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  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 
رليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا ک

ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 
واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت 

  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔
سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی اسالم کے مبلغ و موسس 

کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 
عرصے ميں ہی برس کے مختصر  ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 

اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 
قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 

اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو ہونے  عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب 

  اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی اگرچہ رسول اسالم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم 

خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے 
سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی 

سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری  تھی، پھر بھی حکومت و
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رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنھوں
ی زد پر اپنی حق آگين تحريروں نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں ک

اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ
کيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم و

يت عليہم السالمکی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار قرآن اور مکتب اہل ب
کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 

قابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری م
تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 

  دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
نوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت (عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلما

کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو 

صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس  قرآن و عترت کے
مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 

و رسالت کی جاوداں ميراث اپنے و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوتۖ 
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں
کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں 

  کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔ کے ذريعہ امام عصر (عج)
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 

 مترجمين کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی
سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل عاّلم آقای آية هللا محمد مہدی آصفی کی گرانقدر کتاب وہابيان کو فاضل جليل موالناسيد

شاہد رضا رضوی الہ آبادی السونوی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے 
منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب  شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی

سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے،
  خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنٰی جہاد رضائے مولٰی کا باعث قرار پائے۔

  
  والسالم مع االکرام

  ور ثقافت،مدير ام
 مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  مقدمہ
کتاب حاضر ''الجسور الثالثہ ''کے عنوان پر حضرت آية هللا محمد مھدی آصفی صاحب قبلہ دام ظلہ العالی اس کتاب (الجسور 

  الثالثہ) کو رشتہ تحرير ميں الئے، جس کو مرکز ''الغدير'' نے زيور طبع سے آراستہ کيا۔
اپنے اس تحليل و تجزيہ ميں، مؤلف نے مغربی و انگريزی، ثقافتی اور مذہبی يلغار کو جس ميں ماضی اور دور حاضر کے 
باہمی روابط کے پلوں کو توڑ کر عصر حاضر کو گذشتہ امتوں سے رشتہ توڑ کر اسے اپنے حملے کا نشانہ بنايا ہے، اسی 

بط پيدا کرنے والے پلوں کا تعارف کرايا ہے، باہمی روابط پيدا کرنے حملہ کی وضاحت کرتے ہوئے مؤلف نے ان باہمی روا
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  والے پلوں، ان کے کردار نيز ان کی حيثيت کو بھی بيان کيا ہے اور يہ باہمی ربط پيدا کرنے والے پل حسب ذيل ہيں:
   گھر، مدرسہ اور مسجد

مت پسندی اور (فکرنو) جدت پسندی ميں کوئی عالمہ مجاہد حضرت آية هللا محمد مہدی آصفی صاحب قبلہ کی نظر ميں قدا
مقابلہ اور ٹکراؤ نہيں ہے۔ اس لئے کہ کوئی بھی سمجھدار انسان نئے پن اور جدت پسندی کی ضرورت اور اس کی حتميت 

اور قطعی ہونے کا منکر نہيں ہے، چونکہ جدت پسندی اور فکرنو يہ ہمارے معاشره کی شديد ضرورت ہيں؛ بلکہ ہمارے 
ا اصلی مرکز اور محور، کاٹ چھانٹ اور اس کے مالنے (جوڑ توڑ) سے متعلق ہے۔ اسی بنا پر اعتراض اور اختالف ک

  اشکال کو مندرجہ ذيل دو بنيادی سوالوں ميں خالصہ کيا جاسکتا ہے: 
  ) ايک حالت سے دوسری حالت ميں تبديلی اور تغير کيسے واقع ہو سکتا ہے؟١(
اور ان کو سرے سے ختم کر دينے سے امکان پذير ہو سکتا ہے؟ يا ان کو آپس ميں مال  ) کيا يہ کام جڑوں کے کاٹ دينے٢(

دينے اور ان کی بنيادوں ميں ايک نئے روابط نيز باہمی اور اخالقی باال دستی کے ذريعہ اس بات کو ممکن بنايا جا سکتا ہے 
  ائے؟کہ قوموں اور نسلوں کو ايک دوسرے سے نزديک اور ان کو باہم متصل کيا ج

انھيں دو سوالوں اور اعتراضوں کے ذريعہ مصنف نے اس مسموم تحريک (مذہب اور ثقافت سے جدائی کی تحريک) کی 
عالمتوں، ان کی شناخت اور پہچان کے ذريعہ ان کے وجود، اس (مغربی تحريک) کی طرف دعوت دينے اور اپنی طرف 

ر ہونے والے آثار کے بارے ميں اِن سوالوں کا جواب ديتے جذب کرنے والے افراد اور اس (تحريک) کے نمودار اور آشکا
ہيں، ان کی نظر ميں ايک نسل کو دوسری نسل سے جدا کر نے کی تحريک نے ابتدا ميں ملت اسالميہ کو ان کی گذشتہ 

يہ سودا  تہذيب و ثقافت اور تاريخ ميں گہری جڑيں رکھنے والی قديمی وراثت سے جدا اور بے دخل کر ديا نيز اپنے سر ميں
پال ليا کہ اسالمی تہذيب و ثقافت کو نسل نو کے سامنے مسخ اور اس کا چہره بگاڑ کر ا س کے سامنے پيش کيا جائے؛ تا کہ

وه اپنی حقيقی اور واقعی دينی وراثت سے بالکل نا واقف رہيں۔ ليکن خدا وند عالم کا اراده يہ ہے کہ امت اسالمی کو خواب 
امر کی طرف متوجہ کر دے؛ لہذا ملت اسالميہ پر الزم ہے کہ خواب غفلت کو چھوڑ کر خرگوش سے بيدار کرکے اس 

اپنے مذہبی اور ثقافتی امور ميں چوکنّا، ہوشيار اور چاک و چوبند رہے اور عنقريب پيش آنے والے خطروں سے استقامت 
ی لئے مسائل اور حاالت سے آگاه اور کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کيلئے ہميشہ ايک جانباز سپاہی کے مانند چو کنا رہے؛ اس

مخلص لوگ اپنی اوالد کو حقيقی طرز نو اور جدت پسندی سے متعارف کرانے کے لئے فکر نو کی نشاندہی کرنے اور آپس 
ميں باہمی ارتباط پيدا کرنے والے ان پُلوں کی تعمير نو اور اُن کو ہر قسم کے يلغار اور حملوں سے بچانے کے لئے آماده 

  ہے۔  کر ليا
اس مقام پر امت اسالمی کے دشمن تاک ميں بيٹھے ہوئے ہيں اور دين و مذہب پرنا گہانی مخفيانہ حملہ کر نے کی گھات ميں 
ہيں، اس طرح سے کہ وه خود سمجھتے ہيں کہ ظاہر بظاہر اور آمنے سامنے ان سے مقابلہ کرنا آسان کام نہيں ہے لہذا ہميں 

کرنے اور اس سے نمٹنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ مغرب اور مغرب زده مغربی مکرا ور حيلوں سے مقابلہ 
لوگوں سے مقابلہ کر نے کے لئے مناسب ساز و کار اور وسائل کے بارے ميں پور ی جان کاری حاصل کرلی جائے، اس 

س قيمتی اور بااہميت کے بعد اس مقام پر ہميں ہر قسم کے ضروری ا سلحوں سے مسلح ہوکر پوری تياری کر لينی چاہئے۔ ا
تحقيقی ترجمہ کو آپ (باذوق) قارئين کی نذر قرٔات کر رہا ہوں۔ اس اميد کے ساتھ کہ اس ناچيز خدمت کے ذريعہ مسلمانوں 

  کے اس عظيم جہاد ميں، ميں بھی شريک ہو کر سرخرو ہو جائوں۔

  پيش لفظ
کھنے کے مترادف ہے ليکن مؤلف موصوف کے اس گو کہ ترجمہ اور ترجمہ نگاری بہت ہی دشوار گذار وادی ميں قدم ر

تجزياتی اور تحقيقی بيان نے مجھے مسخر کر ليا اور ميں مجبور ہو گيا کہ اس کتاب يعنی الجسور الثالثہ کا ترجمہ اسالم 
کو نسل  اور مغربی تمدن کی يلغار کے نام سے کروں ''الجسور الثالثہ ''باہمی ارتباط پيدا کرنے والے تين پُل جو نسل حاضر

گذشتہ اور آينده سے جوڑتے ہيں اس کتاب کے مؤلف کی علمی شہرت جنگل کی آگ کی طرح علمی حلقوں کے درميان پھيل
گئی اور پھر عوام الناس بھی آپ کے فيض وجود سے بہره مند ہو نے لگے، اس طرح آہستہ آہستہ آپ مکمل اور ہمہ جہت 

لمی آثار کے ذريعہ ہر دل عزيز اور سبھی لوگوں کے محبوب ہوگئے۔شخصيت کے طور پر پہچانے جانے لگے اور اپنے ع
مختلف علوم و فنون ميں آپ کی درجنوں کتابيں دنيا کی مختلف زبانوں ميں ترجمہ ہوکر مو منين کے دل و دماغ کو تازگی 

  عطا کر کے ان کے ايمان و عمل کو جال بخش رہی ہيں۔
ے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر قوم و ملت کو صحيح نسخہ تجويز کرکے ان کو آپ کی کتابوں کا خاصہ يہ ہے کہ آپ نے زمان

شفا خانٔہ اہل بيت عليہم السالم کی طرف مناسب نشان دہی کردی ہے۔ آپ کا تجزياتی انداز نگارش و تحرير، لوگوں کے دلوں 
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ظريف بيان ميں ذرا سی دقت کو اپنے مقناطيسی مدار ميں کھينچ کر اپنی طرف مائل کر ليتے ہيں۔ اگر آپ کے لطيف اور 
  اور غور فکر کيا جائے تو کوئی بھی متفکر بغير متٔاثر ہوئے نہيں ره سکتا۔

اس کتاب ميں اسالم و مسلمين کے جانی دشمن مغربی اور انگريزی تمدن، اس کے دعويدار اور علمبر داروں کی حرکات و 
اور تربيتی مراکز کی نشان دہی کرکے اس پر ہونے  سکنات اور راه وچاه کی طرف پوری توجہ مبذول کرائی ہے۔ دينی

والے حملے کو پوری طرح اجاگر کر ديا ہے؛ اس کے بعد ملت اسالميہ کو مغربی دشمن سے نمٹنے کے مختلف طريقے 
کو اور راه و چاه مناسب تدبير سے آگاه کرديا ہے۔ اس کتاب ميں يہ بھی بتايا گيا ہے کہ دشمنوں نے اسالمی گرانقدر وراثتوں

کن کن حيلوں اور بہانوں سے برباد کرديا ہے يا پھر پورے طور پر برباد کرنے کی تگ و دو ميں لگے ہوئے ہيں۔ تعجب کا 
مقام تو يہ ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سے بھولے بھالے يا پھر مغربی تمدن کے مستعار حکام و سالطين اور صاحبان قلم 

ن کی بدبودار تہذيب سے گرويده ہو گئے، يا دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جائيکہ وهاور دانشوروں کے ريلے نے انگريزوں يا ا
لوگ احساس کمتری کے شکار ہوگئے ہيں يا پھر وه لوگ خود فروختہ اور بے زر خريده غالم بن گئے اور ان کا گن گانے 

  لگے اور انھيں کے تابع محض ہو کر ره گئے۔ 
مان دانشوروں کے ہاتھوں ميں تيشہ د ے ديا گيا اور اپنے آپ يہ لوگ تمدن اسالمی نتيجہ يہ ہوا کہ انھيں بھولے بھالے مسل

کے سايہ دار درخت کو کاٹنے پر تُل گئے اور اپنی ہی قديمی تاريخی تہذيب و ثقافت کو جڑ سے ختم کرنے کے در پے ہو 
ئے جيسے ان کا تعلق کسی بےگئے اور اس طرح لوگوں کو مغربی تہذيب و ثقافت کی طرف شوق دالنے ميں مصروف ہو گ

گانہ ثقافت سے ہو کہ وه برائے نام مسلمان بھی باقی رہيں اور اسالمی روح کا جنازه دھوم سے اپنے کندھوں پر نکال ديں۔ 
ترقی کے نام پر دينی ارتقائی اور اقتصادی نظام کو يکسر بھال ديا اور انگريزوں کے پيچھے پيچھے ان کے نقش قدم پر 

مذہب کو ترقی کی راه ميں مانع اور سد راه گرداننے لگے اور اس طرح انھيں نے اپنے ترقی يافتہ دينی چلنے، دين و 
  اقتصادی اور ترقياتی نظام کو يکسر پس پشت ڈال ديا۔

ان سب چيزوں پر مصنف موصوف نے بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ روشنی ڈالی اور دشمن کے حملوں کی کاٹ، اس کا 
ائق کو تجزياتی طور پر بڑے ہی ماہرانہ انداز ميں پيش کيا ہے، اسی طرح اسالم کی مخالفت کرنے دفاع اور تاريخی حق

والوں کا پرده فاش کر کے ان کا بھانڈا پھوڑ ديا ہے۔ وه اس بہانے سے اسالم اور اسالمی ثقافتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھيکنا 
ديم جاہلی ثقافت اور تمدن کی وسعت کے لئے اتنی تگ و دو نہ چاہتے ہيں؛ ورنہ يہ لوگ خود ''فولکلور'' يعنی توده شناسی ق

کرتے۔ اسی طرح آثار قديمہ کے احيا ميں خاص عقائد اور مجرمانہ فکر کے حامل لوگ کروڑوں روپئے خرچ نہ کرتے۔ اس
  کام سے ان کا اصلی مقصد يہ تھا کہ دين مبين اسالم کو ہستی سے ساقط اور نيست و نا بود کر ديں۔

ے ميں نے يہ چاہا کہ دشمنوں کے چہروں پر پڑی ہوئی نفاق کی نقاب کو، دوسری مختلف زبانوں ميں ترجمہ کے اسی لئ
ذريعہ اس کو نوچ کر پھينک دوں اور مسلمانوں کو ان عظيم خطروں کی طرف توجہ دالتا چلوں کہ اہل اردو حضرات بھی 

شمن کی بخوبی پہچان کرليں نيز بڑی ہی ہوشياری، تدبيرو اس تجزياتی بيان سے استفاده کر سکيں او ر اس طرح دوست و د
  فراست اور کياست کے ذريعہ اچھے اور برے کی تشخيص دے ليں نيز ہر ظاہری زرق و برق سے دھوکہ نہ کھائيں۔ 

دوستوں کے اصرار اور اپنے شوق کی خاطر ميں نے اس ترجمہ کو شروع کرديا اور اب بحمد  بڑی ہی کوششوں سے 
وگيا ہے۔ اس ناچيز کی استدعا ہے کہ اس کتاب ميں جو نقائص پائے جاتے ہوں (جيسا کہ غير معصوم کا خاصہ بھی پورا ہ

يہی ہے) اس کے بارے ميں حقير کو ضرور ياد دہانی کرا ديں؛ اگرچہ ميں نے اس ترجمہ ميں اپنے تئيں بہت ہی دقت سے 
  کام ليا ہے۔ 

نی اہل البيت عليہم السالم اور اس کے خادمين کا تہہ دل سے شکر گذار ہوں آخر کالم ميں، سب سے پہلے ميں مجمع جہا 
جنھوں نے اس ناچيز خدمت کے ذريعہ حقير کو خادمين مذہب و ملت ميں شامل کرديا ہے ۔ ميں ہر قسم کا تعاون کر نے 

ميں مدد کرکے اس تحرير والے احباب اور افاضل کا شکر گذار ہوں جنھوں نے نظر ثانی اور تحرير و ترتيب (کمپوزنگ) 
  ميں چار چاند لگا ديا ہے ميں ان افاضل کا تہہ دل سے شکر گذار ہوں۔ 

  والسالم عليکم و رحمة هللا و برکاتہ 
  سيد شاہد رضا رضوی الہ آبادی السونوی 

 حوزٔه علميہ قم مقدسہ ايران 
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 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  مؤلف کی زندگی اور ان کے آثار کی ايک جھلک 
ہجری شمسی ميں نجف اشرف ميں پيد اہوئے۔ آپ کے والد  ١٣١٧ء مطابق ١٩٣٨حضرت آية هللا محمد مھدی آصفی دام ظلہ 

کا شمار اس زمانہ کے بر جستہ فقہا اور حوزه علميہ نجف اشرف کے بہت ہی اہم اساتيد ميں ہوتا تھا۔ شيخ علی محمد آصفی 
  آپ کے والد کے متعدد آثار، قرآنی موضوعات پر بطور يادگار آج بھی قارئين کرام کی آنکھوں کو خيره کر رہے ہيں۔

اور قدرے دوره متوسطہ گذارنے کے بعد، دينی تعليم کے آية هللا محمد مھدی آصفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ ابتدائی تعليم 
  ميدان ميں وارد ہوئے۔ اس کے مقدمات، منجملہ نحو، صرف، منطق اور بالغت،کے حصول ميں مشغول ہوگئے۔

دروس سطح مثالً فقہ و اصول اور فلسفہ کو اس زمانہ کے معروف اساتذه، مرحوم شيخ صدر الدين باد کوبی، شيخ مجتبٰی 
سيد جعفر جزائری رضوان ّهللاٰ تعالٰی عليہم اور اپنے والد مرحوم طاب ثراه کے پاس حاصل کيا۔ درس خارج، اصول لنکرانی،

و فقہ کے لئے حضرت آية هللا ميرزا باقر زنجانی مرحوم کے پاس زانوئے ادب تہہ کيا نيز آية هللا حسين حلی مرحوم و آية هللا 
قّدس ّهللاٰ نفسہما کے پاس شاگردی کا شرف حاصل کيا۔ اور ايک مدت تک آپ بانٔی العظمی ٰالحاج آقائے سيد محسن الحکيم 

انقالب آےة هللا العظمی ٰحضرت امام الحاج آقائے سيد روح هللا الخمينی قُّدس سّره الشريف کے درس مکاسب ميں حاضر ہوتے
القاسم الخوئی طاب ثراه سے سب سے زياده رہے، ليکن حصول علم ميں آپ نے حضرت آية هللا العظمٰی الحاج آقائے سيد ابو

  کسب فيض کيا۔
آپ نے حوزوی علوم کے حصول کے ضمن ميں رائج تعليمی نظام ميں بھی بغداد يونيورسٹی کے شعبٔہ معارف اسالمی سے 

.) C.I.Dبی اے کی سند حاصل کی اور اس کے بعد ايک عرصہ تک عراق کی موجوده بَعثی حکومت کی سی، آئی، ڈی، (
رٔه اطالعات اور خفيہ ايجنسی) کے تحت تعقيب رہے، اس کے بعد سات مہينہ رو پوشی کے زمانہ کو گزارتے ہوئے (ادا

  سوريہ کے راستہ ايران کی طرف ہجرت کی؛ اس طرح وه جاں بر ہونے ميں کامياب ہوگئے۔
لپائيگانی اور آية هللا ميرزا ہاشم آپ ايران ميں ايک مدت تک حضرت آية هللا العظمٰی الحاج آقائے سيد محمد رضا الموسوی گ

آملی کے درس ميں حاضر ہوئے اور آية هللا الحاج ميرزا ہاشم آملی طاب ثراه سے اجازه اجتہاد يعنی سند اجتہاد بھی حاصل 
  کرلی۔

 حضرت استاد آية هللا مہدی آصفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ اپنی طالب علمی کے دوران سے ہی حوزٔه علميہ نجف اشرف او
رپھر اس کے بعد، ڈگری کالج اور اسی طرح حوزٔه علميہ قم ميں بھی، فقہ و اصول، قرآنی علوم،تفسير و فلسفہ کے شعبوں 

ميں تدريس کے فريضہ کو بھی بہ حسن و خوبی ادا کيا۔ عنفوان شباب سے ہی آپ کو تصنيف و تاليف اور تحقيق کا بڑا شوق 
می تہذيب و ثقافت کے مختلف موضوعات پر چاليس سے زائد کتابيں اور تھا اور وه اس کی طرف بہت مائل تھے، اسال

جرائد، مثال کے طور پر فقہ و اصول، سيرت و تاريخ، فلسفہ اور اسالمی عقائد کو عربی زبان ميں تاليف فرمايا ہے۔ آپ کی 
ھی ہيں جنہيں بارہا عراق، اکثر کتابيں اور جريدے زيور طبع سے آراستہ ہو چکے ہيں، جن ميں سے بعض کتابيں تو ايسی ب

ايران اور لبنان مينچھاپا جا چکا ہے، اور ان ميں سے کچھ کتابيں دنيا کی مختلف زنده زبانوں مثالً اردو، فارسی، انگريزی، 
  فرانسيسی اور ترکی زبانوں ميں ترجمہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہيں۔

مجيد ميں کشش اور اس کے جذاب ہونے کے بارے ميں اس  استاد معظم جناب مہدی آصفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ، قرآن
  طرح فرما رہے ہيں:

''قرآن مجيد ميں ايسی کشش اور جذابيت پائی جاتی ہے، جس کے ذريعہ قرآن انسان کو مقناطيسی انداز ميں اپنے مدار ميں 
پھر وه اپنے آپ کو اس سے جد ا کھينچ ليتا ہے اور جيسے ہی انسان قرآن کی مقناطيسی جذابيت کے مدار ميں پہونچتا ہے، 

  کرنے کی قدرت کو کھو بيٹھتا ہے اور اس ميں پوری طرح ضم ہو جاتا ہے۔ ''
 حضرت آية هللا عالی جناب الحاج آقائے محمد مھدی آصفی صاحب قبلہ دامت برکاتہ کے بعض مطبوعہ آثار مندرجہ ذيل ہيں:

  اسمائے کتب
١  

  التقوٰی في القرآن
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  ی ميںتقوٰی قرآن کی روشن
٢  

  العالقة الجنسية في القرآن
  جنسی روابط قرآن کی روشنی ميں 

٣  
  آية الکنز

  آئہ کنز (خزانہ کے بارے ميں) 
٤  

  وع القرآن
  قرآنی آواز

٥  
  الميثاق

  عہد و پيمان
٦  

  آية التطہير
  آئہ تطہير

٧  
  المذھب التاريخ في القرآن

  تاريخی مذہب قرآن کی نظر ميں
٨  

  الشہود في القرآن
  رآن کی نظر ميںشہود ق

٩  
  الوالء و البرائة

  تولٰی و تبریٰ 
١٠  

  الکلمات االبراہيمية العشرة
  حضرت ابراہيم کی دس باتيں

١١  
  االستعاذة 

  هللا سے پناه چاہنا
١٢  

  تفسير بخشی از سورٔه بقرة
  سورٔه بقره کی بعض آيات کی تفسير

١٣  
  تفسير سورٔه انفال

  سورٔه انفال کی تفسير
١٤  

  تفسيردر آمدی بر علم 
  علم تفسير پر ايک تبصره

١٥  
  الجسور الثالثة

  باہمی ربط دينے والے تين پل (کتاب ٰھذا)



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

 
 

  اور بہت سی دوسری کتابيں ہيں جو ابھی منظر عام پر نہيں آئی ہيں۔
آخر ميں استاذ عاّلم حضرت آية هللا الحاج شيخ محمد مھدی آصفی صاحب قبلہ کی صحت و سالمتی، عمر درازی اور ان کی 

 ر خود اپنے آپ کی روز افزوں توفيق کے لئے درگاه رب العّزت ميں آرزو مند اور دعا گو ہوں۔(مترجم)او

 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  دينی اور ثقافتی وراثت 
دينی ميراث اور اس کے مقدسات کا بعد والی نسلوں ميں منتقل کرنا، افکار و عقائد، رسم و رواج اور عمل کا ايک نسل سے 

دوسری نسل ميں منتقل کرنے کا نام دينی ثقافت ہے۔ اس ميراث کو منتقل کرنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہيں؛ جيسا کہ 
  ھ قواعد و ضوابط مقرر کئے گئے ہيں۔ نباتات، اور انسانوں کی زندگی کے لئے بھی کچ

ان قوانين پر عمل کر نے کے سبب، مذہب کو اس کی تمام ذاتی وراثتوں کے ساتھ بخوبی ايک نسل سے دوسری نسل ميں 
منتقل کيا جا سکتا ہے، چنانچہ جس مقام پر گذشتہ نسل کا خاتمہ ہوتا ہے وہيں سے آنے والی دوسری نسل کا آغاز ہوتا ہے۔ 

باب کے ذريعہ، اس عظيم دينی اور فکری تحريک کا آغاز جو حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہيم، نوح، انھيں اس
موسٰی، عيسٰی عليھم السالم اور حضرت محمد مصطفٰے ۖ کے ذريعہ ہم تک پہونچا ہے۔ ہم بھی اسی مستحکم اور استوار 

ی جڑوں کی شاخوں ميں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ان ماضی کا ايک حصہ اور تاريخ کی گہرائيوں ميں انھيں عميق اور طوالن
اسالمی معارف اور عقائد کے خزانوں کو دينی ميراث کے ذريعہ اس کے مقدسات کو سينہ بہ سينہ اور نسل در نسل منتقل 

  کرنے ميں مشغول ہيں۔
ت بخشی ہے، جيسا بيشک، يکے بعد ديگرے، ان ارتباطی پُلوں کی حفاظت نے، مذہبی وراثت کے انتقال کے کام ميں سرع

کہ ان ارتباطی پُلوں ميں رکاوٹ ايجاد کرنا اور ان کو ڈھا دينا، ايک نسل سے دوسری نسلوں کے درميان بہت بڑی رکاوٹ 
  سّد راه محسوب ہوگی۔ 

نتيجتاً اگر ان ارتباطی پُلوں کی فعاّليت کو سماج ميں مذہبی فرائض کی انجام دہی سے روک ديا جائے، تو بيشک نسل حاضر 
  کا گذشتہ نسلوں اور آنے والی تمام نسلوں کے درميان يکسر رابطہ ختم ہو جائے گا۔ 

  اور وه اہميت کے حامل خاص ارتباطی پُل مندرجہ ذيل ہيں: 
  ) گھر١(
  ) مدرسہ٢(
  ) مسجد٣(

سياست ميں  ان تينوں ارتباطی پُلوں کے ذريعہ ہميشہ سياست اور دين کی جدائی کے مسئلہ ميں دينی تحريک (يعنی دين اور
جدائی ممکن نہيں ہے) ہميشہ آگے آگے اور پيش قدم رہی ہے، زمانہ حاضر کو گذشتہ زمانہ سے اور اوالد کو ان کے باپ 

دادائوں (آباء اجداد) سے اس طرح منسلک کر ديا ہے جس طرح تسبيح کے دانوں کو ايک دوسرے سے پرو ديا جاتا ہے۔ 
م اور کليدی کردار کے ذريعہ جو مذہب کی تبليغ و ترويج اور نسلوں کو ا پس ) اور مسجد کے اس اہSchoolگھر، مدرسہ (

ميں ايک دوسرے سے جوڑنے کا وسيلہ ہيں۔ دين اسالم نے ان تينوں مراکز پر خصوصی توجہ مبذول کرائی ہے اور ان کے
ے کے بعد ہم ان پُلوں کےساز و کار پر خاص توجہ رکھنے کی سفارش اور نصيحت کی ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بيان کرن

  کليدی اور اساسی کردار ادا کرنے کے بارے ميں درج ذيل عبارت ميں اختصار سے وضاحت کررہے ہيں:

  ) ١گھر(
يہاں گھر سے مراد گھرانہ ہے۔ جوانوں ميں دينی وراثت کو منتقل کرنے ميں گھر اور گھر والوں کا کردار بہت زياده اہميت 

قائد کی بنياديں ايک بچہ کی شخصيت کے نکھار پر موقوف ہيں۔ اس کی شخصيت ميں نکھار کا حامل ہے؛ اس لئے کہ ع
گھر اور گھر والوں سے وجود ميں آتا ہے۔ يہ بنيادی چيزيں انسان کی شخصيت کو اجاگر کرنے ميں اس کے مستقبل کے 
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  حوالہ سے بہت تيزی سے اثر انداز ہوتی ہيں۔
  لی نے امام حسن مجتبٰی سے فرمايا:موالئے کائنات امير المؤمنين حضرت ع

  )١قَْبَل اَْن يَّْقُسَو قَْلبَُک َو يَْشتَِغُل لُبَُّک)َ ( ( اِنََّما قَْلُب اْلَحَدِث َکااْلَْرِض اْلَخالِيَِّة، َما اُُ◌ْلِقَ◌ فِْيھَا ِمْن َشْ◌ِئٍ◌ قَبِلَْتہُ، فَبَاَدْرتَُک بِااْلََدبِ 
کہ اس ميں جو بھی چيز ڈالی جاتی ہے، وه اس کو قبول کر ليتی ہے، اسی لئے ميں ''بچہ کا دل اس آماده زمين کے مانند ہے 

  نے تمھيں پہلے ادب سکھانا شروع کرديا، قبل اس کے 
..............  

  ۔٣٩٣)نہج البالغة صبحی صالح ص١(

فکر تم کو دوسرے  کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارے سر ميں کوئی دوسرا سودا پرورش پانے لگے'' (يعنی تمہاری
  امور ميں مشغول کردے۔)

ہر گھر کی سالمتی اور امنيت اس کے لئے بنيادی حيثيت رکھتی ہے، لڑکوں کو صحيح تربيت دينے ميں سالمتی کے اثرات 
بہت زياده ہيں اور ان کو کليدی حيثيت حاصل ہے؛ جيسا کہ گھر کے اندر کا فساد (فاسد گھرانہ) نسل نو کو فساد ميں آلوده 

  کرنے اور جوانوں کو برباد کرنے ميں اساسی اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 
  رسول اکرم ۖ سے روايت کی گئی ہے: 

  )١( َما ِمْن بَْيٍت لَْيَس فِْيِہ َشْ◌ئ ِمَن اْلِحْکَمِة ااِلَّ َکاَن َخَراباً.) (
بھی باقی نہ رہے) بال شک و شبہہ يہ گھر ''جس گھر ميں حکمت کا يکسر گذر نہ ہو، (يعنی حق و حقيقت کا بالکل نام و نشان

  بربادی کے دہانے پر ہے۔''
اس کے بر خالف، صالح اور نيک گھرانہ؛ ايسا گھرانہ ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ نسلوں کی اصالح اور اس کے 

ے۔ مذہب سنوارنے اور سدھارنے کی صالحيت اور قدرت کو بڑی ہی جد و جہد اور عرق ريزی کے ساتھ بروئے کار الئ
کے مقدسات اور اس کی وراثت کو بڑی ہی ديانت اور امانت داری کے ساتھ اس نسل کے حوالہ کردے جس کی وه خود 

  پرورش کر رہا ہو۔
  موالئے کائنات امير المؤمنين حضرت علی عليہ السالم نے دين، دينداری اور 

..............  

  ۔ ٣٨٢، ص١)مجمع البيان ج١(

رآمدات کا خالصہ نيز اس کے ايک نسل سے دوسری نسل ميں منتقل کرنے کی کيفيت کو اپنے بيٹے تاريخی معلومات اور د
  امام حسن مجتبٰی عليہ السالم سے اس طرح بيان فرمايا:

ْرُت ُعْمَر َمْن َکاَن قَْبِلْ◌، َو قَْد نَظَْرُت ِف اَْعَمالِِہْم َو فَکَّْرتُ  َ◌! اِنِّ َو اِْن لَْم اَُکْن ُعمِّ ِف اَْخبَاِرِہْم و َِسْرُت ِف آثَاِرِہْم، َحتّیٰ ُعْدُت (اَْ◌ بُنَّ
لِِہْم اِلٰی آِخِرِہْم فََعَرْفتُ  ْرُت َمْع اَوَّ َصْفَو َذِلَک ِمْن َکِدِره، َو نَْفِعہ ِمْن َضَرِره،  َکاََحِدِہْم، بَْل َکاَنِّ بَِماْ اِْنتَہٰی اِلَّ ِمْن اُُموِرِہْم قَْد ُعمِّ

ْفُت َعْنَک َمْجہُولَہ۔) (فَاْْستَْخلَْصُت لَ  ْيُت لََک َجِمْيلَہُ، َصرَّ   )١َک ِمْن ُکلِّ اَْمٍر نَِخْيلَہُ َو تََوخَّ
''اے ميرے لخت جگر! اگرچہ ميں نے اتنی عمر نہيں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، ليکن ميں نے ان کے اعمال 

ر دقت کی ہے؛ ان کے آثار ميں سير و سياحت کی ہے۔ ميں ميں غور و خوض کيا ہے، ان کے اخبار ميں غور و فکر او
صاف اور گندے کو خوب پہچانتا ہوں۔ نفع و ضرر ميں امتياز (کی صالحيت) رکھتا ہوں۔ ميں نے ہر امر کی خوب چھان بين 

تم  کرکے اس کا نچوڑ اور حقيقت سامنے پيش کر ديا ہے اور سب سے اچھے کی تالش کر لی ہے اور بے معنی چيزوں کو
  سے دور کر ديا ہے۔''

  حضرت امير المؤمنين موالئے کائنات امام علی بن ابی طالب عليہما السالم نے 
روشنی ڈالی ہے، جس ميں آپ نے اپنی حد درجہ عالی تربيت و پرورش نيز حضرت کی شخصيت کی تعمير ميں کن کن 

  چيزوں کی رعايت کی گئی اس کی اس طرح خبر دے رہے ہيں:
..............  

  ۔٣١)نہج البالغة نامہ ١(



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

 
 

ِن اِلٰی َصْدِره، َو يَْکنِفُِن (و َقَْد َعلِْمتُْم َمْوِضِع ِمْن َرُسوِل ّهللاِ ۖ بِاْلقََرابَِة اْلقَِرْيبَِة و َاْلَمْنِزلَِة اْلَخِصْيَصِة، َوَضَعِن ِف  ِحْجِره َو اَنَا َولَد يَُضمُّ
ِن َجَسَدهُ، يَُشمُّ  ْيَئ يُلَقُِّمنِْيِہ، و ََما َوَجَد ِل َکِذْبة ِف قَْوٍل، و َالَ َخْطلٍَة ِف فِْعِلٍ◌... وَ ِف فََراِشہ و َيََمسُّ  لَقَْد ُکْنُت ِن ِعْرفَہُ، َو َکاَن يَْمَضُغ الشَّ

ہ يَْرفَُع ِل ِف ُکلِّ يَْوٍم ِمْن اَْخالَقِہ ِعْلماً، و َيَأُْمرُ  ْقتَِداِئ بِہ و َلَقَْد َکاَن يَُجاِورُ ِف ُکلِّ َسنٍَة بَِحَراَئ فَأََراهُ،  اَتَّبُِعہُ اِتِّبَاَع اْلفَِصْيِل اَثََر اُمِّ بِااْلِ
ِ ۖ َوَخِدْيَجةَ و َاَنَا ْسالَِم َغْيَر َرُسوِل ّهللاٰ سَ  و َاَل يََراهُ َغْيِر. َولَْم يَْجَمْع بَْيت َواِحد يَْوَمئٍِذ ِف ااْلِ الَِة و َاَُشمُّ ِرْيَح ثَالِثُہَُما. اَرٰی نُوَر اْلَوْحِ◌ َو الرِّ

ِة.)(   )١النُّبُوَّ
''رسول اکرم ۖ کے نزديک ميرے مقام اور ميری منزلت اور آپ سے ميری رشتہ داری اور قرابتداری اور آپ سے ميری 

قربت کو خوب جانتے ہو۔ انھوں نے بچپنے سے ہی مجھے اپنی گود ميں ليکر اپنے سينے سے لگاتے، اپنے بستر پر 
ہی ميرا جسم آپ کے بدن مبارک سے مس ہوتا تو آپ مجھے مسلسل شميم رسالت سے سر فراز فرماتے۔ اورسالتے، جيسے 

آپ غذا کو اپنے دانتوں سے چبا کر مجھ کو کھالتے تھے۔ نہ انھوں نے ميری گفتار ميں جھوٹ کا مشاہده کيا، اور نہ ہی 
ھا۔ ... اور ميں ہميشہ ہر حالت (سفر و حضر) ميں آپ ميرے اعمال و کردار ميں کبھی کسی لغزش کو سرزد ہوتے ہوئے ديک

  کے ساتھ اسی طرح چلتا تھا، جيسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پيچھے پيچھے چلتا ہے۔ ہر روز آپ اپنی اخالقی 
خصوصيات کی مجھے نشاندہی فرماتے اور پھر مجھے اس کے اتباع پر مقرر فرماتے تھے۔ آنحضرت ہر سال ايک وقت 

ں جاکر خلوت اور گوشٔہ تنہائی اختيار فرماتے تھے، جہاں فقط ميں ہی آپ کے نور کو ديکھنے پر قادر تھا، وہاںغار حرا مي
پر کوئی اور نہ ہوتا تھا۔ اور يہ کسی اور کے بس کا روگ بھی نہ تھا۔ اس وقت رسول خدا ۖ اور خديجہ کے عالوه مسلمان 

ه تيسرا صرف ميں تھا۔ صرف ميں نور وحی و رسالت کا مشاہده کرتا گھر ديکھنے کو نہيں ملتے تھے، ان لوگوں کے عالو
  تھا، اور شميم نبوت سے اپنے دل و دماغ کو معطر رکھتا تھا۔''

..............  

 ،]خطبٔہ قاصعہ [١٩٢)نہج البالغة خطبہ ١(
 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  )٢مدرسہ(
مدرسہ سے مراد وه دينی مراکز، وسائل اور ذرائع تبليغ ہيں، جو انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ميں لوگوں کی دينی 

تحريک اور جوانوں کو تعليم دينے کا واحد وسيلہ اور ذريعہ ہيں اور اس کا ميدان بہت وسيع ہے۔ مدرسہ، کتاب اور جوانوں 
م دينے والے افراد، اور مدرسين، دينی و مذہبی نيز ثقافتی و تربيتی کو ششيں، رسم کی تعليم کے لئے مختلف طريقٔہ کار، تعلي

  الخط، ( طرز تحرير) زبان، مذہب، تبليغات، اور اخبارات وغيره وغيره سب کو شامل ہے۔
ں اس وسيع دائره کے تحت مدرسہ ان اہم ترين پلوں ميں سے ايک ہے جو دينی وراثت کو ايک نسل سے دو سر ی نسل مي

منتقل کرنے، بعض نسلوں کو بعض دوسری نسلوں سے جوڑنے اور اسی طرح ترقی يافتہ نسل کو پست او ر عقب مانده نسل
  سے جوڑ کر ان ميں آپس ميں ميل مالپ کی ذمہ داری کا حامل ہے۔

سان اپنی ابتدائی تعليم کو چنانچہ يہ (مدرسہ) تمام لوگوں کی پہلی اور ابتدائی تعليم گاه، گھر ہی ميں سمٹ جاتی ہے، اور ہر ان
گھر ہی سے حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اس لئے بال شک و شبہہ دوسرے درجہ ميں، يعنی اس کی تعليمات کا دوسرا 

  ) ہے؛ جہاں اس کی عقل ميں نکھار آتا ہے۔ Schoolمرکز مدرسہ اور اسکول (
کے احترام کے بارے ميں بہت زياده تاکيد اور اسالمی قوانين اور اس کے دستور ميں استاد کی عظمت و منزلت اور اس 

شفارش کی گئی ہے، ہمارے اور آپ کے پانچويں امام، حضرت امام محمد باقر ـ نے رسول خدا ۖ سے نقل کرتے ہوئے 
  فرمايا:

  )١اْلھََواِئ َو َجِمْيُع اَْھِل السََّماِئ َو ااْلَْرض)( (اِنَّ ُمَعلَِّم اْلَخْيِر يَْستَْغفُِر لَہُ َدَوابُّ ااْلَْرِض و َِحْيتَاُن اْلبَْحِر َو ُکلُّ ِذ ُروٍح فِ 
جو استاد نيکيوں کی تعليم ديتا ہے، اس کے لئے زمين پر تمام بسنے، چلنے اور رينگنے والے، دريا کی مچھلياں، ہوا اور 

خلوق اس استاد (اور فضا ميں زندگی بسر کرنے والے، اسی طرح زمين و آسمان ميں بسنے والی (خداوند عالم کی) تمام م
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  معلم) کے لئے استغفار کرتی ہيں۔''
  امام صادق نے بھی ارشاد فرمايا:

  (َمْن َعلََّم َخْيراً فَلَہُ بِِمْثِل اَْجِر َمْن َعِمَل بِہ. قُْلُت: فَأِْن 
  )٢قُْلُت: و َاِْن َماَت ؟ قَاَل(ع): و َاِْن َماَت)۔(َعلََّمہُ َغْيُرهُ يَْجِری َذلَِک لَہُ ؟ قَاَل(ع) اِْن َعلََّم النَّاَس ُکلَّہُْم َجرٰی لَہُ. 

..............  

  ۔١٧، ص٢)بحاراالنوار ج١(
  ١٧ص ٢)بحاراالنوار ج٢(

ہر وه شخص جو خير کی تعليم دے، اس کا اجر اس شخص کے جيسا ہے جس نے اس پر عمل کيا ہو۔ راوی نے سوال کيا: 
تعليم حاصل کی ہو اور بعد ميں دوسرے شخص کو تعليم دے، تو اس کا اگر وه شخص جس نے اس (استاد) سے براه راست 

اجر کيا ہوگا؟ آپ نے فرمايا: اگر دوسرا فرد (يعنی سيکھ کر سکھانے واال) روئے زمين پر بسنے والے تمام لوگوں کو بھی 
نے پھر سوال کيا: اگر  اس کی تعليم دے دے، پھر بھی سکھانے والے پہلے استاد کے اجر ميں کوئی کمی نہيں ہوگی۔ راوی

پہلے واال استاد دنيا سے اٹھ چکا ہو تو کيا ہوگا ؟ تو حضرت نے (اس سوال کے جواب ميں) فرمايا : پھر بھی اس کے اجر 
  ميں کوئی کمی واقع نہيں ہوگی اور اس کو (يعنی پہلے والے استاد اور معلم کو) وہی اجر ديا جائے گا۔''

  سے يوں نقل فرمايا: حضرت امام صادق نے رسول خدا اۖ 
َواِسی، فَيَقُ  َکاِم اَْو َکاْلِجبَاِل الرَّ ُجُل يَْوَم اْلقِيَاَمِة َو لَہُ ِمَن اْلَحَسنَاِت َکالسََّحاِب الرُّ ی لِی ٰھذا و َلَْم اَْعِمْلہَا؟ فَيَقُوُل: (يَِجٔیُ الرَّ وُل: يَاَربِّ اَنّٰ

  )١ُل بِہ بَْعَدَک)(ٰھذا ِعْلُمَک الَِّذی َعلَّْمتَہُ النَّاَس يُْعمَ 
''قيامت کے دن ايک شخص عرصہ حساب ميں اليا جائے گا، اس عالم ميں کہ اس کی نيکياں بادلوں کی طرح آفاق ميں پھيلی 
اور مستحکم پہاڑوں کی طرح استوار ہوں گی۔ وه شخص آتے ہی (يہ سب نيکياں ديکھنے کے بعد) بڑی حيرت اور بے چينی

روردگار! اور اے ميرے پالن ہار! ميں کہاں؟ اور اتنی ساری نيکياں کہاں؟! ميں نے ان سب سے بول پڑے گا: اے ميرے پ
  نيکيو ں کو ہرگز انجام نہيں ديا۔ خدايا! يہ ميرے اعمال نہيں ہيں، 

..............  

  ١٨، ص٢)بحاراالنوار ج١(

علم ہے جس کو تونے لوگوں کو سکھايا ہے اور  ميں نے ا ن تمام اعمال کو انجام نہيں ديا تو اسے بتايا جائے گا: کہ يہ وہی
  انھوں نے تيرے اس دنيا سے اٹھ جانے کے بعد اس پر عمل کيا ہے۔''

  عبد الرحٰمن َسلَِمی نے حضرت ابا عبد هللا امام حسين ـ کے بيٹوں ميں سے 
  ايک بيٹے کو سورٔه حمد کی تعليم دی۔ جب اس بچے نے سوره حمد کو اپنے والد گرامی 

امام حسين ـ) کے حضور تالوت کی تو امام نے بہت سارا مال زيورات اور گہنے اپنے بيٹے کے معلم کو بخش (حضرت 
  ديئے اور اس (معلم) کے منھ کو موتيوں سے بھرديا۔ جب آپ سے اس کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا: 

 )١نے کی اجرت کے برابر ہرگز قرار نہيں پاسکتی!''(''مال اور زيورات کی اتنی تھوڑی سی مقدار اس (استاد) کے تعليم دي
..............  

  ٢٩، ص١؛ مستدرک الوسائل، ج٢٢٢، ص٣)المناقب ابن شہر آشوب، مطبوعہ نجف اشرف، ج١(

  

  )٣مسجد (

ارتباطی پلوں کی قسموں ميں سے تيسرا اور آخری پل جو تہذيب و ثقافت کے اعتبار سے ايک نسل کو دوسری نسل سے 
ا ہے،وه مسجد ہے۔ (يعنی وه تيسرا وسيلہ جس کے ذريعہ دين ميں وسعت ديکر اس کی حفاظت کی جائے۔) اسالم ميں جوڑت

مسجد، عبادت اور فکری ارتقا نيز انتظام و انسجام کا بہترين مرکز ہے، اخالقی، سياسی اور نيک کاموں کی انجام دہی پر 
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  ، اور اس طرح کی کوشش اور تعاون اور يہ (مسجد) خدمت خلق کا بہترين مرکز ہے
  فعاليت ميں کليدی اور بنيادی کردار ادا کرتا ہے؛ نيز يہ جگہ ايک مقدس فريضہ کو اپنے دامن 

  ميں لئے ہوئے ہے۔
درج ذيل بيان مسجد کے کردار اور اس کے ابدی نقوش اور اس کی اہميت اور حيثيت کو اسالم نے بڑے آب و تاب کے ساتھ 

  اس طرح بيان کيا ہے۔ 
  موالئے کائنات موالئے کائنات امير المؤمنين حضرت علی نے اس سلسلہ ميں اس طرح فرمايا:

۔ٔاَْو ٥تَِظرة ۔ٔاَْو َرْحَمةً ُمنْ ٤۔ٔاَْو آيَةً ُمْحَکَمةً ٣۔ٔاَْو ِعْلماً ُمْستَْطِرفاً ٢۔ٔاَخاً ُمْستَفَاداً فِی ّهللاٰ ١(َمِن ْاْختَلََف اِلٰی اْلَمْسِجِد، ٔاََصاَب اِْحدٰی الثََّماِن: 
هُ َعْن َردًی    َکلَِمةً تَُردُّ

  )١۔ٔاَْو َحيَاًئ)(٨۔ٔاَْو يُْتَرُک ُدْنيَا َخِسْيَسةً ٧۔ٔاَْو يَْسَمُع َکلَِمةً تَُدلُّ َعلٰی اْلھُدٰی ٦
۔ ١''جو شخص بھی مسجد ميں رفت و آمد رکھتا ہے ، اس کو ان آٹھ چيزوں ميں سے ايک چيز ضرور حاصل ہو جاتی ہے: 

۔ اور ايسی رحمت و بخشش جس کا انتظار کيا جا٤۔ مستحکم نشانی؛ ٣۔ نت نئی اور جديد معلومات؛ ٢ن ميں بھائی چارگی؛ دي
۔ ايسی بات پر کان دھرنے اور غور سے سننے ٦۔ ايسی بات جو ہم کو پستی اور ذلت (ہالکت) سے دور کردے ؛٥رہا ہو؛ 

۔ اور اس ذليل اور پست دنيا کو ترک کر دے ٧س کی ہدايت کر سکے؛ کی توفيق جو انسان کو صحيح راستہ دکھائے اور ا
  ۔ حيا کو اپنا پيشہ بنالے۔''٨اور اس سے لو نہ لگائے؛

  اسالمی تاريخ ميں، مسجديں، دينی اور مذہبی مدارس، وه منبر جو اخالق اور تربيت 
..............  

  ٣٥١، ص٨٣)بحاراالنوار ج١(

ميں مددگار ہيں، فعاليت و کوشش اور جد و جہد کے مراکز، معاشرتی، سماجی اور کے رواج اور اس کو وسعت دينے 
سياسی خدمات ميں سماجی اور معاشرتی مراکز، اور ايسے پرکار (فعاّل) ادارے، مسلمانوں کی زندگی ميناسالمی تمدن کی 

ثيت کے حامل ہيں، جيسا کہ يہی وراثت کو ايک نسل سے دوسری نسل ميں منتقل کرنے ميں بنيادی ذمہ داری اور کليدی حي
مراکز اسالمی افکا رکے مضبوط قلعے اور مقدسات اسالمی بھی شمار کئے جاتے ہيں۔ انھيں محاذوں کے ذريعہ مسلمان 

  اپنی فکری اور مذہبی وراثت کو جاہل دشمن کی غارت، يلغار اور لوٹ پاٹ سے بچا ليتے ہيں۔

  حوزه علميہ اور دينی مدارس کی بنياد 
واسطہ کہ مساجد اپنے نقش اور کردار کو امت اسالمی کی خدمت ميں اپنی پوری قدرت کے ساتھ بہ حسن و خوبی نيز اس 

اپنی دينی اور مذہبی وراثت کو بعد والی نسلوں ميں منتقل کر سکيں، الزم اور ضروری ہے کہ انسانی اور مذہبی حمايت 
ان مقررين کو جو لوگ عوام کو ہوشيار بنانے اور اسالمی معاشره برقرار رکھيں۔ کيوں کہ مسجديں دانشوروں، خطبا اور 

ميں انقالب برپا کرنے کی تحريک کی ذمہ داری کے حامل ہيں ، ان کے لئے يہ بات ضروری ہے اور يہ اہم فريضہ بھی 
ہے۔ اس امر کی  انھيں دينی اداروں اور مراکز (حوزٔه علميہ يا دينی اور مذہبی مدارس کے وجود ) کے ذريعہ امکان پذير

) کا قيام ہے، (دينی اعلٰی مدارس) جن کی ذمہ داری colleges Islamicانجام دہی ان امور کی بجا آوری، اسالمی اسکولوں (
  اسالم کے مختلف گوشوں اور دينی مسائل ميں خاص مہارت کے حامل افراد کی تربيت مقصود ہے۔

وطن سے کوچ کريں اور اس طرح دين اسالم کی گہرائيوں اور ان کی اس بنا پر الزم ہے کہ بعض مسلمان اپنے عالقوں اور
تہہ تک پہونچ کر پوری طرح مہارت حاصل کرليں اور اس کو بڑی ہی عرق ريزيوں سے حاصل کرنے کی پوری کوشش 

لئے، آئہ کرتے ہوئے، اپنے کليدی اور اساسی کردار کو بروئے کار الئيں، تاکہ عوام الناس کی مشکالت کا حل نکالنے کے 
  کريمہ کے مطابق اس حساس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا کر عوام کے مختلف مسائل کا مناسب جواب دے سکيں۔ 

ْيِن َو لِيُْنِذُروا قَْوَمہُْم اَِذا َرَجعُ    يَْحَذُرْوَن) وا اِلَْيِہْم لََعلَّہُمْ (فَلَْوالَ نَفََر ِمْن ُکلِّ فِْرقٍَة ِمْنہُْم طَائِفَة لِيَتَفَقَّہُوا فِی الدِّ
''ہر گروه ميں سے ايک گروه (کے لوگ) کوچ کيوں نہيں کرتے، تاکہ دينی مسائل کا علم حاصل کريں اور علم حاصل کرنے

  )١کے بعد اپنے يہاں (وطن) کے لوگوں کے پاس پلٹ آئيں اور ان کو ڈرائيں شايد وه لوگ ڈرنے لگيں۔''(
ہبی اداروں کو شامل ہے، جن کو اصطالحاً (مدارس علميہ ) دينی مدرسوں کے نام اس بنا پر ''مسجد کی بنياد '' جو کہ تمام مذ

سے جانا جاتا ہے۔ ان اداروں اور دينی مدارس کے قائم کرنے والوں کو ہم ''مرجعيت'' کے نام سے جانتے ہيں۔ مقام افتا ميں 
  ے ملحق کر تے ہيں۔فتوٰی دينے والے لوگ، وعظ و نصيحت اور اخالقی تقارير کے مراکز کو بھی اس س
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مسجد اپنی اس وسيع و عريض تعريف کے ساتھ لوگوں کی زندگی کے وسيع معيار اور مالک کو اپنے اندر سموئے ہوئے 
ہے۔ اُن ميں سے سب سے اہم افکار اور مقدسات کو انسانی تاريخ ميں ايک نسل سے دوسری نسل ميں منتقل کرنے کا ذريعہ 

، جو اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ہماری مذہبی اور دينی وراثت کو نابودی اور ہر قسم اور اہم ترين قلعہ شمار ہوتا ہے
  کے انحراف، گمراہی اور کجی سے بچا سکے۔ خصوصاً اِن تلخ تجربوں کے دوران، اس طوالنی 

  عرصہ ميں ہماری ترقی کے بہت سے پل اور مذہبی قلعے جن کو ہمارے دشمنوں نے ہم سے 
لمين پر کاری ضرب لگا ئی ہے؛ ان سب چيزوں کو دشمن کے چنگل سے چھڑا کر دوسری نسلوں ميں چھين کر اسالم و مس

  منتقل کرديں۔
ان دشوار گذار برسوں ميں، مسجد نے اپنے استقالل کو محفوظ کرنے ميں کاميابی حاصل کرلی ہے۔ دشمن اس قوی اور 

اريوں کی انجام دہی ميں، منحرف کرنے ميں ناکام رہا ہے۔ مستحکم اداره کو ختم کرنے، اس پر گھراؤ اور اس کو اپنی ذمہ د
اس محاذ پر، مسجد، مذہبی پناه گاہوں اور قلعوں ميں سب سے آخری پناه گاه اور قلعہ تھی، جس نے مغربی (انگريزی) 

ں) کے برباد تحريکوں سے ڈٹ کر مقابلہ کيا۔ اگر ايسا نہ ہوتا تو ہمارے دين کا کوئی بھی سرمايہ مغربی لوگوں (انگريزو
  کرنے اور نابود کرنے سے بچ نہ پاتا، نتيجتاً تمام اسالمی آثار مٹ کر ہستی سے ختم ہو جاتے۔

..............  

 ١٢٢)سوره مبارکہ توبہ آيت١(
 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  ماضی اور مستقبل کے ارتباطی پُلوں کاانہدام 
گھر، (گھرانہ) مدرسہ اور مسجد يہ ايسے تين ارتباطی پل ہيں جو ہمارے دين و مذہب اور تہذيب و تمدن کو ايک نسل سے 
دوسری نسل ميں منتقل کرتے اور ہم کو گہری جڑوں کے ساتھ ہمار ی تہذيب و تمدن اور ثقافت سے جوڑ تے ہيں۔ اگر يہ 

تو ہمارا گذشتہ زمانہ سے بالکل رابطہ ختم ہو جاتا، اسالمی امت جس کی راستے آپس ميں بہم جوڑ دينے والے پُل نہ ہوتے 
جڑيں تاريخ ميں بہت مستحکم اور استوار ہيں نيز دينی و مذہبی تہذيب و تمدن کی حامل ہيں، اس کی بنيادوں ميں، حقيقت اور 

يک ايسے (بے خاصيت) پودے گہرائی پائی جاتی ہے اور ايسی صورت ميں يعنی جب اس کا رابطہ ختم ہو جائے تو وه ا
ميں تبديل ہو جائے گا جس ميں گہری جڑيں نہيں پائی جاتيں اور بہت ہی سطحی ہوتی ہيں۔ وه درخت جس کی جڑيں گہری 

اور ثابت ہيں اور شاخيں آسمان سے متصل يعنی بہت ہی بلند ہيں وه ايک خود رو، بيکار اور زائد پودے اور سبزے ميں 
ے بعد آہستہ آہستہ فنا کے گھاٹ اترجائے گا، جس طرح يہ خودرو پودا اُگا تھا اسی طرح وه اپنی تبديل ہو جائے گا، اس ک

  ابتدائی حقيقت کی طرف پلٹ جائے گا۔
بالشک و شبہہ جس طرح اسالم ان ارتباطی (گذر گاہوں) پلوں کی حفاظت ميں کوشاں اور امت اسالمی جس کو مؤثر بنانے 

ی ہے، ٹھيک اس کے بر خالف عالمی سامراج اور استکبار بھی اپنی پوری طاقت اورکے لئے اپنی ساری قوت صرف کررہ
قدرت کے ساتھ ان ارتباطی پلوں کو پورے طور سے منہدم کرنے ميں لگا ہوا ہے۔ ہر روز ايک نہ ايک ترکيب، حيلہ حوالہ 

ہی وثوق و اطمينان اور جرٔات  اور نت نئے ہتھکنڈوں کو بروئے کار النے کی کوششوں ميں سر گرم ہے۔ اس بات کو بڑے
کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، کہ ہماری باہمی زندگی ميں سياسی کھائی ايجاد کرکے ہمارے اور کافر برادری کے درميان ايک 

  جنگ چھيڑ دی ہے، جو ان پلوں کے ''توڑنے اور جوڑنے'' کی صورت ميں ہمارے درميان باقی ہے۔ 
آگے پيچھے کرنے والے نوکر شاہی لوگوں، حکومت کے ذمہ داروں اور دانشوروں  سامراج کی استکباری طاقتيناور ان کے

کے ذريعہ اسالم ميں پھوٹ ڈالنے کی اپنی جيسی کوشش ميں کوئی کسر نہيں چھوڑی ہے، اس زور آزمائی کو قدامت 
عالوه کچھ اور ہی ہے۔ پسندی، بنياد پرستی بنام جدت پسندی اور فکر نو کی جنگ کا نام دے ديا ہے، جبکہ حقيقت اس کے 

قدامت پسندی اور فکر نو کے در ميان کوئی گير و دار نہيں پائی جاتی ہے، بلکہ يہ جنگ باہمی ارتباطی پُلوں کو منہدم 
کرنے اور ان کی تعمير نو سے متعلق ہے۔ عالمی سامراج اور استکبار کی ساری کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ امت مسلمہ
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ی جڑوں والی تاريخ سے بالکل جدا کر دے۔ وه ارتباطی پل جو دور حاضر اور زمانٔہ حال کو کو اس کے ماضی کی گہر
ماضی اور مستقبل سے جوڑ تے ہيں، ان رابطو ں کو بالکل سے منہدم اور خاک سے يکساں کر دے۔ اس کے بر خالف 

ں، ان دھوکہ دھڑيوں، مکاريوں اور صالح اور مخلص لوگ اسالمی امت کی جہاں ديده، آگاه، ہوشيار اور تجربہ کار اوالدي
فريب ميں آنے والی نہيں ہيں، ان کی ساری کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے حال کو (حاضر کو) گذشتہ کل يعنی 

ماضی سے پوری طرح جوڑ ديں۔ نيز ہماری (دينی اور مذہبی) وراثتيں اور ان کی تاريخ ميں گہری جڑوں کی حفاظت اور 
  رت فکر مند ہيں کہ کيسے اس امانت کو آنے والی نسلوں کے حضور صحيح و سالم پيش کر ديں۔ بقاء کے لئے بہر صو

) (وه Universityتوڑنے اور جوڑنے کے درميان کا يہ اختالف ہر مقام اور موقع پر پايا جاتا ہے۔ مدرسہ و اسکول، جامعہ (
ور پيشہ، ادبيات، اصطالحيں، رسم و رواج، زبان، تحرير اعلٰی تعليم گاه جس کو' دانشگاه ' بھی کہا جاتا ہے) سڑکيں، ہنر ا

اور رسم الخط، شعر گوئی، طرز زندگی، طرز فکر، محاوراتی زبان اور ہماری زندگی ميں رائج بہت سی دوسری چيزيں 
  ہيں؛ جس کے لئے بعض لوگ اپنے ذاتی منافع کے حصول کے تحت اختالف کے بيج بوتے پھرتے ہيں۔

   ثقافتی تخريب کاری
اس مقام پر يہ سوال اٹھتا ہے: عالمی استکبار ہماری تہذيب و ثقافت کے خالف تخريبی رويہ اختيار کرنے کے لئے کيوں 

  کمر بستہ، ہمارے مذہب و تمدن کو نابود کرنے کے کيوں درپے ہيں؟
ں اور عالمی استکباريہ سوال، بہت ہی بر محل، اچھا اور مناسب ہے، بے شک استکباری جنگ کا منصوبہ بنانے والے لوگو

کے نزديک، ہمارے تمدن اور اسالمی ثقافت کی کوئی اہميت نہيں ہے، ان کے لئے يہ بات کسی خاص اہميت کی حامل نہيں 
ہے کہ وه اس کے بدلہ کوئی تہذيب و ثقافت پيش کريں؛ بلکہ وه تو سرے سے کسی تہذيب و ثقافت اور تمدن کے پيشوا اور 

کہ کسی تمدن کے بارے ميں سوچيں۔ ان ميں برائے نام بھی تہذيب نہيں پائی جاتی ہے کہ ان کو امن کے سفير ہی نہيں ہيں 
کسی تمدن اور تہذيب کے مٹانے کے بارے ميں غور و خوض کی ضرورت پڑے، اس (تہذيب و ثقافت اسالمی ) کے بدلہ 

ايہ کو ہر ممکن طريقہ سے ڈھونڈھ کسی اور تمدن اور ثقافت کو النے کی سو چيں؛ بلکہ يہ لوگ مال و دولت اور سرم
نکالنے ميں خاصی مہارت کے حامل، شباب و کباب کے متوالے، سنہرے اور کالے سونے کو ہر جگہ ،بہر صورت اور ہر 

  قيمت پر اکٹھا کرنے کی جستجو اور تالش ميں ہيں۔
بول کر ليتا ہے۔ اسے بھی جو بھی شرق و غرب کے بارے ميں شناخت رکھتا ہے، بغير کسی چوں چرا کے اس حقيقت کو ق

چھوڑيں، وه ساده لوح لوگ جو يہ تصور کرتے ہيں کہ مغرب کا سرمايہ داری اور شرق کا اشتراکيت کا نظام (کميونزم) يہ 
دونوں ہماری زندگی ميں انسانی اور اخالقی کردار ادا کرتے ہيں! وه بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہيں۔ در حقيقت، غرب و 

ميہ کی زندگی ميں مذہبی خراب کاری، تباہی اور ايک نسل کو دوسری نسل سے جوڑنے والے ارتباطی شرق اس ملت اسال
  پلوں کو ڈھانے اور بنيادوں کو جڑ سے اکھاڑپھينکنے سے، کن منافع اور مصالح کی تالش ميں ہيں؟ 

ے اور اس کو ہتھيانے کے ميری نظر ميں يہ قضيہ بھی ان کی اسی سنہرے اور کالے سونے کو لوٹنے، اس کو غارت کرن
  لئے دانت تيز کرنے کی طرف پلٹتا ہے کہ سنہرے اور کالے سونے پر قبضہ جماليں۔ 

بيشک اگر مذہب اور دين کی بنياديں گہرائی ميں اتری ہوئی ہوں تو اس کے ذريعہ امت مسلمہ ہر قسم کی غارت گری، 
ر استعداد پيدا ہو جاتی ہے۔ يہ خاصيت، ہر گہری جڑ بربادی اور نظامی حملوں کاقطعی طور پر مقابلہ کی صالحيت او

رکھنے والی تہذيب و تمدن ميں پائی جاتی ہے۔ (يعنی جو قوم و ملت ان صفات اور خصوصيات کی حامل ہو اس ميں ان 
  صالحيتونکا پيدا ہو جانا فطری امر ہے۔ مترجم)

تمدن سے باہمی ربط رکھے اور اس سے منسلک ره  اسی بناپر، جب تک ايک امت اپنے گذشتہ اور اپنے تہذيب و ثقافت اور
کر اپنی تاريخی اور ثقافتی شخصيت کی طرف متوجہ رہے تو اس کے بارے ميں آگاہی ضرور حاصل کرلے گی۔ وه قوم ہر 

قسم کے حملے، ناجائز قبضے اور غلط فائدے اٹھانے والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اجنبی لوگوں کے سياسی اور فکری 
قابلہ ميں اٹھ کھڑی ہوگی؛ يعنی فوراً قيام کرنے پر آماده ہو جائے گی اور اس طرح سے فتح و ظفر اور کاميابی نفوذ کے م

  اس کے قدم چومنے لگے گی۔
مغربی افراد، اپنا تسلط جمانے اور مسلمانوں کے درميان نفوذ پيدا کرنے کے لئے مسلمانوں کے درميان وارد ہو گئے، تاکہ 

يں اورطرح طرح کے بہانے بنا کر ہر ممکنہ تدبير کے ذريعہ ان کے درميان اپنی جگہ بنانے ميں ان کو ہر طرف سے لوٹ
کامياب ہو جائيں۔ البتہ مغربی دنيا يہ جانتی ہے کہ امت مسلمہ کسی بھی اجنبی اور غيرکی دخالت کو برداشت نہيں کرسکتی۔ 

ر آماده ہوجائے گی۔ وه قوم اس نکتہ کی طرف متوجہ ہے کہ لٰہذا وه ہر قسم کے قبضہ اور تسلط کے مقابلہ ميں قيام کرنے پ
اس ميں پائيداری، استحکام اور استواری کی بنياد، دين، تہذيب و ثقافت اور عقل و خرد کی سوغات دينے واال صرف اسالمی 
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اجنبی لوگ مسلمانوں تمدن ہی ہے، جو اس قوم کے دل و دماغ ميں راسخ ہے۔ لہذا اس بات کا امکان بھی نہيں پايا جاتا ہے کہ
کے خزانوں اور ان کے مال و دولت کی طرف تيکھی نظر سے ديکھ ليں يعنی ان کی دولت پر ڈاکہ ڈالنے کامنصوبہ بنائيں، 

ليکن اس مقام پر يہ عرض کر دينا ضروری ہے کہ امت مسلمہ پہلے ہی سے اپنے آپ اور اپنے اوالد کی افکار کو اپنے 
پہرا لگائے ہوئے ہيں۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی امکان نہيں پايا جاتا کہ مسلمانوں کے مالقبضہ ميں لے کر اس پر کڑا 

و دولت اور ثروت کی طرف کوئی اجنبی، غلط فائده اٹھانے کے لئے کوئی راستہ کھوج نکالے؛ اس سے پيشتر ہم پر الزم 
ر اپنا فريضہ سمجھتے ہوئے، احساس ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے راستہ کو دين اور مذہب کے اصولوں پر استوار کر ليں او

  کے تحت اپنی وراثتوں کی حفاظت کريں۔
عالمی سامراج و استکبار کے منصوبوں کو بروئے کار النے اور ان کو ہر قيمت پر کامياب بنانے والے، ان تمام حقيقتوں کو 

ی فکر کو جڑ سے مٹانے کے لئے بڑی بخوبی جانتے ہيں اور اس مشکل کو بر طرف کرنے اور اس استقامت سے مقابلہ ک
ہی سنجيدگی سے مشغول ہيں؛ اپنے مقصد کے حصول کے لئے ايک لمحہ بھی فروگذار نہيں کرتے۔ ہمہ تن گوش اپنی 

تحريک کی کاميابی کی چاره جوئی ميں لگے ہوئے ہيں۔ (لٰہذا مسلمانوں کا بھی عينی فرض بنتاہے کہ وه دشمن اور اس کے 
  لئے بھی غافل نہ ہوں نيز دشمن سے مقابلہ کے لئے ہمہ وقت تيار رہيں۔ مترجم)حربہ سے ايک آن کے 

  اسالمی ثقافت کو بے اہميت بنانے کا منصوبہ 
اسی وقت تہذيب و ثقافت کو بے اہميت بنانے کا منصوبہ کامياب ہوسکتا ہے جب امت اسالمی اپنی ثقافت کھو بيٹھے اور بے 

حال کے مدنظر، اس قوم ميں دشمن سے مقابلہ اور استقامت کی قدرت باقی نہيں ره جاتیبند و بار ہو جائے تو ايسی صورت 
ہے۔ عالم استکبار کو دنيائے اسالم سے منافع حاصل کرنے کے لئے دائمی مراکز قائم کرنے کا خواب و خيال دل و دماغ 

ور فرنگيوں کو زبوں حال و سر خورده، سے نکال دينا چاہئے؛ اس لئے کہ يہ خواب اپنی تعبير کو حاصل نہ کر پائے گا ا
  بڑی ہی ذلت وخواری سے الٹے پاؤں واپس پلٹنا پڑے گا۔ 

انہيں اسباب و عوامل کے تحت اگر مسلمان لوگ غفلت برتيں تو ملت اسالميہ اپنے ثقافتی اقدار اور اس پر عائد ہونے والی 
م تمدن سے يکسر قطع رابطہ کرلے تو بہت ہی آسانی سے ذمہ داريوں پر عمل نہ کرے اور اگر اپنی گذشتہ وراثتوں اور قدي

دوسری قوميں تسلط حاصل کر کے ہماری ثقافت پر قابض ہو جائيں گی اور مسلمانوں پر ہر اعتبار سے مسلط ہو جائيں گی۔ 
، دولت آخر کار مسلمانوں کو مجبور ہو کر غيروں کی برتری کو قبول ہی کر لينا پڑے گا۔ ايسی صورت حال ميں دشمن مال

  و ثروت اور خشکی و نی تمام چيزوں پر اپنا قبضہ جما لينے پر قادر ہو جائے گا۔
وه ارتباطی پل جو ہمارے حال کو ماضی سے جوڑتے اور اسی طرح وراثتوں اور ثقافتوں کو آپس ميں ايک دوسرے سے 

اپنے مقصد کو جامٔہ عمل پہنانے کا مال ديتے ہيں، وه تمام کے تمام پل منہدم کردئے جائيں گے۔ اس طرح سے دشمنوں کا 
تصور ممکن ہو جائے گا۔ ايسی حالت ميں عالمی استکبار ارتباطی پلوں کے منہدم کردينے کا جرٔات مندانہ اظہار کرنے پر 

کمر بستہ ہو جائے گا، اس طرح سے دور حاضر (حال) کا زمانٔہ ماضی سے جدائی کے تمام اسباب معلوم ہو جائيں گے۔ 
سياسی اور ثقافتی زندگی ميں بہت بڑا فاجعہ اور بال کی مصيبت، رو نما ہو نے لگيں گی اور طرح طرح کی  ہماری حاليہ

  فضيحتيں د امن گير ہو جائيں گی، اور تاريخ ان سياه کارناموں کو من و عن ثبت کرلے گی۔

  مغرب پرستی کی عالمتيں يا اسالمی ثقافت کا انہدام 
ھکاؤ کی تحريک کے عالئم يا حقيقی ثقافت سے دوری کے بارے ميں بيان کريں گے تاکہ يہاں پر مغربی تمدن کی طرف ج

نسل نو (انقالبی نسل) مغرب (يورپ ) کے خطرناک عزائم، خاص طور سے اس وقت جب دنيا ميں مسلمانوں کے درميان 
ميہ کو زياده سے زياده آگاہی ايک خاص وقت ميں اپنے منصوبوں کو بروئے کار النا چاہتے ہوں، ايسے ہنگام ميں ملت اسال

  حاصل کرکے اسالم دشمن طاقتوں کے چھکے چھڑا دينا چاہئے۔
گذشتہ زمانہ ميں مغربی دنيا کو يہ پريشانی الحق تھی کہ عثمانی حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا ديا جائے، اس طرح سے 

ام آشکارا کميوں اور خاميوں کے باوجود) ايک کہ پھر سے اس ميں آثار حيات پيدا نہ ہونے پائيں۔ عثمانی حکومت (اپنی تم
سياسی مرکز، فوجی اور اقتصادی اعتبار سے پورے عالقے ميں قوی اور مقتدر (حکومت) نظام محسوب ہوتا تھا کہ اسالمی

  دنيا، مغربی طمع کاريوں کے مقابلہ ميں ڈٹ کر اس کا منھ توڑ جواب دے رہا تھا۔
ميں مغربی دنيا عثمانی حکومت کی بساط کو الٹ دينے پر قادر ہوگئی؛ اس کے ء ١٩٢٢ہجری شمسی مطابق  ١٣٤٢آخرکار 

بعد جب پورے طور پر ضعيف اور کمزور ہوکر يہ نظام ٹوٹ گيا تو ايسی صورت ميں خليفٔہ وقت کو خالفتی اور دولتی 
الوه اسے کوئی اختيار امور ميں صرف نماز جمعہ اور اس کے خطبہ دينے کی اجازت تھی، اپنے محل اور درباريوں کے ع
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  حاصل نہيں تھا، خليفٔہ وقت کا اقتدار انھيں جزوی چيزوں ميں سمٹ کر ره گيا تھا۔
عثمانی حکومت کے ٹوٹ جانے کے بعد مغربی خونخوار درندوں نے چين کا سانس ليا۔ اس طرح مسلمانوں کے درميان قوی 

دان دشمنوں کے لئے بالکل خالی ہو گيا۔ نتيجتاً مغربی افکار اور مقتدر سياسی اور بانفوذ طاقت ختم ہو گئی۔ اس طرح يہ مي
نے اپنے اثر و رسوخ بڑھانا شروع کرديا اور امت اسالميہ کو ان کی ثقافت اور مذہب سے سوچی سمجھی اور منظم سياست 

کن عثمانی کے تحت دور کرنا شروع کرديا۔ ايک تحريک پہلے ہی سے پھل پھول اور رفتہ رفتہ پروان چڑھ رہی تھی، لي
حکومت کے ٹوٹتے ہی زندگی کے تمام گوشوں ميں غير معمولی تبديلی محسوس ہونے لگی، ديکھتے ہی ديکھتے خاصی 

تبديلی پيدا ہوگئی۔ وه حکام جنھوں نے مغربی رجحان کی ٹھيک ايسے وقت ميں حمايت کی جب عثمانی حکومت خاتمہ کے 
 دہانے پر کھڑی اپنی آخری سانسيں لے رہی تھی۔

 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  مغرب پرست حکام اور اس کی حمايت
اُسی وقت اسالمی دنيا (عرصہ) کے سياسی حلقہ ميں، کچھ ايسے حکام اور حکومتيں اقتدار ميں آئيں جو آشکارا طور پر 

مسلمانوں کو ان کی غنی ثقافت اور گہری جڑيں رکھنے والے مذہب سے جدائی اور مغربی تہذيب سے رشتہ ناطہ جوڑنے 
) اور ترقی کا راگ االپتے ہوئے ان کی طرف اپنے والہانہ Modernityکی باتيں کرتے ہوئے ''تجدد اور جدت پسندی'' (

  ميالن اور رجحان کا اظہار کر رہے تھے۔ اس مقام پر ايسی ہی فکر کے حامل کچھ رہنماؤں کا ذکر کيا جا رہا ہے۔

  کمال آتا ترک 
رکی کی حکومت کو ء تک کے لئے ت١٩٣٨ء سے  ١٩٢٣مصطفٰے کمال آتا ترک عثمانی حکومت کا تختہ پلٹنے کے بعد 

  ) ١سنبھال ليا۔ (
..............  

ء ميں ''آتاترک يا بابائے ترک'' کے لقب سے ملقب ہوا اور اپنے مرتے دم تک (ساری عمر) ترکی کی ١٩٣٠)مصطفٰے کمال ١(
ک مطلق العنان حکومت پر مقتدرانہ حاکم رہا۔اس طرح ترکی کی کرسٔی صدارت پر مرتے دم تک باقی رہا، بلکہ درحقيقت مرتے دم ت

بادشاه بنا رہا۔ اس کی حکومت پندره سال تک باقی رہی۔ آتاتورک ترکی کی اُس حکومت کو جو مذہب پر استوار تھی، اس کو غير مذہبی 
حکومت ميں تبديل کرديا۔ اس نے يہ دستور دے ديا کہ تمام چيزيں ترکوں کی اپنی گذشتہ تاريخ اور رسم و رواج کے مطابق ہونی 

رہر وه چيز جو عثمانی بادشاہت يا اسالم کے بارے ميں ہو، اس کو ترکی کے تمام اسکولوں اور نظام سے بالکل حذف کرديا چاہئيں او
جائے، اس کی جگہ پر مغربی رسم و رواج کو رائج کر دياجائے ؛ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال ليا جائے ۔ ترکوں کو مغربی 

)حروف کے ذريعہ نيا رسم الخط رائج Latinبی رسم الخط کو ختم کرکے اس کی جگہ پر التينی (لباس پہننے پر مجبور کيا جائے، عر
کيا جائے۔ آتاترک نے الئيک (بے دينی کے) نظام کو برقرار کرنے کے واسطہ، مردوں اور عورتوں ميں ايک لباس کے رواج کو اپنے 

تمام جگہوں پر ضروری اور الزم قراردے ديا جائے جيسا کہ ابھی  نظام کا جز قرار ديا ۔اس طرح بے پردگی کو قانونی حيثيت دے کر
تک ترکی حکومت کی انتظاميہ اسی قانون(منع حجاب کی پيرو ی کرتی رہی ہے ۔ اس ملک کے مسلمانوں کے پے در پے اعتراض اور 

ر وہانپر صرف مغربی ثقافت کے اصرار کے باوجود پرده دار لڑکيوں کو يونيورسيٹيوں ميں جانے يعنی داخلہ سے منع کرديا ہے او
  مناظر ديکھنے ميں آتے ہيں۔مترجم فارسی)

  

  )١رضا شاه پہلوی (

ء تک عثمانی حکومت کے تختہ پلٹنے کے بعد زمام حکومت کو اپنے ہاتھ ميں لے ١٩٤١ء سے ١٩٢٥شاه (ملعون) ايران 
  رکھا تھا۔
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ہجری شمسی (ايرانی سال کے مطابق) ميں حکومت کا تختہ  ١٢٩٩مؤسس جس نے  )رضا خان شاه ايران (ملعون) پہلوی سلسلہ کا١(
پلٹ ديا۔ وه (شاه ملعون) احمد شاه ، جو خاندان قاچار کا آخری بادشاه اور چشم و چراغ تھا، اس کی طرف سے''سپہ ساالری'' کے 

  منصب پرفائزہو کر اسی لقب سے مشہو ر ہوگيا۔
وزارت عظمٰی کے عہد ميں قاچاری بادشاہت کے خاتمہ کی فکراس کے دل و دماغ ميں پروان وزيرجنگ(دفاع) ہونے کے بعد اپنے 

چڑھنے لگی۔ ابتدٔا ميں رضا خان (شاه ايران ) ايران ميں جمہوری حکومت اعالن کرنے کی فکر ميں تھا کہ آتاترک کی طرح دين مخالف
وجانے کی وجہ سے، اپنے نقشہ کو بروئے کار نہ السکا، بال (الئيک)جمہوری حکومت الئے، ليکن اس پيش کش کی فوراً مخالفت ہ

ہجری شمسی کے جلسہ مينعام ١٣٠٤آبان  ٩فاصلہ کسی دوسرے حل تالشنے کے چکر ميں پڑگيا اور اپنے منصوبہ ميں تبديلی کردی۔ 
سين'' کی تاسيس کے بعد، منظوری حاصل کر لی گئی کہ قاچاری بادشاہت کو ختم کردياجائے۔ پارلمانی قومی مجلس ،'' مجلس مؤسِّ 

 ١٣٠٤آذر ٢١اپنے حق ميں ايسے حاالت فراہم کئے کہ يہ حکومت اسی(رضا شاه) کو سونپ دی جائے۔'' مؤسِّسين کی کميٹی'' نے 
شہريور تک کے لئے اس کے حوالہ کرديا۔ وه روس اور برطانيہ کی  ٢٥ہجری شمسی ميں سلطنت کو ايرانی مہينہ کے اعتبار سے 

يران پرحملہ اور اس پرچڑھائی کے بعد استعفٰی دينے پر مجبور ہوگيا۔ اس مدت تک ''رضاشاه'' کے عنوان سے حکومت کے افواج کا ا
  تخت پربراجمان رہا۔

وه مختلف عوامل و اسباب کے ذريعہ مغربی تہذيب کو پھيالنے اوراس کو وسعت دينے ،اس کے ساتھ ہی اسالمی تہذيب و ثقافت کی 
مکن کوشش ميں مشغول ہو گيا ۔ اس کی گستاخی اور بدتميزی اس درجہ اوج پر پہونچ گئی کہ ايران کے ايسے بساط الٹنے کی ہر م

ہجری شمسی کو ''کشف حجاب'' يعنی  ١٣١٤دی  ١٧شيعی اور مسلمان ملک ميں، جو مرکز تشيع سے ياد کيا جاتا رہا ہے وہاں پر 
ے ايڑی چوٹی کا زور لگا ديا۔ اس (شاه ملعون) کا بے پردگی کے سلسلہ بے پردگی کا حکومتی حکم صادرکرديا؛ اس کے اجرا کے لئ

ميں اصرار اس بات کا سبب ہوا کہ بعد، اس نے افغانستان کو مغربی ملک بنانے کی فکر کو اپنے دل و دماغ ميں پروان چڑھانا شروع 
ر پيمانہ پر اس حکومت پر بہت شّد و مّد کے کرديا کہ خود يہيخاص طور سے طبقٔہ روحانيت اورعموماًتمامی مسلمانوں نے ملک گي

ساتھ اعتراض کرنا شروع کرديا؛ انھيں اعتراض آميز اور بھڑکيلے اجتماعات ميناس کی اس حرکت کے خالف ايک بہت بڑا اجتماع ہوا، 
تقرير جس نے جس مينحاضرين اپنی ناراضگی کا اظہار کررہے تھے۔ يا پھر برجستہ روحانی شيخ محمد تقی بہلول کی پرده فاش 

''رضاخان'' کی دين مخالف تحريکوں کو اجاگر کر کے اس کے منصوبوں کو ناکام بنا ديا۔ پھر لوگوں ميناعتراض کی آگ اوربھڑک گئی۔
رضا خان کے جالدوں نے اس ملعون کے حکم سے اس مسجد پر بے شرمانہ ناگہانی حملہ کرواديا؛ لوگوں کو گوليوں کی باڑھ پر باندھ

لہ ميں تقريباً تين ہزار لوگ شہيد ہوگئے، پھر بھی شاه نے صرف اسی جرم و جنايت پر اکتفا نہيں کی؛ بلکہ جيسے ہی اس ديا۔ اس حم
بات کا احتمال ديا کہ عمومی اور عوامی قيام برپا ہوسکتا ہے، مشہد کے تمام مبارز علماء اور مجاہدين کو گرفتار کرکے جال وطن 

کچھ کو تہران روانہ کر ديا گيا، ان ميں سے تين معروف، سرشناختہ اور مسلّم مجتہد تھے؛ بلکہ ان  کردياگيا۔جال وطن علماء ميں سے
  کا شمار مراجع کرام کی فہرست ميں ہوتا تھا۔ اُن ميں سے کچھ کے نام درج ذيل ہيں :

صاحب قبلہ و آية هللا الحاج شيخ آقائے  آية هللا الحاج آقا ئے حسين قمی صاحب قبلہ و کعبہ ، آية هللا الحاج آقائے سيد يونس اردبيلی
محمد آقا زاده صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے نام ہيں۔ سب سے عجيب بات يہ ہے کہ رضاخان کے حکم سے حضرت آيةهللا آقازاده صاحب

) ڈاکٹر احمدی کے قبلہ کو خلع لباس کردياگيا، اور پولس کے اعلٰی افسر ''سرپاس'' کے زمانہ ميں(جو اس وقت تھانہ کا انچارج تھا
  ذريعہ (زہر کا) انجکشن د لواکر موت کے گھاٹ اتار ديا۔ اس طرح وه شہادت کے بلند درجہ پر فائز ہو گئے ۔ ''مترجم فارسی'' 

  

  امان هللا خاں
رفت ء تک وہاں کا بادشاه تھا۔ اس (امان هللا خان) نے مغربی ممالک ميں اپنی آمد و١٩٢٩ء سے ١٩١٩افغانستان کا حاکم جو 

  برقرار کئے ہوئے تھا۔ 
ئ، يعنی حکومت اسالمی کے ٹوٹنے کے پانچ سال بات اس کی حکومت کے زوال اور اس کے مغربی ممالک کی ١٩٢٧

) مشہور ہے کہ يہ حکمران مغربی ممالک کی طرف شديد تمايل و رجحان رکھتے تھے ١طرف فرار کرنے کا سبب بنی۔ (
کہ فوراً سے پيشتر موقع ملتے ہی اسالمی عالمتوں اور اس کی بنيادوں کو بيخ و  اور ان کی ساری کوشش اس پر ہوتی تھی

بن سے اکھاڑ کر پھينک ديں اور دنيا ميں اسالم کی سياسی موجودگی اور اس کی حيثيت کو بالکل سے ختم کرکے اس کی 
ائی اور چھوٹی چھوٹی قوم پرستجگہ پر مغربی تمدن اور تہذيب کو اپنے ممالک ميں الکر اسے رواج ديديں۔ اس طرح عالق

)Nationalistکٹھ پتلی حکومتوں کو اسالمی حکومتوں کا قائم مقام بناکر اپنا اُلّو سيدھا کر ليں۔ (  
زمانہ کے اس حصہ ميں، دور حاضر کی سياسی تاريخ ميں، نمودار ہونے والے بہت سے حادثات رونما ہوئے۔ ان ميں سے 

  ود مسلمانوں کے درميان اختالف کا بيج ڈالنے ميں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور ان ہر ايک حادثہ کا وجود ميں آنا، خ
..............  

)اس لئے کہ اس کا ( امان هللا کا)اصرار اورسارا زور افغانستان کے مسلمانوں کی مقاومت اور صالبت کے مقابلہ ميں بے اثرہو کر ١(
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  ے، يعنی بے اثر ہو گئے۔ اس اعتبار سے ره گيا اور اس کے منحوس منصوبے، نقش برآب ہو گئ

  اُس(امان هللا خاں) کو زياده موقع نہ مال اور اپنے منحوس اہداف ومقاصد کو حاصل نہ کر سکا۔ (مترجم)

  
) کا معاہده ہے جس نے دنيائے اسالم کو بہت سی چھوٹی چھوٹی حکومتوں ميں تبديل کرديا۔ ١ميں سے ايک ''سائکس پيکو''(

  ) Balfur treaty) (٢ه ''بالفور معاہده''(اور دوسرا معاہد
..............  

ء ميں پہلی عالمی جنگ کے شورشرابہ کے دوران برطانيہ اور ١٩١٦) يہ قرار اور معاہده ، صيغٔہ راز اور خفيہ قرار تھی جس کو ١(
ے اور اس کو قانونی مان ليا۔ فرانس نے آپس ميں طے کرکے ايک دوسرے کی موافقت حاصل کرلی جائے اور اپنے اپنے دستخط کردئ

اسی سبب يہ دونونممالک (برطانيہ اور فرانس) پہلی عالمی جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی مشرق وسطٰی ميں عثمانی بادشاہت کی 
وراثت کو دونوں نے صيغٔہ راز ميں رکھکر آپس ميں تقسيم کرليا۔ اس قرار اور معاہده کے تحت سوريہ، لبنان اور ترکی کا کچھ فی 

لوقت جنوبی حصہ، فرانس کے حصہ ميں، فلسطين، خليج فارس کے آس پاس اور گرد ونواح کے عالقے، جو فی الحال سر زمين ا
عراق ميں بغداد کے نام سے موسوم ہے وه برطانيہ کے حصہ ميں آگيا ، ا س طرح اس کو اپنی ملکيت ميں لے ليا۔ برطانيہ اور فرانس 

ت انتظام عالقوں کو تحت نفوذ عالقوں کے عنوان سے آپس ميں اس طرح تقسيم کرليا؛ کردستان نے عثمانی حکومت کے باقی مانده تح
اور ارمنستان کے کچھ حصہ کو اپنے ذھن ميں روس کے لئے طے کرليا تھا۔ اس قرار کا ايک نسخہ بطور صيغٔہ رازکے روس کے 

عد يہ خفيہ سنديں سب پر آشکارہوگئيں، جس پر اس کے (روس) حوالہ کردياگيا۔ جو ''بال شويکی'' قوموں کے انقالب کی کاميابی کے ب
دوسرے متحدوں، برطانيہ اور فرانس اپنے واقعی مقاصد کا راز کھل جانے کی وجہ سے اِن متحدوں کی بد گمانی ميناضافہ ہوا۔ اس 

نے عملی طورپر (سائکس۔ پيکوکے) معاہده پر ہونے والی شديد مخالفت کے باوجود معاہده پر عمل درآمد ہوگيا۔ برطانيہ اور فرانس 
معاہده کے متن پر بر محل اور بروقت اجراء کرديا۔ اور عثمانی شہنشاہيت کی وراثت، جنگ کے بعد، سرپرستی يا پھر برطانيہ اور 
ک فرانس کے تسلط کے سبب انھيں دونوں کے ہاتھ لگ گئی۔ صرف بين النہرين کا وه عالقہ جو بعد ميں برطانيہ کی حمايت سے اي

مستقل ملک ''عراق'' کے نام سے وجود ميں آگيا۔ اسی وجہ سے برطانيہ اور فرانس کے درميان شديد اختالف وجود ميں آگيا، ليکن 
٪ حصہ ديکر فرانسوی اعلٰی عہده داروں کے اختالف کو کسی طرح رفع و ٢٥برطانيہ نے فرانس کو عراقی مٹی کے تيل کی کمپنی ميں

  )٥٤٩و  ٥٤٨جامع سياسی، صدفع کرديا۔ (مترجم: فرہنگ 
) اعالن بالفور جو دنيا ميں پہلی يہودی حکومت تشکيل پانے والے دن کے عنوان سے ايک خاص اہميت کا حامل ہے۔ اور وه ٢(

  ) کاايک خط ہے جو پہلی عالمی جنگ ميں بعنوان Lord Balfurبرطانيہ کے وزيرخارجہ(
)Lord Roathsleadا صدر ہے، جس کے ضمن ميں برطانيہ کے وزير خارجہ نے (فلسطين ميں ) جو برطانيہ کے صہيونی اداره ک

 ٢يہوديوں کے لئے وطن کی داغ پيل ڈال دی) اور اس غاصب حکومت کا اعالن کرديا۔ اس خط کے روانہ کرتے ہی بال فاصلہ مورخہ 
ر منتقلی شروع کردی۔ پہلی اور ) يہوديوں کی فلسطين ميں منظم طور پLord Roathsleadء کو الرڈ روتھسليڈ نے (١٩١٧نومبر 

دوسری عالمی جنگ ميں ان دونوں جنگوں کے فاصلہ کے دوران، اس وقت فلسطين ميں بسنے کے بعد، يہوديوں کی تعداد ستّر ہزار 
ء ميں اسرائيل کے حکومت بننے پر تمام ہوئی (يعنی اسرائيل کی ١٩٤٨سے بڑھ کر ساڑھے چار الکھ افراد تک پہونچ گئی۔ آخر کار 

  '' ١٦٥و  ١٦٤نامشروع غاصب حکومت وجود ميں آگئی) ''مترجم: جامع سياسی، ص

  ء ميں وجود ميں آيا، اوراس معاہده پر استوار ہے کہ فلسطين ميں صيہونی حکومت کا قيام عمل ميں اليا جائے۔١٩١٧
سمجھے منصوبہ کے تحت اگر ہم يہ تصور کريں کہ رونما ہونے والے يہ تمام کے تمام حوادث پہلے سے بغير کسی سوچے

يہ سب حادثات اچانک وجود ميں آگئے ہيں، تو يہ بہت ہی بچکانہ اور بيوقوفی محسوب ہوگی اور ہماری ساده لوحی اور نا 
سمجھی کہی جائے گی۔ اگر ہم يہ تصور کريں کہ ان کی ساری کوششيں صرف اس بات پر رہی ہيں کہ اپنے ملک ميں 

اور صرف ترقی يافتہ علمی مہارت کا قيام عمل ميں النا مقصود ہے۔ اور اپنی تحقيق و صنعت اور ٹکنالوجی کو النا ہے 
  مہارت کو بروئے کار ال کر اس سے صحيح استفاده کرنا چاہتے ہيں تو يہ بات بہت ہی نا مناسب ہوگی۔
و نابود کرنا چاہتے يہ حکومت کے اعلٰی عہده دار لوگ، تبديلی و تحول نيز جدت پسندی کے بہانہ سے درج ذيل چيزوں ک

  ہيں:
  ) عربی رسم الخط اور اس کے حروف۔١(
) فصيح عربی زبان۔ (چونکہ عوامی زبان لکھی اور پڑھی نہيں جاتی، اس سے کوئی خطره بھی الحق نہيں تھا، لٰہذا اس ٢(

  زبان کو ختم نہيں کيا۔)
  ) اسالمی پرده۔٣(
  ) قضاوت شرعی اور اس کے مطابق حکم دينا۔٤(
  حرام ميں اقامٔہ حدود اٰلہی۔ ) حالل و٥(
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  ) اخالق اور آداب (اسالمی)۔ ٦(
  اور دوسرے بہت سارے امور کے خالف کمر بستہ ہو کر ساری طاقت کے ساتھ عملی طور سے مقابلہ کرنا شروع کرديا۔

حکام اور انتظامی صالحيتوں کے مالک افراد مختلف اسالمی ممالک کے دانشوروں اور اديبوں کی ايک جماعت بھی انھيں 
اعلٰی عہده داروں کی جی حضوری ميں مشغول ہو گئی اور آشکارا طور پر مسلمانوں کو مغربی بنانے، عالم اسالم کو 

مغربی سامری کے بچھڑے سے وابستہ کرنے اور ملت اسالميہ کو اپنے ماضی اور اپنی تاريخ سے بالکل جدا کرنے کے 
لکل محروميت کا احساس کر رہے تھے، اس کے نتيجہ ميں يہ لوگ احساس ساتھ ساتھ اپنے تمدن اور تہذيب و ثقافت سے با

کمتری کا شکار ہو گئے تھے۔ (بالکل ويسے ہی جيسے ان کے پاس سے تہذيب و ثقافت نام کی کسی چيز کا گذر تک نہ ہوا 
ہے۔ وائے ہو! ايسی  ہو جب کہ اسالمی تہذيب تمام تہذيبوں سے بہتر اور بہت ہی اعلٰی ثقافت کو اپنے اندر سموئے ہوئے

عقلوں پر جو اسالمی ثقافت کو برا اور ناکافی سمجھتے ہيں۔ مغربی تہذيب کی طرف ترجيح دينے کی ہوڑ اور عالنيہ طور 
پر مغربی تہذيب کی دعوت دينے ميں پيش پيش رہنے والے لوگوں ميں سر فہرست ايسے افراد موجود ہيں جن کا شمار 

 ر صاحبان قلم ميں ہوتا ہے۔ مترجم)مفکرين، مصنفين، صاحبان نظر او

 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  صاحبان قلم اور مفکرين مغرب پرستی ميں پيش پيش
مغربی تہذيب کی طرف جھکاؤ اور اس کی طرف دعوت دينے اور ان کے دامن ميں پناه لينے کی تشويق کرنے والے قافلہ 

ميں، صاحبان قلم اور ادباء کے ايسے محترم چہرے سامنے آئے جنھوں نے اپنی دعوت کو کتابوں، تصنيفوں، تحريروں اور 
يروں کو اجانب کے نام وقف کر ديا۔) ميں اس مقام پر (اس بحث ميں) اپنے ادبی آثار کے ذريعہ قوت بخشی (بلکہ اپنی تحر

ان افراد ميں سے کچھ کی طرف اشاره کر رہا ہوں: تاکہ اس نسل کے جوان، اس بات سے بخوبی آگاه ہو جائيں، کہ کس قدر 
جس کو امت اسالميہ رہبران کفر، عالمی استکبارا ور سامراج کے کالے کرتوت، ان کی قدرت اور حيثيت کتنی زياده ہے 

اور اس کی تہذيب و ثقافت کے خالف، اس نسل سے پہلے والی نسلوں کے لئے، کن کن دسيسوں، حيلوں اور اپنی چالوں کو 
  بروئے کار الئے اُن سب کو اچھی طرح سے پہچان ليں۔ (سوچ سمجھ کر کوئی مناسب قدم اُٹھائيں۔ مترجم)

  ڈاکٹر طہ حسين اور مغربی تہذيب کی دعوت
عرب سماج ميں کچھ مصنفين اور قلم کاروں نے مغربی تہذيب کی طرف ميالن کا اظہار کيا، جن ميں ڈاکٹر طہ حسين کا نام 
پيش پيش اور سر کرده لوگوں ميں ليا جاتا ہے؛ ڈاکٹر طہ حسين کی شخصيت اتنی عظيم اور بلند ہے کہ عربوں کے درميان 

  يہ گاه اور ريڑھ کی ہڈی نيز سنگ ميل کی حيثيت رکھتا ہے۔اس مصری صاحب قلم کا نام ادبيات عرب ميں تک
''ڈاکٹر طہ حسين'' نے مغربی (انگريزی)تہذيب و تمدن اور ثقافت کے متعلق اپنے اشتياق اور عشق کو بڑی ہی بے صبری 

گوں کو سے ظاہر کرنا چاہا ہے، اس حد تک کہ جب يہ اپنے وطن يعنی اپنے ملک مصر پلٹ کر آئے تو اپنے يہاں کے لو
اسالمی تہذيب و ثقافت يعنی اپنی ہی تہذيب سے دوری اختيار کرنے پر زور دينے لگے۔ مغربی تہذيب کے اختيار اور اس 

کے قبول کرنے نيز ان (انگريزوں) کے قدموں ميں پناه لينے کی تلقين کرنے ميں مشغول رہے؛ اچھے برے اور تلخ و 
  ول کرنے اور ان سب کو اپنانے کی مستقل دعوت ديا کرتے تھے۔شيريں غرض کہ انگريزوں کی تمام چيزوں کو قب

) ميں لکھا ہے: ''ہمارے (مالدار طبقہ کی) مادی زندگی ١ڈاکٹر طہ حسين صاحب نے اپنی کتاب ''مستقبل الثقافة فی مصر'' (
انگريزی ثقافت خالص مغربی اور يورپی تہذيب و تمدن کے عين مطابق ہے، گويا ہمارے مالداروں کی مادی زندگی ميں 

کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور دوسرے مختلف طبقات کا معيار زندگی اُن کی قدرت کے اختالف، گروہوں کے معيار 
زندگی نيز مالی اعتبار سے ان کی معاشره ميں حيثيت نيز مالی تمکن اور قدرت کے اعتبار سے يورپ کی زندگی سے کم و 

) وہی Idealکے کہنے کا مطلب يہ ہے کہ عام مصری لوگوں کا مثاليہ اور نمونہ (بيش قريب ہے۔ ''ڈاکٹر طہ حسين صاحب''
تہذيب ہے جو يورپ برادری کی مادی زندگی سے مطابقت رکھتی ہے۔ لہذا ہمارے اوپر الزم ہے کہ ہم انگريزی اور مغربی 
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طرح ہماری معنوی اور روحانی  تہذيب کو اپنی زندگی کا جز بنا ليں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال ليں۔ اسی
زندگی بھی اپنے مختلف رنگ و روپ ميں بعينہ يورپ ہی (مغربی) کی زندگی کا ايک حصہ ہے۔ ہمارا حکومتی نظام بھی 

مغربی طور و طريقہ کے مطابق ہے۔ ہم نے اس کو بال شک و شبہہ مغربی اور انگريزی نظام ہی سے اخذ کيا ہے۔ اگر اس 
ی ہی بعض چيزوں پر اعتراض کرنا شروع کرديں تو بال شبہہ حکومتی اور سياسی زندگی ميں ہماری زاويہ نگاه سے ہم اپن

ڈھيل ہی کے سبب انھوں (انگريزوں) نے اس ثقافت کو حاصل کرنے ميں ہم پر سبقت حاصل کرلی ہے اور ہم اس دوڑ ميں 
سے پہلے ہی اس راستہ کا اتخاذ کر کے اس پر ان لوگوں سے پيچھے ره گئے ہيں۔ (لٰہذا ہماری يہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان 

  گامزن ہو جائيں۔)
..............  

  تک۔ ٣٦سے ٣١)مستقبل الثقافة فی مصر، ص١(

ہم گذشتہ صدی سے اپنی بنيادوں اور تعليمی و تربيتی نظام کو خالص مغربی طور طريقہ پر استوار کئے ہوئے ہيں، اس ميں 
  ی کوئی گنجائش نہيں ہے۔کسی قسم کے شک و شبہہ اور چوں چرا ک

بال شک و شبہہ اسی لئے ہم اپنی اوالد کو تعليمی نظام کے ہر مرحلہ (ابتدائی، متوسطہ اور عالی) ميں مغربی انداز سے ان 
کی تربيت اور پرورش کر رہے ہيں يہی وجہ ہے کہ ہم ہر ميدان ميں انکی ترقی اور برتری کو اپنی آنکھوں سے مشاہد ه کر 

  رہے ہيں۔''
س وقت '' ڈاکٹر طہ حسين'' اس نتيجہ پر پہونچے کہ يہ تمام چيزيں اس مطلب کی طرف اشاره کرتی ہيں کہ اس نئے دور و ا

زمانہ ميں، ہمارا اراده يہ ہے کہ ہم ہر روز اس سے پہلے والے دن کی بہ نسبت طاقتور ہوتے چلے جائيں اور اتنی ترقی 
جائيں، تاکہ حقيقی معنونميں بالکل انھيں کا جزء اور ان کے پيرو کار قرار پا کريں کہ يورپ والوں (انگريزوں) کے برابر ہو

) (سالم ہو! ايسی عقل پر اور تف ہو ايسے انسانوں پر جو حد درجہ کے احساس کمتری کے شکار ہو گئے ہيں اور١جائيں۔ (
  اسالم کے اس آب زالل اور صاف و شفاف چشمہ سے دور بھاگ رہے ہيں۔ مترجم) 

ٹر طہ حسين صاحب'' کے نزديک يہ مسئلہ، بالکل واضح اور شفاف ہے، اس ميں شک و شبہہ اور چوں چرا کی کوئی ''ڈاک
گنجائش نہيں ہے۔ انھوں نے ہر وه چيزيں جو يورپ کی جھولی ميں موجود ہيں ان تمام چيزوں کی کامل پيروی کے لئے 

  ) وغيره ميں ہی يورپ Artماری کے ہنر اور آرٹ (مسلمانوں کو دعوت دی ہے، علم، صنعت و ٹکنالوجی اور صرف مع
..............  

  تک۔ ٣٦سے ٣١)مستقبل الثقافة فی مصر، ص١(

والوں کی پيروی نہيں کرنا چاہئے، بلکہ وه (ڈاکٹر طہ حسين صاحب) مغرب کی تمام امور ميں کامل پيروی اور ہر لحاظ 
ڑيں رکھنے والی وراثت اور ہمارے اوپر عائد ہونے والی ذمہ سے اسالمی تہذيب، تاريخ و تمدن اورتا ريخ ميں گہری ج

داريوں سے بھی ہم کو جدا کرنے کی پوری کوششوں ميں مشغول رہے ہيں، تاکہ لفظی اور معنوی اور ان کی اصليت (ماہيت
نظريہ، فکر اور حقيقت) کے اعتبار سے ہم ان کا عوض اور بدل قرار پاسکيں۔ جيسا کہ ڈاکٹر طہ حسين صاحب کہتے ہيں: 

اور سوچ، نتيجہ اخذ کرنے اور حکومت داری کے طور طريقہ کے اعتبار سے بھی ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم انھيں کے 
  جيسے ہو جائيں۔ (يعنی يورپ برادری کے طور طريقہ کی تٔاسی کرکے بطور کامل ان کے پيرو ہو جائيں۔)

يورپ والوں کے طور طريقہ پر استوار ہو جائے، بلکہ ہم پر يہ  اس بنا پر، صرف اتنا ہی کافی نہيں ہے کہ ہماری زندگی
بھی الزم ہے کہ زاوئہ نظر، درک؛ اپنی سمجھ، تحليل تجزيہ، پرکھ، اور جانچ پڑتال کے معيار کے اعتبارسے بھی، انہيں 

اکٹر طہ حسين کے ايسی زندگی بسر کريں؛ اس طرح کی زندگی جس طرح يورپ والے اپنی زندگی گذار رہے ہيں۔ (جناب ڈ
کے خيال کے مطابق) يہ بھی ضروری ہے کہ دينی اور مذہبی تمام امور ميں بھی انھيں کا کامالً اتباع کيا جائے۔ حقيقت تو يہ
ہے کہ سبھی امور ميں يورپ والوں کے طور طريقہ پر گامزن رہيں اور کامالًا ن کے تابع ہو جائيں۔ حتٰی زندگی کی راه و 

يل جول کے مختلف انداز، طور طريقوں، نشست و برخاست مختلف اقدامات اور وه امور جو اُن رسم اور معاشره کے م
  (انگريزوں) کے لئے نا پسنديده ہيں ان ميں بھی ہم کو ان کے چشم و ابرو کے اشاره پر چلنا چاہئے۔
يقين نہ آرہا ہو تو ميری  اگر ان سب باتوں کو ''عرب کے بہت بڑے اديب'' کی جانب سے آپ (قارئين کرام) کو اس بات کا

زبان سے ''مستقبل الثقافة فی مصر'' (مصر ميں ثقافت کا مستقبل) کی چند سطروں کو مالحظہ کرکے غور و خوض کے بعد 
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  مطالعہ فرمائيں:
''ہم پر يہ الزم ہے کہ يورپ والوں کے طور طريقوں ان کی ہدايات اور صرف ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چليں يعنی ان 

راه و روش کو اپنے لئے نمونٔہ عمل قرار دے ليں، تاکہ تہذيب و تمدن ميں يورپ والوں کے برابر اور ان کے دوش کی 
بدوش ره سکيں۔ ان کی اچھائيوں اور برائيوں، ان کے خوش گوار و ناخوش گوار مواقع اور جو چيز بھی ان کے لئے پسنديده

ر اس کی مذمت کرتے ہيں، ان تمام چيزوں کے بارے ميں ہم پر يہ الزم اور ناپسند ہے، نيز جس چيز کی وه تعريف کرتے او
ہے کہ اہل يورپ کو يہ بتاديں: ہم تمام چيزوں کو ويسے ہی ديکھتے ہيں جيسے وه ديکھتے ہيں ويسے ہی ہم بھی جانچ 

کر تے ہيں ہم بھی  پڑتال، چھان بين اور تجزيہ و تحليل کرتے ہيں جيسے وه لوگ اپنی زندگی کے مختلف امور ميں فيصلہ
  )١ويسے ہی فيصلہ ليتے ہيں۔'' (

اب ''ڈاکٹر طہ حسين'' کے تذکره کو يہيں پر روک ديتے ہيں، اور اب ہم ايک، دوسرے ايسے دانشور کا تذکره کر رہے ہيں 
  جس کا تعلق ترکی کی سر زمين سے ہے۔

..............  

  تک۔ ٤٤سے ٤١)مستقبل الثقافة فی مصر، ص١(

  

  لب ضيا کوک آ

وه بھی مغربی تہذيب و تمدن (مغربی رجحان) کی طرف دعوت دينے والے لوگوں ميں آگے آگے نظر آتے ہيں۔ يہ ''جديد 
ترکی'' کے قانون گذار اور اس کے قواعد و ضوابط بنا نے اور اس کی نوک پلک ٹھيک کرنے والے ہيں، يہ ايسے واحد 

)کہتا ہے: ضيا کوک آلب اسالمی تہذيب و Harolld Smithاسمتھ ''(شخص ہيں، جن کے بارے ميں امريکی پادری ''ہيرولڈ 
تمدن سے بالکل دور کردينے واال اور لوگوں کو مغربی (انگريزی) تہذيب و ثقافت کے پيروں ميں ڈال دينے واال پہال مسلم 

  رہبراور ہيرو ہے۔''
کيا ہے: ''ضيا کوک آلب نے بڑی ہی قدرت اور  ہندوستانی اہل قلم'' سيد ابو الحسن ندوی'' نے اس کے بارے ميں يوں تحرير

صراحت کے ساتھ صاف صاف اور واضح الفاظ ميں ترکی کو اپنے ماضی قريب سے جدائی، اور خالص وطن پرستی کی 
اساس پر پيش کرنا چاہا، مغربی تہذيب و تمدن کو اس اعتبار سے برتری دينے لگا اور يہ راگ االپنے ميں مصروف ہو گيا 

ريزی تہذيب) جمہورئہ ترکی کی ہی قديمی تہذيب اور اسی کی ثقافت کا ہی ايک حصہ ہے۔ (اس کے زعم ناقص کہ يہ (انگ
ميں) ترکوں نے بھی اس ثقافت کو دنيا والوں کے سامنے پيش کرنے اور اس کی حفاظت ميں اساسی اور کليدی کردار ادا کيا

  ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے۔ 
لب) کے مقاالت ميں سے ايک مقالہ ميں اس طرح آيا ہے: مغربی تمدن اور تہذيب و ثقافت دريائے مڈيٹرانہ اس (ضيا کوک آ

کے آس پاس رہنے والوں کے تمدن ہی کی بقا کا نام ہے، سومری اور فينقی کے خانہ بہ دوش اور باديہ نشين ترک اس 
  تہذيب کے بانی تھے، جيسا کہ تاريخ ميں آيا ہے: 

پہلے والے دور (يعنی دور قديم) کوعصر وحشت کے نام سے ياد کيا گيا ہے... ايک لمبے عرصہ کے بعد دور حاضر سے 
آنے والے مسلمان ترکوں نے اس تہذيب و ثقافت اور تمدن کو ترقی دی، انھيں لوگوں (ترکوں) نے يورپ والوں ميں اس 

وگ اپنے آپ کو يورپ ہی کی تہذيب و ثقافت اور تمدن کا تہذيب اور اپنے قديمی تمدن کو منتقل کر ديا۔ اسی بنا پر ہم ترک ل
  )١ايک حصہ سمجھتے ہيں۔ اس تہذيب و ثقافت اور تمدن کو وجود بخشنے ميں ہمارا بنيادی اور کليدی کردار رہا ہے۔'' (
) تمدن کی ''ضيا کوک آلب'' نے مغربی تمدن اور تہذيب و ثقافت سے وابستہ ہونے کے اسباب و عوامل اور مغربی (انگريزی

طرف لوگوں کو اس طرح مائل کر دينا، دين و مذہب سے جدائی اور کناره کشی کا باعث نہيں ہے۔ اس نے اس کے ضمن 
  ميں اس طرح لکھا ہے: 

  ''جب بھی کوئی قوم و ملت کوئی بڑا اقدام کرے اور وه رشد و ترقی کی طرف زبر 
  و ثقافت ميں تبديلی پيدا کرے۔ دست چھالنگ لگائے تو اس پر يہ الزم ہے کہ اپنی تہذيب 

..............  

  ، ماخوذ از:٤٢و٤١)الصراع بين الفکرة االسالمية والفکرة الغربية، ص١(
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چونکہ يہ ترک لوگ ايشيا کے وسطی عالقہ ميں زندگی گذار رہے تھے شروعات ميں يہ لوگ مشرق بعيد سے نزديک ہوئے
اور اس ہنگام ميں جب کہ عثمانی شہنشاہيت کا خاتمہ ہوگيا تو بيزانس (مشرقی روم) کے عالقہ ميں وارد ہوگئے، فی الحال 

اپنی جمہوری اور عوامی حکومت نے ان کے منتقل کرنے کی صورت ميں مغربی ثقافت اور تمدن کے قبول کرنے کا پختہ 
  )١اور مصمم اراده کر ليا ہے۔'' (

آلب) کی نظر ميں دين اور تمدن ميں کوئی تضاد نہيں پايا جاتا، يا تمدن کا دين سے کوئی اختالف نہيں ہے۔ اس (ضيا کوک 
اگر چہ اس بات کا امکان پايا جاتا ہے کہ لوگ مختلف رنگ و روپ اور اديان کے حامل ہو جائيں اور وه ايک ہی تمدن اور 

  ابستہ ہوں۔تہذيب و ثقافت کو اختيار کرليں جس سے دوسرے افراد و
ضيا صاحب نے يہاں تک لکھ ديا ہے:'' اس بات کا امکان پايا جاتا ہے کہ عوام الناس مختلف اديان کے پيرو ہوں، اس کے 

باوجود وه لوگ ايک ہی تہذيب و تمدن کے حامل ہو سکتے ہوں۔ کسی بھی تہذيب اور ثقافت کا دين سے کوئی تعلق نہيں ہوتا 
المی تہذيب و ثقافت علٰيحده نہيں ہے۔ جيسا کہ يہ کہنا بھی صحيح نہيں ہے کہ مغربی تمدن ہے۔ ہمارے يہاں عيسائی اور اس

کو عيسائی تہذيب و تمدن کا نام دے ديا جائے، بالکل اسی طرح يہ کہنا بھی صحيح نہيں ہے کہ شرقی تہذيب و ثقافت اور 
  تمدن کو اسالمی تہذيب اور تمدن کا نام 

..............  

  ، ماخوذ از:٤٢ن الفکرة االسالمية والفکرة الغربية، ص)الصراع بي١(
)Turkish and Western Civilization,pg:297(  

دے ديا جائے'' وه اپنی اس تعبير کو ثابت کرنے کے لئے بطور مثال روس کے تمدن کو پيش کرتا ہے کہ وه بيزانس کی 
  ه ہوکر اسے قبول کر ليا: تہذيب اور اس کے تمدن سے جدا ہوگيا اور مغربی تہذيب کا گرويد

''پطر کبير نے روس کے عوام الناس کو بيزانس کے تمدن کے تسلط سے نجات دالنے کی تحريک مبارزه اور روس کے 
لوگوں کو مغربی تمدن کی طرف دعوت دينے ميں، بہت زياده سختياں اور مصيبتيں برداشت کيں۔ اس طرح اس انقالب کے 

کے ساتھ ترقی کی جانب فعاليت کے سفر کا آغاز کر ديا۔ (يعنی دن دونی رات چوگنی  بعد، روس کے لوگوں نے بہت تيزی
ترقی کے ارتقائی سفر کو تيزی سے طے کرنا شروع کرديا۔ مترجم) يہ معاشرتی حقيقت اس نکتہ کو ثابت کرنے کے لئے 

اں ہے اور اثبات مدعا کے لئے کافی ہے کہ صرف مغربی تہذيب و تمدن ہی ارتقاء اور کاميابی کی شاه راه پر رواں دو
  )١صرف اتنا ہی کافی ہے، مزيد کسی اور چيز کی ضرورت نہيں ہے۔(

..............  

  ، ماخوذ از:٤٤و٤٣)الصراع بين الفکرة االسالمية والفکرة الغربية، ص١(
)Turkish and Western Civilization,Pg:270-275(  

  

  سر سيد احمد خاں

شمسی) ہندوستان کے  ١٣١٥ہجری قمری مطابق  ١٢٣٢ا سيد احمد خان متقی دہلوی صاحب ((سر) سيد احمد خانصاحب ي
ء ميں تاسيس ١٨٧٥) کے بانی ہيں، جس کو اس محترم دانشور نے Collegeمسلم دانشور اور'' محمڈن انگريزی اسکول'' (

اد اس لئے رکھی ہے کہ مغربی تہذيب ) کی بنيUniversityکيا۔ جيسا کہ خود ہی اس طرح کہتے ہيں: ميں نے اس ''جامعہ'' (
) ہے، جس کو اسالمی يونيورسٹی علی Universityو ثقافت سے متٔاثر اسالم نو کی ترويج کر سکوں، يہ وہی''دانش گاه'' (

گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سر سيد احمد خاں دہلوی کا شمار بھی انھيں صف او ل کے مغربی رجحان کی طرف دعوت 
يں ہوتا ہے، جنھوں نے (عوام الناس) کو اسالمی تہذيب اور ثقافت سے دور کيا ہے، اور مغربی تمدن کی گود دينے والوں م

  ميں پناه لينے کے لئے، ہميں اس کی طرف دعوت دی ہے۔
انہوں(سر سيد احمد خاں) نے اس طرح تحرير کيا ہے:''مسلمانوں پر الزم اور ضروری ہے کہ مغربی تہذيب و تمدن کو 
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ر سے قبول کرنے ميں اس کی بہ نسبت اپنے اشتياق اور رغبت کا اظہار کريں۔ ايسا کام انجام ديں جس سے مہذب پورے طو
) جائيں۔'' Civilizedاور متمدن (فرنگی) لوگوں کی نظر ميں، خوار و ذليل قرار نہ پائيں اور متمدن اور تہذيب يافتہ کہے (

)١(  
کام طعام ٔاہل الکتاب'' ميں لوگوں کو انگريزوں اور يورپ والوں کے طرز زندگی ''سر سيد احمد خان دہلوی'' اپنی کتاب'' اح

اختيار کرنے اور ان کے جيسا ہو جانے نيز انگريزوں کے اخالق و عادات کے مطابق زندگی گذارنے کا شوق دالتے ہيں۔ 
)٢(  

..............  

  اخوذ از:، م٤٤و  ٤٣)الصراع بين الفکرة االسالمية والفکرة الغربية، ص١(
)Turkish and Western Civilization, PP.270 - 275(  
  ۔٧٣)الصراع بين الفکرة االسالمية والفکرة الغربية، ص٢(

  

  )١قاسم امين (

قاسم امين صاحب کا شمار عريانيت کی طرف دعوت دينے والوں اور پرده سے مطلق آزادی بنام آوارگی کے دعويداروں 
ميں ہوتا ہے، جو مغربی تہذيب و تمدن سے وابستگی اور اس کو ہر قيمت پر قبول کرنے کی مصرانہ دعوت ديتا اور اسی 

فنا ہو کر بالکل ويسے ہی ہو گيا تھا۔ اس نے اپنی کتاب ''المرٔاة  تہذيب ميں گھل ملکر اس (انگريزی تہذيب و ثقافت) ميں
  الجديدة'' (عصر حاضر کی خاتون) ميں لکھا ہے:

''اور ... يہ وہی درد ہے جس کے عالج کے لئے ہميں الزم اور مناسب اقدام کے لئے اٹھ کھڑے ہونا چاہئے، اس لئے کہ اس 
س کے کہ ہم اپنے بچوں کو مغربی تہذيب و تمدن کے اعتبار سے ان کی درد کی کوئی اور دوا نظر نہيں آتی، سوائے ا

شناخت کرائيں اور اس کے متعلق ضروری آگاہی فراہم کرائيں اور اصول و فروع کے تمام امور ميں مغربی تمدن کی اساس 
لگے گی) جب حقيقت اور اس کے معيار پر اپنے بچوں کی تربيت کريں۔ اب وه وقت آگيا ہے (مجھے اميد ہے کہ دير نہيں 

اپنے آپ دمکتے اور چمکتے سورج کے مانند ہماری نظروں کے سامنے آشکار ہوجائے گی، اس وقت ہم مغربی (انگريزی)
ثقافت اور تہذيب و تمدن کی اہميت کو بخوبی سمجھ ليں گے نيز ہميں يقين حاصل ہو جائے گا کہ فی الحال جو ہمارے حاالت 

ابر اصالح کا امکان نہيں پايا جاتا، مگر يہ کہ ہميں روز مره کا جديد علم حاصل ہو جائے؛ ہيں، ان کے رہتے ہوئے شمہ بر
انسانوں کے نت نئے اور مختلف، رنگ برنگے امور، چاہے وه مادی ہوں يا ادبی، قدرت علم کے تابع، اور اس کے دست 

  چند قوميت، لسانيت،  نگر ہيں۔ اسی وجہ سے ہم يہ مشاہده کرتے ہيں، کہ مہذب لوگوں کے درميان ہر
..............  

)قاسم امين بيسويں صدی کے نصف ميں ان عرب مسلمانوں مينايک ايسا پيش قدم انسان ہے جو مغربی تہذيب و تمدن کے رجحان ١(
ن اور کارواج دينے واال اورپورے معاشره کو اس کی طرف دعوت دينے واال ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ اسالمی دنياوی رجحان کے قواني

قواعد و ضوابط تدوين کئے ہيں اور ان کو انتزاعی اور احتياط کے طور پر نہينجاتاہے، بلکہ ان قوانين کو معاشره کے حياتی مسائل کے
عنوان سے بنا کران کو بيان کيا ہے۔ قاسم امين کی نظر ميں، عقل، علم کی حکايت کرتی ہے اور عقل کا فائده تب ہے جب وه سماج اور 

ی بيماريوں اور اس کے تمام جوانب اور پہلوؤنسے، اس کے عالج کے لئے اپنے خاص اورذاتی تدبيرونکو ڈھونڈھ نکالے معاشره ک
حقيقت اور اور اُن کوبروئے کارالئے۔اس نے اپنی کتاب ''اَْلَمْرٔاَةُ اْلَجِدْيَدةُ ''(دور حاضر کی خاتون) ميں يہ اعالن کرديا کہ صرف علم ہی 

اور فائده کے حصول کی مفيد و معتبربنياد، اور اس کی وه با عظمت چيزوں کی واحدنشانی ہے۔ ''امين'' انيسويں فائده کے حصول کی 
صدی کے دوسرے اورمغربی دانشورونکی طرح ہر موجود کو مشاہدات کے ذريعہ ثابت کرنے والوں کا حامی اوربالکل انھينکے جيسا 

  ن کی نظريہ رکھتا تھا کہ اسالمی معاشره کی نجات، ا
نادانی اور جہالت پر قابو پاکرجہالت اور نادانی اس کو دور کرنے ميں ہے، اور علم کی وسعت اس کی وضاحت اور عوامی سطح پر اس 

کو پھيالنے اور اس کورواج ميں ہے۔ امين کے الدينيت کے نظريہ کے مطابق، خير، ايسی چيز ہے جس کو عموماً عملی طور 
ے عمل کے اعتبارسے اس کا مشاہده فطری ہے۔ کجا اس کے وجود کی حقيقت اور معنوی يا اخالقی پرديکھاجاسکتا ہو يعنی اس ک

حالت۔ احتماالً وه پہال روشن فکرمسلمان ہے جس نے عالنيہ طور پر اعالن کرديا: '' کہ واقعی آزادی کے حامل ملک ميں، کسی کے 
نہ ماننے پر ملک بدر کر ديا جائے يہ کسی کے لئے زيب نہيں ديتا کہلئے بھی خدا اور اس کے پيغمبروں کے انکار کردينے اوران کے 

  وه ايک شخص کواس کے وطن سے نکال دے، يا پھر وہاں کے لوگوں کے رسم و رواج اور آداب و قوانين سے ہراساں رہے 
ہے'' اور يہ چاروں قدرتيں اور امين اس بات کے قائل ہونے پر مجبور ہوگيا تھا کہ معاشره ميں ''دائمی اورنا محسوس تبديلی حاکم 

طاقتيں اس تبديلی کے طريقہ اور انداز اوررويہ کوتعيين کرتی ہيں: فطری ماحول، ايک دوسرے سے وراثت حاصل کرنا، يا قومی حاالت 
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عبد  کی فراہمی، معاشره سے حشر و نشروعلمی تحقيقات اورمختلف نئی نئی ايجادات۔(روشن فکران عرب وغرب، ہشام شرابی، ترجمۂ 
  تک) ۔ ١٠٨سے ١٠٤ء ص ١٩٨٩ھ شمسی مطابق  ١٣٦٨الرحٰمن عالم سياسی مطالعات کا بين االقوامی دفتر، طبع اول، تہران 

جنسيت، خاندان اور دينی اعتبار سے گو ناگوں اختالفات کے با وجود ، حکومت کی ماہيت اور اس کے انتظام و انصرام نيز 
ر اداروں ميں، اور ان گھرانوں کی تربيت کے طريقٔہ کار ميں بہت زياده شباہت اس کی ديکھ ريکھ، عدالتوں، محکموں او

پائی جاتی ہے۔ اور يہ سب، وہی چيزيں ہيں جو ہم کو اس بات کے لئے تيار کرتی ہيں کہ ہم يورپ والے اور ان کے اصول و
بتدائی اخالق، اطوار، آداب اور قواعد اور ضوابط اور اس کی تدوين کے صحيح او ر مناسب طور طريقے، بلکہ بہت ہی ا

اعمال و رفتار يہاں تک کہ لباس پہننے کے طريقے، ايک دوسرے کی احوال پرسی، کھانے پينے کی راه و روش وغيره ... 
يہ سب آپس ميں ايک دوسرے سے مشابہ ہيں، يہ وہی خير ہے جو ہم کو اس بات پر آماده کرتا ہے کہ ہم يورپ والوں کی 

  )١اور اپنے ذوق و شوق اور جديد رسم و رواج ميں يورپ کی عورتوں کو نمونٔہ عمل قرار ديں۔'' (کامل پيروی کريں 
..............  

  ۔١١٠و١٠٩، ندوی کی کتاب ''الصراع'' سے ماخوذ ص ١٨٦و١٨٥)المرٔاة الجديدة ص١(

  

  سيد حسن تقی زاده

ہوتا ہے۔ يہ تحريک، قاچاری حکومت کے آخری  سيدحسن تقی زاده کا شمار ايران کی تحريک مشروطيت کے رہبروں ميں
دور ميں، قاچاری بادشاہوں کے ظلم و استبداد سے مقابلہ کرنے کی غرض سے، اسالم سے قريب يا پھر اسالمی دائره کے 

اندر آزاد حکومت بنانے کے لئے مشروطيت کا قانون پيش کی، اگر تقی زاده کی جوالن فکری کو سياست سے جدا کرنا اور 
ی انداز کی آزادی خواه حکومت بنانا مقصود نہ ہوتا تو ايسی حکومت اسالم سے کوئی منافات نہيں رکھتی، ان (تقی مغرب

زاده) کا شمار تحريک مشروطہ کے رہبروں ميں ہوتا ہے اور ان کا اعتقاد يہ تھا کہ مغربی تہذيب و تمدن ، انسانی فضيلتوں 
  )١د و تٔاسی اور اسی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا چاہئے۔(کی چوٹی پر واقع ہے، لٰہذا ہميں اس کی تقلي

) کے تعاون سے، ٢دوسرے دوره ميں قومی مجلس (پارليمان) کی فعاليت کے تحت، تقی زاده نے اپنے بعض دوستوں (
  ''آزادی خواه پارٹی'' کی بنياد ڈالی۔آزادی خواه 

..............  

 ۔٦٨(مشروطيت کے تازه ياب اوراق اور اس ميں تقی زاده کا اہم کردار) ايرج افشار،ص )اوراق تازه ياب مشروطيت ونقش تقی زاده١(
  )مثال کے طور پر، سليمان ميرزا، حسين قلی خان نواب، وحيد الملک اور سيد محمد رضا مساوات ۔٢(

ھے روابط بنا رکھے تھے، ) تھی جس نے برطانيہ سے بہت اچ١پارٹی يا '' فرقٔہ آزادی خواه'' ايران کی پہلی سياسی پارٹی (
اس کے مختلف شہروں ميں ان کے کارندے ايرانی عوام کو اس پارٹی ميں شامل ہونے کے لئے تشويق و ترغيب دال رہے 

  ) ٢تھا۔ (
اس پارٹی کے منظور اور طے شده اہم ترين ابتدائی اصول ميں سے يہ ہے کہ دين کا سياست سے بالکل جدا اور الگ تھلگ 

) اور اس پارٹی کی وابستگی کے شرائط ميں سے ٣کے ميدان ميں علماء کا بالکل دخل اندازی نہ کرنا، ( رہنا، نيز سياست
ايک يہ ہے کہ دينی راہنما اور علماء سے بالکل نسبت نہ رکھتا ہو اور اسی طرح دينی اور اسالمی امور کے فروغ دينے 

  )٤ميں مشغول نہ ہو۔ (
ے سرسخت ترين حاميوں ميں ہوتا ہے ؛ نيز ان کا شمار قومی مجلس کونسل کے اہم تقی زاده کا شمار آزادی خواه پارٹی ک

  رہبروں ميں ہوتا تھا۔
اس کے با وجود کہ يہ (سيد حسن تقی زاده) اپنی سياسی زندگی کے آغاز مينعمامہ سے ملبس تھا اور اس کا شمار دينی 

نی تھا پھر بھی اس کا اعتقاد يہی تھا کہ مغربی تہذيب و مدارس کے فارغ التحصيل لوگوں ميں ہوتا تھا، يعنی ظاہراً روحا
  تمدن کے سامنے سر تسليم خم کر کے؛ با 

  ادب اپنا ماتھا ٹيک دينا ضروری ہے اور اس بات کا بھی قائل تھا کہ مغربی تمدن اور ثقافت کو 
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..............  

  ۔٣٤٩)اوراق تازه ياب مشروطيت ونقش تقی زاده ص١(
  ۔١٢، ص١احزاب کی مختصر تاريخ، ملک الشعراء بہار، ج )ايران کے سياسی٢(
  ۔٢٠٩، ص٢)فراموش خانہ و فراماسونری در ايران، اسماعيل رائين، ج٣(
  ۔٣٦٠و ٣٥٢)اوراق تازه ياب مشروطيت ونقش تقی زاده ص٤(

ک تقرير بھی کیعوام کے درميان رواج دينے اور اس کو قبول کرنے کے حاالت فراہم کئے جائيں۔ اس بارے ميں اس نے اي
ہے جو موجود ہے، جس کو اس نے ''مغربی تمدن کو اخذ کرنے اور اپنانے'' کے عنوان سے ايرانی سال کے مطابق، 

  )١ھ ميں مہرگان کی ورزشگاه ميں کی ہے۔(١٣٤٠
خ ميں ء ميں ''کاوه'' نامی جريده کے ساتويں شماره ميں اس کے ايک مقالہ کی طباعت ہوئی ہے، اس نے ہماری تاري١٩٢٠

  )٣) و (٢ديرينہ اور گہری جڑوں والی تہذيب و ثقافت کے بارے ميں شک و شبہ کا اظہار کيا ہے ۔ (
مغربی تمدن کی طرف جھکاؤ اور اس کی طرف رجحانات، يہی سب وه عوامل اور اسباب ہيں جو اس بات کا باعث ہوئے کہ

ضرات نے اس کو ''قومی مجلس کونسل '' سے اخراج حوزٔه علميہ نجف اشرف ميں اس وقت کے مراجع تقليد ميں سے دو ح
  ) يہی امر سبب بنا کہ اس کو ايران سے نکال ديا گيا۔٥کر نے اور اس کی جال وطنی کا حکم ديا ہے؛(

اس نے خاندان قاچار کا تختہ پلٹ جانے کے فوراً بعد، رضا شاه پہلوی کے ايران کی شاہی حکومت پر تخت نشين ہوتے ہی 
  ی زاده) دوباره ايران پلٹ آيا۔وه (سيد حسن تق

..............  

  ۔٢٠٩، ص٢)فراموش خانہ و فراماسونری در ايران ، اسماعيل رائين ، ج١(
  ۔٣٦، ص١)تاريخ سياسی معاصر ايران ، دکتر سيد جالل الدين مدنی ج٢(
ہ ميں اس طرح تحرير کيا ہے : ء کے شائع ہونے والے جريده ''کاوه'' کے ساتويں شماره ميں اپنے مقال١٩٢٠)تقی زاده نے ٣(

''ايرانی لوگ يہ سوچتے ہيں کہ وه بھی يونانيوں کی طرح دمکتی ہوئی ثقافت اور چمکتے ہوئے بہت ہی عالی تمدن اور مستقبل کے 
ميدان مالک ہيں، کہ اگر ان کيثابت شده تاريخی اور علمی حقايق کو سامنے پيش کرديا جائے تو اس ميں بھی ايران نے علم و ترقی کے

ميں کوئی خاص خدمت نہيں کی ہے۔ دنيا ميں دوسری تمام اقوام کی طرح جن چيزوں کے وه حامل بھی تھے اس ميں بھی يونانی تمدن 
  اور ان کے علم کے مرہون منت رہے ہيں ''۔(مترجم)

 اور اس کے بعد کے صفحات۔ ٢٠٧)اوراق تازه ياب مشروطيت ونقش تقی زاده ص٥(
 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  تہذيب و ثقافت اور علم ميں جدائی ناممکن 
شايد يہاں پر مفيد ہو کہ ايک حساس نکتہ کی طرف اشاره کرتا چلوں، کہ مغربی تہذيب کی دعوت دينے اور اس کے رجحان 
کا رواج دينے والے افراد اپنی مذہبی اور ثقافتی وراثت سے ہاتھ اٹھا لينے کے بارے ميں جواز تالش کرنے کے لئے مغربی 

ر ہے ہيں، وه يہ کہ جب تک ہم مغربی تمدن کو پوری طرح حاصل نہيں کر ليتے،  ثقافت اور تہذيب و تمدن کو اپنا سہارا بنا
) حاصل Technologyاس کے تمام اسباب و عوامل کے ساتھ حاصل نہ کر ليں، ان کے علم و صنعت اور ٹکنالوجی کو (

ا کے بارے ميںنہيں کر سکتے۔ جب تک مغربی لوگوں کی طرح سوچنے کی کوشش نہيں کريں گے، جب تک ہم مختلف اشي
انھيں کی طرز فکر کے مطابق تصور کرنا شروع نہيں کريں گے ،جس طرح وه (انگريز اور مغربی) زندگی گزارتے ہيں، 
اگر اسی طرح ہم اپنے آپ کو ان کے رنگ ميں نہيں ڈھال ليتے ہيں تو کبھی بھی مغربی علم اور ان کی ٹکنالوجی سے فائده 

وند عالم و جود ہستی بخش، انسان اور تمام اشيا کے متعلق ہماری فکريں، تصورات اور نہيں اُٹھا سکتے؛ مگر يہ کہ خدا 
نظريات بالکل بدل دے، خالصہ يہ کہ ہمارا کردار اور راه و روش تہذيب، ثقافت اور تمدن سب کچھ مغربی طرز کے مطابق 

  ہونا چاہئے۔
کو ايک دوسرے سے مخلوط کر دينے کے عالوه کچھ اس گمراہی اور انحراف کا واحد سبب جدت پسندی اور علم و ثقافت 
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اور نہيں ہے۔ اگر ہمارے کہنے پر يقين نہ ہو تو ''الثقافة ف المجتمع العرب'' ميں ڈاکٹر کامل عياد کی عبارت مالحظہ فرمائيں۔
ر يہ کہ وه اس طرح لکھتے ہيں: ''ہم مشينوں کے بنانے کے اعتبار سے ترقی کرنے کی صالحيت نہيں رکھ سکتے ... مگ

  )١اس (مغربی تہذيب و تمدن) تہذيب و ثقافت کو لوگوں کے درميان ہر ممکن اعلٰی پيمانہ پر وسعت ديں۔ (
اسی وجہ سے ايسے اسباب و عوامل تک رسائی، علم، دانش اور اس کو عملی طور سے جاننا، جيسا کہ وه لوگ (انگريزی 

يں ہے مگر يہ کہ ہم اپنے آپ کو بالکل مغربی تہذيب و تمدن کے ثقافت کے حامل لوگ) کہتے ہيں ہمارے پاس کوئی چاره نہ
قدموں ميں ڈال ديں؛ چاہے ہم کو ا ن کی تہذيب اچھی لگے يا ہمارے اوپر بہت بار اور ناگوار ہو، اور جيسا کہ ''ڈاکٹر طہ 

ری، تلخ و شيريں، پسند حسين'' بڑی ہی بے شرمی اور بے حيائی کا مظاہره کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ ''اس تمدن کی اچھی ب
و ناپسند، الئق تعريف ہو يا کہ مذموم'' سبھی کو آنکھ بند کرکے ہميں قبول کر لينا چاہئے اس لئے کہ بغير اس عموميت کے 
(تمام سطحوں ميں مغربی تمدن کو اپنی زندگی کا جز بنا لينا) ہم اس علم دانش تک رسائی حاصل نہيں کر سکتے۔ جو ہميں 

تمدن اور ان کی ثقافت تک پہونچا دے۔ ''ڈاکٹر کامل عياد '' اپنی اسی کتاب ميں ايک دوسرے مقام پر لکھتے مغربی تہذيب و 
ہيں: ''ہم يہ اعتراف کرنے پر مجبور ہيں کہ نئی تہذيب و ثقافت،بلکہ رائج تہذيب يعنی مغربی اور انگريزی تہذيب اور ہمارے

  عقائد کے درميان 
..............  

  ۔١٦٥ثقافة ف المجتمع العرب، ص)مستقبل ال١(

کوئی تضاد و تعارض نہيں پايا جاتا۔ حقيقتاً بعض عربی ممالک کے منافع کی حفاظت کرنے والے افراد کے عالوه جن کی 
تعداد حسن اتفاق سے اتنی کم ہے جن کو انگليوں پر شمار کيا جا سکتا ہے، اگر ان کو مد نظر نہ رکھا جائے تو آج کل کوئی 

  رورت کا منکر نہيں ہے کہ مغربی تہذيب و تمدن کو اخذ کرکے ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چال جائے۔بھی اس ض
البتہ بعض ايسے گروه بھی ہيں جو اپنے آپ کو ''ميانہ رو'' گردانتے ہيں۔ ان لوگوں کی نظر ميں مغربی تہذيب و تمدن کی 

ے، جو ہماری تہذيب، تمدن اور ثقافت سے مطابقت رکھتی صرف اچھی باتوں کو اپنی زندگی کے لئے منتخب کر لينا چاہئ
  ہوں انھيں پر اکتفا کرلی جائے اور جو ہماری تہذيب و ثقافت کے مخالف ہيں انھيں چھوڑ ديا جائے۔

اس نظريہ ميں يہ ضعف پايا جاتا ہے کہ صفات کو مشخص اور جدا کر کے پيش کيا جائے اور وه عقائد اور رسم و رواج 
فت سے مخصوص ہيں ان سے بچا جائے اور يہ بہت مشکل امر ہے۔ اسی طرح سے وه معيار جن کے ذريعہ جو مغربی ثقا

مغربی تہذيب و ثقافت کے ''محاسن و معائب'' اچھائی اور برائی کو خوب جانچ پرکھ کر اس کی تشخيص دے لی جائے، اگر 
  )١چہ اس کے بارے ميں نظريات ميں اختالف ہے۔'' (

  ے کہ محافظہ کاروں (مغربی تہذيب و تمدن ان کی مصنف نے، اس بات س
طرز زندگی کے مخالف لوگ) کی تعداد روز بروز گھٹ رہی ہے، اس بات کے لئے انھوں نے بہت ہی خوشحالی کا اظہار 
کيا، اور يہ کہ اعتدال پسند لوگ ابھی تک مطلب کی تہہ تک نہيں پہونچ پائے ہيں ان کے لئے (مصنف نے) غم و اندوه اور 

  فسوس کا اظہار کيا ہے۔ا
..............  

  ۔١٤٨، حصوننا مھّددة من الداخل سے منقول ہے ص١٥١)مستقبل الثقافة ف المجتمع العرب، ص١(

ان لوگوں (مغربی اور انگريزی ثقافت کے دعوے دار) کے نزديک سب سے بڑی مصيبت يہ ہے کہ ان کے پاس سنجش اور 
معيار پر محاسن کو عيوب سے جدا کر کے ان کی شناخت کر سکيں۔ جب يہ کام کسوٹی کا کوئی پيمانہ نہيں ہے جس کے 

اس منزل پر پہونچ گيا ہے تو بہتر ہے کہ اس مسئلہ کو يہيں چھوڑ ديں، مزيد اس مقام پر ذمہ داری اور فريضہ طے نہ 
  کريں! ہم تو يہ کہتے ہيں:

ثقافت کے درميان فرق کے قائل ہوئے اور ان شعبوں اگر مغربی تمدن کے رجحان کو رواج دينے والے علم اور تہذيب و 
ميں جن ميں ہم ان کو عاجز اور ناتواں اور پچھڑے دکھائی ديتے ہيں، (اور بدرجٔہ مجبوری ہم اپنی علمی، صنعتی 

"Technological ضرورتوں کو غرب سے بر طرف کر ليتے) نيز زندگی کا وه شعبہ جن ميں ہم مستغنی اور بے نياز ہيں "
کسی بھی جہت سے دوسری تہذيب و ثقافت کی ہميں ضرورت نہيں ہے، مثال کے طور پر معارف، اخالق، مذہب اور اور 

تہذيب و تمدن، عقيده و فلسفہ وغيره (اور اس سلسلہ ميں اپنی دھروہر اور وراثت کی طرف مراجعہ کر ليتے) ايک دوسرے 
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ل، گذشتہ اور تہذيب و تمدن سے گستاخی کی گئی ہے اس سے جدا کرليتے ہيں، ان چيزوں ميں جن کی وجہ سے ہمارے حا
ميں اپنے آپ کو داخل نہ کرتے اور اسی سرمايہ اور دولت سے ہم اپنے آپ کو علوم اور تجربوں سے آراستہ کرتے جن کی 

ے؛ ہم کو ضرورت ہے نيز دولت اور سرمايہ سے اپنی کميوں اور نقائص کو بر طرف کر کے اپنی مشکالت کا حل نکال ليت
  وه لوگ چاہے ہم کو ہماری اپنی تاريخ، تہذيب و تمدن، ماضی اور تاريخی حقيقت و اصالت سے جدا کرتے يا نہ کرتے۔ 

)) انقالب کے سامنے فکری ضعف اور روحی شکست يعنی احساس Technologicalليکن غرب کے علمی اور صنعتی 
شخصيت، ذاتی حقيقت اور ماہيت، غنی ميراث نيز مذہب اور  کمتری نے ہم کو اس منزل پر الکر کھڑا کرديا ہے کہ ہم اپنی

تمدن کی دولت کو بھی نہيں پہچان سکے، بغير کسی حساب و کتاب کے ہم اجنبی تہذيب و تمدن اور مذہب پر تنقيد کے 
ھ کر بجائے مشرقی يا پھر مغربی تہذيب و تمدن کے قدموں ميناپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہيں ان کی تہذيب کو سب کچھ سمج

  ترجيح دے رہے ہيں۔
مغربی رجحان کی تہذيب و ثقافت اور اس کو رواج دينے والے ہرگز صراحت کے ساتھ اس مسئلہ کے بارے ميں اپنے عقيده

اور طرفداری کا اظہار نہيں کرتے ہيں؛ بلکہ عموماً اپنے آپ کو الفاظ کے پيچھے چھپائے ہوئے ہيں يعنی خود کھل کر 
  اپنی گفتگو کو مبہم اور مجمل طور سے پيش کرتے ہيں۔ سامنے نہيں آتے ہيں اور

حقيقت امر يہ ہے کہ مغربی رجحان کی ترويج کرنے والے اس بارے ميں کہ اسالم ان کے تمدن کی اچھائی اور برائی 
صحت و سقم کو تشخيص دے کر ان سب چيزوں کو ايک دوسرے سے جدا کرنے کی صالحيت رکھتے ہيں يا نہيں اس 

  مطمئن نظر نہيں آتے ہيں، اس بابت وه شک و ترديد کے شکار اور تشويش ميں مبتال ہيں۔ بارے ميں وه
وه (انگريز نيز مغربی تہذيب کی ترويج کرنے والے) آئيں ہماری باتوں کو کان دھر کے سنيں کہ ڈاکٹر عبد الرحيم مصطفی 

  صاحب اس بارے ميں اظہار خيال کرتے ہوئے رقمطراز ہيں:
واری اس مقام پر ظاہر ہوتی ہے جب شريعت سے سازگاری رکھنے والے امور (قانون اسالم کے حدود ''اس موضوع کی دش

اربعہ) اور وه امور جو اسالم سے مطابقت نہيں رکھتے ان سب کی حد بندی کوئی آسان کام نہيں ہے؛ اس لئے کہ عام افراد 
کردينے والے طريقے اور اصول و قوانين موجود  اسالم کو سطحی نگاه سے ديکھتے ہيں؛ اس اعتبار سے کہ انقالب برپا

  )١ہيں، جو بہت ہی زياده مشکل ہيں۔'' (
مصنف، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس نظريہ کا بڑی ہی صراحت کے ساتھ اظہار کرتے ہيں جو اس دعوت 

بہت کم ہے'' اس ميں اضافہ کرتے  کے اندر چھپا ہوا ہے۔ نام ليکر اس طرح بيان کيا ہے، ''اصالح کرنے والوں کی تعداد
ہوئے کہتا ہے: ''اصالح طلبوں کی بہت مختصر تعداد نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اسالمی قوانين، عربوں کا ابتدا ميں 

شہر وں کی آبادی اور اس کی آباد کاری کے متعلق ہے؛ اس معنی ميں کہ يہ قوانين صرف اس زمانہ کے معاشره کی 
رنے کے لئے بنائے گئے تھے، اور يہ وہی چيز ہے جس کا الزمہ يہ ہے کہ حاالت اور اس وقت کی ضرورتوں کو پورا ک

) اور يہی مصنف کی حقيقی رائے ہے۔ مغربی تمدن اور ٢اقتضا اور بدالؤ کے اعتبار سے قوانين ميں تبديلی الئی جائے۔''(
کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہيں جس کے  ثقافت کی طرفداری اور اس سے ساز باز کرنے والے لوگ، صرف دو چيزوں

  اظہار کی جرٔات ان کے اندر نہيں پائی جاتی ہے اور وه درج ذيل ہيں:
) روحی اور ذہنی اعتبار سے شکست اور مغربی تہذيب و تمدن کے مقابلہ ميں احساس ضعف و نا توانی يا دوسرے ١(

  لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ احساس کمتری کا شکار ہونا۔ 
  اٰلہی پيغام و احکام کے متعلق ايمان کا فقدان (قرآن اور رسول خدۖا ) اور ) ٢(

اس کے بارے ميں شک و شبہہ کرنا کہ يہ رسالت، خدا وند عالم اور قادر مطلق کی جانب سے ہے، يا سرے سے ہی خدا وند
  عالم کے بارے ميں شک و شبہہ ميں مبتال ہيں۔

..............  

 ئ ١٩٧١، مطبوعہ ٤٩سالم ف العالم العرّب الحديث، ص)حرکة التجديد اال٢)و(١(
 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار
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  آرنالڈ ٹوين بی کا نظريہ اور اس پر تنقيدی جائزه 
  

  اصل نظريہ:

ٹوين بی کا عقيده يہ ہے کہ تہذيب و ثقافت کا انتخاب يا کامل اور وسيع پيمانے پر ہو، يا پھر اصالً نہ ہو (ٹوين بی کی نظر 
ميں) اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم کی تہذيب و تمدن اور ثقافت کے بعض عناصر اور اجزاء کا (جزئی طور پر) انتخاب 

و ثقافت کے اجزاء و عناصر اس بات کی قدرت رکھتے ہيں کہ وه قوم جو کسی کرے تو يہ بيگانہ اور جدا شده تہذيب 
دوسری قوم کی تہذيب کو اپنے لئے اخذ کرتی ہے اس کی ثقافتی اور مذہبی بنيادوں کو منہدم کر ديں؛ اس لئے کہ يہ عناصر 

اور نقصان ده اجزا ميں تبديل اور اجزا (جو اپنے جسم کے عالوه دوسرے جسم ميں فعاليت کرنا شروع کر ديتے ہيں) مخرب
  ہو جاتے ہيں۔ .

  بہتر ہے کہ ٹوين بی کے کالم کو بڑی ہی دقت اور باريک بينی سے نقل کريں۔ وه کہتا ہے: 
اس وقت جب تجزيہ کا کام اس تہذيب و ثقافت کے پرتو ميں جس کے اجزا و عناصر اور تہذيب و تمدن کا صحيح پرتو اور 

) سياسی، دينی اور ہنر کے Technologicalتشکيل دينے والے اجزا اور عناصر صنعتی (سايا اس پر ہوتا ہے جس کے 
لحاظ سے پائہ تکميل کو پہونچ جائيں۔ يہ تجزيہ بھی اس مقاومت کے نتيجہ ميں حاصل ہوتا ہے جس ميں اجنبی معاشره اور 

  آجاتا ہے...۔ بيگانہ سماج خود ان کی تہذيب اور تمدن کے مقابلہ ميں نفوذ حاصل کرکے سامنے
بال شک و ترديد فن اور تکنيک ميں نفوذ اور تاثير کی صالحيت دين کے مقابلہ ميں زياده ہے اور اس کی جڑيں بہت گہری 

ہيں۔ اس قانون کو دقيق ترين شکل و صورت ميں ياد کيا جا سکتا ہے اور وه يہ ہے کہ ہم اس بات کا عقيده رکھتے ہوں کہ 
عنصر کے نفوذ کی طاقت اور اس عنصر کی اہميت و ارزش کے درميان تضاد پايا جاتا ہے۔ تہذيب و ثقافت کے لحاظ سے 

وه عنصر جس کی اہميت کم ہو اگر وه کسی ايسے جسم کا حصہ قرار پائے جس پر حملہ کا خطره ہر دم بنا ہو تو اس با 
ح ہے کہ تہذيب و تمدن کے کم اہميت اہميت عنصر کی بہ نسبت اس ميں مقاومت کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ يہ بات بالکل واض

عناصر کا انتخاب موثر تہذيب و ثقافت کے عناصر کے درميان سے کم اہميت اجزا کے نشر کرنے کی غرض سے اس وسيع
اور خارجی زاوئہ نگاه اور معيار کے مطابق، تہذيب و تمدن کی دوڑ اور آپسی ہوڑ ميں نا مناسب قواعد اور فارمولوں کو 

اس لئے کہ اس کم اہميت جز کے انتخاب سے اس کھيل کے بد ترين عواقب اور نتائج سامنے آسکتے ہيناور اس جنم ديتا ہے،
  کے عالوه اور کچھ عائد (حاصل) ہونے واال نہيں ہے۔

بيشک تحليل و تجزيہ کا ماحصل جو اس کھيل کی روح رواں ہے، معاشره کی زندگی کو مسموم کرنے کی طرف پہال قدم 
اج جس کے مختلف اجزا تہذيب و تمدن کے مدار اور اس کے محور سے سے جدا ہوکر پورے معاشرتی نظام ہوگا۔ وه سم

  ميں رخنہ ڈال ديتے ہيں۔
) اور جرثومہ سے دی جاسکتی Electronوه عنصر جو مذہبی موثر عناصر سے جدا ہو جاتا ہے اُس کی تشبيہ الکٹران (

اعتبار سے کہ يہ عنصر، حاکم نظام سے جدا ہو جائے تو وه اپنی تخريبی  ہے، جس کا کنٹرول (مہار کرنا) ناممکن ہے؛ اس
صالحيتوں کو بروئے کار التا ہے اور اس لئے جدا ہوتا ہے، تاکہ اپنے آپ کو مخالف راستے پر لگا لے اور عام نظام کی 

) دوسرے بلند و Electronران () يا الکٹMicrobeمخالف سمت اپنا راستہ معين کرلے۔ يہ ثقافتی اور مذہبی جز يا جرثومہ (
) جو اپنے مدار يا Microbeباال عناصر اور اجزا سے ارتباط کے وقت مخرب نہيں ہے اس طرح فطرتاً يہ جز يا ميکروب (

نظام سے الگ ہو گيا ہے يا مذہب کا وه جز جو اپنی تہذيب اور ثقافت سے جدا ہوگيا ہے، اس وقت تک جب وه اپنے اصلی 
، اس ميں کسی قسم کی تبديلی پيدا نہيں ہوئی تھی سوائے اس کے کہ يہ طبيعت اور فطرت اپنے اصلی نظام کے اندر تھا

ارتباط سے جس کے زير سايہ مکمل طور پر بے ضرر تھی اس سے جدا ہو گئی، اس صورت ميں بربادی اور تخريب 
کے لئے مباح اور موت کا پيغام کاری کی طرف زياده مائل ہو گئی۔ ايسے حاالت ميں ايک شخص کا گوشت دوسرے شخص 

  )١بن گيا ہے۔'' (
) نکالنے پر کمر بستہ ہيں، وه يہ ہے کہ اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم Toynbeeاس کالم سے وه نتيجہ جس کو ٹوين بی (

ل کی تہذيب اور تمدن کو اپنانا ضروری سمجھتی ہے اور اس کا عقيده رکھتی ہے تو اس پر الزم ہے کہ اپنی شخصيت، اص
حقيقت، مقدسات اور تہذيب و تمدن کو چھوڑنے کے لئے سنجيدگی سے غور و فکر کرے، اور اپنی فکری، اخالقی، ثقافتی و
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  مذہبی 
..............  

)١(Toynbee, The World and West, chapter 5th   
  ٥١و  ٥٠حرکة التجديد االسالم نامی کتاب سے ماخوذ ہے، مصدر سابق صفحہ 

سی اور تکنيکی زندگی ميں بالکل اسی قوم کی جيسی ہو جائے جس قوم کو اپنی زندگی کے لئے مثال اور اور علمی سائن
نمونہ بنانا چاہتی ہے۔ اور ان اجزاء اور عناصر کے درميان فرق پيدا کرکے تہذيب و ثقافت اور تمدن کے لئے مفيد اجزاء کو 

  ہوں ان کو چھوڑ دے گا اور يہ محال ہے۔اختيار کرے گا اور وه اجزا جو غير مفيد اور غير مطلوب 

  ) کے نظريہ پر تنقيدانہ جائزهToynbeeٹوين بی (
اس نظريہ پر بہت سے محققين اور صاحبان نظر نے تنقيد و تبصره کيا ہے، اور يہ ثابت کيا ہے کہ دو ثقافتوں کا انتقال اور 

سے ثقافتوں اور تمدن کو دو حصوں ميں تقسيم کيا جا ميل مالپ، بال شک و شبھہ ممکن اور فطری عمل ہے اور اس اعتبار 
  سکتا ہے، جن کو درج ذيل عبارت سے تعبير کيا جاتا ہے: 

  ۔ علمی شعبہ١
  ۔ ثقافتی شعبہ۔٢
۔ علمی شعبہ :يہ شعبہ ثقافتی شعبہ سے متاثر ہوتا رہتا ہے اور اس کے اثر کو قبول کرتا ہے، ثقافتی شعبہ کے حاالت اور ١

پنے حقيقی وجود کو حاصل کرليتا ہے ، جيسا کہ ثقافتی امور، علمی امور کو متاثر کرتے ہيں اور اس کو موقعيت کے سبب ا
اپنے ہی رنگ و روپ ميں اپنے اعتبار سے ڈھال ليتے ہيں، اسی وجہ سے علمی مسائل مثال کے طور پر جراحی ''آپريشن 

رق کے بارے ميں معلومات، ذرات اور مختلف مشينوں کرنا، دوائياں بنانا، طبابت، حساب، رياضی، مصنوعی بجلی اور ب
کے بنانے کا علم، يہ سب کے سب ايسے مسائل ہيں جن کا علم اخالق، معرفت، عقائد نيز فلسفہ و ادب سے گہرا ربط ہے 
 اور يہ سب انسان کی تمدنی زندگی ميں دخيل ہيں، ايسا کہ پہلی قسم (علمی مسائل) کے مسائل دوسری قسم کے مسائل کے

سبب وجود ميں آتے ہيں، جيساکہ اوپر ذکر کيا گيا ہے، يہ سب ثقافتی مسائل کے ماتحت ہيں۔ اسی وجہ سے علم کيميا 
)Chemistry اور دوا بنانے کا علم، ان سب امور ميں اس بات کا امکان پايا جاتا ہے کہ صحيح زاويہ نگاه اور انسانيت کی (

طبابت اور زراعت يہ سب کے سب کھانے پينے کے مقصد کے حصول کی راه ترقی ميں ان کو استعمال کيا جائے۔ حکمت، 
ميں کام آنا چاہئے، ٹھيک اسی طرح اس بات کا بھی امکان پايا جاتا ہے کہ صحيح آگاہی اور معلومات کے نہ ہونے اور 

۔ ان جان ليوا گيسوں کو انسانی اقدار اور اخالقی معيار کے فقدان کے باعث، انسانی اقدار کے خالف بروئے کار اليا جائے
  کيميکل بم بنانے کے کام ميں استعمال کيا جائے تو يہ سب انسانی اقدار کے فقدان کا سبب ہيں۔

ذرات اور آئيٹم کا بھی يہی حال ہے اس کو بھی صحيح اور مناسب کاموں ميں استعمال کيا جا سکتا ہے، ليکن اس سے فائده 
ذيبوں ميں اختالف کی وجہ سے مختلف ہے، يعنی علمی روابط کے شرائط کا حاصل کرنا انسانوں کی سوچ اور ان کی تہ

  مختلف ہونا جو کبھی قابل اطمنان ہے اور کبھی غير قابل اطمنان ہے۔

  الف: علمی روابط کے ساتھ فضا کا اطمينان بخش ہونا
  اس بات سے مندرجہ ذيل نتيجے اخذ کئے جاسکتے ہيں:

، اخالقی اور عقائد کی حقيقت، واقعيت اور اصالت کو محفوظ کرلے، تو علمی روابط اور اگر کوئی قوم ايسی ثقافتی، مذہبی
تہذيبوں کا ايک دوسرے کی طرف منتقل ہونا اسے نقصان نہيں پہونچا سکتا؛ اس لئے کہ جيسے ہی علمی مسائل ايک ثقافت 

علم جو اس سے پہلے والی تہذيب و ثقافت سے رشتہ اور رابطہ توڑکر دوسری ثقافت اور تہذيب ميں داخل ہو تے ہيں، تو وه
کے باعث دوسری والی تہذيب کے متحمل نہيں ہو سکتے اور لوگ بھی دوسری تہذيب و ثقافت سے پوری طرح متاثر ہوئے 
بغير صرف اس کے علمی گوشہ کو قبول کر ليں گے۔ درحقيقت تہذيب و ثقافت اور تمدن اس چھننے اور صافی کے مانند ہے

ئل سے متعلق ہر چيز کو چھان پھٹک کر صاف و شفاف بنا ديتا ہے؛ اخالقی حاالت سے ليکر قوم و ملت کی جو علمی مسا
موجوديت اور اس کے حضور کے ساتھ ساتھ اجنبی تہذيب و ثقافت کے تمام حاالت کو صاف و شفاف بناتا چال جاتا ہے۔ وه 

تے ہيں، ليکن ان کی تہذيب اور ثقافت کی ہمراہی کر زہريلے عناصر جو امت مسلمہ کے جسم سے کوئی تال ميل نہيں رکھ
  تے رہتے ہيں اس سے ان لوگوں کو دور رکھتا ہے۔
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  ب: علمی روابط کے ساتھ فضا کا غير يقينی ہونا
ليکن اگر کسی ثقافت کو اختيار کرنے والی قوم ضعيف و ناتواں ہو اور اس کے پاس ايسے عناصر کا فقدان ہو جو اخالقی 

تقامت کے لحاظ سے اجنبی ثقافت سے اسے محفوظ رکھ سکے تو ايسی قوم اگر اپنی زندگی ميں بيگانہ اقوام فکری اور اس
کی ثقافت کے حصول ميں اپنے آپ کومشغول کردے يا علمی رابطہ رکھتی ہے تو ان علمی مسائل کے ساتھ اس بيگانہ قوم 

ہے اور علمی مسائل کو ان ثقافتی مسائل سے عالحده کرنا جس کی اخالقی ثقافتی سياسی حاالت و افکار کا منتقل ہونا ناگزير 
کو انتقال تہذيب کے حوالہ سے منتقل کرنے والی قوم کی حمايت حاصل ہے اس کا جدا کرنا محال اور اگر محال بھی نہ ہو 

  تو يہ امر اس کے لئے بس دشوار کام ہوگا۔
  

   دو تاريخی تجربے ہمارے لئے اس حقيقت کو آشکار کرتے ہيں:

  ۔ اوائل کی کاميابيوں کے تجربے١
اور وه تجربہ روم و ايران کی فتوحات ہيں۔ اس ميں کسی شک و شبہہ کی گنجائش نہيں ہے کہ ملت اسالميہ ان کاميابيوں اور

) اور علم Chemistryفتوحات کے دوران، اداری، دفتری اور عدليہ کے مختلف مسائل سے ليکر حکمت، طبابت، کيميا (
بغير اس کے کہ ان اخالق و آداب، تہذيب و ثقافت نيز ان کے تمدن سے متاثر ہو ں ان کے علوم اور سائنسی نجوم کو 

معلومات کو ان سے اخذ کيا ہے، بلکہ ان مسائل اور علوم کو اپنی تہذيب ميں ڈھاال اور اپنے منشا اور چاہت کے مطابق اس 
  کو استعمال کيا۔ 

  تجربہ) دور حاضر کی مغرب پرستی کا ٢(
ا ور وه تجربہ اس وقت کا تجربہ ہے جب امت مسلمہ مغربی تہذيب و تمدن کو گلے لگا رہی تھی، اس وقت عثمانی حکومت 

کے خاتمہ کے بادل موت کی طرح اس کے سر پر منڈال رہے تھے اور لوگ پروانہ وار فرنگی تہذيب و تمدن کے اپنانے 
  ميں منہمک تھے۔ 

ئل کی ضرورت اور اس کی احتياج، مسائل رياضی کے حل کی ضرورت اور اداری امور تجربی علوم ميں بہت سارے مسا
کی انجام دہی سے متعلق مشکالت اور ضروريات نے ملت اسالميہ کو اس بات پر مجبور کر ديا کہ مغربی تہذيب و تمدن کی

ور مذہبی بنياديں اتنی مضبوط نہيں طرف دست نياز بڑھائيں اور آہستہ آہستہ ان کے حلقہ بگوش ہو جائيں۔ چونکہ ثقافتی ا
تھيں، اس لئے وه اس پر ثابت قدم بھی نہيں ره پائے، اور وه خود اپنی حفاظت پر بھی پورے طور سے قادر نہ تھے، اسی 

 وجہ سے غرب نے اپنی خاص ثقافت اور تہذيب کو ان کے اوپر الد کر اپنے ہی رنگ و روپ ميں ڈھال ليا۔

 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  مذہب سے دور کرنے والوں کی کار کردگی
اس تجزيہ اور تحقيق کے بعد اب ہم (ان حکام اور دانشوروں کی) مذہب سے دوری اختيار کرنے کی دعوت دينے اور ان کی

کار کردگی کے بارے ميں ان لوگوں کی اس کاروائی کی کيفيت کو تفصيل سے بيان کريں گے، جس کو ان لوگوں نے 
حاضر کو ان کے دمکتے ہوئے ماضی اور مذہبی مصادر ميں خلل ارتباطی پلوں کو توڑنے کے لئے انجام ديا ہے تا کہ نسل 

  پيدا کرديں اور اس کے بعد نسل حاضر اور نسل گذشتہ ميں جدائی ڈال دينے کی پوری کوششيں کی ہيں۔

  ترکی ميں عربی حروف کی جگہ التينی رسم الخط کا رواج
انی حکومت کا تختہ پلٹ کر اس کی جگہ پر دين ''مصطفی کمال آتاترک'' (ترکی کا حاکم) يہ وه شخص ہے، جس نے عثم

مخالف (الئيک) حکومت کا قيام عمل ميناليا اور اس کے بعد وہاں کے تخت پر اپنا قبضہ جما ليا۔ تخت پر بيٹھنے کے فوراً 
بعد مغربی رجحان کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی سب سے زياده کوشش کی۔ اس نے مغربی تہذيب و ثقافت اور ان کے
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مدن کی طرف لوگوں کو دعوت دی؛ اس طرح وه مسلمانوں کی مذہبی اور تاريخی حقايق اور اس کی بنيادوں کا قلع و قمع ت
  کر دينا چاہا تھا۔ 

ترکی ميں رائج لکھے جانے والے حروف (حروف تہجی) بے شک و ترديد يہ ان قوی ترين وسائل اور ذرائع ميں سے ہيں ، 
نسلوں کو آپس ميں جوڑتے ہيں ۔ جب کسی قوم کا رسم الخط ہی صفحٔہ ہستی سے ختم کر جو مذہبی اور فکری اعتبار سے 

دياجائے تو آپس ميں سب سے زياده مضبوط اور ہمارے حال و گذشتہ کو آپس ميں تعلق پيدا کرنے ميں يہ (رسم الخط) سب 
نی نسل حاضر کو ماضی اور سے زياده مستحکم اور کار آمد وسيلہ ہے، جس کے ذريعہ دو نسلوں کوايک دوسرے (يع

  مستقبل) سے جوڑا جا سکتا ہے۔
اسی وجہ سے مذہب سے دور کرنے والے (اہل کار) لوگ نيز وه لوگ جو دين کو ظاہری اور اسے (قشری) طور پر باقی 

بہت ہی رکھنا چاہتے ہيں، يعنی صرف اوپر اوپر سے مانتے ہيں اور دين کو اس سے زياده ماننے کے لئے تيار بھی نہينہيں۔ 
تيز بينی اور بڑی ہی ہوشياری اور ظرافت کے ساتھ مذہب سے دور کرنے کی کار ر وائی ميں ہمہ تن مشغول ہيں۔ وه لوگ 
صرف شاخ و برگ اور تنے کو ہی کاٹنے پر اکتفا نہيں کر رہے تھے، بلکہ مستحکم ترين ارتباطی وسائل کا نشانہ سادھتے 

رديتے ہيں۔ جيسا کہ ترکی کی عثمانی حکومت کے ختم ہوتے ہی اس وقت کی نسل نو اور اس کے بعد آناً فاناً ان کو ختم ک
قديم جاہليت کے زمانہ کی طرف پلٹ گئی اور اب وه قرآن مجيد، احاديث نبوی، (قديم) تاريخ، اخالق اور فقہ اکبر يعنی عقايد 

  اسالمی اور فقہ کو مصادر اور منابع سے مطالعہ کرنے پر قادر نہيں ہيں۔
  ر شکيب ارسالن نے اپنی کتاب ''حاضر العالم االسالم'' ميں لکھا ہے:امي

''اس مغالطہ کو وقت کے صدر جمہوريہ'' مصطفی کمال آتا ترک'' نے رواج ديا، تاکہ وه اپنے زعم ناقص ميں آہستہ آہستہ 
بب اس نے ترکی کو عقيدهٔ  اسالمی سے عوام کو جدا کر دے، اسی طرح عربی بولنے سے بھی ترکوں کو روک دے اسی س

ايسے شخص کے طريقہ اور راه و روش کے حوالہ کر ديا جو اسالمی عقائد کو حکومت کے منافی اور خالف جانتا تھا، اس 
کے ذريعہ اس کے خاتمہ کا انتظام کر ديا۔ اس امر ميں ترکی کی ''عوامی پارٹی''نے اس (کمال آتا ترک) کا اتباع کيا اور اس 

ہ پہنا ديا۔ ايسی پارٹی جس کا اگر مجموعی طور پر سرسری مطالعہ کيا جائے تو وه'' مصطفی کمال کی باتوں کو عملی جام
آتا ترک'' کے سپاہی سے زياده حيثيت نہيں رکھتی ہے اور ''سياسی پارٹی کی بہ نسبت'' اس (سپاہی ہونے) سے بہت زياده 

  حق بھی نہيں رکھتی تھی۔''مشابہت رکھتی ہے۔ بغير اس کی اجازت کے کسی بھی سياه و سفيد کا 
نتيجتاً ترکی حکومت کے حاالت کے تحت، ہر وه چيز جو اسالم سے متعلق محسوس ہوتی تھی، اس کو بالکل سے ختم 

کرکے اس کی بساط الٹ دی اور شريعت پر عمل کو باطل اور (غير قانونی) قرار ديا پھر شرعی عدالت اور محکموں کو 
مشيخة االسالم کے نام سے جانی جاتی تھی اس کو منحل (ختم) کرکے ايک چھوٹے سے ختم کر ديا، اور ايک وزارت جو 

اداره کا نام دے کر اس کو داخلی ناظر کميٹی کے ماتحت اور اس کا جا نشين بنا ديا، جو ترکی زبان ميں ''ديانت ايشی'' يعنی 
  (امور ديں داری) کے نام سے مشہور ہے 
''اسالم'' کے نام سے آئی تھی ''صرف وہی برائے نام جو جمہورئہ ترکی کا تنہا دين  ترکی کے اساسی قانون کی ايک شق جو

اسالم ہے '' آہستہ آہستہ اس کو بھی حذف کر ديا اور ر فتہ رفتہ چند برسوں ميں عيد قربان و فطر کی نمازوں اور اس کے 
کہہ کر ٹال ديا کہ ''ترکی کی حکومت ايسی  اجتماع اور جشن وغير ه کو بھی بالکل ختم کر ديا اور بڑی ہی آسانی سے يہ

  عيدوں اور اجتماعات کو قانونی نہيں جانتی ہے!۔''
ليکن بعد ميں جب اس بات کا بار بار مشاہده کيا گيا کہ حکومت کے کارندے اور ان کے اہل کار بھی صدر جمہوريہ کے 

جشن منا رہے ہيں نيز اس کو خاصی اہميت دے  حکومتی دستور کی اَن ُسنی کر رہے ہيں اور عيد فطر اور عيد قربان کے
رہے ہيں، دونوں عيدوں کے مبارک موقع پر حکومتی اداروں ميں بھی چھٹياں کر رہے ہيں۔ لٰہذا صدر جمہوريہ بھی قہراً 
یاور جبراً عيد کی مبارک باد کو قبول کر نے پر مجبور ہی ہو گيا اور خوشی منانے پر رضايت دينے کے ساتھ ساتھ خود بھ
محافل کی خوشيوں ميں شرکت کرنے لگا ليکن ترکی مطالب کا التين رسم الخط ميں لکھا جانا، ويسے ہی بر قرار رہا۔ جب 

کہ اس کی مخالفت بھی کی گئی، ظاہراً اس کی وجہ يہ بتائی جاتی ہے کہ تعليمی زمانہ کو کم کرنے اور علمی مطالب کو 
ہے، تاکہ بچے کم مدت ميں زياده سے زياده معلومات کو حاصل کر ليں اس  تيزی سے منتقل کرنے کے لئے يہ کام کيا گيا

لئے اس کام کو انجام ديا گيا۔! (اگرچہ مذکوره سبب خود اس کے رواج دينے والوں کے ضمير کو مطمئن کرنے سے قاصر 
  ہے۔ مترجم)

کی تالوت کو ختم کرنا اور سب سے  ليکن اس کا حقيقی مقصد، ترکوں کو عربوں سے دور کرنا اور آہستہ آہستہ قرآن مجيد
بڑھ کر اپنے آقا اور موال انگريزوں اور يورپ برادری کو خوشحال کرنا تھا۔ يہی وجہ ہے ترکی کی حکومت سر سے پير 

تک انگريزی تہذيب ميں ڈوب گئی، اس لئے عدالت اس بات کی مقتضی ہے کہ ترکی کو يورپ برادری ميں داخل کر ليا 



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

 
 

د کے تحت، ''مصطفی کمال'' نے ترکوں کو ٹوپی پہننے پر مجبور کر ديا، تاکہ ان کا يہ عمل يورپ جائے! ٹھيک اسی مقص
  برادری سے ميل جول اور باہمی روابط کو شدت بخشے۔

بے شک عربی رسم الخط کو چھوڑ دينے سے علمی، ادبی، اقتصادی، تجارتی اور معيشتی زندگی پر کاری ضرب لگی ہے۔ 
رسم الخط ميں ترکی زبان کا لکھا جانا عام لوگوں کے لئے بہت دشوار گذار ہے۔ (مگر يہ کہ بہت  دوسری جانب سے التينی

تھوڑے سے لوگ جو لکھنے پڑھنے پر قادر ہيں) اور يہ بات سبب بنی کہ ارسال و ترسيل ميں غير معمولی کمی آگئی اور 
ور اخبار کے پڑھنے والوں ميں بہت شدت سے کمی لوگوں ميں خط و کتابت کا رواج بہت کم ہو گيا، نيز کتابوں، جرائد ا

واقع ہوئی ہے، وه اخبار جن کے قاری اور پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد ميں ہوا کرتے تھے رسم الخط کی تبديلی کے بعد 
اس کے پڑھنے والوں کی تعداد پانچ سو کے آس پاس ره گئی ہے۔ لٰہذا حکومت نے اس کے ذريعہ ہونے والے اتنے بڑے 

ان کو مجبور اًبرداشت کر ليا؛ نيز ترکی حکومت کو اس کی بھر پائی ميں بہت ہی زياده دقت اور مشکالت کا سامنا کرنا نقص
  پڑا۔

اس کے عالوه، قانونی اور سرکاری خط و کتابت اور مراسالت ميں بھی بہت دشواری اور دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ نتيجہ کے 
اموں ميں کافی تاخير ہوئی ہے۔ رسم الخط کی تبديلی سے دسيوں الکھ جلد کتابيں طور پر سرکاری اداروں ميں عوام کے ک

ضايع ہو گئيں بہت سے ''کتب خانہ'' برباد ہو کر ره گئے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہيں رہا، ليکن اگر اس کا ماہرانہ 
عالمتوں کے بڑھا دينے کے با وجود بھی ترکی  تجزيہ کيا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ التينی رسم الخط ميں اتنی زياده

زبان کے بعض الفاظ صحيح معنی ادا کرنے سے قاصر ہيں۔ التين حروف تہجی متعدد اور مختلف مقامات پر اس ذمہ داری 
کی ادائيگی ميں نا کام رہے ہيں، اس وجہ سے ان عالمتوں کے ذريعہ ترکی الفاظ اس طرح اپنی اصل سے جدا ہوگئے ہيں 

ايک مستقل زبان ميں تبديل ہو گئے ہيں! اور اس سے بھی بڑھ کر، اگر چہ التينی حروف کا لکھنا پڑھنا جدا اور منفصلگويا 
ہونے کی وجہ سے قدرے آسان ہے، اس کے باوجود کاغذ کے صفحہ پر جگہ زياده گھيرتے ہيں اور عربی کی بہ نسبت، 

) سے بہت زياده مشابہ اور قريب ہے اورStenographyنويسی (وقت بھی زياده صرف ہوتا ہے؛ جبکہ عربی لکھنا خالصہ 
وقت اور جگہ کے اعتبار سے بھی کم خرچ اور دور حاضر کے تحريری اقدار کے اعتبار سے اختصار اور اقتصاد کے 

  لحاظ سے بھی بہت آسان اور مناسب ہے۔
ال گيا، ليکن سامراج کے ہاتھوں خود فروختہ اور اس اعتبار سے ترکی ميں روز بروز لکھنے کا مسئلہ پريشان ُکن بنتا چ

لوگ لگا تار عوام کو اس بات پر آماده کر رہے ہيں کہ التينی رسم الخط ميں ہی مکاتبات و مراسالت کو جاری رکھيں؛ تاکہ 
ؤ ان کے انگريز اور يورپ کے آقاؤں پر يہ ثابت کريں کہ ہم لوگ اس رسم الخط سے والہانہ محبت اور اس سے بے حد لگا

  رکھتے ہيں۔
وه لوگ جو ان امور سے آگاہی نہيں رکھتے، وه يہ سوچتے تھے کہ ترکی کی عوام ان کی سرکاری عدالتوں ميں حکم 
شرعی کے عدم نفاذ، اسکول اور اعلٰی تعليمی اداروں (کالج) ميں دينی تعليم پر پابندی اور ممنوعيت، زبردستی مسلمان 

)) ميں مردوں اور خواتين کا ايک ساتھ گھل مل Universitiesکنا، دانشگاہوں عورتوں کو ان کے حجاب اور پرده سے رو
) پر زور دينا اسی طرح (يورپ کے انداز پر) ٹوپی پہننے  Danceجل کر رہنا، لڑکيوں اور لڑکوں کو ايک ساتھ ناچنے (

و ''مصطفی کمال'' نے اور التينی رسم الخط ميں ترکی زبان کے لکھے جانے پر زور اور دوسرے بہت سے امور جن ک
رائج کيا ہے اس سے يہ لوگ راضی اور خوشنود ہيں! اور وه لوگ اس راگ کے االپنے ميں مشغول ہيں: ''اگر ترک لوگ ان

سب کاموں سے راضی نہ ہوتے تو يہ (ترک) لوگ مخالفتوں کے طوفان اٹھا ليتے اور ايک نيا انقالب برپا کرد يتے اور 
تی سے ساقط کرديتے اور ان حکام کو الٹے پاؤں لوٹ جانے پر مجبور کرديتے!، پھر سے ''آتاترک'' کی حکومت کو ہس

عثمانی حکومت کو مستحکم اور استوار کر ديتے، ليکن ايسا نہ کرنا ہميں يہ بتاتا ہے کہ ترکی کی عوا م خود ہی عثمانی 
  حکومت کے خاتمہ پر صرف راضی ہی نہيں بلکہ اس بات پر مصر بھی تھی۔

ر کوئی شخص جن سختيوں کا ترکی کی عوام کو سامنا کرنا پڑرہا ہے اس پر غور و فکر کرے تو اسے اس بات کا ليکن اگ
بخوبی اندازه ہو جائے گا کہ کيوں يہ لوگ معاشره کے ان حاالت کی سختيوں پر مذہب و مسلک اور اپنی عادت و ذوق کے 

اور کيوں حکومت کے سامنے ہتھيار ڈال دينے کو قيام کرنے اختالف کے با وجود صبر وبرد باری کا مظاہره کر رہے ہيں 
پر ترجيح ديتے ہيں اور دشمنوں کے لئے راه ہموار کريں کہ وه دوباره پلٹ آئيں دوسری عالمی جنگ کے منصوبہ کو عملی 

  شکل ديتے ہوئے ترکی پر حکومت کريں۔
کی کہ ترکی کے مسلمانوں کے ايمان کو سست اور ليکن يہ غير دينی حکومت (الئيک) ابھی تک اس بات پر قادر نہيں ہوس

ضعيف کر سکے، يہ لوگ ابھی بھی اپنے قديمی دين، دين اسالم سے مستحکم اور بہت گہرا تعلق بنائے ہوئے ہيں۔ استانبول 
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یاور ترکی کے دوسرے شہروں ميں دينی مظاہر کی موجودگی خود اس مدعا کی بہترين دليل ہے۔ البتہ وہاں پر يورپ برادر
کی تہذيب کے مظاہر بھی کسی پر پوشيده نہيں ہيں، وه بھی جابجا ديکھنے کو مل جاتے ہيں، جيسا کہ ان لوگوں نے اپنے 

  جرائد اور رسالوں ميں اس بات کا تذکره کيا ہے۔
 اور اسی طرح يہ بھی واضح ہے کہ ترک معاشره کی جانب سے بھی اسالم کو کوئی خطره الحق نہيں ہے، مگر يہ کہ يہی
صورتحال طوالنی عرصہ تک برقرار رہی اور جديد نسليں اسالمی تعليمات سے محروم رہيں اور اسالمی تعليم (جيسا کہ 

  )١ابھی تک دينی تعليم کا فقدان رہا ہے) ميں روز بروز اسی طرح سے کمی آتی رہے۔''(
..............  

  تک۔ ٣٥٣سے ٣٥١، ص٣)حاضر العالم االسالم، شکيب ارسالن، ج١(

  

  مصر و ايران ميں عربی رسم الخط کے تبديلی کی جد و جہد

دوسرے مستعار حکام اور اہل قلم حضرات نے بہت زياده کّد و کاوش کی ہے کہ دنيائے اسالم کے مختلف ممالک سے عربی
ی تمام رسم الخط کو مطلق ختم کرديا جائے، اگرچہ ان کی يہ بيہوده اور واہی کوششيں رنگ نہ الپائيں اور اس طرح ک

  کوششيں محکوم بہ شکست اور بھاری ہزيمت سے روبرو ہوگئيں۔
ايران ميں، رضا خان (شاه) پہلوی (مشہورو معروف ڈکٹيٹر) اس مہم کو سر کرنے کی کمر ہمت باندھی۔ اس نے زرخريد اہل

ط کے نوشتہ جات اور قلم کی ايک جماعت کو اس کام کی انجام دہی کے لئے تيار کر رکھا تھا تاکہ وه لوگ عربی رسم الخ
  ) رسم الخط ميں تبديل کرديں، ليکن اس کام کی انھيں توفيق حاصل نہيں ہوپائی۔Latinتحريروں کو التينی (

اسی طرح مصر ميں بھی بعض اہل قلم اور اخباروں نے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانا چاہا، و ''مقتطف'' نامی مصری 
پر جگہ دی۔ ڈاکٹر محمد محمد حسين نے اپنی کتاب ''االتجاھات الوطنية'' ميں يوںجريده نے اس دعوت عام کو اپنے صفحات 

کی قائم کرده  ١٩٤٣تحرير کيا ہے:''عبد العزيز فہمی'' مصر کی علمی کميٹی کے سب سے برجستہ اور اہم رکن کہ جو، (
تشکيل ديا تھا۔) جس نے عربی تحريرملکی کميٹی کے تيسرے سربراه تھے، جنھوں نے ملک گير پيمانہ پر نمائنده کميٹی کو 

کو التينی رسم الخط ميں لکھے جانے کی پيش کش کی اور اس کی منظوری کے لئے الئحٔہ عمل پيش کيا، وه رپورٹيں 
(گزارشات) جو اس کميٹی کے تين سال کے متعدد اجالس ميں فيصلہ کے بعد بطور نتيجہ وجود ميں آئيں، وه وہاں کے 

  )١ی گئيں اور دوسری مختلف علمی کميٹيوں کو بھی ارسال کی گئی۔''(اخباروں ميں چھاپی بھ
..............  

 ۔٣٣٨)االتجاہات الوطنية ف االدب المعاصر، ڈاکٹر محمد محمد حسين، ص١(
 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  آتاترک اور مغرب پرستی کی دعوت
يہاں پر ہم نے ''آتاترک'' نامی کتاب کے مختلف حصوں ميں سے اقتباس کيا ہے جس کے مصنف ''عرفان اورگا'' نے ''کمال 

آتاترک'' کی شخصيت اور اس سے والہانہ محبت اور عشق کا اظہار کرنے کے لئے تحرير کيا ہے۔ کتاب کے يہ مختلف 
ور خياالت ہيں، اور يہ ايسے تصورات اور خياالت ہيں جن ميں حّصے، حقيقی معنونميں يہ اس کے اپنے ذاتی تصورات ا
  بالکل مبالغہ آرائی اور کمی و زيادتی کا گذر نہيں ہے۔

''اورگا'' تحرير کرتا ہے: ''آتاترک'' نے اس بات پر اطمنان اور يقين کرليا تھا کہ اس کی جنگ دين سے ہونے چاہئے، اس 
خيمہ ہے۔ وه اپنے بچپنے ہی سے اس بات کا معتقد تھا کہ خدا کے وجود کی  لئے کہ دين سے جنگ بہت بڑی رقابت کا پيش
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کوئی ضرورت نہيں ہے، چونکہ خدا کا مفہوم غير ناطق، گنگ، نامرئی ہے، لوگوں کو دھوکہ ميں ڈالنے واال اور ہر حقيقت 
رکھتا تھا جو ديکھنے ميں  سے عاری ہے۔ (جيساکہ آتاترک اس بات کا قائل بھی تھا) وه صرف انھيں محسوسات پر عقيده

  ) اس (کمال آتاترک) کا 1آسکتے ہوں اور عموماً اُن چيزوں کا مشاہده ممکن بھی ہو،(
..............  

)مؤلف اپنی کتاب ميں اس طرح لکھتے ہيں: آتاترک اپنے عمر کے آخری حصہ مينآسمان کی طرف اپنا ہاتھ بلند کرتا تھا اور تمسخر 1(
  ميں اس کی طرف اشاره کرتا تھا۔ اور تھديد آميز انداز

عقيده يہ بھی تھا کہ گذشتہ زمانہ ميں اسالم تباہی اور بربادی پھيالنے واال ايک عنصررہا ہے اورترکی کے حق ميں بہت 
  بڑی خطا اور جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس نے ترکی کو ايسے نقصانات پہونچائے، جن کی بھرپائی ممکن نہيں ہے۔

کہ عوام الناس اسالم قبول کرنے کی وجہ سے، فکر و عقيده کے حوالہ سے اوہام اور جمود کا شکار ہوگئے  اس کا عقيده تھا
ہيں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قضا و قدر کے حوالہ کرديتا اور يہ کہتا: ''کہ خداوند عالم کا اراده يہ ہے'' يا ''يہ چيز 

دی اور سختی سے پيش آتا تھا، وه (ملعون) اس بات کا بھی عقيده ہماری تقدير ميں لکھی ہے'' تو اس سے بڑے ہی بے در
رکھتا تھا کہ نعوذ با خدا ہے ہی نہيں، صرف انسان ہی ہے جو اپنی تقدير کو خود بناتا ہے! اس سے بار بار کہتے ہوئے 

لوگ يہ کہتے پھرتے ہيں: خداسنا گيا ہے: ''عقل اور حتمی ارادے کی طاقت اٰلہی قدرت پرمسلّط اور غالب ہے۔ اگرچہ ديندار 
اپنے امور ميں جلدبازی سے کام نہيں ليتا۔ اور کسی کو بھی اس کے حال پر نہيں چھوڑتا۔''وه يہ کہا کرتا تھا: برقی قدرت 

)Electric Power کے بارے ميں، جس نے کاموں کی سرعت رفتار کو تيز سے تيزتر کرديا ہے، کيا يہ ديندار لوگ اس (
  ہيں؟ کہ بجلی ہماری ہی پيداوار ہے!۔''امر سے ناواقف 

آتاترک نے يہ مصمم اراده کرليا تھا کہ جمہورئہ ترکی ميں وه کوئی ايسا قانون نافذ کرکے دين و مذہب پر پابندی لگادے، 
  )١اگرچہ ايسا کرنے کے لئے قدرت و طاقت، فريب کاری اور مکاری کی ضرورت تھی۔(

  ک دوسرے مقام پر لکھا ہے:''عرفان اورگا'' نے اسی کتاب ميں اي
..............  

  ۔٢٣٨، ٢٣٧)االتجاہات الوطنية ف االدب المعاصر، ڈاکٹر محمد محمد حسين، ص١(

) کے معيار اور اس کے نظريات نيز اس کی حکمت اور فلسفہ يہ سب باتيں ''آتاترک'' کے سامنے Psychologyعلم النفس (
بھی چيز اس کو اس کے واہی اور بے بنياد عقيده سے روک نہيں سکتی تھی کہ ہيچ اور بے معنی تھيں، اسی بنا پر کوئی 

ترکی کے لئے دين کی ضرورت نہيں۔ ليکن وه چيز جس کو اس نے دين کے نام پر ترکی کی عوام کے لئے پيش کيا ہے، وه 
  اس کا ايک نيا خدا ''مغربی اور فرنگی تہذيب و تمدن'' ہے۔

بھی اضافہ کيا ہے: ''آتاترک'' بڑی ہی شدت کے ساتھ اسالم اور اس کے صحيح، راسخ ا  اس (عرفان اورگا) نے اس بات کا
ور مستحکم عقيده رکھنے والوں سے پَّکی دشمنی رکھتا تھا۔ وه يہ کہا کرتا تھا: ہم پر يہ الزم ہے کہ ہم زندگی کے مختلف 

مصيبتيں ہميں بہت تکليف ديتی ہيں اور اس کا  اور تمام پہلوؤں ميں، اپنی مردانگی کو ثابت کريں۔ بڑی بڑی مشکالت اور
واحد سبب يہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف گوشوں ميں دنيا سے بالکل کٹ کر ره گئے ہيں۔ يا پھر ہم نے گوشہ تنہائی 

ل نہيں اختيار کرلی ہے، ليکن بين االقوامی سطح پر ان مشکالت کا حل تالش نہيں کيا ہے۔ ہم کو لوگوں کے بہکانے ميں بالک
آنا چاہئے۔ ہم ايک غنی تہذيب و ثقافت اور تمدن تک پہونچنا چاہتے ہيں، ہم کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہئے۔ دنيائے اسالم کے 

مختلف ممالک کے مسلمانوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھکر ديکھو کہ وه کتنا زياده مصيبتوں، آزمائشوں بالؤں اور 
تنی ہی پريشانيوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، يہ ايسا کيوں ہے؟ اس لئے کہ وه لوگ يہ نہيں برباديوں ميں مبتال اور ان کو ک

چاہتے ہيں کہ اپنی عقل کو پيش رفتہ، ترقی يافتہ اور دمکتی ہوئی تہذيب و (مغربی وفرنگی) ثقافت کو اپنی زندگی کے 
ہ تک ہم انحطاط، پستی اور ذلت کا شکار مختلف حصوں ميں بروئے کار الئيں۔ يہی چيز سبب بنی کہ ايک طوالنی عرص

رہے اور آخر کار اس ترقی کے سفر ميں ہر قافلہ سے پيچھے ره گئے، اور انحطاط کے بہت ہی گہرے کھڈ ميں جا گرے۔ 
اگر گذشتہ سالوں ميں ہمارا معيار کچھ بلند بھی ہوا ہے اور ہم ترقی کے راستہ پر لگ گئے ہيں تو وه سب اس بات کے 

ہيں کہ اب ہمارے سوچنے کے انداز ميں بھی کچھ تبديلی پيدا ہوئی ہے۔ ليکن ہم کو اس مقام اور منزلت کے مرہون منت 
حصول کے بعد اب اسی مقام پر آکر ٹھہر نہيں جانا چاہئے، بلکہ ہميں قيام کرنا چاہئے اور جد و جہد ميں بڑی ہی سنجيدگی 
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آگے بڑھتے رہيں اور دن دونی رات چوگنی ترقی کا ارتقائی سفر سے لگ جانا چاہئے۔ تاکہ ہم ترقی کے راستہ پر مستقل 
تيزی سے طے کرکے اس کی چوٹی تک پہونچ جائيں؛ جو ہوگا وه بعد ميں ديکھا جائے گا اور اس سے نمٹ ليا جائے گا! 

ہئے کہ تہذيب و اور ہمارے لئے اس راستہ کے عالوه کوئی اور راستہ اور چارٔه کار بھی نہيں ہے۔ عوام کو يہ جان لينا چا
تمدن ايک بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلہ کے مانند ہيں اور جو بھی اس کے سامنے نرمی کا ثبوت دے گا اس کو بھڑکتی ہوئی 

  )١آگ کے شعلوں کی لپيٹ سے بچايا نہيں جاسکتا۔ آخر کار وه اس آگ کے شعلوں ميں جل کر خاکستر ہو جائے گا۔''(
..............  

  ۔ ٢٣٨، ٢٣٧ة ف االدب المعاصر، ڈاکٹر محمد محمد حسين، ص)االتجاہات الوطني١(

  

  عثمانی حکومت کا تختہ پلٹنے ميں ''آتاترک'' کا بنيادی کردار

صاحب کتاب ''آتاترک'' نے لکھا ہے: ہر شخص پر يہ بات ظاہر ہے کہ ''مصطفی کمال آتاترک'' کسی بھی دين کا پابند اور 
درميان يہ مشہور ہو گيا تھا کہ خالفت کی بساط جلدی ہی لپيٹ دی جائے گی۔ جب  پيرو نہيں تھا، اسی وجہ سے لوگوں کے

لوگوں کی زبانوں پر يہ بات چل پڑی کہ ''مصطفی کمال'' نے شيخ االسالم کے سرپر قرآن مجيد کو دے مارا، (جو علمائے 
بھرکم تھی) تواس واقعہ کے بعد اسالم کے بزرگوں ميں تھے اور عالَم اسالم ميں ان کی شخصيت بہت محترم اور بھاری 

عوام بہت ہی زياده خوفزده ہوگئی، اس لئے کہ اس نے ايک ايسا عمل انجام ديا تھا جس کی جزا اس کے عالوه کچھ اور نہيں 
تھی کہ فوری اسے قتل کرديا جائے۔ ليکن ايسا کچھ بھی نہيں ہوا۔ يہ حادثہ اس بات کی طرف اشاره کرتا ہے کہ اس وقت 

  )١ابلہ ميں بہت زياده تبديلی آچکی تھی۔(پہلے کے مق
مؤلف نے تقدس اور عظمت کا معيار، آتاتورک کے احترام محبت، انس اور ايثار نيز مغربی تمدن اور انگريزی تہذيب کی بہ 
ےنسبت لوگوں کے لگاؤ اور رجحان کو بتايا ہے۔ اور يہ کہ ''آتا ترک'' کا عشق خليفہ کے بہ نسبت عوام کے عواطف پر کيس

  غالب آگيا، جب کہ 
..............  

  ۔٢٧٦)االتجاہات الوطنية ف االدب المعاصر، ڈاکٹر محمد محمد حسين، ص١(

  ان کے خون اور رگ و پے ميں اسالم اور خالفت کا احترام راسخ ہوچکا تھا۔ اس نے لکھا ہے:
کرتا تھا اور اسی کی طرف اپنے ہر کام کی ''مصظفٰی کمال'' اپنی عوام اور اپنے خود ساختہ دستور پر بہت زياده اعتماد 

نسبت ديتا تھا۔ اپنے اس جديد خدا (مغربی تمدن) کا بڑے ہی گرم جوشی اور عشق کے ساتھ ايک وفادار کی طرح پرستش 
) کو دنيا کے کونے کونے اور دور افتاده عالقوں تک Civilizationکرتا تھا۔ يہی امر سبب ہوا کہ اس نے عنوان ''تمدن'' (

  ونچانے ميں کو ئی کسر نہيں چھوڑی۔پہ
اس وقت جب وه تمدن کے حوالے سے گفتگو کرتا تھا تو اس کی آنکھيں خوشی سے چمک اُٹھتی تھيں۔ جيسے بہشت کی طر 

  )١ف توجہ کرتے وقت صوفيائے کرام کی آنکھيں چمکنے لگتی ہيں اور نور ان کے چہروں سے عياں ہونے لگتا ہے۔''(
  وام سے کہتا رہتا تھا:مصطفی کمال ترکی کی ع

يہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم متمدن اور ترقی يافتہ لوگوں کا لباس اختيار کرکے اُسے پہنيں، اور ان کی تہذيب کو اپنائيں، يہ 
بھی ضروری ہے کہ ہم دنيا اور دنيا والوں پر يہ ثابت کرديں کہ ہم عظيم، بزرگ اور ترقی يافتہ قوم ہيں۔ اور وه لوگ جو 

اور ہمارے طرز زندگی کے بارے ميں کافی شناخت نہيں رکھتے ہيں، ترکی کے قديم رسم و رواج کے سبب ہمارا ہماری 
مذاق اڑاتے ہيں، ہم ان کو کبھی نہيں بخشيں گے۔ ہمارا اراده يہ ہے کہ ہم فکر نو کی موجوں پر زمانہ کے قدم سے قدم 

  ستہ مالکر انہيں کے راستہ پر گامزن رہيں اور کاميابی کے را
  )٢طے کريں۔''(

..............  
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  ۔٢٣٣)االتجاہات الوطنية ف االدب المعاصر، ڈاکٹر محمد محمد حسين، ص٢)و(١(

  مؤلف نے ان باتوں کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے:
م تک ''کمال آتاترک'' چال گيا تاکہ وه اپنے نظام کی ان وسعتوں کو جن کے ذريعہ اپنی تحريک کا آغازکيا تھا اس کو انجا

پہونچائے۔ وه اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ ترکی کے سابقہ متعفن، بدبودار اور فاسد نظام سے جمہورئہ ترکی کو جدا کردے،
تمام وه ويرانياں اور برائياں جو اس نظام کا احاطہ کئے ہوئے تھيں، ان نحوستوں کو اس سے يکسر ختم کرکے ان کی 

جب تک اس نے ترکی کے قديمی ڈھانچے کو بالکل بدل نہيں ديا، چين سے نہيں  اصالح کردے۔ وه ايک ايسا شخص ہے کہ
بيٹھا۔ بادشاہت کو آزاد جمہوريہ سے، شہنشاہيت کو ايک واحد آزاد ملک اور خالص دينی حکومت کو ايک سادی اور معمولی

  جمہوريت ميں تبديل کرديا ہے اور يہ اس کی کاميابی کی دليل ہے۔
ی معترف تھا کہ اس نے بادشاه (خليفہ عثمانی) سے حکومت چھين لی اور عثمانی شہنشاہيت سے حاليہ اور وه اس بات کا بھ

ترکی کے تمام روابط ختم کرديئے اور ابھی بھی پرانی ذہنيت، قديمی تصورات اور فکر کہن، رسم و رواج، پہناوا، اخالق و 
ندگی کی طور طريقہ کو جديد نظام ميں تبديل کر دينا آداب معاشرت اور زمانہ کے نئے نئے رسم و رواج، روز مره کی ز

اور ان سب سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، کسی نئے کام کی انجام دہی اور ازسرنو کسی سياسی مشن کے وجود ميں النے سے بس
  دشوار ہے۔

يہ کہا بھی  آتاترک نے بھی ايسے اقدامات کی معلومات بڑی ہی دشواری سے حاصل کی تھيں، جيسا کہ ايک مرتبہ اس نے
تھا: ميں اپنے دشمن پر فتحياب ہو گيا اور اس پر ظفر و کاميابی حاصل کر لی ہے، اور اپنی سر زمين يعنی سرحدوں کو 

  )١وسيع کرليا ہے، اب کيا اس بات پر بھی قادر ہوں کہ اپنی عوام پر بھی تسلط حاصل کرپاؤں؟!''(
ء ميں عثمانی حکومت سے جديد ترکی حکومت ميں تبديلی ١٩٢٤مہينہ)  ''مصطفی کمال آتا ترک'' نے تين آذار (بہار کا پہال

) کے حوالہ کرديا اور اس کے ساتھ ہی عثمانی حکومت کی بساط Turkish Parliamentکا الئحٔہ عمل ترکی کی پارلمان (
ت کا اس الٹ کر رکھ دی۔ اس نے بڑی ہی جرٔات اور صراحت کے ساتھ اسی موضوع پر تقرير کرتے ہوئے اپنے خياال

  طرح اظہار کيا ہے:
''چونکہ عثمانی شہنشاہيت کی بنياد اسالم پر استوار تھی اور اسالم کی سرشت اور اس کے خمير نيز اس کے افکار و 

تصورات عربی زبان پر استوار ہيں، انسان کے زندگی بسر کرنے، (پيدائش سے مرنے تک) کے کچھ اصول و ضوابط 
پر استوار کيا ہے۔ اسالم نے اپنی اوالدوں کو جاه طلبی کے خالف تعليم دے کر ان ميں  ہينجس کو اس نے ايک خاص طريقہ

جاه طلبی کو بالکل ختم کر دياہے اور بغاوت، سرکشی اور جارحانہ (تہاجمی) کيفيت پر روک لگادی ہے۔ ہر وه حکومت جس
  کا سرکاری مذہب اسالم ہو وه حکومت نابودی کے دہانے پر کھڑی ہے۔''

ترکی کی پارلمان ''عوامی مجلس'' نے ان چيزوں کی منظور ی بھی دے دی تھی، اسکے با وجود لوگوں کی توجہ کو اگرچہ 
اپنی طرف زياده مرکوز نہيں کرپايا، در حقيقت يہ منظوری پيکر اسالم پر ايک کاری ضرب تھی جو بالکل صحيح نشانہ پر 

کہ تعليم و تربيت کے نظام کويکجا يعنی لڑکيوں اور لڑکوں کے تعليمیجا لگی۔ ترکی کی پارلمان کا منظور شده قانون يہ تھا 
  نظام کو مخلوط کر ديا جائے، اس لئے کہ کسی بھی تہذيب و ثقافت کی ترقی ميں نظام تعليم و تربيت ہی اپنا دائمی اور 

..............  

)١(Greywoolf ۔٢٨٧,ص  

قدام سے، وزارت تعليم نے جمہوری حکومت کے احاطہ ميں تمام گہرا اثر چھوڑ تے ہيں۔ اس (کمال آتا ترک) کے اس ا
دوسرے تعليمی اداروں کو اپنی طرف کھينچ کر اپنے آپ سے مخصوص کرليا، اور اس طرح دوسرے تعليمی اداروں پر اپنا 

ديا، اور ان سے تسلط اور اقتدار جماليا۔ حاالت کی تبديلی اور معلمين و اساتذه کی سلب آزادی نے اُن کو مفلوج کرکے رکھ
  اس اختيار کو سلب کرليا۔

  ''آتا ترک'' اور اس کے معاصر ''ہٹلر'' کا موازنہ
مطالعٔہ تاريخ ميں نہايت ہی  A Study of) (History) اپنی کتاب Toynbeeمشہور و معروف مورخ ''آرنالڈ ٹو ين بی'' (

خط کی تبديلی اور اس سلسلہ ميں ''کمال آتاترک'' فصيح و بليغ اور مؤثر عبارت کے ضمن ميں لکھا ہے: ترکی کے رسم ال
کی زيرکی اور فراست نيز اپنے مقصد کے حصول کے لئے بہترين کارروائی کے بارے ميں تحرير کرتے ہوئے ا سطرح 
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  کہا ہے:
(جو گذشتہ ''لوگوں کے درميان يہ بات پھيل گئی تھی کہ ''کمال آتاترک'' نے ''اسکندريہ'' کے عظيم کتب خانہ کی کتابوں کو 

نو صديوں کا بہت بڑا علمی ذخيره تھيں) حمام کے چراغوں کے روشن کرنے اور اس کے پانی کو گرم کرنے کی غرض 
  ) (بڑی ہی خوبصورتی سے بہانہ تراشا اور اتنا بڑاقومی سرمايہ نابودی کے گھاٹ اتار ديا۔ تاکہ ١سے نذر آتش کر ديا۔''(

..............  

  نہ کی آتش سوزی کی طرف اشاره ہے ،اس کو ايک شاخسانہ قرار ديا۔ اس افسانہ کا خالصہ)اسکندريہ کے کتب خا١(
يہ ہے۔ وه برابر کہا کرتا تھا کہ ان علمی ذخائر کو ميں نے اپنے تئيں برباد نہيں کيا، بلکہ يہ سب خليفہ کے دستور سے ہوا ہے، 

ہ واقعہ گڑھا اوربے بنياد ہے۔ ان علمی ذخيروں کو اس نے خود سرانہ حاالنکہ تاريخی تحقيق اور جانچ پڑتال سے يہ پتہ چلتا ہے کہ ي
  طور پر جاليا ہے۔

وه اس کو نابود کرکے اپنے مقصد کو حاصل کرلے اور اس طرح اپنے اہم مقصد ميں کاميابی حاصل کرنے کے لئے يہ 
  کہاکرتا تھا کہ مطبع اور پريس کا لگانا بہت مشکل بلکہ محال کام ہے۔مترجم)

ے زمانہ ميں ہٹلر نے بھی تمام کوششيں کر ڈالينکہ ہر اس علم کو مٹادے جو اس کے خالف ہو اور اس کی فکر سے تالہمار
ميل نہ کھائے اور ايسے علمی ذخائر کو نابودی کے گھاٹ اتار ديتا تھا اور اپنے اس عمل ميں کاميابی کے حصول کی خاطر

ہت مشکل بلکہ اس امر کو محال سے زياده مشابہ بتايا تھا۔ (تاکہ وه اپنے مقصد يہ کہا کرتا تھا کہ مطبع اور پريس کا لگانا ب
  کو اس کے ذريعہ اس افسانہ کی آڑ ميں حاصل کرلے اور عوام الناس اس پر زياده زور اور دباؤ بھی نہ بنا پائيں۔مترجم)

لگايا جس کے ذريعہ اس کو کاميابی ''مصطفی کمال'' (معاصر ہٹلر) نے اپنے دفاع اور عقل کو ايسے راستہ کے حصول ميں
  حاصل ہو، آخرکار اس کے ذريعہ اس کو بہت بڑی بڑی کاميابياں حاصل ہوئيں۔

) نے يہ اراده کرليا تھا کہ ترکوں اور ان کی ذہنيت کو اس تہذيب سے جو اس (آتاترک) کے بقول Dictatorترکی کے آمر (
م کوششوں کو بروئے کار الکر ترکی کی عوام کو مغربی تمدن کے وحشت گری کا تمدن تھا۔ وه اپنی پوری قدرت اور تما

  ثبات، استواری اور استقرا پر کاربند تھا۔ اس نے کتابوں کوجالنے اور نذر آتش کے بجائے! حروف تہجی اور 
  

يروی سے رسم الخط کی تبديلی پر ہی اکتفا کيا، اپنے اس اقدام کے ذريعہ اس نے چين کی شہنشاہيت اور عربی خليفہ کی پ
  اپنے کو بے نياز اور آزاد کرليا؛ اسی طرح سے فارسی، عربی اور 

ترکی زبان کے قديم علمی ذخائر بھی ايسے ہی حاالت، نتائج اور سرنوشت سے دوچار ہوئے؛ جس کے بعد پھر ان ذخائر 
باقی نہ ره جائے۔ تک کسی کی رسائی ممکن نہ ہوسکی، يعنی پھر اس کو کوئی سمجھ ہی نہ سکے اور اس کی ضرورت ہی 

ايسا ہی ہوا کہ لوگ اس کے درک و فہم سے عاجز ہوگئے، پھر آہستہ آہستہ ان زبانوں سے دور ہوگئے۔ اور اس طرح علمی 
ذخائر يعنی قديمی کتابوں کو آگ لگانے کی ضرورت بھی باقی نہ ره گئی؛ اس لئے کہ عربی زبان کے حروف تہجی کی 

ائی اس نتيجہ کے حصول اور اس سے خاطر خواه فائده حاصل کرنے، کتابوں کو غسل بساط ہی الٹ دی گئی تھی۔ يہ کاررو
خانوں کے پانی گرم کرنے کے مقصد سے نذر آتش کردينا ايک بہانہ سے زياده حيثيت نہيں رکھتا تھا۔ (اس کے عالوه) اپنے

اور جذبات يہ سب مرده عجائب گھر اس اقدام کے ذريعہ (مصنفين، اہل قلم حضرات اور ان کے ديوان) لوگوں کے احساسات 
اور ميوزيم کی زينت بن گئے اور ان کو طاق نسياں کے حوالہ کر ديا۔ اور اب اس کا حا صل کرنا ضروری نہيں ره گيا، 

چونکہ ان افکار اور شائعات کے اوپر مکڑی نے جالے تن ديئے يعنی يہ سب باتيں ہميشہ کے لئے ختم ہوگئيں۔ اب ان کتابوں
) (يعنی ان کے عالوه کوئی بھی شخص اس کے پڑھنے پر ١ڑھے مولويوں کے عالوه کوئی پڑھنے واال نہ تھا۔''(کو کچھ بو

  قادر نہينتھا، اور کوئی ايسی پرانی اور بوسيده تحريروں کو پڑھنے کے لئے راغب و مائل بھی نہيں ہوتا تھا۔مترجم)
..............  

  ۔٦٢الغربية، الندوی، ص)الصراع بين الفکرة االسالمية والفکرة ١(
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 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  فصيح زبان کی نابودی
اِن اقدامات کے گذر جانے کے بعد، تہذيب و ثقافت کو مسخ کرنے کے دعوے دار لوگوں نے قرآن کی زبان کو اپنا نشانہ 

بنايا، يوميہ اخباروں، ادبی اور ہنری آثار، تحريريں، ريڈيو کے نشريات، قصہ گوئی، خطابت و تقرير ميں ان ساری چيزوں 
ی زندگی سے فصيح زبان کو ختم کرديں اور قرآن کی زبان کی ان وسعتوں کے ذريعہ کوشش کر ڈالی کہ ہماری روز مره ک

کے باوجود (فصيح عربی زبان) لوگوں کی محدود معاشرتی زندگی اور عوامی زبان (يعنی بازاری اور مقامی زبان) سے 
اور اسالمی تہذيب و تبديل کر ديں۔ يہ لوگ يہ کہتے ہيں: ''جس قدر يہ لوگ خدا اور رسول کے کالم اور شريعت کے مصادر

ثقافت سے جڑے رہيں گے، تو کم سے کم عربوں کے لئے اس بات کا امکان پايا جاتا ہے کہ ان کی فصيح زبان خاص عالقہ 
اور محدود لوگوں کے درميان بولی جا تی ر ہے، اس طرح يہ زبان قدرے محدود ہو جائے گی اس حدتک کہ اس کے 

ره جائيں گے، کہ اگر کم و بيش يہ زبان بولی جاتی رہی، تب بھی وه اس کے ذريعہ لکھنے، پڑھنے اور بولنے والے بہت کم
  اپنی تہذيب و ثقافت کو محفوظ کر سکتے ہيں۔''

ڈاکٹر طٰہ حسين صاحب (اس بات کی دعوت دينے والوں ميں پيش پيش نظر آتے ہيں کہ قرآن کی زبان کو روز مره او ر بول
وه اس سلسلہ ميں کہتے ہيں: ''کره زمين پر (جيسا کہ کہا جاتا ہے) ايسے ديندار پائے  چال کی زندگی سے جدا کرديا جائے)

جاتے ہيں جو ايثار و قربانی اور جانبازی کے لحاظ سے ہرگز ہم سے کم نہيں ہيں، مگر يہ کہ ان لوگوں نے بغير کسی 
زبان ضرور ہونی چاہئے ليکن دينی  زحمت اور تکليف کے يہ قبول کر ليا ہے کہ فطری طور پر اپنی پسنديده اور خاص

حمايت اور اس کی پابندی کے اعتبار سے وه اس طرح سوچتے ہيں کہ زبان و ادب ہماری دنياوی ضروريات کو پورا کرتی 
ہيں ايسی زبان بھی ان کے پاس ہونی ضروری ہے، ٹھيک اسی طرح بہترين اور خالص دينی زبان ہونا بھی بہت ضروری 

اپنی مقدس دينی کتاب کی تالوت کرتے اور نمازوں کو ادا کرتے ہيں۔ وه يہ چاہتے ہيں: دينی زبان ہے؛ جس کے ذريعہ وه 
  کو بھی اپنائے رہيں اور زمانہ کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم مال کر چلتے رہيں۔

سری ) زبان عيسائيوں ميں سے بعض لوگوں کی زبان، يونانی زبان عيسائيوں کے دوLatinمثال کے طور پر: التين (
) عيسائيوں کے تيسرے گروه کی ايک زبان اور سريانی زبان عيسائيوں ہی کے ١جماعت اور گروه کی زبان، قبطی زبان(

چوتھے گروه کی زبان ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کے درميان کچھ افراد ہيں جو عربی زبان ميں بات نہيں کرتے يعنی ان
سمجھتے بھی نہيں ہيں، يہ زبان اُن کے سمجھنے اور سمجھانے کا ذريعہ  کی مادری زبان عربی نہينہے اور وه اس زبان کو

بھی نہيں ہے، اس کے باوجود ان کی دينی زبان عربی ہی ہے۔ بغير کسی شک و شبہہ کے يہ لوگ اور ان کے احترام کا 
  )٢کم نہيں ہے۔''( طريقہ، اپنے دين کی حمايت، پائبند اور دين سے ان کی والہانہ محبت اور اس کے ساتھ لگاؤ ہم سے

..............  

  )زبان گروہی از مردم مصر (مصری لوگوں کے بعض گروه کی زبان)١(
  ۔٢٣٠و ٢٢٩)الصراع بين الفکرة االسالمية والفکرة الغربية، الندوی، ص٢(

  

  )١پس پرده سازش(

لئے ہمارے بارے ميں اپنی صرف اپنے ذوق و شوق اور اس کے متعلق اپنے جوش و ولولہ کو ثابت کرنے اور دکھاوے کي
دلچسپی کا اظہار کرتے اور کہتے ہيں کہ ہم ان لوگوں کے بہی خواه اور ان کی زندگی کو مرفہ وآسان تر بنانا چاہتے اور ان

کی سطح زندگی کو بلند کرنا چاہتے ہيں، (جيسا کہ اسالمی ثقافت اور تہذيب و تمدن کو مٹانے اور بدلنے والوں کا يہ کہنا 
ن ان لوگوں کی ان چکنی چوپڑی باتوں سے کوئی فائده مسلمانوں کا ذره برابر نہيں ہے، بے شک فصيح عربی زبانہے) ليک

(زبان قرآن) ان لوگوں کے مقصد کے حصول کی راه ميں بہت بڑی رکاوٹ اور سد راه محسوب ہوتی ہے اسی وجہ سے يہ 
  لوگ اسالمی ثقافت کو سرے سے مٹا دينا چاہتے ہيں۔
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صديوں کے اندر، فصيح زبان نے مسلمانوں کی ادبی اور فکری (نہ يہ کہ صرف عربوں کی زندگی بلکہ تمام  اِن چوده
لوگوں کے بارے ميں) زندگی، غور و فکر کے لئے اسلحہ، اور ايک دوسرے کی باتوں کو سمجھنے، مسلمانوں کے آپس 

  ميں ايک دوسرے سے قريب ہونے 
..............  

س صاحب قلم نے کتاب کے اس حصہ کے لئے قرار ديا ہے ''ملت اسالميہ سے اس کی وراثتوں کو ختم کرنے )وه عنوان جس کو ا١(
  کی سازش رچی جارہی ہے ۔ اور يہ سازش صرف فصيح عربی زبان کی نابودی کے ذريعہ ہی عملی 
باال عنوان پر ہی اکتفا کر لی گئی جامہ پہن سکتی تھی'' اور چونکہ بحث کے طوالنی ہونے کا خطره الحق تھا اس وجہ سے مندرجہ 

  ہے اور اس بحث نے اس کی جگہ لے لی۔ (مترجم فارسی)

  اور فصيح عربی زبان لکھنے اور بولنے ميں، خواه نظم و نثر قديم ہوں يا جديد، اس طوالنی عرصہ 
سخن ميں سنجيده اور  ميں مجموعی طور پر علم و دين نے ان کی ہمراہی کی اور بہت ساتھ ديا ہے۔ ادب کی تمام اصناف

مزاحيہ کالم سے ليکر حماسہ، غزل، مرثيہ اور ادب کے تمام اصناف سخن ميں فصيح عربی ادب و زبان نے تعميری خدمت 
کی ہے۔ عربی زبان اپنی ُچھپی ہوئی لطافت و شيرينی اور نرمی کے سبب، جو اس زبان ميں مضمر ہے۔ ہر زمانہ ميں 

پيچھے نہيں رہی ہے؛ اور ہرہر موڑ ہر ہر قدم پر انسانوں کی مشکل کشائی ميں آگے  لوگوں کی مشکالت کو حل کرنے ميں
  آگے اور پيش پيش رہی ہے۔

اس بنا پر فصيح زبان کے ناتواں ہونے اور افہام و تفہيم ميں سختی اور زحمت کا شاخسانہ! بنايا گيا اور لوگوں کو آسان 
و ولولہ کسی ايک اہل زبان يعنی عربوں پر مخفی اور پوشيده نہيں ہے۔  عربی زبان کا سبز باغ دکھانے کا مظاہره اور جوش

بازاری عاميانہ لہجہ (غير فصيح يعنی ديہاتی اور محلی لہجہ) اس دور ميں اہل عرب کی عقلی، ادبی، سياسی نيز اقتصادی 
(اگر ہم اس کے بر  زندگی کے حوالے سے عرب کے اس فصيح لہجہ کے مقابلہ ميں، زياده لطيف اور شيرين نہيں ہے۔

  عکس تصور نہ بھی کريں، تب بھی اس سے شيرين کو ئی ا ور زبان نہيں ہو سکتی ہے۔)
زبان کو بہت ہی آسان و شيريں بنا کر پيش کر نے کے سبز باغ دکھانے ميں در پرده ايک سازش کار فرما ہے، جس ميں 

عربی زبان کی تاثير کو ختم کر ديا جائے، جو عربوں کی پورا زور اس بات پر لگايا جا رہا ہے کہ عوام کی نظر ميں فصيح 
عقلی، ادبی اور سياسی زندگی ميں پوشيده (مضمر) ہے۔ اس کو عاميانہ لہجہ ميں تبديل کرنے کا مقصد صرف يہ ہے کہ امت

کے باہمی  مسلمہ کا قانونی منابع سے مستقيم اور سيدھا رابطہ بالکل ختم کرکے ان (عربوں) کو آپسی ميل مالپ اور ان
ارتباط سے محروم کر ديا جائے، اور اسی طرح غور و فکر کے اعتبار سے بھی عربوں کو اسالمی تہذيب و تمدن سے دور 
کرنے کا ان لوگوں کا مقصد پورا ہو جا ئے گا۔ يہ سب کچھ اس لئے کيا جا رہا ہے تاکہ امت مسلمہ اپنی گذشتہ وراثتوں اور 

جائے، قرآن و احاديث سے مستقيم اور سيدھے فائده اٹھانے سے محروم ہوجائے۔ اور پھر اسالمی ثقافت و تمدن سے دور ہو 
اپنی سابقہ زندگی سے عاجز ہوکر مشرق يا مغرب کے قدموں ميں پناه لے لے يا پھر زمانہ والوں کی طرح جاہلی تہذيب و 

  نھيں کے رنگ ميں رنگ جائيں۔تمدن (فرعونی، زرتشتی، عاشوری، کلدانی وغيره) کی طرف پلٹ جائيں؛ اور پھر ا

  مختلف دبستان ادب ميں عوامی لہجہ کی تعليم پر زور
اپنے اس مقصد کو پائہ تکميل تک پہونچانے کے لئے عربی زبان کے مختلف مکاتب اور مراکز، دانشگاه اور اعلٰی تعليم 

ی اور ادبی جرائد کو اپنا زر خريد گاہوں ميں تدريس کی کرسيوں اور اسی طرح عربی دنيا ميں اسالم کے بڑے بڑے علم
غالم بنا ليا تھا۔ (اس طرح ان کو اپنی خدمت ميں لے ليا؛ ان تمام جرائد اور متعدد ادبی حلقوں کو اپنا ہمنوا بنا ليا تھا اور وه 

  بے زر خريده غالم بن کر ان کے تابع محض ہوگئے تھے۔ مترجم)
د کے ايڈيٹر اور مدير اعلٰی اس طرح کہتے ہيں: ''وه قاہره کے عربی زبان احمد حسن الزيات ''رسالہ اور روايہ'' نامی جرائ

کے مکاتب کی تٔاسيس کے ابتدائی دور ميں بڑے بڑے منتظمين (عربی اور اسالمی مفاد کے محافظ) اور اہل قلم ادبی مکاتب 
ے ہاتھوں ميں لے ليا؛ يہ وہی پر مسلط ہوگئے اس کے بعد بھی مصنفين اور صاحبان جرائد نے ان امور کا نظم و نسق اپن

لوگ تھے جو عوامی زبان کو اہميت دينے کے حوالے سے اور اس وجہ سے کہ کہيں زبان جمود کے سبب زمانہ کی رفتار 
سے پيچھے نہ ره جائے، اس سلسلہ ميں ''مجمع'' يعنی زبان و ادب کے اموِر سے متعلق انتظاميہ کو متعدد مواقع پر ٹوکا اور

  )١ہ دالئی۔'' (اس امر پر توج
..............  
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  ۔ جيسا کہ ڈاکٹر محمد محمد حسين نے بھی اپنی کتاب ٨٢و ص٨١)اللغة العربية بين الفصحی و العامية، ص١(
  ميں اس مطلب کی ياد دہانی کرائی گئی ہے۔ ٢٠٤''حصوننا مھددة من داخلھا'' کے ص

د ميں کامياب ہوگئے۔ مختلف وسائل اور ذرائع کے سبب، ''آخر کار عربی زبان کی حفاظت کی دعوت دينے والے اپنے مقص
وه دروس جن کو ''عوامی (عاميانہ) ادبيات'' کے نام سے جانا جاتا ہے، عربی زبان کے ادبيات کی جانچ پڑتال اور تحقيقات 

يل ہو گئے۔ يہاں کرکے وه لوگ دانشگاه (يونيورسٹی) کے تمام شعبوں ميں مثالً شعبٔہ ادبيات شعبٔہ سماجيات وغيره ميں دخ
تک کہ عربی ''االزھر'' کالج کی بنا ڈال دی، اور اُن کو يہ بھی توفيق ہو گئی کہ قاہره (يونيورسيٹی) ميں اس کے اساتيد کی 

  تدريس کے لئے بھی ادبيات کا ايک شعبہ قائم کر ليا جائے، اور انہوں نے ايسا ہی کر دکھايا۔
ں جمع ہوگئے اس وقت چند صاحبان قلم محققين نے عوامی اور ديہاتی زبان جب اکثر ماہرين تدريس عربی دبستان ادب مي

(خاص طور سے قصوں اور باالخص ديہاتی زبان) پر نکتہ چينی کی اور اعتراض کا بازار گرم کرديا۔ انھيں ''عاميانہ ادب'' 
صوں کا بھی نام پيش کيا ميں سے ''ڈاکٹر محمد حسين ہيکل'' کا معروف قصہ ''زينب'' ہے اور اس کے عالوه دوسرے ق

جاسکتا ہے جن پر شديد اعتراض کئے گئے۔ اس دعوت کا زياده اثر ادب نو کے حلقوں پر پڑا يعنی شعبٔہ ادبيات اور اس سے
  مربوط کالج اور بڑے مراکز ميں تبديل ہوگئے۔

  ''قاضی ويلمور'' نے اس بارے ميں ''لغة القاہرة'' نامی ايک کتاب تحرير کی 
کتاب ميں عوامی زبان کے قواعد و ضوابط وضع کئے اور يہ پيشکش بھی کی کہ اس زبان کو علم و ادب کی  انھوں نے اس

زبان قرار دی جائے۔ اور اس نے يہ بھی پيشکش کی کہ عوامی زبان کی تحرير التينی رسم الخط ميں ہونی چاہئے اور 
امی جريده نے اسی رسم الخط ميں اس زبان کو لکھنے کی لوگوں کو اسی زبان کے لکھنے پر شوق داليا جائے۔ ''ُمقتَِطف'' ن

پيشکش کے عالوه اس کی تعريف بھی بہت کی، ليکن يوميہ اخبار نے لکھ ڈاال کہ اس دعوت کے ذريعہ اسالم کی زبان سے 
  )١مبارزه کرنا مقصود ہے اور اس کے عالوه ان لوگوں کا کوئی مقصد نہيں ہے۔''(

  مدارس پر قبضہ
ارس کی مختلف سطحوں کی تدريس کے حوالے سے منظم اور مستحکم تحريک چالدی، جس کا نتيجہ يہ ہوا (دشمن نے) مد

کہ اپنی اس مہم ميں تسلط حاصل کرکے اس کو بھی سر کر ليا۔ اور انھوں (اسالم دشمن طاقتوں) نے دنيا ميں بہت سے 
اور ان مدارس کو چالنے کا انتظام اپنے ہاتھوں ميں مدارس، اسکول اور کالج کا قيام عمل ميں الئے (اور ان کی تاسيس کی) 

لے ليا، تاکہ نسل نو کو ماضی کی تاب ناک تاريخ اور گذشتہ وراثتوں سے يکسر جدا کردے؛ ساتھ ميں يہ بھی کہ ان مدارس 
ر اور ميں مشغول طالب علموں کو بہت ہی سطحی، عمومی اور معمولی تعليم دی جائے۔ تاکہ يہ لوگ ہميشہ ہمارے دست نگ

  محتاج رہيں۔
اس اقدام کے ذريعہ عيسائيت کو اپنی تبليغ و ترويج کا بہترين موقع مل گيا، نوجوانوں اور جوانوں ميں اپنی اس تبليغ سے اس
کا کوئی اور مقصد نہيں تھا سوائے يہ کہ يہ لوگ عيسائيت کے بيج کو نوجوانوں اور جوانوں کے دلوں ميں ڈال کر اس کو 

ہتے تھے، تاکہ نسل نو کو ان کی بنيادوں، ماضی کے مستحکم تاريخی حقايق اوران کی پختہ مذہبی اور بار آور کرنا چا
  گہری جڑوں والی ثقافت سے ان کو دور کرديں اور يہی ان کا اصلی مقصد تھا۔

..............  

  ۔١٣٥، ص٢)االتجاہات الوطنية ف االدب المعاصر، ج١(

کے مبلغين دين اسالم کے خالف اپنے مقصد کے حصول کے لئے (تبليغی ساز و کار  بعض تبليغی اجتماعات ميں، عيسائيت
اور طور طريقہ کو بتاتے ہوئے کہ تبليغ اس طرح کی جانی چاہئے) وه لوگ حقيقی اور خفيہ طور پر مسلمانوں کو عيسائی 

اور طريقٔہ کار کی تالش کے لئے بنانا چاہتے ہيں، اسی بارے ميں وه آپس ميں شکوه شکايت اور اس سے بہتر کار روائی 
  فکر مند تھے کہ دين اسالم اور مسلمانوں سے کيسے نمٹا جائے۔

اس اجتماع کے اختتام پر، عيسائيوں کے پادری يا کشيش جس کا نام ''سموئيل زايمر'' تھا، وه اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا؛ اور 
جتماع کے مقررين نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ عيسائيت کی اس طرح اپنا اختتاميہ بيان ديا۔ وه اس طرح کہتا ہے: اس ا

ترويج اور اس کی تبليغ کا واقعی مقصد، مسلمانوں کو عيسائی بنانا ہرگز نہيں ہے، بلکہ ان کا اصلی مقصد يہ ہے کہ 
ال مذہب  مسلمانوں کو اُن کے دين اور مذہب سے دور کر دياجائے؛ ان (مسلمانوں) کو اپنی ثقافت اور تہذيب سے دور کرکے
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بنا ديا جائے۔ اس بارے ميں ہم اپنے ذاتی اور پرائيويٹ اسکولوں اور اسی طرح (دنيائے اسالم کے) سرکاری اسکولوں کے 
ذريعہ جو کہ ہمارے تعليمی طريقہ کار کی پيروی کر رہے ہيں ہم يہ کام بہ آسانی انجام دے سکتے ہيں؛ اس لئے کہ ہم نے 

  )١ح کاميابی حاصل کی ہے۔''(اُنہيں لوگوں کے درميان بہت واض
اس موقع پر اسالم پر چھپ کر گھات لگانے اور مخفيانہ حملے کرنے والے (عالمی سامراج، اور استعمار) لوگوں نے 

اسکولوں، مذہبی اور ثقافتی تعليم گاہوں ميں اپنے نفوذ کے ذريعہ، بہت وسيع پيمانہ پر اسالمی سرزمين پر قبضہ جمانے کی 
  ہے۔  قدرت حاصل کر لی

..............  

  ۔١٨٠)معرکة التقا ليد، ص١(

''جنرل پی يرکلير'' نے لبنان ميں فرانس کے طور طريقہ پر اداره ہونے والی تعليم گاہوں اور اسکولوں کے بارے ميں اپنی 
  نظر کا اس طرح اظہار کيا ہے:

بيت کا پورا انتظام واہتمام ہمارے ہاتھوں ميں ء کے دوران) تعليم و تر١٩١٨۔ ١٩١٤تقريباً پہلی عالمی جنگ کی ابتدا ميں (
  ) ١رہا ہے يعنی ہم نے اس کا اداره کيا ہے۔(

مغربی حملہ آوروں اور چھپ کر گھات لگانے والوں نے باقاعده جان ليا ہے کہ يہ اسکول، تعليم گاہيں اور اعلٰی تعليمی 
کرنے کا بہترين اور مناسب ذريعہ ہيں۔ لٰہذا پہلے مراکز (دانشکدے) يہ سب چيزيں نسل حاضر کو ان کی وراثتوں سے دور 

نسل نو کو ان کی دينی اور مذہبی وراثتوں اور اسالمی تہذيب وثقافت سے جدا کرکے مغربی (انگريزی) افکار اور يورپ کی
  تہذيب و ثقافت اور تمدن ميں غرق کرديں۔

ء کی ايک تقرير ١٩٢٦) Collegeوريہ اسکندريہ کالج (''الرڈلويڈ'' نے (مصر ميں وقت کا عالی رتبہ برطانوی نمائنده) وکٹ
  کے دوران اپنے مقاصد کو بيان کرتے ہوئے يوں کہتا ہے:

  ہماری ذمہ داری يہ ہے کہ ہم مصريوں اور برطانوی شخصيات کے درميان 
استحکام پيدا کريں۔ طرفينی افہام و تفہيم کے تمام ذرايع، جو فی الحال ہمارے اختيار ميں ہيں، فراہم کرکے ان ميں مزيد 

عموماً آپس کا يہی تفاہم اور باہمی تعلقات ہی ہم کو ہمارے مقصد ميں کامياب بناسکتے ہيں۔ وکٹوريہ کالج کی تٔاسيس سے 
  ''الرڈکرامر'' کا مقصد بھی يہی تھا۔ دو ملکوں کے درميان تعلقات بڑھانے اور اس کے استحکام ميں دانشکدوں اعلٰی 

..............  

  ۔٢٦٦، ص٢تجاہات الوطنية ف االدب المعاصر، ج)اال١(

تعليم گاہوں يا کالجوں ميں پڑھنے والے جوان لڑکے اور لڑکيوں کا کردار کليدی حيثيت کا حامل اور تمام ذرائع سے کہيں 
  )١زياده بہتر، مؤثر اور مناسب وسيلہ ہے، کوئی اور وسيلہ اس کی برابری نہيں کر سکتا ہے۔(

علموں کے بارے ميں اس طرح اظہار خيال کرتا ہے: ''وه وقت زياده دور نہيں جب طلباء و اساتذه کے  وه (کالج کے) طالب
  پاس اٹھنے بيٹھنے اور حشر و نشر کے سبب برطانوی نظريات متٔاثر ہو جائيں گے۔''

ہ کروں؛ اس مناسب يہ ہے کہ اب اس موضوع پر زياده طول نہ دوں اور اس سے زياده اس موضوع کے سلسلہ ميں بحث ن
لئے کہ محترم قاری حضرات خود بھی ڈاکٹر محمد محمد حسين کی تصانيف ''الغارة علٰی العالم االسالم'' اور ''االتجاھات 

الوطنية ف االدب المعاصر'' کے ايسی کتابوں سے استفاده کرسکتے ہيں؛ اسی طرح ڈاکٹر مصطفی خالدی اور عمر فّروخ کی
،، جس ميں نسل حاضر کی افکار اور تہذيب و ثقافت پر نشانہ سادھا گيا ہے، استعمار کی ان کتابيں ''التبشير و االستعمار

  خطرناک سازشوں کو بڑی ہی آسانی سے پہچان سکتے ہيں۔
مندرجہ باال مذکوره عبارت ميں مغربی رجحان کی دعوت دينے والوں اور اسالمی تہذيب و ثقافت پر حملہ کرنے والے 

ری اور غائرانہ تذکره کيا جا رہا ہے جس کو انھوں نے نسل حاضر کی تہذيب اور ان کی ماضی لوگوں کے بارے ميں سرس
کی وراثتوں اور اسالمی ثروت پر ڈاکہ ڈالنے، نيز ان کو منحرف ا ور گمراه کرنے کی غرض سے اسالمی ممالک ميں 

  داخل ہو گئے ہيں۔
..............  
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  ۔٢٦٨و ٢٦٧، ص٢)االتجاہات الوطنية ف االدب المعاصر، ج١(

 

 

 اسالم اور مغربی تمدن کی يلغار

 

  

  ايک عظيم سازش کے نتائج اور اثرات
ان تمام کّد و کاوش اور زحمتوں کی اصلی وجہ صرف ايک قضيہ ہے اور وه يہ کہ ثقافتی اور مذہبی ارتباطی پلوں کا توڑنا 
اور ان کامنہدم کرنا، جو امت مسلمہ کی نسلوں کو آپس ميں اور ان سبھی لوگوں کو دين کے ابتدائی سرچشموں سے جوڑتا 

  ہے۔
راث کو اخالق اور افکار کے قالب ميں ايک نسل سے دوسری نسل ميں منتقل کرتے ہيں يہ وه پل ہيں جو مذہبی اور ثقافتی مي

اور اگر يہ پل منقطع اور منہدم ہو جائيں تو ان نسلوں کے درميان اخالقی و فکری، مذہبی و ثقافتی رشتے اور تعلقات باقی 
  نہيں ره جائيں گے۔

افت پر حملہ کرنے والے لوگ، يکے بعد ديگرے انسلوں کو آپس مغربی تہذيب کی دعوت دينے والے اور اسالمی تہذيب و ثق
ميں جوڑنے والے پلوں کو برباد کرنے کے لئے نشانہ سادھا ہے اور ان کو بالکل سے ختم اور منہدم کر ديا ہے يا پھر ان کو

  پوری طرح اپنے قبضہ ميں لے ليا ہے اور اس پر تسلط جما ليا ہے:
نشانہ بنايا، يہ لوگ لگاتار اس بات کی کوششوں ميں مشغول ہوگئے تاکہ عربی رسم الخط  عربی رسم الخط کو اپنے حملہ کا

کو التينی رسم الخط ميں تبديل کرديں۔ اس کے بعد اپنے حملہ کا رخ فصيح زبان کی طرف موڑ ديا اور بہت سارے اقدام کے 
ميانہ لہجوں کو بروئے کار الئيں۔ (اور ذريعہ اس بات کی کوشش کی فصيح عربی زبان کی جگہ عربی زبان کے مختلف عا

جب اس ميدان ميں بھی مخفيانہ حملہ کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی تو) اس کے بعد اپنی توجہات کا مرکز اسکول اور 
کالجوں اور اعلٰی تعليم گاہوں کو بناليا اور ان پرتسلط حاصل کرنے کے لئے تعليمی طور طريقوں اور ان ميں، اساتذه کی 

قرری اور ان کی فراہمی اور ان کی درسی کتابوں کے ا نتخاب اور نصاب ميں اپنے منشا کے مطابق تبديلی کی تمام ت
) پر تسلط Islamic Universitiesکوششيں کر ڈاليں۔ اس کے بعد مسجدوں دينی مدارس اور اعلٰی اسالمی تعليم گاہوں (

نی مختلف چالوں اور حيلوں کو بروئے کارالئے اور نوبت حاصل کرنے کی غرض سے بہت سے اقدامات کر ڈالے اور اپ
يہاں تک پہونچ گئی کہ ''شيخ االزہر'' کا انتخاب بھی (يعنی شيخ االسالم ايسا عہده ہے جو دينی اعتبار سے خاص عظمت اور 

  )١اہميت کا حامل ہے) يہ بھی صدر جمہوريہ کے دستور کے مطابق منصوب ہونے لگا۔(
ہر کا گھر اور ان کے گھر والے بھی اس طوفان کی لپيٹ سے نہ بچ سکے اور اس بات کی انتھک يہاں تک کہ شيخ االز

کوشش ميں مشغول ہوگئے کہ آزادی بنام آوارگی اور بے بندوباری اور الابالی گری کو رواج ديں اور ايک نسل سے دوسری
  نتقل ہونے سے روک ديں۔نسل ميں ان کے مقدسات اور مذہبی وراثتوں اور تاريخی حقائق کو ان تک م

  اور اسی طرح يہ حملہ کرنے والے اسالم و مسلمين کو مغربی تمدن کے قدموں ميں 
ڈال دينے والوں يعنی در حقيقت اسالم و مسلمين کے جانی دشمنوں نے بہت کوشش کر ڈالی کہ نسلوں ميں اسالمی وراثتوں، 

کل دور کر ديں اور ايک ايسے معيار پر ان کی تربيت کريں جو انمذہبی تہذيبوں، نيز تابناک ماضی کی تاريخ سے اُن کو بال
کی تمام مذہبی اور ثقافتی بنيادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھينکے۔ (نسل نو کو اس سے دور کردے، اس طرح سے کہ وه لوگ 

  .............دوباره کبھی اس کی طرف مائل نہ ہوں اور اس طرح سے نسلوں کے باہمی روابط بالکل ختم ہوجائيں۔مترجم .

ويں شق کے بموجب طے پاگياہے کہ االزہر کی ٧ويں اور ٥کے  ١٠٣ء ميں پاس ہونے والے بل اور قوانين کی دفعہ ١٩٦١) ١(
  انتظاميہ کو منظم کرنے کے لئے ايسا کيا گياہے۔
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  جاہلی تہذيب و تمدن کو خرابات سے باہر النا

ے درميان کا اختالف ہرگز نہيں ہے، جيسا کہ جدت پسندی اور مغرب مآبی ان تمام امور کا اصلی سبب، تہذيب کہنہ اور نو ک
کی دعوت دينے والے يہ چاہتے ہيں کہ ان مسائل کی ايسی ہی تفسير کريں، بلکہ ان کی تمام کّد و کاوش اور اس کی کار 

وعی طور سے يہ کردگی کا اصلی راز، خاص طور سے اس نسل کو اسالم و دين سے روکنے کی طرف ہی پلٹتا ہے؛ مجم
کہا جاسکتا ہے کہ ''تہذيب کہنہ اور نو'' کا يہاں پر يکسر کوئی تصور بھی نہيں ہے بلکہ اُن کا اصلی مقصد دين اسالم سے 

  مقابلہ کرنا اور اس کو نيست و نابود کردينا ہے۔
ے کہ خود جدت پسندی اس دعوت (قدامت پسندی اور جدت پسندی ميں کوئی جنگ اور اختالف بھی نہيں ہے) کی دليل يہ ہ

اور تہذيب نو کی دعوت دينے والے لوگ مذہبی اور ثقافتی پلوں کو ايک خاص طرز کے ذريعہ نسل نو کو قديم جاہلی 
تہذيبوں سے تال ميل کے لئے مصر، عراق، ايران، ترکی، شام اور اسالمی دنيا کے دوسرے ممالک ميں (دين بزرگ اسالم 

رام بنائے ہوئے ہيں۔ ان کا سارا اختالف اور بنائے مخاصمت نسل نو کو دين مبين سے بے توجہی کرتے ہوئے اس) پروگ
  اسالم سے دور رکھنا ہے، جس کو وه لوگ بيخ و بُن سے اُکھاڑ دينا چاہتے ہيں۔

اگر جدت پسندی اور فکر نو کو رواج دينے کے دعوے داروں کے ساتھ، مغرب مآبی اور جدت پسندی ہی کے دعوے دار 
عونی ثقافت، ايران ميں سامانی ثقافت، عراق ميں بابلی ثقافت، ترکی ميں بربری ثقافت اور دوسری بہت سی مصر ميں فر

ثقافتوں کے احيا اور اس کے رواج دينے کے حامی اور اس پر مصر بھی ہيں۔... کيا ہمارے پاس ايسے حاالت فراہم نہيں 
قديم و جديد ثقافت کے درميان ہے يا چپقلش اور اختالف کی تھے؟ کہ ہم لوگ يہ سمجھ سکيں کہ فطری طو ر پر يہ اختالف 

  بنياد کوئی اور چيز ہے؟ جس کے ارد گرد تمام اختالفات چکر کاٹ رہے ہيں۔
اس زمانہ ميں ہم بالوضوح يہ مالحظہ کر رہے ہيں کہ جدت پسندی کی دعوت دينے والے بڑی ہی جلد بازی کرکے اس بات 

وسائل سے استفاده کرکے فرعونی، ِہخاَمنشی، ساسانی، بابلی اور بربريت کے دور قديم کے درپے ہيں کہ تمام حاالت اور 
کی جاہلی ثقافتوں تہذيبوں اور تمدنوں کوا مت مسلمہ کی زندگی اور تمام ادبی حلقوں ميں، شعر و نثر سے ليکر مجسمہ 

ر معماری کے ہنر ميں قديم جاہلی تہذيبوں سازی، قصہ گوئی، تھيٹر، سينما، مطبوعات، تعليمی اور درسی کتابيں، پوشاک او
کا جلوه ديکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح چوراہوں، ميدانوں، سڑکوں، محلہ جات اور پارک وغيره کے نام رکھنے ميں قديم 

  جاہلی تہذيب و ثقافت کو از سر نو زنده کر رہے ہيں۔

  ) کا کردار١قديم جاہلی ثقافتوں کے احيا ميں ''فولکلور''(
جاہلی تمدن کے احيا کرنے کے مختلف وسائل ميں سے ايک وسيلہ ''فولکلور'' ہے، جس سے اُن (قديم جاہلی تمدن) کے قديم 

احيا ميں استفاده کيا جاتا ہے۔ واقعاً ''فولکلور'' اور اس کی حقيقت کيا ہے؟ اس کے احيا، نشر اور توسعہ دينے، باہمی روابط 
يان کرنے، افسانوں اور قديم جاہلی خرافات حتی ناچ گانے لباس اور اس کے پہننے کےپيدا کرنے، عقائد، آئين اور آداب کو ب

طور طريقے مقامی گيت اور وه گانے جو قديم جاہل امتوں ميں دس صديوں کے درميان رائج اور حاکم تھے۔ زمانہ نے اس 
  ) اور ايسا کيونکر ہے؟٢کو اور اس کے کردار کو طاق نسياں کے حوالہ کر ديا تھا(

(صدحيف) اس زمانہ ميں ''فولکلور'' کے بارے ميں مطالعات اور تحقيق و جستجو، جانچ پڑتال اور چھان بين ہميں يہ بتاتی 
ہيں کہ ہنر، عقائد و آداب اور عوامی رسم و رواج نے اس طرح اپنے ہاتھ پير پھيال لئے ہيں کہ لوگ اس کے سبب ديوانگی 

  اور بے حيائی پر اتر آئے 
..............  

)''فولکلور'' توده شناسی،يعنی مختلف النوع اور بہت سی معلومات کا خزانہ اور يہ ايک ايسے مجموعہ کا نام ہے، جس ميں عقائد، ١(
  افسانہ اور کہانی، آداب اور رسم و رواج، ديہاتی ترانے، گيت وغيره ... پائی جاتی ہيں۔

  کيا ہے۔)مؤلف محترم نے ان چيزوں ميں اکل و شرب کو بھی درج ٢(

ہيں، جن کی وجہ سے دل و دماغ ميں بہت زياده تشويش ہوگئی ہے۔ اس صدی (قرن) ميں ذہن و دماغ کی پر يشانی اور آزار 
  کا اصلی سبب صرف يہی بتايا ہے۔

ہمارے ممالک کے ذمہ دار لوگ (عربی سرزمين کے حّکام مراد ہيں) فراعنہ اور شاہدان جاہليت کے چہروں کو آشکارا 
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مسلمانوں کے معاشره ميں قابل توجہ رونق ديکھنے کو ملتی ہے، ميدانوں، سڑکوں، ہوٹلوں، قمارخانے اور دوسرےطور پر 
ثقافتی مراکز، سينيما، پيٹرول پمپ يہاں تک کہ تعمير گاہوں ميں انکی تصاوير لگانے ميں اپنے اشتياق و خوش بختی کا 

طور مثال ''امسيس اور کورش'' کے نام ميں ہوٹلوں کو ضرور اظہار کرتے ہيں۔ جہاں تک سڑکوں کے نام کی بات ہو ب
مشاہده کيا ہوگا ''حمورابی سگريٹ'' اور انھيں کے ايسی بہت سی چيزيں ہيں جو ظاہراً بہت ہی معمولی لگتی ہيں؛ حاالنکہ 

موجود ہيں،  ''ابوذر سلمان فارسی صھيب رومی عمار ياسر مصعب ابن عمير'' اور انھيں کے ايسے بہت سے اسالمی نام
ہمارے معاشره ميں جن کی طرف کوئی توجہ بھی نہيں کی جاتی ہے، اور اس کے مقابلہ ميں قديمی جاہلی ثقافت کے احيا پر 

  اتنا زور ديا جاتا ہے۔
) نے اپنی کتاب ''وجھة االسالم،، ميں لکھا ہے: عالم اسالم ميں مغرب نوازی کا سب سے اہم مظہر قديم جاہلی Gibb''ِگب'' (

مدن کے احيا اور اس کے اہتمام و انتظام ميں ہے۔ اس سے اس بات کا بخوبی اندازه لگايا جا سکتا ہے؛ جن کو مختلف ت
اسالمی ممالک ميں بھی بخوبی ديکھا جا سکتا ہے۔ اب بھی وه تمام آثار قديمہ مسلمانان عالم کے اختيار اور ان کی ديکھ ريکھ

کو بطور محسوس ديکھنا چاہيں تو مثال کے طور پر ترکی، مصر، عراق، انڈونيشيا  ميں ہيں۔ اگر آپ اس اہتمام اور انتظام
  اور (ماقبل انقالب اسالمی) ايران ميں ان سب چيزوں کا بآسانی مشاہده کرسکتے ہيں۔''

 مغربی حملہ آوروں نے جن اسلحوں سے فائده اٹھايا ہے اُن ميں سے ايک جاہلی تمدن کو ملبوں کے نيچے دبے ہوئے اور
زمين کی پرتوں کے اندر سے باہر نکالنا ہے جس سے امت مسلمہ کی زندگی ميں دوباره پيش کيا جاتا ہے اور ان خرافات 

  کو ''آثار قديمہ'' کے نام سے ياد کيا جاتا ہے۔

  جاہلی تمدن کے احيا ميں آثار قديمہ کا کردار
ستعمار گروں کی توجہات کو غير معمولی طور پر مغرب نوازی اور جدت پسندی کے دعوے دار لوگ عالمی سامراج اور ا

آثار قديمہ کی مختلف اشيا اور مسائل کی طرف مبذول کرائی ہے۔ ہمارے ممالک ميں بين االقوامی ہيئتوں اور يونسکو کے 
ساتھ تعاون کے ذريعہ عجائب گھروں اور چڑيا گھروں کے قيام ميں کثير مال خرچ کيا جارہا ہے، دور جاہليت کے آثار 

قديمہ کے احيا کو اپنے ملبوسات اور پہناوے کے نئے نئے رسم و رواج اور جديد فيشن کی صورت ميں ہم نے جاہلی تمدن 
  کو پھر سے زنده کرليا ہے۔

''فولکلور ''کی طرف ہماری جی توڑ توجہ، قلبی لگاؤ، قديمی ہنر اور قديم جاہلی خرافی عقائد کا احيا، ہماری زندگی ميں 
طری اور پر اسرار و مرموز لگتا ہے۔ اسی طرح مبالغہ کی حدتک آثار قديمہ کی حفاظت کا اہتمام اور اس پوری طرح غير ف

قدر اس کا انتظام و انصرام (اس تعجب خيز اور افراطی رويہ کے ساتھ) ان (قديمی آثار) کو اکٹھا کرنے کے لئے اتنے کثير 
ر کی حفاظت اور اس طرح سے ان کا پيش کرنا، يہ سب کچھ مال و دولت کا صرف کرنا، اس کّروفر کے ساتھ اسکے اقدا

غير فطری اور مشکوک نظر آتا ہے۔ ہم جب ان کار روائيوں کی تہہ ميں جاکر ديکھتے اور بغور مالحظہ کرتے ہيں تو اُن 
  کی جڑوں مينيہوديت اور صليبيت کے تانے بانے بخوبی نظر آتے ہيں۔

ر تحقيق، آثار قديمہ کی شناخت اور باقی رہنے والی تبليغ کی دعوت کے ذريعہمحمد غزال کہتا ہے: اس دعوت کو تجسس او
) کی کشف قبر کی ١آثار قديمہ کی تحقيق و جستجو ميں ہمراہی اور ان کو تالش کيا ہے۔ جيسا کہ دنيا کو ''توت آنخ آمون''(

دسيوں ملين ڈالر بغير کسی عوض کے خرچ تبليغ، جس کو ''الرڈ کارنفون'' نے انجام ديا، مشہور کروڑپتی ''راکفلّر'' نے 
کرديئے اور ان کو مرده عجائب گھر ميں فرعونی آثار کی حفاظت کے لئے لگا ديئے، جس نے آثار قديمہ سے متعلق ايک 
 تعليم گاه (کالج) کی بنياد بھی ڈالی۔ جيسا کہ معروف ہے کہ ''راکفلّر'' يہودی االصل، بلکہ شدت پسند يہودی تھا، اس کا اتنی

زياده رقم خرچ کردينا نيز بے دريغ سخاوت کا مظاہره کرنا اس بنا پر ہے کہ اس ميں صيہونيت کے زبردست اور متعدد مفاد 
  )٢وابستہ اور پوشيده تھے۔(

..............  

تھا، ) کی پرستش کو الزم قرار ديا Ammonقبل مسيح) اس نے شہر ''بتس'' آمون ( ١٣٤٢۔ ١٣٥٠واں (١٨)فرعونی سلسلہ کا ١(
  ء مينکشف کيا گيا۔ (مترجم فارسی)١٩٢٢اس کا مقبره جس ميں بہت سی گرانقدر اور قيمتی اشيا موجود تھيں، جن کو 

۔اسالم نے آثار قديمہ پر کافی توجہ مبذول کرائی ہے اور اس کا حامی بھی رہا ہے۔ ٢٠٥)حقيقة القومية العربية، محمد غزال، ص٢(
ر فخرومبا ہات کے لئے نہينبلکہ اس سے درس عبرت حاصل کر نے، غرور دنيا اور اس کے فريب ليکن يہ توجہ قديمی جاہلی تمدن پ

  سے بچنے کيلئے ہے۔

ء ميں ''بابل اور آشور'' جيسی قديم جاہلی ثقافتوں کے احيا کے لئے بہت بڑا اجتماع ١٩٩١عراق ميں، عراقی حکومت نے 
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ر قديمہ کے ماہرين کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ شہر موصل ميںبرپا کيا، جس ميں ملک اور بيرون ملک سے بہت سے آثا
''آشور'' اور حلہ ميں''بابل'' کے آثار کی تجديد بنا کا نقشہ بنا کر اس کا الئحہ پيش کرکے فورا ًتعمير نو اور مرمت کا کام 

کيا گيا، جس کو عراقی  شروع کرديا گيا۔ صرف بابل کی مرمت کے لئے باره ملين ڈالر کا تخمينہ لگاکر اس کا بجٹ پاس
حکومت نے خود ہی ادا کيا؛ اسی وجہ سے عراقی حکومت نے شہروں کے نام تک بدل ديئے اور قديمی جاہليت کے نام پر 
ان شہروں کے نام رکھ ديئے، جيسا کہ موصل کا نام ''نينوٰی'' اور شہر ''حلّہ'' کا نام بابل رکھ ديا اور پرانی تاريخ کے منوں 

  کر باہر لے آئے؛ اسے پھر سے زنده کر ديا۔ ملبے سے کھينچ
ايران ميں، شاه ايران نے لوگوں کی توجہ دين محمدی سے ہٹانے نيز اسالم سے لوگوں کے تعلق کو ختم کرنے کے لئے، ان 

کو زرتشتی گری، ِہخاَمنشی اور ساسانيت سے جوڑنے ميں بہت دلچسپی دکھائی؛ اور ان سے خصوصی لگاؤ کا اظہار کيا۔ 
ے متعدد کارناموں ميں سے ايک يہ ہے کہ ہجری تاريخ کا خاتمہ کرکے اس کی جگہ شہنشاہی َسِن تاريخ کو رائج کيا؛ اس ک

  اس جگہ شاه ايران کے بطور خاص دو کارناموں کا ذکر کيا جاسکتا ہے۔
ی حکومت کوہجری شمسی کو، جس دن محمد رضا پہلوی نے ايران ١٣٢٠شاه کی حکومت نے، ايرانی سال کے اعتبار سے 

سالہ ''شہنشاہی شمسی سال'' ميں تبديل کرديا۔ مشورتی مجلس کو نسل نيز عوامی ٢٥٠٠اپنے اختيار ميں ليا تھا، اسی دن کو 
  )١مجلس (سينٹ) نے بھی مشترکہ نشست ميں اس (شہنشاہی شمسی سال) کی منظوری دے دی۔(

ه کرنے کے لئے شيراز ميں پرسپوليس جس کو آج کل'' سال گذرنے پر قديم زرتشتی تمدن کی ياد تاز٢٥٠٠شاه ملعون نے 
تخت جمشيد'' کے نام سے ياد کيا جاتا ہے، وہاں پر ايک بہت بڑا عالمی جشن برپا کيا؛ اس ميں دنيا بھرکی بڑی بڑی سياسی 

) ملين ڈالر قديمی پوشاک اور قديم گھوڑا گاڑی (بگھيوں١٠٠شخصيتوں اور بادشاہوں کو شرکت کرنے کی دعوت دی۔ 
  زيورات اور مصنوعی داڑھی، موچھوں (اس زمانہ ميں رائج) اور دوسرے لوازمات پر خرچ کردئے۔

آپ کی اطالع کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ شاہی حکومت نے ''کورش کبير'' نامی فلم بناکر اس کو (يورپ کے 
کو ادا کئے۔ اس مقام پر بہت زياده ) امريکی فلم لکھنے والے ٣ملين تومان(١٠٠) ٢ممالک ميں بھيجنے کی غرض سے)(

شواہد موجود ہيں، جو اس بات کو ثابت کرتے ہيں کہ يہ شخصيتيں اس بات کی طرف مائل تھيں کہ دنيائے اسالم ميں ہر 
  ممکن مختلف طريقوں کے ذريعہ قديم جاہلی تمدنوں کو پھر سے احيا کيا جائے۔

ن کا اختالف، علم کے دروازوں کو کھولنے اور مغربی پيش رفتہ اسی لئے ہم يہ ديکھتے ہيں کہ کہنہ اور نو کے درميا
مہارت (ہمارے لئے) کے حصول نيز علم اور تکنيک تک دست رسی کے لئے نہيں تھيں، بلکہ يہ سب کچھ اسالمی تعليم کی 

  کو گذشتہ مخالفت ميں انجام دی جارہی تھيں۔ ان تمام اقدامات اور دھوکہ ڈھڑيوں کا مقصد صرف يہ ہے کہ نسل حاضر 
..............  

  ۔٢٣٣، ص٢)تاريخ سياسی ايران، ڈاکٹر سيد جالل الدين مدنی، ج١(
  ۔١٨٠سالہ جرم و جنايت کی تاريخ) سرہنگ احمد وّدی ص ٥٠)تاريخ نيم قرن جنايت (٣ميلين ڈالر۔( ١٤)تقريباً ٢(

حقائق سے بالکل عاری کرديا جائے اور انہيں  تمدن اور ان کی مذہبی اور ثقافتی نيز تاريخی اور قديمی وراثتوں اور اس کے
  صرف سطحی اور سرسری معلومات فراہم کی جائے؛ يہی ان کا اصلی مقصد ہے۔

  اِن تمام اقدامات کی دو مقام پر تطبيق کی جاسکتی ہے:
دن سے جدا پہلی صورت: ابتدا ميں تہذيب و ثقافت پر حملہ کرنے والے لوگ اس امت کو ان کے گذشتہ مذہب، ثقافت اور تم

کرنے ميں بہت زياده دلچسپی دکھاتے۔ (اور بڑے ہی انہماک کے ساتھ اس تخريب ميں لگے ہوئے ہيں، ہماری دينی وراثتوں 
  کی طرف للچائی نظروں سے اپنی نظرينجمائے ہوئے ہيں اورہر آن اس کو ہڑپ لينے کی تاک ميں ہيں۔مترجم)

پنی دعوت کے رخ کو جوانوں کی ثقافت اور مذہب کی واقعی دوسری صورت: دوسرے موقع پر يادوسرے مرحلہ ميں ا
صورت کو مسخ کر کے قديمی جاہلی تمدنوں اور ثقافتوں سے جوڑنا چا ہتے ہيں، جو صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہيں، اور 

قابلہ ميں دوباره ان تمدنوں کو زنده کرکے ملبے کے اندر سے نکال کر منظر عام پرالنا چاہتے ہيں، تاکہ واقعی اسالم کے م
  انھيں پيش کريں۔

حکومتيں، حکام اور وه لوگ جو ان کا اتباع کرتے ہيں اور تمام امور ميں ان کے پيچھے پيچھے چلتے اور ان کے تابع 
محض ہيں، اپنے بہت سے مال و دولت کو صرف انھيں امور ميں خرچ کرتے ہيں۔ اپنے اس ہدف کو بروئے کارالنے کے 

عا ت کو برپا کرنے کی غرض سے بہت سے امدادی ساز و سامان کو اپنے ذاتی اخراجات لئے، بڑے بڑے جشن اوراجتما
ميں شامل کر ليا۔ اور اس امت کو مختلف سازش کے ذريعہ ثقافت، مذہب اور اس کی قديم وراثتوں سے جدا کرنے کی ٹھان 
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ے جدا کرکے شرم آور اور لی ہے۔ ان لوگوں نے يہ بات طے کرلی ہے کہ اس امت کو اس کی ثقافت اور وراثتوں س
گھناؤنے ميل جول اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کے ذريعہ يہ اقدام کيا ہے کہ ان کو گذشتہ جاہلی اور فرعونی ثقافتوں کے 

درميان ايک قسم کا رابطہ قائم کرکے اس باہمی ارتباطی پل کے ذريعہ فرعونی، زرتشتی، کسرائی، بابلی، آشوری اور 
  تہذيب و تمدن سے ان کو پھر سے جوڑ ديں۔بربری قديم جاہلی 

حقيقتاً، تعجب کا مقام ہے کہ انسان اس بات پر افسوس کے سمندر ميں ڈوب جاتا ہے۔ کہ ايسی شرمناک حرکتوں، فريب اور 
دھوکہ دھڑيوں کے ذريعہ دن دہاڑے امت اسالمی کی ذہنيت کو مسخ کرنا چاہتے ہيں، قديمی وراثتوں کی بربادی اور اسی 

آہستہ آہستہ ثقافت اور تمدن کو غارت کرنے ميں مشغول ہيں، اس طرح حيلہ گری کا موقف اختيار کر نے کے سبب طرح 
مقابلہ اور ٹکراؤ کی بھی نوبت نہيں آئی اور وه لوگ اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ ليکن ''جس کوهللا رکھے اس کو کون 

يں گھير ديا گيا ہے، اور وه لوگ يہ چاہتے ہيں کہ اس چکھے'' کے تحت، اگرچہ اس قوم کو بہت مشکالت اور خطروں م
امت کو صفحٔہ ہستی سے مٹاديں؛ ليکن خدا وند عالم نے اراده کر ليا ہے کہ اس قوم کو خواب گراں سے بيدار کردے اور اس

 ۔نے اپنی اس عزيز اسالمی امت پر نظر لطف و کرم فرما دی ہے؛ بحمد هللا اب مسلمان لوگ بيدار ہو گئے ہيں

 

 


