نظر سے دانتوں کی صفائی جہاں دانتوں کو بہت سی خرابيوں سے محفوظ رکھتی ہے وہاں اَمراِض معده کے 
  سِدباب کا بھی بہت بڑا ذريعہ ہے۔ تاجداِر کائنات (ص) نے دانتوں کی صفائی پر بہت زور ديا۔ 

  ور مقام پر اِرشاد فرمايا:ايک ا
  )1:6) (سنن النسائی، 1:122لو ال أَن أشّق علٰی أمتی ألمرتُھم بالّسواک مع کّل صلوٍة۔ (صحيح البخاری، 

  اگر ميں اپنی اُمت پر باعِث ُدشواری نہ سمجھتا تو اُنہيں ہر نماز ميں دانتوں کی صفائی کا حکم ديتا۔
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کرتے تھے۔ آپ مسواک ہميشہ اُوپر سے نيچے اور نيچے سے اُوپر کی طرفحضور(ص) مداومت کے ساتھ مسواک فرمايا 
  فرمايا کرتے تھے۔ يہی وه طريقہ ہے جسے آجکل تجويز کيا جاتا ہے۔

قابِل توجہ نکتہ يہ ہے کہ حضور(ص) کس ميڈيکل کالج ميں پڑھے، هللا رّب العزت تو خود حضور(ص) کو اُمی کہہ رہا ہے۔
پاک کی تعليم کا مبدا اور سرچشمہ هللا کی ذات تھی۔ آقا عليہ الصلوةُ والسالم کی حياِت طيبہ کے  تاجداِر حکمت(ص) کی ذاتِ 

وه اُصول جو آج اپنے گوناگوں فوائد کے ساتھ منظِرعام پر آ رہے ہيں، آپ نے آج سے چوده صدياں قبل بغير کسی 
ں اُس عظيم حق کے سامنے کيوں نہ جھکيں، ہم يہ کالج/يونيورسٹی کی تعليم کے بيان فرما ديئے۔ ايسے ميں ہماری نگاہي

کيوں نہ تسليم کريں کہ سرکار کا ہر فرمان حق اور دُرست ہے۔ دانتوں کی صفائی کے سلسلے ميں کھانے کے بعد دانتوں 
  ميں خالل کرنا بھی سنِت نبوی (ص) ہے۔
  حضور عليہ الصلوةُ والسالم کا اِرشاد ہے:

  )2:35، َمن أکل فليتخلّل۔ (سنن الدارمی
  جو شخص کھانا کھائے اُسے خالل کرنا چاہئے۔

دانتوں کے تمام ڈاکٹر بھی معياری ٹوتھ پکس کے ساتھ خالل کو ضروری قرار ديتے ہيں کيونکہ اُس سے دانتوں کے درميان
 پھنسے کھانے کے چھوٹے ذّرات نکل جاتے ہيں، جس سے بنده منہ اور معده کے بہت سے اَمراض سے محفوظ رہتا ہے۔

 حضور(ص) نے خالل کرنے کی تعليم دے کر اُمت کو بہت سے ممکنہ اَمراض سے محفوظ فرما ديا۔

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  نماز کے طبی فوائد
نماز اَرکاِن اِسالم ميں توحيد و رسالت کی شہادت کے بعد سب سے بڑا ُرکن ہے۔ هللا اور اُس کے رسول(ص) نے اِسے اِيمان 

اور کفر کے درميان حِد فاصل قرار ديا ہے۔ نماز کی ُروحانی و اِيمانی برکات اپنی جگہ مسلّم ہيں، سِردست چونکہ ہمارا 
اِسالم کا کردار ہے اِس لئے يہاں ہم اِسی موضوع کو زيِربحث الئيں گے۔ نماز سے موضوع طبی تحقيقات کے اِرتقاء ميں 

) کہتے ہيں کہ physiotherapistsبہتر ہلکی پھلکی اور مسلسل ورزش کا تصّور نہيں کيا جا سکتا۔ فزيو تھراپی کے ماہر (
کہ جسم بری طرح تھک جائے۔ هللا رّب العزت اُس ورزش کا کوئی فائده نہيں جس ميں تسلسل نہ ہو يا وه اِتنی زياده کی جائے

نے اپنی عبادت کے طور پر وه عمل عطا کيا کہ جس ميں ورزش اور فزيو تھراپی کی غالباً تمام صورتيں بہتر صورت ميں 
  پائی جاتی ہيں۔

المات ميں ايک ايک مؤمن کی نماز جہاں اُسے مکمل ُروحانی و جسمانی منافع کا پيکيج مہيا کرتی ہے وہاں منافقوں کی ع
  عالمت اُن کی نماز ميں سستی و کاہلی بھی بيان کی گئی ہے۔ اِرشاِد باری تعالٰی ہے:

ٰلوِة قَاُموا ُکَساٰلی۔(النساء    )4:142َو إَِذا قَاُموا إِلَی الصَّ
  اور جب وه نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہيں تو ُسستی کے ساتھ کھڑے (ہوتے ہيں)۔

ڈھالے طريقے پر نماز پڑھنے کا کوئی ُروحانی فائده ہے اور نہ طبی و جسمانی، جبکہ دُرست  تعديِل اَرکان کے بغير ڈھيلے
  طريقے سے نماز کی ادائيگی کوليسٹرول ليول کو اعتدال ميں رکھنے کا ايک مستقل اور متوازن ذريعہ ہے۔

  ے:قرآنی اَحکامات کی مزيد توضيح سرکاِر مدينہ(ص) کی اِس حديِث مبارکہ سے بھی ہوتی ہ
  )225فإّن فی الصٰلوِة ِشفاٌء۔ (سنن ابن ماجہ:

  بيشک نماز ميں شفاء ہے۔
جديد سائنسی پيش رفت کے مطابق وه چربی جو شريانوں ميں جم جاتی ہے رفتہ رفتہ ہماری شريانوں کو تنگ کر ديتی ہے 

  ہيں۔اور اُس کے نتيجہ ميں بلڈ پريشر، اَمراِض قلب اور فالج جيسی مہلک بيمارياں جنم ليتی 
ملی گرام کے درميان ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد  250سے  150عام طور پر اِنسانی بدن ميں کوليسٹرول کی مقدار 

ہمارے خون ميں اس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے۔ کوليسٹرول کو جمنے سے پہلے تحليل کرنے کا ايک ساده اور فطری 
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يں عطا کيا ہے۔ دن بھر ميں ايک مسلمان پر فرض کی گئی پانچ نمازوں ميں طريقہ هللا تعالٰی نے نماِز پنجگانہ کی صورت م
سے تين يعنی فجر (صبح)، عصر (سہ پہر) اور مغرب (غروب آفتاب) ايسے اوقات ميں ادا کی جاتی ہيں جب انسانی معده 

ظہر اور نماِز عشاء عام  عام طور پر خالی ہوتا ہے، چنانچہ ان نمازوں کی رکعات کم رکھی گئيں۔ جبکہ ُدوسری طرف نمازِ 
طور پر کھانے کے بعد ادا کی جاتی ہيں اِس لئے اُن کی رکعتيں بالترتيب باره اور ستره رکھيں تاکہ کوليسٹرول کی زياده 
مقدار کو حل کيا جائے۔ رمضاُن المبارک ميں اِفطار کے بعد عام طور پر کھانے اور مشروبات کی نسبتاً زياده مقدار کے 

وجہ سے بدن ميں کوليسٹرول کی مقدار عام دنوں سے غير معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے اِس لئے عشاء کی  اِستعمال کی
  ستره رکعات کے ساتھ بيس رکعات نماِز تراويح بھی رکھی۔

نماز کے ذريعے کوليسٹرول ليول کو اِعتدال ميں رکھنے کی حکمت دوِر جديد کی تحقيقات ہی کے ذريعے سامنے نہيں آئی 
  س بارے ميں تاجداِر حکمت (ص) کی حديِث مبارکہ بھی نہايت اہميت کی حامل ہے۔بلکہ اِ 

  حضور(ص) نے اِرشاد فرمايا:
  )5:30) (مجمع الزوائد،4949، رقم:5:500أِذيبوا طعاَمکم بذکِر هللاِ َو الصٰلوِة(المعجم ا ألوسط،

  کرو۔ اپنی خوراک کے کوليسٹرول کو هللا کی ياد اور نماز کی ادائيگی سے حل
اگر ہم رسوِل اکرم (ص) کے اِرشاد اور عمل کے مطابق صحيح طريق پر پنج وقتی نماز ادا کريں تو جسم کا کوئی عضو 

ايسا نہيں جس کی اَحسن طريقے سے ہلکی پھلکی ورزش نہ ہو جائے۔ نماز کی مختلف حالتوں ميں جو ورزش ہوتی ہے اُس 
  کی تفصيل درج ذيل ہے:

  تکبيِر تحريمہ
تحريمہ کے دوران نيت باندھتے وقت کہنی کے سامنے کے عضالت اور کندھے کے جوڑوں کے عضالت حصہ  تکبيرِ 

  ليتے ہيں۔

  قيام
ہاتھ باندھتے وقت کہنی کے آگے کھنچنے والے پٹھے اور کالئی کے آگے اور پيچھے کھنچنے والے پٹھے حصہ ليتے ہيں 

  اپنا معمول کا کام ادا کرتے ہيں۔ جبکہ جسم کے باقی پٹھے سيدھا کھڑے ہونے کی وجہ سے

  ُرکوع
رکوع کی حالت ميں جسم کے تمام پٹھے ورزش ميں حصہ ليتے ہيں۔ اُس ميں کولہے کے جوڑ پر جھکاؤ ہوتا ہے جبکہ 

گھٹنے کے جوڑ سيدھی حالت ميں ہوتے ہيں۔ کہنياں سيدھی کھنچی ہوئی ہوتی ہيں اور کالئی بھی سيدھی ہوتی ہے جبکہ 
  کے پٹھے، جھکے اور سيدھے ہوتے وقت کام کرتے ہيں۔ پيٹ اور کمر

  سجده
سجدے ميں کولہوں، گھٹنوں، ٹخنوں اور کہنيوں پر جھکاؤ ہوتا ہے جبکہ ٹانگوں و رانوں کے پيچھے کے پٹھے اور کمر و 

تھ پيٹ کے پٹھے کھنچے ہوئے ہوتے ہيں اور کندھے کے جوڑ کے پٹھے اس کو باہر کی طرف کھينچتے ہيں اس کے سا
ساتھ کالئی کے پيچھے کے عضالت بھی کھنچے ہوئے ہوتے ہيں۔ سجدے ميں مردوں کے برخالف عورتوں کے لئے 

گھٹنوں کو چھاتی سے لگانا احسن ہے يہ بچہ دانی کے پيچھے گرنے کے عارضے کا بہترين عالج ہے۔ سجده دل و دماغ کو
  خون کی فراہمی کے لئے نہايت ہی موزوں عمل ہے۔

  تشہّد
حيات کی صورت ميں گھنٹے اور کولہے پر جھکاؤ ہوتا ہے، ٹخنے اور پاؤں کے عضالت پيچھے کھنچے ہوئے ہوتے الت

  ہيں، کمر اور گردن کے پٹھے کھنچے ہوئے ہوتے ہيں۔

  سالم
  سالم پھيرتے وقت گردن کے دائيں اور بائيں طرف کے پٹھے کام کرتے ہيں۔

ست طريقے سے نماز ادا کرنے کی صورت ميں اِنسانی بدن کا ہر عضو ايک ہم نے ديکھا کہ سنِت نبوی کی پيروی ميں درُ 
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  قسم کی ہلکی پھلکی ورزش ميں حصہ ليتا ہے جو اُس کی عمومی صحت کے لئے مفيد ہے۔

  کم خوری اور متوازن غذا
زياده غذا کھاتا ہے طبی تحقيق نے ثابت کر ديا ہے کہ دل کی زياده تر بيمارياں معدے سے جنم ليتی ہيں۔ کوئی شخص جتنی 

اُتنی ہی زياده بيماريوں کو مول ليتا ہے جبکہ زائد کھانے سے اِجتناب دل کے اَمراض سے بچاؤ ميں بہت ُمِمد ثابت ہوتا ہے۔ 
زياده خوراک کھانے کی عادت اِنسانی صحت پر بری طرح اثرانداز ہوتی ہيں۔ اِسی لئے اِسالم نے ہميشہ بھوک رکھ کر 

  غذا کھانے کے متعلق سختی سے اَحکامات صاِدر فرمائے ہيں۔کھانے اور متوازن 
ايک وقت ميں خوراک کی زياده مقدار کھا جانا يا ہر روز بھاری ناشتہ کرنا يا روزانہ دوپہر کا بھرپور کھانا، شام کا بھرپور 

ھانا، خاص طور پرکھانا، اچھی صحت کے لئے ضروری خوراک سے کافی زياده ہے۔ روزانہ دن ميں تين وقت کا بھرپور ک
زياده کيلوريز پر مشتمل خوراک اور سيرشده چکنائياں نہ صرف صحت کے لئے سخت نقصان ِده ہيں بلکہ اَمراِض قلب اور 

  ُدوسری بہت سی خطرناک بيماريوں مثالً ہائی بلڈ پريشر اور شوگر وغيره کا سبب بھی بنتا ہے۔
ے کے لئے خوراک کے زائد اِستعمال سے ُدور رہنے کی سختی سے قرآِن مجيد نے متوازن غذا کی عادت کو برقرار رکھن

  تلقين کی ہے۔
  اِرشاِد باری تعالٰی ہے:

  )7:31(االعراف، Oُکلُوا َو اشَربُوا َو اَل تُسِرفُوا إِنَّہ اَل يُِحبُّ الُمسِرفِينَ 
  Oکھاؤ اور پيؤ اور ضائع مت کرو اور هللا اِسراف کرنے والوں کو پسند نہيں کرتا

مجيد اِفراط و تفريط سے بچا کر معتدل خوراک کی بات کر رہا ہے۔ رسوِل اکرم (ص) نے اِسی بات کو تشبيہاً اِس انداز  قرآنِ 
  ميں بيان فرمايا ہے:

) (سنن 2:4) (جامع الترمذی، 2:812إّن المؤمَن يأکُل فی معٍی واحٍد، َو الکافر يأکُل فی سبعۃ أمعاء۔ (صحيح البخاری، 
  )2:25الدارمی،

  ومن ايک آنت ميں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں ميں کھاتا ہے۔م
حضور عليہ الصلوةُ والسالم نے يہاں اِستعارے کی زبان اِستعمال کرتے ہوئے کتنے خوبصورت انداز ميں زياده کھانے کو 

ی کو هللا کی ناپسنديدگیکفّار کا عمل قرار دے کر اُس سے باز رہنے کی تلقين فرمائی۔ ايک اور حديِث مبارکہ ميں بسيارخور
  قرار ديتے ہوئے فرمايا:

  )44029إّن هللاَ يبغض األ کَل فوق شبعہ۔(کنزالعمال: 
  هللا تعالٰی بھوک سے زياده کھانے والے کو نفرت کی نگاه سے ديکھتا ہے۔

ے سختی سے بسيار خوری بيماری کی جڑ ہے اِس لئے اِس کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ يہی وجہ ہے کہ اِسالم نے اِس
  ناپسند کيا ہے۔ تاجداِر حکمت (ص) کا فرمان ہے:

نيا أطولھم جوعاً يوَم القيامِۃ۔ (سنن ابن ماجہ :   )248ٔاکثر الناِس شبعاً فی الدُّ
  جو شخص ُدنيا ميں جتنی زياده شکم پروری کرے گا قيامت کے روز اُسے اُتنا ہی لمبا عرصہ بھوکا رہنا پڑے گا۔

  نے مزيد اِرشاد فرمايا:اِسی طرح نبی اکرم(ص) 
  حسب اآٰلدمی لقيمات، يقمن صلبہ، فإن غلبت اآٰلدمی نفسہ فثالث للطعاِم و ثالث للشراب و ثالث للنفس۔

اِنسان کی کمر سيدھی رکھنے کے لئے چند لقمے ہی کافی ہيں اور اگر زياده کھانے کو دل چاہے تو ياد رکھو کہ معده کا 
ايک تہائی مشروبات کے لئے (اِستعمال کرو) اور ايک تہائی سانس لينے ميں آسانی  ايک تہائی حصہ کھانے کے لئے اور
  )248کے لئے چھوڑ دو۔ (سنن ابن ماجہ :

کثرِت طعام ذيابيطس جيسے مہلک مرض کا باعث بھی بنتی ہے، جس کی اصل وجہ لبلبے کے ہارمون يعنی اندرونی 
ہ سے لبلبے کو زياده کام کرنا پڑتا ہے اور بار بار ايسا ہونے رطوبت انسولين کی کمی ہے۔ زياده خوراک کھانے کی وج

سے لبلبے کے خلئے تھک جاتے ہيں اور کام کرنا چھوڑ ديتے ہيں۔ انسولين کی کمی کا ايک بڑا سبب بسيار خوری بھی ہے۔
آور ہونے کا تناسب ذيابيطس اُم االمراض ہے جس کی موجودگی ميں بڑے اَمراض بلڈپريشر، فالج اور اَمراِض قلب کے حملہ

  بڑھ جاتا ہے۔

  مجوّزه غذائيں
اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے بنيادی شے خوراک کی مقدار نہيں بلکہ ايسی خوراک کا چناؤ ہے جو متوازن ہو 
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 اور تمام جسمانی ضروريات کو بہتر طور پر پورا کر سکے۔ کھانا کھاتے وقت اگر ہم اِس بات کو ملحوِظ خاطر رکھيں تو
بہت سے اَمراض سے بچ سکتے ہيں۔ حالل غذائيں يوں تو بے شمار ہيں مگر اُن ميں چند ايک ہی ايسی ہيں جن کی ترغيب 

  قرآن و سنت سے ملتی ہے اور ُوہی غذائيں اِنسانی جسم کے لئے حيرت انگيز حد تک مفيد ہيں۔
  عام آدمی کو روزانہ جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وه يہ ہے:

  )caloriesحرارے (
  کيلوريز اوسط خواتين کے لئے 2200کيلوريز عام اوسط مردوں کيلئے،  2900

  )carbohydratesنشاستہ (
  گرام 400

  )mineralsنمکيات (
  سوڈيم کلورائيڈ، کيلشيم، پوٹاشيم، آئرن، سلفر، فاسفورس، اور آيوڈين کی شکل ميں۔

  )proteinsلحميات (
  گرام 45کم از کم 
  )Vitaminsحياتين (

  Eاور وٹامن  D، وٹامن C، وٹامن  B1 ،B2 ،B6 ،B12، وٹامن Aٹامن و
  )fatsچکنائياں (

  صرف اتنی مقدار جتنی توانائی کے لئے جالئی جا سکے
  )waterپانی (

  ] حصہ پر مشتمل ہوتا ہے۔L: 37[66خالص اور جراثيم سے پاک، يہ جسم کے 
ئيں اِستعمال کرنا جائز ہے مگر قرآن و سنت کی تعليمات ہميںان ضروريات کو پورا کرنے کے لئے ويسے تو تمام حالل غذا
  بعض غذاؤں سے متعلق خاص ہدايات ديتی ِدکھائی ديتی ہيں۔

  )Meatگوشت (
گوشت اِنسانی خوراک کا ايک نہايت اہم حصہ ہے۔ بعض جانوروں کا گوشت عام انسانی صحت کے لئے مفيد ہے جبکہ 

ے۔ ديگر جانوروں کا گوشت مکمل طور پر نقصان ده بھی ہے۔ جن جانوروں دوسرے بعض جانوروں کا گوشت کچھ مضر ہ
کا گوشت کسی طور پر انسان کے لئے مناسب نہيں شريعت نے اُنہيں حرام قرار ديا ہے۔ جن کا گوشت قدرے غيرمفيد ہے اُن

پنے گوشت ميں مضرات نہيں کا اِستعمال اگرچہ روا رکھا ہے مگر اُسے ناپسنديدگی کی نظر سے ديکھا گيا ہے۔ جو جانور ا
  رکھتے اور صحِت اِنسانی کے لئے مفيد ہيں اُن کا گوشت کھانے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔

چنانچہ ہم ديکھتے ہيں کہ اگرچہ شريعِت مطہره ميں چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے گوشت کو جائز قرار ديا گيا ہے ليکن 
ے گوشت) کو ترجيح دی گئی ہے اُس ميں چکنائی بہت کم ہوتی ہے اور اِس سفيد گوشت (يعنی مچھلی اور پرندوں وغيره ک

  طرح وه ِدل کے لئے کسی نقصان کا باعث نہيں بنتا۔
  )Beefگائے کا گوشت (

  پيارے نبی(ص) نے سرخ گوشت کے بارے ميں اِرشاد فرمايا ہے:
  )4:104،197) (المستدرک للحاکم،4:324المعاد، عليکم بٔالباِن البقر فإنّھا شفاٌء، و سمنھا دواٌء و لحومھا داٌء۔ (زاد 

  گائے کا دودھ شفا ہے، اُس کے مکھن ميں طبی فوائد ہيں، جبکہ اُس کے گوشت ميں بيماری ہے۔
گائے کا گوشت جسے سرخ گوشت بھی کہتے ہيں اُس ميں کوليسٹرول کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے۔ جديد سائنسی تحقيق نے 

  مزيد تصديق کر دی ہے۔نبی اکرم(ص) کے اِرشاد کی 
پايا جاتا ہے جو  taenia saginateجديد سائنسی تحقيقات سے يہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ گائے کے گوشت ميں ايک جرثومہ 

  پيٹ کی بہت سی بيماريوں کا سبب بنتا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ اَحاديِث مبارکہ ميں اُس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔
  لوريز اور چکنائيوں کی يہ مقدار پائی جاتی ہے:گرام گائے کے گوشت ميں کي100

  گرام چکنائياں 15.2حرارے  229پکے ہوئے قيمے ميں  1-
  گرام چکنائياں 14.6حرارے  246پشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے ميں  2-
  گرام چکنائياں 12.1حرارے  218کباب ميں  3-
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  گرام چکنائياں 21.1حرارے  284روسٹ کئے ہوئے پٹھہ ميں  4-
  )Muttonوشت (چھوٹا گ

گرام چھوٹے گوشت ميں کيلوريز اور  100اِس ميں بھی بہت زياده چکنائی ہوتی ہے، درج ذيل جدول ميں ديکھئے کہ 
  چکنائيوں کی مقدار يوں ہے:

  گرام چکنائياں 17.9حرارے  266ٹانگ کا بھنا ہوا گوشت  1-
  گرام چکنائياں 29حرارے  355پشت کا بھنا ہوا گوشت  2-
  گرام چکنائياں 12.3حرارے  222بی کے بغير گوشت) کباب (چر 3-
  گرام چکنائياں 8.1حرارے  191بھنا ہوا چربی کے بغير گوشت  4-

چھوٹے گوشت ميں گردن ايک ايسا عضو ہے جس ميں چکنائی کی مقدار باقی بدن کی نسبت کافی کم ہوتی ہے۔ اسی لئے اس
رم (ص) نے چھوٹے گوشت ميں سے گردن کے گوشت کو تجويز کيا ہے۔ميں کچھ زياده کوليسٹرول نہيں ہوتا۔ چنانچہ نبی اک

  مالحظہ ہو:
  (ص) مقّدمھا و کل ما عال منہ سوی الرأس کان أخّف و أجود مما سفل۔هللا و کان أحّب الشاِة إٰلی رسول ا

  )4:373(زاد المعاد، 
ر جو کچھ سر کے عالوه اگلے بدن رسول هللا (ص) کو بکری ميں سب سے زياده اگلے حصے (گرد)ن کا گوشت پسند تھا او

  ميں ہے کيونکہ يہ حصہ خفيف (بوجھل پن سے پاک) ہوتا ہے اور پچھلے حصے کی نسبت عمده ہوتا ہے۔
) کو بہترين قرار ديا ہے کيونکہ اُس ميں سيرشده چکنائی نسبتاً کم ہوتی leanماہريِن غذا نے بھی بغير چربی کے گوشت (

  ہے۔
  )White meatسفيد گوشت (

چھلی اور پرندوں کے گوشت ميں چونکہ نسبتاً کم چکنائی ہوتی ہے اِس لئے يہ کوليسٹرول کی مقدار کو کم کرتے ہيں يہی م
وجہ ہے کہ قرآن و سنت ميں اُس کی ترغيب دی گئی ہے۔ قرآِن مجيد نے پرندوں کے گوشت کو "جنت کی خوراک" قرار ديا

  ہے۔
  اِرشاِد باری تعالٰی ہے:

ا يَشتَھُونَ َو لَحِم طَيٍر  مَّ   )56:21(الواقعہ، Oمِّ
  Oاور اُنہيں پرندوں کا گوشت ملے گا، جتنا وه چاہيں گے

عالوه ازيں نبی مکرم(ص) نے گوناگوں غذائی اور طبی فوائد کی بنا پر ہی مچھلی کے گوشت کی خاص طور پر اِجازت 
يں غيرسيرشده چکنائی کی بہت زياده مقدار ہوتی عطا کی۔ سفيد مچھلی ميں چکنائی بہت کم ہوتی ہے جبکہ تيل والی مچھلی م

ہے جو کہ کوليسٹرول کے تناسب کو خود بخود کم کر ديتی ہے۔ اِس لئے اُس کا اِستعمال بھی اِنسانی صحت کے لئے مفيد 
  ہے۔

  )Fig / Oliveانجير اور زيتون (
  کر اُجاگر کيا ہے، فرمايا:قرآِن مجيد ميں انجير اور زيتون کی اہميت کو هللا رّب العزت نے قسم کھا 

يتُونِ    )95:1(التين، Oَو التِّيِن َو الزَّ

  Oانجير اور زيتون کی قسم
انجير سے کيلشيم، فاسفورس اور فوالد کے ضروری اجزاء کی بڑی مقدار حاصل ہوتی ہے ليکن اُس کی زياده مقدار ريشے 

)fibreتا ہے اور ذہنی و قلبی امراض کے عالج ميں مدد ديتا ہے۔ )ميں پائی جاتی ہے۔ يہ پھيپھڑوں اور چھاتی کو طاقت بخش
چونکہ اُس ميں ريشے کی مقدار زياده ہوتی ہے اِس لئے غيرسيرشده چکنائی ہونے کے ناطے يہ کوليسٹرول کی مقدار کو کم

  کرنے ميں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ اُس کا اِستعمال دل کے مريض کے لئے بہت مفيد ہے۔
قرآنی پھل ہونے کے ناطے زيتون بہت سے اَمراض ميں مفيد ہے۔ جو لوگ اپنی روزانہ خوراک ميں کوليسٹرول کی کمی 

  کرنا چاہتے ہيں اُن کے لئے زيتون کا تيل گھی کا بہترين متبادل ہے۔
  گرام زيتون ان اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: 100

  82کيلوريز 
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  گرام 0.7پروٹين 
  گرام 1.2سيرشده چکنائياں 

  گرام 1.0غير سيرشده چکنائياں 
  گرام35غذائی ريشہ 

  گرام8.8مکمل چکنائی 
  جبکہ اِس ميں کوليسٹرول کی مقدار صفر ہوتی ہے۔

چوده صدياں بيت جانے کے بعد آج کی جديد طب کی تحقيق يہ ہے کہ جمنے والی چيزوں بناسپتی گھی وغيره کو چھوڑ کر 
جائے تاکہ اِنسانی جسم ميں کوليسٹرول کی مقدار مقرّره حد سے تجاوز نہ کرے۔ اُن  اُس کی جگہ تيل کو اِستعمال ميں اليا

محققين و ماہريِن طب کی نظر سے آقائے دوجہاں(ص) کے فرمودات و اِرشادات کا يہ ُرخ گزرے تو اُنہيں اِسالم کی حقانيت 
بل زيتون کی اِفاديت کا اِعالن فرما ديا تھا۔ آج کا صحيح اندازه ہو سکتا ہے۔ حضور عليہ الصلوةُ والسالم نے چوده سو سال ق

زيتون کی يہ تحقيق ثابت ہو چکی کہ اَمراِض قلب، انجائنا، بلڈپريشر اور اَمراِض سينہ وغيره ميں زيتون کا تيل نہايت مفيد 
کہ وہاں کے  ہے۔ يہی وجہ ہے کہ اٹلی ميں دل کے اَمراض باقی ُدنيا کی نسبت بہت کم ہوتے ہيں جس کا بڑا سبب يہ ہے

  باشندے گھی اور مکھن جيسی چکنائيوں کی بجائے زيتون کا تيل کثرت سے اِستعمال کرتے ہيں۔
  يہاں تاجداِر رحمت و حکمت(ص) کا يہ فرمان خاص طور پر قابِل توجہ ہے:

  )2:6امع الترمذی، (ص): "کلوا الزيت َو اّدھنُوا بہ، فإنّہ ِمن شجرٍة مبارکٍۃ۔ (جهللا إّن عمر بن الخطاب قال، قال رسول ا
حضرت عمر بن خطاب روايت کرتے ہيں کہ رسوِل اکرم (ص) نے فرمايا: "تم روغِن زيتون کو کھاؤ اور اُس کا بدن پر 

  بيرونی اِستعمال بھی کرو کيونکہ وه مبارک درخت سے ہے"۔

  )Honeyشہد (
تمام ضروريات و مقتضيات کو يکجا کر ديا شہد حفظاِن صحت کے لئے بہترين ٹانک ہے۔ قدرت نے اُس ميں اِنسانی جسم کی

  ہے۔ شہد کے متعلق هللا تعالٰی فرماتے ہے:
  )16:49فِيِہ ِشفآء لِّلنَّاِس۔ (النحل، 

  اُس ميں لوگوں کے لئے شفاء ہے۔
  اِس ضمن ميں رسوِل اکرم(ص) کا اِرشادِ گرامی ہے:

  عليکم بالشفائين، العسل و القرآن۔
  )255ی ہيں: (کتابوں ميں) قرآن اور (اشيائے خوردنی ميں) شہد۔ (سنن ابن ماجہ :دو چيزيں شفا کے لئے بہت ضرور

شہد نہ صرف حفظاِن صحت کے لئے مفيد ہے بلکہ اُس ميں بہت سی بيماريوں کا عالج بھی پايا جاتا ہے۔ حديِث مبارکہ ميں 
اُنہيں شہد ہی سے اِفاقہ ہوا۔ حديِث  ايک بيمار صحابی کا واقعہ بھی مذکور ہے جو نہايت موذی مرض ميں مبتال تھے اور

  مبارکہ کے الفاظ يوں ہيں:
عن أبی سعيد، قال: جآء رجل إلی النبی(ص)، فقال: "إن أخی إستطلق بطنہ"، فقال: "اسقہ عسالً"، فسقاه، ثّم جآء، فقال: 

قال فسقاه، ثم جآء، فقال: "يارسول ص): "اسقہ عسالً"، هللا(قد سقيتُہ عسالً فلم يزده إال إستطالقًا"، فقال رسول اهللا! "يارسوَل ا
  و کذب بطن أخيک، اسقہ عسالً"، فسقاهُ فبرأ۔هللا ص): "صدق اهللا(إنی قد سقيتُہ فلم يزده إال إستطالقا"، قال: فقال رسول اهللا! ا

ابو سعيد خدری روايت کرتے ہينکہ حضور اکرم (ص) کے پاس ايک آدمی آيا اور کہا کہ اُس کے بھائی کو اِسہال لگے 
يں۔ آپ(ص) نے اُس کے لئے شہد تجويز فرمايا۔ اُس شخص نے واپس آ کر بتايا کہ اِسہال زياده ہو گئے ہيں، آپ(ص) ہوئے ہ

نے فرمايا: "اُسے پھر شہد دو"۔ اِس طرح اُس بيمار کو تين مرتبہ شہد ديا گيا۔ چوتھی مرتبہ حضور(ص) کو بتايا گيا کہ آرام 
تعالی نے شہد کے متعلق جو فرمايا ہے وه دُرست ہے ليکن تمہارے بھائی کا پيٹ نہيں آيا تو آپ(ص) نے فرمايا کہ خداوند 

  )2:29جھوٹا ہے۔ چنانچہ بيمار کو پھر شہد ديا گيا اور وه ٹھيک ہو گيا۔ (جامع الترمذی، 

  شہد کے اجزاء
نے شہد ميں موجود مندرجہ ذيل غذائی ‘ ڈاکٹر سی اے براؤن’امريکہ کے ايگريکلچر ڈيپارٹمنٹ کے بہت بڑے کيمسٹ 

  اَجزاء معلوم کئے ہيں:
  فيصد 50سے  40۔ پھلوں کی شکر 1
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  فيصد 34.2۔ انگور کی شکر 2
  فيصد 1,9۔ گنے کی شکر 3
  فيصد 17.7۔ پانی 4
  فيصد 1.5۔ گوند وغيره 5
  فيصد 0.18۔ معدنيات 6

شہد ميں فوالد، تانبہ، ميگنيز، کلورين، کيلشئم، پوٹاشيم، سوڈيم، فاسفورس، گندھک، ايلومينيم اور ميگنيشئم بھی مناسب مقدار 
ميں پائے جاتے ہيں۔ کينيڈا کے سائنسدان کھالڑيوں پر تجربات کے بعد اِس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ شہد کو عام قسم کی 

  يں حاصل ہيں:شکر پر مندرجہ ذيل فوقيت
  شہد معدے اور انتڑيوں کی جھلی ميں خراش پيدا نہيں ہونے ديتا۔ 1-
  يہ ُزود ہضم ہے۔ 2-
  اِس کا ُگردوں پر کوئی مضر اثر نہيں ہے۔ 3-
  يہ اَعصاِب ہضم پر بغير بوجھ ڈالے حراروں کا بہترين سرچشمہ ہے۔ 4-
  ستعمال کرنے واال جلدی نہيں تھکتا۔شہد تھکاوٹ کو بہت جلد ُدور کرتا ہے اور اُسے باقاعده اِ  5-
 يہ کسی حد تک قبض کشا بھی ہے۔ 6-

 

 اسالم اور جديد سائنس

 

  

  )Grapesانگور (
  قرآن اسے "جنت کا پھل" کہتے ہوئے اس کے استعمال کی يوں ترغيب ديتا ہے:

  )78:32(النباء، Oَحدآءَق َو أَعنَابًا
  O(وہاں اُن کے لئے) باغات اور انگور (ہوں گے)

حاليہ طبی تحقيق کے مطابق انگور کاربوہائيڈريٹس، فاسفورس، پوٹاشيم، کيلشيم اور خاص طور پر وٹامن اے کا ذريعہ ہونے
کی وجہ سے دل، جگر اور معدے کے لئے بہت ہی مفيد ہے۔ يہ خاص طور پر دل و دماغ کی مختلف بيماريوں اور انتڑيوں 

  کی بيماريوں ميں بہت سودمند ہے۔

  )Garlicلہسن (
  قرآِن حکيم نے سورۀ بقره ميں لہسن کا ِذکر اِن الفاظ ميں کيا ہے:

  )2:61َو فُوِمھَا۔ (البقره، 
  اور اُس (زمين )کا لہسن۔

لہسن ايک ايسا مصالحہ ہے جو دل، دماغ، آنکھوں اور جسم کے ُدوسرے حصوں کو طاقت ديتا ہے اور خاص طور پر جسم 
مارنے کے لئے جسم ميں قوِت مدافعت بڑھاتا ہے۔ جديد طبی تحقيق نے ثابت کر ديا کو نقصان پہنچانے والے جراثيموں کو 

) antisepticہے کہ لہسن فالج، دمہ، ٹی بی اور جوڑوں کے درد ميں بھی بہت مفيد ہے۔ عالوه ازيں اس ميں جراثيم کش (
پانے ميں اس کے خصوصی ) پر قابو hypertensionخصوصيات پائی جاتی ہيں۔ خصوصاً خون کے بڑھے ہوئے دباؤ (

  عمل کی وجہ سے سقوِط قلب سے بچنے کے لئے مفيد ہے۔

  )Onionپياز (
  قرآن نے سورۀ بقره کی اِسی آيت ميں پياز کا ِذکر اِن الفاظ ميں کيا ہے:
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  َو بََصلِھَا۔
  ) اور اُس (زمين )کا پياز۔2:61(البقرة، 

  گرام پياز درج ذيل اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے:100کا اہم ذريعہ ہے۔ يہ پروٹين، کيلشيم، پوٹاشيم، سوڈيم، سلفر اور فوالد 
  گرام fiber) 1.3غذائی ريشہ (

  گرام Calories) 23حرارے (
  گرام proteins) 0.9لحميات (

  گرامsugar) 5.2چينی (
يموں اور ُمضِر بھی پايا جاتا ہے، جو ٹی بی اور پھيپھڑوں کے ناسور کا سبب بننے والے جراث B6پياز ميں خاص طور پر 

صحت بيکٹيريا کے خاتمے ميں بھی مفيد ہے۔ اِس کی سب سے اہم خاصيت يہ ہے کہ يہ خون ميں موجود کوليسٹرول کو حل 
  کرنے ميں مدد ديتا ہے اور اِس کے مستقل اِستعمال سے ِدل کے َدورے کا خطره ممکنہ حد تک کم ہو جاتا ہے۔

  ممنوعہ غذائيں
  

  )Porkخنزير (

  يد نے سؤر کے گوشت کے اِستعمال سے سختی کے ساتھ منع فرمايا ہے۔ اِرشاد ہوتا ہے:قرآِن مج
َم َو لَحَم الِخنِزيِر َوَمآ أُِھلَّ بِہ لَِغيِر هللاِ۔ (البقره،  َم َعلَيُکُم الَميتَۃَ َو الدَّ   )2:173اِنََّما َحرَّ

س پر ِذبح کے وقت غيرهللا کا نام پکارا گيا ہو حرام اُس نے تم پر صرف ُمردار اور خون اور سؤر کا گوشت اور وه جانور ج
  کيا ہے۔

بنی نوِع انسان کے لئے اِسالم کے آفاقی اَحکامات ميں پنہاں وسيع تر مفاد اور اُن کے ُدور رس نتائج کے پيِش نظر ہم بہت 
تمام اشياء کے اِستعمال سے  سے اَمراض سے چھٹکارا پا سکتے ہيں۔ اِسالم نے اِنسانی جسم و ُروح کو نقصان پہنچانے والی

اپنے ماننے والوں کو سختی سے منع فرما ديا تاکہ وه اُن کے ُمضر اَثرات سے محفوظ ره سکيں۔ حاليہ طبی تحقيق کے نتيجہ
دو کيڑے پائے جاتے  trichinella spiralisاور  taenia soliumميں يہ بات منظِر عام پر آئی ہے کہ سؤر کے گوشت ميں 

  کا باعث بنتا ہے۔ trichinosis) جبکہ مؤخر الذکر ايک بيماری epilepsyسے اّول الذکر ِمرگی (ہيں جن ميں 
acute trichinosis  کے مريض کو تيز جسمانی درجۂ حرارت سے سابقہ پيش آ سکتا ہے۔ اُس کے خون کا بہاؤ زہريلے

فالج بھی ہو سکتا ہے۔ يہ ِدماغ اور جسم کے  مواد سے متاثر ہو سکتا ہے، جس کے نتيجے ميں اُسے ِدل اور نظاِم تنفس کا
 ُدوسرے اَجزاء کی سوزش بھی پيدا کرتا ہے اور زبان، گردن، آنکھوں اور گلے وغيره کے اَعصاب کو بھی متاثر کرتا ہے۔

ارے خنزير کے گوشت کا سب سے بڑا نقصان يہ ہے کہ وه بہت زياده موٹاپا پيدا کرنے واال ہوتا ہے۔ اُس ميں بہت زياده حر
کيلوريز 284گرام بڑے گوشت ميں زياده سے زياده  100اور چکنائی ہوتی ہے اور کوليسٹرول کی سطح بہت بلند ہوتی ہے۔ 

کيلوريز ہوتی ہيں، اِسی طرح بڑے گوشت ميں چکنائی کی مقدار 496ہوتی ہيں جبکہ سؤر کے گوشت ميں زياده سے زياده 
  فيصد ہوتی ہے۔44.8ے گوشت ميں يہ مقدار زياده سے زياده فيصد ہوتی ہے جبکہ سؤر ک21.1زياده سے زياده 

اِسالم ميں خنزير کے گوشت کی ممانعت کی حکمت اَب امريکہ اور يورپ ميں بھی مقبول ہو رہی ہے اور وہاں کے صحت 
  يں۔شناس لوگ بالعموم اِسالم کی حالل کرده اشياء کو ترجيح دے رہے ہيں اور سؤر کا گوشت ترک کرتے چلے جا رہے ہ

  )Drinkingشراب (
  رّب العزت نے شراب کو کليتاً حرام قرار ديا ہے۔هللا قرآِن مجيد ميں ا

  اِرشاِد خداوندی ہے:
  )5:90(المائده،  Oلُِحونَ جتَنِبُوهُ لََعلَُّکم تُفٰيٓا ٔاَيُّھَا الَِّذيَن ٰاَمنُوآ إِنََّما الَخمُر َو الَميِسُر َو األَنَصاُب َو األَزاَلُم ِرجٌس مِّن َعَمِل الشَّيطَاِن فَا

اے ايمان والو! يقينا شراب اور جوا اور (عبادت کے لئے) نصب کئے گئے بت اور (قسمت معلوم کرنے کے لئے) فال کے 
  oتير (سب) ناپاک شيطانی کام ہيں، سو تم اُن سے (کليتاً) پرہيز کرو تاکہ تم فالح پا جاؤ

رکہ اِس آيِت کريمہ کے شراب کی حرمت سے متعلقہ حصے کی بہترين تفسير تاجداِر کائنات (ص) کی يہ دونوں اَحاديِث مبا
  کرتی نظر آتی ہيں:
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  اِرشاِد نبوی (ص) ہے:
  کّل ُمسکٍر خمٌر و کل خمٍر حراٌم۔

  )2:168ہر نشہ آور چيز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ (الصحيح لمسلم، 
  ما أسکَر کثيُره فقليلُہ حراٌم۔

  )2:9(جامع الترمذی، 
  شے کی زياده مقدار نشہ پيدا کرے اُس کی تھوڑی مقدار کا اِستعمال بھی حرام ہے۔ جس

شراب جسم کو حرارے (کيلوريز) تو مہيا کرتی ہے ليکن ساتھ ہی ساتھ جسمانی نشوونما کے لئے ضروری وٹامنز اور امائنو
) اور تعمير کا metabolismتخريب ( ) مہيا کرنے ميں ناکام رہتی ہے۔ چنانچہ جسم ميں خليوں کیamino acidsايسڈز (

عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے اور متعدد طبعی بيمارياں اور ذہنی ناہموارياں پيدا ہوتی ہيں۔ شراب نوشی بہت حد تک جگر، 
معده، انتڑيوں، تلی، خوراک کی نالی، دماغ اور دل کے لئے نقصان ده ہوتی ہے۔ بے شمار بيماريوں کے عالوه يہ 

اور خون کے بہاؤ ميں رکاوٹ کی وجہ سے تالو کی ہڈيوں  cardiomyopathyے عضالت کی بيماری بالخصوص دل ک
ميں توڑ پھوڑ بھی پيدا کرتی ہے۔ مزيد برآں شراب کا باقاعده استعمال خون کے دباؤ کے مسائل پيدا کرتا ہے اور نظاِم دوراِن

  ) کو متاثر کرتا ہے۔cardiovascular systemخون (
نوشی کی وجہ سے سقوِط قلب کے خطرات بہت زياده بڑھ جاتے ہيں، کيونکہ شراب خون ميں کوليسٹرول کی کثرِت شراب 

) کی مقدار بڑھا ديتی ہے۔ جس کے نتيجہ ميں HDL Cholesterolمجموعی سطح کو کم کئے بغير ہائی ڈنسٹی ليپوپروٹينز (
اور اُس سے ِدل کے َدورے کا مجموعی خطره بڑھ جاتا  زياده سے زياده اور کم سے کم کوليسٹرول ميں توازن بگڑ جاتا ہے

ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ امريکہ کے صحت شناس لوگوں ميں شراب نوشی کی خاطر خواه کمی واقع ہو رہی ہے اور اکثر 
  ) بھی اِسی بات پر بہت زور دے رہی ہيں کہ شراب کا اِستعمال نہ کيا جائے۔heart associationsہارٹ ايسوسی ايشنز (

  ڈاکٹروں کی رجسٹريشن اور اِمتحانی نظام
اّوالً اِسالم نے اِنسانيت کے لئے حفظاِن صحت کے ايسے اُصول مرتب کئے ہيں کہ بنده زياده سے زياده بيماريوں سے قبل 

فن  از وقت بچا رہے۔ تاہم اگر کوئی بيماری حملہ آور ہو جائے تو اُس کا مناسب عالج بھی پيش کيا ہے۔طب کو باقاعده ايک
کے طور پر پروان چڑھانے اور اِس فن کے ماہرين پيدا کرنے ميں سب سے زياده دخل اِسالم کو حاصل ہے۔ ُدنيا ميں سب 

سے پہلے ہسپتال مسلمانوں ہی نے قائم کئے اور سب سے پہلے رجسٹرڈ ڈاکٹروں اور سرجنوں کا ايک باقاعده نظام بھی 
  يح طبی خطوط پر عالج کيا جا سکے۔اِنہی نے وضع کيا تاکہ مختلف بيماريوں کا صح

  اِس سلسلے ميں تاجداِرکائنات(ص) کا فرمان اُمِت مسلمہ کے لئے مشعِل راه بنا۔ اِرشاد ِنبوی ہے:
  )256و من تطبّب و لم يعلم منہ الطب قبل ٰذلک فھو ضامٌن۔ (سنن ابِن ماجہ : 

يا تو اُس (کے غلط عالج۔/مضر اثرات) کی ذمہ جس شخص نے علُم الطب سے ناآگہی کے باُوجود طب کا پيشہ اِختيار ک
  داری اُسی شخص پر عائد ہو گی۔

اِس فرمان نے جہاں لوگوں کو طب ميں تخصيص کے لئے مہميز دی وہاں اِسالم کی اّولين صديوں ميں ہی جعل سازوں سے 
ہے کہ مسلمانوں ميں بڑے  بچنے کے لئے ميڈيکل کا ايک باقاعده اِمتحانی نظام وضع کرنے ميں بھی مدد ملی۔ يہی وجہ

  بڑے ماہريِن طب اور سرجن پيدا ہوئے۔
ُدنيا ميں سب سے پہلے ڈاکٹروں اور طبيبوں کے لئے اِمتحانات اور رجسٹريشن کا باقاعده نظام عباسی خالفت کے دور ميں 

ا کہ ايک جعلی حکيم کے ء ميں بغداد ميں وضع ہوا جسے جلد ہی پورے عالم اِسالم ميں نافذ کر ديا گيا۔ واقعہ يوں ہو931
ناقص عالج سے ايک مريض کی جان چلی گئی۔ اُس حادثے کی اِطالع حکومت کو پہنچی تو تحقيقات کا حکم ہوا۔ پتہ يہ چال 

کہ اُس عطائی طبيب نے ميڈيکل کی مرّوجہ تمام کتب کا مطالعہ نہيں کيا تھا، اور چند ايک کتابوں کو پڑھ لينے بعد مطب 
)clinic بيٹھ گيا تھا۔) کھول کر  

اُس حادثے کے فوری بعد حکومت کی طرف سے معالجين کی باقاعده رجسٹريشن کے لئے ايک بورڈ بنايا گيا، جس کی 
کے ذمہ ہوئی۔ اُس بورڈ نے سب سے پہلے صرف بغداد شہر کے اطباء‘ سنان بن ثابت’سربراہی اپنے وقت کے عظيم طبيب 

طبيب ہيں۔ تمام اطباء کا باقاعده تحريری اِمتحان اور اِنٹرويو ليا گيا۔ ايک  1,000ل کو شمار کيا تو پتہ چال کہ شہر بھر ميں ک
معالج پاس ہوئے، چنانچہ رجسٹريشن کے بعد اُنہيں پريکٹس کی اِجازت دے دی گئی اور ناکام ہو جانے  700ہزار ميں سے 
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  اطباء کو پريکٹس کرنے سے روک ديا گيا۔ 300والے 

  بخار کا عالج
درجہ فارن ہائيٹ سے زياده ٹمپريچر کو برداشت کرنے کی طاقت نہيں رکھتا۔ اگر جسم  106، 105انسانی جسم عموماً 

انسانی کا درجۂ حرارت اِس سے بہت زياده تجاوز کر جائے تو فقط اُس کی حدت کی زيادتی کی وجہ سے بھی موت واقع ہو 
ۂ حرارت کو نيچے النا ہے۔ طِب جديد کی ُرو سے ايسے سکتی ہے ۔ ايسی حالت ميں سب سے مفيد عالج جلد از جلد درج

مريض کے تمام جسم کو برف کے پانی سے بھگو دينا چاہئے، جسم پر گيلے کپڑے کی پٹياں رکھنی چاہئيں تاکہ اُن کی 
  برودت سے جسم کا درجۂ حرارت نسبتاً کم ہو کر اِعتدال پر آ جائے۔

  ياد رکھنے کے قابل ہے، اِرشاِد نبوی ہے:اس باب ميں رسوِل اکرم(ص) کا اِرشاِد گرامی 
  )2:852الحمی من فيح جھنم، فابرودھا بالماء۔ (صحيح البخاری، 

  بخار جہنم کے شعلوں ميں سے ہے، اِس لئے اُس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔
  ايک اور حديِث مبارکہ ميں يہ الفاظ بھی آئے ہيں:

  )2:28) (جامع الترمذی، 256۔ (سنن ابن ماجہ : إّن شدة الحمی ِمن فيِح جہنم فابرُدوھا بالمآءِ 
  بخار کی شدت جہنم کے شعلوں ميں سے ہے، اِس لئے اُس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔

  آپريشن کے ذريعے عالج
جب بيماری کی نوعيت بگڑ جائے اور عام عالج سے اِفاقے کی صورت ممکن نہ ہو تو ايسے ميں بعض اَوقات آپريشن کی 

آتی ہے۔ قربان جائيں حضور عليہ الصلوة والسالم کی عظمت پر کہ آپ نے چوده سو سال قبل آپريشن کے ضرورت پيش 
ذريعے عالج کی بنياد رکھی اور سرجری کی ايک عظيم مثال قائم کی۔ حضور(ص) کی چند احاديث جو سرجری کے باب 

  ميں مذکور ہيں ذيل ميں بيان کی جاتی ہيں۔
  کا معمول بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں: سيدنا انس تاجداِرکائنات(ص)

  )2:184أّن النبی(ص) احتجم ثلثاً فی االخدعين و الکاھل۔ (سنن ابی داؤد، 
رسوِل اکرم(ص) نے اپنے دونوں مونڈھوں کے بيچ ميں اور اخدعين (گردن کے دونوں طرف کی رگوں) کے بيچ ميں تين 

  سنگی کھنچوائے
  ے:اِسی سلسلے ميں ايک اور حديِث نبوی ہ

  )2:849عن ابن عباس قال: احتجم النبی(ص) و ھو صائم۔ (صحيح البخاری، 
  حضرت ابن عباس روايت کرتے ہيں کہ نبی اکرم(ص) نے روزه کی حالت ميں پچھنے لگوائے۔

  صحيح بخاری ہی ميں مذکور ہے:
  )2:850احتجم و ھو محرم فی رأسہ من شقيقۃ کانت بہ۔ (صحيح البخاری، هللا ٔاّن رسول ا

  هللا(ص) نے سر ميں درِد شقيقہ کے عالج کے لئے حالِت اِحرام ميں پچھنے لگوائے۔رسول 
  اِرشاِد نبوی ہے:

  )2:848الشفاء فی ثالثٍۃ: فی شرطۃ محجٍم، أو شربۃ عسٍل، أو کيّۃ بناٍر۔ (صحيح البخاری، 
  شفاء تين چيزوں ميں ہے، پچھنے لگوانا، شہد پينا يا آگ سے داغ دلوانا۔ 

  مراض کا مستقل عالجنفسياتی اَ 
اگر اِسالمی طرِز زندگی کو مکمل طور پر اپنايا جائے تو انسان بہت سی نفسياتی بيماريوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ اِسالمی 
طرِز حيات اِنسان کو ذہنی تناؤ اور بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور اِنسان کو زندگی کی دلچسپيوں کو برقرار رکھنے کے قابل 

سالم نے انسان کو نفسياتی دباؤ اور اُلجھنوں سے ُدور رہنے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم بناتا ہے۔ اِ 
  کرنے پر بہت زور ديا ہے۔

  قرآِن حکيم ميں ارشاد ہوتا ہے:
ّرآء َو الَکاِظِميَن الَغيَظ َو الَعافِيَن َعِن النَّاِس۔ (آ   )3:134ل عمران، اَلَِّذيَن يُنفِقُوَن فِی السَّّرآء َو الضَّ

يہ وه لوگ ہيں جو (معاشرے سے مفلسی کے خاتمے کے لئے) فراخی اور تنگی (دونوں حالتوں) ميں خرچ کرتے ہيں اور 
  غصہ ضبط کرنے والے ہيں اور لوگوں سے (اُن کی غلطيوں پر) درگزر کرنے والے ہيں۔
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  سرکاِر مدينہ(ص) نے فرمايا:
 )2:312ُخِلق من النار، و إنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب ٔاحدکم فليتوّضاء۔ (ابوداؤد،  إّن الغضَب من الشيطاِن، و إن الشيطان

غصہ شيطانی عمل ہے اور شيطان کو آگ سے پيدا کيا گيا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، جب تم ميں سے کسی کو 
  غصہ آئے تو وه وضو کرے (تاکہ غصہ جاتا رہے)۔

سے اعصابی تناؤ اور ذہنی کھنچاؤ پر قابو پانے ميں مدد ملتی ہے جو ِدل کے امراض سے بچاؤ غضب و غصہ پر قابو پانے
کی بھی ايک اہم صورت ہے۔ اِسی طرح غريبوں اور ضرورت مندوں کی فالح کے لئے روپيہ خرچ کرنے سے اور 

۔ جس سے زندگی کی ُدوسروں کو معاف کر دينے کے عمل سے اِنسان کو ُروحانی خوشی و سرمستی حاصل ہوتی ہے
  مسّرتيں اور رعنائياں دوباال ہو جاتی ہيں۔

حسد بہت سی ذہنی پريشانيوں کا منبع ہے، اِسالم نے اپنے ماننے والوں کو سختی سے حسد سے روکا ہے۔ تاجداِر 
  رحمت(ص) کا اِرشاِد گرامی ہے:

  )2:324ی داؤد، إياکم و الحسد، فإن الحسد ئاکل الحسنات کما تٔاکل النار الحطب۔ (سنن اب
  اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، بيشک حسد تمام نيکيوں اور ثواب کو اِس طرح کھا جاتا ہے جيسے آگ لکڑيوں کو۔

اِسی طرح اللچ اور خود غرضی بھی بہت سا ِذہنی تناؤ اور پريشانياں پيدا کرتی ہے۔ اِن نفسانی آالئشوں سے بھی اسی طرح 
  مينان و سکون کی تلقين کی گئی ہے۔منع کيا گيا ہے اور اُن کی بجائے اط

اِسالم کی يہی تعليم خوشگوار زندگی کی اَساس ہے جو پُرامن معاشرے اور صحت مند ماحول کے قيام کے لئے البّدی ہے۔ 
عالوه ازيں زندگی کے ہر معاملے ميں توازن پيدا کرنا چاہئے اور معموالِت حيات ميں شّدت پيدا کرنے يا ضرورت سے 

  سے گريز بھی نہايت الزمی ہے۔زياده نرمی 
  قرآِن حکيم ميں اِرشاِد باری تعالٰی ہے:

  )2:185يُِريُد هللاُ بُِکُم اليُسَر َو اَل يُِريُد بُِکُم الُعسَر۔ (البقره، 
  هللا تمہارے حق ميں آسانی چاہتا ہے اور وه تمہارے لئے ُدشواری نہيں چاہتا۔

  آقائے دوجہاں(ص) کا ارشاِد گرامی ہے:
  )2:339المتنطّعون"، قالھا ثالثاً۔ (الصحيح لمسلم، "ھلک 

  "مشکالت پر اِصرار کرنے والے تباه ہو جاتے ہيں"۔ آپ نے يہ الفاظ تين مرتبہ فرمائے۔
اِسالم ہر مسلمان کو يہ حکم ديتا ہے کہ وه اپنی صالحيت اور طاقت سے زياده بوجھ اپنے سر نہ لے۔ قرآن مجيد ميں ايک 

  شاد ہوتا ہے:دعا کی صورت ميں ار
لنَا َما اَل طَاقَۃَ لَنَا بِہ۔(البقره،    )2:286َربَّنَا َو اَل تَُحمِّ

  اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر اِتنا بوجھ (بھی) نہ ڈال جسے اُٹھانے کی ہم ميں طاقت نہيں۔
ر صرف توازن اور اگرچہ اِسالم نے جسمانی محنت و مشقت کی بھرپور تائيد کی ہے، تاہم اُس کی ساری تائيد صرف او

ميانہ روی کے دائره کے اندر رہتے ہوئے ہے۔ اسالمی طرز حيات ميں سے يہ وه چند مثاليں تھيں جو اِسالم کی تجويز 
  کرده، اَعصابی تناؤ سے آزاد اور متوازن زندگی کی تفصيل و توجيہہ بيان کرتی ہيں۔

  )Genetic engineeringاِسالم اورجينياتی انجينئرنگ(
) کو خاص مقام حاصل ہے ۔ کسی شخص کے genetic engineeringيد کی طبی تحقيقات ميں جينياتی انجينئرنگ (دوِر جد
) کے مطالعہ سے اُس کا نسب، اُس کی زندگی کی تمام بيمارياں اور اُس سے متعلق بے شمار ايسے حقائق genesجينز (

نگ ہی کی بدولت طشت از بام ہو رہے ہيں۔ ڈی اين اے جنہيں عام حاالت ميں معلوم کرنا ناممکن ہے، جينياتی انجينئر
)Deoxyribonucleic Acid کی تھيوری سے يہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ اِنسانی جسم کے ہر خلٔے ميں انسائيکلوپيڈيا (

 ) کے دس کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحرير کی جا سکتی ہيں۔ يہ دريافتEncyclopaedia Britannicaبريٹانيکا (
جہاں سائنسی تحقيقات ميں ايک اہم سنگِ ميل کی حيثيت رکھتی ہے، وہاں اِسالمی عقائد کی تصديق و تائيد بھی کرتی جا رہی

کوڈز کو بے نقاب کر رہی ہے، ايک وقت ايسا بھی آئے گا کہ يہی تحقيق جب اپنے نکتۂ  DNAہے۔ آج کی طبی تحقيق جن 
د کرنے ميں کامياب ہو جائيں گے جن سے کسی بھی اِنسان کی گزری ہوئی کمال کو پہنچے گی اور ہم ايسے آالت اِيجا

  زندگی کے اچھے بُرے اعمال طشت از بام کئے جا سکيں گے۔
يوں طبی ميدان ميں کی جانے والی سائنسی پيش رفت کا فرِس تحقيق اِس ُرخ پر گامزن ہے اور جس دن اِس ممکن نے 
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سائنسی توجيہ سے مزين ہو کر غيرمسلم محققين ‘ عقيدۀ آخرت’ايک اور بنيادی ستون  حقيقت کا ُروپ دھار ليا ، ديِن اسالم کا
  پر بھی اِسالم کی حقانيت آشکار کردے گا۔

روِز قيامت جب تمام اِنسان ِجالئے جائيں گے اور اُن سے حساب کتاب کيا جائے گا تو اُن کے ہاتھ اور پيراِس بات کی گواہی 
نيوی زندگی ميں کيسے اَعمال سرانجام دئيے۔ ساده لوح عقل اِسالم کے پيش کرده اِس نظريئے پرديں گے کہ اُنہوں نے اپنی دُ 

ہنگامہ کھڑا کر ديتی ہے کہ ہاتھ، پاؤں يا ديگر اعضائے جسمانی آخر کس طرح ہمارے خالف گواہی دے سکتے ہيں! اِس 
تھيوری ميں مل سکا ہے ۔ خالِق  DNAجواب  ضمن ميں اور بھی ہزاروں سواالت انسانی ذہن ميں سر اُٹھاتے ہيں جن کا
  کائنات اپنے آخری اِلہامی صحيفے قرآِن مجيد فرقاِن حميد ميں فرماتا ہے:

  )36:65(ٰيسين،Oاَليَوَم نَختُِم َعٰلی ٔاَفَواِھِھم َو تَُکلُِّمنَا ٔاَيديِھم َو تَشھَُد ٔاَرُجلُھُم بَِما َکانُوا يَکِسبُونَ 
م اُن (مجرموں) کے منہ پر مہر لگا ديں گے اور اُن کے ہاتھ ہم سے کالم کريں گے اور اُن کے آج (کا دن وه دن ہے کہ) ہ

  Oپاؤں اُس کی گواہی ديں گے جو وه لوگ کيا کرتے تھے
  اِسی آيِت کريمہ کی تشريح و توضيح ميں سروِر دوجہاں(ص) کا ارشاِد گرامی ہے:

  )2:409"انطقی"، فتنطق فخُذه و لحُمہ و عظاُمہ بعملِہ۔(الصحيح لمسلم،فيُختم علی فيہ، و يُقال لفخِذه و لحِمہ و عظاِمہ 
پس اُس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اُس کی ٹانگ ، گوشت اور ہڈيوں کو بولنے کا حکم ہو گا ۔ پس اُس کی ٹانگ، 

  گوشت اور ہڈياں اُس کے اَعمال بتائيں گے۔
  ايک حديِث مبارکہ مروی ہے ۔ سروِر کائنات (ص) نے اِرشاد فرمايا:سيدنا عقبہ بن عامر سے بھی اِسی مضمون ميں 

جل الشماِل۔ (الدرالمنثور،   )5:62إّن ٔاّوَل عظم من اإلنسان يتکلّم يوَم يختم عٰلی األفواه فخُذه من الرِّ
گ کی ران کی (جس روز منہ پر مہريں لگائی جائيں گی) اِنسان کے جسم کی سب سے پہلی ہڈی جو بولے گی وه بائيں ٹان

  (ہڈی) ہو گی۔
  يہ مضمون متعّدد احاديِث مبارکہ ميں اِسی طرح درج ہے اور اِسے قرآنی تائيد بھی حاصل ہے ۔

آج سے چوده سو سال پہلے عرب کے اُس جاہل معاشرے ميں اِسالم نے يہ عقيده پيش کيا جہاں اَذہان جہالت کی گرد ميں 
ے تھے ۔ وه اِس اِسالمی تصّور کو بآسانی قبول نہيں کر سکتے تھے۔ وه تو لپٹے ہوئے تھے اور اپنی جہالت پر فخر کرت

مرنے کے بعد دوباره جی اُٹھنے کی مطلق حقيقت کو بھی جھٹالتے تھے، چہ جائيکہ وه اعضائے اِنسان کی گواہی دينے کی 
  صالحيت کو تسليم کر ليتے اور اُس پر ايمان لے آتے۔

ی اُن جاہل کفار و مشرکين کے نقِش قدم پر چلتے ہوئے بعض غيرمسلم اَقوام اور مغربی آج کے اِس ترقی يافتہ َدور ميں بھ
کو ‘ آخرت’يلغارسے مرعوب بعض نام نہاد مسلمان اپنی کم عملی اور جہالت کی بناء پر بالتحقيق اِسالم کے بنيادی عقيدے 

قيقات اور اُن کے نتيجے ميں ظاہر ہونے والے مسلمانوں کی تضحيک و تحقير کا نشانہ بناتے ہيں۔ اگر وه جديد سائنسی تح
حقائق و نظريات کا بخوبی مطالعہ کريں تو وه اِس حقيقت پر پہنچيں گے کہ اِسالم ہی آفاقی سچائيوں سے معمور دين ہے ۔ 

يں اِتنی جو ہر شعبۂ زندگی ميں اِنسانيت کی رہنمائی کرتا ہے ۔ جينياتی انجينئرنگ کی تحقيقات جسِم انسانی کے ہر خلٔے م
گنجائش ثابت کر چکی ہيں جہاں دس کروڑ صفحات کے برابر معلومات تحرير کی جا سکيں۔بغير خوردبين کے نظر نہ 

آسکنے واال معمولی خليہ اپنے اندر اِتنی وسيع ُدنيا لئے ہوئے ہے۔ روِز آخر هللا رّب العزت کے حکم پر اِنسانی جسم کا ہر ہر 
ل سے کہہ سنائے گا اور اِنسان کا سب کيا دھرا اُس کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب کر خليہ اپنی ساری سرنوشت زباِن حا

  دے گا ۔ يہ اِسالم کی تعليم ہے اور اِسی طرف جينياتی انجينئرنگ کی تحقيقات پيش قدمی کر رہی ہيں۔
پر ايک نظر کريں تو يہ طِب جديد کی اِن ساری تحقيقات کو سامنے رکھتے ہوئے هللا اور اُس کے رسول(ص) کے اِرشادات 

حقيقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ هللا اور اُس کے رسول کے قول سے بڑھ کر حق کائنات ميں کہيں موجود نہيں۔ آج تک 
سائنس اور طب کی جتنی بھی تحقيقات ہوئيں وه باآلخر اِس نتيجے پر پہنچی ہيں کہ نبٔی مختاِر عالم (ص) کی ہر بات، خواه 

يا آپ(ص) کی حديِث مبارکہ، مبنی برحق ہے اور سائنسی بنيادوں پر کام کرنے والے معاشروں کے لئے  وه قرآن مجيد ہو
اُس سے ُروگردانی ممکن نہيں۔ قرآن و حديث کا ہر لفظ رسوِل آخر الزماں (ص) کی عظمت پر داّل ہے اور ُمنکريِن عظمِت 

 مصطفی کے ِدل و ِدماغ پر ضرِب کاری ہے۔
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