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  عنوان کتاب: اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں 
  مصنف: مرتضی مطہری 

  اصالح

اور اس کا الٹ فساد ہے۔ اصالح اور فساد کا ايک متضاد جوڑا بناتی “ نظم و باقاعدگی پيدا کرنا”اصالح کا مطلب ہے 
ہيں جن کا ذکر قرآن اور ديگر الہامی کتابوں ميں اکثر آيا ہے۔ متضاد زوج جو کہ اعتقادی اور اجتماعی اصطالحوں کے

مثالً ہم يہ ‘ کھا جائے تو مطالب کے سمجھنے ميں آسانی ہوتی ہےلئے استعمال ہوتے ہيں ان کو اگر آمنے سامنے ر
‘ اطاعت و معصيت‘ خير و شر‘ عدل و ظلم‘ ہدايت و ضاللت‘ ايمان و کفر‘ توحيد و شرک‘ متضاد زوج سنتے ہيں

  تکبر و انکسار وغيره۔‘ تقوٰی و فسق‘ علميت و بے علمی‘ غيبت اور شہادت‘ اتحاد و اختالف‘ شکر و کفران
اصالح ‘ متضاد اصطالحيں ايک دوسرے کے معنی کی وضاحت کر کے مثبت اور منفی پہلو کا اظہار کرتی ہيںکچھ 

البين) ‘ قرآن ميں اصالح کا بعض دفعہ دو افراد کے رابطہ ميں (اصالح ذات‘ اور فساد اسی قسم کی اصطالحيں ہيں
يع تر معاشرتی ماحول کے متعلق جو کہ اس استعمال ہوا ہے بعض دفعہ خاندانی ماحول کے متعلق اور بعض دفعہ وس

‘ ۵۶سورئہ اعراف ‘ ٢٢٠‘ ١١وقت ميرے پيش نظر ہے اور اس کا قرآن کی کئی سورتوں ميں ذکر ہے(سورئہ بقر 
۔ اس کے بعد جب ميں اس مضمون ميں لفظ اصالح استعمال کروں گا تو ميرا مقصد)١٩اور قصص  ١١‘ ٨٨ہود ‘ ١٧٠

  گا يعنی اصالح معاشره ہو گا۔ معاشرے کی سطح پر اصالح ہو
  ع)نے فرمايا:(١قرآن نے پيغمبروں کو مصلح قرار ديا ہے جيسے کہ حضرت شعيب

  ان اريد اال االصالح ما استطعت وما توفيقی اال با عليہ توکلت و اليہ انيب
‘ ے ہاتھ ميں ہےميری کاميابی صرف هللا ک‘ ميں اپنی استطاعت کے آخری امکان تک صرف اصالح کرنا چاہتا ہوں”

  “ميں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
  قرآن ميں وارد ہے کہ‘ اس کے برعکس قرآن منافق مصلحتوں کی سختی سے سرزنش کرتا ہے

  و اذا قليللھم ال تفسدوا فی االرض قالوا انما نحن مصلحون اال انھم ھم المفسدون و لکن ال يشعرون
ہرگز ايسا ‘ تو وه کہتے ہيں کہ وه تو صرف اصالح کر رہے ہيں‘ بتايا جائے کہ زمين پر فساد نہ پھيالؤ اگر ان کو”

  “نہيں! وه تو زمين پر فساد پھيال رہے ہيں اور خود اس کو محسوس نہيں کرتے۔
ر اصالح کا ہر مسلمان بحأثيت مسلمان اصالح کا طالب ہے اور وه الشعوری طور پ‘ بالشک اصالح اسالم کی روح ہے

“ امربالمعروف و نہی عن المنکر”قرآن ميں اصالح کی چاہت پيغمبری کا جزو ہے اور اس کی اہميت ‘ طرفدار ہے
جيسی ہے جو کہ اسالم کی اجتماعی تعليمات کا ايک رکن ہے۔ ہر امربالمعروف و نہی عن المنکر اجتماعی اطالح کے 

امور پر محيط ہے جو کہ امربالمعروف اور نہی عن المنکر کے  ليکن اجتماعی اصالح ان تمام‘ زمرے ميں نہيں آتا
لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ ہر وه مسلمان جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے ميں محتاط‘ زمرے ميں آتے ہيں

  وه اجتماعی اصالح کے بارے بھی کافی حساس ہوتا ہے۔‘ ہوتا ہے
ے کہ دور جديد ميں اجتماعی اصالح کے بارے لوگوں ميں احساس پيدا ہو يہ امر قابل صد ستائش اور باعث مسرت ہ

ليکن اس رجحان ميں کچھ افراط و بے اعتدالی پيدا ہو گئی ہے کہ وه تمام خدمات جو اجتماعی اصالح کے ‘ رہا ہے
اتا ہے اور ہر خدمت کو اجتماعی اصالح کے زمرے ميں پرکھا ج‘ ان کی اہميت کو گھٹا ديا گيا‘ عالوه پيش کی گئی

يہ انداز فکر‘ انسان کی اہميت کا اندازه ان امور سے لگايا جاتا ہے جو کہ وه اجتماعی اصالح کے لئے سرانجام ديتا ہے
ليکن يہ ضروری نہيں کہ ہر خدمت اجتماعی ‘ اجتماعی اصالح يقينا سوسائٹی کی ايک خدمت ہے‘ صحيح نہيں ہے

جاد خدمت تو ہے ليکن اصالح نہيں ہے۔ وه ڈاکٹر جو صبح سے لے کر تپ دق اور سرطان کے عالج کی اي‘ اصالح ہو
کيونکہ اجتماعی ‘ شام تک بيماروں کا عالج کرتا ہے اس نے اجتماعی خدمت تو کی ہے ليکن اجتماعی اصالح نہيں کی

ليکن ان ‘ اصالح کے سلسلے ميں معاشره کو ايک مخصوص سمت کی طرف موڑنا ايک ڈاکٹر کے بس ميں نہيں ہے
کوئی اہميت نہ دينا بھی قطعاً صحيح نہيں ہے۔ شيخ ‘ ی اس خدمت کو کہ وه اجتماعی اصالح کے زمرے ميں نہيں آتیک

ليکن ان کے کام کو اصالح اور ان کو مصلح کا درجہ ‘ مرتضٰی انصاری اور صدرالمتالحين کی خدمات عظيم تر ہيں
بے ‘ ے لکھی گئی اور اس سے ہزاروں انسانوں نے استفاده کيامثالً تفسير مجمع البيان جو کہ نو سال پہل‘ نہيں ديا گيا

يہ ايک ايسی خدمت ہے جو کہ ايک عالم نے عالم ‘ ليکن اصالح اجتماع کے زمرے ميں نہيں آتی‘ شک ايک کدمت ہے
راموشتنہائی ميں سرانجام دی۔ کئی ايسے مواقع ہيں کہ کچھ اشخاص نے اپنی ذاتی نيک اور مثالی زندگيوں ميں ناقابل ف
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لٰہذا نيک لوگ ايک مصلح کی ‘ ليکن انہوں نے معاشرے کی اصالحی سرگرميوں ميں حصہ نہيں ليا‘ خدمات انجام ديں
  کيونکہ وه مصلح نہ کہلوانے کے باوجود خدمت کرتے ہيں۔‘ طرح سوسائٹی کے لئے بہت اہميت رکھتے ہيں

علی عليہ السالم نے اپنی حيثيت اجتماعی حضرت ‘ مندرجہ ذيل جملے ميں نے نہج البالغہ سے ماخوذ کئے ہيں
  سرگرميوں ميں حصہ لينے پر ايک مصلح کی صورت ميں پہنچوائی ہے۔

  ع)(١حضرت علی
اے خدايا! تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے کيا کيا! ميرا مقصد طاقت کا اظہار اور ذاتی مفاد کا حصول نہيں تھا بلکہ ”

اس سے تمہارے شہروں ميں ‘ ف لے جانی والی شاہراه کے سنگ ميل ہيںتمہارے ان امور کا احياء تھا جو آپ کی طر
ديرپا اور نماياں اصالح کرنا مقصود تھا تاکہ رسوا اور کچلی ہوئی انسانيت کو تحفظ مل سکے اور تمہارے ان احکامات

  “کو جن کی پرورش نہيں کی گئی شدت کے ساتھ نافذ کرنا تھا۔
اپنے ‘ معاويہ ميں دوراِن حج ايک بڑے اجتماع ميں جو اہم صحابہ پر مشتمل تھاامام حسين عليہ السالم نے بھی دور 

  والد کے درجہ باال ديئے ہوئے کلمات دہرائے اور اپنا کردار بحيثيت مصلح آشکارا کيا۔
امام حسين عليہ السالم نے اپنے بھائی محمد ابن حنفيہ کے نام وصيت نامہ ميں ايک مصلح کی حيثيت سے اپنے 

  ان ميں فرمايا:‘ کاموں کی تشريح کی اصالحی
انی لم اخرج اشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظالماً انما خرجت لطلب االصالح فی امة جدی اريد ان امر بالمعروف و انہی 

  عن المنکر و آسير بسيرة جدی و ابی
‘ مت کی اصالح کا بيڑا اٹھايا ہےکی ا١بلکہ ميں نے جد امجد‘ ميرا انقالب ذاتی مفاد کے لئے فساد و ظلم کرنا نہيں”

“ميرا اراده امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پہچان کرانا اور ميرا مقصد اپنے والد اور دادا کی سيرت پر چلنا ہے۔

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں 
ان کے عالوه ہم اسالمی تاريخ ميں ‘ رہبری اور اجتماعی اصالح کی غمازی کرتی ہيں‘ ع)کی زندگياں تعليمات(١آئمہ ہدیٰ 

اس سے يہ ظاہر ہوتا ‘ ليکن چونکہ ان تحريکوں کا مفصل مطالعہ نہيں کيا گيا‘ اور بھی کئی اصالحی تحريکيں ديکھتے ہيں
  ہے اور اصالحی تحريکيں ناپيد ہيں۔ ہے کہ اسالمی تاريخ ايک جمود کا شکار رہی

پھر شيعوں ميں) کہ ہر صدی کے شروع ميں ‘ ہزاروں سال پہلے مسلمانوں کے اذہان ميں ايک خيال ابھرا (پہلے سنيوں ميں
کا دين کے احياء کے لئے ظہور ہوتا رہا ہے۔ سنيوں نے اس روايت کو ابوہريره سے نقل کيا کہ ہر صدی کے “ مجدد”ايک 

اگرچہ اس روايت کی پختگی اور تاريخی ثبوت کا ‘ يک ايسا شخص آتا ہے جو خدا کے دين کی تجديد کراتا ہےآخر ميں ا
ليکن مسلمان عمومی طور پر اس بات کے متعلق يقين کے ساتھ توقعات رکھتے ہيں اور ہر صدی ميں ‘ تعين نہيں ہو سکتا

اس … يہ صرف اور صرف اصالحی تحريکيں رہی ہيں ايک يا ايک سے زياده مصلح رونما ہوتے رہے ہيں۔ عملی طور پر
وه الفاظ ہيں جن “ مذہبی خياالت کی تجديد”اصالحی تحريکيں اور حال ہی ميں استعمال ہونے واال لفظ ‘ مصلح‘ لئے اصالح

  سے مسلمانوں کے کان مانوس ہيں۔
لئے مفيد اور قوی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکوں کا بغور مطالعہ اور ان کا عملی تجزيہ ان کے 

مجھے اميد ہے کہ ايسے باصالحيت افراد يہ کام کر گزريں گے اور اپنے مطالعہ اور علمی تحقيق کے نتائج خواہش مند 
  افراد کے سامنے پيش کريں گے۔

ھيں کہ ان کا بنيادی بعض ايسی ت‘ ايک ہی طرح کی نہيں رہی ہيں‘ يہ ظاہر ہے کہ وه تمام تحريکيں جن کا مقصد اصالح ہو
کچھ ايسی تھيں جنہوں نے اصالح النے کی آڑ ميں فساد برپا‘ مقصد اصالح تھا اور اس طرح وه قدرتی طور پر اصالح تھيں

  کيا اور کچھ ايسی بھی تھيں جو کہ شروع ميں اصالحی پہلو لے کر ابھريں ليکن بعد ميں اپنے راستے سے بھٹک گئيں۔
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ادوار ميں علويوں کا ابھرنا بھی اصالح کا قيام تھا۔ اس کے برعکس بابک خرم دين اور اس قسم عثمانيوں اور عباسيوں کے 
کی ديگر تحريکيں اتنی بے ہوده اور غالظت اور کثافت اور آلودگی ميں ڈوبی ہوئی تھيں کہ اسالم کو ان کی وجہ سے کافی 

ان ‘ ہ حکومت کے خالف نفرت اور غصہ کم ہو گياان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں ميں عباسيوں کی ظالمان‘ نقصان پہنچا
تحريکوں کا مقصد شايد عباسيوں کی حکومت کو دوام دينا تھا۔ حقيقت ميں ان تحريکوں نے عباسيوں کو مواقع فراہم کئے۔ 

ه کيونکہ يہ مہم امويوں کی تفريق کی پاليسی کے خالف تھی اور ان کا نعر‘ شعوبيہ کی تحريک کا آغاز بھی اصالحی تھا
  تھا:

  يا يھا الناس انا خلقنا کم من ذکر و انتی و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندهللا اتقاکم
سے پکارا گيا اور ان کا نعره قرآن کی مندرجہ “ اہل التسوميہ”لٰہذا ان کو ‘ چونکہ شعوبيہ تفريق کی پاليسی کے خالف تھے

ليکن بدقسمتی سے وه خود اس بات کا شکار ہو گئے جس کے خالف انہوں نے‘ لگے لٰہذا شعوبيہ کہالئے جانے‘ باال آيت تھا
ان کے اس عمل نے عباسيوں کو ايک اور موقع ‘ يعنی وه نسل اور قوم کی تفريق ميں مبتال ہو گئے‘ علم انقالب بلند کيا تھا

کے راستے سے ہٹا کر ايرانی نسل  شايد عباسيوں نے ايک گھناؤنی سازش کی اور ايرانيوں کو اسالمی عدل‘ فراہم کيا
پرستی کے چکر ميں ڈال ديا۔ تاريخ ميں شعوبيہ کے انتہائی گروپ نے جس شدت کے ساتھ عباسيوں کی حمايت کی ہے وه 

  اس مفروضے کو تقويت ديتا ہے۔
غزالی ‘ ںکچھ اجتماعی اور بعض فکری اور اجتماعی دونوں پہلو لئے ہوئے تھي‘ اسالمی تحريکيں کچھ صرف فکری تھيں

کی تحريک صرف ايک فکری تحريک تھی اس کے خيال ميں اسالمی علوم اور اسالمی خياالت آسيب زده تھے۔ اس لئے اس
‘ علويوں اور سربداروں کی تحريکيں حکومت وقت کے خالف اجتماعی تحريکيں تھيں‘ پر کام کيا“ احياء علوم دين”نے 

  حيثيتوں ميں تھی۔ اخوان الصفا کی تحريک فکری اور اجتماعی دونوں
مثالً اشعری چوتھی صدی ميں اور اخباريگری (شيعوں ‘ اوپر دی گئی تحريکوں ميں چند ترقی پسند تھيں اور کچھ دوسری

  ميں) دسويں صدی ميں اور وہابی تحريک بارہويں صدی ميں صرف رجعت پسند تحريکيں تھيں۔
ر رجعت پسند ہيں بغور مطالعہ اور وسيع تحقيق کی ضرورت ان تمام تحريکوں کے جو عملی يا فکری ہيں يا ترقی پسند او

ان کا مطالعہ اس وجہ سے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ حال ہی ميں کچھ موقع پرستوں نے موجوده خال سے فائده ‘ ہے
حت کے ت“ قياس”اور “ مقصد”اٹھايا اور انہوں نے اسالمی تاريخ ميں تحريکوں کا تجزيہ ذہن ميں پہلے سے طے شده 
  کرنے کی کوشش کی تاکہ اپنی عالمانہ رائے ناسمجھ لوگوں کے سامنے پيش کر سکيں۔

جو پچھلے ايک سو سال سے چل رہی ہيں ‘ اس وقت ہم ايک مختصر جائزه ميں ان اسالمی تحريکوں کا تذکره کريں گے
کہ ان تحريکوں نے کيا اثرات ہماری کوشش يہ معلوم کرنا ہو گا ‘ کيونکہ يہ دور ہماری موجوده زندگی کے قريب تر ہے

  مرتب کئے ہيں۔
‘ترکی‘ شمالی افريقہ‘ لبنان‘ شام‘ مصر‘ تيرہويں صدی ہجری کے دوسرے نصف ميں اور انيسويں صدی عيسوی ميں ايران

وه لوگ جنہوں نے مصلح ہونے کا دعوٰی کيا اور اصالح ‘ افغانستان اور ہندوستان ميں اسالسمی تحريکيں چالئی گئی ہيں
يہ تحريکيں صديوں کے جمود کے بعد‘ کے لئے خياالت اور نظريات پيش کئے ان ملکوں ميں نمودار ہوتے رہے ہيں کرنے

اقتصادی اور تہذيبی نو آبادياتی پاليسيوں کے خالف تھيں اور اسالمی دنيا ‘ يہ کسی حد تک مغرب کی سياسی‘ شروع ہوئيں
 ميں احياء اور بعثت ثانيہ شمار کی گئی ہيں۔

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  سيد جمال الدين 
يہ وہی ‘ کی ہے“ افغانی”پچھلے ايک سو سال کی تحريک کے سلسلے کی بنيادی حيثيت جمال الدين اسد آبادی بہ عرف عام 

شخصيت تھی جس نے اسالمی حکومت کو ضرورت اصالح اور تشکيل نو کے لئے جگايا اور مسلمانوں ميں معاشرتی 
ان برائيوں کی اصالح کا راستہ دکھايا۔ اگرچہ سيد کے بارے ميں برائيوں کو آشکارا کيا اور ان کو اصالح کا راستہ دکھا کر 

 
   



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

 
 

بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے ليکن ان کے فلسفہ اصالح کے بارے ميں بہت کم بتايا گيا ہے يا شايد ميں نے اس کے 
سالمی معاشره کی کن تاہم يہ معلوم کرنے سے کافی فائده ہو گا کہ سيد نے ا‘ فلسفے کے بارے ميں سنا اور جانا نہيں ہے

نيز اپنے فلسفہ اصالح کے مقاصد کے حصول کی خاطر کون ‘ برائيوں کی تشخيص کی ہے اور ان کا کيا عالج تجويز کيا
  سے راستے اختيار کئے۔

جس تحريک کی انہوں نے ابتداء کی وه اپنی وسعت کے لحاظ سے فکری اور اجتماعی تھی جہاں وه مسلمانوں کے خياالت 
ايک ملک حتٰی کہ ‘ چاہتے ہيں وہاں وه نظام زندگی ميں بھی احياء چاہتے ہيں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ايک شہرميں تجديد 

يورپ اور افريقہ کے طول و ‘ ايک براعظم تک محدود نہيں رکھا۔ ہر ملک ميں تھوڑا تھوڑا وقت گزار کر انہوں نے ايشياء
گوں کے مختلف طبقات کے ساتھ اپنی روحانی وابستگی کافی حد جس ملک ميں بھی وه گئے وہاں پر لو‘ عرض ميں سفر کيا

  حتٰی کہ کچھ ممالک کے فوجی يونٹوں ميں دخل اندازی کی تاکہ افواج ميں اثر و رسوخ پيدا کيا جائے۔‘ تک استوار کی
‘ اہی ہوئیسيد نے بہت سے اسالمی ملکوں کا دوره کر کے قريبی مشاہده کيا جس سے انہيں ان ملکوں کے بارے زياده آگ

تمام‘ اس سے ان کو موقع مال کہ ان ملکوں کی پيچيدگيوں کو سمجھے اور وہاں کی قابل عزت شخصيتوں کا گہرا مطالعہ کيا
دنيا کا دوره اور خصوصاً يورپ ميں ان کا زياده وقت گزارنا اس سلسلے ميں کارآمد ثابت ہوا کہ ترقی يافتہ ممالک ميں کيا 

ذيب کو سمجھنے اور يورپی ليڈروں کے ارادوں کو بھانپنے ميں ممد و معاون ثابت ہوا۔ اپنی ہو رہا ہے اور يورپ کی تہ
کوشش اور مشن کے دوران ميں سيد نے اپنے زمانے اور دنيا کو سمجھا اور اسالمی ممالک کا مناسب اور صحيح عالج 

ندرونی استبداد اور بيرونی استعمار دو اہم بھی دريافت کيا جس کے لئے انہوں نے اپنا مشن شروع کيا تھا۔ سيد کے نزديک ا
انہوں نے ان کے خاتمہ کے لئے کوششيں ‘ اور توجہ طلب برائياں تھيں جن سے اسالمی معاشره بری طرح متاثر ہو رہا ہے

وه يہ ضروری اور ناگزير سمجھتے تھے کہ ان دو تباه کن اسباب کا ‘ کيں اور باآلخر اپنے مشن کی خاطر جان دے دی
  کرنے کے لئے مسلمانوں ميں سياسی بيداری ہو اور وه سياست ميں بھرپور حصہ ليں۔ مقابلہ

‘ اپنی کھوئی ہوئی عظمت کی بحالی اور دنيا ميں پروقار مقام حاصل کرنے کے لئے کہ مسلمان بجا طور پر اس کے اہل ہيں
سلمانوں کے نيم مرده بدن ميں نئی حقيقت ميں وه م‘ سيد اس کو ناگزير سمجھتے تھے کہ وه اصلی اسالم کی طرف پلٹيں

روح پھونکنا چاہتے تھے۔ تجديد کی پہلی شرط يہ ہے کہ بدعنوانی کو ختم کر کے تنظيم نو کی جائے اور پھر مسلمانوں ميں 
انہوں نے محسوس کيا کہ استعماريت آشکارا اور پوشيده دونوں طريقوں سے مذہبی اور غير مذہبی نفاق ‘ اتحاد پيدا کيا جائے

  انہوں نے ان چھپے ہوئے عزائم کو واضح کيا۔‘ انتشار کا بيج بو رہی ہےو 

  سيد کی دو خصوصيات 
لٰہذا وه سنی اور ‘ سيد کی پہلی خصوصيت يہ ہے کہ وه شيعہ اور سنی دونوں سوسائٹيوں کا بہت قريبی علم رکھتے تھے

ہ سنی معاشره ايک آزاد اور خود مختار اداره شيعہ دونوں معاشروں کے فرق پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ وه جانتے تھے ک
نہيں ہے اور وه استبدادی اور استعماری طاقتوں کا مقابلہ نہيں کر سکتا۔ سنيوں کے مذہبی علماء کا طبقہ حکومتوں سے 

اس لئے سنی معاشرے کے مذہبی ‘ کہتا چال آيا ہے“ اولواالمر”وابستہ رہا ہے اور وه صديوں سے حکومت کو سوسائٹی کا 
علماء کو وه نظرانداز کر ديتے تھے اور براه راست عوام سے رابطہ رکھتے تھے۔ ان کے خيال ميں سنی مذہبی علماء ميں 
يہ صالحيت پيدا نہ ہو سکی کہ وه نوآبادياتی نظام اور استحصال کے خالف کوئی محاذ بنا سکيں اور اس سلسلے ميں ان کا 

  کوئی کردار نہيں۔
ان کا عوام کے ساتھ ‘ يک آزاد اداره کی حيثيت سے واضح امتياز کے ساتھ ايک قومی طاقت ہيںليکن شيعی مذہبی علماء ا

اس لئے سيد جمال نے سب سے پہلے شيعہ سوسائٹی ‘ گہرا رشتہ رہا اور ہميشہ حکام کے استبداد کو چيلنج کرتے رہے ہيں
اور فيصلہ کيا کہ يہی وه طبقہ ہے کہ ہر آمر اور  کے علماء سے اپيل کی۔ انہوں نے اپنی مہم کا آغاز ذی فہم لوگوں سے کيا

  نوآباديت کے خالف جنگ ميں کليدی حيثيت رکھتا ہے۔
خصوصاً مرحوم حاجی ميرزا حسين شيرازی اور کئی وه ‘ ان خطوط کی عبارت جو انہوں نے شيعہ علماء کو لکھی

مذہبی جگہوں کے خدا پرست اہم شخصيات کو شيراز اور دوسری ‘ تبريز‘ اصفہان‘ مشہد‘ قرارداديں جو انہوں نے تہران
  اس امر کی کھل کر وضاحت کرتی ہيں۔‘ بھيجيں

سيد جمال سمجھ گئے تھے کہ گو کہ شيعی مذہبی علماء ميں سے چند نے اپنے وقت ميں استبدادی طاقتوں کے ساتھ روابط 
منوں کے کيمپوں سے اپنے عوام کی دش‘ عوام اور مذہب سے بھی اپنا رشتہ قائم رکھا‘ ليکن انہوں نے معاشرے‘ جوڑے

ليکن بہت ہی مختصر تھے۔ تاريخ سے ‘ تاہم کچھ ايسے لوت تھے جو يقينا اغيار کے بہت قريب چلے گئے‘ خدمت کی
  واضح ہے کہ عموماً شيعوں نے اپنے مذہبی علماء سے اپنا مذہبی رشتہ نہيں توڑا۔
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چاہے وه تمباکو تحريک ہو جس ميں شيعہ ‘ اثرات مرتب کئےسيد جمال کے مشن نے شيعی مذہبی علماء کے طبقے پر کافی 
علماء نے اندرونی استبداد اور بيرونی استعماريت کے خالف ايک طوفان کھڑا کيا يا آئينی حکومت کے قيام کی تحريک ہو 

  اور اس ميں بھی شيعہ علماء کی رہبری اور تائيد موجود تھی۔
شيعہ مذہبی علماء کو کمزور اور پست کيا ‘ نے جو کہ ايک انقالبی مسلمان تھے تاريخ ميں يہ نہيں ملتا کہ سيد جمال الدين

  حاالنکہ بعض العلمی اور ناواقفيت کے نتيجے ميں ان کو کافی تکاليف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔‘ ہو
  ترجمہ: ابوالقاسم سری)‘ تاليف حامد الگيار‘ (نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيات ايران

  محيط طباطبائی لکھتے ہيں کہ جناب
يہ محسوس کيا کہ روحانی ‘ رسالہ نکالنا چاہتے تھے“ عروة الوثٰقی”سيد نے اپنے يورپ کے پہلے دوره ميں جب وه وہاں ”

لوگوں ميں اصالح النے کی قوت موجود ہے اس بات کو انہوں نے ايک خط ميں واضح کيا جو انہوں نے مصر ميں مقيم 
ستانی کو لکھا (حکومت کو دھوکہ دينے کے لئے انہوں نے اپنا جعلی نام داغستانی رکھا ہوا تھا) اس ميں ايک ايرانی بنام داغ

انہوں نے فرمايا کہ علمائے ايران نے اپنے فرائض کی ادائيگی ميں کوتاہی نہيں کی ہے اور يہ ايرانی حکومت ہے جو عوام 
ہی کا سبب بن رہی ہے۔ تہران ميں موجودگی کے وقت علماء کے لئے مشکالت پيدا کر رہی ہے اور ان کے زوال اور تبا

اس کے برعکس انہوں نے علماء کے ساتھ قريبی ‘ جو کہ ان کے مزاج پر گراں گزرے‘ کے خالف کوئی بات نہيں کی
۔ اس کا عربی ترجمہ بيروت ميں ہوا اور چھپ کر تقسيم بھی ہوا‘ شائع کيا“ پنچيريہ”روابط رکھے۔ انہوں نے ايک رسالہ 

مذہبی اساتذه کے ‘ ايران آنے پر وه اس رسالہ کی کچھ کاپياں اپنے ساتھ الئے اور يہاں صاحبان علم و دانش ميں تقسيم کيں
ساتھ مالقات کے دوران شعوری اور الشعوری طور پر اس بات کا خيال رکھا کہ غرور و خود پسندی کا احساس نہ ہونے 

سيد مصر ”وه سے پہلی مالقات کی تو انہوں نے اس بات کے پوچھنے پر کہ سنا ہے کہ جب سيد نے مرحوم جناب جل‘ پائے
  “تاکہ جلوه ان کی بات سے مشتعل نہ ہوں۔‘ نفی ميں جواب ديا“ ميں شيخ (ابو علی سينا) کے کلمات پر درس ديتا ہے۔

  )۵٢‘ ۴٠-٣٩ص ‘ (نقش سيد جمال الدين در بيداری مشرق زمين
کہ گو وه ايسے مصلح تھے جو مسلمانوں کو مغرب کی جديد سائنس اور سيد جمال کی دوسری خصوصيت يہ تھی 

ٹيکنالوجی کے حصول پر آماده کر رہے تھے تاکہ جہالت اور العلمی پر قابو پايا جا سکے وہاں وه جديديت ميں انتہا پسندی 
وجی مسلمانوں کی جہان کے خطره سے بھی پوری طرح آگاه تھے۔ ان کا نظريہ يہ تھا کہ مغربی سائنسی علوم اور ٹيکنال

وه يہ نہيں چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی طرز کی جہان بينی ‘ بينی اور نظريات کے درميان ايک توازن برقرار رکھا جائے
وه ‘ پر فريفتہ ہو جائيں اور اسی عينک سے دنيا کو ديکھنے کی کوشش کريں اور يوں اسالمی جہان بينی سے دور ہٹ جائيں

انہوں نے ان لوگوں ‘ بلکہ تہذيبی استعمار کے خالف بھی سعی کی‘ اور استعمار کے خالف لڑےنہ صرف مغربی سياست 
وه يہ ‘ کے خالف مہم چالئی جو کائنات اور قرآن مقدس اور اسالمی فلسفہ کی مغربی نقطہ نظر سے تاويل کرنا چاہتے تھے

کے شعوری اور مادی معامالت کی اصطالحوں انسان ‘ مناسب نہيں سمجھتے تھے کہ قرآن کے مابعدالطبيعاتی مفاہيم کی
  ميں تاويل کی جائے۔

انہوں نے ديکھا کہ وه ‘ ہندوستان کے دورے کے دوران ان کا تعارف ايک مسلمان مصلح سر سيد احمد خان سے ہوا
ر مابعدالطبيعاتی مسائل کی علم سائنس کے نام پر اور سائنس کے بہانے سے تشريح کی کوشش کر رہے ہيں کہ غيب او

معقوالت کو قابل احساس و مشاہده قرار دے کر ان کی تاويل کی جائے اور وه معجزه کا ادراک عام اور ساده معنوں ميں کرنا
قرآن کے آسمانی مفاہيم کو زمينی مفاہيم ميں تبديل کر ديں۔ سيد ‘ چاہتے ہيں حاالنکہ يہ معجزے قرآن ميں بڑے واضح ہيں

د کے ايک مورخ نے سيد کے ہندوستانی دور کے متعلق اور سر سيد احمد خان کے اس عہ‘ نے ان باتوں پر اعتراض کيا
  سلسلے ميں ان کے موقف کے بارے ميں لکھا ہے:

اگر سيد احمد نے مذہب ميں اصالح کے متعلق باتيں کی ہيں تو سيد جمال نے مسلمانوں کو فتنہ انگيز مصلحوں اور ”
وہاں سيد ‘ کيا۔ جہاں سيد نے جديد نظريات کو جذب کرنے کی ہدايت کیاصالحوں ميں انتہا پسندی کے خطرات سے آگاه 

جمال اپنے اس استدالل پر قائم رہے کہ صرف مذہبی عقيده ہی ان تمام اسباب سے افضل ہے اور اس ميں اتنی صالحيت 
حاصل کرنے کا شوق اگر سيد نے مسلمانوں کو جديد تربيت ‘ موجود ہے کہ انسان کی راه مستقيم پر چلنے کی رہنمائی کرے

داليا تو سيد جمال نے تربيت کے ان نئے طريقوں کو ہندوستانی مسلمانوں کے مذہب اور قوم کے لئے زہر قاتل قرار ديا۔ سيد 
سيد احمد جيسے جديديت پسند شخص کے سامنے آئے تو مجبور ‘ جمال جو کہ نئے نظريات اور تعليمات کے علمبردار تھے

تاہم وه اپنے پہلے نظريے دينی فکری تحريک پر قائم ‘ ت اور نظريات کے سرگرم حامی بنيںہو گئے کہ وه پرانے خياال
  “رہے۔

  وه يہ ہيں:‘ اسالمی سوسائٹی ميں جن بيماريوں کی سيد جمال نے تشخيص کی
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  ۔ حکام کا استبداد۔١
  بے خبری اور ان کے کاروان علم و تمدن ميں سست رفتاری۔‘ ۔ عام مسلمانوں ميں جہالت٢
  مسلمانوں ميں خرافات کا نفوذ اور ان کی اصلی اسالم سے دوری۔۔ ٣
  ۔ مذہبی اور دنياوی مسائل و معامالت ميں مسلمانوں کے درميان جدائی اور نااتفاقی۔۴
  ۔ مغربی استعمار کے اثرات۔۵

‘ ابوں کی اشاعتکت‘ خطبات‘ ذاتی روابط‘ سفر‘ان بيماريوں کے عالج کے لئے سيد نے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار الئے
سال زنده رہے اور  ۶٠رسالے اور مختلف پارٹيوں اور گروپوں کی تنظيم کرنا حتٰی کہ فوجی مالزمت ميں شموليت۔ وه 

کيونکہ ان کی زندگی ہميشہ غير يقينی تھی۔ وه ايک ملک سے ‘ ہميشہ کنوارے رہے اور اہل و عيال سے بے نياز رہے
جالوطنی ميں اور يا گھر ميں نظربند کی حيثيت سے ‘ ه تر وقت جيل ميںزياد‘ دوسرے ملک کا سفر کرتے رہے تھے

  اس صورت حال ميں وه بال بچوں کی ذمہ داری سے کيسے عہده برآ ہو سکتے تھے۔‘ گزارتے تھے
 وه يہ ہيں:‘ اوپر دی ہوئی برائيوں کے ختم کرنے کے لئے جو تجاويز انہوں نے پيش کيں

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  ) استبدادی حکام کی خود غرضی کے خالف جنگ1
ليکن عوام کو کس طرح ميدان جنگ ميں اتارا جائے؟ کيا اس راسے سے کہ ان کو بتايا جائے کہ ‘ کون يہ جنگ لڑے؟ عوام

ليکن يہ کافی نہيں تو پھر کيا ‘ تمہارے حقوق کو کس طرح پامال کيا گيا ہے؟ يہ بجا ہے کہ اس کو بنيادی اہميت دی جائے
ے دلوں ميں پختہ يقين پيدا کرنا چاہئے کہ سياسی جدوجہد ايک شرعی اور بنيادی کام يہ ہے کہ لوگوں ک… کرنا چاہئے؟

يہ واحد راستہ ہے اور لوگ اس وقت تک اطمينان سے نہيں بيٹھيں گے جب تک وه اپنے مقاصد حاصل ‘ مذہبی فريضہ ہے
مذہب اور سياست کی ‘نہيں کر ليتے۔ وه لوگ غفلت ميں ہيں جو يہ کہتے ہيں کہ سياست اور مذہب ايک دوسرے سے جدا ہيں

  ہم بستگی کو عام لوگوں پر آشکارا کرنا چاہئے۔
سياسی بيداری کا احياء جو کہ ہر مسلمان کا ايک شرعی فريضہ ‘ مذہب اور سياست ميں باہمی رابطہ کی ضرورت پر زور

و سيد کے نزديک ان وه نظريات ہيں ج‘ ہے اور اس کا ملکی سياست ميں عملی شرکت اور ساتھ ہی اسالمی سوسائٹی کا قيام
وه عمالً اپنے عصر کے استبدادی حکام کے ساتھ لڑتے رہے اور اپنے پيروکاروں کو ان کے ‘ وقتی بيماريوں کا عالج ہيں

  ناصر الدين شاه پر حملہ انہی کی تحريکوں کا نتيجہ تھا۔‘ خالف علم بغاوت بلند کرنے پر اکساتے رہے

  ہونا جديد سائنسی اور ٹيکنالوجی سے ليس ) ٢
يہ ايک حقيقت ہے کہ سيد جمال نے اس سلسلے ميں کوئی ٹھوس قدم نہيں اٹھايا اور انہوں نے سکول اور سائنسی ادارے 

  انہوں نے صرف قلم اور زبان سے اس کی تبليغ کی۔‘ نہيں بنائے

  اصلی اسالم کی طرف پلٹنا) ٣
اسالم کی لمبی تاريخ کے دوران اس ميں شامل کر دی  اسکا مطلب ان خرافات اور بے کار حاشيہ آرائيوں کا خاتمہ ہے جو

گئی ہيں۔ سيد کے نزديک اسالم کی طرف پلٹنے کا مطلب قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا اور دوباره اپنے صالح اسالف 
و  کی سيرت پر کاربند ہونا ہے۔ انہوں نے صرف قرآن کی طرف پلٹنا تجويز نہيں کيا کيونکہ وه جانتے تھے کہ خود قرآن

کے جملہ ميں موجود تمام خطرات “ حسبنا کتاب ّهللاٰ ”مزيد برآں وه ‘ سنت کی طرف رجوع کرنے کو ضروری سمجھتا ہے
  سے بخوبی واقف تھے۔ يہ وه جملہ ہے جو ہر زمانے اور ہر دور ميں اسالم کے چہرے کو مسخ کرتا رہا ہے۔

  نظريات پر ايمان و عقيده) ۴
ے مسلمانوں کے ذہنوں ميں يہ چيز بٹھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اسالم ميں ايک مکتب وه اپنی تحريروں اور خطبات س

 
   



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

 
 

فکر اور نظريہ کی وجہ سے يہ طاقت موجود ہے کہ وه مسلمانوں کو اندرونی استبداد اور بيرونی استعمار سے نجات دال کر 
تاکہ وه کسی دوسرے مکتب فکر کی ضرورت  مسلمان ارادے کے ساتھ جم جائيں‘ ان کو ايک اعلٰی و ارفع مقام پر پہنچا دے

  محسوس نہ کريں۔
مثالً اسالم ميں فکر ‘ اس نظريے کی وجہ سے سيد نے اپنی تحريروں اور تقارير ميں اسالم کے ان اوصاف پر روشنی ڈالی

ے حاصل مدلل برہان اور مفہوم صراط مستقيم پر چلتے ہوئے انسان ميں ہر کمال سوائے پيغمبری ک‘ کی طاقت کا اقرار
کوشش اور ‘ عمل اور سخت محنت کا مذہب‘ اسالم کا سائنسی مذہب ہونا‘ انسان کی ذاتی شرافت‘ کرنے کی صالحيت
عزت اور عدم قبول ذلت کا مذہب اور ذمہ دارياں‘ حالل و حرام کا مذہب‘ فساد کے خالف اصالح کا مذہب‘ جدوجہد کا مذہب

  قبول کرنے کا مذہب ہونا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسالم صرف برہانی يقين توحيد کی بنياد قرار ديتا ‘ يں نظريہ توحيد پر کافی زور ديا ہےسيد نے اسالم م

  استدالل اور برہانی توحيد ہی تمام غلط عقيدوں کے لئے بہت بڑی ترديد ہيں۔‘ ہے
نہ کہ ‘ ن پر اعتماد کرتی ہےانہوں نے کہا کہ وہی سوسائٹی فساد اور شرک کو ختم کر سکتی ہے جو استدالل اور برہانی يقي

واقعات اور حاالت کی موافقت پر يقين رکھتی ہے۔ لوگوں کو استدالل کی تعليم دی جائے تاکہ فکر کی عزت ‘ وه جو قياس
  مذہبی نقطہ نظر سے قائم ہو جائے۔

‘ پيروی کی اس وجہ سے سيد نے فلسفہ اٰلہی اسالمی کی ضرورت کا احساس داليا اور ان کے ماننے والوں نے اس کی
انہوں نے ايک بااعتماد شاگرد محمد ُعبده کو فلسفہ پڑھنے کی تلقين کی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد ُعبده نے اشارات ابو علی سينا 

غالباً يہ اسی ہمت افزائی کا اثر تھا کہ ‘ کی اپنے ہاتھ سے دو کاپياں تيار کيں اور ايک کے آخر ميں سيد کی تعريف کی ہے
البصائر النصيريہ ابن سہالن ساوجی اور شايد اشارات ابو ‘ ر کچھ کتابيں شائع کيں۔ پہلی دفعہ نجات بو علیُعبده نے فلسفہ پ

  علی سينا ميں سے المشرقين کے کچھ حصے شائع کئے۔
ميں لکھا ہے کہ سنی فکر کے مقابلے ميں فلسفہ شيعہ فکر کے ساتھ ) ١٩٠ص ‘ ١احمد امين نے اپنی کتاب ظہور اسالم(ج 

‘ سازگار ہے۔ اپنے نقطہ نظر کی مزيد وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ فاطميوں نے جو مصر کے شيعہ حاکم تھے زياده
حال ہی ميں سيد ‘ فلسفہ کو زياده رواج ديا۔ فاطميوں کے زوال اور سنی روح کے آنے سے فلسفہ مصر سے رخصت ہو گيا

  يں فلسفہ کا دوباره ظہور ہوا۔جمال (جو شيعہ رجحانات رکھتا ہے) کے مصر آنے پر اس خطہ م
سيد نے يورپی ممالک کے ‘ اپنے اس مشن کے دفاع ميں کہ اسالم ايک جامع اور آزاد مکتب فکر اور نظريہ رکھتا ہے

اعتراضات کے خالف مہم چالئی۔ يورپ ميں اسالم کو ايک جبری دين اور قضا و قدرت کا محتاج تصور کيا جاتا تھا اور يہ 
 دی کی نفی کرتا ہے اور يہی اسباب ہيں جو کہ اسالم کے انحطاط کا سبب بنے ہيں۔(انسان و سرنوشت)کہ اسالم شخصی آزا

وه يہ بھی تبليغ کرتے تھے کہ اسالم سائنس کا مخالف ہے اور مسلمانوں کو سائنس سے دور رکھنا اسالم کی تعليمات ميں 
  شامل ہے۔

ميں اسالم کے نظريہ قضا و قدرت کا دفاع کيا اور يہ ثابت کيا کہ يہ ميں انہوں نے ايک مضمون “ عروة الوثٰقی”اپنے رسالہ 
بلکہ اس نے ترقی اور بلندی ميں مثبت کردار ادا کيا ہے۔(پائے گذر نہضت ہائے ‘ فلسفہ نہ صرف غير انحطاطی ہے

  سيد جمال الدين)‘ اسالمی
جو اسالم کو سائنس کا ‘ نہ توڑ جواب ديا) کا مIernest Renanاس طرح انہوں نے ايک فرانسيسی فالسفر ارنسٹ رنان (

از ہادی خسروی ‘ مخالف مذہب سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب اسالم ہی ہے۔(رسالہ اسالم و علم
 شاہی)

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 
  

  ) بيرونی استعمار کے خالف جنگ 5
اس کا مطلب اسالمی ممالک کے اندرونی معامالت ميں سياسی دخل اندازی اور اقتصادی استعمار جس ميں حصول مراعات 
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کے ظالمانہ نظام کا اجراء اور مسلمانوں کے اقتصادی اور مالی ذرائع کو ختم کر کے تہذيبی استعمار کو النا اور پھر 
يبی طور پر کمزور بنانا ہے۔ آخری نوآبادياتی يا استعمار يہ ہے کہ اس بات مسلمانوں کی تہذيب کو برباد کرنا اور ان کو تہذ

تہذيبی استعمار اتنی شدت کے ‘ کو ثابت کريں کہ صرف مغربی تہذيب ہی ہے جو انسان کی خوشحالی کا سبب بن سکتی ہے
افتہ ہونا ہے تو وه اہل يورپ کی ساتھ پھياليا گيا کہ ذی فہم مسلمان بھی يہ يقين کرنے لگے کہ اگر کسی مشرقی کو تہذيب ي

‘ خصائل‘ ان کی عادات‘ ان کا لباس زيب تن کرے‘ وه يورپی وضع قطع اختيار کر کے ان کی زبان سيکھے‘ تقليد کرے
  آرٹ اور تمام ديگر چيزيں اپنائے۔‘ فلسفہ‘ اعتقادات

اندرونی استبداد اور دوسرا خطره ‘ پہال محاذ‘ سيد نے دين اور سياست کی ہم بستگی کو دو محاذوں پر ضروری قرار ديا
بيرونی استعمار۔ انہوں نے انتھک کوشش کی کہ مسلمانوں کے ضمير کو استبداد اور استعمار کے خالف بيدار کيا جائے اور 

اور “ سيکولرزم”اس پروگرام کا ان کے اصالحی مشن ميں اہم مقام ہے۔ اس کے مقابل ميں استعمار کے کارندوں نے
ام پر مذہب اور سياست کے درميان ديوار بنانے کی کوشش کی۔ اس مخالف تحريک کی روح رواں کمال کے ن“ علمانيت”

پروپيگنڈه … اتاترک تھا اور اس کا واحد مقصد سيد جمال کے پروگراموں کو چيلنج کرنا تھا۔ عرب دنيا ميں سيکولرزم کا
ور سياست ميں ہم بستگی پيدا کر دی جائے تو عربی عربی عيسائيوں نے کيا۔ يہ نظريہ صاف ظاہر کرتا ہے کہا گر مذہب ا

عيسائيوں کو لئے کوئی ايسا کام نہيں ره جاتا جو وه سوسائٹی ميں ادا کر سکيں۔ عرب عيسائی اس ميں اکيلے نہيں تھے بلکہ 
لوگ بھی کچھ مسلمان بھی اس نظريہ ميں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دلچسپ بات يہ ہے کہ مذہبی روشن خيال اور ذی فہم 

  سوال يہ ہے کہ ايسا کيوں ہوا؟‘ ان کے پرجوش طرفدار بن گئے
ہم جانتے ہيں کہ سنی دنيا ميں خليفہ اور حاکم ايک ہی ہوتا تھا اور ‘ يہ مسلمان حقيقت ميں ايک اور بيماری کا شکار تھے

‘ ين کو استعمال کرنا شروع کر ديادين اور سياست کا ايسا رابطہ بنايا گيا کہ سياست نے د‘ جس کی اطاعت مذہبی فريضہ تھا
تاکہ لوگوں ‘ اس لئے ان کا مقصد يہ تھا کہ عثمانی خليفہ اور حاکم مصر ايک دنياوی مقام پر فائز سمجھے جائيں نہ کہ دينی

سيد جمال کے نزديک دين اور سياست ‘ يہ صحيح راستہ تھا‘ کا مذہبی اور ملی ضمير ان پر تنقيد کے سلسلے ميں آزاد رہے
  بقول کواکبی:‘ وابستگی کا يہ مطلب نہيںکی 

جو کچھ اس نے تعليم دی وه يہ تھی کہ مسلمان عوام اپنی سياسی سرنوشت ميں اپنی شرکت کو ايک مذہبی فريضہ و ذمہ ”
دين اور سياست کی وابستگی کا يہ مطلب ہرگز نہيں کہ مذہب کو سياست سے ماليا جائے بلکہ اس کا مطلب ‘ داری سمجھيں

  ہ سياست کو مذہب کے ساتھ مال ديا جائے۔ يہ ہے ک
  

انہوں نے کبھی اس سے انکار نہيں ‘ وه عرب جو سيکولرزم اور دين کو سياست سے جدا رکھنے کے لئے مہم چالتے رہے
ليکن دين اور سياست کی جدائی کی جو پاليسی اتاترک نے ‘ کيا کہ عوام کا سياست ميں شامل ہونا ايک دينی فريضہ ہے

ايران ميں بھی ايسا ہی ہوا اور عمالً دين کو سياست سے جدا کر ديا گيا۔ ‘ وه عوام کے لئے ايک بدبختی تھی اختيار کی
  “دوسرے لفظوں ميں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پيکر اسالم سے اسالم کا ايک عزيز ترين عضو جدا کر ديا گيا۔

دين اور سياست کی وابستگی يعنی حکام کو مقام قدس دينا صرف چنانچہ ہم ديکھتے ہيں کہ اوپر ديئے گئے مفہوم کے تحت 
ان کے ہاں ‘ اس کا ان کی تاريخ ميں وجود نہيں ملتا‘ تشيع اس کو قبول نہيں کرتا‘ سنی مکتب کے ساتھ وابستہ ہے

  کی تشريح ايسی ہرگز نہيں ہے جو سنيوں نے کی ہے۔“ اولواالمر”

  ) اسالمی اتحاد 6
اسالمی اتحاد کا مطلب مذہبی ‘ ہال شخص تھا جس نے مغرب کے خالف اسالمی اتحاد کا نعره بلند کياغالباً سيد جمال ہی پ

اس کا مقصد صرف يہ تھا کہ ايک متحده سياسی محاذ بنايا جائے اور استعماريت ‘ اتحاد نہيں ہے جو کہ غير عملی امر ہے
  کے خالف متحده صف بنائی جائے۔

زنده اور “ صليبی روح”مغربی عيسائيوں ميں عموماً اور انگلستان ميں خصوصاً ابھی تک  سيد نے مسلمانوں کو آگاه کيا کہ
ليکن ان کے اندر مسلمانوں کے خالف‘ بے شک مغرب نے تعصب کے خالف آزاد منشی کا برقعہ پہن ليا ہے‘ شعلہ زن ہے

ہر دوسری چيزوں ‘ ا نہيں تھاتعصب ابھی تک موجود ہے۔ مغرب پرستوں کے برخالف تعصب کا ہونا سيد کے نزديک بر
تعصب ميں افراط انسان ميں غير استداللی جانبداری اور اندھی ‘ کی طرح تعصب بھی افراط و تفريط اور اعتدال رکھتا ہے

  اپنے منطقی و عقلی عقائد کی حمايت کے معنی ميں تعصب بہت اچھی چيز ہے۔‘ جو برائياں ہيں‘ تقليد پيدا کرتا ہے
  سيد نے فرمايا:

اس کو کمزور کرنے کے ‘ ل يورپ جو يہ جانتے ہيں کہ دين ہی وه واسطہ ہے جو کہ مسلمانوں کو آپس ميں مالتا ہےاہ”



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

 
 

گليڈسٹوں سينٹ ‘ ليکن خود ہر مذہب اور ہر جماعت سے زياده متعصب ہيں‘ لئے انہوں نے تعصب کی مکارانہ مخالفت کی
  “نی کرانے واال۔يعنی صليبی جنگوں کی ياددہا‘ پرس کی روح کا ترجمان ہے

جب جنگ عظيم اول ميں يہودی افواج کے يورپی کمانڈر نے‘ سيد کے حقيقت پسندانہ خياالت کو اس وقت مزيد تقويت پہنچی
عرب اسرائيل جنگ کے دوران بيت المقدس کو مسلمانوں سے لے کر يہوديوں کی تحويل ميں دے ديا اور صيہونی حکومت 

  ۔“اب صليبی جنگيں ختم ہو گئيں”کيا اسرائيل کا قيام کر کے يہ اعالن 
پان ترکی ‘ پان ايرانی ازم‘ پان عربی ازم”استعماريت نے قوم پرستی اور نسل پرستی کے بيج بوئے اور مسلمان ملکوں ميں 

کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ايسی پاليسی کے تحت مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درميان اختالفات “ ازم اور پانی ہندو ازم
دنيائے اسالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سے حصوں ميں بانٹ ديا گيا۔ يہ ‘ شيعہ سنی جھگڑے ہوئے‘ وا دی گئیکو ہ

  کے خالف استعماری سازشيں تھيں۔“ اسالمی اتحاد”سب کچھ 
‘ ع)کی طرح مزاحمت اور جہاد کی روح پھونکنا تھا(١سيد کا مقصد اسالمی سوسائٹی کے نيم مرده بدن ميں حضرت عيسیٰ 

اگر ‘ کيونکہ اس کا بھولنا ان کے انحطاط کا اہم سبب تھا‘ وں نے مسلمانوں کو بتايا کہ جہاد کے اصول کو دوباره اپنائيںانہ
  مغربی لوگوں ميں صليبی روح ابھی تک موجود ہے تو مسلمان جہادی روح کو کيوں چھوڑ چکے ہيں؟

  کتاب سيری در انديشيا ہائے سياسی عربی ميں منقول ہے کہ
ان کا خيال تھا کہ برطانيہ کا ‘ تصور کرتا تھا“ صليبی دشمن”رطانيہ کو نہ صرف استعماری قوت بلکہ مسلمانوں کا سيد ب”

مقصد اسالم کی مکمل بيخ کنی ہے اور وه مسلمانوں کا اس لئے دشمن ہے کہ وه اسالم کے ماننے والے ہيں۔ يہ برطانيہ کی 
لٰہذا وه ‘ ے چھين کر کسی دوسری اسالم دشمن کميونٹی کو دے ديتا ہےپاليسی رہی ہے کہ مسلمانوں کا کچھ عالقہ ان س

مسلمانوں کی شکست پر خوش ہوتا ہے اور اپنا مفاد مسلمانوں کی تباہی و بربادی ميں ديکھتا ہے۔ برطانيہ کے خالف مہم ميں
اد کے شروع کرنے پر مزيد زور ان کو اور بھی يقين ہو گيا کہ اسالم مزاحمت اور جہاد کا دين ہے اور انہوں نے دينی جہ

طاقت استعمال کرنے کے سوا ‘ ديا۔ ان کے نزديک اس حکومت کے خالف جس نے اسالم کو ختم کرنے کا تہيہ کيا ہوا تھا
  “کوئی اور چارئہ کار نہيں تھا۔

  ) مغرب کے جاه و جالل کے خالف جنگ 7
ن سے اکثر مسلمان ناواقف رہے اگر ان ميں کسی نے يورپا‘ انيسويں صدی ميں جو واقعات و تبديلياں مغرب ميں ہوئے ہيں
تو ان سے مرعوب ہو گئے اور ان کی ترقی نے ان کو بہت ‘ کا چکر لگايا اور تھوڑا بہت جانا کہ مغرب ميں خيا ہو رہا ہے

ی ان کے اندر متاثر کيا۔ انہوں نے محسوس کيا کہ مشرق کے مسلمان مغرب کے عيسائيوں کا مقابلہ نہيں کر سکتے اور نہ ہ
  اتنی طاقت ہے کہ وه اٹھ سکيں۔ ناصرالدين نے مغرب کے ايک دورے کے دوران اپنے وزيراعظم کو کہا کہ

‘وه يہ ہے کہ جب تک ميں زنده رہوں‘ آپ نے فقط جو کرنا ہے‘ اے وزيراعظم! ہم مغرب تک پہنچنے کی کوشش نہ کريں”
  “کوئی شخص اپنی آواز بلند نہ کرے۔

‘ شروع شروع ميں مسلسل برطانوی استعماريت کے خالف لڑتے رہے‘ ن جو ہندوستان ميں مسلم ليڈر تھےسر سيد احمد خا
ھ ميں پہلے برطانوی دورے نے ان کے ذہن پر کافی ١٢٨۴يہ بات ان کے دوستوں اور مخالفين دونوں نے تسليم کی ہے کہ 
تو ‘ فوجی اور تہذيبی طاقت کا مشاہده کيا اقتصادی‘ اثرات مرتب کئے۔ انہوں نے مغرب کی تمدنی اور سياسی ترقی

وه مغربی تہذيب سے اس قدر متاثر ہوئے اور اس کے رعب و دبدبہ ميں آئے ‘ استعماريت دشمن خياالت ہوا ميں بکھر گئے
کہ يہ گمان کر بيٹھے کہ اس تہذيب کو توڑنا يا اس کے آگے چوں چرا کرنا محال ہے۔ انہوں نے سوچا کہ برطانيہ کے 

اس لئے انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو ہندوؤں کی کوششوں سے التعلق کر ليا جو وه ‘ ہاد کرنا بے فائده ہےخالف ج
بلکہ مسلمانوں کی تحريک مسلم ليگ کو بھی ‘ مسلمانوں کے ساتھ مل کر برطانوی استعماريت کے خالف کر رہے تھے

ے۔ انہوں نے مسلم ليگ سے تعاون کرنا چھوڑ جس تحريک کے عالمہ اقبال ايک کارکن تھ‘ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی
انہوں نے يہ رائے قائم کی کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ ہندوؤں کے مقابلے ميں انگريزوں کی خوشنودی حاصل کريں۔ اب‘ ديا

 شايد انہوں نے يہ بھی کوشش کی کہ قرآن کی تاويل‘ بدال ہوا سر سيد مغربی تہذيب و تمدن کا پرچار کرنے واال بن گيا
  مغربی مادی نقطہ نظر سے کی جائے۔

انہوں نے مسلمانوں کو ‘ اس کے برعکس سيد جمال نہ تو مغربی تہذيب سے متاثر ہوئے اور نہ ہی اس سے مرعوب ہوئے
نااميدی اور مايوسی سے دور رہنے کی تلقين کی اور مغربی استعماريت کے ہّوے کے خالف جرات مندی کے ساتھ جہاد 

  يا۔کرنے کے لئے اکٹھا ک
  ڈاکٹر حميد عنايت نے لکھا ہے:
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وه يہ رسالہ عربی‘ ميں خوب ابھار“ عروة الوثٰقی”سيد جمال نے نااميدی اور مايوسی کے خالف اپنے جہاد کو اپنے رسالہ ”
زبان ميں پيرس سے نکالتے تھے۔ يہ بات اسی زمانے کی ہے جب کہ برطانوی استعمار ايشياء ميں پوری طرح کامياب و 

ء ميں ١٨۵٧‘ ء ميں جنگ ہرات ميں شکست١٨۵۶چکا تھا۔ کئی واقعات کے رونما ہونے سے مثالً ايران کی  کامران ہو
مسلمانوں کے ذہنوں ميں برطانوی استعماريت ايک ‘ ء ميں مصر پر قبضہ ہو جانا١٨٨٢ہندوستانی بغاوت کی ناکامی اور 

سے “ عقدئہ ب يچارگی”ا کہ جب تک مسلمانوں کو ناقابل شکست طاقت کی حيثيت سے جاگزيں ہو گئی۔ سيد جمال نے سوچ
آزاد نہ کرا ليا جائے ان کا بيرونی نوآباديت اور اندرونی استبداد کے خالف انقالب برپا کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنا مشن 

پر زور ديا  انہوں نے مسلمانوں کی صفوں ميں مکمل اتحاد و يکجہتی‘ بنايا کہ مسلمانوں ميں جہاد کی روح پھونکی جائے
  “تاکہ برطانيہ کے توسيع پسندانہ عزائم کا ڈٹ کر مقابلہ کيا جا سکے۔

کے عنوان سے اپنے رسالہ “ ايک کہانی”سيد کے اس نظريے کا اظہار ان کے اس مضمون سے ہوتا ہے جو انہوں نے 
  اس کا خالصہ يہ ہے:‘ ميں شائع کيا“ عروة الوثٰقی”
ليکن جو کوئی بھی ‘ تھی جہاں ہر مسافر رات کے اندھيرے کے ڈر سے پناه ليتا تھاشہرالتسخر کے باہر ايک عبادت گاه ”

عبادت گاه جاتا تھا تو پراسرار موت کا شکار ہو جاتا۔ اس نے لوگوں کے دلوں ميں خوف و ہراس پيدا کر ديا اور لوگوں نے 
پختہ ارادے کے ساتھ اس کے ‘ اجز تھاعبادت گاه ميں پناه لينی چھوڑ دی۔ آخرکار ايک ايسا شخص جو اپنی زندگی سے ع

ليکن آدمی ڈٹا رہا اور ہر خوف و انديشہ کے ‘ اچانک خوفناک اور ڈراؤنی آوازيں ہر طرف سے آنے لگيں‘ اندر گھس گيا
کيونکہ وه اپنی زندگی سے تنگ تو آ ہی چکا تھا۔ اس کے عزم سے عبادت گاه کا خوفناک طلسم دھڑام سے گر ‘ لئے تيار رہا

تب اس کو معلوم ہوا ‘ ادت گاه کی ديواروں ميں بڑے شگافوں سے ان کے گنجينے اس آدمی کے قدموں ميں گر گئےعب‘ گيا
کہ سابقہ لوگ جس چيز سے قتل ہوئے وه صرف غيبی خوف تھا۔ برطانيہ بھی اسی طرح ايک عبادت خانہ ہے جہاں بھٹکے 

ہشت نات توہمات ان کو برباد کر کے رکھ ديتے ہيں۔ ہو د‘ ہوئے لوگ سياست کے اندھيرے سے خوف کھا کر پناه ليتے ہيں
ليکن ناقابل تسخير حوصلے کا مالک ہو تو ‘ سکتا ہے کہ کبھی کوئی ايسا شخص جو کہ اپنی زندگی سے مايوس ہو چکا ہو

  “وه اس طلسمی عبادت گاه کے اندر داخل ہو کر بلند چيخ کے ساتھ اس کی ديواروں کو پاش پاش کر دے۔
کے عنوان “ مہمانوں کو قتل کرنے والی مسجد”کی کہانی ہے جو کہ مثنوی موالنا رومی کی تيسری کتاب ميں  يہ اسی طرح

ليکن سيد نے اس کو تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ مسجد کی بجائے عبادت گاه کے نام سے بتايا ہے تاکہ‘ سے موجود ہے
 غير مسلم ماحول ميں بھی اس کو سمجھايا جا سکے۔

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  سيد کی آرزو 
سيد نے مسلم سوسائٹی کے لئے جو اصالحی پروگرام اور معاشرتی نظريہ پيش کيا تھا اس کا اگر خالصہ پيش کيا جائے تو 

عالقہ اور گروپ کے اختالفات کو اسالمی بھائی چاره کی جگہ ‘ زبان‘ نسل‘ سب سے نماياں مقام رکھتا ہے“ اسالمی اتحاد”
نظرياتی اور روحانی اتفاق ميں شگاف ڈالنے کے لئے کسی بات کی اجازت‘ ذيبیقطعاً نہيں لينی چاہئے اور مسلمانوں کے تہ

عہد حاضر کے آئينی اور ‘ نہيں دينی چاہئے۔ ان کے نزديک مسلم دنيا وه ہے جہاں کا ہر فرد تعليم يافتہ اور عالم ہو
ہو۔ وه چاہتے تھے کہ مغربی تہذيب ٹيکنالوجی علوم سے کماحقہ آگاه ہو اور ہر قسم کی استعماريت اور استبداديت سے آزاد 

کو اسالمی تہذيب کا پيروکار بننا چاہئے نہ کہ اس کا الٹ۔ اسالم کا حاکم اس کے ابتدائی دنوں کے حاکم کی طرح ہونا 
آرائش و زينت کے جو بعد ميں اسالمی تاريخ کے طويل دور ميں ان کے ساتھ مل ‘ يعنی ساده اور بغير پيچيده اسباب‘ چاہئے
ق کے لئے جہاد کی روح مسلمانوں ميں دوباره عود کر آئے اور ذاتی عزت و وقار اور دوسرے لفظوں ميں ح‘ گئے

  استعماريت اور استبداد سے نفی ان کی ذات ميں پيدا ہو جائے۔
ںکے متعلق کوئی رائے نہي‘ جہاں تک ہمارا خيال ہے سيد نے جاگيرداری نظام جو ان دنوں اسالمی سوسائٹی ميں موجود تھا

حاالنکہ وه ان سے کافی وابستہ رہے۔ معلوم ‘ دی اور نہ ہی اسالمی تعليمی اور خانوادگی نظاموں کے سلسلے ميں رائے دی
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بے شک انہوں ‘ نہيں کہ سيد کے خيال ميں ان نظاموں کو اسالم کے طے شده معيار کے مطابق کس طرح اپنايا جا سکتا تھا
ليکن انہوں نے سنجيدگی کے ساتھ اسالم کے سياسی ‘ ف بے رحم جنگ لڑینے اپنے زمانے کی استبدادی حکومت کے خال

‘ اس کی شکل و صورت کے بارے ميں کچھ نہيں کہا گيا‘ جس کے ساتھ ان کا متواتر لگاؤ رہا‘ فلسفہ کا نقشہ نہيں کھينچا
ايسا کرنے کا موقع نہ مل غالباً استعماريت اور استبداديت کے خالف ابتدائی مہمات ميں وه کافی مصروف رہے اور ان کو 

شايد ان کے خيال ميں اسالمی انقالب کے لئے پہال قدم يہ تھا کہ مسلمانوں کو آمريت اور نوآبادياتی نظام کے خالف ‘ سکا
لٰہذا‘ مہم ميں لگانا چاہئے۔ جب ايک دفعہ وه اس ميں کامياب ہو گئے تو دوسرا صحيح قدم اٹھانا ان کے لئے مشکل نہيں ہو گا

  دوسرا حصہ سيد نے آنے والوں کے لئے چھوڑ ديا۔ مہم کا

  سيد کی خصوصيات 
اس بات کی ان تمام ‘ اس قسم کا مالپ بہت کم لوگوں ميں ہوتا ہے‘ سيد قدرتی اور اکتسابی دونوں صالحيتوں کے مالک تھے

احت اور خطابت بھی لوگوں نے تصديق کی ہے جنہوں نے سيد کو قريب سے ديکھا۔ الجواب ذہانت رکھنے کے ساتھ ہی فص
مصر ميں ان کی خطابت لوگوں کے ذہنوں ميں طوفان برپا کر ديتی اور لوگ ‘ ان کی آواز ميں جادو تھا‘ عروج پر تھی

  جذبات سے چيخنے چالنے لگتے۔
‘ نانہوں نے اپنی ابتدائی تعليم قزدي‘ اکتسابی صالحيتوں ميں سے اہم صالحيت يہ تھی کہ ان کو صحيح اسالمی تہذيب ہوئی

تہران اور نجف ميں حاصل کی۔ خصوصاً نجف ميں انہوں نے اپنے زمانے کی دو عظيم ہستيوں جناب مجتہداعظم خاتم 
الفقہاء حاج شيخ مرتضٰی انصاری اعلٰی هللا مقامہ اور نامور فلسفی و روحانی پيشوا مال حسينقلی ہمدانی سے فيض حاصل کيا۔

اور يہ دونوں مرحوم بزرگ حاج مال ہادی سبزواری کے شاگرد تھے۔ ان  سيد نے علوم عقلی کی تعليم ان سے حاصل کی
ان ميں سے ايک سيد احمد تہرانی کربالئی اپنے دور ‘ کے عالوه نجف کے دو اہم معزز افراد بھی سيد کے دوست بن گئے

رف اور عا‘ اديب‘ کے مشہور عارف اور حکيم بزرگ تھے اور دوسرے سيد سعيد حبوبی جو عراق کے مشہور شاعر
ان دونوں سے سيد کی دوستی مرحوم اخوند ‘ مجاہداعظم تھے۔ ان کے انقالبی خياالت نے عراقی انقالب ميں اہم کردار ادا کيا

  ہمدانی کے مکتب ميں ہوئی۔
سلوکی اور علمی خياالت سے نابلند ہيں جو کہ اخوند ‘ تربيتی‘ اخالقی‘ سيد کے حاالت زندگی لکھنے والے ان فلسفيانہ

ی کے مکتب ميں رائج تھے اور وه لوگ سيد احمد تہرانی کربالئی اور سيد سعيد حبوبی کے متعلق بھی زياده نہيں ہمدان
ان سطور کے ‘ جانتے۔ وه لوگ يہ نہيں جانتے کہ سيد کے دل و دماغ پر اس مکتب اور دوسرے حضرات کا کيا اثر تھا

سيد کی شخصيت کے کئی نئے پہلو سامنے آئے اور ان کی  لکھنے والے کو جب سيد پر ان حضرات کے اثر کا علم ہوا تو
  شخصيت کی ايک نئی اہميت کا پتہ چال۔

اسالمی تہذيب کے بارے ميں وسيع علم کا ہونا اور اس کے عميق اثرات نے سيد کو ہندوستان کے دورے کے دوران يورپی 
  تہذيب کی رو ميں بہہ جانے سے بچايا۔

وه کئی بيرونی زبانيں جانتے ‘ کو اپنے زمانے کے تمام علوم پر کافی دسترس تھی سيد کی دوسری خصوصيت يہ ہے کہ ان
‘ يورپ اور افريقہ کے کچھ حصوں ميں سفر کيا‘ فرانسيسی اور روسی زبان۔ انہوں نے براعظم ايشياء‘ مثالً انگريزی‘ تھے

ان علم و دانش سے ان کی مالقاتيں صاحب‘ سياسی حضرات‘ ہر مقام پر مناسب قيام کرتے رہے۔ ان ملکوں کی اہم شخضيات
  ان تمام چيزوں نے وسيع النظری ميں بہت اضافہ کيا۔‘ ہوئيں

ترکی ‘ ايران‘ ہندوستان‘ مصر‘ ان کی تيسری خصوصيت يہ ہے کہ انہوں نے اسالمی دنيا کو بہت قريب سے ديکھا۔ حجاز
يں انہوں نے مناسب قيام کيا اور ان کی تحريکوں ہر ملک م‘ اور افغانستان کا دوره کر کے تمام اہم لوگوں سے مالقات کی

اس چيز نے سيد کو ان غلطيوں سے بچا ليا جن کے ‘ کا تجزيہ کيا اور ان کی شخصيات و رجحانات کا گہرا مطالعہ کيا
  دوسرے مصلح مرتکب ہوئے۔

تعلق ان کی معلومات اقتصادی اور جغرافيائی حاالت کے م‘ ان کی چوتھی خصوصيت يہ تھی کہ اسالمی ممالک کی سياسی
اس سے پتہ چلتا ہے کہ وه ايران کے اس دور کے مسائل سے ‘ جو خط انہوں نے ميرزا حسين شيرازی کو لکھا‘ وسيع تھيں

  پوری طرح باخبر تھے اور ان کو پرده سياست کے پيچھے استعماری چال بازيوں و عياريوں کا بھی پورا علم تھا۔

  کواکبی 
وه صفوی نژاد اور شام کا رہنے واال تھا اور شيخ صفی ‘ را علمبردار شيخ عبدالرحمان کواکبی ہےسنی اصالحأ دنيا کا تيس

وه ترکی اور فارسی زبانيں جانتا تھا اور ُعبده کا براه راست اور سيد جمال کا بالواسطہ ‘ الدين اردبيلی کی نسل ميں سے تھا
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  ا زياده حصہ اپنے ملک ميں ہی گزرا۔ھ ميں پيدا ہوا اور زندگی ک١٢٧١شاگرد تھا۔ وه شام ميں 
 سال کی عمر پا کر وہيں فوت ہو گيا۔ ۵٠ھ ميں ١٢٢١زندگی کے آخری ايام ميں وه مصر گيا اور چند سال گزارنے کے بعد 

کواکبی اسالمی فالسفر تھا اور وه استبداديت کے خالف اٹھا۔ وه ان ترک استبدادی حکام کے خالف برسرپيکار رہا جو شام پر
جس کا فارسی ترجمہ ايران ميں “ طبائع االستبداد”ايک کتاب ‘ مت کر رہے تھے۔ کواکبی نے دو يادگاريں چھوڑی ہيںحکو

  جس ميں اصالح النے کے طريقے بتائے گئے ہيں۔“ ام القریٰ ”آئينی تحريک کے دوران شائع ہوا اور دوسری کتاب 
اہم اور ضروری سمجھا۔ وه يہ بھی يقين کرتے تھے کہ  سيد کی طرح کواکبی نے بھی سياسی بيداری کو بنيادی طور پر

سياسی حکومت چاہے وه آئينی ہو يا کسی اور شکل ميں بذات خود اتنی صالحيت نہيں رکھتی کہ استبداديت کے سيالب کو 
 يہ ممکن ہے کہ کسی قسم کی حکومت بھی استبدادی شکل اختيار کر سکتی ہے۔ حقيقت ميں استبداد کو روکنے‘ روک سکے

کے لئے جس چيز کی ضرورت ہے وه يہ ہے کہ لوگوں ميں اجتماعی سياسی شعور پيدا کيا جائے اور ان کے ضمير کو 
  تاکہ وه حکام پر کڑی نظر رکھ سکيں۔‘ جگايا جائے

ليکن اس کا يہ مطلب ہرگز نہيں کہ ہم ‘ استبداديت کے اژدھا کو صرف عوام کے ضمير کی بيداری ہی دور رکھ سکتی ہے
حکومت ہرگز حکومت نہيں جب تک کہ لوگوں کی شعوری سطح بلند نہ‘ وقت کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ ديںحکومت 

ليکن ُعبده کے خالف اس رائے پر قائم رہے کہ اصالح کے تمام پروگراموں سے ‘ لٰہذا کواکبی سيد جمال کے مطابق‘ ہو
سياست کی ہم بستگی کا سختی سے پابند تھا اور اس کا اعتقاد پہلے مسلمانوں کا سياسی شعور بلند کيا جائے۔ کواکبی دين اور

کو صحيح طور پر سمجھا جائے اور لوگ کلمہ توحيد ال الہ اال هللا کے“ اسالمی توحيد”تھا کہ اسالم دين سياست ہے اور اگر 
  ۔مفاہيم سے کماحقہ آگاه ہو جائيں تو وه استبداديت کے خالف ناقابل تسخير ديوار بنا سکتے ہيں

دو ممتاز پيشروؤں کی طرح (سيد جمال اور ُعبده) کواکبی بھی اصلی توحيدی نظريے کے سياسی اور عملی پہلوؤں پر 
اس کا مطلب صرف ‘ اعتماد کرتا تھا۔ وه کہتا تھا کہ افضل الذکر ال الہ اال هللا ہے اور اس کو اسالم کی بنياد قرار ديا گيا ہے

اس کا مطلب يہ ہے ‘ اور معبود نہيں ہے اور عبادت کا مطلب خضوع و خشوع ہے اور صرف يہ ہے کہ هللا کے سوا کوئی
وه شرک اور‘ ہر وه امر جو اطاعت خدائے بزرگ کے زمرے ميں نہيں آتا‘ کہ صرف هللا ہی کے آگے خضوع و خشوع ہے

نہيں سمجھتا تھا ‘ ير ہواعتقادی اور نظری جو تھيوری پر اختتام پذ‘ بت پرستی ہے۔ کواکبی اسالمی توحيد کو صرف فکری
  تاکہ نظام توحيدی کا ٹھوس نظريہ قائم ہو جائے۔‘ بلکہ اس کو عمل اور خارجی مقاصد کی طرف لے جانا چاہتا تھا

اجتماعی اور سياسی وحدت کی تفسير عالمہ مجتہداعظم ميرزا محمد حسين ‘ انصاف سے ديکھا جائے تو اسالم کی علمی
ميں قرآن اور نہج البالغہ سے “ تنبيہ االمہ و تنزيہ الملہ”انہوں نے اپنی کتاب ‘ نہيں کینائينی مرحوم سے زياده کسی نے 

مرحوم نائينی نے معتبر اسالمی مدارک سے اس ‘ الجواب استدالل پيش کئے۔ کواکبی جيسے فالسفر جس کی تالش ميں ہيں
ذہنيت نے کتاب کے نشر ہونے پر اپنا  ليکن بدقسمتی سے ہمارے وقت کی شورش زده‘ کتاب ميں خوب انداز سے پيش کئے

  ايسا ردعمل دکھايا کہ مرحوم نے مکمل خاموشی اختيار کر لی۔
جبہ پہن ليتا ہے اور دينی علوم ميں حصہ “ قدسی”کواکبی کی رائے ميں ہر استبدادی حاکم اپنی کرسی کو بچانے کے لئے 

صرف جو چيز لوگوں کو اس بات سے بچا ‘ ل کرےدار بننے کا بہانہ صرف اس لئے کرتا ہے کہ وه مذموم مقاصد حاص
وه يہ ہے کہ عوام کی دينی اور سياسی شعور کی ‘ سکتی ہے کہ ظالم حکام ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال نہ کريں

  سطح بہت ہی بلند ہو۔
عدل اور آزادی کا  کواکبی نے اسالم کے کچھ علماء سلف (اہل سنن ميں) پر تنقيد کی کہ انہوں نے نظم و ضبط کے نام پر

يعنی انہوں نے امن و امان کے نام پر آزادی کی رکاوٹ کا سبب بن کر ظالم اور استبدادی حکام کے ہاتھ ‘ گال گھونٹ ديا
 قتل کيا اور عدل کو اپنے پاؤں تلے روندا۔‘ بہترين تحفہ ہے… آزادی کو جو کہ انسانيت کے لئے هللا پاک کا‘ مضبوط کئے

‘ کے رابطہ ميں کواکبی نے آزادی کو مقدم سمجھا اور اس طرح دين اور سياست يا دين و آزادی ميں آزادی اور نظم و ضبط
علم‘ کيونکہ دين ہی صحيح آزادی (جو سياسی ضمير کو بيدار کرتی ہے) کو حاصل کرنے کا اہم سبب ہے‘ دين کو مقدم جانا

ام علوم ہميں آزادی کی رو ميں نہيں بہا لے جاتے اور اور آزادی يا علم و سياست کے موازنہ ميں اس نے يقين کيا کہ تم
‘ لٰہذا استبدادی حاکم کچھ علوم پر عبور نہيں رکھتا‘ اجتماعی آگاہی کی سطح پر ان دونوں کو ايک ساتھ نہيں رکھا جا سکتا

م ميں اجتماعی ليکن ان دوسرے علوم سے دہشت زده رہتا ہے جو کہ عوا‘ بلکہ وه خود ان کے رائج کرنے واال بن جاتا ہے
  انہوں نے لوگوں کو آمريت اور ظلم کے خالف آزادی کی جستجو کے لئے بيدار کيا۔‘ اور سياسی بيداری پيدا کرتے ہيں

  کواکبی کہتا ہے:
استبدادی حکام علوم لغت اور زبان پر عبور حاصل کرنے کے اس وقت تک مخالفت نہيں کرتے جب تک يہ سننے اور ”

وه جانتے ہيں کہ تاريخ ميں حسان کی طرح کم ہی ايسے شاعر ہوتے ‘ ور شجاعت پيدا نہيں کرتیپڑھنے والوں ميں حکمت ا



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

 
 

ہيں جو اپنی سحر بيانی سے لوگوں کے جذبات کو ابھار کر ايک لشکر کی صورت ميں دشمن کے مقابلے ميں لے جاتے 
مثالً ‘ ی علوم کو بھی برداشت نہيں کر سکتےاس طرح استبدادی حکام ان دين‘ مسنتقين اور شيلی دوباره پيدا نہيں ہوتے‘ ہيں

‘ فلسفہ عقلی‘ علوم حقيقی زندگی‘ عملی زندگی اور روحانيت وغيره۔ جو علوم ان کے لئے خطرناک ہيں وه يہ ہيں‘ آخرت
جو جہالت اور بے ‘ وه ان سے علوم سے خوف زده رہتے ہيں‘ تاريخ اور خطابت کا علم‘ ملک اور اس کی حکومت کا علم

ے بادلوں کو اڑا لے جائيں اور آفتاب درخشاں ظاہر ہو کر پانے تابانی سے انسانی دماغوں ميں حرارت اور روشنی عملی ک
  پيدا کر دے۔

 )١۶٩‘ (سيری در انديشہ ہائے سياسی عرب

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  عرب دنيا کی اصالحی لہروں ميں کمی 
ہمارا مطلب سيد ‘ يہ تين شخصيتيں ہی صرف ُسنی سوسائٹی ميں ايسی ہيں جن کو مصلح کی حيثيت سے پہچانا جا سکتا ہے

دوسرے اور تيسرے نمبر پر ديئے گئے ناموں کی طرح آتے ‘ ُعبده اور کواکبی ہے۔ اہميت کے پيش نظر وه پہلے‘ جمال
مراکش اور مغرب ميں پھيلتے رہے اور انہوں ‘ تيونس‘ الجيريا ‘شام‘ مصر‘ ان کے پيروکار خصوصاً سيد جمال کے‘ ہيں

ليکن ان ميں سے کوئی بھی اپنے اسالف ‘ نے سيد جمال اور ُعبده کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کو مصلح ظاہر کيا
ی کے بلکہ ان ميں بعض اصالح کی بجائے فساد کرتے رہے اور مصلح کی بجائے فساد‘ جيسے مقام حاصل نہيں کر سکا

نام سے مشہور ہوئے۔ اس طرح کا ايک آدمی سيد محمد رشيد رضا ہے جو سب سے زياده اپنے آپ کو مصلح کہتا تھا اور 
ليکن اس کے اندر ان دونوں کے خياالت کے‘ کہتا تھا کہ صرف وه ہی سيد جمال اور ُعبده کے مشن کو آگے لئے جا رہا ہے

ابن تيميہ اور عبدالوہاب کے افکار سے متاثر تھا۔ موخرالذکر دونوں حضرات  اثرات نہيں پائے جاتے تھے اور وه زياده تر
شيعوں کے بارے اس کے مفروضے اور متعصبانہ رائے نے ثابت کر ديا کہ ‘ مصلح نہيں تھے بلکہ وہابيت کے مبلغ تھے

الح النے واال کسیوه کسی اصالحی تحريک کے چالنے کے اہل نہيں۔ اصالح طلبی کی سب سے بنيادی شرط يہ ہے کہ اص
رشيد رضا اس بنيادی شرط کو … ايک فرقہ کو دوسرے فرقہ پر فوقيت نہ دے اور وه تعصب و کينہ پروری سے مبرا ہو

  يہ معجزه ہوتا اگر وه تعصب سے اتنا ہی باالتر ہوتا جتنا کہ اس کا استاد ُعبده تھا۔‘ پورا نہيں کرتا
شخصيتوں کے عالوه عرب دنيا ميں اور کوئی اصالح کا علمبردار کيوں نہ بن سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اوپر دی گئيں تين 

‘ سکا؟ کيوں نہ بعد ميں آنے والے مصلح اپنے اسالف کے مشن کو جاری رکھ سکے؟ ان ميں عبدالحميد ابن باديس جزائری
اہيمی وغيره کا نام ليا جا جمال الدين کاظمی سوری اور محمد بشير ابر‘ عبدالقادر مغربی‘ طاہرالزاہرادی جزائری سوری

کيوں اسالمی تحريکوں کی کشش ختم ہو گئی اور اس کے مقابلے ميں قومی اور عربی تحريکيں مثالً بعث ‘ سکتا ہے
  نوجوانوں کو متوجہ کرنے ميں کامياب ہونے لگيں؟‘ سوشلسٹ اور مارکسٹ تحريکيں ابھرنے لگيں‘ ناصرازم‘ تحڑيک

  ليکن اس بنده کی رائے يہ ہے:‘ ہےہر شخص اپنی رائے قائم کر سکتا 
اسالمی تحريکوں کی جاذبيت کے کم ہونے کا سب سے اہم سبب يہ ہے کہ سيد جمال اور ُعبده کے بعد کے مصلحوں نے ”

کی نوعيت کا بنا ديا “ اسالف پرستی”انہوں نے تحريکوں کو ‘ وہابيت کا پرچار کيا اور وہابيت کا مسلک تنگ نظری ہے
قوں کو ابن تيميہ حنبلی کی پيروی ميں لے آئے۔ حقيقت ميں وه اصلی اسالم کو دوباره النے کی کوشش جس ميں سابقہ طري

  جو اسالمی مذاہب ميں سب سے زياده سطحی ہے۔‘ ميں حنبلی مکتب سے آگے نہ جا سکے
صوصاً ابن تيميہ خ‘ استبداد اور استعمار کے خالف جہاد کی سپرٹ حنبلی عقائد کے مخالفوں کے خالف جہاد ميں بدل گئی

  “حنبلی جس کا سربراه تھا۔

  اقبال 
مثالً ‘ عرب ملکوں کے عالوه بھی کہيں کہيں ايسی مصلح شخصيتيں ابھری ہيں جن کو ہم اہم اور برگزيده کہہ سکتے ہيں
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 اس کے اصالحی نظريات اس کے ملک‘ اقبال الہوری کو بالشک اسالمی دنيا ميں ايک مصلح کی حيثيت دی جا سکتی ہے
  وہاں کچھ نقائص بھی ہيں۔‘ کی سرحدوں کو پار کر گئے۔ اقبال ميں جہاں خوبياں ہيں

مغربی فلسفہ حيات اور اجتماعی ‘ اقبال کی خوبيوں ميں ايک يہ تھی کہ انہيں مغربی دنيا کی تہذيب کا وسيع علم حاصل تھا
 پايہ مفکر اور فلسفی سمجھا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے مغرب ميں اسے بلند‘ زندگی کے ہر پہلو سے گہری وابستگی رہی

اقبال کی دوسری خوبی يہ تھی کہ مغربی تہذيب کے ساتھ گہری وابستگی اور اس کے وسيع علم کے باوجود وه مغرب کو 
بلکہ اس کو يقين تھا کہ صرف مسلمانوں ميں ہی ايسے افراد ہيں جو ‘ ايک جامع انسانی نظريے سے محروم سمجھتا تھا

انہوں نے مسلمانوں ‘ ميں اصالح پيدا کر سکتے ہيں اور تہذيب انسان کو ايک ضابطہ حيات دے سکتے ہيں اجتماعی زندگی
ليکن مغربيت کا ان کو شکار نہيں ہونا ‘ کو متنبہ کيا کہ وه صرف سائنسی اور معاشی ميدانوں ميں مغرب کی تقليد کريں

  چاہئے۔
  اقبال نے فرمايا:

کا “ ميں”آپ کو سمجھنے کی کوشش نہيں کی جس کے نتيجے ميں ان کے اندر  مغربی دنيا نے صحيح طور پر اپنے”
وه جمہوری راستے تالش کرنے کی کوشش ميں ‘ عنصر پيدا ہوا اور وه انا کا شکار ہوئے جو ان کو غلط راسے پر لے گئے

ن سے کہہ سکتا ہوں کہ آج ہيں ليکن ايسے جمہوری راستے جن ميں اميروں کو فائده اور غريبوں کی خستہ حالی ہو۔ ميں يقي
کل کا يورپ انسانی اخالقيات ميں ايک بہت بڑا کانٹا بنا ہوا ہے اس کے برعکس مسلمان بلند ترين اخالق کے حامل ہيں اور 

  )٢٠۴ص ‘ احيائے فکر دينی“(ان کے اندر روحانی جذبات اٹھتے ہيں۔
کی تالش ميں سرگرداں رہے جس کی تالش کے لئے اقبال ميں ايک اور خوبی يہ تھی کہ وه بھی ذہنی طور پر ان مسائل 

اقتصادی اور اجتماعی مسائل حل کريں اور اس کے ساتھ ہی اپنے ‘ يعنی مسلمان کس طرح اپنے سياسی‘ ُعبده پريشان رہے
“ اجماع”اور “ اجتہاد”اس لئے انہوں نے ان مسائل کے حل کے لئے ‘ عقائد اور اصل اسالمی روح کو بھی قائم رکھيں‘ دين

  پر توجہ دی۔ اقبال نے اجتہاد کو اسالم ميں حرکت پيدا کرنے واال انجن قرار ديا۔
روحانيت ‘ اس نے تصوف‘ کچھ مختلف تھے‘ اقبال اپنے ان ہم عصروں سے جنہوں نے مغربی ممالک ميں تعليم حاصل کی

ان کے نزديک ذکر ‘ ديتے رہےاور ماورايت اپنے اندر سمو ديئے تھے۔ وه روح اور دماغ کی تقويت کی طرف زياده توجہ 
يہ تمام‘ زياده زور ديتے رہے‘ تجزيہ نفس پر جو باآلخر مکمل قناعت اور روحانيت پر منتج ہو‘ عقويت نفس‘ مراقبہ‘ و فکر

جس سے آج کل انکار کيا ‘ کے نام سے پہچانی جاتی ہيں“ محاسبہ نفس يا محاکمہ ذات”چيزيں موجوده دور کی اصالح ميں 
ال جہاں مذہبی افکار کی تخليق نو چاہتے تھے وہاں اس کو بالکل بے کار سمجھتے تھے اگر اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اقب

اس کا عمل جدوجہد پر يقين ‘ بلکہ صاحب عمل بھی تھا‘ اسالمی معنويت کا احياء نہ ہو۔ اقبال صرف ايک مفکر نہيں تھا
ے اس عمل سے لگتا ہے کہ وه مملکت اسالمی پاکستان کے اس کا ثبوت اس ک‘ وه استعماريت کے خالف اٹھا‘ کامل تھا

  بانيوں ميں سے تھا۔
اس نے اپنی صالحيتيں مقصد اسالم ‘ وه يہ ہے کہ وه ايک زبردست شاعر تھا‘ دوسری وصف جو کہ اقبال ميں موجود ہے

‘ کميت اسدی‘ اریکواکبی نے اس کو ايک شاعر کی حيثيت سے حسن بن ثبات انص‘ کو واضح کرنے کے لئے وقف کر ديں
دعبل بن علی خزاعی کی صف ميں کھڑا کيا ہے۔ اس کی اردو کی انقالبی نظموں کو عربی اور فارسی ميں اس طرح ترجمہ 

  کيا گيا ہے کہ اس کی اصل روح بحال رہے۔
اس نے ‘ تھا ع)کے ساتھ بے پناه عقيدت رکھتا(١ليکن وه محمد و اہل بيت‘ اگرچہ اقبال رسمی طور پر ُسنی مذہب رکھتا تھا

ع)کی شان ميں ايسی انقالبی اور تعليمی نظميں کہی ہيں کہ جو تمام شيعہ شعراء کی فارسی زبان ميں شائع شده کتابوں (١ان
اس کو اس نے صرف مسلم سوسائٹی کو بيدار کرنے ‘ تاہم عالمہ اقبال کا منتہائے نظر شاعری کرنا نہيں تھا‘ ميں نہيں ملتيں

  کے لئے استعمال کيا۔
اس کا نظريہ تھا کہ مشرق کا اسالم اپنی اصلی حيثيت کھو چکا ہے اور اس ‘ کا نام ديا گيا“ فلسفہ خودی”قبال کے فلسفہ کو ا

کو دوباره حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وه کہتا ہے کہ ايک شخص جب اپنی شخصيت کو بکھرا ہوا ديکھتا ہے يا اس کو 
ہے اور خود اپنے لئے بھی ايک اجنبی بن جاتا ہے اور موالنا رومی کے  کھو ديتا ہے تو وه اپنے سے بہت دور چال جاتا

اس نے ”الفاظ ميں (اقبال ذہنی طور پر موالنا رومی سے کافی منسلک تھا اور اس کی زندگی پر اس کے کافی اثرات ہيں) 
  “ دوسرے لوگوں کی زمين پر گھر بنايا اور بجائے اپنا کام کرنے کے دوسرے کے لئے کام کيا۔

  
فرد کی طرح سوسائٹی بھی ‘ اقبال نے کہا کہ سوسائٹی ايک فرد کی طرح ہوتی ہے جو کہ روح اور شخصيت رکھتی ہے

جھٹکے اور ہچکولے کھاتی ہے۔ يہ ممکن ہے کہ ان جھٹکوں کے نتيجے ميں يہ اپنی انفراديت کھو بيٹھے اور اس کو اپنے 



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

 
 

ذات پر اعتماد نہيں رہتا اور ذاتی و خودی کو ختم کر کے اس وقت آپ پر بھی يقين نہيں رہے۔ ايسی صورت ميں اس کو اپنی
  زمين پر لڑکھڑانے لگتی ہے جب اس کو مغربی تہذيب اور سوسائٹی کے سامنے اليا جاتا ہے۔

اقبال کے خيال ميں اسالمی تہذيب ايسے مرحلے پر پہنچ چکی ہے کہ بدکارياں اس کے اندر ناسور کی طرح گھس گئی ہيں 
  گماں ہے کہ وه اپنا وجود ہی گنوا دے۔‘ تباہی کی طرف لے جا رہی ہيں اور اس کو

مصلحوں کے آگے سب سے اہم اور ‘ اسالم کی روح اور اہم خاصيتيں ہيں‘ اقبال کے نزديک خود شناسی اور خودی
ل ميں اليا اسالمی روح اور خودی کی شک‘ ضروری کام يہ ہے کہ سوسائٹی ميں يقين اور اعتقاد کو صحيح اسالمی تہذيب

  کا نچوڑ ہے۔“ فلسفہ خودی”جائے اور يہ اقبال کے 
خطبات اور مجلسوں ميں ہميشہ يہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کی کھوئی عظمت کی ياد ‘ مقاالت‘ اقبال نے اپنے اشعار

ے آپ کو دوباره علميت اور شائستگی کو دوباره بحال کرے اور اپن‘ لياقت‘ عظمت‘ دالئی جائے تاکہ يہ امت اپنی مجدديت
اس کی کوشش رہی کہ اسالمی تاريخ ميں چھپی ہوئی شخصيتوں کے کردار کو منظرعام پر ال کر امت ‘ بنائے“ مومن”ايک 

  اس وجہ سے اسالمی سوسائٹی اقبال کی کافی احسان مند ہے۔‘ مسلمہ کو آگاه کيا جائے
ليکن اس حد ‘ سے باہر کی دنيا ميں متعارف ہوئےاقبال کے اسالمی اصالحی کارنامے کچھ حد تک ان کے آبائی سرزمين 
‘ اس لئے اقبال کے مشن کا زياده تر اثر محدود رہا‘ تک نہيں جہاں تک سيد جمال الدين افغانی نے اپنے مشن کو وسيع کيا

پوری  ليکن دو نقائص اقبال کی شخصيت کو سوالنامہ بنا ديتے ہيں۔ پہلی بات يہ ہے کہ وه اسالمی کلچر کی گہرائيوں سے
ليکن اسالمی فلسفے سے زياده آگاہی نہيں تھی۔ اقبال ‘ مغربی اصطالح ميں وه بے شک فلسفی تھا‘ طرح واقفيت نہيں رکھتا

علم اقبل از ايجاد اور دوسرے علوم اٰلہيات کے ‘ مثالً فلسفہ اثبات واجب‘ کا نقطہ نظر ان چيزوں کے بارے ميں واضح نہيں
جو کہ بذات خود اقبال کے مدعا اور نظريہ کے خالف ‘ ی ختم دين پر اختتام پذير ہوتا ہےاس کا فلسفہ ختم نبوت بھ‘ بارے

ہے اور يہ اقبال کے اسالمی فلسفے کے بارے ميں ناواقفيت کی دليل ہے۔ ديگر علوم اور معارف اسالمی کے بارے اس کا 
اس ‘ موالنا رومی کا زبردست مريد ہے عرفان کی منزل ميں اس کی روح ہندوستانی اور صوفيانہ ہے۔‘ مطالعہ سحطی ہے

  نے اسالمی عرفان کو اس کی اعلٰی سطح پر نہ پہچانا اور عرفان کے گہرے اثرات بازگشت سے بيگانہ رہا۔
دوسرا پہلو جس کی وجہ سے اقبال کا فلسفہ تنقيد کا نشانہ بن سکتا ہے يہ ہے کہ اس نے سيد جمال کی طرح اسالمی ممالک 

لٰہذا وه يہ دعوٰی نہيں کر سکتا تھا کہ وه ان ممالک کی تحريکوں کا اور ان کی عادات و حاالت کا ‘ کياکا وسيع دوره نہيں 
اس لئے اس نے ان ممالک کی چند شخصيات کے بارے ميں اپنی رائے قئام کرنے ميں غلطی کی اور ‘ ذاتی علم رکھتا ہے

ميں حجاز کی وہابی “ احيائی فکر دينی در اسالم”کتاب  استعماری سرگرميوں کا صحيح اندازه نہ کر سکا۔ اقبال نے اپنی
  ترکی ميں اتاترک کی تحريک کو اصالحی اور اسالمی کہا ہے۔‘ ايران کی بہائی تحريک‘ تحريک

اقبال جو کہ مخلص مسلمان اور ‘ اس نے اپنے اشعار ميں اسالمی ممالک کے کچھ نااہل ڈکٹيٹروں کی تعريفيں بھی کيں
  طيوں کو قابل معافی نہيں کہا جا سکتا۔ان کی غل‘ مصلح تھے

اقبال نے احياء فکر دينی کے سلسلے ‘ جديد ترکی ميں کم و بيش ايسے لوگ نمودار ہوئے جو اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے
ميں ضياء نامی شاعر کے نظريات کئی دفعہ پيش کئے۔ حقيقت ميں ضياء ايک انتہا پسند شاعر تھا اور اقبال جيسے وسيع 

 خص کو اس کے خياالت کو پيش نظر کرنا چاہئے تھا۔النظر ش

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  شيعوں کی اصالحی تحريکيں 
اس ميں شک نہيں کہ سيد جمال ايران کے باشندے اور‘ اب تک ہم نے ايسی تحريکوں کا ذکر کيا جو کہ اہل تسنن نے چالئيں

ليکن سنی مشن ميں اصالحی تحريکوں کی کہانی سيد جمال کو بھی اپنے اندر سمو ليتی ہے۔ اہل شيعہ کی ‘ شيعہ تھے
دنيائے شيعيت ميں ‘ مختلف ماحول اور انواع ميں ملتی ہيں‘ تھاتحريکات جن کا بنيادی مقصد سنيوں سے بہت مختلف 

اس سوال پر کہ کيا کرنا چاہئے؟ شيعہ ‘ اصالحی تحريکوں اور اصالحی پروگراموں کے بارے ميں بہت کم سنا گيا ہے
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کوئی تحريک  تحريکوں کا بڑا مقصد استبدادی اور استعماری طاقتوں کے خالف مہم چالتا رہا۔ ُسنی تاريخ ميں ہميں ايسی
‘ مثالً ايران ميں تحريک تمباکو‘ نہيں ملتی جيسے شيعوں نے داخلی استبداديت اور خارجی استعماريت کے خالف چالئيں

اس تحريک کے نتيجے ميں غير ملکی دباؤ کو قبول نہيں کيا گيا اور ان کو (غير ‘ جس کی قيادت مذہبی رہنماؤں نے کی
قالب عراق جس ميں عراقيوں نے انگلستان سے آزادی حاصل کر کے اسالمی مملکت ملکی کمپنی) بہت سخت دھچکا لگا۔ ان

ايران ميں آئينی تحريک جس ميں استبدادی حکام کے خالف مہم چالئی گئی اور استبدادی سلطنت کو ايک ‘ عراق قائم کی
  شيعہ تحريکيں ہيں۔‘ ے چالياجس کو مذہبی رہنماؤں ن‘ آئينی حکومت ميں بدال اور آخر ميں موجوده اسالمی تحريک ايران
ان رہنماؤں نے اصالحی منصوبے بنا کر ان کو الگو ‘ يہ تمام تحريکيں شيعہ روحانی رہنماؤں کی قيادت ميں چالئی گئيں

اس کی رہنمائی شيعہ مجتہد آقائے ميرزا ‘ کرنے کے طريقے دريافت کئے۔ تمباکو تحريک ايران کے علماء نے شروع کی
انقالب عراق کی رہنمائی مجتہداعظم آقا ميرزا محمد تقی شيرازی ‘ ر اس کو کاميابی سے ہمکنار کياحسن شيرازی نے کی او

محاسبہ نفس کرنے واال اور مصلح يکدم ‘ زاہد‘ نے کی۔ يہ حيران کن بات ہے کہ ميرزا محمد تقی شيرازی جيسے متقی
ں ميں گزاری ہو۔ ايران کی آئينی تحريک کی ميدان جنگ ميں آ جائے اور وه بھی اس طرح گويا اس نے ساری عمر جنگو

نے کی اور بعد ميں ‘ محمد کاظم خراسانی و آقا شيخ عبدهللا مازندرانی جو کہ مراجع نجف تھے‘ ابتدائی رہنمائی اخوند مال
  علمائے تہران سيد عبدهللا بہبہانی اور سيد محمد طباطبائی نے رہنمائی کی۔

نظير نہيں ‘ ی جو مذہبی مصلحوں اور روحانی رہنماؤں کی زيرنگرانی چالئی گئيںسنی دنيا ميں مذکوره باال تحريکوں ک
مشہد کی ‘ ان کی مثال بھی سنی دنيا ميں نہيں ملتی‘ تبريز اور مشہد ميں چالئی گئيں‘ ملتی اور وه تحريکيں جو اصفہان

  تحريک حاجی آقا حسين قمی کی قيادت ميں چالئی گئی۔
سنی علماء نے کسی تحڑيک کی قيادت کيوں نہيں کی؟ جبکہ وه استبداديت اور استعماريت کے  آخر سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ

اس کے برعکس شيعہ علماء ان تحريکوں کی رہنمائی کر کے کاميابی کے ساتھ ‘ خالف جہاد کے لئے بہت کچھ کہتے رہے
ماريوں کے حل کے سلسلے ميں بہت کم ليکن انہوں نے موجود برائيوں کے متعلق کم سوچا اور ان بي‘ عظيم انقالب الئے
  اسالم کے سياسی فلسفہ کے بارے ميں کم گفتگو کی۔‘ تجاويز پيش کيں

ان دو پہلوؤں کی شيعہ اور سنی روحانی نظام ميں حيثيت کے متعلق نہايت محتاط مطالعہ کی ضرورت ہے۔ سنی نظام 
  کا درجہ دے رکھا تھا۔“ اولواالمر”حکام کو کيونکہ سنی علماء نے ‘ روحانيت حکام کے ہاتھوں ايک مذاق بن گيا

اگر ُعبده جيسی شخصيت مفتی کا عہده لينا چاہتا ہے تو اس کو خدپو عباس کا اجازت نامہ چاہئے اور اگر شيخ محمود شلتوت 
ر جيسی عظيم المرتبت شخصيت اور مصلح کو جامعہ االزہر کا چانسلر بنانا يا اسالمی قوانين کے مفتی اعظم کے عہده پ

  بٹھانا مقصود ہے تو جمال عبدالناصر جيسی سياسی اور فوجی شخص کے آرڈر کی ضرورت ہو۔
لٰہذا ہم ديکھتے ہيں کہ سنی روحانيت ايک پابند روحانی ہت ےاور اس ميں اتنی طاقت نہيں کہ وه دوسری پارٹی کے خالف 

  اٹھے اور لوگوں کو اپنے ساتھ مال لے۔
ه ہے اور وه اپنی طاقت (روحانی نقطہ نظر سے) صرف هللا سے ليتے ہيں اور اجتماعی ليکن شيعہ روحانيت ايک آزاد ادار

لٰہذا تاريخ گواه ہے کہ ہر دور ميں شيعہ روحانيت ايک ايسی طاقت رہی جو ‘ نقطہ نظر سے يہ عوام سے طاقت ليتے ہيں
جہاں سنی آبادی زياده تھی براه راست  لٰہذا پہلے ہی بتايا جا چکا ہے کہ سيد جمال نے ان ملکوں‘ مظلوموں کی ڈھارس ہو
علماء کی طرف رجوع کيا۔ سنی ممالک ميں وه چاہتا ‘ ليکن ايران ميں جہاں شيعہ آبادی زياده تھی‘ عوام سے رابطہ قائم کيا

ت يہی بات ہے کہ شيعہ روحاني‘ تھا کہ عوام کو جگايا جائے ليکن شيعہ ممالک ميں علماء ہی انقالب النے کی ابتداء کريں
جبکہ سنی ‘ حاکموں کی دسترس سے باہر رہی۔ اس کی وجہ سے شيعہ روحانيت ميں انقالب النے کی صالحيت موجود ہے

  روحانيت ميں ايسا نہيں۔
شيعہ روحانيت نے عمالً کارل مارکس کے اس نظريے کو مسترد کر ديا کہ مذہب حکومت اور سرمايہ کی مثلث تمام تاريخ 

اب نے ہم دست اور ہم کار ہو کر عوام کے خالف ايک طبقے کو جنم ديا اور ان اسباب کی وجہ ان تينوں اسب‘ ميں قائم رہی
سے لوگوں ميں ذاتی بيگانگی پيدا ہوئی۔ تاہم فلسفی اور اصالح پالن کے نقطہ نظر سے شيعہ دنيا ميں ايسی شخصيتيں ظاہر 

عالمہ سيد ‘ عالمہ شيخ محمد کاشف انعطاء‘ دیمثالً آيت هللا بروجر‘ ہوئيں جنہوں نے خالص اصالحی نظريات پيش کئے
اور عالمہ شرف الدين عاملی اور خصوصاً عالمہ نائينی۔ اہل نظر کے لئے يہ بات دلچسپ ہو گی کہ ان ‘ محسن عاملی

يہ ظاہر ہے کہ يہ نظريات اپنے اپنے پس منظر ميں محدود ہيں۔ ‘ بزرگوں کے اصالحی نظريات کا تجزيہ اور تحليل کريں
ميں ان کے اصالحی نظريات خصوصاً اسالمی اتحاد کے بارے ميں “ مزايا و خدمات آيت هللا بروجردی”ے اپنے مقالہ ميں ن

  يہ پورا مقالہ انسائيکلوپيڈيا آف اسالم ميں درج کيا گيا ہے۔‘ تشريح کی ہے
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  ايرانی اسالمی تحريک 
ماری صدی کے دوسرے نصف ميں تقريباً تمام يا کم تاريخ دور حاضر کے صاحبان علم و دانش اس بات کو مانتے ہيں کہ ہ

‘ يہ تحريکيں عملی طور پر سرمايہ داری‘ از کم کچھ ممالک ميں اسالمی تحريکيں ظاہراً يا خفيہ طور پر ابھرتی رہی ہيں
ات کا کے خالف کام کرتی رہيں۔ سياسی ماہرين اس ب‘ استبداديت اور ماديت پرستی جو کہ استبداديت کی جديد نئی شکل ہے

‘ کی تشکيل کر رہے ہيں“ ہيئت اسالمی”کے دور سے گزر کر اپنی “ ذہنی قحط”اعتراف کرتے ہيں کہ مسلمان جہالت اور 
ليکن کسی بھی اسالمی ملک ميں اس تحريک نے اتنی زياده‘ تاکہ سرمايہ دار مغرب اور کميونسٹ مشرق کا مقابلہ کر سکيں

ء سے شروع کی ہے اور جو ايران ميں اس تحريک کی ١٩۶٠کہ ايران ميں وسيع اور عميق شخل اختيار نہيں کی جتنی 
اس لئے يہ ضروری ہے کہ تاريخ کی اس الجواب اور بہت اہم تحريک ‘ موجوده شکل ہے اس کی بھی کوئی مثال نہيں ملتی

  کا مفصل جائزه ليا جائے۔
س تحريک کی ماہيت سے بے خبر نہيں ان کو ا‘ اب جبکہ ہمارے عوام اس تحريک ميں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہيں

اب جب تحريک زوروں پر ہے تو يہ بہت ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو ان لوگوں پر آشکارا ‘ رکھا جانا چاہئے
يہ ان لوگوں کے مفاد ميں ہو گا کيونکہ وه اس کے مقاصد کے حصول تک ‘ کيا جائے جو کہ اس ميں کام کر رہے ہيں

اتھ ہی شايد يہ تجزيہ ان لوگوں کے لئے بہت ضروری نہيں ہو گا جو ان تمام معامالت کے احاطہ س‘ جدوجہد کر رہے ہيں
  سے باہر ہيں۔

اس وقت جب تحريک اپنے عروج پر ہے اس کی مثال ايسی ہے کہ ايک ميدان جس ميں گرد و غبار کا ايک بڑا طوفان آيا 
اتا ہے يہ صرف اس وقت ممکن ہے کہ ايک يا زياده تصويريں اس ميں مشاہده کرنا يا تصوير اترانا ناممکن ہو ج‘ ہوا ہے

بنائی جائيں جب طوفان گرد و غبار ختم ہو جائے اور مطلع صاف ہو۔ بہرحال اس تحريک جا تجزيہ ان لوگوں کے لئے 
ت اور بہ‘ جنہوں نے اس ميں کام کيا اور ساتھ ہی ان بعد ميں آنے والوں کے لئے جو اس کے دوررس نتائج کو ديکھيں گے

  مفيد ہو گا۔ ميری نظر ميں اس کا تجربہ ان خطوط پر کرنا چاہئے:
  ۔ تحريک کی نوعيت١
  ۔ تحريک کے مقاصد٢
  ۔ تحريک کی قيادت٣
  ۔ تحريک کا بحران۴

  تحريک کی نوعيت 
حريکيں وه ايک دوسرے سے مختلف ہوتے ہيں۔ تمام تاريخی ت‘ تمام قدرتی واقعات اور حوادث جو اجتماعی اور تاريخی ہوں

کی نوعيت کسی بھی طور پر فرانسيسی “ صدر اسالم”اسالمی تحريک ‘ نوعيت کے اعتبار سے ايک طرح کی نہيں ہوتيں
  انقالب يا روس کے انقالب اکتوبر کی طرح نہيں ہے۔

مثال کے طور پر ان لوگوں اور گروہوں سے ‘ کسی ايک تحريک کی نوعيت کا تعين مختلف طريقوں سے کيا جا سکتا ہے
پھر ان اسباب اور حاالت سے جو کہ انقالب کی ‘ ندازه کيا جا سکتا ہے جو اس تحريک کے پہيہ کو گھما رہے ہوتے ہيںا

زمين تيار کرنے ميں ممد و معاون ہوئے ہيں يا ان راستوں سے بھی اس کی نوعيت کا تعين کيا جا سکتا ہے جو کہ تحريک 
‘ ر وه آواز بھی جو تحريک ميں طاقت اور روحانيت پيدا کر دےاپنے مقاصد کے حصول کی خاطر اختيار کرتی ہے او

  نوعيت کے تعين ميں کام کر سکتی ہے۔
ايک ‘ ايک کسان‘ يہ تحريک نہ ايک مزدور‘ ايران کی موجوده تحريک کسی ايک گروه يا ٹريڈ يونين کی تحريک نہيں ہے

اس ‘ بلکہ يہ تحريک ہر ايک کی ہے‘ ہيں ہےايک روحانی عالم کی تحريک ن‘ ايک صنعت کار‘ ايک دانشور‘ طالب علم
کسان غرضيکہ تمام طبقوں کی نمائندگی ہے۔ ‘ مزدور‘ سکول کا طالب علم اور استاد‘ ميں امير اور غريب عورت اور مرد

اس ‘ عظيم مراجع کا ايک اعالميہ ملک کے پورے طول و عرض پر چھا جاتا ہے اور ہر طبقہ کے لوگ اس کو مانتے ہيں
اس کا خراسان اور آذربائيجان کے عوام پر اتنا ہی اثر ہے جتنا ‘ ہروں اور ديہاتوں ميں يکساں سنائی ديتی ہےکی آواز ش

ملک سے دور يورپ اور امريکہ ميں بيٹھے ہوئے ايرانی طلباء پر۔ اس نے غير متاثره لوگوں ميں اتنا ہی جوش و ہيجان پيدا 
  ونوں طبقوں کے دلوں ميں استحصال کے خالف يکساں نفرت ابھری۔د‘ کيا جتنا کہ مظلوم اور محروم لوگوں کے اندر

جو تاريخ کی تفسير مادی نقطہ نظر سے کرتے ہيں ‘ يہ تحريک ان مفسرين کے رد کے لئے ايک سنہری تاريخی ثبوت ہے
تحريکوں  اور ماديت پرستی کے حامی ہيں اور وه صرف اقتصاديات ہی کو سوشل ڈھانچہ ميں اہميت ديتے ہيں اور اجتماعی

يعنی خوراک کا حصول “ شکم”کو طبقاتی کشمکش کا نتيجہ قرار ديتے ہيں۔ ماديت پرستوں کا عقيده کہ تمام راستوں کا منتہا 
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  اس تحريک کے سامنے ہيچ ہے۔‘ ہے
خود آگاہی ”جو ‘ موجوده تحريک ان تحريکوں کی مانند ہے جيسی پيغمبروں نے تاريخ انسانيت ميں تحريکيں چالئی ہيں

خود آگاہی اٰلہی کی جڑيں انسانی فطرت ميں گہری اتری ہوئی ہيں اور يہ ضمير باطن ‘ کے لئے تھيں“ خدا آگاہی”يا “ ہیالٰ 
وه کس شہر ‘ پيغمبرانہ پيغام انسان فطری شعور کے ان پہلوؤں کو جگاتا ہے کہ اس کا اصل مقام کيا ہے… سے پھوٹتی ہيں

ہوتا ہے کہ وه اپنے اندر عجيب اور حيران کن کيفيات اور لگاؤ محسوس کرنے يہ احساس اتنا زياده ‘ اور دير سے آيا ہے
اس قربت ميں تمام ‘ خدا کی قربت ايک انتہائی سودمند قربت ہے‘ لگتا ہے اور يہ لگاؤ اس کو خدا کے قريب لے جاتا ہے

مفادات کے لئے سوچنا موجود ايثار اور دوسرے کے‘ قربانی‘ کمال و زيبائی‘ عدل‘ مساوات‘ اچھی صفات مثالً خوبصورتی
  ہيں۔

پيغمبر انسان کے ان احساسات کو ‘ ہر انسان کے دل ميں خدا کی پہچان اور اس کی عبادت کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے
ابھارتے ہيں جو اس کو ہر شکل اور مظہر ميں بلندی اور عالی مرتبت کی طرف لے جاتے ہيں اور پستی و کمزوری کے 

اتے ہيں اور انسان کو يہ نظريہ ديتے ہيں کہ وه سچائی اور صراط مستقيم کی اس لئے پيروی کريں کہ وهاحساسات ختم ہو ج
نہ کہ اس لئے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات اس ميں وابستہ ہيں اور باطل کی دشمنی اس لئے کرتے ہيں ‘ حق اور حقيقت ہيں

  باطل ہے۔‘ کہ باطل
خدائی ہيں جو خود نصب العين اور مقصود کی ‘ درستی اور سچائی‘ انصاف‘ ہر نقصان اور فائده سے بے نياز عدالت

  يہ صرف تنازعہ زندگی ميں کاميابی حاصل کرنے کے اوزار نہيں ہيں۔‘ صورت ميں آتی ہيں
تو وه ايک ‘ جب کسی انسان ميں خدائی بيدار ہو جاتی ہے تو انسانی اعلٰی اقدار اس ميں بصورت نصب العين آ جاتی ہيں

کا طرفدار صرف ايک شخص کے عنوان سے يا ايک شخص کا دشمن صرف ايک شخص کے عنوان سے نہيں رہتا شخص 
وه ظلم کا دشمن ہوتا ہے نہ کہ ظالم کا۔ اس کی عادل کی طرفداری اور ظالم کی ‘ اور عدل کا طرفدار ہوتا ہے نہ کہ عادل کا

  ی اور مسلکی ہوتی ہے۔دشمنی نفسياتی اور ذاتی دباؤ کا نتيجہ نہيں ہوتی بلکہ اصول
يہ وجدان تمام جماعتوں کا ‘ وه اسالمی اقدار کی جستجو کے لئے ہے‘ جو اسالمی وجدان ہماری سوسائٹی ميں پيدا ہوا ہے

  مشترکہ وجدان ہے اور تمام طبقات کو ہم آہنگ کر کے ايک ہی حرکت ميں چال رہا ہے۔
يں ہونے والے واقعات ميں ملتی ہيں اور ان حاالت ميں اس تحريک کی جڑيں ہمارے ملک ميں اس صدی کے آخری حصہ م

  جہاں ان واقعات نے ہماری سوسائٹی کے اسالمی اقدار سے الجھنے کی کوشش کی۔
يہ ظاہر ہے کہ ہمارے ملک ميں آخری نصف صدی ميں ايسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اسالمی اقدار کی مخالف 

ہ ان مصلحوں کی الئی ہوئی اصالحوں کو سبوتاژ کيا جائے جو بيسوی صدی کے سمت اختيار کی اور جن کا مقصد يہ تھا ک
  ايسے حاالت بغير کسی شديد ردعمل کے زياده دير تک نہيں ره سکتے تھے۔‘ آخر ميں چالئی گئيں

  ايران ميں نصف صدی کے اخير ميں کيا ہوتا رہا؟ اس کو مختصراً مندرجہ ذيل صورت ميں پيش کيا جا سکتا ہے:
  جديد نوآبادياتی نظام کا نفوذ۔‘ مل استبداديت اور ہر قسم کی آزادی کا خاتمہ۔ مک١
  اقتصادی اور تہذيبی استعمار کو نافذ کرنا۔‘ يعنی ايک خطرناک اور ناقابل ديد صورت ميں سياسی‘ ۔ نفوذ استعمار نو٢
  ر دينا۔بلکہ دين کو ميدان سياست سے بالکل الگ ک‘ ۔ دين اور سياست ميں دوری پيدا کرنا٣
مہمدی ہجری کی ‘ ۔ ايران کو زمانہ جاہليت قبل از اسالم کی طرف لے جانے اور مجوسی تہذيب کے اجراء کی کوشش۴

  مجوسی کيلنڈر ميں تبديلی اس بات کی مظہر ہے۔
  ۔ اسالمی بيش بہا تہذيب ميں تحريف اور تبديلياں ال کر اس کو موہوم ايرانی کلچر ميں تبديل کرنا۔۵
  سلمانوں کو بے دريغ قتل کرنا اور سياسی ليڈروں کو جيلوں ميں اذيتيں دے دے کر مارنا۔۔ ايرانی م۶
  ۔ نام نہاد اصالح کے باوجود سوسائٹی ميں طبقاتی تفاوت کا پيدا کرنا۔٧
  ۔ غير مسلموں کو مسلمانوں پر حکومت ميں اور ديگر تمام شعبو ں ميں فوقيت دينا۔٨
ا تو براه راست تحريف کرنا اور ختم کرنا يا لوگوں کی کلچرل اور سوشل زندگيوں ميں فساد۔ اسالمی قوانين اور اقدار ميں ي٩

  کی ترويج اور اشاعت کی شکل ميں اسالمی قوانين کا خاتمہ کرنا۔
۔ ادبيات فارسی کے خالف پروپيگنڈه کرنا اور يہ جتالنا کہ فارسی زبان کو بيرونی اصطالحات سے نجات دالئی جا رہی ١٠

  النکہ وه اس فارسی ادب کو تباه کر رہے تھے جو ہميشہ اسالم کا حافظ و نگہبان رہا تھا)۔ہے (حا
اسالم دشمن ممالک جيسے اسرائيل کے ‘ ۔ اسالمی ممالک کے ساتھ روابط کرنا اور غير ممالک کے ساتھ استوار کرنا١١

  ساتھ تعلقات بڑھانا۔
ائٹی کے مذہبی ضمير کو زخمی کيا اور بحران کا پيش خيمہ ثابتہماری سوس‘ ان حاالت نے جو تقريباً آدھی صدی تک رہے
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  ہوئے۔
دوسری طرف بين االقوامی سطح پر ہونے والے واقعات نے لبرل مغرب اور سوشلسٹ مشرق کے جھوٹے سياسی پروپيگنڈه 

تبديل ہو گئيں۔ انہی  وه نااميدی اور مايوسی ميں‘ کو بے نقاب کر ديا۔ روشن خيال طبقات کو جو اميديں ان دونوں سے تھيں
مصنفين اور مولفين اس مشن ميں کامياب ہونے لگے کہ‘ سکالرز‘ ناقدين‘ حاالت ميں پچھلے چند سالوں سے اسالمی محققين

  نوجوان نسل کو اسالم کی دلکش اور کارآمد تعليمات سے آگاه کيا جائے۔
جہ سے مغموم و فکرمند تھے اور اس موقع کی ايران کے بہادر اور جوشيلے مذہبی رہنما عرصہ سے ان زيادتيوں کی و

تالش ميں تھے کہ کب انقالب کے لئے اٹھا جائے؟ ظلم اور دباؤ کی چکی ميں پچھلے پچاس سال سے پسنے والی قوم نے 
يک لخت اسالمی تعليمات کی آواز پر لبيک کہا اور متحد ‘ جو مغرب پسند اور مشرق پسند کے پروپيگنڈه ميں محصور تھی

  ٹھ کھڑی ہوئی۔ ايرانی اسالمی تحريک ميں يہ اسباب کافی کارگر ثابت ہوئے۔ہو کر ا
ديہاتوں دور دور دراز عالقوں ميں رہنے ‘ قصبوں‘ شہروں‘ اسالمی انقالب کے نعره نے تمام ملک کو اپنی لپيٹ ميں لے ليا

ليکن ان تمام ‘ ب بھی نہيں کرايا گياکسی ايک نعره کا انتخا‘ والے لوگوں کو کسی ايک الئن کا انتخاب نہيں بتايا گيا ہے
نعروں سے لوگوں کی آشنائی ان کے اندر صرف اسالمی ضمير کے بيدار ہونے پر ہوئی۔ کيا ان نعروں ميں کوئی ايک نعره 

 بتايا جا سکتا ہے جو کہ غير اسالمی ہو؟

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  تحريک کے مقاصد 
يہ تحريک کن مقاصد کے حصول کے لئے چالئی گئی اور يہ کيا چاہتی ہے؟ کيا يہ ڈيموکريسی چاہتی ہے؟ کيا يہ ہمارے 
ملک سے استعماريت کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ کيا يہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے ابھری ہے؟ کيا يہ نسلی امتياز سے 

ے؟ کيا يہ استبداديت کو ختم کرنے کے لئے ہے؟ اور کيا يہ ماديت چھٹکارا حاصل کرنے اور مساوات کے لئے چالئی گئی ہ
  پرستی کے اثر کو زائل کرنے کے لئے ہے؟ وغيره وغيره۔

تحريک کی نوعيت کے پيش نظر جو بتائی جا چکی ہے اور ان بيانات و اعالنات کی روشنی ميں جو اس تحريک کے رہنما 
اس“ ہاں”دونوں صورتوں ميں ديا جا سکتا ہے۔ “ نہ”اور “ ہاں”ت کا جواب مندرجہ باال سواال‘ گاہے بگاہے ديتے رہتے ہيں

اس لئے کہ يہ تحريک ايک مقصد ميں محصور نہيں “ نہ”لئے کہ اوپر ديئے گئے تمام مقاصد اس تحريک کے ہدف ہيں اور 
ہے اور اس کے متعلق“ ناقابل تقسيم کل”کيونکہ اسالم ايک ‘ اسالسمی تحريک کسی صورت ميں بھی محدود نہيں ہوتی‘ ہے

  کچھ مقاصد کے محسوس کر لينے سے اس کا کردار ختم نہيں ہو جاتا ہے۔
تاہم اس کا يہ مقصد ہرگز نہيں کہ موقع شناسی کے پيش نظر کچھ مقاصد کو دوسروں پر فوقيت نہيں اور مختلف مقاصد کے 

ی کو پيش نظر رکھتے ہوئے بتدريج نہيں آيا حصول و مراحل کو ملحوظ خاطر نہيں رکھتا ہے۔ کيا اسالم خود موقع شناس
کل جب يہ مرحلہ طے کر‘ ہے؟ آج تحريک نفی و انکار کی منزل پر ہے اور استبداد و استعمار پر کاری ضرب لگا رہی ہے

  کے اثبات اور تعميرنو کی منزل آئے گی تو دوسرے مسائل توجہ طلب ہوں گے۔
لسالم کے اصالحی مقاصد کا تذکره کيا تھا جو نہج البالغہ ميں پائے اس مضمون کے شروع ميں ہم نے حضرت علی عليہ ا

جاتے ہيں۔ ہم نے يہ بھی بتايا کہ اصالحی مقاصد کی اسی طرح کا نظريہ ان کے بيٹے حسين عليہ السالم کا بھی تھا۔ امام 
ميں خطاب کرتے  ع)نے عہد معاويہ ميں ايام حج کے دوران ميں صحابہ اور ممتاز شخصيات کے ايک اجتماع(١حسين

ہر دور ‘ انہوں نے جو اصالحی مقاصد بيان فرمائے وه تمام اسالمی تحريکوں پر حاوی ہيں‘ ہوئے اس نظريہ کی تشريح کی
انہوں نے کلی مقاصد ‘ ميں کسی نہ کسی اسالمی اصالحی تحريک نے ان مقاصد ميں سے کسی خاص جز يا فرع کو ليا ہے

  ان چار جملوں ميں ارشاد فرمائے:

  ترد المعالم من دينک ) ١
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يعنی اسالم کے ‘ واپس اليا جائے‘ خدا کے راستے کی محو شده نشانيوں کو جن کے بغير اسالم کی پہچان نہيں ہو سکتی
بنيادی اصولوں کی واپسی اور اسالم حقيقی کا احياء۔ بدعتوں کو ختم کر دينا چاہئے اور اصلی سنت کو دوباره جاری کيا جانا 

  روحی اور ضميری اصالح الئی جانی چاہئے۔‘ لفظوں ميں خود اسالم کے اندر فکری دوسرے‘ چاہئے

  نظہد االصالح فی بالدک ) ٢
‘ وه بنيادی حقيقی اور دوررس نتائج کی حامل اصالح الئی جانی چاہئے جو ہر مشاہده کرنے والے کی توجہ مبذول کرائے

  يں يعنی خلق خدا کے انداز زندگی ميں بنيادی تبديلياں الئی جائيں۔لوگوں کی زندگی ميں بہبود و بہتری کی عالمات نظر آئ

  يا من المظلومون من عبادک ) ٣
يعنی ‘ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کيا جائے‘ خدا کے مظلوم بندوں کو ظالموں کے شہر سے پناه دی جائے

  انسانوں کے اجتماعی روابط ميں اصالح کی جائے۔

  حدودک  تقام المعطلة من) ۴
اسالمی ‘ دوباره اصلی حالت ميں النا‘ خدا کے معطل شده مقررات اور اسالم کے قوانين کو جن ميں نقص پيدا کر ديا گيا ہے

يعنی مدنی اور اجتماعی معامالت ‘ حدود اور قوانين کے ذريعے لوگوں کی اجتماعی زندگی پر اسالم کی حاکميت بحال کرنا
  ميں اسالمی نظام قائم کرنا۔

مصلح جو اوپر ديئے گئے چار اصولوں پر عملی جدوجہد کے ذريعے اس قابل ہوا کہ لوگوں کے اذہان کو اصلی اسالم  ہر
‘ مکان‘ کی طرف لے جائے اور بدعتوں و خرافات کا خاتمہ کر دے۔ جس نے عمومی زندگيوں ميں اصالح کر کے خوراک

احساس اخوت اور ‘ بھائی چاره‘ انسانوں ميں برابری جس نے روابط انسانی کے تحت‘ طبی امداد اور تعليم مہيا کی
ہمسائيگی کو برقرار رکھا اور جو سوسائٹی کو ايسا نظام حکومت دے جو خدائی اور اسالمی حاکميت اور انتظام حکومت پر 

 مبنی ہو تو يقينا اس نے بحيثيت ايک مصلح انتہائی کاميابی حاصل کر لی۔

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  تحريک کی قيادت 
ليکن جب ايک تحريک اسالمی ہو اور اس کے مقاصد بھی‘ کوئی تحريک بغير قيادت کے کاميابی سے ہمکنار نہيں ہو سکتی

  کلی طور پر اسالمی ہوں تو اس کی قيادت کونسا ليڈر کرے؟ يا کونسے ليڈروں کا گروپ کرے؟
پھر رہنما مکمل طور پر ‘ سب سے پہلے قيادت کو ان تمام شرائط پر پورا اترنا چاہئے جو کہ اس کے کام کے متعلق ہوں

سياسی اور معنوی سے کماحقہ آگاه ہونا چاہئے۔ وه ‘ اجتماعی‘ اسالم شناس ہونے چاہئيں اور ان کو اسالم کے فلسفہ اخالقی
ہستی کی ضرورت اور ‘ خالق ہستی‘ مبداء‘ وه ہستی خلقت‘ ت رکھتے ہوںاسالم کے فلسفہ جہان بينی سے مکمل واقفي

وه انسان اور سوسائٹی کے بارے ميں مکمل اور عميق آگاہی رکھتے ہوں۔ ‘ وجوہات وغيره کے بارے ميں علم رکھتے ہوں
ے بارے ميں ايک يہ بہت ضروری ہے کہ يہ رہنما فرد کی سوسائٹی کے ساتھ روابط کے سلسلے ميں اسالمی آئيڈيالوجی ک

واضح ذہن رکھيں کہ انسان سوسائٹی بنانے ميں کيا کردار ادا کرتا ہے؟ وه سوسائٹی ميں کن چيزوں کو عزيز رکھتا ہے؟ اور
کن چيزوں کے خالف ہونے کی صالحيت رکھتا ہے؟ اور اس کے آخری مقاصد کيا ہيں؟ اور وه ان مقاصد کی تکميل کے 

  ہے؟لئے کون سے راستے استعمال کرتا 
جن کی رسومات سے آزاد اسالمی معاشره ميں پرورش ہوئی ہو ‘ يہ ظاہر ہے کہ صرف وه اشخاص قيادت کر سکتے ہيں

لٰہذا صرف مذہبی اور روحانی قائدين ہی اسالمی ‘ فقہ اور معارف اسالمی سے مکمل آگاہی رکھتے ہوں‘ سنت‘ اور جو قرآن
ھ) ميں ايک مسلم ١٣٩۶اور آٹھ مہينے قبل (بارہويں محرم کی شب  تحريکوں کی قيادت کر سکتے ہيں۔ تقريباً ايک سال

ميں نے پہلے نہيں سوچا تھا کہ يہ اجتماع ايک درجن سے زياده خصوصی ‘ خواتين اور مردوں کے اجتماع ميں مدعو تھا
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ايران سے دور دوستوں پر مشتمل ہو گا۔ کچھ صاحبان نظر اور اسالمی مفکرين بھی وہاں موجود تھے۔ آج ان ميں سے کچھ 
  کچھ جال وطن کر ديئے گئے ہيں اور کچھ فوت ہو چکے ہيں۔‘ ہيں

مذہبی معامالت ميں ‘ وه سننے والے تمام اسالمی‘ کيونکہ يہ اجتماع مسلمانوں پر مشتمل تھا‘ موقع و محل کے پيش نظر
ايسی تقريريں کريں کہ شرکاء کو لٰہذا تمام بولنے والوں اور خود مجھ سے التجا کی گئی تھی کہ ہم ‘ دلچسپی رکھتے تھے

  کچھ فائده پہنچے۔
ميں خود شش و پنج ميں گرفتار تھا کہ موضوع سخن کيا ہونا چاہئے؟ خصوصاً اس بات کی وجہ سے کہ يہ تقرير ٹيپ ہونی 

ی اور اچانک سننے والوں ميں سے ايک غير ذمہ دار آدمی نے ايک بات کہ‘ تھی اور بعد ميں طلباء ميں تقسيم کی جانی تھی
  اس کی بات کا خالصہ يہ ہے:‘ وہی ميرا موضوع سخن بن گيا

  “لوگوں کو ان علوم (اسالمی معارف) کے شر سے نجات دالئی جائے۔”
کيونکہ يہ باتيں ‘ جو ميں نے اس سوال کے جواب ميں کہی تھيں‘ اس وقت ميں ان باتوں کو ياد کرنے کی کوشش کروں گا

  ہمارے موضوع کے متعلق ہيں۔
  نے فلسفہ کے بارے ميں يہ جملے کہے ہيں کہارسطو 

اگر تم فلسفی بننا چاہتے ہو تو اپنے کو فلسفيانہ رنگ ميں رنگو اور اگر تم فلسفی نہيں بننا چاہتے تو بھی اپنے آپ کو فلسفی ”
  “رنگ ميں رنگو۔

کرو اور اگر غلط ہے تو اس کی توضيح ميں اس طرح کروں گا کہ ارسطو نے کہا کہ اگر فلسفہ صحيح ہے تو اس کی تائيد 
اگر فلسفہ قابل تائيد ہے تو چاہئے کہ فلسفی ہو کر فلسفيانہ انداز ميں اس کی تائيد کرو اور اگر فلسفہ ناقابل ‘ اس کا انکار کرو

تائيد ہے تو چاہئے کہ فلسفی بن کر فلسفيانہ انداز ميں اس کی تريد کرو۔ اس وجہ سے ہر حالت ميں فلسفے کا جاننا ضروری 
اور کسی فلسفہ کا انکار بھی ايک فلسفہ کی قسم ہے۔ وه لوگ جو کچھ علوم کو اس طرح حاصل کر ليتے ہيں کہ ان کے  ہے

يہ بہت سخت غلطی ‘ علوم کا فلسفيانہ غور فکر سے کوئی باہمی رشتہ نہيں ہوتا اور يہ لوگ فلسفہ کی نفی کرنے لگتے ہيں
  ميں مبتال ہيں۔

‘ تمدن جہاں اور جہاں کے معارف‘ سالم نے ہزاروں سال کے عرصہ ميں انسانی معاشرهاس بات سے قطع نظر کہ علماء ا
‘ قانون اور ادبيات کے سلسلے ميں کوئی خدمت کی ہے يا نہيں‘ فلسفيانہ علوم‘ علوم انسانی‘ علوم طبيعات‘ علوم رياضيات

فلسفہ تعليم و ‘ ہمارا فلسفہ زندگی‘ لسفہہمارا ف‘ ليکن ميں کہتا ہوں کہ ہماری فقہ‘ حاالنکہ بے شک انہوں نے خدمت کی
ايک فلسفہ بنتا ہے اور‘ ادبيات اور ہمارے قوانين کو قبول کرتا ہے تو وه ايک فقيہ بنتا ہے‘ احاديث‘ تفسير‘ اخالقيات‘ تربيت

کر کے سوچ ايک عارف بنتا ہے اور اگر وه اس کی نفی کرتا ہے تو اس کو بھی ان علوم کو سمجھنا چاہئے اور ان کو اکٹھا 
و بچار کے بعد ان کی ترديد کرنی چاہئے۔ يہ قطعاً صحيح نہيں ہے کہ ايک آدمی جو ايک فلسفہ اور فقہ کی کتاب کے متعلق 

  وه صرف کتاب کو ديکھ کر ہی اس کی ترديد کر دے۔‘ کچھ نہيں جانتا
سی اجتماع تحريک کے لئے ک‘ ميں اپنے نقطہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہماری تحريک عمالً عروج پر ہے

بصورت ديگر معاشرتی وابستگياں اس پر ‘ ضروری ہے کہ فکری اور کلچرل تحريکيں اس کی پشت پناہی پر ہونی چاہئيں
حاوی ہو کر اس اجتماعی تحريک کو جذب کرنا شروع کر ديتی ہيں اور اس کا رخ موڑ ديتی ہيں۔ ہم ديکھتے ہيں کہ کچھ 

دوسری‘ ناواقف تھے اور وه مکھی کی طرح دوسرے معاشروں کے جالے ميں پھنس گئے لوگ اسالمی تمدن کی دولت سے
طرف وه اسالمی معاشرتی حريک جو ہماری اپنی اجتماعی تحريک سے نکلی ہے وه اپنے قديمی کلچرل سے مستفيد ہوتی 

م کی تحريک کو اس طرح ہے اور دوسرے خارجی کلچر سے متاثر نہيں ہوتی۔ يہ ہمارے لئے کافی نہيں ہو گا کہ ہم اسال
مثالً ہم مارکسزم يا دوسرے نظريات کو ‘ چالئيں کہ دوسرے کلچرز کی اينٹوں سے اپنے کلچر کی عمارت کی تعمير کريں

بلکہ ‘ ديکھيں اور ان کو اسالم ميں مالنے کی کوشش کريں۔ اس لئے يہ ضروری ہے کہ ہم صرف اسالم کی ہدايت نہ کريں
فلسفہ اٰلہی جو اسالمی تعليمات کے متن ‘ فلسفہ دين‘ فلسفہ اقتصاديات‘ فلسفہ سياسيات‘ سفہ تاريخفل‘ اسالم کے فلسفہ اخالق

  کی تدوين کريں اور ہمارے افراد ان کو اختيار کريں۔‘ ميں موجود ہيں
مال ‘ ناابو علی سي‘ قيادت کی اہميت پر مزيد روشنی ڈالنے کے لئے ميں يہ کہتا ہوں کہ آج ہميں خواجہ نصيرالدين طوسی

ليکن يہ علماء ہم ايسے نہيں چاہتے ‘ شيخ بہائی اور محقق حلی جيسے بزرگ علماء کی ضرورت ہے‘ شيخ انصاری‘ صدار
بلکہ اوپر ديئے ہوئے علماء دور عصر کے مزاج کے مطابق ہونے چاہئيں اور ‘ جيسے جيسے وه اپنے اپنے ادوار ميں تھے

  ہونے چاہئيں۔وه اس دور کے تمام احساسات سے بخوبی واقف 
ميرے ‘ ميں اپنے سوال کو سمجھانے کے لئے مزيد کہوں گا کہ کچھ نوجوانوں نے جو ولولہ انگيز جذبہ ايمانی رکھتے ہيں

اب اسالمی علوم کے سيکھنے کی ‘ سے رائے طلب کی کہ وه يونيورسٹيوں کی تعليم مکمل کر کے ڈگرياں لينے والے ہيں
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نے شوقين ہيں کہ وه يونيورسٹی کی تعليم کو فوراً ختم کر کے اسالف کی تعليمات کو خواہش رکھتے ہيں۔ ان ميں سے کچھ ات
ليکن ميں نے ان سے اتفاق نہيں کيا اور ان کو نصيحت کی کہ وه يونيورسٹی کی تعليم ادھوری نہ ‘ سيکھنا چاہتے ہيں

کو رائے دی کہ کچھ ان ميں تعليم مکمل چھوڑيں بلکہ اس کو مکمل کر کے پھر اپنی پسند کی الئن اختيار کريں۔ ميں نے ان 
کرنے کے بعد سائنسی علوم کے خاص خاص شعبوں ميں مہارت حاصل کريں اور کچھ اپنے آپ کو مذہبی علوم کے لئے 

  وقف کريں۔ ميں نہيں چاہتا کہ کافی سارے لوگ عوامی فنڈ پر گزاره کريں۔
ہ طالب علم زمانہ قديم کے علوم اور جديد سائنسی علوم اس طرح سے ي‘ نوجوانوں کا يہ رجحان ايک صحت مندانہ فعل ہے

  ميں ايک رابطہ کا کام کريں گے اور اس سے بيش بہا اسالمی فائده پہنچے گا۔
  يہ خالصہ پيش کيا جا سکتا ہے:‘ ان نظريات کو سميٹنے پر جو ميں نے اس اجتماع ميں پيش کئے

يہ علمائے اسالم اسالمی ‘ ا سارا دار و مدار ہے اور ہونا چاہئےيہ عظيم اور خود کفيل اسالمی کلچر ہے جس پر تحريک ک”
  “کلچر کے ماہرين اور زمانہ شناس ہيں جو قيادت کر سکتے ہيں اور جن کو کرنی چاہئے۔

کے عنوان سے ايک مقالہ تھا۔ يہ مقالہ ايک “ در روش”جس ميں ‘ چند روز پيشتر ميرے ايک دوست نے ايک کتاب دی
ليکن اس کا عقيدت مند ہوں۔ اس ‘ الہا سال سے يورپ ميں رہا ہے۔ ميں اس ے کبھی نہيں مال ہوںجو س‘ دوست نے لکھا

اور حرکت کی “ بنياد”، “حرکت”اس مقالہ کے شروع ميں اس نے ‘ پر بحث کی ہے“ روايتی ليڈرشپ”مقابلہ ميں اس نے 
نظاموں اور قالبوں کی ‘ ريک پيدا کرتی ہےبنياد ميں تبديلی کو بيان کيا ہے کہ کس طرح حرکت ماہيت ميں تغير اور تح

کی ساکن ميں تبديلی پر بھی بحث کی ہے۔ اگر ہماری اجتماعی طاقتيں موج در موج“ متحرک”اس نے ‘ صورت ميں آتی ہے
کيونکہ عمل اور فکر کو ايک ‘ اٹھيں اور جذب ہو جائيں تو يہ حرکت کی بنياد ميں تبديلی کی وجہ ہے۔ يہ اس لئے ايسا ہے

پھر فرض کر ‘ قالبوں کو ختم کر دينا چاہئے‘ لٰہذا سب سے بنيادی کام يہ ہے کہ قالب‘ و قالب دينے کی ضرورت ہے شکل
اس کے بعد اس‘ پس اسالم قالب شکنی کا دين ہے‘ لينا کہ دين اسالم نوجوان کا دين ہے اور نوجوان قالبوں کو ختم کرتے ہيں

  جو اس وقت ہمارے زيربحث ہے۔‘ کی ہےکے سوال پر بحث “ سنتی روايتی ليڈرشپ”نے 
ہم بيان کی ‘ ميرا يہ ناديد دوست ہميں اس بات کی اجازت دينے پر پس پشت نہيں کرے گا کہ اس کے بيان پر تنقيد کی جائے

  کمزوريوں اور کوتاہيوں کی نشان دہی کو خوش آمديد کہيں گے۔
ليکن اس ‘ جنبش کے لئے ثبات کا انکار ضروری ہےوه يہ ہے کہ حرکت اور ‘ پہلی بات جو ہمارے دوست نے سوچی ہے

  نہ کہ ترقی و ارتقاء۔‘ نے يہ نہيں سوچا کہ اگر حرکت ثبات کے بغير ہو تو اس کا نتيجہ ابتری اور بے نظمی ہے
حرکت اور کمال کی تعليم ديتا ہے وہاں وه صراط مستقيم کی تعليم بھی ديتا ہے۔ انسان کو جب صراط ‘ قرآن جہاں ہدايت

قيم پر چلنا ہے تو يہ صراط مستقيم بذات خود کيا ہے؟ کيا صراط مستقيم ہدايت کرتا ہے؟ کيا يہ راستہ بھی متحرک ہے؟ مست
کيا يہ صراط مستقيم محافظ ہے اور ان کا نگراں ہے جو کہ اس راستے کو اختيار کرتے ہيں؟ کيا يہ حرکت کو بنياد ميں 

ں کے لئے يہ گناه ہے کہ وه کلچر کے پاسدار ہيں؟ يعنی اس کلچر کے جو تبديل کرنے واال عامل ہے؟ کيا روايتی رہبرو
  کمال اور حرکت کے ساتھ صراط مستقيم پر ہے۔

  عالمہ اقبال نے کيا خوب کہا:
  “زندگی صرف تغير اور ساده نہيں ہے۔”

  اس کے اندر بقاء و دوام کے عناصر موجود ہيں اور مزيد کہتا ہے کہ
  “نہ کہ حکومت استبداد کی وفاداری کا۔‘ ی کا مطالبہ کرتا ہےاسالم خدا کے ساتھ وفادار”

لٰہذا خدا کے ساتھ وفاداری کا مطلب اپنی طبيعت مثالی کے ساتھ وفاداری ‘ اور خدا ہر زندگی کی اخروی روحانی بنياد ہے
اور“ ابديت”ندگی ميں ہے۔ ايک سوسائٹی جو اس حقيقت پسندانہ نکتے پر يقين رکھتی ہو اسے چاہئے کہ وه بذات خود اپنی ز

اس تغير‘ اجتماعی حيات کی تنظيم کے لئے ابدی اصول اس کے پاس ہونے چاہئيں‘ کی آپس ميں سازگاری پيدا کرے“ تغير”
  دائمی دنيا ميں جو چيز ابدی و دائمی ہے وه ہمارے لئے ايک مضبوط جگہ کھڑے ہونے کے لئے مہيا کرتی ہے۔

تو وه يہ جانتا کہ ‘ اگر وه اسالمی کلچر سے بخوبی واقف ہوتا‘ يں اشتباه کيا ہےم“ ثابت”اور “ ساکن”ہمارے دوست نے 
تغير اور متغير ہونا بغير ثبات کے ناممکن ہيں۔ ہر چيز جو حرکت کرتی ہے يا کم از کم منزل اور مرحلہ ميں تبديلی واقع 

اس ميں کوئی ‘ دار بذات خود ثبات ہےوه م‘ وه ايک خاص معين مدار ميں حرکت کرتی ہے يا تبديلی التی ہے‘ ہوتی ہے
  وه چيز جو تبديل ہوتی ہے يا کچھ عبور کرتی ہے وه مرحلہ و منزل ہے نہ کہ مدار اور راستہ ہے۔‘ تبديلی يا حرکت نہيں

آئيڈيالوجی اور کلچر کا وجود ‘ مکتب‘ حتٰی کہ اصول حقائق‘ کا قائل ہے“ وجود تاريخی”اگر ہمارے دوست ہر چيز کے 
  سے کيا چاہتا ہے؟‘ تو پھر ہزار اور چار سو سال پرانے اسالم جس کی جان و دل سے وه دفاع کرتا ہے‘ وناتاريخی ہ

نہ کہ بنياد و نظام۔ ‘ جو اپنے وجود کو دائمی زندگی بخشتا ہے‘ شايد يہ کہا جائے کہ اسالم بذات خود حرکت اور جنبش ہے
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يہ اسالمی سوسائٹی ہے ‘ نہ جنبش ہے اور نہ جنبش دينے واال‘ حرکہمارا جواب يہ ہے کہ اسالم نہ تو حرکت ہے اور نہ مت
‘ جو اسالم کے مدار ميں اور صراط مستقيم پر حرکت کر رہی ہے يا چاہئے کہ اسالمی سوسائٹی کو حرکت ميں ہونا چاہئے

  نہ کہ اسالم کو۔
اپنی اصل روح سے محروم ہو جاتا ہے  يہ صحيح ہے کہ بعض دفعہ کوئی عظيم ہلچل مچا دينے واال واقعہ يا اجتماعی واقعہ

  اور آداب و رسوم و تکلفات کا ايک بے اثر سلسلہ باقی ره جاتا ہے۔
  ع)نے فرمايا ہے کہ(١حضرت اميرالمومنين علی

امويوں کے ہاتھوں ميں اسالم کی ايسی مثثال تھی جيسے کوئی شخص کسی برتن کو الٹا پکڑے ہوئے ہو اور برتن ميں ”
  “حتٰی کہ برتن خالی ہو جائے اور صرف برتن اس کے ہاتھ ميں رہے۔‘ يچے گر رہی ہوموجود تمام چيز ن

  يکفا االسالم کما يکفا االنا
 ايک مثال سے ميں اس کی مزيد توضيح کرنا چاہتا ہوں۔‘ يہ اجتماعی عمل حرکت کو بنياد ميں تبديل کرنے کے مترادف ہے

  يہ عزاداری کے جس کے متعلق کہا گيا ہے:‘ ی بنياد ميں تبديلی ہےامام حسين عليہ السالم کی روايتی عزاداری حرکت ک
  من بکی او بکی او بتا کی و جبت لہ الجنة

ابن زياد اور اس کے ساتھيوں سے اظہار ‘ بہت سی اہم باتيں اس ميں پنہاں ہيں۔ عزاداری کا اصل فلسفہ يہ ہے کہ يزيد
ع)نے ايک وقت ميں ايک مکتب کی (١مايت کی جائے۔ حسينع)کی طرفداری اور ح(١بيزاری کيا جائے اور امام حسين

وه ايک ہی وقت ميں ايک اجتماعی اور معين شده سوسائٹی کے طور طريقوں کی مثال بن گئے اور ‘ صورت اختيار کی
حقيقت ميں ايک آنسو کا قطره بہانا ذاتی قربانی کے مترادف ‘ دوسرے معين شده طور طريقوں کی نفی کرنے والے بن گئے

  ے۔ہ
شہداء پر برمال آنسو ‘ ع)ميں شموليت اختيار کرنا(١سخت ترين يزيدی شرائط اور پابنديوں کی موجودگی ميں حزب حسينی

حقيقت ميں ‘ سچوں کی حمايت کا بہ بانگ دہل اعالن کرنا اور اہل باطل کے خالف اہل حق کے ساتھ مل کر جنگ کرنا‘ بہانا
ايک موج‘ ع)کی عزاداری حقيقت ميں ايک حرکت ہے(١ع)بن علی(١ہے کہ حسين ذاتی قربانی کی قسميں ہيں۔ يہ ظاہر کرتا

  ہے اور ايک اجتماعی جنگ ہے۔
حتٰی کہ برتن کا تمام ‘ ليکن زمانے کے ساتھ ساتھ يہ فلسفہ اور يہ روح معدوم ہوتی گئی اور برتن خالی ہونا شروع ہو گيا

ھ لوگ جمع ہو کر عزاداری کے مراسم ميں مشغول رہتے ہيں۔ ان بن گئی کہ کچ“ عادت”مواد ختم ہو گيا اور يہ صرف ايک 
اجتماعی نقطہ نظر سے اس کو کوئی بامعنی اور نتيجہ ‘ کے بحث و مباحثے کسی ايک اجتماعی سمت کا تعين نہيں کرتے

تيار کر گئی خيز عمل قرار نہيں ديا جا سکتا ہے۔ يہ نقطہ ايک مذہبی فريضہ سمجھا جاتا ہے اور مذہبی رسم کی حيثيت اخ
ہے اور اس کا عہد حاضر کے حسينيوں اور عہد حاضر کے يزيديوں اور عبداليوں سے کوئی سروکار نہيں رہا۔ يہی وه مقام 

يہ اتنی رسمی صورت اختيار کر گئی ‘ ہے جہاں حرکت بنياد يا عادت ميں تبديل ہو گئی ہے اور يہ ہے برتن کا خالی ہو جانا
بلکہ ان رسوم کی ‘ بر سے نکل آئے تو وه نہ صرف خوشی سے اس رسم ميں شريک ہو گاہے کہ اگر يزيد بن معاويہ ق

ادائيگی کے لئے ايک بڑے گروه کی تشکيل بھی کرے گا۔ ان اجتماعوں ميں لگاتار آنسو بہانے کا کيا فائده؟ يہ بات صحيح 
ے سوال يہ ہے کہ آيا ہمارا پرانا کلچرليکن ہمارے دوست س‘ ہے اور ميں نے کئی اجتماعات ميں اس کے متعلق بيان کيا ہے

آيت هللا خمينی اور طالقانی ان رسوم اور ‘ مدرس‘ کيا چيز ہے؟ کيا سيد جمال‘ جو کہ روايتی رہبری کی حفاظت ميں ہے
پھر ہم پوچھيں گے کہ رہنماؤں ميں سے کونسا ايسا رہنما ہے جو عوام ميں اتنا ہيجان اور … وضع داريوں کے محافظ ہيں؟

جتنا کہ روايتی ليڈرشپ پيدا کر سکتی ہے؟ کيا کوئی غير سمی رہنما پچھلے دس سال کے دوران ‘ پيدا کر سکے حرکت
  لوگوں ميں دس فيصد حرکت پيدا کر سکا ہے؟

سے روشن خيال طبقے کی طرف “ مذہبی علماء کے طبقے”کچھ ايسے بھی لوگ ہيں جو کہ اسالمی تحريک کی قيادت کو 
وه دالئل ديتے ہيں کہ ايرانی سوسائٹی ايک مذہبی سوسائٹی ہے اور اجتماعی عمر کے لحاظ سے ‘ منتقل کرنا چاہتے ہيں

جہاں صرف مذہبی نعروں نے لوگوں ميں حرکت پيدا کی۔ دوسری ‘ پندرہويں اور سولہويں صدی کے يورپ کی مانند ہے
پيدا کرنے واال مذہب ہے۔ آج کا ايران جو انقالبی اور حرکت ‘ طرف ايرانی لوگ مسلم ہيں اور شيعہ عقيده رکھتے ہيں

جہاں کی فضا ميں صرف مذہبی سانس لی جا ‘ اجتماعی صورت ميں پندرہويں اور سولہويں صدی کے يورپ کی مانند ہے
  سکتی ہے اور صرف مذہبی نعروں کی بناء پر ہيجان پيدا کيا گيا ہے۔

راد کا گروه موجود رہتا ہے جو انسانی خود آگاہی تيسری دليل يہ ہے کہ ہر سوسائٹی ميں ايسے مخصوص روشن خيال اف
رکھتے ہيں اور موجوده دور کے انسان کے مصائب و مسائل کا احساس رکھتے ہيں اور صرف اسی گروه ميں صالحيت ہے
کہ سوسائٹی کی آزادی کا بوجھ اٹھا سکيں۔ ايران کے آج کے روشن خيال اگر موجوده ايران اور موجوده يورپ کا آپس ميں 
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قابلہ کريں تو وه غلطی پر ہوں گے اور يہ ھھھھ ميں ہو گا کہ وه ايران کے لئے وہی نسخہ تجويز کريں جو يورپ کے لئے م
رسل اور سارتر تجويز کر رہے ہيں۔ پہلی بات تو يہ ہے کہ آج کا ايران پندرہويں اور سولہويں صدی کے يورپ کی سطح پر 

اسالم اور بالخصوص ‘ نہيں ہے“ مسيحيت”دوسری بات يہ ہے کہ اسالم نہ کہ بيسويں صدی کے يورپ کی سطح کا۔ ‘ ہے
‘جہاد اور شہادت کا مذہب ہے۔ ايران کے روشن خيال اس فريب نظر ميں نہ آئيں‘ آزادی‘ انقالب و خون‘ شيعی اسالم حرکت

ان ميں بھی مذہبی نقوش کو لٰہذا اير‘ کيونکہ آج کے يورپ ميں مذہب نہيں ہے اور وہاں مذہبی نقوش کو ختم کر ديا گيا ہے
ختم کر دينا چاہئے۔ انہيں معلوم ہونا چاہئے کہ نہ تو ايران يورپ ہے اور نہ اسالم مسيحيت ہے۔ ايران کے روشن خيال افراد 
‘ کو چاہئے کہ وه اس انقالب کے عظيم منبع سے حرکت اور طاقت حاصل کر کے اپنے لوگوں کی آزادی کی کوشش کريں

ان کے مطابق پہلی شرط يہ ہے کہ اس وقت مذہب کے جو محافظ ‘ کہ اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی ہيںليکن يہ يقينی ہے 
  ان کی نمبرداری ختم کرنی چاہئے۔‘ اور نگہبان ہيں

ہے نہ کہ “ حقيقت”ان روشن خيال افراد سے ميری پہلی گزارش يہ ہو گی کہ ان کو ياد رکھنا چاہئے کہ اسالم ايک 
، لٰہذا صرف وه افراد اسالم کی طاقت اور حرکت سے “ايک وسيلہ”ہے نہ کہ “ نصب العين”اور يہ ايک “ مصلحت”

نہ کہ وه جو اس کو مصلحت اور وسيلہ خيال کرتے ہيں۔ ‘ مستفيض ہو سکتے ہيں جو اس کو حقيقت اور ہدف سمجھتے ہيں
اب بيسويں صدی ميں اس کے  نہيں ہے جس سے سولہويں صدی ميں استفاده کيا گيا ہے اور“ اوزار”اسالم ايک ايسا 

ايک متمدن انسان اتنا ہی اس کی رہنمائی کا ‘ استعمال کی ضرورت نہ رہی ہو۔ اسالم انسانيت کے لئے صراط مستقيم ہے
محتاج ہے جتنا ايک غير متمدن انسان۔ يہ ترقی يافتہ انسان کو اتنی ہی آزادی اور نجات و سعادت عطا کرتا ہے جتنا ابتدائی 

يہ ايک بہت بڑا الميہ ہو گا کہ ہم اسالم کو محض ايک وسيلہ اور ايک مصلحت کے طور پر جہان بينی اور انسان ميں! 
اجتماعی حاالت کے لئے استعمال کريں۔ اس لئے ہم ان لوگوں سے اپيل کريں گے کہ وه ان حاالت کا ايک حقيقت پسندانہ 

ہيں ديکھتے تو ہرگز مصلحت اور وسيلہ کی نگاه سے بھی نہ جائزه ليں اور اسالم کو اگر وه حقيقت اور ہدف کی نگاه سے ن
  ديکھيں۔

اسالسم جس پر صرف اسالم کا خول چڑھايا … تاہم اگر اسالم ايک وسيلہ اور اوزار ہے تو پھر يہ حقيقی اسالم ہے نہ کہ وه
تو پھر اسالم کے اگر ہر وسيلہ اور اوزار کے استعمال کے لئے خصوصی مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے ‘ گيا ہو

لئے بھی ايسا ہونا چاہئے۔ کيا آپ تصور کر سکتے ہيں کہ ايک نام نہاد روشن خيال جو فالں پروفيسر کے ساتھ صبح کے 
کبھی اس نے ايسا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ حقيقی اور نقلی اسالم کی پہچان کی ‘ ناشتے ميں شريک رہتا ہے

  اد کے لئے اس علم کو استعمال کيا ہے؟جا سکے؟ اور کبھی سوسائٹی کے مف
تيسری بات اگر مجھے معاف کيا جائے تو عرض کروں گا کہ يہ قابل احترام روشن خيال افراد کافی دير کے بعد خواب سے 

کيونکہ قديم متولوں نے حرکت و قوت کے اس سرچشمے کی نشاندہی کی ہے اور وه اس سے استفاده کرنے‘ بيدار ہوئے ہيں
  اتر جائے۔“ خول”سے واقف ہيں اور وه اب نہيں چاہتے کہ ان کا  کے طريقوں

کے خوابوں کو بھول جائيں اور “ خول کے اتراؤ”اور “ انتقال اقتدار”لٰہذا ہم ان روشن خيالوں کو نصيحت کرتے ہيں کہ وه 
  عالم انسانيت کی دوسری خدمت اور اس کے متعلق فکر کرنے پر اپنی توجہ مبذول کريں۔

اسالم کی طاقت اور صالحيت کو اسالم کے ان متوليوں کے لئے چھوڑ دينی چاہئے جو اسالم کی ‘ المی تہذيباس‘ اسالم
  نگہداشت کرتے ہيں اور جو اسالم کے ماحول ميں پروان چڑھے ہيں اور جن کے اوزاروں سے عام لوگ مانوس ہيں۔

اور انہوں نے اسالمی دنيا ميں جو ہيجان اور انقالبی  ميں سيد جمال کی سرگرميوں“ اقبال معماِر تجديد بنائے اسالم”رسالہ 
  کے بارے ميں تجزيہ کرتے ہوئے درج ہے کہ‘ کيفيت برپا کر دی

اس نے اتنی طاقت اور اثر کيسے حاصل کيا؟ وه کيا اسباب تھے جو اس بات کے موجب بنے کہ تن تنہا ايک شخص کی ”
کيا يہ اس سبب کے عالوه کوئی سبب تھا کہ مسلمان ‘ اترتی رہی آواز مملکتوں کے حدود کو توڑ کر لوگوں کے دلوں ميں

تہذيب کے ‘ اس آواز کو اپنے کسی شناسا کی آواز محسوس کرتے تھے۔ محسوس کرتے ہيں کہ يہ آواز اپنی درخشاں تاريخ
تھی اور نہ ہی باہر  ضمير کی گہرائيوں اور اعلٰی افتخار سے ابھری تھی۔ انہوں نے ديکھا کہ يہ آواز کوئی اجنبی آواز نہيں

بيت ‘ قادسيہ‘ احد‘ مدينہ‘ مکہ‘ کے خياالت کی عکاسی کرنے والی آواز تھی۔ يہ انہی آوازوں کی گونج تھی جو کبھی حرا
جبل الطارق اور صليبی جنگوں کے دوران ابھری تھيں۔ يہ وہی صدا تھی جو عزت و وقار کے لئے جہاد کرنے ‘ المقدس

  “يخ اسالم ميں يہ صدا بار بار گوش گزار ہوتی رہی۔کے لئے بلند کی گئی اور تار
اس کی صدا تہذيبی روح کی گہرائيوں سے‘ بالکل ٹھيک ہے اور حقائق پر مشتمل ہے‘ يہ جو کچھ سيد کے بارے کہا گيا ہے

روح نے  اور اسالم کی پرافتخار تاريخ سے نکلی تھی۔ يہ اس لئے کہ سيد بذات خود اسی تہذيب کی پيداوار تھا اور اس کی
  اسی تہذيب ميں نشوونما پائی۔
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نڈر اور صاحب علم افراد کے‘ ايران کی اسالمی بيداری کی تحريکوں کے لئے يہ باعث افتخار ہے کہ ان کی قيادت ان بہادر
عوام کے ہمدرد ہيں اور اسالم کی سربلندی ‘ ہاتھ ميں ہے جو موجوده دور کی ضروريات و احتياجات سے کماحقہ آگاه ہيں

  ان کے اندر نہيں پائی جاتيں۔‘ مايوسی اور جو شيطان کی فوجيں ہيں‘ لئے سرگرم عمل ہيں۔ نااميدیکے 
اس ميں کوئی شک نہيں کہ موجوده مراجع کے مقابلے ميں ماضی ميں کئی ايسے مراجع گزرے ہيں جن کی حوزئہ 

غير ‘ ن مقابلتاً ان کی شہرت اور اثر کم تھاليک‘ مرجعيت کی شان بہت اعلٰی اور ان کے مقلدين کی تعداد بہت زياده رہی ہے
  متزلزل طور پر مذہبی کاموں کے لئے اپنے آپ کو وقف کرنا موجوده قيادت کی امتيازی صفت ہے۔

ہم اس بے لوث عظيم الشان قيادت کو زبردست خراج تحسين پيش کرتے ہيں اور ہمارے لئے يہ بات باعث فخر ہو گی کہ ان 
ے صفحوں ميں محفوظ کر ليں اور خداوند عزوجل کے سامنے دست بدعا ہوں کہ ان کی کاميابيوں شاندار خدمات کو تاريخ ک

  ميں اضافہ کرے۔
آيت هللا العظمٰی مرغشی نجفی جنہوں نے ‘ آيت هللا العظمٰی گل پائيگانی‘ مراجع عظام جن ميں آيت هللا العظمٰی شريعت مداری

ان کے نام گرامی تاريخ کے اوراق ‘ کی سربلندی اور فخر کا باعث بنے ہيں اسالم اور مسلمانوں‘ کلمہ حق کی آواز بلند کی
  ميں ہميشہ درخشاں رہيں گے۔ يہ صرف وه کم ترين اجر ہے جو خداوند تعالٰی نے ان کو عطا کيا ہے۔

س کا ہے اور ہمارے دلوں کی دھڑکنيں اس کے ساتھ ساتھ ہيں۔ ا“ پرديسی”ليکن مجھے ان کے متعلق کہنے ديجئے جو کہ 
اس کی ‘ اس کی شجاعت‘ اس کی استقامت‘ اس کا پختہ اراده و عزم‘ اس کی پرجوش روح‘ اس کے کلمات‘ اس کی ياد‘ نام

رجائيت اور اس کا ايمانی جذبہ ہر خاص و عام کی زبان پر ہے يعنی ميرا مقصد فرزندان ايران ميں سے سب سے پيارا اور 
ران کا عزيز ترين استاد عالی قدر اور ہمارا بزرگ حضرت آيت هللا العظمٰی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ملت اي‘ سب سے اعلیٰ 

وه ايسا حسين تحفہ ہے جو خداوند تعالٰی نے ہميں عطا فرمايا ہے اور وه ان واضح کلمات کے ‘ خمينی ادام هللا ظلہ العالی
  مصداق ہيں:

  ان هللا فی کل خلف عدوه ينقون عنہ تحريف المبطلين
ميں‘ کچھ لکھوں‘ سال گزارے ١٢ميں نے ‘ ہے کہ اس استاد بزرگ کہ جس کی صحبت اور شاگردی ميںميری قلم بے تاب 

  نے ان سے بے پناه روحانی اور معنوی فيض حاصل کئے۔
ايسے لوگ ‘ ظاہراً اس اسالمی بيداری کی تحريک ميں روحانی اور غير روحانی شخصيات کی بھاری تعداد نے حصہ ليا

بالشبہ انہوں ‘ س تحريک کی فکری اور عملی فعاليت سے کئی سال پہلے اس ميں کام کر رہے تھےاور گروپ بھی جو کہ ا
نے جديد نسل کے ذہنوں ميں ايسے خياالت اور نقش بنائے جو اس عظيم تحريک کے لئے ممد و معاون ثابت ہوئے۔ کچھ 

ت دينے اور اہميت کے ظاہر کرنے اس کو وسع‘ دوسرے لوگوں نے تحريک کے آخری مرحلے تک پہنچانے ميں تعاون کيا
ان کو خوفناک اذيتيں دے ‘ ان کو نيست و نابود کيا گيا‘ حتٰی کہ ان کو جيلوں ميں ڈاال گيا‘ کے لئے بہت زياده قربانياں ديں

‘ کچھ اور ايسے ہيں جن کے تاريخ ميں درخشنده طور پر محفوظ کر لئے گئے ہيں‘ دے کر ان کی زندگياں ختم کر دی گئيں
حريک ميں وسعت پيدا کر کے اس کو بلنديوں پر لے گئے اور اس کو ايک خاص سمت ميں ڈال ديا۔ تاہم کچھ ايسے بھی وه ت

ہيں جو آدھے راستے پر ہی تھک گئے اور ان کے اعصاب جواب دے گئے اور انہوں نے اپنے قدم روک لئے اور کچھ نے 
ريات کو جذب کر کے اپنے ذہنوں ميں ناسور پيدا کر لئے۔ اگرکچھ نے اپنے راستے کو بدل کر دوسرے نظ‘ اپنے کو بدل ليا

‘ اس تحريک کی تحليلی اور علمی تاريخ تعصبات اور تہمات سے باالتر ہو کر لکھی جائے تو يہ ايک ضخيم کتاب بنے گی
ہم ‘ اس چھوٹی سی کتاب ميں ہم اس موضوع پر زياده نہيں لکھ سکتے اور ان تمام مطالب کی وضاحت نہيں کر سکتے

صرف يہاں خداوند تعالٰی سے دست بدعا ہيں کہ وه تمام لوگوں کی خير و برکت دے جن کی سچے دل کی اور نيک نيت کے 
 ساتھ اس تحريک کے مقاصد کے حصول کی خاطر سرگرم ہيں۔

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 
  

  تحريک کا بحران 
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ليکن يہ قيادت کا فرض ہے کہ وه تحريک کو‘ دوسرے کئی واقعات کی طرح تحريکيں بھی بحرانوں کا شکار ہوتی رہتی ہيں
بحران سے بچائے۔ اگر بحران آ بھی جائے تو قيادت اعتماد کر کے اپنی تحويل ميں تمام ذرائع سے استفاده حاصل کر کے 

ے۔ بحران کو سمجھنے ميں سستی کرنے يا اس کی اہميت کا صحيح بحران سے تحريک کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہ
اندازه نہ لگا سکنے کی وجہ سے يا تو تحريکيں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتيں ہيں يا ان کا رخ کسی 

ات ہماری کچھ خطر‘ دوسری طرف موڑ ديا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہيں کہ اس تحريک کے کچھ ممکنہ خطرات کا جائزه ليں
  نظروں سے اوجھل بھی ره سکتے ہيں۔

  غير ملکی نظريات کا دخل ) ١
ايک دشمن کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب ايک معاشرتی تحريک ايسی ‘ باہر کے نظريات دو طرح سے اثير پذير ہوتے ہيں

ر تحريک تيزی سے جہاں اس ميں پوری قوم کو حرکت ميں النے کی اہليت پيدا ہو جاتی ہے او‘ منزل پر پہنچ جاتی ہے
مقبول ہونے لگتی ہے تو اس وقت تحريک تمام دوسرے نظريات پر چھا جاتی ہے اور دوسرے نظريات کے حامی لوگ اس 

وه بيرونی نظريات تحريک کے اثر کو کم يا زائل کرنے ميں ايک کردار ادا ‘ کی ناکامی کی کوشش شروع کر ديتے ہيں
  کرتے ہيں۔

جب اسالم دنيا کے نقشے پر وسيع سے وسيع تر ہونے لگا تو اسالم کے دشمنوں ‘ ايسا ہی ہوا اسالم کے پہلے ادوار ميں کچھ
جيسے‘ نے اسالم کو مسخ کرنے کے لئے تحريفی جہاد کيا اور اسالم کے ليبل ميں اپنے نظريات کو پھيالنے کی کوشش کی

شش کی وه کسی سے ڈھکی چھپی بات صيہونی تحريکيں۔ انہوں نے جس طريقے سے اسالمی اقدار کو مسخ کرنے کی کو
ليکن هللا کے ان صاحب علم حضرات کا شکريہ ادا کرنا چاہئے جنہوں نے اس کی بروقت تشخيص کر کے اس کا ‘ نہيں ہے

  مداوا کيا اور ان کے اثر کو زائل کرنے ميں کامياب ہوئے اور ان حضرات کی کوششيں آج بھی جاری ہيں۔
بعض دفعہ پيروکار مکتب فکر کو طور پر ‘ اسالم کے پيروؤں کے ہاتھوں استعمال ہوااسالم کے خالف دوسرا طريقہ خود 

نہ سمجھنے کی وجہ سے دوسرے متوازی نظريات سے شعوری اور غير شعوری طور پر متاثر ہو جاتے ہيں اور دوسرے 
مثالً کچھ ‘ ميں پيش آئےاسی طرح کے حاالت اسالم کے اولين ادوار ‘ نظريات کو اپنے مکتب کے رنگ ميں پيش کرتے ہيں
ايرانی رسومات و آداب اور ہندوستانی تصوف کو اسالمی تعليمات ‘ لوگوں نے اسالم کی خدمت کے خيال سے يونانی فلسفہ

ميں شامل کرنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے صاحبان دانش حضرات کی عميق نظروں نے ان باتوں کو فوراً بھانپ کر
  ان کا تنقيدی جائزه لے کر درآمد شده نظريات کی بيخ کنی کی۔انہوں نے ‘ ان کا تدارک کيا

آج جبکہ ايران ميں اسالمی تحريک اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور دوسرے تمام مکتب ہائے فکر پر چھا چکی ہے تو 
ه ايسا ايسے حاالت پيدا کئے جا سکتے ہيں جو اس تحريک کے رخ کو موڑنے يا اس کو ختم کرنے پر منتج ہوں۔ ايک گرو

ليکن ان کو احساس ہے کہ ان کے نعروں ميں اتنی جاذبيت نہيں ہے کہ وه‘ ہے جو ماديت پرستی کا واضح رجحان رکھتا ہے
لٰہذا انہوں نے اپنے نعره کو اسالمی رنگ دينے کی کوشش کی۔ يہ قدرتی امر ہے کہ ‘ ايرانی نوجوانوں کو متاثر کر سکيں
وه ماديت کی لپيٹ ميں تھے۔ يہاں اسالم سطحی ‘ ميں ماديت کا اثر پہلے سے موجود تھااسالم جن نوجوان اذہان ميں آيا ان 

ايک دوسری صورت جو بہت خطرناک ہو سکتی ‘ طور پر آيا اور ايسے نوجوانوں کے اذہان کو اسالم سے ہٹايا جا سکتا ہے
آگاه نہيں ہوتے اور بيرونی نظريات پر ہے وه يہ ہے کہ ايسے افراد جو بنيادی طور پر اسالمی تعليمات سے مکمل طور پر 

حاالنکہ اس حقيقت کو بھول جاتے ہيں کہ وه دراصل ‘ وه اخالقيات پر لکھنا اور بولنا شروع کر ديتے ہيں‘ فريفتہ ہوتے ہيں
بلکہ دوسرے ‘ بيرونی نظريے کے اخالقيات کا پرچار کر رہے ہيں۔ يہ اپنے آپ کو صرف اخالقيات تک محدود نہيں رکھتے

بين االقواميت اور تفسير وغيره کے متعلق بھی ‘ سياسيات‘ اقتصاديات‘ پيغمبری کا تصور‘ مذہب‘ فلسفہ‘ م مثالً تاريخعلو
  بولنا اور لکھنا شروع کر ديتے ہيں۔

يہ اپنا فرض اولين ‘ بحيثيت ذمہ دار شخص کے اور ان ذمہ داريوں کی وجہ سے جو هللا تعالٰی نے ہمارے اوپر ڈالی ہيں
آگاه ‘ ہوں کہ ميں اسالمی تحريک کے ان بڑے بڑے ليڈروں کو کہ جن کی ميرے ذہن ميں بہت قدر و منزلت ہےسمجھتا 

کروں کہ وه بيرونی نظريات پر اسالمی فکر کی مہر ثبت کر کے ارادی يا غير ارادی طور پر اس کا پرچار کر رہے ہيں 
  اور يہ بات اسالم کی بنيادوں کے لئے بہت ہی خطرناک ہے۔

ذمہ دار اشخاص ہيں اور ہم نے دور جديد زبان ميں اسالم کے کئی پہلوؤں پر زياده لٹريچر شائع نہيں کيا ہے۔ يہ يقينی بات ہم 
‘ ہے کہ اگر ہم نے پاک اور صاف پانی زياده مقدار ميں جمع کيا ہوتا تو لوگ گندے پانی سے اپنے آپ کو سيراب نہ کرتے

ر کے نظريات کو آج کی زبان ميں متعارف کرائيں۔ ہمارے تعليمی مراکز خاص اس کا حل يہ ہے کہ ہم اسالمی مکتب فک
ليکن انہيں ان عظيم تعليمی فکری ذمہ داريوں سے آگاه ہونا چاہئے جو ان کے کندھوں پر ڈالی گئی ‘ طور پر جاگ چکے ہيں
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ر تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھيں وه صرف فقہ اور بنيادی امو‘ انہيں اپنی مصروفيات کو تيز سے تيز تر کرنا چاہئے‘ ہيں
  کيونکہ ايسا کرنے سے وه دور جديد کے نوجوانوں کی ضروريات کو پورا نہيں کر سکيں گے۔

  ) انتہائی قدامت پسندی 2
ميانہ روی ‘ کسی بھی کام ميں انتہا پسندی سے پرہيز اور ميانہ روی اختيار کرنے سے کچھ مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے

ذرا سی بے احتياطی اس راستے سے دور لے جانے کی موجب بن سکتی ہے۔ ‘ ہايت ہی تنگ اور پُرخطر ہوتا ہےکا راستہ ن
اس کا مطلب يہ ہے کہ اس راستے پر ہر قدم سوچ ‘ سے زياده باريک قرار ديا ہے“ بال”کو “ صراط مستقيم”مذہب ميں 

  سمجھ کر رکھنا چاہئے۔
نئے نئے مسائل ہيں اور ان کے حل کے لئے نئے طريقے اپنانے کی ضرورت يہ ظاہر ہے کہ انسانی سوسائٹی کے سامنے 

عصر حاضر کے مسائل اور روز بروز کے پيچيده واقعات کا حل کرنا اسالمی تعليمات کا دفاع کرنے والوں کا فرض ‘ ہے
احساس ہوتا  اس لئے زنده مجتہد کی ضرورت کا‘ اس لئے ايک مجتہد اور مرجع کا وجود ہر دور ميں ضروری ہے‘ ہے
  اگر تمام مسائل ايک ہی نوعيت کے ہوں تو پھر زنده اور فوت شده مجتہد کی تقليد ميں کوئی فرق محسوس نہيں ہوتا۔‘ ہے

‘ باحيات مجتہد جب دور حاضر کے مسائل پر توجہ نہ دے رہے ہوں تو وه مردوں يا فوت شدگان کے زمره ميں آ جاتے ہيں
  ايا جا سکتا ہے۔قدامت پسندوں کا مسئلہ يہاں سمجھ

وه عوام الناس کی حکمرانی سے متاثر ہيں اور ان کا معيار صرف عوام الناس کے مزاج پر ‘ ہيں“ عوام زده”کچھ دوسرے 
کچھ لوگ ايسے بھی ہيں ‘ منحصر ہوتا ہے۔ عوام الناس عموماً پيچھے کی طرف ديکھتے ہيں اور مستقبل انديش نہيں ہوتے

ليکن بدقسمتی سے وه اسالم پر سختی سے ‘ اور سوسائٹی کے مستقبل پر نظر رکھتے ہيںجو موجوده مسائل سے آگاه ہيں 
 کا نام ديتے ہيں۔“ آزاد اجتہاد”ان کے لئے صرف يہ معيار ہے کہ حاالت کا رخ کس طرف ہے اور اس کو ‘ کاربند نہيں ہيں

کے رخ پر بہتے ہيں اور اقتدار اعلٰی  وه حاالت‘ بجائے اس کے کہ وه سچ اور جھوٹ کی پہچان اسالم کی کسوٹی پر کريں
مثالً ايک سے زياده شادی کو عورتوں کے دور غالمی کی نشاندہی ‘ کے موڈ اور قوت کو اسالم کا معيار قرار ديتے ہيں

  قرار ديتے ہيں اور يہی کچھ پرده کے متعلق کہتے ہيں۔
ام کے اثرات ہيں اور اس طرح بہت سے احکام کو جاگيردارانہ نظ‘ شراکت اور جاگيرداری‘ وه دليل ديتے ہيں کہ مزارعيت

عقل اور اجتہاد ہے اور اجتہاد اس کا متقاضی ہے ‘ ان کا کہنا ہے کہ اسالم دين‘ وه زمانہ رفتہ کے باقيات سمجھتے ہيں
  …کہ

ے بارے يہ ذہن نشين رکھنا چاہئے کہ وه معيار جو اصل تسنن کے روشن فکروں مثالً ُعبده اور اقبال نے مختلف مسائل ک
اجتہاد اور شورٰی وغيره کی مخصوص ‘ جيسے عبادات اور محاصالت کے فرق کے بارے اور اجماع‘ ميں بيان کئے ہيں
ان کے تصورات ہمارے لئے کہ ہم شيعہ عقائد کی ترقی پسندانہ اسالمی ثقافت کے ماحول ميں پروان ‘ تشريحات کی ہيں

شيعہ فلسفہ اجتماع ايسے سنی‘ شيعہ تفسير‘ شيعہ فلسفہ‘ شيعہ کالم‘ حديث شيعہ‘ کبھی قابل قبول نہيں۔ شيعہ فقہ‘ چڑھے ہيں
  علوم کے مقابلے ميں زياده ترقی يافتہ اور زياده واضح ہيں۔

يہ سچ ہو سکتا ہے کہ جغرافيائی اور غير جغرافيائی بنيادوں پر ُسنّی دنيا شيعہ دنيا کی نسبت دور حاضر کی تہذيب اور اس 
ميں زياده علم رکھتی ہے اور انہوں نے ان مشکالت کو حل کرنے کے لئے مستعدی سے کوشش کی مشکالت کے بارے 

ليکن پچھلے چند ‘ بھی کی ہو گی۔ اس کے مقابلے ميں شيعوں نے ان مشکالت کے حل کے لئے زياده مستعدی نہيں دکھائی
اہل بيت ‘ ہ معلوم ہوتا ہےسالوں ميں سنيوں اور شيعوں نے اس ميدان ميں جو کام کئے ہيں ان کے تقابل سے ي

ع)کے مکتب کی پيروی کی برکت سے شيعوں کے پيش کرده نظريات زياده گہرے اور زياده منطقی ہيں۔ ہم کو اس (١اطہار
محمد غزالی جيسے حضرات کو اپنا ماڈل ‘ محمد قطب‘ سيد قطب‘ فريد وجدی‘ اقبال‘ کی ضرورت نہيں ہے کہ ہم ُعبده

  بنائيں۔
اس طرح کی جدت پسندی کا مقصد يہ ہے کہ اسالم ميں ‘ سنّی دونوں ہيں‘ دت پسندی کا شکار شيعہبہرحال غير معتدل ج

سے اسالمی عناصر نکال پھينکے جائيں اور غير اسالمی عناصر داخل کر ديئے جائيں اور يہ سب اس لئے کيا جاتا ہے کہ 
يہ تحريک کے ‘ فسيات کے مطابق بنايا جائےاسالم کو نئے زمانے کے سانچے ميں ڈھاال جائے اور موجوده زمانے کی ن

  لئے نقصان ده ہے اور تحريک کے ارباب حل و عقد کا فرض ہے کہ وه اس کی روک تھام کريں۔

  ) نامکمل چھوڑنا 3
پچھلے ايک سو سال کی اسالمی بيداری کی تحريکوں کا مطالعہ کيا جائے تو يہ ايک بدقسمتی نظر آئے گی کہ ان تحريکوں 
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ليکن‘ قيادت ميں ايک بنيادی کمزوری رہی ہے کہ انہوں نے دشمن پر مکمل کاميابی حاصل کرنے تک کوشش کیکی مذہبی 
آخر ميں آ کر اپنی سرگرميوں کو روک ديا اور اپنی رياضت کا پھل دوسروں کے حوالے کر ديا اور غالباً دشمنوں کے 

حاصل کر لينے کے بعد گھر ميں آرام سے بيٹھ جائے اورہاتھوں ميں! اس کی مثال ايسی ہے کہ کوئی اپنی غصب شده زمين 
ليکن‘ دوسرے اس کی زمين کو آباد کر کے بيج بوئيں اور فصل کھائيں۔ عراقی انقالب شيعہ علمائے دين کی قيادت ميں ابھرا

  شيعہ مکتب فکر نے اس سے کوئی فائده نہيں اٹھايا اور اس کا نتيجہ ہمارے سامنے ہے۔
ليکن نامکمل چھوڑ دی گئی اور اس سے صحيح نتائج بھی حاصل ‘ ريک بھی شيعہ علماء کے زيراثر تھیايران کی آئينی تح
جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ ايک ايسا ڈکٹيٹر پيدا ہوا جس نے آئين کی حکمرانی کو صرف نام کی حد تک باقی ‘ نہ کئے جا سکے

يٹرشپ آئينی حکومت سے زياده فيض رساں ہے اور صرف يہ نہيں بلکہ لوگوں نے يہ سوچنا شروع کر ديا کہ ڈکٹ‘ رکھا
آئينی حکومت ايک گناه ہے۔ يہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمباکو کی تحريک بھی اس وقت نامکمل چھوڑ دی گئی جب

حاالنکہ يہ تحريک لوگوں کو صحيح اسالمی حکومت بنانے کے لئے متحد اور منظم ‘ معاہده کی منسوخی کا اعالن کيا گيا
  سکتی تھی۔کر 

لوگ متحد چٹان کی طرح استبداديت اور نوآباديت ‘ ايران ميں موجوده اسالمی تحريک ايک نظام سے انکار کی منزل پر ہے
کی “ ال هللا کے بعد اال هللا‘ ”انکار کی منزل کے بعد ہميشہ اثبات اور تعمير کی منزل آيا کرتی ہے‘ کے خالف اٹھ کھڑے ہيں

آج ‘ نکار و اثبات کی منزل کے بعد اثبات اور تعمير کی منزل زياده کٹھن اور دشوار ہوتی ہےکسی تحريک ميں ا‘ منزل ہے
ان کی ہوشياری کی نشاندہی‘ مکتب کو اور علماء کو اس بات کا احساس ہونا کہ وه اس کام کو ادھورا چھوڑيں يا مکمل کريں

 کرے گی۔

 

 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  ) موقع پرستوں کی رخنہ اندازياں 4
يہ ‘ کسی تحريک ميں شامل موقع پرستوں کی رخنہ اندازياں اور اثر و رسوخ سے اس تحريک کو بڑا خطره الحق ہوتا ہے

صحيح رہنما کا فرض ہوتا ہے کہ وه ان کے اثرات کو زائل کريں اور ان کی کوششوں کو ناکام کريں۔ کوئی تحريک جب 
صاحب ايمان اور مخلص کارکنوں پر بھاری ذمہ داری ‘ کے باايثارابتدائی دشوار منازل کو طے کر ليتی ہے تو اس تحريک 

دشوارياں اور ‘ کيونکہ اس منزل کے پانے کے فوراً بعد موقع پرست ان کے گرد اپنا حلقہ بنا ليتے ہيں‘ عائد ہو جاتی ہے
يں گے۔ وه موقع اتنے ہی زياده موقع پرست تحريک کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر‘ مشکالت جتنی کم ہوتی جائيں گی

يہ عمل اتنا زياده ہمہ گير ‘ پرست کوشش کرتے رہتے ہيں کہ سچے اور باايثار انقالبيوں کو بتدريج راستے سے ہٹاتے جائيں
  ہو چکا ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ

  “انقالب خود اپنے بچوں کو جھاتا جاتا ہے۔”
بلکہ يہ موقع پرست کی رخنہ اندازی اور ‘ کو نگل جاتا ہےجو اپنے بچوں ‘ ليکن يہ حقيقت ہے کہ يہ انقالب خود نہيں ہوتا
  ريشہ دوانی سے غفلت برتنے کا نتيجہ ہوتا ہے۔

زياده دور نہ جايئے! يہاں ايران ميں وه کون لوگ تھے جو آئينی انقالب الئے اور وه کون تھے جنہوں نے انقالب کی کاميابی
  نکال؟ پر اعلٰی عہدے سنبھالے؟ اور اس کا آخری نتيجہ کيا

قومی سورما اور آزادی کے تمام متوالے راستے سے ہٹا کر بھال ديئے گئے اور انہوں نے بھوک و گمنامی‘ قوم پرست رہنما
جو آخری وقت تک انقالبيوں کے خالف آمريت کے جھنڈے“ سورما”ليکن اس کے مقابلے ميں وه ‘ کی حالت ميں دم توڑ ديا

ہنچے۔ نتيجہ يہ نکال کہ آئينی حکومت کے بھيس ميں مطلق العنانی وجود ميں وزيراعظم کے عہدے پر پ‘ تلے لڑتے رہے
  آئی۔

خليفہ عثمان کے زمانے ميں وزارت اور ‘ موقع پرستوں نے اپنے ہتھيار اسالم کے پہلے دور ميں بھی استعمال کئے
و يا تو ملک بدر کر ديا گيا يا مشاورت کے اہم عہدوں پر وه لوگ فائز ہو گئے جو اس قابل نہيں تھے اور جو اہل تھے ان ک
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  مثالً ابوذر غفارؓی اور عمار ياسؓر۔‘ ان کے حلقہ اثر کو محدود کر ديا گيا
جہاد اور فتح کے بعد کے انفاق اور جہاد کا تذکره کر کے درحقيقت‘ سے قبل کے انفاق) ١٠‘ قرآن نے فتح مکہ(سورئہ حديد

مجاہدوں اور اہل انفاق کے فرق کو واضح کيا ہے۔ جنہوں نے فتح ‘ وںجو فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے مومن
وه ان کی طرح نہيں ہيں جنہوں نے فتح کے بعد ايسا کيا۔ پہلے والے دوروں کی نسبت اعلٰی ‘ سے پہلے قربانياں پيش کيں

لڑنے ‘ معنی صاف واضح ہيں کہ فتح سے پہلے صرف مصيبت و مشقت کے کڑوے گھونٹ تھے‘ وصفوں کے مالک ہيں
‘ وه موقع پرستی اور ذاتی مفاد سے کوسوں دور تھے‘ والوں کا يقين پختہ تھا اور ان کی قربانيں بے لوث اور سچی تھيں

  ليکن فتح کے بعد قربانياں اور کوششيں کسی ذاتی مقصد کے بغير نہيں تھيں۔
  پہلے مجاہدين کے بارے ميں قرآن کہتا ہے کہ

اسالمی روح ان کے اندر ‘ ليکن اگر ان ميں يقين کامل پيدا نہ ہوا ہو‘ کے برابر ہيں نفر ١٠٠نفر کافروں کے  ٢٠آپ کے ”
پوری طرح نہ سمائی ہوئی ہو اور وه اسالمی تحريک پر پختہ يقين نہ رکھتے ہوں تو اسالم وہاں صرف موقع پرستی کی 

  “ر ہوتے ہيں۔آدميوں کے براب ٢٠آدمی دشمن کے  ١٠٠شکل ميں ظاہر ہوتا ہے اور پھر ان کے ايک 
  مختصراً يہ کہ موقع پرستوں کے خالف جہاد کرنا تحريک کو صہيح راستے پر چالنے کے لئے اشد ضروری ہے۔

  مستقبل کی مبہم و غير واضح منصوبہ بندی ) ۵
فرض کريں کہ ہم ايک ايسے بے تکے اور بوسيده مکان کو ختم کرنا چاہتے ہيں جس ميں ہم انتہائی مشکل حاالت ميں ره 

ہمرای راحت و آرام ‘ رہے ہيں اور اس کی جگہ ايسا مکان بنانا چاہتے ہيں جس ميں سابقہ مکان کے نقائص موجود نہ ہوں
ايک منفی احساس موجوده ‘ کے ساز و سامان سے پوری طرح ليس ہو۔ اس صورت ميں دو چيزيں ہمارے دماغ ميں آئيں گی

جس کو ہم جلد سے جلد ‘ اس نئے مکان کے اوصاف کے بارے ميںبوسيده مکان کی برائيوں کے بارے ميں اور مثبت احس
ظاہراً اس بات کی تشريح کرنے کی ‘ بنانا چاہتے ہيں۔ منفی احساس کے ضمن ميں ہم پر آشکارا ہے کہ ہميں کيا کرنا ہے

ر نئے ليکن اس مثبت احساس کے حوالے سے اگ‘ کوئی ضرورت نہيں کہ ہم اس فرسوده مکان کو کيوں گرانا چاہتے ہيں
مکان کے بارے ہميں مفصالً بتا ديا جائے کہ اس ميں کيا کيا سہولتيں ہوں گی تو اس ميں کوئی برائی نظر نہيں آتی کہ ہم اس 

ليکن جبکہ ايک صورت ميں کہ نئے مکان کا کوئی پالن ‘ کو قبول کر لينے کے اعالن ميں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کريں
يہ کہا جائے کہ اس بوسيده مکان کو گرانے کے بعد ايک عالی شان مکان تعمير کياہمارے سامنے نہ رکھا جائے اور صرف 

  تو يہ ہمارے تجسس کو بڑھائے گا اور ساتھ ہی تشويش کا عنصر بھی نماياں ہو گا۔‘ جائے گا
‘ يںانجينئروں کے دو گروپ تعميرات کے دو مختلف پالن ديتے ہ‘ يہ ايک مثال سے سمجھايا جا سکتا ہے کہ فرض کريں

ايک گروپ نے نہايت محتاط طريقے سے پالن بنايا اور اس کی تمام تفصيالت اور اندرونی ڈھانچہ کی وضاحت کی ہے اور 
اپنے ‘ اس کے مقابل ميں دوسرے گروپ نے جو تعميرات ميں کافی مہارت رکھنے کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے

نی طور پر يقين داليا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ اعلٰی درجہ کی ہوصرف زبا‘ پالن کی تفصيالت سے آگاه نہيں کيا ہے
  تو يہ ممکن ہے کہ اس گروپ کی مبہم و غير واضہ اعالن کی وجہ سے ہم دوسرے گروپ کی طرف مائل ہو جائيں۔‘ گی

وں نے مستقبل کے ہمارے مذہبی علماء انجينئروں کے اس گروپ جيسے ہيں جن کو لوگوں کا اعتماد تو حاصل ہے ليکن انہ
جب ‘ کسی واضح پالن کے بارے ميں عوام کو آگاه نہيں کيا اور نہ ہی ايسا پالن پيش کيا ہے جس کو منظور کرايا جا سکے

‘ قانون‘ کہ دوسری جماعتوں کے پاس منصوبے اور نقشے موجود ہيں جو واضح ہيں اور بخوبی معلوم ہے کہ حکومت
  القيات کے لحاظ سے وه کس طرح کے معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہيں۔عدالت اور اخ‘ ملکيت‘ سرمايہ‘ آزادی

کسی تحريک کے ‘ اس تجربے سے ثابت ہے کہ مستقبل کا واضح الئحہ عمل کا نہ ہونا انسان کے لئے کافی نقصان ده ہے
تاکہ ‘ تفاق ہولئے بڑا ضروری ہے کہ اس کا مستقبل کے پالن کے متعلق ان کے ليڈروں کے درميان مکمل رضامندی اور ا

ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ ہم هللا تعالٰی کا شکر ادا کرتے ہيں کہ ثقافت کے خام مال کے لحاظ سے ہم کسی کے 
صرف جس بات کی ضرورت ہے وه يہ ہے کہ اپنے ‘ محتاج نہيں ہيں اور ہميں کسی اور سرچشمے کی ضرورت نہيں

محنت اور‘ اس کے لئے ہوشياری‘ کيا جائے اور اس کو کارآمد بنايا جائےمقصد کے لئے ثقافتی مال کو باہر نکال کر صاف 
  وقت کے صحيح استعمال کی ضرورت ہے۔

يہ چيز باعث اطمينان ہے کہ ہوشياری اور بيداری کا ہمارے حوزه ہائے علميہ ميں آغاز ہو چکا ہے اور اميد کرتا ہوں کہ 
  د پوری ہو جائے گی۔اس ميں مزيد اضافہ ہوتا رہے گا اور ہماری آرزو جل

 اللھم حقق رجائنا و ال تخيب آمالن
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 اسالمی تاريخ ميں اصالحی تحريکيں

 

  

  ) چھٹا انديشہ 6
  جو اٰلہی تحريک کيلئے خطرناک بن سکتا ہے وه اس کے امور کے متعلق ہے

  
اٰلہی تحريک هللا کے لئے چالئی جاتی ہے اور اس کو هللا کے لئے ‘ يہ افکار کی سمت ميں تغير اور ارادوں ميں تبديلی ہے

تبديلی کا ‘ چلتے رہنا چاہئے۔ آخری کاميابی تک اس ميں هللا کے سوا کسی قسم کا خيال تحريک ميں داخل نہيں ہونا چاہئے
ں ذرا بھی کمزوری ہو گی تو انديشے اور خطرات اس کے راستے ميں آ جائيں گے اگر ان مي‘ اراده تک نہيں کرنا چاہئے

وه هللا ‘ اور اس کو تباه کر ديں گے جو تحريک کا آغاز کرتا ہے وه خوشنودی هللا کے عالوه اور کچھ سوچ بھی نہيں سکتا
ميں حاضر سمجھتا ہے۔ قرآن ميں  کی ذات مقدس پر مکمل توکل رکھتا ہے اور ذہنی طور پر خود کو ہر وقت هللا کے حضور

  ع)نبی کی زبانی ارشاد ہوتا ہے:(١شعيب
  ان اريد اال االصالح ما استطعت وما توفيقی اال با عليہ توکلت و اليہ انيب

  مسلمانوں کا ايک گروه جنگ لڑنے کے بعد مدينہ واپس لوٹا تو رسول خدا نے ان سے فرمايا:”
  قی عليہم الجہاد االکبرمرحبا بقوم قضوا الجہاد االصغر و ب

  “ليکن جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔‘ آفرين ہے ان لوگوں پر جنہوں نے جہاد اصغر تو مکمل کر ليا”
  وه بولے:

  يا رسول هللا وما الجہاد اکبر
  “جہاد اکبر کيا ہے؟”

  فرمايا:
  “خواہش نفس کے خالف جہاد۔”

خيال اور نيت ‘ رپيکار رہنے ميں صرف ہو رہی ہوتی ہيںانکار کی منزل پر جب ساری سرگرمياں بيرونی دشمنوں سے برس
کو پاک و آالئش سے الجھنا قدرے آسان ہوتا ہے ليکن جب تحريک عروج پر پہنچ جائے اور تعمير کی مثبت منزل آ جائے 

ل ہوتا اور جب موقع پرستوں کو کافی مواقع ميسر ہوں تو اس منزل پر اتحاد و يگانگت اور خلوص کو قائم رکھنا بہت مشک
  ہے۔

کی زندگی کے آخری دو تين مہينوں ميں ١سورئہ مائده تو قرآن کی ان آخری سورتوں ميں سے ايک ہے جو رسول اکرم
ايسے ‘ اتری۔ اس وقت مشرکين کی پوری طرح سرکوبی ہو چکی تھی اور ان کی طرف سے اسالم کو کوئی خطره نہيں تھا

لق آگاه کيا گيا۔ هللا کے حکم سے علی عليہ السالم کی امامت اور خالفت وقت غدير خم کے مقام پر امامت کی اہميت کے متع
  کا اعالن کيا گيا اور مسلمانوں کے لئے اس خطرے کا خدائی اعالن ہوا:

اب ‘ اب يہ پريشانی دور ہو چکی ہے‘ اب تک تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے تھے کہ وه تم کو تباه و برباد کر ديں گے”
کيونکہ ميں تمہاری ‘ بلکہ مجھ سے ڈرو‘ اب تم اپنے دشمنوں اور کافروں سے نہ ڈرو‘ ہےپريشانی خدا کی طرف سے 

  “گھات ميں ہوں۔
  اليوم يئس الذين کروا من دينکم فالتخشوھم واحشون

يعنی کيا؟ مطلب صرف يہ ہے کہ اسالمی معاشرے کو صرف اس بات سے خطره ہونا چاہئے کہ وه هللا کے راستے سے ہٹ 
يہ ناگزير اٰلہی قانون ہے کہ جو قوم خدا کے بتائے ہوئے راستوں ‘ دا کو بھال نہ ديں اور سنت کو بدل نہ ديںنہ جائيں اور خ

  سے بھٹک جائے تو خدا ان کی حالت کو بدل ديتا ہے۔
  )١۶‘ ان هللا ال يغير ما بقوم حتی يغيروا ما با نفسھم(رعد

  “اپنی سوچ اور عمل سے اپنے آپ کو نہيں بدلتے۔ جب تک وه خود‘ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہيں بدلی”
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  مصلح کی کاميابی کی شرطيں 
ميں اس مضمون کے اختتام پر موالئے متقيان حضرت عليہ عليہ السالم کے نہج البالغہ ميں منقول اقوال زرين ميں سے 

ائی ہيں جو کہ ايک انقالبی جس ميں انہوں نے چند ايسی خاصيتيں بت‘ ايک قول کو بيان کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں
  ميں اس کی تفسير بيان کرنے کی بھی جسارت کر رہا ہوں۔‘ مصلح کے لئے ضروری ہيں

  انہوں نے فرمايا:
  )١۵٧‘ انما يقيم امرهللا سبحانہ من ال يصانع وال يضارع وال يتبع المطالمع(نہج البالغہ

  ہے۔“ فرامين خدا کی تائيد کرنا”ان جملوں کا مطلب 
سے تعبير کيا ہے۔ “ اسالمی فکر کی احياء… ”انہوں نے اس قول کو‘ ی ميں جتنے اسالمی مصلح گزرے ہيںپچھلی صد

ان کو پس پشت ‘ ذکر اس کا ہے کہ بعض ايسے موقعے آتے ہيں کہ کسی معاشرے ميں خدا کے احکام زمين پر آ رہتے ہيں
  ڈال ديا جاتا ہے اور ان احکام کو دوباره نافذ کرنا ہوتا ہے۔

  ل يہ پيدا ہوتا ہے کہ وه کون شخص ہے جو اس پيغمبرانہ کام کو سرانجام دينے کی قدرت رکھتا ہے؟سوا
تين خصوصيتوں کی شرط لگاتا ہے جن سے ايک مصلح کو محفوظ رہنا “ انما”علی عليہ السالم کے اقوال زرين ميں لفظ 

  يہ ہيں:‘ چاہئے
  “مضارعہ (مشابہت) اور اللچ کی غالمی۔‘ مصانعہ”

مثالً ‘ کے لئے مجھ کو کوئی ايک ايسا لفظ نہيں مل سکا جو اس کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کر سکے“ مصانعہ”لفظ 
يہ سب مصانعہ کے ذيل ميں آتے ہيں ليکن مصانعہ کا مفہوم اس سے زياده وسيع ہے۔ ‘ وغيره“ احتياط برتنا”، “مصلحت”

و معزول کرنے کے سلسلے ميں جلدی نہ کريں تو اس بات کو ع)کے سامنے يہ تجويز پيش کی گئی کہ معاويہ ک(١جب علی
کی خاطر اس بات پر بھی “ مصلحت”ع)اس (١يہاں تک کہ علی‘ سے تعبير کيا“ مصانعہ”ع)اور ان کے رفقاء نے (١علی

 حاالنکہ يہ‘ سمجھتے تھے“ مصانعہ”ع)اس کو (١تيار نہ ہوئے کہ معاويہ ايک گھنٹہ بھی اپنے عہدے پر باقی رہے۔ علی
  اس طرح کی مصلحت تھی جس سے سياست دان کام ليتے ہی رہتے ہيں۔

ان کی عظمت کا ذکر ‘ ع)کے پاس آتے تھے اور منہ پر ان کی تعريف کرتے تھے(١بعض اوقات رفقاء اور احباب علی
وه گول کر  کرتے تھے اور ان کے لئے القابات استعمال کرتے تھے اور اگر امور و معامالت ميں کوئی نقص نظر آتا تھا تو

ع)سختی سے منع کرتے تھے کہ يہ طرز عمل اختيار نہ کرو اور کہتے تھے (١جاتے تھے اور ظاہر نہيں کرتے تھے۔ علی
  ہے اور کہتے تھے:“ مصانعہ”کہ يہ طرز عمل ايک طرح کی 

  ال تحالطونی بالمصانعہ وال تکلمونی بما تکلم بہ الجبابرة
ميرے ساتھ وه انداِز گفتگو اختيار نہ کرو جو ظالم و جابر لوگوں کے ساتھ مصالحت کے ساتھمجھ سے نہ مال کرو اور ”

تعريف و ستائش اور بڑے بڑے القابات سے اپنی گفتگو کو ‘ چاپلوسی‘ يعنی خوشامد‘ گفتگو کرتے وقت اختيار کيا جاتا ہے
  “آراستہ نہ کيا کرو۔

مجھ سے مليں تو تکلفات و تعريف و ستائش کی  وه صاف صاف کہا کرتے کہ مجھ کو يہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب لوگ
  بجائے نقائص اور عيوب کو صاف صاف بيان کر ديا کريں۔

رشتہ ‘ اوالد‘ ساتھی‘ امور ميں دوست‘ ہے“ مصانعہ”احکام خدا کے صادر کرنے کے معاملے ميں جھجک اور ہچکچاہٹ 
  ہے۔“ مصانعہ”دار اور مريد کے ساتھ رو رعايت سے کام لينا 

، يہ لفظ ايسے “ليسپاپوتی”يعنی “ ادھان”کا رواج ہے۔ “ مداہنہ”آج کل عام طور پر لفظ ‘ آيا ہے“ ادھان”م ميں لفظ قرآن کري
صرف ظاہر کو در ‘ موقع پر استعمال کيا جاتا ہے جب کسی کام کو سنجيدگی سے انجام نہ ديا جائے صرف اوپری سطح پر

  نہ کی جائے۔ليکن کام کی اسپرٹ کی طرف توجہ ‘ ست کر ديا جائے
  قرآن فرماتا ہے کہ

‘ امتناع سود‘ مساوات‘ اخوت‘ مثالً توحيد‘ کفار کو تو يہ پسند ہے کہ اہل مداہنہ ميں سے ہوتے تاکہ وه مداہنہ سے کام ليتے”
  “نہ کہ ان کی روح اور ان کی حقيقت۔‘ ان سب کا ظاہر ٹھيک ٹھيک رہتا

پس محض ظاہر کو سنوارنے پر قناعت کر لينا ‘ تے اور تم وه نہيں ہومختصر يہ کہ کفار چاہتے تھے کہ تم اہل مصانعہ ہو
  ہے۔“ مصانعہ”

مريدوں کے ساتھ رعايت برتنا ‘ رشتہ داروں‘ اوالد‘ ہم بتا چکے ہيں کہ خدائی احکام کی تعميل کے سلسلے ميں دوستوں
  اس لحاظ سے سبق آموز ہے:جو ‘ ہے۔ حضرت علی عليہ السالم کے بارے ميں ايک قصہ تاريخ ميں درج ہے“ مصانعہ”
يمنی پوشاکيں ان کے ‘ ع)سپہ ساالر کی حيثيت سے اپنے سپاہيوں کے ساتھ يمن سے واپس آ رہے تھے(١ايک دفعہ علی”
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نہ ‘ ع)نے ان ميں سے کوئی پوشاک زيب تن فرمائی(١جو وه بيت المال کے لئے ال رہے تھے۔ نہ تو خود آپ‘ ساتھ تھيں
ع)مکہ سے ايک دو منزل کے فاصلے پر پہنچے (اس وقت رسول خدا حج کے لئے (١آپکسی سپاہی کو پہننے دی۔ جب 

کی ١ع)اپنی کارگزاری پيش کرنے کے لئے خود آگے بڑھ گئے اور آنحضرت(١مکہ آئے ہوئے تھے) تو حضرت علی
جس وقت خدمت ميں حاضر ہوئے اور پھر اپنے لشکر کے پاس واپس آئے تاکہ سپاہيوں کے ہمراه مکہ ميں داخل ہوں۔ 

رو ‘ ع)نے بغير کسی ہچکچاہٹ(١علی‘ ع)لشکر کے پاس پہنچے تو ديکھا کہ سپاہيوں نے وه پوشاکيں پہن رکھی ہيں(١آپ
سپاہيوں پر يہ بات گراں گزری۔ جب يہ ‘ رعايت اور سياسی مصلحت انديشی کے وه لباس اتروا لئے اور واپس رکھوا ديئے

اسلسلسے ميں بھی ‘ حضرت ان سے مختلف مختلف سواالت کرتے رہےسپاہی آنحضرت کے حضور ميں حاضر ہوئے تو آن
اور پھر انہوں نے پوشاکوں… ليکن‘ پوچھا کہ کيا تم لوگ تم اپنے سپہ ساالر کے رويے سے خوش ہو؟ وه بولے کہ جی ہاں

  يا:ع)کے بارے ميں رسول خدا نے وه تاريخی جملہ ارشاد فرما(١اس موقع پر حضرت علی‘ واال واقعہ بيان کيا
  انہ ال خيش فی ذات هللا

  “وه ذات خدا کے معاملے ميں بہت سخت گير ہيں۔”
مصانعہ اور مصانعہ پسندی ‘ يعنی جہاں تک احکام خداوندی کا تعلق ہے وه کسی مصانعہ اور رو رعايت سے کام نہيں ليتے

ح خی دليری اور طاقت اس کے مقابلے ميں سخت گہری کا اصول ہے جو ايک طر‘ ايک طرح کی کمزوری اور برائی ہے
  “ہے۔

اس کو‘ جو شخص کسی معاشرے کی اصالح کرنا اور اس کو بدلنا چاہتا ہے‘ مضارعہ يعنی مشابہت“… مضارعہ”اور اب 
جن ميں اس معاشرے ‘ خود اس معاشرے کے لوگوں جيسا نہيں ہونا چاہئے يعنی اس کو ان کمزوريوں سے پاک ہونا چاہئے

  ع)(ع)(١١اميابی سے ہمکنار ہو سکتا ہےتبھی وه ک‘ کے لوگ مبتال ہيں
  و غير تقی يا مر الناس بالتقی
  طبيب يد اوی الناس وھو عليل

يہ ممکن ہے کہ کبھی ايک بيمار دوسرے بيمار کی بيماری دور کرنے ميں کامياب ‘ جہاں تک جسمانی بيماريوں کا تعلق ہے
اپنی ذات کی اصالح معاشرے کی اصالح پر ‘ ممکن ہےليکن روحانی اور معاشرتی عالج کے معاملے ميں يہ نا‘ ہو جائے

  مقدم ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمايا:
خدا کی قسم ميں نے تم کو کسی ايسی بات کا حکم نہيں ديا جس پر حکم دينے سے پہلے خود عمل نہ کيا ہو اور تم کو ايسی ”

  “بات سے منع نہيں کيا جس سے پہلے خود پرہيز نہ کيا ہو۔
اس کو پہلے خود اپنی ذات کی تعليم و تربيت پر توجہ کرنا ہو‘ م الناس کا امام و رہنما بننے کا خواہش مند ہےجو شخص عوا

اس کے بعد عوام الناس کی تعليم و تربيت کی باری آئے گی۔ دوسروں کو تعليم و ادب سے آراستہ کرنے والے زياده ‘ گی
  عليم و ادب سے سنوارے۔سے زياده محترم وه شخص ہے جو خود اپنی شخصيت کو ت

  ع)نے فرمايا:(١علی“… اللچ کی غالمی”اور اب 
  )١٨١‘ حکمت‘ کلمات قصاء‘ الطمع دق موبد(نہج البالغہ

ليکن اللچ جيسی غالمی ميں تو‘ ہر قسم کی غالمی ميں اميد ہوتی ہے کہ مالک آزاد کر دے گا‘ اللچ ايک جاودانی غالمی ہے
جو شخص احکام خدا کو ‘ می ميں وہاں کا اختيار آقا کی بجائے خود غالم کو ہوتا ہےاس غال‘ ايسی کوئی اميد نہيں ہوتی

  عملی جامہ پہنانا چاہتا ہو اس کو ان زنجيروں سے آزاد ہونا چاہئے۔
جس طرح مصلحتوں کو پيش نظر رکھنے واال گھٹيا انسان ‘ دينی مصلح کی کاميابی کے لئے روحانی آزادی الزمی ہے

‘جس طرح خود بيماری ميں مبتال انسان اپنے معاشرے کو شفا نہيں دے پاتا‘ لسلے ميں کامياب نہيں ہوتاخدائی اصالح کے س
اسی طرح نفسانی طمع اور اللچ کا بنده بھی دوسروں کو معاشرتی اور روحانی زنجيروں سے آزاد کرانے ميں کامياب نہيں 

  ہو سکتا۔
ہم کو سيدھے راستے پر قائم اور نفس ‘ سب دل تيرے اختيار ميں ہيںاے پروردگار! تو دلوں اور ذہنوں کا مالک ہے اور 

 آماره کے شر سے محفوظ رکھ!

 

 


