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انڈرسٹينڈنگ محمد
مصّنف کے بارے ميں
ميں ايران کے ايک مسلم والدين کے ہاں پيدا ہؤا۔ اسالمی انقالب سے
قبل ايرانی مذھب پرست نہيں تھے۔ تاہم ،تين دہائيوں کے دوران اسالم
کے ساتھ معاملہ آرائی کے بعد ان ميں سے اکثريت نے اپنے عقيدے پر
سوال اٹھانے شروع کر ديئے۔ آج بھی ايران ميں عوام کی اکثريت خود
کو مسلمان نہيں سمجھتی۔
بچپن سے ہی مجھے ظلم سے نفرت تھی۔ بہت سارے لوگ نا انصافی
کا شکار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے تش ّدد کا مقابلہ بھرپور تش ّدد سے کيا،
اسطرح انہوں نے جلتی پر تيل کا کام کيا۔ ميری دعا تھی کہ ميں امن کا
آلہ کار بن جاؤں۔ زندگی ميں ميرے دو شديد جذبے تھے :حصول علم
کی جستجو اور انسانوں سے محبت۔
ميں سوچا کرتا تھا برآئی کی جڑ اللچ ہے۔ جب ميں نے قرآن پڑھا تو
مجھے احساس ہؤا کہ اس دنيا ميں بہت سی برائياں برے اعتقاد کے
نتيجے ميں پيدا ہوتی ہيں۔ اللچی لوگ لوگوں کيلئے کم مضر ہوتے ہيں
جتنے کہ اہل ايمان۔ اچھے لوگ ،جب ايک برے عقيدے کے زير اثر
ہوتے ہيں ،وه بڑی مسرّ ت کے ساتھ برآئياں کرتے ہيں۔

اسالمی صحيفوں کے مطالعہ کے بعد ،جو کہ بہت سارے مسلمان
اپنی پوری زندگی ميں نہيں کرتے ،مجھے معلوم ہؤا کہ اسالم سراسر
برآئی ہے۔ يہ برآئی اسالمی صحيفوں کی غلط توضيع سے نہيں بلکہ
اسکی مکمل سوجھ بوجھ اور اس پر عمل پيرا ہونے سے ظہور ميں آتی
ہے۔ مسلمان اسی درجہ برائی کرتے ہيں جتنا کہ وه اسالم پر عمل پيرا
ہوتے اور اپنے نبی کی ّسنت کی پيروی کرتے ہيں۔
يہی وه وقت تھا کہ ميں نے سوچا کہ ميرے پاس موقع ہے کہ ميں
اپنے بچپن کی خواہشوں کو پورا کروں ـ دنيا ميں نفرت اور تش ّدد کے
سب سے بﮍے منمبے کو نيست و نابود کروں اور اسطرح سے امن عالم
کا آلہ کار بنوں۔
ليکن کيسے؟ کيسے کوئی ايک شخص اتنے طاقتور مذھب کو
شکست دے سکتا ہے ،جس کے پر جوش عقيدتمند عمل پيرا ؤں کی تعداد
ايک ارب سے بھی زياده ہو؟ لگتا تھا کہ جرآتمندی انتہائی خطرناک اور
ناممکنات ميں سے ہے۔ ميرے نزديک اس مسئلے کا ايک ساده سا حل
ہے۔ جيسے کہ ايک چھوٹا سا شعلہ عميق اندھيروں ميں روشنی کرسکتا
ہے ،مجھے يقين تھا کہ سچ سب سے بﮍے جھوٹ کو مٹا سکتا ہے۔ ميں
نے اسالم کے بارے ميں حقائق اسالمی ذرآئع کے اندر سے ہی کھوج
نکالے اور انکو پوری دنيا کے سامنے آشکار کر ديا۔ فوری دستياب ہو
جانے والے يہ حقائق لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ لوگ سکتے
ميں آ گئے اور ميرے  blogسے منسلک ہو گئے۔ بہت تھوڑے عرصے
ميں ہی ايک چھوٹی سے لہر نے ايک طوفان کا روپ دھار ليا۔ الکھوں
لوگوں نے اسالم کے بارے ميں ايسے حقائق کو پہلی مرتبہ جانا اور
ايک انقالب برپا ہو گيا۔ اسالم مخالف ويب سائيٹس کے شگوفے پھوٹ
پﮍے اور سچ جنگل کی آگ کی طرح پھيل گيا۔
 Faithfreedom.orgنے بيشمار لوگوں کو تالش حق ميں انکی
مدد کی۔ ہزاروں لوگوں نے ميرے مضامين کے مطالعے کے نتجے ميں

اسالم کو ترک کر ديا۔ ان ميں سے بہت سارے لوگ دوسروں کی مدد
کيلئے اٹھ کھﮍے ہوئے۔ اس خاکسار کے لئے يہ فخر کا مقام ہے کہ وفا
سلطان جوکہ بے باک اور الثانی نامی گرامی ناقدين اسالم ميں سے ايک
ہے اور اس نے مجھے بتايا کھ اس نے ميرے مضامين کے مطالعے کی
مدد سے ان نکات کو حل کيا جو اسے پريشان کئے ہوئے تھے اور
آخرکار وه اس حقيقت سے روشناس ہؤا کہ اسالم ميں کيا کيا برآئياں ہيں۔
کئی مسلمانوں کو اپنے عقيدے کے بارے ميں اتنا تو پتا ہے کہ دال ميں
کچھ کاال ضرور ہے ۔ ليکن وه اس کی نشاندھی سے قاصر ہيں۔ ميں نے
انکو بتايا ہے اصل ميں اسالم ميں کونسا عيب ہے۔ يہ محمد ہے۔ اسالم کا
بانی ايک ذھنی مريض تھا۔ يہ درخت اپنی جﮍ سے ہی زہريال ہے۔ يہ
کتاب آپکو اس بات پر قائل کر ليگی۔
ميں نے بہت سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا ليا ہے۔ المسطقيم
پبليکيشنز کے بانی نے مجھے " دجّال اور اسالم کے سب سے بﮍے
دشمن ہونے کا اعزاز بخشا ہے۔ اس نے لکھا ہے " ،علی سينا ہمارے
دور کا فرعون اور ابو جہل ہے ،اس صدی کا اسالم کا ب ّدترين مخالف،
يہی نہيں بلکہ گذشتہ ايک ہزار سال سے کسی نے ہميں چھؤا تک نہيں
تھا اور اسنے تو ہمارے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی۔"
جب ميں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے يہی سمجھ آتی ہے کہ
اسالم ناقابل اصالح ہے اور اگر ہميں اسالمی دہشتگردی سے نجات
حاصل کرنا ہے تو ہميں اسالم سے ہی جان چھﮍوانا پﮍيگی۔ دہشتگردی
کے خالف جنگ تو محض اس کے سائے کے ساتھ مکے بازی ہے۔
اصل دشمن تو اسالم ہے۔
 1998ميں جب ميں نے بذريعہ انٹرنيٹ اسالم کے خالف اپنی
جدوجہد شروع کی تو بظاہر ايسا لگتا تھا کہ ميرا يہ اقدام انتہا پسندانہ،
ناممکن اور حماقت کی حد تک دليرانہ ہے۔ آج کا ذی شعور شخص يہ
سمجھتا ہے کہ يہ اقدام انتہائی حقيقت پسندانہ ہے۔

ميرا پيغام بالکل صاف اور سيدھا ہے – کسی بھی سياسی مصلحت
سے پاک ،بلکہ سچ پر مبنی سيدھی مطلب کی بات۔ يہ مسلمانوں کيلئے
تکليف ده ہے ،کيونکہ يہ انکے جھوٹے عقيدے کے تانے بانے کو ادھيﮍ
کر رکھ ديتا ہے۔
ليکن جو لوگ اس جھٹکے کو سہھ ليں اور مطالعہ جاری
رکھيں تو ذھنی آزادی حاصل کر ليں گے۔
علی سين

ا

پانچويں ايڈيشن کا افتتاحيّہ
 2008ميں جب سے انڈرسٹينڈنگ محد کا پہال ايڈيشن شائع ہؤا اس کتاب
می بہت سی تبديلياں ہوئيں۔ اس ايڈيشن ميں ايک نئے باب کا اضافہ کيا
گيا ہے اور بہت ساری تبديليوں کی مدد سے اس کی تکميل کی گئی ہے
جو کہ پہلے نہيں تھيں۔۔
اس ايماء پر کہ کوئی بھی خواستگار اس کتاب کو ری پروڈيوس نہيں
کريگا ميں نے اس کتاب کے پچھلے ايڈيشن کی ايک ڈجّ يٹل کاپی جس
کسی نے بھی مانگی اسے ديدی۔ ميری درخواست پر دھيان نہيں ديا گيا
اور بہت ساری ڈاؤن لوڈ سائٹس نے اسے فری ڈآؤن لوڈ کے لئے پيش
کر ديا۔ اسطرح کی صرف ايک ہی ويب سائٹ سے  100000کاپياں
ڈاؤن لوڈ کی گئيں۔ اگرچہ ميں اس بات پر خوش ہوں کہ اس کتاب کو
اتنی پذيرآئی ملی مگر اس کی سيل بری طرح متاثر ہوئی ،کوئی چيز
مفت مل رہی ہو تو بھال کيوں کوئی اسے خريدے گا۔
ميں نے تمام مفت ڈاؤن لوڈ کرنے والی سائٹس کو بتايا کہ اس کتاب کے
جملہ حقوق محفوظ ہيں ،قانونی سا ئٹس نے تو اس کو اپنے ڈيٹا بيس
سے ہٹا ديا مگر چوری کرنے والی سائٹس پيسہ بنا رہی ہيں اور انکے
مالکان رابطہ کرنے کی بھی زحمت گواره نہيں کرتے۔
ميں نے سينکڑوں مضامين اور کتابيں لکھيں ہيں۔ وه سب بال معاوضہ
ہيں۔ ليکن يہ کتاب نہيں۔ مجھے کہيں سے بھی کوئی مالی امداد نہيں
ملتی۔ کوئی شخص صرف روٹی پر ہی تو زنده نہيں ره سکتا ،ليکن اس
کے بغير تو کوئی زنده بھی نہيں ره سکتا۔ ميری درخواست ہے کہ کاپی
رائٹ پر عمل کيا جائے تاکہ ميں اپنی جدوجہد جاری رکھ سکوں۔

يہ پانچواں ايڈيشن کافی ساری نئی اور معنی خيز معلومات کا حامل
ہے۔ اس کی ڈجّ يٹل کاپی کسی کو بھی مہيّا نہيں کی جائے گی۔ جو لوگ
اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہيں وه اسے خريد کر پڑھيں۔ تاہم اگر آپ
کسی اسالمی ملک ميں رہتے ہيں اور اسے خريدنے کی سکت نہيں
رکھتے تو مجھے لکھيں ميں بڑی خوشی کے ساتھ اس کے پچھلے
ايڈيشن کی  PDFکاپی آپکو فری ميں ارسال کر دونگا۔
مخلص
علی سينا

شکرگزاری
ميں بہت سے لوگوں کا شکرگزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کولکھنے
ميں ميری مدد کی۔ انہوں نے ايک صحتمند تنقيد کے ساتھ ميری
انگريزی درست کی۔ بدقسمتی سے ميں ان کا نام نہيں لے سکتا۔ ايسا
کرنے سے ان کی زندگيوں کو خطره ہے۔ اور ميں ان کے اصلی نام
جانتا بھی نہيں ،وه گمنام ہی رہے۔ ميں تہھ دل سے ان کا مشکور ہوں۔
ميں ان شاندار دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے رضاکارانہ طور
پر وقت نکاال اور  faithfreedom.orgکا بطور سائٹ ايڈمنسٹريٹر،
ايڈيٹراور فورم موڈريٹر انتظام سمبھاال اورمجھے کتاب پر کام کرنے کا
وقت فراہم کيا۔
اسالمی دہشتگردی کے خالف يہ جنگ گمنام بہادروں نے لڑی۔ انہوں
نے اپنا وقت ديا ،اسالمی خطرے کے خالف بيداری ميں اپنی لياقت
استعمال کی۔ اس کے عوض انہوں نے کچھ نہيں مانگا اور گمنام ہی
رہے۔
علی سينا
اپريل2008ء

ديباچہ
ابن ورّ اق
ڈاکٹرعلی سينا ايران ميں پيدا ہوئے۔اس کے چند رشتہ داروں کا تعلق
آيت  Vسے تھا۔ ديگر تعليم يافتہ ايرانيوں کی طرح اس کا ايمان تھا کہ
ّ
انسانيت پر مبنیّ مذہب ہےاور انسانی حقوق کی قدر کرتا ہے۔
اسالم
ڈاکٹر سينا کو ايک متجسّس دماغ و ّديت ہوا تھا؛ ايک معقول روح جس
نے استفسار کيا ،چھان بين کی اور بال ہچکچاہٹ شہادتوں کا جائزه ليا۔
رفتہ رفتہ اس پر اسالم کی اصل حقيقت آشکار ہوئی جس نے اسے
اخالقی اور عقلی اعتبار سے جنجھال کر رکھ ديا۔ گياره ستمبر2001ء
کےواقعےسے بہت پہلےہی اسے احساس ہوا کہ اس کے مذہب کے
بارے ميں جس ميں وه پيدا ہوا کوئی آوازحق بلند کرے ،وگرنہ صرف
مغرب ہی نہيں بلکہ تمام انسانی تہذيب عقل اور مذہب کے مابين
محاذآرائی کا سامنا کرے گی اور تباه ہو جاۓ گی۔
روحانی بصيرت کے اسی لمحےجب اس پر اس کے مذھب کی غير
انسانی فطرّ ت آشکار ہوئی ،ڈاکٹر سينا نے اپنی مشہور زمانہ ويب
سائٹ  Faith freedom Internationalکےذريعےاسالم کے ناقابل
قبول پہلؤوں کواجاگر کرنے کيلئےبحث وتمحيث اورتنقيدی مہم کے
لئےاپنی تمام زندگی وقف کر دی۔
مغربی طاقتيں تارک اسالم ڈاکٹر سينا کا بھی وہی فائده اٹھا سکتيں جو
انہوں نے سابقہ کيمونسٹوں کو کيمونزم کے خالف استعمال کر کے
اٹھايا۔ جيسا کہ ميں نے ' Leaving Islamميں لکھّا؛ اسالم اور کيمونزم
ميں کئی مشہابتيں ہيں۔ جيسا کہ ميکسائم روڈيسن اور برٹنڈرسّل نے

1930کی دھائی کے کيمونسٹوں اور1990کی دھائی اور اکيسويں صدی
کے اوائل کے اسالم پسندوں کے مابين ذھنی ہم آہنگی ہونے کی
نشاندھی کی ہے۔ جيسا کہ رسل نے کہا " ،مذاہب کے مابين ،کيمونزم
نے اسالم سے حساب چکتا کيا نا کہ عيسائيت اور بدھ ازم سے۔
عيسائيت اور بدھ ازم بنيادی طور پر شخصی مذاہب ہيں۔ ان کی بنياد
صوفيانہ نظريات اور متفکرانہ سوچ سے محبت ہے۔ 'محمڈن ازم'
غيرروحانی ،سماجی ،اور دنياوی ہے۔ اس کا مقصد دنيا پر سلطنت کا
قيام ہے۔" لہذا رواں صورتحال اور اس کے مساوی  1930کی دھائی
کے مغربی دانشوروں کا کيمونزم سے واسطہ دلچسپی کا حا مل ہے۔
جيسا کہ کوسٹلر نے کہا۔" تم ہماری چيخ وپکار سے نفرت کرتے ہو!
اور بطور اتحادی ہم سے خفا ہو! يہ سب کچھ ہونے کے بعد ہم سابقہ
کيمونسٹ ہی وه لوگ ہيں جو تمہارے ساتھ ہيں۔ اور تمام حقيقت سے
واقف ہيں۔" جيسا کہ کراسمين نے تعارف ميں لکھا " ،سلؤن )ايک سابقہ
کيمونسٹ( نے از راه مذاق ٹوگليئٹی سے کہا کہ آخری معرکہ موجوده
اور سابقہ کيمونسٹوں کے د رميان ہی ہو گا ،ليکن کوئ بھی ايسا شخص
نہيں جس نے کيمونزم بطور ايک فلسفہ اور کيمونسٹ بطور سياسی
حريف کے مابين زورآزمائی نہ کی ہو وه مغربی جمہوريت کی اقدار
کو جان سکے۔ شيطان ايک دفعہ جنت ميں رہا۔ وه لوگ جنہوں نے اسے
جنت ميں نہيں ديکھا وه اگر کسی فرشتے کو بھی ديکھيں تو اسے پہچان
نہيں سکيں گے۔"
سر دست کيمونزم تو شکست کھا چکی ہے۔ اسالم نے شکست نہيں
کھائی۔ اور شايد آخری معرکہ اسالم اور مغربی جمہوريّت کے درميان
ہوگا۔ اور يہ تارکين اسالم  ،بطور کسٹلر کی صدآۓ بازگشت ،مغربی

جمہوريّت کی صف ميں شامل ہيں ،اور يہ ہی سب کچھ جانتے ہيں۔ ہم
انکی آه و بکا کو احسن طريقے سے سنيں۔
ہم لوگ جو آزاد مغرب ميں قيام پذير ہيں ،آزادی فکر اور سائنسی
استسفار سے لطف اندوز ہو رہے ہيں ،ہميں چاہيئے کہ اسالم کی حقيقت
کو جاننے کی جستجواور قرآن پر تنقيد کی حوصلہ افزائی کريں۔ صرف
قرآن کے تنقيدی جائزے سے مسلمانوں کو اپنے مق ّدس صحيفوں کی
اصل جانکاری ہو گی اور نوجوان مسلمان بھی قرآن ميں موجود کم
برداشت والی آيات کے سحر سے پہلو تہی کريں گے۔ مغربی دنيا ميں
بسنے والوں کا يہ مدنی فريضہ ہے کہ وه اسالم کی حقيقی آگہی حاصل
کريں۔ ليکن اگر وه بڑے بڑے سٹوروں پر موجود اشاعتوں سے رہنمائی
حاصل کريں گے تو اس ميں زياده تر اسالم کيلئے حيلہ جوئی ہی ملے
گی۔ آپ ڈاکٹرسينا اور اس کے ساتھی لکھاريوں کی بدولت اس کی ويب
سائٹ پر انتہائی محتاط اور بے گناہی سے دئيے گئے دالئل کی روشنی
ميں اسالم کی صيح جانچ کر سکتے ہيں۔ بلکہ اب ہمارے پاس ڈاکٹر
سينا کی کتاب موجود ہے۔ تمام ذمہ دار شہری جن کی تنقيدی لياقت
الجھاؤاور بدمستی کی خوابيدگی سے محفوظ ہواور بار بار دھراۓ گئے
اس نعرے سے کہ اسالم ايک امن پسند مذہب سے متاثر نہ ہوں ان
کيلئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ہم ڈاکٹر سينا جيسے عالم کی
جرّ ائتمندانہ اور آزادانہ کوششوں کے مشکور ہيں۔ اب ايک ايسا مذہب
جسکو آپ نے پروان چڑھايا اور اس قابل جانا کہ اسکا دفاع کيا جائے
اور جو آپکو نيست و نابود کر ديگا اس سے بے بہره رہنے کا کوئی
جواز نہيں۔

ابن ورّ اق ترک اسالم ،قرآن د ر حقيقت کيا ہے ،محمد کی تاريخی
کھوج ،قرآن کی بنياد اور ميں کيوں مسلمان نہيں ہوں کامصنف
ہے۔ يہ ايسی کتاب جس نے بہت سارے مسلمانوں کو تحريک بخشی
اوربيدار کيا وه اپنے اس مذہب جس سے وه بہت پيار کرتے ہيں کے
بارے ميں سوال کريں۔

خا کہ
گيا ره ستمبر  2001سے ليکرابتک  16000دہشتگردی کے حملوں
کے نتيجے ميں دنيا بھرميں ھزاروں نھيں الکھوں لوگ ہالک يا زخمی
ہوئےـ ان حملوں کے پيچھے کوئی جّ ناتی مخلوق نہيں بلکہ مسلمان ہيں
جوکہ اس فعل کواپنے دين کے عين مطابق سمجھتے ہينـ مزيد الکھوں
مسلمانوں کا بھی يہی طرزفکرہے اور ايسا ہی کرنے کو تياربيٹھے ہيں۔
اگرآپ يھ سمجھتے ہيں کھ اسالمی دہشتگردی کوئی نيا واقعھ ہے تو آپ
دوباره سوچيں ـ اسالم کی کاميابی دہشتگردی کی مرہون منت ہےـ جس
دن سے محمد نے مدينے ميں قدم جمائے تب سے ہی يہ دہشتگردی کی
مہم شروع ہوئی ـ اوراس کے پيروکار اسی وقت سے يہی کچھ کررہے
ہيں ـ
مسلمان؛ عدم برداشث ،بيجا جوانمردی ،اينٹھے خانی ،اور تش ّددپسندی کا
مظہرہيں ـ يہ بہت نازک مزاج ہيں ـ ذرا سا اختالف راۓاور غيرترجيہی
سلوک ان کوآگبگوال کر ديتا ہے اور يہ پھٹ پڑتے ہيں ـ اور ان کا اپنا
روّ يہ يہ ہے کہ ديگرعقائد کے لوگوں کوگالی دينااوران پرحملہ آورہونا
جائزسمجھتے ہيں ـ
مسلمانوں کوسمجھنے کيلئے ان کے پيغمبرکوسمجھناضروری ہےـ
مسلمان محمدکوپوجھتے ہيں ،اور ويساہی روپ دھارنے کی کوشش
کرتےھيں ـ اسالم 'محمڈ ن ازم' ہے ـ محمد کوسمجھنے کے بعد ہی ہم
يھ جان سکتے ہيں کہ کون سی چابی انھيں گمھاتی ہے ـ

"انڈرسٹينڈنگ محمد" Vکے پيغمبر کی نفسياتی سوانعمری ہے  ،يہ اس
شخص کی پراسرآرّ يت سے پرده اٹھانے کی کوشش ہے ـ تاريخدان
بتاتے ہيں کھ محمد اپنے خيالوں ميں گم ايک غا ر ميں بسيرا کرتاتھا،
اسےگنٹھياں سنائی ديتی تھيں اورجّ نات وغيره نظرآتے محسوس
ہوتےتھے ـ وه ا سی خيال ميں تھا کہ اس پر جّ نات کا سايہ ہے  ،جبتک
کہ اس کی بيوی نے يہ يقين نہيں دال ديا کہ وه  Vکا پيغمبرہے ـ
اپنےاس مرتبے کا يقين ہونے کے بعد کسی کو اس کا منکر ہونا اس کی
برداشت سے باہرتھا ،اپنے ناقدين کو قتل کرديا ،آباديوں پرہلہ بولديا،
لوٹ مار اورقتل عام کيا ،ہزاروں کو غالم بنايا ،ساتھيوں سميت جنگ
ميں ہاتھ آنے والی عورتوں کولونڈی بنايا اور ان کے ساتھھ جنسی
تعلقات استوار کئے ،يہ سب کچھ ضمير کے مطابق ايک جائزحق کے
طور پر کيا گيا ـ
جن لوگوں نے اس کی تعريف کی ان کواعلی ظرفی سے نوازا گيا اور
دوسروں کے خالف انتقامی کا روائی کی گئی ـ
اس کا خيال تھا کہ وه کائنات کی اعلی ترين ،بےعيب ہستی ہے،
اورتخليق کائنات کااصل محرک ہے ـ محمدايک عام انسان نہيں بلکہ
ايک انتہائ خودپسند شخص تھاـ
" انڈرسٹينڈنگ محمد" داستانوں سے باالتر ايک جستجو ہے ،مرکزنگاه
'کيا' نہيں بلکہ'کيوں' ہے ـ يہ تاريخ کی ايک انتہائی بااثر اور د قيّق
شخصّيت کی دلفريب پراسرآريّت سے پرده اٹھاتی ہے ـ
محمد اپنے مقصد کا دھنی تھا ،اس کواپنےفريب تصّور يا واہمے پر
يقين کامل تھااور وه ہرکسی سے اس پر ايسا ہی يقين رکھنے کی توقع

رکھتا تھا ـ  ،Vجو کہ محض اسی کا ہمزاد تھا ،بڑا غضبناک ہوکرکہتا
ہے " کيا تم اس )محمد( سے اس پر جگھڑتے ہو کہجوکچھ اس نے
ديکھا" )قرآن  (53:12يہ ايک زبردست ہيجانی کيفـّيت ہے ـ دوسرےاس
پرکيوں يقين کريں کہ اس نے کيا ديکھا؟ کيا يہ اس کی ذمہ داری نہيں
کہ جو اس نے ديکھا اس کوحقيقی ثابت کرے؟ يہ کہ دوسرےلوگ
بغيرثبوت کے اس کی بات کا يقين کريں ،ايسا صرف ايک انتہائی
خودپسند شخص ہی کر سکتا ہے ـ
محمد ايک يتيم تھا ،اس کی ماں نے شيرخواری ہی ميں اسے
ٹھوکرمارکرايک ب ّدوجوڑےکےحوالےکرديا تھا۔ اسکا بچپنا محبت سے
خالی تھا۔ بعدازآں وه اپنے چچا اور دادا کی کفالت ميں آگيا جنہوں نے
اس پر ترس کھايا اوراسے بگاڑديا۔ بچپن کے بےلوث پيار اور نظم
وضبط کی تربيّت سے محرومی نے اسے ايک خود پسند غير متوازن
شخصيّت بنا ديا؛ يہ خصّلت بے ضميری اوراحساس برتری کا شکار
ہونے کا سبّب بنی۔ وه ايک غيرمحدود طاقت کے حصول کے مضحکہ
خيز تصّور ميں الجھ گيا،حمدوستائش کامتمّنی ہوگيا ،اسے يقين ہو گيا کہ
وه خاص الخاص ہے ،اس نے دوسروں سے بھی يہی توقع کرنا شروع
کر دی کہ وه اس کے خياالت اور منصوبوں ميں اس کا ساتھ ديں۔ اس
نے دوسروں کا فائده اٹھايا۔ وه خود حاسد تھا اور دوسروں کو حاسد
سمجھتا تھا۔ ٹھکرآئے جانے پر ش ّديد مجّ روع ہوجاتا اور ايسا کرنے
والوں کو قتل کر ديتا ،دروغ گوئی اور دھوکہ دہی کو جائز تصوّ رکرتا
تھا۔ يہ خوّ ائص خودپسندی کی شکار ايک بگڑی ہوئی شخصيّت کا طرّ ه
امتياز ہے۔

ايک ذہنی بيماری  (Temporal Lobe Epilepsy)،ايک خاص قسم کی
مرگی کے بھی ہم مشکور ہيں! پيغمبراسالم اس واضع فريب اور چؤک
کوصوفيّانہ الہامی رابطوں کے طورپر بيان کرتا تھا! يہ غلط بيانی نہيں
تھی کہ اس نے غيبی آوازيں سنيں ،فرشتوں اور جناّتی ہستيوں کو
ديکھا ،بلکہ يہ کہ وه خام خيالی اور حقيقت ميں تفريق کرنے سے
قاصرتھا۔
محمد دماغ پر چھا جانے والی اضطراری ابترّ ی کا بھی شکار تھا؛ اس
کا ذہن کچھ ہندسوں ،مذہبی رسموں ،اور جابر اصولوں ميں جکڑا ہوا
تھا۔ اس سے يہ امر واضع ہوتا ہے کہ کيوں اس نے انتہائی پابند زندگی
گزاری اور اس کا مذہب کيوں اتنے نامعقول اصولوں سے بھراپڑاہے۔
بعد کے سالوں ميں محمد ايک بيماری) (Acromegalyکے زيراثر آ
گيا ،يہ بيماری ہارمون کی وافرپيدآئش اور افزآئش کے سبّب ہوتی ہے۔
اس کے نتيجے ميں ہڈيوں ميں بڑھوتری؛ ٹھنڈے اوربھ ّدے ہاتھ پاؤں؛
چہرے کے خ ّدوخال يعنی ہونٹ ،زبان ،اور ناک کھر ّدرے ہو جاتے ہيں۔
يہ مرض تقريبآ چاليس برس کی عمر ميں الگو ہوتاہےاورپچيس سال
سے کم عرصے ميں مريض کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مزيد برآں يہ مرض
جنسی نامردی)((Erectile Dysfunctionکا سبّب بھی بنتی ہے۔ دوسری
جانب مرگی کی ش ّد ت )(Temporal Lobe Hyper Activism
جنسی ہيجان )(Libidoميں اضافہ کرديتی ہے۔ يہ امر آخری عمرميں
محمد کی جنسی آوارگی کے اسباب کی وضاحت کرتا ہے اور بتاتاہےکہ
وه کيوں ايک ناقابل تسکين جنسی ضرورت کا ش ّد ت سے خواہشمند رہا۔
ّ
تعلق کيلئے رجوع کرتا
وه ايک ہی رات ميں اپنی  9بيويوں سے جنسی
اور يہ تعلق صرف سہالنے پچکارنے تک تھا اورحقيقی جنسی تسکين

سے عاری تھا۔ اس کی نامردگی اس کے عدم تحفظ ،دماغی خلل ،اور
بيويوں سے حسّد کی کيفيّت کو واضع کرتی ہے۔ اس نے اپنی بيويوں کو
حکم ديا کہ وه اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھيں ،ايسا نہ ہو کہ دوسرے
مرد ان کو للچائی ہوئی نظروں سے ديکھيں۔ محمد کی نامردگی کے
سببّ ہی دنيا کی نصف ارب عورتيں پرده کرتی ہيں۔ محمد کی بيمارياں
ہی اسالم کے متع ّد د پراسرار معامالت کی تشريح کرتی ہيں۔
ذہنی اورنفسياتی بے ترتيب ابتريوں اوربے قائده علم قيافہ شناسی نے
باہم ملکرمحمد کوعام انسانوں سے الگ تھلگ عنصربنا ديا تھا۔ اس کے
کم علم پيروکاروں نے اس تفاوّ ت کورسالت کی عالمت کے طور
پرتسليم کر ليا۔ نہ صرف يہ بلکہ انہوں نے دوسرے دينی علوم کے
جانثاروں کی طرح اپنی تمام تر کوششيں وقف کر کے محمد کے مقصد
کو ايک عالی مقام پرپہنچا ديا ،موت کو خاطر ميں نہ التے ہوئے انہوں
نے دوسروں کوذبح کيا اور اسالم کودنيا کا دوسرا بڑا مذہب بنا ديا۔ اور
اب يہ امن عالم اور انسانی تہذيب کی بقاء کيلئے ايک عظيم خطره ہے۔
محمد کی شخصيت کا مکمل ادراک کيوں اتنا ضروری ہے؟ اسلئےکہ
ايک ارب سے زياده لوگ اس جيسا بننا چاہتے ہيں اور ويسا ہی کرنا
چاہتےہيں۔ حقيقت يہ ہے کہ ايک شخص کی ديوانگی اس کے
پيروکاروں کيلئے وصّيت بن گئی۔ ان کو سمجھنے کہ بعد ہی ہم ان کے
اند رجھانک سکتے ہيں اور پيش گوئی کرسکتے ہيں کہ وه کيا انہونی
کرنے والے ہيں۔
ہم ايک خطرناک دور سےگزر رہے ہيں ،عوام الناس کا پانچواں حصّہ
ايک ذہنی مريض کی پرستش کر رہا ہے ،خود کش حملوں کا مّدح خواں
ہے ،اور يہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو مارکر شہا ّدت کا رتبہ پائے گا اور

آخرت سنوار لے گا۔ ايسی صورتحال ميں دنياايک خطرناک مقام بن
جاتی ہے۔ اور اگر يہ لوگ جوہری صالحيّت حاصل کر ليتے ہيں تو دنيا
راکھ کا ڈھير بن جائيگی۔
اسالم ايک نظام پرستش ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملکر زندگی بسر کرنا
اب ممکن نہيں رہا۔ جبتک مسلمان محمد پر يقين رکھتے ہيں وه اپنے
لئے اور دوسروں کيلئے خطره ہيں۔
مسلمانوں کو اسالم چھوڑنا ہو گا اور نفرت پہ مبنی کلچر ختم کرنا ہو
گا ،بنی نوع انسان سے ملجل کر رہنا ہو گا ،بصورت ديگر غير مسلم
اقوام کو ان سے عليحده ہونا ہو گا ،اسالم اور مسلمانوں کی اميّگريشن
پر پابندی لگا نا ہو گی اور مسلمانوں کو واپس ان کے ملکوں ميں
بھيجھنا ہو گا کيونکہ يہ اکٹھے رہنے اور جمہوريّت کے خالف منصوبہ
بندی کرتے ہيں۔
اسالم جمہورّ يت سے مّتضاد ہے۔ يہ ايک جنگجوآنہ مسلک ہے اور
جمہورّ ت کو ختم کر کے دنيا بھر ميں اپنا آمرانہ نظام نافذ کرنا چاہتا
ہے۔ د نيا کوتباہی سےبچانے ،وحشت و بربرّ يت اور تہذيب کےمابين
تصادم کا رخ موڑنےکا واحد طريقہ يہ ہے کہ اسالم کےمغالطے
اوردھوکے کو سب پر عيّاں کر کے اس کے سحر کو ختم کياجاۓ۔
مسلمانوں پر الزم ہے کہ وه انسانيّت کی بقاء کی خاطر اسالم کو چھوڑ
ديں۔
محمد کے بارے مکمل ادراک مسلمانوں اور دوسروں پرالزم ہے۔ يہ
کتاب اس کام کو آسان بنا دے گی۔
اس کتاب کے مطالعے کے بعد ہزاروں مسلمانوں نے اسالم ترک کرديا
ہے ۔ اس کتاب ميں جو آگہی فراہم کی گئی ہے وه ہر چيز پر بھاری ہے
اور اس سے پہلو تہی ناممکن ہے۔

تعارف
11ستمبر کے امريکہ پر حملے کے بعد ايک خوفز ّده امريکن ماں نے
مجھے بتايا کہ اس کا  23سالہ بيٹا  14سال کی عمر ميں مسلمان ہو گيا
تھا اور اس نے اپنے مسلمان امام کی پسندکرده عورت سے جسکو اس
نے پہلے کبھی ديکھا بھی نہيں تھا شادی کر لی۔ اب اس کا ايک بچہ
بھی ہےاور وه افغانستان جا کر طالبّان جو کہ امريکی فوجيوں کو مار
رہے ہيں سے ملکرلڑنا چاہتا ہے اور شہيد ہونا چاہتا ہے۔ اس عورت
نے مزيد کہا کہ چند سال پہلے اس کے بيٹے نے بتايا تھا کہ بس ايک
دفعہ اسالم امريکہ پر غالب آ جاۓ تب اگر اسکو حکم مال کہ کافروں
کوقتل کر دو تو وه اپنی ماں کا سر قلم کرنے سے نہيں ہچکچاۓ گا۔
٭٭٭٭٭
ايک ہونہار اور اعلی تعليم يافتہ  25سالہ پاکستانی ّ
نژاد برطانوی لڑکی
سميرا نذير کو خنجر سے قتل کر ديا گيا۔ اسکے 30سالہ بھائی اور
17سالہ ّ
کزن نے اس کے والدين کے گھر ميں ہی اس کی گردن اڑا دی۔
اس نےايک افغان جس کا تعّلق نچلی ذات سے تھا سے محبت کر کے
اور اپنے ہم مرتبہ پاکستانی اميدواروں کو ٹھکرا کر اپنے گھر والوں
کے وقار کو ٹھيس پہنچائی تھی۔ اپريل  2005ميں اس کو آبائی گھر بال
کرگھات ميں بيٹھے ہوئےرشتہ داروں نے مار ديا۔ ايک پڑوسی نے
ديکھا جب وه جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کررہی تھی تو اس کے
والد نے بالوں سے پکڑ کر اندر گھسيٹا اور زور سے دروازه بند کر ليا۔

اس کی چينخيں سنائی ديں "آج سے تم ميری ماں نہيں ہو" اس سے
ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس سردمہری کے قتل ميں ملوّ ث
تھی۔ پڑوسيوں نے اس کی دو سالہ اور چار سالہ بھتيجيوں کی چينخيں
بھی سنيں جو سب کچھ ديکھ رہيں تھيں۔ بچوں پہ گرے ہوۓ خون کی
مقدار بتا رہی تھی کہ وه وقوعہ سے چند فٹ کے فاصلے پر تھيں۔ يہ
ايک پڑھا لکھا صاحب حيثيت گھرآنہ تھا۔
٭٭٭٭٭٭
امريکہ ميں مقيم ،ايک کڑوڑوں پتی سعودی ،کے  23سالہ بيٹے محمد
علی العّياد نے اگست 2003کی ايک شام اپنے ايک پرانے مراکش کے
رہنے والے يہودی دوست سليوک کو کچھ وقت اکٹھے گذارنے کی
تجويز دی۔ نصف شب انہوں نے العّياد کے اپارٹمنٹ ميں آنے سے پہلے
شراب نوشی کی۔ وہاں اس نے خنجر نکال کر اپنے دوست کا سر تن
سے جدا کر ديا۔ العّياد کے کمرے ميں رہنے والے ساتھی نے پوليس کو
بتايا کہ اس سے پہلے دونوں "کوئی بحث نہيں کررہے تھے" جب العيّاد
نے سليوک کو قتل کيا۔ اس بہيمانہ قتل کی وجہ "مذھبی اختالفات تھے"
العّياد کے اٹارنی نے بتايا۔
٭٭٭٭٭٭٭
25سالہ ايرانی محمد طاہری-اظر نارتھ کيرولينا يونيورسٹی کا
گريجوايٹ تھا۔ مارچ 2006ميں ايک دن اس نے SUVکراۓ پہ لی اور
آہستہ چالتے ہوۓ کيمپس ميں داخل ہوا۔ پھر اس نے يکدم رفتار بڑھا
دی اور کالج ميں کھڑے ايک اکٹھ پر اس نيّت سے گاڑی چڑھا دی کہ

زياده سےزياده لوگوں کو مار سکے۔ وه  9لوگوں سے ٹکرايا اور  6کو
زخمی کر ديا۔
٭٭٭٭٭٭٭
کراچی ،پاکستان ميں بسنے واال ايک ہندو جوڑا ،سناؤمينگھوار اور اس
کی پتنی اس وقت ش ّديد گھائل ہوۓ جب نومبر  2005کی ايک شام وه
کام سے گھر لوٹے تو اپنی تينوں بيٹيوں کو گھر سے غائب پايا۔ دو روز
کی الحاصل تالش کے بعد انکو علم ہوا کہ انکی بيٹياں اغوا ہو چکی
ہيں تاکہ ان کو مسلمان بناليا جاۓ۔ پوليس نے تين نوجوانوں کو اس جرم
کی پاداش ميں گرفتار کيا۔ اور بعد ميں اس بنا پر انکو ضمانت پہ رہاکر
ديا گيا کہ وه کمسن ہيں۔ لڑکياں پھر بھی غائب رہيں۔ کراچی کے ايک
ہندو رہائشی اللہ جی نے کہا " اس طرح ہندو لڑکيوں کا اغوا ايک
معمول بن چکا ہے۔ لڑکيوں کو مجبور کيا جاتا لے کہ اسٹامپ پر
مسلمان ہونے کا اقرار کر ليں" اس نے مزيد کہا " ہندو انتقامی کاروائی
کے خوف ميں دل کی بھڑاس بھی نہيں نکال سکتے"۔
پاکستان ميں بہت سی ہندو لڑکيوں کا يہی مق ّدر ہے۔ انکو اغوا کر کے
زبردستی مسلمان بنايا جاتا ہے اور مسلمان مردوں سے انکا نکاح کرديا
جاتا ہے۔ اور ان کو اپنے ماں باپ سے ملنے يا بات کرنے کی اجازت
بھی نہيں ملتی۔ "ايک مسلمان لڑکی کيسے کسی کافر)بےدين( کے ساتھ
ره سکتی ہے يا رابطہ رکھ سکتی ہے"۔ يہ بيان ايک دينی معلم مولوی
عزيز نے عدالت ميں دوسرے ايک مق ّدمے ميں ايک مسلم اغوا کنده کی
پيروی کے دوران ديا۔

جب کوئی ہندو لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے توسينکڑوں مسلمان گلی
کوچوں ميں مذھبی رآگ االپتے ہيں اور ان لڑکيوں کے والدين کی چيخ
و پکار پر حکام کے کان بہرے ہو جاتے ہيں۔ ان بدقسمت لڑکيوں کو
دھمکايا جاتا ہے کہ اگر وه اسالم سے پھريں توانہيں مرت ّد ہونے پر
سزاۓ موت ديجائيگی۔ اکثر وکالء انتہاپسندوں سے پٹائی کے خوف
سے ايسے مق ّدموں کی پيروی نہيں کرتے۔
٭٭٭٭٭٭
اکتوبر 2005ميں انڈونيشيا ميں تين لڑکياں پوسا شہر کے قريب کوکا
کے درختوں کے بيچ سے گذر رہيں تھيں۔ يہ لڑکياں ايک نجّ ی عيسائی
سکول ميں پڑھتی تھيں۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کيا اور انکی گردنيں
اڑا ديں۔ پوليس نےبتايا کہ ان کے سر الشوں سے کچھ فاصلے پر پاۓ
گئے۔ ايک سر گرجے کے باہر سےمال۔ مسلمان جنگجوؤں نے
وسطی)( Sulawesiصوبہ کو اس يقين سے ہدف بنايا کہ يہ مسلم رياست
کا سنگ بنياد ہو گا۔  2001اور  2002ميں مسلمانوں نے اس صوبے
ميں عيسائيوں پر حملہ کيا۔ اس جگھڑے ميں سارےانڈونيشيا سے
مسلمان نيم فوجی دستے جمع ہوۓ اور اسطرح  1000سے زياده
عيسائی مارے گئے۔
٭٭٭٭٭
 18جون  2010کو پراوادا کی رپورٹ کے مطابق ايک پانچ سالہ لڑکے
کو کرائياء ريجن کے قصبے ڈينی پروکا کے ايک رہائشی نے قتل کر
ديا۔ وکٹر شمائکن نامی چھوٹا بچہ اپنے دوستوں کے ہمراه ريت پر کھيل
رہا تھا اور يہ اجنبی شخص گھومتا ہؤا ادھر آيا اور درخت کے اوپر کی

طرف اشاره کرتے ہوۓ بچے سے کہا " ،اوپر درخت پر ديکھو ايک
پرنده ہے" جيسے ہی اس بچے نے اوپر ديکھا اس جنونی شخص نے
اس بچے کی گردن ميں چھرا گھونپ ديا۔
بيچارے ستم زده بچے کی تين سالہ بہن اور ايک پانچ سالہ دوست اس
دل دہال دينے والے حملے کے چشم ديد گواه تھے۔ وکٹر کی ماں بھاگتی
ہوئی گھر سے باہر آئی اور اپنے بچے کی خون ميں ڈوبی ہوئی الش
کو ديکھا۔
 27سالہ خنجر بردار سرور ابراگی موۓ کو پوليس نے تين گھنٹے بعد
اس کے والدين کے گھر ميں باالئی خانہ ميں چھپے بيٹھے کو گرفتار
کر ليا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرليا اور بتايا کہ اس نے  Vکے
حکم پر اس بچے کوقتل کيا۔ " اس شخص نے بچے کو قتل کرتے وقت
 Vاکبر کا نعره لگايا" ايک مقامی افسرده شخص نے بتايا " ،بچے کو
ايک بکری کی طرح ذبح کر ديا گيا۔"
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
مئی  2008ميں گلوسيسٹر ،يو۔کے۔ کے ايک کيمسٹ نے اپنے ذاتی جہاد
کے نتيجے ميں لگ بھگ  700000پاؤنڈز کا نقصان کر ديا ،اس نے دو
سپر سٹوروں ميں کھانے کی چيزوں پر ،بچوں کی کتابوں کی دکان ميں
کتابوں پر اور ايک پبّ ميں اپنے پيشاپ اور فضلے کے مکسچر سے
چھڑکاؤ کر ديا۔ پوليس کے ہاتھوں پکڑے جانے پر اس نے کوئی
مزاحمت نہ کی اور کہا تم اپنا کام کررہے ہو اور ميں اپنا۔
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

اسی سال فروری ميں دو مسلمان دکانداروں؛  25سالہ سعيد ہاشمی اور
 23سالہ جان يادگاری کو اس بات پر  1500پاؤنڈ جرمانہ ہؤا تھا جب
انہوں نے ايک ايسا چاکليٹ کيک فروخت کيا جس پر انسانی فضلے کا
چھڑکاؤ کيا ہؤا تھا۔ ايک گاہک نے ڈرتے ڈرتے اس بدبودار کيک کو
کھايا تو اسے محسوس ہؤا کہ اسکا ذائقہ کچھ " ٹھيک" نہيں ہے تو اس
نے وه کيک پبلک ہيلتھ سائنٹسٹ کے حوالے کرديا۔ اس نے معائنے کے
بعد جلد ہی يہ طے کرليا کہ اس ميٹھی چيز پر انسانی فضلہ چڑہايا ہؤا
ہے۔ دونوں دکانداروں نے جرم قبول کرليا۔
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
ايک  38سالہ  Muriel Degauqueنامی Belgianخاتون بمطابق اس
کے ہمساۓ کے جو اسکو کافی دير سے جانتے تھے ،ايک "مکمل
نارمل" ننھی لڑکی جو برف باری کے بعد برف گاڑی کی سواری کيا
کرتی تھی۔ ايک مسلمان سے شادی کرنے کے بعد مسلمان ہو گئی۔ بعد
ميں وه اپنے خاوند کے ہمراه برآستہ شام عراق پہنچی جہاں پر اس
نے9نومبر 2005کوعراقی گشتی پوليس پر حملے کے دوران اپنے آپ
کو دھماکے سے اڑا ليا۔ پانچ پوليس والے موقع پر جانبحق اور چھٹا
ايک آفيسر اور چار شہری بری طرح زخمی ہوۓ۔
٭٭٭٭٭
يہ فعل ايک پاگل پن ہے۔ ليکن اس کے پيچھے کارفرماؤں ميں کوئی
پاگل نہيں ہے۔ وه "انتہائی نارمل" ہيں۔ کس چيز نے ان کو اس گنھاؤنے
جرائم کی ترغيب دی؟

کچھ واقعات تو اسالمی دنيا ميں روز کا معمول ہيں۔ ہر جگہ مسلمان
دوسرے لوگوں کو اپنے ايمان کے مطابق مار نےميں مصروف ہيں۔
کيوں؟ کيا چيز ان صحتمند ذہن والوں سے برآئی کرواتی ہے؟ کيوں
مسلمان ،مجموعی طور پر دوسروں سے خفا ّ ہيں؟ وه اسقدر دنيا سے
حالت جنگ ميں ہيں کہ وه اکثر فوری طور پر تش ّدد پر اتر آتے ہيں۔
الکھوں مسلمان فساد کرتے ہيں ،احتجاج کرتے ہيں ،جب بھی کوئی
محمد کے بارے ميں کچھ کہتا ہے يہ بالکل بےگناه لوگوں کو جہاں
کہيں بھی قتل کر ديتے ہيں۔ اسطرح کا روّ يہ عقل پر مبنی نہيں۔ جبکہ
اس کی پشت پر کارفرما لوگ صحيح العقل ہيں۔ ہم کيسے اس بعيد العقل
بات کی وضاحت کر سکتے ہيں۔ اس کو جاننے کيلئےہميں يہ بات سمجھ
لينا چاہئے کہ مسلمانوں سے يہ توقعّ کی جاتی ہے کہ وه پيغمبر کی
طرح سوچيں اور ويسا ہی کريں۔ اس طرح ان کے روّ يے ،اعتقادات،
خياالت اور اعمال اس کی شخصيّت اور ذہن کو منعکس کرتے ہيں۔
کيونکہ جو کچھ اسالم کے مطابق صيح ہے محمد اسکا نمونہ ہے۔ اس
لئے اس کے پيرو کاروں سے يہ توقع کی جاتی ہے کہ وه ہر حالت ميں
اس کی سنت پر عمل کريں۔ اس کا نتيجہ يہ ہے کہ مسلمان بحيثيّت
مجموعی ،محمد کی زندگی سے حاصل شده اوصاف کو بطور ورثہ
جو وه اپنے پيچھے چھوڑتے ہيں ،وه ہے؛ انسانيّت کی فراموشی اور
بڑی حد تک اپنی انفراديّت ۔ جيسے ہی وه اپنے پيغمبر کی خود فريفتگی
کی خيالی کائنات ميں بسنے آتے ہيں اس کی قائم کرده مثالوں کی تقليد
کرتے ہيں وه اسی کی ايک توسيع بن جاتے ہيں۔ مسلمان اسالم کے
درخت کی ڈالياں ہيں اور محمد جڑ ہے۔ وه اس کے کردار ،روّ يئے اور
ذہنی رجحان ميں حصّہ دار ہيں۔ آپ ايسا کہہ سکتے ہيں کہ ہر مسلمان
ايک چھوٹا محمد ہے۔ ان کيلئے وه کائنات کا اعلی ترين جزوّ ہے ،وه

سب سے زياده کامل اور مثالی انسان ہے جسکی پيروی کی جاۓ ۔ ان
کا يقين ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کيا ،چاہے کتنا ہی ناپسنديده کيوں نہ
ہو بالکل ٹھيک ہو گا اور اس کے بارے ميں کوئی سوال نہيں ہوگا اور
اس کی قدرواہميت کوپرکھنے کی اجازت نہيں۔
محمد ايک ايسا موضوع ہے جسکو بہت کم زير بحث اليا جا سکتا ہے۔
ايک خفيف سی بات پہ مسلمانوں کو بہت ٹھيس پہنچتی ہے۔ کوئی
تبصره خواه کتنا ہی بے ضّررکيوں نہ ہو مالمت آميزی ظاہر کرتاہے۔
تاہم اس کی اجازت ہے کہ اس کے پيروکاروں پر تنقيد کرلی جاۓ مگر
وه پيغمبر پر کسی قسم کی تنقيد برداشت نہيں کرتے۔ آپ  Vپر تنقيد کر
ليں اس کی خير ہے مگر محمد پر تنقيد نہيں کی جا سکتی۔
کسی کی موت کے ص ّديوں بعد اس کے نفسياتی رخ کامکمل جائزه
ناممکن ہے۔ تاہم ہمارا مقصد دوا تجويز کرنا نہيں بلکہ پيغمبراسالم کی
ذات کے اندر جھانکنا ہے۔ ہمارے پاس محمد کی زندگی کے بارے ميں
اور اسکے فرمودات پر بڑی باريک بينی اور احتياط سے تيار شده
معلومات کا تحريری خزانہ موجود ہے۔ ان ميں سے بيشتر عبارتوں کو
مبالغہ آرائی سے سجايا گيا ہےاور بڑھائی چڑھائی سے بھری پڑيں
ہيں۔ اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ معتقدين نے پيغمبر کے درجات
بلند کرنے کيلئے جھوٹ پر مبنی معجزات منسوب کئے تاکہ وه ولی
معلوم پڑے۔ محمد کی سوانعمری ميں ہميں ہزاروں ايسی عبارتيں ملتی
ہيں جو اسکو ايک مق ّدس شخص کے طور پر پيش نہيں کرتيں۔ بلکہ اس
کو پاجی ،بے رحم ،مکاّر اور ايک جنسی بے راه رو کے طور پر پيش
کرتی ہيں۔ ان کہانيوں کو جھوٹا سمجھنے کی کوئی وجہ نہيں ہو سکتی۔
يہ ايمان والوں کے خوائص نہيں ہو سکتے کہ وه اپنے پيغمبر کو ايک

ب ّدمعاش کے طور پر پيش کريں۔ پھر اگر ايسی کہانياں موجود ہيں جو
اس کے ان ساتھيوں نے بيان کيں جو اس کے معتقد تھے اور اسے پيار
کرتے تھے اور اتنی بڑی تعداد ميں ہيں تو عين ممکن ہے کہ وه سچ
کہتے ہوں۔
جو روايات بار بار دھرانے سے پھيليں ہيں ان کو 'متواتر' کہا جاتا ہے۔
يہ روايات بعد ميں آنے والی نسئلوں تک بہت سے تحريری سلسلوں جن
ميں مختلف قسم کے نشرکنندگان شامل ہيں کے ذريعے پہنچيں۔ فی
الواقع يہ ناممکن ہے کہ يہ تمام لوگ۔ مختلف عالقوں ميں بسنے والے
اور مختلف نظريوں ميں نسبت ٹہرانے والے)بعض اوقات فی الحقيقت(
کيسے اکٹھے ہوۓ تاکہ وه ايک ہی قسم کا ويسا ہی جھوٹ گھڑکر اپنے
پيغمبر سے منسوب کريں۔
ان کہانيوں کی موجودگی ميں جن کو احاديث کہا جاتا ہے اور قرآن ايک
ايسی کتاب جسکو ہر مسلمان خدا کا کالم سمجھتا ہے ہميں محمد کے
دماغ کو نزديک سے ديکھنا چاہئے۔ ہم اسکو سمجھنے کی کوشش
کرتے ہيں تاکہ کوئی نتيجہ نکاالجا سکے کہ اس نے کيا کہا اور کيوں
کہا۔ ميں يہاں پر بہت سے نفسيات دانوں اور دماغی امراض کے
معالجوں کی آراء اور نظريات کا حوالہ دونگا کہ محمد نے کيا کہا اور
يہ دماغ سے متعلقہ ماہرين کيا کہتے ہيں۔ جن ذرائع کا حوالہ دونگاوه
تمام سائيکوپيتھالوجی)(Psychopathologyکےماہر ہيں۔ جو وه کہتے
ہيں اسکو عمومی شعور تصوّ ر کيا جاتا ہے اور اس شعبہ ميں
کثيرالتعداد ماہرين اس سے متفق ہيں۔
اس کتاب کا مقصد 1400سال قبل کی ايک شخصيّت کا نفسياتی تجّ زيہ
نہيں بلکہ اس کی ناقابل فہم خوبيوں سے پرده اٹھانا ہے۔ محمد بہت سے

لوگوں کيلئے ايک چيستاں ہے بالخصوص اس کے پيروکاروں کيلئے
جو کسی خيالی وجود کے قائل ہيں ،تصوّ راتی بت سے بغلگير ہيں اور
اسکو گذشتہ ماضی تسليم کرنے سے انکاری ہيں۔ اسکا سلوک انتہائی
غير مناسب تھا اور يہ اشارے ملتے ہيں کہ وه اپنے مطلب کا غالم تھا۔
کيسے ايک ايسے شخص نے جو منتقم مزاج ہو ،ظالم ہو ،اتنا بدچلن ہو
اس نے نہ صرف اپنے ساتھيوں کو بلکہ اربوں لوگوں کو کئی صديوں
تک اپنی جانثارانہ تحريک پيدا کرنے کی قوّ ت سے مہبوت کئے رکھا۔
مائکل ہارٹ نے اپنی کتاب ' تاريخ کی  100مؤثر کن شخصّيات کی
درجہ بندی' ميں محمد کو سرفہرست رکھا ہے۔ کيسےمحمد جيسا
ناخوانده اور انسانيّت سے خالی شخص تاريخ کا مؤثر ترين شخص بن
گيا۔ اس کتاب ميں جن سوالوں کا جواب دينے کی کوشش کی گئی ہے
اس کا تعلق محمد سے زياده انسانی نفسيات سے ہے۔
اسالم کے عالوه کسی اور مقصد کيلئے زياده خون نہيں بہايا گيا۔ کچھ
تاريخ دانوں کے مطابق صرف ہندوستان ميں 8کروڑانسانوں کا اسالم
کی تلوار کے ساتھ قتل عام کيا گيا۔ ايران ميں الکھوں قتل ہوۓ۔ مصر
اور اس کے عالوه جن پر لوٹ مار کی تالش ميں سرگرداں مسلمانوں
نے اپنی فتوحات کيلئے اور بعد ميں آنے والی صّديوں ميں حملے کئے
وه اس کے عالوه ہيں۔ يہ خون خرابہ ابھی تک جاری ہے۔
چند تخمينوں کے مطابق پچھلے  1400برسوں ميں مسلمان مجاہدوں نے
لگ بھگ  28کروڑ لوگوں کو قتل کيا۔ اگر اس ميں وه تعداد بھی شامل
کر ليں جن کے ذمہ دار کيمونسٹ ،نازی اور صليبی جنگجؤ ہيں تو يہ
تعداد بوکھال دينے والی ہوگی۔

مسلمان اکثر خود ستائی کرتے ہيں " ،ہم موت سے اس سے زياده پيار
کرتے جتنا تم زندگی سے" حاليہ سالوں ميں دہشت گردی کے حملوں
ميں انہوں نے يہ ثابت کردکھايا۔ کس طرح ايک شخص کا کئی لوگوں
پر اتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے کہ وه خوشی سے اس کے مقصد کيلئے مر
سکتے ہيں اور اپنے بچّ وں کو بھی قربان کرنے سے نہيں ہچکچاتے۔
دنيا ميں کيوں  10ميں سے  9تنازعات ميں مسلمان شريک ہيں۔ جبکہ وه
دنيا کی کل آبادی کا پانچواں حصہ ہيں۔ شمارياتی اوسط کے مطابق اس
کا مطلب يہ ہے کہ مسلمان بطور ايک گروپ باقی دنيا سے ايک بہت
بڑی تعداد  36گنا زياده اپنے تنازعات کا حل تش ّددميں ڈھونڈتے ہيں۔
يہ کيسے ہو سکتا ہے۔
اسالم محمد کا برين چائلڈ )(brainchildہے۔ مسلمان قرآن اور حديث
ميں اس کے الفاظ پڑھتے ہيں اور اپنی روزمّره زندگی ميں تفصيل سے
اس پر عمل کرتے ہيں۔ ان کيلئے وه تخليق کائنات کا بہترين حصّہ ہے۔
سب سے زياده کامل شخص ہے اور قابل تقليد ہے۔ انکا يقين ہے کہ اس
نے جو کچھ بھی کيا چاہے وه کتنا ہی نا پسنديده کيوں نہ ہو وه بالکل
صحيح ہو گا اس پر کوئی سوال نہيں کيا جاۓ گا اور نہ ہی اس کو
پرکھا جاۓ گا۔
يہ کتاب دو دعوے پيش کرتی ہے ايک يہ کہ محمد خود فريفتگيی
يعنی narcissistic personality disorderکا مريض تھا اور دوسرا
وه ايک قسم کی مرگی  temporal lobe epilepsyسے بھی متاثر
تھا۔ اس ميں کئی اور طرح کی بھی ذھنی ابترياں تھيں۔ مگر اس کی
شخصّيت اور دماغ سے متعلقہ يہ دو عارضے اس امر محسوس جسکو
محمد کہا جاتا ہے بيان کرتے ہيں۔ يہ کتاب وآفر شہادتوں کی مدد سے

يہ ثابت کرتی ہے کہ محمد کا ذھنی توازن درست نہ تھا۔ گو کہ اس کو
اپنے مقصد پر اعتماد تھا اور وه اپنے دعوں سے مخلص بھی تھا ليکن
وه خيالی دنيا اور حقيقت ميں تميز کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے
ہمعصر اور وه جو اسے بہتر طور پر سمجھتے تھے اسے مجنوں
)ديوانہ ،سودائی ،آسيب زده( کہتے تھے۔ بدقسمتی سے وه اس کی
ظالمانہ طاقت سے مغلوب ہو گئے تھے اور ان کی عقلمندانہ آوازيں
خاموش ہو گئيں تھيں۔ انسانی دماغ کی نئی دريافتوں نے آخرکار اس کو
درست ثابت کرديا ليکن ہميں ذہن ميں رکھنا چاہئے کہ ايک خود پسند
کو پتا ہوتا کہ وه جھوٹا ہے اس کے باوجود وه پہال شخص ہےجو اپنے
جھوٹے دعوں پر يقين رکھتا تھا۔
بازارميں دستياب بہت سی کتابيں محمد کے متش ّدد اور جگھڑالو قسم
کے کردارکو بيان کرتيں ہيں مگر بہت کم يہ بتاتی ہيں کہ اس کے دماغ
ميں کيا چل رہا تھا۔ يہ کتاب صرف يہ بتانا چاہتی ہے۔
اگرچہ يہ کتاب مسلمانوں سے مخاطب نہيں ہے ليکن زياده تر يہ ميں
نے انہوں کيلئے ہی لکھی ہے۔ ايک فارسی کہاوت ہے ،ميں دروازے
سے بات کررہا ہوں تاکہ ديواريں سن ليں۔ اس کے بارے ميں کافی کچھ
کہا جا چکا ہے کہ محمد ايک لٹيرا ،ايک قتل عام کرنے واال ،اور لوٹ
مار کی تالش ميں گھومنے واال ايک گينگسٹر ،بچّ ے باز ،خفيہ انداز
سے قتل کرنے واال ،شہوت پرست اور عورتوں کا دلدادا اور کيا کچھ
نہيں۔ مسلمان يہ سب کچھ سنتے ہيں اور بغير کسی تعطل کے اس پر
يقين جاری رکھتے ہيں۔ انٹرنيٹ پر ميرے مضاميں پڑھنے کے بعد بے
ميل طريقے سے يہ دعوی کرتے ہيں" ،اسالم پر ان کے ايمان ميں
اضافہ ہوا ہے" انہوں نے محمد کو ايک اعلی ہستی کے طور پر "وه

بندوں پر خدا کی رحمت ہے" تسليم کر ليا ہے۔ وه اسکی انسانی
اخالقيات اور ضمير کے تحت پرکھ نہيں کرتے اس کے برعکس ان کا
ايمان ہے کہ وه ہی ہے جس نے اخالقی معيار ترتيب ديئے۔ ان کيلئے
غلط يا صيح ،اچھا يا برا' ،سنہری اصول' کے تحت نہيں متعّين کيا جاتا۔
مسلمانوں کی نفسيات کے مطابق يہ کوئی اجنبی سی چيز ہے جو انکے
حق ميں نہيں ہے۔ بلکہ حالل)جسکی اجازت ہے( اور حرام)جو منع کيا
گيا( جو کہ الابالی ميں گھڑی ہوئی مذھبی اقدارہيں جن کی کوئی بنياد
نہيں ،کوئی منطق نہيں ،کوئی اخالقيات نہيں ،بس يہی اسالم ہے۔
مسلمان حقيقی طور پر اسالم کی کھوج کرنے کے اہل نہيں۔ وه ہر قسم
کے شک کو جو انکی سمجھ سے باہر ہو يہ کہہ کے کہ يہ "آزمائش"
ہے ر ّد کرديتے ہيں۔ اس آزمائش پر پورا اترنے ،اور ايمان پر ثابت قدم
رہنے کيلئے وه کسی مہمل اور نامعقول بات ميں بغير حيل و حجّ ت يقين
کر ليتے ہيں۔

باب ّاول
محمّد کون تھا
تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہيں چھوڑا اور نہ ہی متنفر ہوا۔ اور
آخرت پہلے سے کہيں بہترہے۔ اور پروردگار عنقريب وه کچھ عطا
فرماۓ گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھال اس نے تمہيں يتيم پا کر جگہ
نہيں دی اور رستے سے ناواقف ديکھا تو سيدھا رستہ دکھايا۔ اور تنگ
دست پايا تو غنی کرديا۔ )قرآن۔ (93:3-8
آئيے محمد کی داستان شروع کرتے ہيں۔ ہم اس کی زندگی کا جائزه
ليتے ہيں۔ وه کون تھا اور اس کی سوچ کيا تھی؟ اس باب ميں ہم اس
شخص جسکو ايک ارب سے زياده لوگ حرف بہ حرف پوجھتے ہيں
کی زندگی کے نماياں پہلوؤں کا مختصر جائزه ليتے ہيں۔ دراصل اسالم
محمدن ازم سے زياده کچھ نہيں۔ مسلمانوں کہتے ہيں کہ وه صرف V
کی عباد ت کرتے ہيں۔ جبکہ  Vتو محمد کا ہمزاد ہے۔ عملی طور پر وه
محمد کو پوجھتے ہيں۔ اسالم ايک شخص کا شخصی مسلک ہے۔ ہم
اسکے الفاظ پڑھتے ہيں جن کا قرآن ميں حکم ہوا۔ اس کا دعوی ہے کہ
يہ خدا کا کالم ہے۔ اور ہم اسکو اس طرح ديکھتے جسطرح اس کی
بيويوں اور ساتھيوں نے ديکھا۔ ہم اس پہ نظر ڈاليں گے کہ کيسے وه

ايک ر ّد کئے ہوۓ مبلغ کی حيثيت سے ابھر کر ايک ہی دھآئی ميں
پورے عرب کا فی الواقع حکمراں بن گيا۔ کيسے لوگوں پہ غلبہ حاصل
کرنے کيلئے ان کو تقسيم کيا۔ کيسے اس نے آہستہ اہستہ کچھ لوگوں
ميں نفرت اور سرکشی کے جذبات کو ابھاره اور دوسروں کے ساتھ
جنگ پہ اماده کيا۔ اور کيسے اس نے يورشوں ،زنابالجّ ر ،صعوبتيں
پہنچا کر اور خفيہ قتل کی وارداتوں کے ذريعے اپنے دشمنوں کے دل
پر اپنی ّدھاک بٹھائی اور ان کو اپنے تابع کيا۔ ہم نسل کشيوں کےبارے
ميں دغا بازی بطور ايک حکمت عملی کی پسنديدگی کو جانيں گے۔ آج
بھی مسلمان دہشتگرد اسی حکمت عملی پر عمل پيرا ہيں۔ محمد کو جان
لينے کے بعد آپ ديکھيں گے دہشت گرد بالکل وہی کچھ کر رہے ہيں
جو ان کے پيغمبر نے کيا۔

محمد کی پيدائش اور بچپن
عرب کے شہر مک ّہ ميں 570ء ميں آمنہ نامی ايک جوان بيوه نے ايک
بچے کو جنم ديا اسے وه محمد کہتی تھی۔ گو محمد آمنہ کی واحد اوالد
تھی پھر بھی اس نے چھ ماه کی عمر ميں ہی محمد کو صحرا ميں پلنے
کيلئے ايک ب ّدو عورت کے حوالے کر ديا۔
بعض اوقات دولتمند عربی عورتيں اپنے شيرخوار بچوں کو دودھ پالنے
والی عورتوں کے حوالےکرديتی تھيں۔ ايسا کرنے سے وه پرورش کے
عمل سے آزاد ہو کر فوری طور پر دوسرا بچہ پيدا کرنے کيلئے تيار

ہوتی تھيں۔ زياده بچوں کا مطلب بڑا سماجی رتبہ۔ ليکن آمنہ کی بات اور
ہے وه بيوه تھی اسکا ايک ہی بچہ تھا اور وه امير بھی نہيں تھی۔ محمد
کا باپ عبد mاس کی پيدائش سے چھ ماه قبل ہی انتقال کر گيا تھا۔ اور يہ
کوئی عام رواج بھی نہيں تھا۔ درحقيقت خديجہ جو محمد کی پہلی بيوی
تھی اور مک ّہ کی امير ترين عورت تھی اس کے تين بچے پہلے دو
شوہروں سے تھے اور چھہ محمد سے تھے جو اس نے خود ہی پالے۔

کيوں آمنہ نے اپنی واحد اوالد کو پالنے کيلئے دوسروں کو دے ديا؟
محمد کی والده کے بارے ميں ہماری معلومات بہت کم ہيں ہم اس کے
بارے ميں بہت کم جانتے ہيں کہ اس نے ايسا کيوں کيا۔
ہمارے پاس ايک دلچسپ اطالع ضرور موجود ہے جوآمنہ کے نفسياتی
ميک اپ اور اس کے نومولود بچے سے اس کے تعلقات پر روشنی
ڈالتی ہے وه يہ کہ اس نے محمد کو اپنا دودھ نہيں پاليا۔ پيدائش کے بعد
نومولود کی پرورش کا ذمہ اس کے چچا ابولہب) وہی شخص جسکو
اس کی بيوی سميت سورة 111ميں محمد نے ملعون ومطعون ٹہرايا( کی
خادمہ ثيئوبہ کوديا۔ اس کا کوئی ذکر نہيں کہ آمنہ نے اس بچے کو
کيوں نہيں پاال۔ ہم صرف اندازے ہی لگا سکتے ہيں۔ کيا وه اس چيز سے
مايوس تھی کہ وه جوانی ہی ميں بيوه ہو گئی؟ کيا اس نے يہ سوچا تھا
کہ يہ بچہ اس کی دسری شادی کی راه ميں رکاوٹ ہو سکتا ہے؟
خاندان ميں کسی مرگ کے سبب دماغ ميں کيميائی تبديلياں مايوسی کا
سبب بن سکتيں ہيں۔ دوسرے عوامل جو کسی عورت کی مايوسی کے
مواقعوں ميں اضافہ کرسکتے ہيں وه ہيں :تنہائی ،پيٹ ميں پلنے والے
بچے کی تشويش ،شادی سے متعلقہ اور مالی مسائل اور ماں کی کم

عمری۔ آمنہ نے ابھی ابھی اپنا خاوند کھويا تھا ،وه تنہا تھی ،غريب تھی
اور جوان بھی۔ اس کی بنياد پر جو کچھ ہم اسکے بارے ميں جانتے
ہيں ،اس کے ڈيپريشن کا مريض ہونے کی واضع اميد ہے۔ ڈيپريشن ماں
کی بچے کے سلسلے ميں پيداواری صالحيت کو متاثر کر سکتا ہے۔ يہ
بھی ہو سکتا ہے کہ حمل کے دوران ڈيپريشن زچگی کے بعد ايک
باقائده ڈيپريشن کے حملے کا سبب بن جاۓ (postpartum
)depression۔
چند ايک تحقيقات يہ بتاتی ہيں کہ حمل کے دوران ڈيپريشن پيٹ ميں
پلنے والے بچے کو برآه راست متاثر کرسکتا ہے۔ ايسے بچے اکثر
چڑچڑے اور کاہل ہوتے ہيں۔ يہ نومولود بڑے ہو کر ايسے طفل ہوتے
ہيں جو سيکھنے ميں سست اور جذباتی طور پژمرده ہوتے ہيں ،ان ميں
ک ّج روّ ی اور مداخلت بيجا کا عنصر موجود ہوتا ہے۔
محمد اجنبيوں ميں پال۔ جيسے جيسے وه بڑا ہوا اس کو احساس ہوا جن
کے ساتھ وه ره رہا تھا وه اس کا خاندان نہيں تھا۔ اس کو اس چيز کی
حيرانگی ہوئی ہو گی کہ اس کی اپنی ماں جس کو وه سال ميں دو دفعہ
مال کيوں اس کو نہيں چاہتی تھی۔
محمد کی دآيا حليمہ نے کئی دہائيوں کے بعد ميں بتايا کہ وه محمد کو
لينے کيلئے تيار نہيں تھی کيوں کہ وه ايک محدود وسائل رکھنے والی
بيوه کا يتيم بيٹا تھا۔ اس نے اسکو اسلئے قبول کيا کيوں کہ اس کے
خاندان کواضافی آمدنی ،خواه وه کتنی قليل ہی کيوں نہ ہو ،کی اشد
ضرورت تھی اور اس کو کسی امير کا بچہ نہيں مال۔ کيا يہ ظاہر نہيں
کرتا کہ اس نےمحمد کا کس طرح کا خيال رکھا ہو گا؟ کيا محمد کو
اپنے رضائی خاندان کےساتھ رہنے کے دوران محبت کی کمی کا

احساس نہيں ہوا ہو گا جبکہ زندگی کے اس دور ميں انسان کی
شخصّيت کی تشکيل ہورہی ہوتی ہے؟
حليمہ کے مطابق محمد ايک الگ تھلگ رہنے واال بچہ تھا۔ وه ايک
خيالی دنيا ميں بستا تھا اور ايسے دوستوں سے باتيں کيا کرتا جو کسی
کو نظر نہيں آتے تھے۔ کيا يہ اسکا ردعمل نہيں تھا کہ کسی نے اس
سے پيار نہيں کيا تو اس نے ايک خيالی دنيا بسا لی جہاں اسے پيار اور
پناه ملے۔
محمد کی دآيا کو اس وقت اس کی ذہنی صحت کے بارے ميں تشويش
ہوئی جب وه پانچ سال کا تھا وه اسے آمنہ کے پاس واپس لے آئی۔ ايک
نيا خاوند نہ ملنے کے باوجود بھی آمنہ محمد کو واپس لينےميں متاّمل
تھيں جبتک کہ حليمہ نے اسکو اسکے عجيب روّ يوں اور اسکی خيالی
دنيا کے بارے ميں نہيں بتايا۔ ابن اسحاق نے حليمہ کے الفاظ قلمبند
کئے:
اس)حليمہ کے اپنے بيٹے(کے والد نے مجھے
بتايا ' ،مجھے خوف ہے کہ اس بچے کو کوئی دورا
پڑا ہے ،اس سے پہلے کہ اسکو کچھ ہو جاۓ
اس کے گھروالوں کے پاس لے جاؤ۔ اس )محمد
کی ماں( نے پوچھا کہ کيا ہوا اور مجھے اس
وقت تک چين سے نہيں بيٹھنے ديا جب تک
ميں نے اسکو بتا نہيں ديا۔ جب اس نے يہ کہا

کہ مجھے ڈر ہے اس کوبھوت پريت نے قبضہ
ميں ليا۔ ميں نے جواب ديا يہی ميں نے کيا'۔
يہ عام بات ہے کہ بچوں کو اپنی چارپائی کے نيچے جن بھوت نظر
آتے ہيں اور وه خيالوں ميں اپنے دوستوں سے باتيں کرتے ہيں۔ ليکن
محمد کا معاملہ انتہائی دہال دينے واال ہو گا۔ حليمہ کے خاوند نے کہا" ،
مجھے خوف ہے کہ اس بچے پر کوئی حملہ ہوا ہے۔" يہ اطالع انتہائی
اہم ہے۔ کئی سالوں بعد محمد نے اپنے بچّ پن کے تجربوں کے متعلق
بتايا:
سفيد کپڑوں ميں ملبوس ہاتھوں ميں برف سے بھرا ہوا سنہری
برتن اٹھاۓ دو لوگ ميرے پاس آۓ۔ وه مجھے لے گئے اور ميرا
جسم کھول ديا۔ پھر انہوں نے ميرا د ل پکڑا اور اسے کھول ديا
اور ايک س ّياه لوتھڑا نکال کر پرے پھينک ديا۔ پھر انہوں نے
ميرے جسم اور دل کو دھو کر پاک کر ديا۔
يہ بالکل عياں ہے کہ دماغ کی غالظتيں دل ميں جاکر خون کا لوتھڑا
نہيں بنتيں۔ اس حقيقت کے عالوه کہ بچے معصوم ہوتے ہيں ،گناه
جرّ احی کی مدد سے نہيں نکالے جاسکتے اور برف کوئی اچھا صابن
نہيں ہے۔ ظاہر ہے کہ محمد اپنے مقلدوں کو بيوقوف بنانے کی کوشش
کر رہا تھا۔
بچہ دوباره اپنی ماں کے پاس آگيا مگر يہ ملن ديرپا ثابت نہيں ہؤا۔ ايک
سال کے بعد آمنہ کا انتقال ہو گيا۔ اس نے ماں کا کبھی خاص ذکر نہيں
کيا۔ اپنی ماں کی وفات کے پچاس سال بعد جب اس نے مک ّہ فتح کيا تو

وه ابوه جو کہ مک ّہ اور مدينے کےدرميان ايک جگہ جہاں پر وه مدفون
ہے اس کے مزار پرگيا اور رويا۔ اس نے اپنے ساتھيوں کو بتايا:
يہ ميری ماں کی قبر ہے؛ موال نے مجھے يہاں آنے کی اجازت
دی۔ ميں نے اس کے لئے دعا کی اجازت چاہی جو نہيں ملی۔
پھر ميں نےاپنی ماں کو يادوں ميں باليا۔ ہميشہ ساتھ رہنے والی
ياد غالب آگئی اور ميں رو ديا۔
کيوں خدا نے محمد کو اپنی ماں کيلئے دعا کرنے کی اجازت نہيں دی؟
اس نے کيا کيا تھا کہ وه معافی کی حقدار نہيں تھی؟ جبتک ہم يہ نہ مان
ليں کہ خدا نا انصافی کر سکتا ہے اسکا کوئی مقصد سمجھ ميں نہيں آتا۔
ظا ہر ہے خدا کو اس سے کيا مطلب ہو سکتا ہے۔ يہ محمد ہی تھا جس
نے اپنی ماں کواس کی موت سے نصف صدی بعد تک بھی معاف نہيں
کيا۔ شايد اسے اپنی ماں ايک سردمہر اور پيار کے جذبات سے عاری
عورت کے طور پر ياد تھی وه اس سے بيزار تھا اوراس کے جذبات
کو جو گہرے زخم ملے تھے وه کبھی من ّدمل نہيں ہوئے ۔ محمد کی چار
بيٹياں تھيں۔ اس نے اپنی سب سے بڑی کا نام اپنی خالہ کے نام پر
رکھا ،اور سب سے چھوٹی کا اپنی دادی کے نام پر اور اپنی ماں آمنہ
کے نام پر کسی کا نہيں۔
اس کے بعد محمد نے دو سال اپنے دادا کے گھر گذارے۔ جو اس کے
يتيم ہونے پر بہت فکر مند تھا اسنے اپنے مرحوم بيٹے کی واحد بچی
ہوئی نشانی کے ساتھ حد سے زياده پيار کيا اور فراخدلی سے پاال۔ ابن
سع ّد لکھتا ہے کہ عبدالمّطلب نے جتنی توجع اس بچے کو دی اتنی اس
نے اپنے کسی بيٹے کو بھی نہيں دی۔ ميؤر محمد کی سوانعمری ميں
لکھتا ہے" :اس نے بچے کے ساتھ يکتا رغبت واال برتاؤ ملحوظ خاطر

رکھا۔ کعبے کے زير سايہ ايک نمده بچھا ہؤا ہوتا تھا اور اس کے اوپر
عمر رسيده سردار سورج کی گرمی سے بچ کر آرام کيا کرتا تھا۔ قالين
کے گرد ادب کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر اس کے بيٹے بيٹھا کرتے
تھے۔ محمد جو ايک چھوٹا بچھ تھا بڑے بوڑھے کے بالکل قريب
بيٹھنے کا عادی تھا۔ اور بےتکّلفی سے نمده پر برآجمان ہوتا تھا۔ اس
کے بيٹے اس کو پرے ہٹانے کی کوشش کرتے مگرعبدالمّطلب يہ کہتے
ہوۓ بيچ ميں پڑتا ' :صرف ميرے چھوٹے بچے کو اجازت ہے۔' پھر
وه اسکی پيٹھ تھپتپھاتا اور اسکی بچگانہ شرارتوں سے خوش ہوتا۔ لڑکا
ابھی تک اپنی دآيا باراکا کی حفاظت ميں تھا۔ مگر کبھی کبھی وه اس کو
يکلخت چھوڑ کر بھاگ کے اپنے دادا کے ہجرے ميں آجايا کرتا تھا
يہاں تک کہ وه کبھی اکيال ہوتا يا سو رہا ہوتا تھا۔"
محمد عبدالمّطلب سے ملے ہوۓ خصوصی برتاؤ کو ياد کرتا تھا۔ بعد
ميں اپنی گذ شتہ يادوں کو مرچ مصالحہ لگا کراس طرح بيان کرتا کہ
اس کے دادا کہا کرتے تھے" ،يہ واحد ہے جس کی تن تنہا ہی ايک
عظيم منزل ہے۔ اور ايک سلطنت کا وارث ہو گا۔" اور باراکا سے کہتے
تھے " ،ہوشيار رہنا اس کو يہوديوں اور عيسائيوں کے ہاتھ لگنے سے
بچانا کيونکہ وه اس کی تالش ميں ہيں اور اسکو نقصان پہنچا سکتے
ہيں!" تاہم کسی کو يہ باتيں ياد نہيں تھی کيونکہ اس کے چچاؤں ميں
سے کسی نے بھی فوری طوراس کے دعوے کو تسليم نہيں کيا،
ماسوآۓ حمزه کے ،جو اسکا ہمعمر تھا۔ عبّاس بھی اس کے مقصد ميں
شريک ہو گيا اور وه بھی تب جب محمد کا ستاره عروج پر تھا اور مک ّہ
کو فتح کرنے اس کے دروازے پر پہنچ گيا تھا۔

افسوس ،قسمت محمد پر مہربان نہيں تھی۔ صرف دوسال داد کے گھر
ميں رہنے کے بعد ہی بياسی سال کی عمر ميں بوڑھا سردار چل بسا
اور يہ لڑکا اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی ميں آگيا۔
يتيم بچے نے اپنے پيار کرنے والے دادا کی وفات کو بڑی ش ّدت سے
محسوس کيا۔ جب وه دادا کے جنازے کے پيچھے حيجن کے قبرستان
کی طرف جا رہا تھا اسے روتے ہوۓ ديکھا گيا۔ کافی سال بعد تک اس
نے اس کی مجنونانہ گہری ياد کو سينے سے لگاۓ رکھا۔
ابو طالب نے اس بھروسے کو بہت وفاداری سے نبھايا۔" اس چھوکرے
سے بيہوده پيار ميں وه عبدالمّطلب سے پيچھے نہيں رہا"۔ ميؤر لکھتا
ہے۔" اس نے اس کو اپنے بستر کے پاس ساليا ،اس کے ساتھ کھانا
کھايا۔ جب کبھی وه باہر نکال اس کے ساتھ گيا۔ اور يہ نرم روّ يہ جاری
رہا جبتک کہ محمد بےيارومددگار بچپنے سے باہر نہيں نکال"۔ ابن سعّد
نے وقدی کے حوالے سے بتاتا ہے گو ابوطالب دولتمند نہيں تھا۔ اس
نے محمد کا بہت خيال رکھا اور اپنے بچوں سے زياده اس سے پيار
کيا۔
بچپن کے دوران تباه کن نفسياتی صدموں کی وجہ سے محمد محرومی
سے خوف زده تھا۔ اسکا اظہار اس امر سے ہوتا ہے کہ جب وه باره
سال کا تھا اور ابوطالب نے کاروباری سلسلے ميں شام جانے کا فيصلہ
کيا۔ " ليکن جب کارواں روانگی کےلئے تيار تھا ،اور ابوطالب اونٹ
پر سواری کرنے واال تھا ،اسکا بھتيجا ايک لمبی جدائی کے پيش
انديشی سے مغلوب ہو کر اپنے محافظ کے ساتھ چمٹ گيا۔ ابو طالب کا
دل بھر آيا اور وه لڑکے کو ساتھ لے گيا۔" اپنے چچا سےاسقدر

وابستگی سے يہ اشاره ملتا ہے کہ محمد اپنے پيار کرنے والوں کی
محرومی سے مسلسل خوف زده رہا۔
باوجود انتہائی شفقت کے ،اور اس کے کہ ابوطالب کا تمام عمر
اسکے دفاع ميں سرگرم عمل رہنا اور اس اعتراض کے باوجود کہ وه
اپنے بيٹوں سے زياده اسکی فکرکرتا تھا ،محمد ايک ناشکرا لے پالک
ثابت ہوا۔ بسترمرگ پر محمد اپنے معمّر چچا سے ملنے گيا۔
عبدالمّطلب کے تمام بيٹے بھی موجود تھے۔ اپنے بھتيجے کے بارے ہر
وقت فکرمند رہنے والے ابوطالب نے اپنے بھائيوں سے پرزور استدعا
کی کہ وه اسکی حفاظت کريں جو کہ اس وقت  50سال کا تھا۔ سب نے
اس کا وعده کيا بشمول ابو لہب جس کو بعد ميں اسنے قرآن ميں ملعون
ٹھہرايا۔ اس موقع کا فائده اٹھاتے ہوۓ اس نے ابو طالب کو اسالم قبول
کرنے کی درخواست کی۔
محمد کو اسکا مکمل ادراک تھا کہ اس کے مقل ّد زياده تر مسکين اور کم
مرتبہ لوگ ہيں۔ اپنی شہرت کو بڑہانے کيلئے اسے عالی مرتب لوگوں
کی ضرورت تھی جو اسکا ساتھ ديں۔ ابن اسحاق مروی ہے  " :جب
بھی ميلوں ميں لوگ اکٹھے ہوتے ،يا پيغمبر يہ سنتا کہ کوئی اہم انسان
مک ّہ آ رہا ،وه اسکو اپنا پيغام سنانے وہاں پہنچ جاتا۔" سربراہان مسالک
اس امر سے بخوبی واقف ہوتے ہيں کہ انکے پيغام کی کوئی وقعّت
نہيں۔ وه اس کوشش ميں ہوتے ہيں کہ با اثرلوگوں کو ساتھ مال کر اپنے
جھوٹ کو سچ بنا ليں۔ اسالمی وقائع نگار ہميں يہ بتاتے ہيں کہ جب
ابوبکر اور عمر اس کے ساتھ شامل ہوۓ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ
رہی۔ ابو طالب کے تبديل ہونے سےاس کے چچاؤں اور اہل قريش جو
کہ مک ّہ ميں رہتے تھے اور کعبہ کے نگہبان تھے ميں اسکا مقام بلند

ہو جاتا اور اسکو وه رتبہ اور معتبری مل جاتی جسکا وه بيتابی سے
خواہشمند تھا۔ اس کے برعکس قريب المرگ انسان مسکرآيا اور کہا کہ
وه تا دم مرگ اپنے آباؤاجداد کے مذھب کو ترجيح دے گا۔ پھرمحمد کی
اميدوں پر پانی پھر گيا اور وه بڑبڑاتے ہوۓ کمرے سے باہر نکال" :
ميں اس کے لئے دعا کرنا چاہتا تھا ليکن  Vنے مجھے ايسا کرنے سے
منع کر ديا۔"
اس پر يقين کرنا مشکل ہے کہ خدا نے پيغمبر کو اس کيلئے بخشش
مانگنے سے کيوں منع کرديا جس نے اسکو پاال ،اس کی جان کی
حفاظت کی اور اس کيلئے بڑی قربانياں ديں۔ يہ خدا کے رتبے کو اتنا
کم کر ديتا کووه پرستش کے اہل نہيں رہتا۔ ابو طالب اور اس کے خاندان
نے محمد کيلئے بے انتہا قربانياں ديں۔ يہ شخص ،اپنے بھتيجے کے
دعوے کا يقين نہ کرتے ہوۓ بھی اس کے مخالفوں کے سامنے چٹان
کی طرح ڈٹا رہا ،کسی بھی ممکنہ نقصان کے سامنے ڈھال بن گيا اور
مسلسل  38سال ا سکا شہ زور علم بردار رہا۔ اس کو خاطر ميں نہ
التے ہوۓ جب ابو طالب نےاس کا مذھب قبول کرنے سے انکار کر
ديا ،اس ٹھکراۓ جانے کو اس نے اتنا برا جانا کہ وه اس کی موت پر
فاتح کہنے بھی نہ آسکا۔ بخاری کہتا ہے:
ابو سعد الخدّ ری سے روآئت ہے کہ جب کسی شخص نے اس کے
چچا ابو طالب کا ذکر کيا ،اس نے پيغمبر کو يہ کہتے ہوۓ سنا ،
' شايد ميری سفارش سے قيامت کے دن اسکوکم آگ ميں
پھينکاجاۓ گا جو صرف ا سکے ٹخنوں تک ہو گی۔ اس سے اس
کا دماغ ابل جاۓ گا۔'

ايک طرف تو محمد اپنے چچا کو مرّ دود ٹھہرا کر دوزخ کی آگ ميں
پھينکواتا ہے اور دوسری طرف اس سے وفاداری جتاتے ہوۓ اس کی
بخشش کيلۓ سفارش کی بات کرتا ہے۔ تاہم يہی محمد ہے جس نے
متع ّدد بار يہ کہا ہے کہ کسی کے پاس يہ اختيار نہيں کہ وه  Vکے حکم
کو ٹال سکے۔
محمد کی جوانی کے ايّام قابل ذکر واقعات سے خالی ہيں۔ اور اس کی
سوانعمری لکھنے والوں کے پاس کہنے کو کچھ نہيں ہے۔ وه شرميال
اور کم گو تھا زياده ملنسار بھی نہ تھا۔ اس حقيقت کے برعکس کہ
اسکا بہت خيال رکھا گيا يہاں تک کہ اس کے چچا نے اسکو بگاڑ ديا،
محمد کو اپنے يتيم ہونے کا احساس ہر دم رہا۔ پيار سے تہی ،تنہائی
ميں گذ ری ہوئی بچپن کی ياديں ساری عمراس کو ڈراتی رہيں۔
کئی سال بيت گئے۔ محمد تنہا ہی رہا ،اپنی ہی دنيا ميں گوشہ
نشين ،اپنے ہم جيسوں سے پرے اور الگ تھلگ۔ بخاری کہتا ہے
محمد " ايک باپرده کنواری لڑکی سے بھی شرميال" تھا۔ وه ساری
عمر ايسا ہی رہا ،سہما ہوا اور ڈرپوک ،طمطراق اور خود
افروزی کا سہارا لے کر اس نے تھوڑا بہت اپنے آپ کو پھال کر
کمی پوری کرنے کی کوشش کی ۔
محمد کسی اہم پيشے کو نہيں اپنا سکا۔ کچھ دير اس نے بھيڑيں
چرآئيں ،ايک ايسا پيشہ جو عورتوں کيلئے مخصوص ہے اور
عرب اسے غير مردانہ سمجھتے ہيں۔ معاوضہ بہت کم تھا اور
محمد کے گذارے کا دارومدار اس کے چچا پرتھا جو تب غريب
ہوتا جا رہا تھا۔

خديجہ سے شادی
آخرکار ،ابو طالب نے  25سال کی عمر ميں محمد کو اپنی ايک رشتہ
دار خديجہ نامی خوش اندام  40سالہ مالدارکامياب تاجر بيوه کے پاس
بطور امين کے مالزم رکھوا ديا۔ اسی مالزمت کے دوران محمد نے شام
کا ايک پھيرا لگايا ،اسکا تجارتی سامان فروخت کيا اور حکم کے
مطابق خريداری بھی کی۔ واپسی پر خديجہ جواں سال محمد کی محبت
ميں گرفتار ہو گئی  ،مالزم ہونے کے باوجود شادی تجويز کردی۔
محمد دونوں لحاظ سے ،مالی اور جذباتی ،ايک ضرورت مند شخص
تھا۔ خيجہ کے ساتھ شادی ايک نعمت تھی۔ اس ميں ،ماں کا پيار جسکی
بچپن سے ہی اسکو ضرورت تھی ،مزيد برآں مالی تحفط جس کی وجہ
سے اسے دوباره کام کرنے کی ضرورت نہيں تھی۔
خديجہ ہر طرح سے اپنے جوان خاوند کی ہر ضرورت کا ہر حال ميں
خيال رکھنے کو تيار تھی۔ اس کی خوشی اسی ميں تھی کہ اپنا سب کچھ
دے دے ،خيال رکھے اور قربان ہو جاۓ۔
محمد نہ تو ملنسار تھا اور نہ ہی کام کا شوقين۔ محمد اس چيز کو
ترجيع ديتا تھا کہ دنيا کو چھوڑ کر اپنے خيالوں ميں گم رہے۔ بچپن ميں
بھی وه ہم رکابوں کی صحبت سے دور رہتا تھا اور کھيل کود ميں بھی
حصہ نہيں ليتا تھا۔ اکثر وه اکيال اور مستغرق کيفيّت ميں ہی نظر آتا
تھا۔ وه بہت ہی کم ہنستا تھا ،اور اگر کبھی ايسا ہؤا بھی تو وه منہ بند کر
ليتا تھا۔ اسی وجہ سے ،اور اپنے پيغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوۓ ،
مسلمان ہنسنے کو ايک صالح عمل تصّور نہيں کرتے۔

اپنی الگ تھلگ خيالی دنيا ميں ،اب محمد کوئی ٹھکرايا ہؤا ،نہ چاہے
جانے واال جيسا کہ اپنی اوآئل عمر ميں سمجھتا تھا ،بچہ نہيں تھا ،بلکہ
پيار کئے جانے واال ،عزت يافتہ ،قابل تعريف ،اور يہاں تک کہ اس
سے ڈرا جاتا تھا۔ جب حقيقت برداشت سے باہراور اس کی تنہائی غالب
آ جاتی تھی ،وه اپنی خيالی دنيا ميں پناه ڈھونڈھتا تھا ،جہاں پر وه کوئی
بھی اورجو کچھ وه چاہتا بن سکتا تھا۔ اس نے اپنی يہ سلطنت چھوٹی
عمر ميں دريافت کی ہو گی ،جب وه اپنے پالنہاروں کے ساتھ ره رہا ہو
گا ،اور تنہائی کے طويل دن صحرا ميں گذارتا رہا ہو گا۔ باقی زندگی وه
اپنی پرسکون آرام ده اور خوشگوار خيالی دنيا کی پناه ميں گذارنا چاہتا
ہو گا۔ اس کيلئے يہ دنيا اتنی ہی حقيقی تھی جتنی کہ حقيقی دنيا ،اس
سے زياده خوشگوار۔ اپنی بيوی کو  9بچوں کی ديکھبال کيلئے گھر
چھوڑ کر ،محمد مک ّہ کی نواحی غاروں ميں باقی دنيا سے ال تعلق اپنے
دن گذارتا تھا ،اپنے خيالوں ميں ملفوف وہاں جہاں اسے سہانی تعظيم
ميسّر تھی۔

الہامی مشاہده
ايک دن ،چاليس برس کی عمر ميں ،غار ميں اکيلے کئی دن گذارنے
کے بعد ،محمد کے ساتھ ايک عجيب واقعہ پيش آيا۔ اس کے پٹھے ايک
تسلسل سے کھچنے لگے،پيٹ ميں درد ،جيسا کہ کوئی اسےزور سے
بھينچ رہا ہو ،پٹھے گچھا مچھا )،(muscle twitchingسر اور ہونٹوں کی
نادانستہ پھڑپھڑاہٹ ،پسينہ ميں شرابور اور ،دل کی دھڑکنيں تيز ہو
گئيں۔ اس مشتعل صورتحال ميں اس نے آوازيں سنيں اور بھوت
ديکھے۔

انتہائی خوفزده وه گھر کی طرف بھاگا  ، ،کانپتے ہوۓاور پسينے ميں
شرابور۔ " مجھے ڈھانپ لو ،مجھے ڈھانپ لو "،اس نے اپنی بيوی
سے التجا کی۔ " اوه خديجہ ،ميرے ساتھ يہ کيا ہو رہا ہے" اس نے
اسکو سب کچھ بتايا اور کہا " ،مجھے لگتا کہ مجھے کچھ ہو جاۓ گا"۔
اس نے سمجھا دوباره وه بھوتوں کی گرفت ميں آ گيا ہے۔ خديجہ نے
اسے يقين دالياکہ آپ خوف زده نہ ہو ،آپ کو توايک فرشتہ ملنے آيا تھا
اور آپ تو پيغمبر کے طور پر چن ليے گئے ہيں۔
بھوت موافق چيز سے مقابلے کے بعد ،جسکو اس کی بيوی نے بطور
جبرائيل شناخت کيا ،محمد کو اپنے پيغمبرانہ رتبے کا يقين ہو گيا۔ يہ
اسے بہت مناسب لگا ،اسطرح اسکی بزرگ کہالنے والی خواہش بھی
پوری ہو گئی۔ اس نے اپنے پيغام کی تبليغ شروع کردی۔
اسکا پيغام کيا تھا؟ کہ وه پيغمبر بن گيا ہے اور سب کو اس پر ايمان
النا ہے۔ اس کے نتيجے ميں سب کو اس کی عزت کرنا ہے ،اس سے
محبت کرنا ،اور يہاں تک کہ اس سے ڈرنا بھی ہے۔  23سال کی تبليغ
کے بعد تک اسکا يہی پيغام رہا۔ اسالم کا اصلی پيغام يہی ہے کہ محمد
پيغمبر ہے اور اس کی اطاعت کرو۔ اس سے آگے کچھ نہيں ہے۔ اس
کی اس پہچان کو نہ سمجھنے کا مطلب ہے ايک سلسلہ وار سزا ،اس
جنم ميں بھی اور بعد ميں بھی۔ خدا کی وحدانيّت ،آجکل جو اسالم کے
حق ميں مقدم دليل ہے ،بنيادی طور پر محمد کے پيغام کا حصہ نہيں
تھا۔
اس کےبعد کئی سال تک مکہ والوں کے خداؤں اور مذھب کی لعن
طعن کے سبّب ،مکہ والوں نے محمد اور اسکے پيروکاروں کے ساتھ
لين دين بند کرديا ،اور وه محمد کی ہدائت پر ،ابسينيا ہجرت کر گئے۔

آخرکار ،مکہ والوں کو راضی کرنے کيلئے ،محمد سمجھوتے پر
مجبور ہو گيا۔ ابن سعد سے روآئت ہے:
ايک دن پيغمبر کعبے کے گرد لوگوں کے اجتماع کے سامنے
سورة نجم)سورة  (53کی تالوت کر رہا تھا۔ جب وه آيت 20ـ19
پر پہنچا جس ميں کہا گيا ہے '،بھال تم لوگوں نے الت اور عزی

کو ديکھا ،اور تيسرے اور آخری منات کو) يہ بت کہينخدا ہو
سکتے ہيں(؟'شيطان نے درج ذيل دو آيات پيغمبر کے منہ ميں ڈال
ديں۔ ' يہ خوبصورت ہيں انکی سفارش سے بخشش کی اميد ہو
سکتی ہے۔'
ان الفاظ نے اہل قريش کو خوش کر ديا اور انہوں نے بائيکاٹ اور
دشمنی ختم کر دی۔ يہ خبر ابيسينيا ميں مسلمانوں تک پہنچی تو وه
خوشی خوشی مکہ واپس لوٹ آۓ۔
کچھ دير بعد ،محمد کو احساس ہوا کہ  Vکی بيٹيوں کو معبود مان
کر اس نے اپنی حيثيّت بطور  Vاور اس کے بندوں کے مابين
واحد وسيلے کو گھٹايا ہے ،اور اپنے نئے مذھب اورکافروں کے
اعتقادات کے باہم امتياز کو بے معنی کر ديا ہے۔ وه دوباره اپنی
پٹڑی پر آگيا اور کہا کہ يہ دو آيات جن ميں  Vکی بيٹيوں کو تسليم
کيا گيا ہے وه شيطانی آيات ہيں۔ پھر اس نے اسکی جگہ يہ کہا ")

مشرکو!( کہ تمہارے لئے تو بيٹے اور خدا کيلئے بيٹياں ،يہ تقسيم
تو بہت نا انصافی کی ہے!" مطلب يہ ہؤ ا ،تم کو کيسے جرآت
ہوئی کہ بيٹيوں کو  Vکی صفات ميں شامل کرو اور اپنے لئے
بيٹوں ميں فخر محسوس کرو؟ عورتيں ذھانت ميں کمتر ہوتی ہيں
اسلئے  Vکيلئے بيٹياں بے فائده ہيں۔ يہ تقسيم بہت غلط ہے۔

محمد کے چند ساتھيوں نے اسی وجہ سے اسکا ساتھ چھوڑ ديا۔
اس اتھل پتھل کو نپٹانے اور انکا اعتماد دوباره حاصل کرنے
کيلئے ،اس نےدعوی کيا کہ ديگر تمام پيغمبروں کو بھی شيطان
نے بيوقوف بنايا ،اسنے انکو شيطانی آيات سے اکسايا جن پر
دھوکے سے منجانب  Vہونےکا گمان ہوتا ہے۔
اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہيں بھيجا
مگر)اسکا يہ حال تھا کہ( کہ جب وه کوئی آرزو کرتا تھا تو
شيطان اسکی آرزو ميں)وسوسہ( ڈال ديتا تھا تو جو
)وسوسہ( شيطان ڈالتا ہے خدا اسکو دور کر ديتا ہے پھر
خدا اپنی آيتوں کو مظبوط کر ديتا ہے اور خدا علم واال اور
حکمت واال ہے۔ غرض)اس سے( يہ ہے کہ جو)وسوسہ(
شيطان ڈالتا ہے اسکو ان لوگوں کيلئے جن کے دلوں ميں
بيماری ہے اور جن کے دل سخت ہيں ذريعہ آزمائش
ٹھہرآۓ۔ بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت ميں
ہيں۔)قرآن ( 22:52-53
محمد نے يہ آيات اس لئے لکھيں کہ اسکے بہت سارے ساتھی ،يہ جان
کرکہ وه قرآن کو موقع کی مناسبت سے گڑھ ليتا ہے ،اسے چھوڑ ديا۔
ان آيات ميں بنيادی طور پر جو کہا گيا ہے ،قدرے زياده بيباقی سے ،يہ
ہے کہ کبھی مجھے  ،محمد  ،کے بيوقوفی ميں کہے گئے جھوٹ
کوپکڑ بھی لو ،تب بھی يہ تمہارا قصور ہے کيونکہ تمہارے قلب بيمار
ہو چکے ہيں۔
تيرا) (13سال گزر گئے ،کل  70يا  80لوگ مسلمان ہوۓ۔ اس کی
بيوی ،جس نے نہ صرف اس کی ضروريات کا خيال رکھا ،بلکہ اس

کی تعريف بھی کی ،خوشامد کی ،اور اس کی پوجا کی اور چاپلوسی
کے انداز سے اسکی پہلی پيروکار بھی بنی۔ اس کے معاشرے ميں بہتر
رتبے کے سبّب کچھ متوسط طبقے کے لوگ جيسا کہ ابوبکر ،عثمان
اور عمر بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ ان چند لوگوں کے عالوه ،محمد
کے جو بقيہ پيروکار تھے وه تھے غالموں کا ايک گروه ،اور چاہت
سے محروم چند ايک نوجوان۔

مذہبی ايذا رسانی کی داستاں
مکہ ميں محمد کی پکار کو بيگانا وار ليا گيا۔ مکہ والے ،آجکل کے غير
مسلموں کی طرح ہر مذھب کو آرام سے برداشت کرتے تھے۔ مذھبی ايذا
رسانی کے بارے ان عالقوں ميں کسی نے کچھ سنا ہی نہ تھا۔ ايسے
معاشرے جہاں پر بہت سارے خداؤں کی پرستش کی جاتی ہو عمومی
اور پرفطری طور زياده برداشت کے حامل ہوتے ہيں۔ ان کے احساسات
تب مجروح ہوۓ جب محمد نے ان کے خداؤں کی توہين کرنا شروع کر
دی تھی ،ليکن انہوں نے محمد کو کوئی نقصان نہيں پہنچايا۔ انہوں نے
اسکا اور اسکے مذھب کا اسی طرح مذاق اڑآيا جيسا کہ آجکل کے اہل
فکر لوگ اسالم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہيں۔
ابن اسحاق لکھتا ہے " ،جب پيغمبر کے ساتھی نماز ادا کرنا چاہتے تو وه
دور دراز گھاٹيوں ميں چلے جاتے تاکہ دوسرے لوگ انہيں ديکھ نہ
پائيں ،اور ايک دفعہ جب سعد ابن ابی وقاص کثير تعداد ميں پيغمبر کے
ساتھيوں کے ساتھ مکہ کی گھاٹيوں ميں نماز کی ادائيگی ميں ان کے
ساتھ تھا تو مشرکين مکہ کا گروه وہاں آيا اور ب ّد تميزانہ انداز ميں انکی

نماز ميں مداخلت کی۔ انہوں نے اس رّوئيے پر الزام لگايا اور يہاں تک
کہ نوبت مکا زنی تک آ گئی اور سعد نے ايک مشرک کو مرده اونٹ
کے جبﮍے کی مدد سے زخمی کيا اور اس کا گال کاٹ ديا۔ اسالم ميں يہ
خون بہانے کی ابتداء ہے۔ "
مالحظہ کيجئيے ،جب انکے عقيدے کی تذليل کی جاتی تو مشرکين بھی
مسلمانوں کا مذاق اڑآتے۔ اس کے بدلے ميں ان پر حملہ آور ہو کر انکو
زخمی کر ديا جاتا۔ مسلمانوں کيلئے دوسروں کے مق ّدس مذھب ميں
کيﮍے نکالنا جائز ہے مگر جب انکے ساتھ ايسا سلوک کيا جاۓ تو تش ّدد
پر اتر آتے ہيں۔ آج کے دن تک مسلمانوں ميں يہی ذہنيّت کارفرما ہے۔
ابن اسحاق اس بيان ميں انتہائی ايمانداری سے کام لے رہا ہے ،آگے چل
کر وه بيان کرتا ہے "،جتنا کہ ميں نے سنا ہے ،جب محمد کھلے بندوں
اسالم کی اشاعت کرتا جيسا کہ اسکو خدا کی طرف سے حکم ہؤا تو اس
کے بندے نہ تو اس سے ال تعلقی کرتے اور نہ ہی اس کے مخالف ہو
جاتے جب تک کہ وه ان کے خداؤں کی تحقير نہ کرتا۔ جب اس نے ايسا
کيا وه اس کے مخالف ہو جاتے اور مکمل يکتائی سے بغاوت پر اتر
آتے اور اس کو اپنا دشمن گردانتے۔"
کسی بھی ايسے دعوے کہ مکہ ميں مسلمانوں کے ساتھ عداوتيں مذھبی
ايذا رسانی تھی کو يکسر جھٹالنے کيلئے اتنا کافی ہے۔ يہ بات سمجھ
ميں آتی ہے کہ اگر کسی کے عقيدے  ،اس کے طرز حيات اور اس کے
بزرگوں پر گند اچھاال جائے تو اسکا برہم ہونا الزمی ہے۔ يہ بات بھی
قابل فہم ہے کہ تنقيد کا جواب تنقيد اور ٹھٹھے مذاق کا جواب ٹھٹھے
مذاق ميں۔ مسلمانوں کے ساتھ انکا ايسا برمال اظہار اس لئے نہ تھا کہ وه
ايک ﷲ کو مانتے اور ديگر خداؤں کی نفی کرتے ہيں۔ يہودی ،عيسائی

اور صابيئين بھی تو ايک خدا کو مانتے اور دوسرے خداؤں پر ايمان کو
ر ّد کرتے تھے۔ اصل بات يہ تھی محمد اور اس کے بد تميزپيرو کاروں
کی طرح وه دوسروں کے عقيدے کی توہين نہيں کرتے تھے اور
مشرکين کے ساتھ بھی وه گھل مل کر رہتے تھے۔
آخر کار محمد کی انکے معبودوں کی ہتک آميزيوں سے ّدق ہو کر انہوں
نے ابو طالب سے رجوع کيا اور اس زور ڈاال کہ وه اپنے بے ادب
بھتيجے کو منع کرے جو انکے عقيدے کا مذاق اڑآتا ہے " ،او ابو
طالب ،تمہارے بھتيجے نے ہمارے خدآؤں کی بے عزتی کی ہے،
ہمارے مذھب کو برا بھال کہا ہے ،ہمارے طرز حيات کی شان کی نفی
کی ہے ،اور ہمارے آباؤاجداد پر الزام لگايا ہے کہ انہوں نے ہميں گمراه
کيا ہے؛ يا تو تم اسکو سختی سے منع کرو ،يااسے ہمارے حوالے کر
دو ،کيونکہ تم بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو جس سے ہم ہيں اور ہم
تمہيں اس سے مبّرا نہيں سمجھتے۔"
زياده سے زياده يہی زبان اور انداز عمل ہے جو ان مذھبی مخالفين نے
اختيار کيا۔ يہ تو ايک عذ ّر ہے ،محمد کوايک الٹيميمٹم ہے کہ وه انکے
خدآؤں کو گالی دينے سے باز رہے۔ اس کا موازنہ ذرا آج کے مسلمانوں
سے کيجئيے جب انکے پيغمبر کے خاکے چند کارٹونوں کی شکل ميں
شائع ہوۓ تو وه دنگے فساد پر اتر آۓ اور دور دراز کے عالقے جيسا
کہ نائجيريا اور ترکی ميں انہوں نے سينکﮍوں لوگوں کو موت کے گھاٹ
اتار ديا۔ سماجی رواداری کے تحت قريش مکہ نے  13سال تک ال تعداد
مرتبہ اپنے خدآؤں کی توہين کو برداشت کيا جسکی وجہ سے محمد دلير
ہو گيا۔ اينٹھے خاں اکثر اس طرح کی ڈھيل مل جانے پر زياده ہی اکﮍ
جاتے ہيں۔

دوسری دفعہ قبيلوں کے سردار ابو طالب کے پاس آۓ اور اپنے عذ ّر
اور الٹيميٹم کی دوباره يادہانی کروائی۔ ابو طالب نے اپنے بھتيجے کو بال
کر سمجھايا کہ وه دوسروں کے مذھبی جذبات کا لحاظ کرے ،اس نے
محمد کو کہا " ،اے بھتيجے ،تمہارے لوگوں نے يہ يہ کچھ کہا ہے ،ميرا
اور اپنا خيال کرو اور مجھ سے اتنی ہی توقع رکھو جو ميرے بس ميں
ہے۔"
اس خيال سے کہ اس کے چچا نے اسے چھوڑ ديا ہے ،محمد نے ايک
کھيل رچايا۔ اس نے کہا " ،اگر يہ لوگ ميرے دائيں ہاتھ پر سورج اور
بائيں پر چاند بھی ال کر رکھ ديں اس شرط پر کہ ميں اس کام ) يعنی تبليغ
اسالم( سے کناره کشی کر لوں  ،جبتک ﷲ مجھے اس کام ميں فتحياب نہ
کر دے اور ميں اسی کام ميں فنا نہ ہو جاؤں ميں اس سے باز نہيں آؤں
گا۔" تب يہ  50سالہ بوڑھا شخص اٹھا ،دوسری طرف مﮍا اور بچوں کی
طرح رونا شروع کر ديا۔
کار ستانی کام آ گئی۔ نرم دل چچا نے اسے باليا اور کہا " ،واپس آ جاؤ
بھتيجے ،جاؤ اور وہی کچھ کہو جو تم کہنا چاہتے ہو ،قسم ﷲ کی ميں
تجھے کبھی نہيں چھوڑوں گا۔"
جيسا کہ ہم اگلے باب ميں ديکھيں گے محمد جذباتی پختگی سے محروم
رہا اور بﮍھاپے ميں بھی بچّوں جيسا ہی رہا۔
جب اہل قريش کی اپنے عقيدے کے بارے ميں محمد اور اسکے ساتھيوں
کی طرف سے کی گئی ہتک آميزيوں کو رکوانے کی کوششيں ناکام
ہوگئيں تو انہوں نے اپنے الٹيميٹم پر عمل کرنے کا اراده ترک کر ديا۔
محمد کو کوئی نقصان نہيں پہنچايا گيا۔ اس کی وجہ يہ نہيں تھی کہ وه ابو
طالب جيسے ناتواں اور مفلس شخص سے خوفزده تھے۔ انکے نزديک

اسکی بزرگی قابل احترام تھی ،ليکن وه اس قابل نہيں تھا کہ انکو کوئی
نقصان پہنچا سکتا۔
اگرچہ اس کا انديشہ تھا کہ محمد کا خاندان مشکل ميں آ جاتا اگر اسکا
کوئی فرد قتل ہو جاتا۔ ليکن ايک خاندان پورے قصبے کا کيا بگاڑ سکتا
تھا؟ تاہم سماجی رواداری کے پيش نظر اہل قريش نے خود پرضبط سے
کام ليا۔ يہی کچھ بعد ميں ان کے سر آن پﮍا۔ ان ميں سے بہت ساروں کو
اسوقت قتل کر ديا گيا جب محمد اقتدار ميں آگيا تھا۔ نتيجہ يہ نکا کہ انکا
شہر فتح ہوگيا اور انکا طرز حيات اور مذھب صفحہ ہستی سے مٹ گيا۔
اصل ميں تو انکا قتل عام ہو جاتا ،بالکل اسی طرح جس طرح دوسرے
قبيلوں کا ہؤا۔ ليکن ايسا نہيں ہؤا کيونکہ وه تو مسلمانوں کے رشتہ دار
تھے۔ اينٹھے خانی کے جواب ميں صلح جوئی ،عدم برداشت کے ساتھ
برداشت کی ر ّوش انتہائی بﮍی غلطی تھی۔ بہت سے اقوام اسالم کا شکار
بنی اور انہوں نے ايسی غلطيوں کی وجہ سے اپنی شناخت اور آزادی
کو کھو ديا۔ اور آج بھی بہت سی مغربی رياستيں يہی غلطی دہرا رہی
ہيں۔
يہاں تک کہ ابو طالب کی وفات کے بعد تک بھی محمد کو کوئی نقصان
نہيں پہنچايا گيا۔ دشمنياں تو بيشمار تھيں؛ ليکن سب محمد کی وجہ سے
اور انکو مذھبی ايذا رسانی نہيں کہا جا سکتا۔ يہی انکی غلطی تھی۔
ايٹھی خانی کو کبھی برداشت نہيں کرنا چاہيئے۔ عدم برداشت کو برداشت
کرنا عدم برداشت کو شہھ دينے کے مترادف ہے۔ اگر اہل قريش درست
فيصلہ کر ليتے تو وه اسالم کو جﮍ سے اکھاڑ سکتے تھے۔ ليکن مسلمان
انکے اپنے خونی رشتہ دار تھے ،اس لئے وه انکو نقصان پہنچانا نہيں
چاہتے تھے۔ ليکن مسلمانوں نے تو ان سے تمام خاندانی تعلق ختم کر ليا

تھا اور وه اپنے نئےمذھب کی خاطر قريب ترين اور عزيز ترين رشتہ
داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے سے گريزاں نہيں تھے۔
اہل قريش نے جو بد ترين سلوک محمد سے کيا ،عبدﷲ ابن العمر ابن
العص اس کا گواه ہے۔ جب اس سے پوچھا گيا کہ کس طرح قريش نے
پيغمبر کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کيا تو اس نے کہا " ،ايک دن ميں
انکے ساتھ تھا جب معزز لوگوں کا ہجر ميں اکٹھ ہؤا اور پيغمبر کا ذکر
ہؤا۔ انہوں نے کہا کوئی ايسی مصيبت نہيں ہے کہ جسميں اس شخص نے
انکو نہ ڈاال ہو ،اس نے انکے طرز حيات کو احمقانہ قرار ديا ،انکے آباؤ
اجداد کی تضحيک کی ،انکے مذھب کی مالمت کی ،انکے اکٹھ کو تقسيم
کيا ،اور ان کے خدآؤں پر لعن طعن کی ،ان کی برداشت کی آخری حدوں
کو چھويا گيا۔" اگلے روز جب محمد ان کے سامنے آيا تو انہوں نے
اسے گھيرے ميں لے ليا اور کہا " ،کيا تم وہی ہو جس نے ہمارے مذھب
اور خدآؤں کے بارے ميں يہ سب کچھ کہا؟" محمد نے جواب ديا "،ہاں،
ميں ہی وه ہوں جس نے يہ سب کچھ کہا۔" تب ايک شخص نے محمد کا
دامن کھينچا اور ابوبکر روتے ہوۓ بيچ ميں آ گيا اور کہنے لگا" ،کيا تم
اس لئے ايک شخص کو مار دو گے کہ اس نے يہ کہا کہ ﷲ ميرا آقا
ہے؟" ابن امر نے کہا " ،پھر انہوں نے اسے چھوڑ ديا ،سب سے برا
سلوک يہی تھا جو ميں نے ديکھا کہ قريش نے اس کے ساتھ کيا۔"
ايک شخص نے بس اتنا کيا کہ اسکا دامن کھينچا۔ اتنی ساری بے عزتی
برداشت کرنے کے بعد يہی سب سے بﮍی بدسلوکی تھی جو قريش نے
محمد کے ساتھ برتی۔ روز ا ّول سے ہی جھوٹ پر مبنی منطق کو بطور
دليل استعمال کرنا مسلمانوں کا سب سے پسنديده فعل رہا ہے۔ اس کہانی
ميں ابو بکر ظالم مظلوم والی جھوٹی دليل کو استعمال کرتا ہؤا نظر آرہا

ہے۔ وه رونا ڈالتا ہے اور اپنے بدتميز پيغمبر کو مظلوم ٹھہرا رہا ہے
جبکہ قصوروار وه ہے۔ پھر وه ايک قطعی غير متعلقہ دليل کا سہارا
ليتے ہوۓ کہتا ہے " ،کيا تم اس شخص کو قتل کرو گے جو يہ کہھ رہا
ہے کہ ﷲ ميرا آقا ہے؟" قريش اس چيز پر خفا نہيں تھے کہ محمد ﷲ کو
اپنا آقا تسليم کر رہا ہے۔ اسلئے کہ وه بھی ﷲ کو مانتے تھے۔ وه اسلئے
خفا تھے کہ محمد انکے دوسرے خدآؤں کو برا کہھ رہا تھا۔ آج کے دن
تک مسلمانوں کا يہ شيوه ہے کہ وه بدعملی اور خواه مخواه کے الجھاؤ
سے کام ليتے ہيں اور بﮍی بلند آواز سے چالتے ہيں کہ ان پر ظلم ہو رہا
ہے۔
آخر کار قريش نے محمد اور اسکے ب ّد زبان پيروکاروں سے بائيکاٹ
کا فيصلہ کرليا۔ انہوں نے يہ فيصلہ کيا کہ وه نہ تو ان سے کوئی چيز
خريديں گے اور نہ ہی بيچيں گے۔ يہ قطع تعلقی تقريبآ دو سال تک جاری
جاری رہی ،يہ وقت مسلمانوں پر بہت بھاری تھا ،ليکن اس قطع تعلقی
کو قتل اور ٹارچر کے مساوی نہيں سمجھا جا سکتا۔ اسلئے اس التعلقی
کو ايذارسانی )(persecutionکے ز ّمرے ميں نہيں اليا جا سکتا۔ مذھبی
ايذارسانی تو وه تھی جو مسلمانوں نے باہائيوں سے کی۔ ايران ميں
ہزاروں بيگناه باہائيوں کو صعوبتيں دے کر بے رحمی سے ذبح کرديا
گيا ،اور يہ عمل ابتک جاری ہے۔ حاالنکہ انہوں نے اسالم کی  ،اس کے
بانی يا مق ّدس کتاب کی کبھی توہين نہيں کی۔
مذہبی ايذا رسانی " ايک ايسے فعل" کے ارتکاب سے تعلق رکھتی
ہےجس ميں کسی کو ّدق کيا جانا اور اس کے بنيادی انسانی حقوق چھين
لينا ،قيدی بنا لينا ،ٹارچرکرنا اور قتل جيسے اقدام شامل ہيں۔ جبکہ
بائيکاٹ کسی عمل کی عدم موجودگی کو کہتے ہيں اور اس کو کسی

طرح بھی مذہبی ايذا رسانی کے زمرے ميں نہيں اليا جا سکتا ہے۔ يہ تو
محض ايک فطری حق ہے کہ کوئی بنده کسی سے لين دين اس لئے
منقطع کر لے کہ اس نے اس کے مذھب کا ناحق برا بھال کہا ہو۔
ابن سعد کہتا ہے " ،قريش نے ان سب کے ساتھ دشمنی کا اظہار کيا جو
پيغمبر کے پيروکار بن گئے تھے۔ ہر گروه نے مسلمانوں پر حملہ کيا ،ان
کو قيدی بنايا ،بھوک اور پياس کی شکل ميں انکو ٹارچر کيا ،مکہ کی
تپتی گرمی انکو جاليا تاکہ وه نئے مذھب کو چھوڑ کر واپس آ جائيں۔
تاہم ،جو مثاليں وه پيش کرتا ہے وه چند ايک ہی ہيں۔ وه بالل کی بات
کرتا ہے ،وه ايک سياه فام غالم تھا ،جو مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے
پيغمبر کی طرح قريش کے مذہب کی توہين کرتا تھا اور اسلئے اس کے
مالک اميّہ نے اسے زنجيروں سے باندھ کر دھوپ ميں لٹا کر اس کے
سينے پر پتھر رکھ ديا تھا۔ ابوبکر نے اس کے بدلے ايک سياه فام اس
کے مالک اميّہ کے حوالے کر کے بالل کو آزاد کروا ليا۔ ابوبکر نے کل
سات غالموں کو خريد کر آزاد کروايا۔
کيا اس طرح کی بدعمليوں کو مذھبی ايذا رسانی سمجھا جا سکتا ہے؟
آيئے ذرا خود کو ان مالکوں کی جگہ رکھ ديکھيں جو ،ظاہر ہے ،اپنے
غالموں سے توقع کريں گے کہ وه انکی اور انکے مذھب کا احترام
کريں ،يہ ديکھ کر کہ انہوں نے نيا مذھب اختيار کر ليا ،لہذا ان کا ر ّويہ
انکے مذھب کے بارے ميں ہتک آميز ہوگا۔ وه مسلمانوں سے دليل کی
بنياد پر تو کوئی بات کر نہيں سکتے تھے کيونکہ اسالم کی بنياد دليل پر
تو ہے ہی نہيں۔ وه تو يہی کرسکتے تھے کہ انکو زبردستی واپس التے۔
قريش کا ان کے غالموں پر اس بنا پر غضبناک ہونا کہ وه انکے مذھب
کی توہين کررہے تو سمجھ ميں آتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جب کسی

نے انکے گستاخ مسلمان غالموں کو خريدنے کی پيشکش کی انہوں نے
ان کو بيچ کران سے اپنی جان چھﮍوا لی۔ کيا يہ اس بات کا ثبوت نہيں کہ
ان غالموں کو انکے عقيدے کی وجہ سے ٹارچر نہيں کيا گيا بلکہ اس
وجہ سے کيا گيا کہ بطور غالم انکو اپنے آقا کی جو خدمت کرنا ہوتی
تھی وه اس ميں کوتاہی کررہے تھے؟ کيا کوئی شخص کسی ايسے
شخص کو اپنا مالزم رکھے گا جو اپنے باس کے مذھب کی توہين کرے؟
کيوں کوئی آقا اپنے ايسے غالم کو برداشت کريگا جو اسکے مذھب کی
توہين کررہا ہو؟
ابن سعد کہتا ہے " ،ہر قبيلے نے مسلمانوں پر حملہ کيا" يہ مسلمان
انکے اپنے بچے تھے ،وه انکے خدآؤں اور آباؤاجداد کے خالف ہو گۓ
تھے۔ ان کے والدين اور رشتہ دار اس بات سے بہت پريشان تھے کہ
کيوں انکے پياروں نے دوسرا مسلک اختيار کر ليا تھا اورکيونکہ
مسلمانوں کے ساتھ دليل سے بات کرنے کا تو سوال ہی نہيں پيدا ہوتا
لہذا ان کو سمجھانے کيلئے انہوں نے دوسرے طريقے اختيار کئے۔
اپنے باغی بچوں کی اصالح کی خاطر انکا جيب خرچ بند کرنا ،کھانا نہ
دينا اور مار پيٹ وغيره وغيرو تو مذھبی ايذا رسانی کے زمرے ميں
نہيں آتا۔ لوگ اپنے باغی بچوں کو سيدھا کرنے کيلئے کچھ بھی کر
گذرتے ہيں۔ مشرق وسطی کے ممالک ميں اسوقت بھی اور اب بھی
والدين ايسا کرنا اپنا حق سمجھتے ہيں۔
مذھبی ايذا رسانی تو وه ہے جو مسلمان اپنے ملکوں ميں بسنے والی
اقليتوں سے کرتے ہيں۔ مکہ ميں مسلمانوں کے ساتھ مذھبی ايذارسانی
واال سلوک نہيں کيا گيا۔ باوجود انکے دعوے کے جو انکے تاريخ دانوں
نے کيا ،جو مثاليں وه پيش کرتے ہيں وه انکے دعوے کو جھوٹا ثابت

کرتی ہيں۔ مگر آج بھی جب انکے مطالبے نہيں مانے جاتے اور لوگ
انکے مذھب کو ہدف تنقيد بناتے ہيں تومسلمان ستم زده ہونے اور
دبائے جانے کا رونا روتے ہيں۔ فلسطين سے ليکر کشمير تک ،فلپائين
سے ليکر چچنيا اور سوماليہ سے ليکر نائيجيريا ،اس کرّ ه ارض ميں
جہاں بھی مسلمان بستے ہيں ،وه ہی بدعملی اور مداخلت بيجا کے ميں
ملوّ ث ہيں اور الٹا شور کرتے ہيں کہ انکے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
ايک حديث کے مطابق ،عمر نے ،اسالم قبول کرنے سے قبل ،اپنی
بہن کو باندھ ديا تاکہ وه اسالم ترک کر دے۔ ايمان النے سے پہلے اور
بعد ميں بھی ،عمرايک سخت گير اور مت ّشد د شخص تھا۔ مشرق وسطی
ميں وح ّديت ) (individualismکو ايک مخالف نظريہ سمجھا جاتاہے۔ آپ
کس چيز پر ايمان رکھتے ہيں اور کيا کرتے ہيں ہر کوئی اس سے مطلب
رکھتا ہے۔ عورتيں خصوصی طور پر اپنے فيصلے خود نہيں کر سکتيں۔
يہاں تک کہ آج بھی ،ايک عورت کو عزت کی خاطر قتل کر ديا جاۓ گا
اگر وه اپنی مرضی سے خاندان کی اجازت کے بغير شادی کر لے۔
اسطرح کا دباؤ کام کر گيا اور چند ايک گھرانے اپنے بچوں کو
اسالم چھﮍوانے ميں کامياب ہو گئے۔ اس کی وجہ سے محمد خوفزده ہو
گيا اور اسطرح کے اسالم چھوڑنے کے واقعات سے بچنے کيلئے اس
نے اپنے پيروکاروں کو مکہ چھوڑنے پر منا ليا۔ لگ بگ  83لوگ
ہجرت کرکے اباسينيہ چلے گئے۔ انکے رشتہ داروں نے دو بندوں کو
اباسينيہ کے بادشاه نجّاشی کے پاس اس مطالبے کے ساتھ روانہ کيا کہ
وه انکو وہاں سے نکال دے۔ نجّاشی نے انکار کر ديا۔
دونوں قاصدوں نے آپس ميں صالح کی۔ ان ميں سے ايک نے کہا " ،کل
ميں نجّاشی سے بات کرونگا اور اس سے ايسی بات کہوں گا کہ وه ان
سبکو نکال باہر کريگا۔" دوسرے نے جواب ديا " ،ايسا مت کرو ،گو اب
وه ہمارے مخالف بن گئے ہيں مگر ہيں تو ہمارا خون۔" يہ اس چيز کا

واضع ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسطرح کا سلوک بالکل نہيں کيا
گيا جسکو مذھبی ايذا رسانی کہا جا سکے۔ اہل مکہ تو اپنے بچوں کی
واپسی چاہتے تھے ،وه يہ نہيں چاہتے تھے کہ نجّاشی ان سے خفا ہو
جائے اور انکو کوئی گزند پہنچائے۔ اراده يہ تھا کہ نجّاشی جوکہ عيسائی
تھا اسکو يہ بتايا جائے کہ مسلمان عيسی کی توہين کرتے ہيں اور يہ
کہتے ہيں کہ وه ﷲ کا بيٹا نہيں بلکہ ايک بنده ہے۔
قريش کو تو اپنے رشتہ داروں کی فکر تھی۔ وه انکی واپسی چاہتے
تھے ،ليکن وه انکو نقصان پہنچانا نہيں چاہتے تھے۔ ہوسکتا ہے انہوں
نے انکا جيب چرچ بند کر ديا ہو اور کھانہ پينا بھی ،وه ان پر چّالئے بھی
ہونگے؛ جيسا کہ عمر اور اسکی بہن والے معاملے ميں ہؤا ،انکے ساتھ
بد زبانی کی ہوگی اور مارا پيٹا بھی ہوگا۔ مايوس اور دلبرداشتہ ماں باپ
سے اس طرح کے ر ّدعمل کی توقع کی جاسکتی جو اپنے اسطرح
کےبھٹکے ہوئے بچوں کو جو عقل کی بات ہی نہ سمجھتے ہوں اور وه
انکو راه راست پر النا چاہتے ہوں۔
س ّميہ نامی ايک خادمہ کے بارے ميں ايک کہانی ہے۔ دعوی يہ ہے کہ
وه عورت اوراسکے خاوند ع ّمار کو تپتی دھوپ ميں بٹھا ديا گيا تاکہ وه
تائب ہو جائيں اور اسطرح اسکو مار ديا گيا۔ گو اسطرح کی باتوں کا
مسلمان بہت ڈھنڈورا پيٹتے ہيں ،مگر ابن اسحاق اس قابل بيان شہادت
کے واقعے کو صرف ايک چھوٹے سے فقرے پر ہی اکتفا کرتا ہے۔ کيا
اسالم کی خاطر يہ پہلی شہادت زياده وضاحت طلب نہيں ہے؟
ميئور ،کاتب-وقدی)ابن سعد( کی ايماء پر جو لکھا اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ياسر طبعی موت مرا ،س ّميہ نے عزرق نامی ايک يونانی غالم سے
شادی کی اور انکی سلمی نامی بچی بھی تھی۔ پھر ہم کيسے مان ليں کہ

اسکومکہ ميں قتل کيا گيا؟ عرزق کا تعلق طائف سے تھا ،اور وه
غالموں ميں سے ايک تھا جو شہر کے محاصرے) تقريبآ  15سال بعد(
بھاگ کر محمد کے خيمے ميں آگيا۔ قدرتی طور پر يہی نتيجہ نکلتا ہے
کہ س ّميہ نے ياسر کی وفات کے بعد عرزق سے شادی کی اور طائف
ميں رہی اور اسکی شہادت والی کہانی غلط ہے۔
محمد غالمی کے خالف نہيں تھا۔ بعد ميں جب وه اقتدار ميں آگيا ،اس نے
ہزاروں لوگوں کو غالم بنايا۔ تاہم اسکے مکہ چھوڑنے کے حکم نے
معاشرتی بد نظمی پيدا کی اور سرکشی کی وجہ بنی۔ اسکی وجہ سے
اور اس کے انکے مذھب سے متعلق مسلسل چبنے والے ر ّويے نے
اسے ان لوگوں کيلئے ايک ناپسنديده شخص بنا ديا۔ اسکے باوجود کسی
بھی وقت اسکو اور اسکے ساتھيوں کو انکے مذھب کی وجہ سے ايذا
نہيں پہنچائی گئی۔ مسلمان کئی بے بنياد دعوے کرتے ہيں۔ کثرت پرست
يونہی کسی دوسرے کے مذھب پر آوازے نہيں کستے۔ فطری طور پر وه
کثرت وجود کے قائل ہوتے ہيں۔ کعبہ ميں  360بت موجود تھے ،ہر
قبيلے کا ايک سرپرست تھا۔ عرب ميں بشمول يہودئيت ،عيسائيت،
مجوسّيت ،صابيئت) وحدانيّت پر مبنی ايک مذھب جو اب ختم ہو چکا
ہے( ہر طرح کے مذاھب تھے ،اور ان کے پيروکاروں کو مکمل مذھبی
آزادی تھی۔ وہاں پر اور پيغمبران بھی تھے جو اپنے اپنے مسلکوں کا
پرچار کرتے تھے۔ عرب ميں مذھبی عدم برداشت اسالم سے شروع
ہوئی۔ يہ محمد تھا جس نے دوسرے لوگوں کے عقائد کی توہين کی اور
جب وه اقتدار ميں آيا اس نے سب کو جہاں کہيں پايا ،قتل کرديا۔
مکہ ميں قيام کے دوران محمد اور مسلمانوں کی ايذا رسانی سے متعلق
کوئی شہادت نہيں۔ باوجود اس کے ،مسلمان ايسے دعوے کرتے ہيں

کيونکہ محمد نے ايسا کيا۔ حيرانگی اس بات کی ہے کہ چند غير مسلم
م ّورخ ،جو اسالم کے ہمدرد بھی نہيں ہيں ،اس چکر ميں آگئے اور انہوں
نے بھی اس غير حقيقی بازگشت کو دھرايا۔ مسلمان يہی کچھ ہيں۔ ہر
جگہ مسلمان ہی ہيں جو قتل وغارتگری کر رہے ہيں ،جبّروتش ّدد ميں
مشغول ہيں ،اور شور مچا رہے ہيں کہ انکے خالف ظلم اور زيادتی ہو
رہی ہے۔ اس نادرالظہوری کو سمجھنے کيلئے محمد اور اسکے مقلدوں
کی نفسيات جاننا بہت ضروری ہے۔ يہ ہم اگلے باب ميں کريں گے۔
محمد نے ہی ،جب وه ابھی مکہ ہی ميں تھا ،عدم برداشت کی تبليغ شروع
کردی تھی۔ مسلمان اکثر سورة  109کو تحمل اور بردباری کے بارے
ميں محمد کی تبليغ کو بطورثبوت پيش کرتے ہيں۔ يہ مکی سورة بتاتی
ہے:
کہھ دو :اے کافرو جن کو تم پوجھتے ہو ميں
نہيں پوجھتا۔ جسکی ميں عبادت کرتا ہوں اسکی
تم عبادت نہيں کرتے۔ اور جنکی تم پرستش
کرتے ہو انکی ميں پرستش کرنے واال نہيں ہوں۔
اور نہ تم اسکی بندگی کرنے والے جس کی
ميں بندگی کرتا ہوں۔
تم اپنے دين پر اورميں اپنے دين پر۔

مودودی ،قطب اور ديگر مسلم علماء بہتر جانتے ہونگے۔ انکے نزديک
يہ سورة غير مسلموں کو برداشت کرنے کو نہيں کہتی۔ مودودی قرآن
کی تفسير ميں لکھتا ہے:
اگر اس پس منظر کو ذہن ميں رکھ کر اس سورة کا مطالعہ کيا
جاۓ تو پتا چلتا ہے کہ اس کے نزول کا مقصد ديگر مذاھب کو
برداشت کرنا نہيں جيسا کہ بعض لوگوں کا خيال ہے ،بلکہ اسکا
مقصد تو مسلمانوں کو کفاّر کے مذھب سے بری کرنا ہے ،انکے
عبادت کے طريقوں سے ،اور انکے خداؤں سے ،اور مکمل
ناپسنديدگی کا اظہار اور قطعی ال تعلقی اور انکو يہ بتانا ہے کہ
اسالم اور کفرميں کوئی قدر مشترک نہيں اور اسکا قطعی کوئی
امکان نہيں کو دونوں باہم ملکر يکجا حيثيّت اختيار کر ليں۔ اگرچہ
شروع ميں يہ قريش مکہ سے مخاطب تھی انکی اس تجويز کے
جواب ميں کہ سمجھوتہ کر ليں ،تاہم يہ صرف انہيں کيلئے نہيں
ہے ،ليکن قرآن کا حصہ بن جانے کے بعد ،ﷲ نے مسلمانوں
کوابدی نصيحت کی ہے کہ وه ہميشہ کيلئے ان سے اور انکے
کافرانہ مسلک سے قول اور فعل دونوں اعتبار سے سبکدوش
ہو جائيں اور کبھی بھی اور کسی شکل ميں بھی واضع اعالن کر
ديں کہ وه کسی صورت ميں ايمان کے معاملے ميں کفاّر سےکوئی
سمجھوتا نہيں کريں گے۔ اسی لئے يہ سورة جن لوگوں کے سوال
کے جواب ميں نازل ہوئی تھی ،ان کی وفات اور فراموشی ،کے
بعد تک بھی تالوت کی جاتی رہی ،اور وه مسلمان بھی اسکی
تالوت کرتے رہے جو اس وقت کا فر تھے اور جن کيلئے يہ نازل
ہوئی تھی ،اور اب بھی مسلمان انکی وفات کے صديوں بعد بھی
اسکی تالوت کررہے جو اس بات کا مظہرہے کہ کفر اور کفاّر کی

عبادت کے طريق کار سے کتنی کرآہت ہے اور يہ ہمارے ايمان کا
دآئمی تقا ضہ ہے۔

ہجرت مدينہ
کافی سارے بچوں کی نگہداشت ،اور اپنے آپ ميں غرق خاوند کی ديکھ
بھال ،خديجہ نے اپنے کاروبار کو نظرانداز کر ديا ،جس وقت اسکا
انتقال ہوا ،پورا خاندان غريب ہو چکا تھا۔ خديجہ کی وفات سے تھوڑی
ديربعد ہی محمد کے دوسرے حامی اس کے چچا اور اس کے
سرپرست ،ابو طالب کا بھی انتقال ہو گيا۔ ان دوقريبی اور عزت دار
حمائتيوں سے محروم ہونے کے بعد ،اور اہل مکہ کی نامنظوری کے
بعد ،اس نے مدينہ ھجرت کرنے کا فيصلہ کر ليا ،جہاں سے اسکو چند
اہل مدينہ کی طرف سے وفاداری کی ضمانت ملی تھی۔ پہلے اس نے
اپنے مقلدوں کو جانے کا حکم ديا۔ ان ميں سے چند متذ ّبذب تھے۔ اس
نے انہوں کو بتايا کہ وه اگر نہ گئے " تو انکا مقام دوزخ ہو گا۔"
محمد خود پيچھے رک گيا۔ پھرايک رات اس نے دعوی کيا کہ  Vنے
اسے بتايا ہے کہ دشمن اس کو نقصان پہنچانے والے ہيں۔ پھر اس نے
اپنے وفادار ساتھی ابوبکر سے کہا کو وه رازداری سے يثرب )بعد ميں
اس کا نام مدينہ رکھا گيا( جانے ميں اسکا ساتھ دے۔ درج ذيل آيت اس
اطالع کے بارے ميں بتاتی ہے:
اور)اے محمد اس وقت کو ياد کرو( جب کافر لوگ تمہارے بارے ميں
چال چل رہے تھے کہ تم کو قيد کر ديں يا جان سے مار ديں يا)وطن(

سے نکال ديں تو ادھر تو وه چال چل رہے تھے اور )ادھر( خدا چال
چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے واال ہے۔)قرآن(8:30
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ  Vاندازے لگا رہا ہے کہ اہل مکہ کيا چال
چل رہے ہيں اور اسکو قطعی يقين نہيں ہے۔ کيا يہ آيت ايک وسوسوں
کے شکار انسان کے انديشوں کو ظاہر نہيں کرتی۔ محمد اہل مکہ
کےساتھ  13برس رہا ،طعنہ زنی کی اور انکے مذھب کی توہين کی،
بالکل ايسے ہی جيسے آجکل مسلمان دوسرے مذاھب کی توہين کرتے
ہيں ،اور دوسرے اسکو برداشت کرتے ہيں۔ محمد کے اپنے قول کے
عالوه ،تاريخ کوئی ايسی شہادت نہيں پيش کرتی کہ اہل مکہ نے کبھی
اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔
جس شب محمد اپنے بہت وفادار ساتھی ابوبکر کے ہمراه بچبچا کر
مدينے پہنچنے ميں کامياب ہو گيا تب سے اسالمی کيلنڈر کا آغاز
ہوتاہے۔ مدينہ ميں جن عربوں سے اسکا واسطہ پڑا وه اہل مکہ سے کم
تہذيب يافتہ تھے۔ ايک اضافی فائده يہ تھا کہ وه محمد کے کردار اور
اسکے ماضی سے بے بہره تھے ،اور اہل مکہ اس سے خوب واقف
تھے۔ نتيجے کے طور پر يہ پيغام ان کيلئے زياده قابل قبول تھا۔
محمد پہال عربی پيغمبر نہيں تھا۔ عرب ميں کئی اس کے
نزديکی ہمعصر بھی پيغمبری کے دعويدار تھے۔ مسيلمہ معروف عام
ہے ،جس نے محمد سے کچھ دير قبل پيغمبرانہ تعليمات شروع کر ديں
تھيں ،ليکن پيغمبر اسالم کے برعکس  ،اس کی کاميابی اپنے عالقے
اور لوگوں تک محدود تھی۔ يہ امر دلچسپی کا حامل ہے کہ سجہ نامی
ايک عورت بھی اس مرتبے کی دعويدار تھی ،اور اسکے بھی اپنے
لوگوں ميں کافی مريد تھے۔ يہ دونوں پيغمبر بھی واحدانيّت کی تبليغ

کرتے تھے۔ يہ ايک معتبر شہادت ہے ،کہ اسالم سے پہلے عرب ميں،
معاشرے ميں عورتيں ايک بہتر مقام اور حقوق کی حامل تھيں نہ کہ
اس کے بعد سے ابتک۔ تاہم ،ان ميں سے کسی پيغمبر نے اپنے مذھب
کو پھيالنے يا لوگوں کو لوٹنے کی غرض سے تش ّدد کا سہارا نہيں ليا۔
عالقے فتح کرنا اور سلطنتيں بنانا ان کا مقصد نہيں تھا۔
اہل مدينہ نے محمد کو فوری قبول کر ليا ،اس کی پر فضيلت تعليمات
کے سببّ نہيں ،جو بنيادی طور پر ،جيسا کہ اوپر بيان کيا گيا ہے،
صرف اسی چيز کا اعاده تھا کہ اس پر ايمان اليا جاۓ ،بلکہ يہ تو
يہوديوں سے رقابت کے سبّب تھا ۔ مدينہ بنيادی اعتبار سے يہودی
قصبہ تھا۔ اپنے عقيدے کے طفيل يہودی اپنے آپ کو" خاص الخاص
لوگ" تصور کرتے تھے۔ وه عربوں کی بنسبت زياده امير اور صاحب
علم تھے ،اسی لئے وه ان پر رشک کرتے تھے۔ مدينے کا زياده تر
حصہ يہوديوں کی ملکيّت تھا۔ يہ شہر يہودی قصبہ تھا۔ کتاب االغانی
کے مطابق موسی کے عہد ميں ہی يہودی پہلی بار يہاں آباد ہوۓتھے۔
تاہم دسويں صدی کی کتاب فتح البلدان ) قصبوں کی فتوحات( ،البالذری
لکھتا ہے ،يہوديوں کے مطابق ،يہوديوں کی ہجرت ثانی  578ق۔م۔ ميں
ہوئی ،جب بابل کے بادشاه بخت نضر نے يروشلم کو نيست ونابود کرديا
اور يہوديوں کودنيا ميں بکھرنے پر مجبور کر ديا۔ مدينہ ميں يہودی
بطور دکاندار ،سنار ،لوہار ،کاريگر اورکسان کام کرتے تھے اور عرب
انکے ہاں بطور مالزم کام کرتے تھے۔ وه يہوديوں سے لگ بھگ ايک
ہزار سال بعد يعنی  450يا 451ء ميں مدينہ آۓ جب يمن بڑے سيالبوں
کی زد ميں آيا اور سبا کے عالقے کے لوگوں کو عرب ميں دوسری
جگہوں ميں ہجرت پر مجبور کر ديا ۔ عرب پانچويں صدی ميں

بطورمعاشی پناه گزيں مدينہ آۓ۔ جيسے ہی وه مسلمان ہوۓ انہوں نے
اپنے ميزبانوں کا قتل عام کيا اور صفايا کرکے شہر پر قبضہ کر ليا۔
يثرب ميں قدم جمانے کے بعد ،عربوں نے يہوديوں پر حملے کرنا اور
انکو لوٹنا شروع کرديا۔ يہوديوں نے بدلے ميں يہ کہا جيسا کہ ستم
رسيده لوگ کہا کرتے ہيں :جب انکا مسيحا آۓگا وه بدلہ لے لے گا۔
جب ان عربوں نے محمد کر يہ دعوی کرتے سنا کہ تھا وه  Vکا پيغمبر
ہے ،اور وه وہی ہے جسکی پيغمبر موسی نے پيش گوئی کی تھی،
انہوں نے سوچا اس کو مان لينے سے اور مسلمان ہو جانے سے وه
يہوديوں پر غالب آ جائيں گے۔
ابن اسحاق راوی ہے " :اب  Vنے اسالم کيلئے راستہ بنا ديا ہے اور
اسطرح وه ]اہل عرب[ان يہوديوں کے ساتھ ہمسری سے رہنے لگے،
جن کے پاس صحيفے تھے اور وه باعلم تھے  ،اور جبکہ وه کثرت
پرست تھے اور بت پرست بھی۔ انہوں نے اکثر ان کے عالقوں پر
حملے کئے ،اور جب کبھی يہوديوں ميں برے احساسات نے جنم ليا وه
ان سے يہ کہا کرتے تھے '،جلد ايک نبی آئيگا اور وه آنے ہی واال ہے،
ہم اسکی پيروی کريں گے اور اس کی مدد سے تمہيں ہالک کر ديں
گے'۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر جب انہوں نے پيغمبر کے بارے ميں سنا تو ايک
دوسرے کو کہا '،يہ وہی پيغمبر ہے جسکے بارے ميں يہودی ہميں
خبردار کرتے تھے کہيں وه ہم سے پہلے نہ اس تک پہنچ جائيں۔"
يہ کتنی ستم ظريفی ہے کہ يہو ّديت اور اسکے مسيحائی اعتقادات اسالم
کی طاقت بن گئے اور عرب ميں يہوديوں کے ايک اور مکمل صفاۓ
کا سّبب۔ اس کے بغير اسالم دوسرے مذاھب کی طرح ٹھپ ہو جاتا۔

يہ دعوی کہ محمد اور ديگر مسلمانوں کو مکہ ميں مذہبی ايذا رسانی کا
سامنا کرنا پڑا تھا چند غيرمسلم تاريخدانوں نے تنقيد سے بے خبر ہو کر
دہرايا ہے۔ تاہم يہ ايک بوگس دعوی ہے۔ زياده سے زياده قريش نے جو
کيا تھا وه تھا اسالم پر تنقيد اور ان لوگوں کو جو اس فرقے ميں داخل
ہو گئے تھے انکو قائل کر کے واپس النا تھا۔ محمد کی نظر ميں يہ
ايک ناجائز دباؤ تھا۔ يہ محمد تھا نہ کہ اہل مکہ جس نے اپنے
پيروکاروں کو گھر بار چھوڑ کرپہلے اباسينيہ اور پھر ميں يثرب
جانے کا حکم ديا۔ اس نے وعده کيا:
اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کيلئے وطن چھوڑا ہم
انکو دنيا ميں اچھا ٹھکانا ديں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا
ہے کاش وه جانتے۔ )قرآن(16:41
ايک تو ان مہاجروں کے پاس کوئی ذريعہ آمدنی نہيں تھا۔ محمد کيسے
يہ وعده پورا کر سکتا تھا،اور انکو "خدآئی گھر" دلوا سکتا تھا۔ جنہوں
نے اسکے اس فرمان پر گھربار چھوڑا تھا۔ وه غريب ہو چکے تھے
اور انکی گذراوقات اہل مدينہ کی خيرات پر منحصر تھی۔ محمد کی
معتبری داؤ پر لگ گئی۔ اسکے پيروکار سرگوشيوں ميں اپنے عدم
اعتماد کا اظہار کر رہے تھے۔ چند لوگوں نے اسکا ساتھ چھوڑنا شروع
کر ديا۔ اس پراسکا ردعمل ايک اور دھمکی آميز آيت ميں ہے:
وه تو چاہتے ہيں کہ جسطرح وه خود کافر ہيں تم بھی کافر ہوکر
برابر ہو جاؤ تو جبتک خدا کی راه ميں وطن نہ چھوڑ جائيں ان
ميں سے کسی کو دوست نہ بنانا ،اگر)ترک وطن( قبول نہ کريں
تو انکو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو ،اور ان ميں سے کسی
کو اپنا رفيق اور مددگار نہ بناؤ۔)قرآن۔(4:89

ايک طرف تو يہ دھمکياں اور دوستيوں پر پابندياں اور پھر يہ کہنا کہ
مسلمانوں کو مکہ سے نکاال گيا۔ اس آيت ميں محمد اپنے ساتھيوں سے
کہھ رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو قتل کردو جو ساتھ چھوڑيں اور مکہ
واپس جانا چاہيں۔ يہ ہميں اس واقعہ کی ياد دالتی ہے جب پيرومرشد جم
جونز"جونزٹاؤن" گھانا ميں ايک احاطے ميں جہاں اس نے اپنے آدميوں
کو حکم ديا کہ جو بھی فرار ہونے کی کوشش کرے اسے گولی مار دو۔
يہ سب کچھ اپنے ساتھيوں کو الگ کرنے کا منصوبہ تھا تاکہ وه انکو
بہتر طريقے سے قابو رکھ سکے اور اچھی طرح اپنے اصولوں کی
تعليم دے سکے۔ جب کوئی اپنے خاندان اور دوستوں سے الگ ہوکر
کسی مسلک سے منسلک ہو جاتا ہے جہاں ہر کوئی دلفريب جادو کے
اثر ميں ہوتا ہے ،بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اپنے ليڈر کے بارے ميں
غلط سوچے يا سوال کرے۔

پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو
بدحواسی ميں دی گئی اس دھمکی کے باوجود کہ جو اسکو چھوڑ کر
جاۓ گا خدا اسکو عذاب ميں مبتال کرديگا ،محمد کو اپنے پيروکاروں
کے روزگار کيلئے کوئی راستہ تالش کرنا تھا۔ اس مسئلے کے حل
کيلئے اس نے انہيں کہا کہ مکہ والوں کے قافلوں کو لوٹيں ،اس نے
بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ کيونکہ اہل مکہ نے تمہيں تمہارے گھروں
سے نکاال اس لئے يہ تم پر واجب ہے کہ تم انکو لوٹو۔
جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے )کہ وه
بھی لڑيں( کيونکہ ان پر ظلم ہورہا اور خدا)انکی مدد کرے گا وه(

اور وه يقينآ انکی مدد پر قادر ہے۔ يہ وه لوگ ہيں کہ اپنے
گھروں سے ناحق نکال ديئے گئے ،ہاں يہ کہتے ہيں کہ ہمارا
پروردگار خدا ہے۔ )قرآن (22:39-40
اسی دوران ،اس نے کئی ساری قرآنی آيات جاری کيں۔ جن کے
ذريعے اس نے اپنے پيروکاروں کو غير مسلموں کے خالف لڑنے پر
اکسايا۔
اے نبی! مسلمانوں کوجہاد کی ترغيب دو ،اگر تم بيس )(20آدمی
ثابت قدم رہنے والے ہو گے تو دو سو کافروں پر غالب رہو گے
اگر سو ايسے ہونگے تو ہزار پر غالب رہيں گے ،اسلئے کہ کافر
ايسے لوگ ہيں کہ کچھ بھی سمجھ نہيں رکھتے۔ )قرآن (8:65
محمد نے ان حملوں کوايک چال کے ذريعے منصفانہ قرار دے ديا ،بہت
حد تک آج بھی اسکے پيروکار يہی کرتے ہيں۔ اسکا دعوی يہ تھا کہ
غيرمسلم ،مسلمانوں کو بيجا طور پر دبا رہےہيں اوران کے خالف
برسر پيکار ہيں۔ درحقيقت دشمنی کا آغاز ،اہل مکہ کے قافلوں پر
حملوں اور لوٹ مار کی صورت ميں اس کی طرف سے ہوا کيونکہ
اسکے پاس ايسی نفری موجود تھی جو اس کی ہربات پر يقين کرتی تھی
اور وه سب کچھ کرنے کو تيار تھی جو بھی وه شرط رکھ دے۔
تضاد واضع ہے ،ايک آيت کے مطابق محمد اپنے پيروکاروں کو مدينہ
جانے کيلئے زور لگا رہا تھا ،اور وه جو پيچھے ره جانے کے بارے
ميں سوچيں انکے لئے قتل اور دوزخ ميں پھينکے جانے کی دھمکياں،
اور دوسری آيت ميں غلط بيانی سے کام ليتے ہوۓ کہتا ہے کہ
مسلمانوں کوبغير کسی وجہ کے وہاں سے نکاال گيا اور انکو " وه جن
کے خالف جنگ ہوئی " کے زمرے ميں گردانتا ہے۔

آجکل کے مسلمان بھی بس يہی ہيں۔ يہ وه لوگ ہيں جو غير مسلموں کو
دباتے ہيں،ان کو خوفزده کرتے ہيں اور اپنے درميان موجود اقليّتوں
کے خالف منظم ايذارسانی کے پہل کار ہيں ،اور پھر بھی شور مچاتے
ہيں کہ ہاۓ مر گئے اور اپنے آپکومظلوم ظاہر کرتے ہيں۔ ظلم کا شکار
ہونے کے دعوے کی آڑ ميں اپنی زيادتيوں کو برحق گردانتے ہيں۔

ايک عربی ضرب المثل ہے :ضربانی ،و بکا؛ صبکانی ،وشتکا۔" وه
مجھ سے ٹکرآيا اور چالنہ شروع کرديا؛ پھر وه مجھ سے آگے نکل
گيااور مجھ پر الزام لگا دياکہ ميں نے اسکو مارا ہے۔"يہ محمد کے
طريقہء واردات کی وضاحت ہے۔ اس کے پيروکار آج تک وہی گندا
کھيل کھيل رہے ہيں۔ اس حکمت عملی نے محمد کو ايک درخشاں
کاميابی سے ہمکنار کيا۔ اس نے بيٹوں کو باپ کے خالف بھڑکايا ،بھائی
کو بھائی کا دشمن بنا ديا ،اور قبيلوں ميں باہم روابط کی بنياديں ہال ديں
اور معاشرتی تانے بانے کو رفتہ رفتہ گھال کر رکھ ديا۔ اس حربے کو
استعمال کر کے اس نے سارے عرب کو اپنا مطيع بنا ليا۔
يہ نہ سمجھ ليجئے کہ عربوں ميں بيوقوف اور بدکار بننے کيلئے کچھ
خاص حسّاسّيت ہے۔ مغرب ميں بھی جو لوگ اسالم قبول کررہے ہيں وه
بھی اپنے لوگوں اور اپنے ديشوں کے بارے ميں بدانديشی کا شکار ہيں،
جيسا کہ  1400برس قبل عرب تھے۔ جان واکر لند (John Walker
) Lindhمسلمان ہو گيا اور افغانستان جا کر امريکہ کے خالف لڑنے
کيلئے القائده سے مل گيا۔ جوزف کوہن ايک قدامت پسند يہودی تھا،
مسلمان ہو گيا ،اور اب کہتا ہے کہ اسرائيليوں کو بچوں سميت قتل کرنا
جائز ہے۔ بی بی سی کی ايک صحافی عورت  Yvonne Ridleyچھپ
چھپا کر 2001ء افغانستان گھس گئی ،طالبان نے اسکو پکڑ ليا ،رہا

کئے جانے پر وه مسلمان ہو گئی ،اور اب وه اپنے ملک سے اتنی نفرت
کرتی ہے کہ وه اپنے ملک کو )شايد اسرائيل اور امريکہ کے بعد( دنيا
کا تيسرا بڑا قابل نفرت ملک کہتی ہے ،وه خود کش دھماکوں کی حامی
ہے اورکہتی ہے کہ يہ "عمل برآۓ شہادت" ) (Martyrdom operationہے۔
اوربدنام زمانہ دہشتگرد ابومصاب الزرقاوی جس نے عراق ميں
دہشتگردی کی ايک مہم ميں ہزاروں عراقيوں کو مارا ،اردن ميں ايک
شادی کی تقريب والی واردات جس ميں 60 ،لوگ مرے اور 115
زحمی ہوئے اسکے پيچھے کارفرما شخص کوہيرو کہتی ہے۔ چچنيا
کے دہشتگرد ليڈ ر شمل باسيـو جوکہ ماسکوکے ايک تھيـٹر ميں لوگوں
کو يرغمال بنانے والے بحران اور بسالن) (Beslanسکول کے بچوں
کے اجتماعی قتل کی ماہرانہ منصوبہ بندی کا کرتا دھرتا تھا اسکو
رڈلے) " (Ridleyشہيد ہے اور اسکا مقام جنت ہے" کہتی ہے۔ جيسے
ہی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اس ميں انسان ّيت ختم ہو جاتی ہے۔
وه اپنے ماں باپ کو قتل کرنے کی صالحيّت حاصل کر ليتا ہے۔ نفرت
افروزی محمد کے کام آ گئی۔ اس نے اپنے پيروکاروں کو عقل سے
عاری وحشی درندوں کی حيثيت ميں ال کھڑا کيا اور يہ عمل آج تک
جاری ہے۔

بہشتی جزاؤں کے وعدے
متع ّدد قرآنی آيات ميں مسلمانوں کو بے گناه لوگوں پر حملے کرنا اور
ان کو لوٹنے کی نصيحت کی گئی ہے ،اسکا اجر دونوں جہانوں ميں
ملے گا۔ " خدا نے بہت سی نعمتوں کا وعده فرمايا کہ تم انکو حاصل
کرو گے")قرآن۔ (48:20

انکے ضمير کو مطمئن کرنے کيلئے جو يہ سوچتے ہيں کہ شايد ايسا
کرنا جرم ہے ،محمد نے  Vسے کہلوايا " مال غنيمت کے مزے لوٹو،
سب جائز اور احسن ہے"
آيت  8:74ميں کہا گيا ہے " ،اور جو لوگ ايمان الئے اور وطن سے
ہجرت کر گئے اور خدا کی راه ميں لڑاياں کرتے رہے اور جنہوں نے
ہجرت کرنے والوں کوپناه دی اور انکی مدد کی يہی لوگ سچے مسلمان
ہيں اور انکےلئے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔" جو
کوئی بھی محمد کے طرز تحرير)در حقيقت تالوت کرنا کيرنکہ وه
ناخوانده تھا( سے آشنا نہيں انکو حيرانگی ہوگی کہ لوٹ مار کرنے کے
حکم کا اور خوف خدا کے حکم کا آپس ميں کيا تال ميل! وه لوگ جو
قرآن کو عربی ميں پڑھتے ہيں انہوں نے يہ نوٹ کيا ہوگا کہ اس آيت
ميں ان الفاظ کا اضافہ شعری وزن پورا کرنے کيلئے ہے۔ محمد اکثر
اسطرح کے الفاظ اور فقروں کا اضافہ کرديتا ہے جسکا کوئی موقع
محل نہيں ہوتا جيسا کہ ' Vسے ڈرو' V ، ،بڑا رحيم ہے' V' ،سب
جانتا ہے اور عقل رکھتا ہے' وغييره وغيره محض فقروں کا وزن پورا
کرنے کيلئے ہے وگرنہ اسکا کا کيا تک ہے کہ ايک طرف تو يہ کہ
بيگناه لوگوں کو لوٹو اور قتل کرو اور دوسری طرف  Vسے ڈرو۔
اسطرح کے عمل سے کہ  Vکو لوٹمار ،نسل کشی اور زنا بالجبر
جيسے کاموں ميں ملوث کرکے محمد نے اپنے مقت ّديوں کا اخالقی ميعار
گھٹايا ہے اور برائی کو تق ّدس بخشا ہے۔ ايسی لوٹ گھسوٹ مق ّدس ہو
گئی ،قتل و غارت متبّرک بن گئی اور سياه کاری کو حرمت مل گئی اور
يہاں تک کہ اس کی شان و شوکت ميں اضافہ ہو گيا۔ اس نے اپنے
آدميوں کو يقين داليا کہ جو لوگ اپنے ايمان کی خاطر جنگ کريں گے

انکو اس کا اجر مليگا نہ صرف جنگ ميں ہاتھ لگے مال غنيمت سے
بلکہ اس کے گناہوں کی معافی کی صورت ميں بھی۔
صديوں پر محيط مسلمانوں کے متع ّدد مظالم کے پيچھے يہی آيات
کارفرما ہيں۔ امير تيمور لنگ ۔۔۔۔۔ تيمرلين ) (1336-1405انتہائی بے
رحم شخص تھا جو رہزنی کی بدولت شہنشاه بن گيا ،خود نؤشت
سوانعمری کی ايک سرگزشت 'ہندوستان کے خالف ميری مہمات کی
تاريخ ' ميں لکھتا ہے:
ميرے ہندوستان)انڈيا( آنے کا اصل مقصد ،جس کيلئے يہ تمام
مشکالت اور سختياں برداشت کيں وه دو کاموں کو سرانجام دينا
تھا۔ اول يہ کہ اسالم دشمن کافروں سے جنگ ،اور اس مذھبی
جنگجوئی کے طفيل آخرت ميں فالح پانے کا حقدار بننا ،اور دوم
دنياوی مقاصد؛ اسالمی افواج کو اس سے کچھ فائده ہو جاۓ گا،
کـّفار کی جو قيمتی اشياء اور دولت ہاتھ لگے گی :جنگ جو
مسلمان اپنے عقيدے کی خاطر کرتے ہيں اس ميں لوٹ گھسوٹ
اتنی ہی جائز ہے جتنا کہ مسلمان کيلئے ماں کا دودھ اور اسکا
استعمال بالکل جائز بھی ہے اور شان و شوکت کا س ّبب بھی۔
اگر ہم يہ فرض کر بھی ليں کہ لگ بھگ وه  80لوگ جو ہجرت کرکے
آۓ تھے انکو اصل ميں اہل مکـّہ نے زبردستی نکاال تھا کيسے جائز
ٹہراتا ہے کہ وه تجارتی قافلوں پر حملے کريں۔ جو مال اسباب ان
قافلے والوں کے پاس ہوتا تھا ضروری تونہيں کہ وه انکا ہی تھا جن پر
يہ الزام ہے کہ انہوں نے ہی انہيں ديس نکاال ديا تھا۔ اگر کسی شہر ميں
کوئی ايک يہ سوچتا ہے کہ اس شہر ميں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو
کيا يہ جائز ہے کہ وه کسی بھی شہری سے اسکا بدلہ لے لے؟ اس

منطق کے تحت مسلمان بم دھماکوں کے ذريعے بيگناه شہريوں کا خون
کرتے ہيں۔ اگر ان کے ذہن ميں آجاۓ کہ کوئی خاص ملک انکا دوست
نہيں ہے تو وه سمجھتے ہيں کہ اس ملک کے کسی بھی بيگناه شہری
کو مار کر حساب برابر کيا جاسکتا ہے۔ جو کچھ بھی مسلمان آجکل کر
رہے ہيں اور دنيا کو مسمسے ميں ڈاال ہوا ہے وه ہے محمد کی ہو بہو
تقليد۔
قرآن کی سورة  22کی آيت  39ميں  Vجہاد کی اجازت ديتا ہے۔ يہ وہی
خاص آيت ہے جسکو اسامہ بن الدن نے امريکہ کو لکھے ہوۓ خط
ميں بطور تمہيد بيان کيا۔ کيا ہم سچ ميں يہ کہھ سکتے اسالم کا اسالمی
دہشتگردی سے کوئی تعلق نہيں؟

تشـّدد کی ترغيب
مدينہ ميں ہجرت کر کے آنے والے صرف مٹھی بھر ہی تھے۔ ان
يورشوں کو کامياب بنانے کيلئے محمد کو مقامی مسلمانوں جن کو وه
"انصار" )مدد گار( کہتا تھا ،کی بھی ضرورت تھی۔
اگرچہ اہل مدينہ نے اسالم اس لئےاسالم قبول نہيں کيا تھا کہ وه تجارتی
قافلوں پر حملہ آور ہوں V ،پر يقين ايک الگ چيز ہے۔ حملے کرنا،
لوٹ ما ر اور قتل وغارت بالکل اور ہے۔ محمد سے پہلے مذھبی جنگيں
عربوں کا معمول نہيں تھا۔ آجکل بھی ،چند ايک مسلمان ہيں جو Vپر
يقين رکھتے ہيں مگر جہاد کے ذريعے دوسروں کا خون نہيں کرنا

چاہتے۔ اس طرح کے پيروکاروں کو قائل کرنے کيلئے محمد نے V
کے ذريعے يہ حکم دلوايا:
تم پر لڑنا فرض کرديا گيا ہے وه تمہيں ناگوار تو ہوگا مگر عجب
نہيں کہ ايک چيز تم کو بری لگے اور وه تمہارے حق ميں بھلی
ہو ۔ اور عجب نہيں کہ ايک چيزتم کو بھلی لگے اور وه تمہارے
حق ميں مضر ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا اور تم نہيں۔)قرآن(2:216
جلد ہی محمد کی کوششيں بار آورہوئيں۔ مال غنيمت اور آخرت ميں
جزاؤں کے وعدوں کے اللچ سے ورغالۓ ہوۓ بيوقوف مسلمانان مدينہ
اس رہزنی اور لوٹ مار کی مہم ميں بھی محمد کے ساتھ مل گئے۔
جيسے ہی فوج محمدی کی تعداد ميں اضافہ ہوا ،اسکی امنگ پروان
چڑھی ،رہزن نے فرماروا کا خطاب پانے کا فيصلہ کيا۔ اس نے اپنے
پيروکاروں کی"  Vکی راه پر" نہ صرف جنگ بلکہ جنگوں پر اٹھنے
والے اخراجات برداشت کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کی۔
اور خدا کی راه ميں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہالکت ميں نہ ڈالو
اور نيکی کرو بيشک خدا نيکی کرنے والوں کودوست رکھتا ہے۔
)قرآن(2:195
مالحظہ فرمائيے کس طرح محمد "اچھے کام "کولوٹ مار ،دہشتگردی،
اور قتل وغارت سے منسوب کرتا ہے۔ اخالقی اقدار کی تروڑ مروڑ کی
بدولت مسلمان اس قابل ہيں کہ وه ضمير کی قربانی ديں اور دوسرے
گروہوں کے مقابلے ميں موقع کی مناسبت اورسماجی مظلومی والی
اخالقيات کا سہارا ليں ،اور وہی کھيل کھيليں جس ميں فائده ہو۔ تاہم
کوئی بھی صورت حال جو مسلمانوں کے فائدے ميں ہو اچھی ہے۔

محمد نے اپنے پيروکاروں کو اس پر ايمان رکھنے پر کہ روپے پيسے
سے جنگی معامالت ميں مدد کرنا عين عبادت ہے اور اسطرح کی
دہشتگردی کے اقدام خدا کی رضا حاصل کرنے کيلئے بہترين اعمال
ہيں ،راضی کرليا۔
اب جو مسلمان لڑنے کے قابل نہيں ہيں ،اسالمی "خيرات" ميں حصّہ
ڈال کر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہيں۔ ان "خيرات وصدقات" کا مقصد
ہسپتال بنانا ،يتيم خانے کھولنا ،سکول اور اعلی تعليمی ادارے بنانا نہيں
بلکہ ان کے قيام کامقصد وسعت اسالم  ،مساجد اور مدارس کا قيام،
دہشتگردی کی تربيت ،اور جہاد کی مالی معاونت ہے۔ اسالمی خيرات و
صدقات سے غريبوں کی مدد صرف اپنی فہرستوں ميں انکے اندراج
کے ذريعے سياسی مقاصد کا حصول ہے۔ لبنان ميں حزب  Vکيلئے
اسالمی جمہوريہ ايران کی طرف سے وسيع مالی امداد ايک بہترين
مثال ہے۔ ايرانی عوام آجکل غربت ميں خوار ہو رہے ہيں۔ وه خوش
قسمت جو کام کرنے کے قابل ہيں 100 ،امريکی ڈالر ماہانہ پرکام
کرنے کر تيار ہيں۔ ان کو خوراک ،کام کاج اور رہائش کی اشد
ضرورت ہے۔ پھر کيوں وه يہ رقم ليکر لبنانيوں کو دے ديں؟ مقصد يہ
ہے کہ اسالم انکو ميٹھا لگے اور وه اسرآئيل کے خالف جنگ ميں اپنا
نام درج کروا ليں۔
جب مسلمان جنگی مہمات کيلئے خاطرخواه مال اکٹھا نہيں کر پاتے
تھے تو محمد ان کو غصہ ميں ڈانٹتا تھا:
اور تم کو کيا ہوا کہ خدا کے راستے ميں تم خرچ نہيں کرتے حاالنکہ
آسمانون اور زمين کی وراثت خدا کی ہی ہے،جس شخص نے تم ميں
سے فتح سے پہلے خرچ کيا اور لڑائی کی وه)اور جس نے يہ کام

پيچھے کئےوه(برابر نہيں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہيں بڑھکر ہے
جنہوں نے بعد ميں خرچ اور جہادوقتال کيا اور خدا نے سب سے نيکی
کا وعده تو کيا ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
)قران(57:10
اس نے بڑی ہوشياری سے وه رقم جو مسلمان جنگ وجدال ميں خرچ
کرتے تھے اسے خدا کو ديئے گئے "قرض" کے عوض رہن کرديا،
اور ان سے وعده کہ "خدا بمعہ سود" واپس کريگا۔
کون ہے جو خدا کونيک قرضہ دے اور وه)`( اسکو اس سے
کئی گنا ادا کرے گا اور اس کيلئے)اس کے عالوه( عزت کا
صلہ)يعنی جنت( ہے۔)قرآن(57:11
اسی دوران جب محمد نے  Vسے اسکے پيروکاروں کيلئے يہ کہلوايا
کو جو اسکی جنگی مہمات کيلئے مال خرچ کريگا اسکو کتنا بڑا انعام
مليگا ،وه يہ نہيں چاہتا تھا کہ انہوں نے جو نذرانے دئيے ہيں اور ديگر
قربانيوں کو ليکروه خود ستائی شروع کرديں۔ قربانيوں کو  Vکی جانب
سے دی گئی توفيق سمجھنا تھا۔ يہ ايمان والوں کيلئے نعمت تھی جس پر
انکو  Vکا مشکور ہونا تھا نہ کہ اس کے برعکس:
جو لوگ اپنا مال ` کے رستے ميں صرف کرتے ہيں پھر اسکے
بعد نہ اس خرچ کااحسان رکھتے ہيں اور نہ تکليف ديتے ہيں۔
انکا صلہ انکے پروردگار کےپاس ہے اور قيامت کے روز نہ
انکو کچھ خوف ہو گا اور نہ وه غمگين ہوں گے۔
)قرآن(2:262

انکو اس ہدائيت پر جنگ کيلئے آماده کرکے کہ کـّفار کی گردنيں اڑا
ديں ،انکو  Vکے ہاں بہترين اجر کی يقين دہانی کرا دی۔
جب تم کافروں سے بڑھ جاؤ تو انکی گردنيں اڑا دو ،اور يہاں
تک کہ جب انکو خوب قتل کرچکوتو) جو زنده پکڑے جائيں
انکو( مظبوطی سے قيد کرلو ،پھر اس کے بعد يا تو احسان رکھ
کے چھوڑ دينا چاہئيے يا کچھ مال ليکريہاں تک کہ فريق مقابل
لڑآئی کے ہتھئيار رکھ دے يہ حکم ياد رکھو اور اگر خدا چاہتا تو
انتقام لے ليتا ليکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ايک کو
دوسرے سے لڑوا کر کرے ،اور جو لوگ خدا کی راه ميں مارے
گئے انکے عملوں کو ہرگز ضائع نہيں کرے گا۔)قرآن(47:4
باالفاظ ديگر V ،کـّفار کومسلمانوں کی مـّدد کے بغير بھی ہالک کر
سکتا ليکن وه يہ چاہتا ہے کہ مسلمان ايسا کريں تاکہ انکے ايمان کی
آزمائش ہو جاۓ۔ اسکا مطلب يہ ہے کہ (mafia godfather)Vمافيا
گاڈفادر ،غنڈوں کا سرغنہ ہے جو اپنے چيلوں کو قتل عام کا حکم دے
کرانکی وفاداری کا امتحان کرتا ہے۔ اسالم ميں اہل ايمان کا امتحان
آخرکار اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وه کسقدر خون کے پياسے ہيں اور
کتنی جلدی قتل کے لئے تيار ہو جاتے ہيں۔ پھر اسنے کہا:
اورجہانتک ہو سکے)فوج کی جمعـّيت کے( زور سے اور
گھوڑوں کے تيار رکھنے سے ان کے مقابلے کيلئے مستعد رہو
کہ اس سے خدا کےدشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے
سوا اور لوگوں پر جنکو تم نہيں جانتے اور خدا جانتا ہے ہيبت
بيٹھی رہے گی اور تم جو کچھ خدا کی راه ميں خرچ کرو گے

اسکا ثواب پورا تم کوديا جائيگا اورتمہاره ذرا نقصان نہيں کيا
جاۓ گا۔ )قرآن(8:60
محمد نے محض وعدے ہی کئے کہ جس نے) اپنے مال و جان( سے
کفـّار سے جنگ کی اور اسکی نبوّ ت پر ايمان الۓ انکوآخرت ميں انبار
در ابنار انعام و اکرام سے نوازا جائيگا۔ ان انعامات کی خصوصيات
بتاتے ہوۓ اس نے بہت فياضی سے کام ليا اور اسراف کا ثبوت ديا۔ اس
نے اعالن کيا کہ جنت ميں ہر قسم کی نعمتيں ہونگيں المتناہی جنسی
نفس پرستی کے مواقع ہونگے۔ اور انکو ،جو جنگ وجدل ميں اسکی
مالی امداد ميں بخل سے کام لے رہے ہيں ،ايک سخت عذاب جو انکا
منتظر ہے سے خبردار کيا۔
مومنو! ميں تم کو ايسی تجارت بتاؤں جو تم عذاب عليم سے مخلصی
دے۔ خدا اور اسکےرسول پر ايمان الؤ اور خدا کی راه ميں اپنے مال
اور جان سے جہاد کرو۔ اگر سمجھو تو يہ تمہارے حق ميں بہتر ہےوه
تمہارے گناه بخش ديگا اور تم کو باغہاۓ جنت ميں نہريں بہھ رہی ہيں
اور پاکيزه مکانات ميں جو بہشت ہاۓ جاودانی ميں تيار ہيں داخل کرے
گا۔ يہ بڑی کاميابی ہے۔ )قرآن(61:10-11
)اہل جنت( ايسے بچھونوں پرجن کے استراطلس کے ہيں تکيہ لگاۓ
ہوۓ ہونگے ۔ اور دونوں باغوں کے ميوے قريب جھک رہے ،توتم
اپنے پروردگار کی کون کونسی نعمت کو جھٹالؤگے،ان ميں نيچی نگاه
والی عورتيں ہيں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ
لگايا اور نہ کسی جن نے ،تو تم اپنےرب کی کون کونسی نعمت کو
جھٹالؤگے۔ گويا وه ياقوت اور مرجان ،تو تم اپنے پروردگار کی کون
کونسی نعمت کو جھٹالؤ گے۔)قرآن(55:53-55

)جنت ميں( باغ اور انگوراور ہم عمر نوجوان عورتيں اور شراب کے
چھلکتے ہوۓ گالس۔)قرآن(78:32-33
خدا اور اسکے رسول پر ايمان الؤ اور جس مال ميں اس نے تم کو اپنا
نائب بنايا اسميں سے خرچ کرو ،جو لوگ تم ميں سے ايمان الۓ اور
مال خرچ کرتے رہے ان کيلئے بڑا ثواب ہے۔ )قرآن (57:7
آيت ھذا اوراس سے ملتی جلتی قرآنی آيات اس بات کو سمجھنا آسان بنا
ديتی ہے کہ کيوں بہت سارے اسالمی مخ ّيـرحضرات دہشتگرد تنظيوں
کی مالی اعانت ميں پکڑے گئے۔ کوئی بھی يہ سوچنے پر مجبور ہو
سکتا ہے کہ خيرات اور دہشتگردی باہم متضاد نظريات ہيں ليکن يہ
فرق مسلمانوں کی سمجھ سے باال تر ہے۔ مخيّرمسلمانوں کا مقصد اسالم
اور جہاد کا پھيالؤ ہے جو ہمارے نزديک دہشتگردی ہے۔ ايک مسلمان
کيلئے يہ ايک مق ّدس جنگ ہے ،ايک مذھبی فريضہ ہے اور  Vکی نظر
ميں ايک انتہائی مستحسن اقدام ہے۔
اسلئے V ،کيلئے جنگ ايک حکم نامہ بن گيا ہے۔ تمام مسلمان اس کے
پابند ہيں۔ محمد نے مہاجرين کوانتقام کا تقاضا کرتے ہوۓ اپنے ہی
لوگوں جن پر مسلمانوں پرظلم کرنے کا الزام تھا کے خالف کھڑا کر
ديا۔
اور ان لوگوں سے لڑتے رہويہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور
دين سب کا خدا ہی نہ ہو جاۓ۔ )قرآن (8:39
جب ان ميں سے چند ايک پيروکارجو جنگ کرنے ميں تامّل سے کام
لے رہےتھے ،اس نے انکو اپنے تابع کرليا ،اور ان پر ايک بہالنے
والی "وحی" کے ذريعے يہ الزم کر ديا ،جس ميں  Vکی طرف سے

نئے حکمنامے جس ميں يہ تمّبيح کی گئی کہ ان کی بدقسمتی ہوگی جو
انکار کريں گے۔
اور مومن لوگ کہتے ہيں کہ کوئی سورة کيوننازل نہيں ہوتی؟
اور جب کوئی صاف معنوں کی سورة نازل ہو اوراس ميں جہاد کا
بيان ہو توجن لوگوں کے دلوں ميں نفاق کامرض ہے تم انکو
ديکھو کہ تمہاری طرف اسطرح ديکھنے لگيں جس طرح کسی پر
موت کی بيہوشی طاری ہورہی ہو سو ان کيلئے خرابی ہے۔ )قرآن
(47:20
اگر کوئی ايک چيز ان آيات ميں نماياں ہے تو وه يہ ہے کہ اسالم کی
تعريف اسطرح کی جا سکتی کہ يہ ايک جنگجؤانا مذھب ہے۔ جبتک
لوگوں کا يقين ہے قرآن خدا کا کالم ہے ،اسالمی دہشتگردی پروان
چڑھتی رہے گی ۔ جواسالم کے اندر رہتے ہوۓ؛ اصالحات ،تحمل اور
" مختلف تہذيبوں کے مابين گفت و شنيد" کی بات کريں انکو قرآن کی
حاکميّت جتال کر کہ قرآن کی رو سے کفـّار کے خالف جہاد ايمان
والوں پہ الزم ہے ،خاموش کروا ديا جاتا ہے۔
تو)اے محمد( تم خدا کی راه ميں لڑو ،تم اپنے سوا کسی کے ذمہ
دار نہيں ہو،اور مومنوں کو بھی ترغيب دو۔ قريب ہے کہ
خداکافروں کی لڑائی کو بند کردے اور خدا لڑائی کے اعتبار سے
بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بہت سخت۔)قرآن (4:84
انکو فتح کی يقين دہانی کرواتے ہوۓ:
اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہيں ديگا۔

)قرآن (4:141

اور بہشتی جزاؤں کے وعدے:
جو لوگ ايمان الۓ اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راه ميں مال
اور جان سے جہاد کرتے رہے خدا کے ہاں انکے درجے بہت
بڑے ہيں ،اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہيں۔)قرآن (9:20
مسلم علماء کی جنگ پر اکساہٹ کی يہ گونج ہر جگہ سنائی ديتی ہے۔
سعودی عرب کی صفّ اوّ ل کی ايک مذہبی شخصيّت  ،ايک عظيم مفتی
نے جہاد کی روح کے دفاع ميں کہا يہ خدا کی طرف سے ديا گيا ايک
حق ہے۔" ترويج اسالم کے مختلف پہلو ہيں ،مخفی بھی اور ظاہر بھی،
مکـّہ ميں بھی اور مدينہ مينبھی۔" اسالم کے انتہائی مق ّدس مقامات ،شيخ
عبدالعزيز الشيخ کے بيان کوسرکاری خبر رساں ايجنسی ايس پی
اے) (SPAنے شائع کيا۔ اس نے کہا "تب خدا نے اپنے وفاداروں
کواختيار ديا کہ اپنا دفاع کريں ،اور ان کے خالف جنگ کريں جو ان
سے جنگ کرتے ہيں ،جسکا مطلب ہے خدا کی طرف سے ديا گيا جائز
حق ،يہ ۔۔۔۔۔۔۔ بالکل مناسب ہے اور خدا اس سے نفرت نہيں کريگا۔"
سعودی عرب کے سينئر ترين عالم دين نے وضاحت کی کہ جنگ کرنا
محمد کا پہال انتخاب نہيں ہوتا تھا " ،اس تين اختيار ديئے ،يہ کہ اسالم
قبول کر لو ،اطاعت قبول کرلو ،جّ زيہ دو تم کو اپنے ملک ميں
مسلمانوں کی زيرحفاظت رہنے ديا جائيگا" مفتی اعلی برحق ہيں ،غير
مسلموں کے خالف جنگ آخری حل تھا ،اگر وه اسالم قبول نہ کريں اور
پرامن طريقے سے مسلم افواج کے سامنے ہتھيار نہ پھينک ديں۔ يہ
محمد کی خوبی نہيں تھی۔ مصّلح ڈاکو بہت کم اپنے شکار پر تش ّدد
کريں گے جب وه تعاون کررہا ہو۔ جرائم پيشہ لوگ اسی وقت طاقت کا
استعمال کرتے ہيں جب انکو مزاحمت کا سامنا ہو۔

ازراه عزر ،پاکستان کے ايک انتہائی نماياں عالم دين ،جاويد احمد
غامدی نے بذريعہ اپنے ايک شاگرد ڈاکٹر خالد ظہير کے ،اپنے اور
ميرے درميان انٹرنيٹ پہ کئے گئے ايک مباحثے ميں لکھا " ،قرآن ميں
جان سے مارنے کے ممکنہ احکامات يا تو انکے لئے ہيں جوخود قتل
کے مرتکب ہوۓ ہوں ،يا زمين پر فساد کررہے ہوں اور انکو واجب
القتل ٹھرايا گيا ہو يا وه لوگ جو  Vکی واضع ہدايات کو سن لينے اور
سمجھ لينے کے بعد انکار کريں اور دنيا ميں رہنے کے قابل نہ ہوں"
مسٹرغامدی ميانہ روی کے قائل مسلمان ہيں۔ بہرحال ،وه اپنے مذھب
کو بہتر سمجھتے ہيں کہ وه جو اسالم کے منکر ہيں" اس دنيا ميں مزيد
زنده رہنے کے قابل نہيں ہيں" انکا قتل الزم ہے۔

يورشيں
مسلمان اکثر محمد کی "جنگوں" کو فخريا طورپر بيان کرتے ہيں۔ يہ
فخر خواب خياليوں پر مبنی ہے۔ محمد جنگوں سے گريزاں تھا۔ وه
گھات لکا کر حملے کرنے اور يورشوں کو ترجيح ديتا تھا اور اسطرح
وه اچانک اپنے شکار کو دبوچ ليتا تھا جب وه حملے کيلئے تيار نہيں
ہوتے تھے اور نہتھے ہوتے تھے۔
اپنی زندگی کے آخری  10سالوں ميں ،جب وه مدينے آچکا تھا ،اس نے
اپنے ساتھيوں ميں اپنے آپ کو مظبوط پايا ،اس نے  74حملے کئے۔ ان
ميں سے کچھ تو خفيّہ قتل کی سازشوں سے ذرا اوپر تھے ،اور باقی
ہزاروں لوگوں پر مشتمل مہمات تھيں۔ ان ميں سے  27ميں اس نے
بنفس نفيس حصّہ ليا ،انکوغزوآت کہا جاتا ہے۔ ايسے حملے جن کا اس
نے اپنےآدميوں کو حکم ديا مگر خود شرکت نہ کی سرايا کہالتے ہيں۔

غزوه اور سرايا دونوں کا مطلب؛ يورش ،چھپ کر کئے گئے حملے
اور اچانک دھاوا بولنا ہے۔
بخاری سے روآئت ہے ايک حديث ميں عبد Vبن کعب نے کہا " جب
کبھی بھی  Vکے رسول کا غزوه کا اراده ہوا ،وه اپنی نيّت کو چھپا کر
دوسری طرف حملے کا اشاره کرتا۔"
جب بھی محمد نے کسی جنگ ميں حصّہ ليا ،اپنے اردگرد ايک حصّار
ميں محفوظ اپنے دستے کے عقب ميں رہا۔ کسی بھی مستند سوانح ميں
ہميں يہ نہيں ملتا کہ محمد نے کبھی ذاتی طور پر لڑائی ميں حصّہ ليا
ہو۔
ايک جنگ ميں جسکو بےحرمتی والی جنگ کہا جاتا ہے جو کہ مکـّہ
ميں لڑی گئی محمد اپنے چچاؤں کے ساتھ تھا۔ اسوقت اس کی عمر 20
سال کے قريب تھی اوراس کی تمام تر کوششيں يہاں تک محدود رہيں
کہ وه جنگ بندی کے دوران دشمن کی طرف سے چالۓ گئے تيروں
کو اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤن کو پکڑاتا رہا۔ ميؤر کی وضاحت کے
مطابق" ،تمام کيرئر کےدوران ،وه اصلی خوبياں ،جو پيغمبر کوامتيازی
حيثيت دلوا سکتيں تھيں ،جيسے جان لڑانا ،جرآتمندانہ حربی اقدام،
اسميں ناپيد تھيں۔"
محمد اور اسکے ساتھيوں نے گھات لکا کر قصبوں اور ديہاتوں پر
بغير اطالع حملے کئے ،غيرمسـّلح مکينوں پر ٹوٹ پڑے ،جتنا بھی ہو
سکا لوگوں کو ذبح کيا ،اور مفتوح بستی کے لوگوں کے مال مويشی،
ريوڑ ،جنگی ہتھيار اورديگر ملکيتوں کو ،اور انکے بال بچوں کو
بيويوں کو لوٹ کے مال کے طور پر قبضے ميں لے ليا۔ حملہ آوروں
نے بعض موقعوں پرعورتوں اور بچوں کو تاوان وصول کرنے کيلئے

استعمال کيا۔ کئی ساروں کو يا تواپنے پاس رکھ ليا يا غالم بنا کر بيچ
ديا۔ ايک حملے سے متعلقہ ايک واقع درج ذيل ہے۔
پيغمبرنےاچانک بنومصطلق پراسوقت حملہ کيا جب وه غافل
تھے ،انکے مويشی آبگاہوں پر پانی پی رہے تھے ،جنہوں نے
مقابلہ کيا ان کر مار ديا گيا اور عورتوں اور بچوں کو غالم بنا
ليا۔ پيغمبر کو اس دن جويريا ملی۔ نفی نے بتايا کہ يہ واقع اسکو
عمر نے بتايا اور اس فوج ميں ابن عمر بھی شامل تھا۔
ايک مسلم وقائع نگار کے مطابق اس جنگ ميں "  600قيدی مسلمانوں
کے ہاتھ لگے ،اور مال غنيمت ميں  2000اونٹ اور  5000بھيڑ
بکرياں تھيں۔"
ساری دنيا کو اسوقت دھچکا لگتا ہے جب دہشتگرد بچوں کو مار ديتے
ہيں اور مدافيعان اسالم فوری طور پر اعالن فرماتے ہيں کہ اسالم ميں
بچوں کا قتل منع ہے۔ حقيقت يہ ہے کہ محمد نے شب خونی کے دوران
بچوں کے قتل کی اجازت دی۔
صعب بن جضاما کے ايما پر يہ بيان ہے کہ ` کے نبی)رحمتاc
عليہھ( سے جب کسی شب خون کے دوران مشرکين کی عورتوں
اور بچوں کی ہالکت کے بارے ميں پوچھا گيا تو جواب تھا :يہ
انہيں ميں سے ہيں)انکےہيں(۔
ان حملوں کے پيچھے محمد کا مقصد مال لوٹنا تھا۔ کافی تعداد ميں
ايسے ذرآئع جنکو تمام مسلمان معتبر تسليم کرتے ہيں نے تصديق کی
ہے کہ محمد نے جيت کی غرض سے غير اعالنيہ حملوں کو مفيد
سمجھا۔

ابن عون بتاتاہے :ميں نے نفی کو يہ معلوم کرنے کيلئےلکھا کہ
کيا جنگ سے پہلے ضروری ہے )غيرمسلموں( کو پہلے)اسالم(
قبول کرنے کی دعوت دی جاۓ۔ )جواب ميں( اس نے لکھا،
ميرے خيال ميں اسالم کے شروع کے دنوں ميں يہ الزمی تھا` ،
کے پيغمبر)رحمتا cعليہھ( نے بنومصطلق پر حملہ کيا جب وه
اس سے آگاه نہيں تھے ،اور ان کے مويشی پانی پی رہے تھے،
جنہوں نے مقابلہ کيا انکو مار ديا گيا اور باقيوں کو قيد کرليا گيا۔
اسی دن اس نےجويريا بنت الحارث کو اپنی تحويل ميں ليا۔ نفی
نے کہا يہ واقعہ اسکوعبد` بن عمر نے بتايا)کہ وه خود( ان
حملہ آوروں ميں شامل تھا
شہريوں پر بزدالنہ حملوں کو جائز قرار دينے کی غرض سے مسلم
تاريخ دانوں نے اپنے مخالفوں پر يہ الزام لگايا کہ وه سازشوں ميں
مصروف تھے۔ تاہم يہ بعيد از قياس ہے کہ کسی عرب قبيلے کو
مسلمانوں پر حملہ کرنے سے کوئی خاطرخواه فائده ہو ،جبکہ وه ايک
مظبوط رہزنوں کا ٹوال بن چکے ہوں۔ اسکے برعکس کئی قبيلوں نے
مسلمانوں کے ساتھ نرم روّ يہ اختيار کرتے ہوۓ محفوظ رہنے کيلئے
محمد کے ساتھ تحريری امن معاہدے کئے۔ بعد ازاں طاقتوربن جانے
کے بعد محمد نے يہ معاہدے توڑ ديئے۔

جنسی بھوک
لوٹ مار کے تالش ميں سرگرداں لٹيروں کو ايسا کرنے سے صرف
مال و دولت نہيں بلکہ جنسی تسکين کيلئے لونڈياں بھی ملتی تھيں۔
جويريا ايک نوجوان خوبصورت عورت تھی جسکا خاوند بيدردی سے

قتل ہو چکا تھا ،بمعہ اور مال کے وه ايک مسلمان کے حصّے ميں آئی،
عائشہ محمد کی منظور نظر اور سب سے کم عمرزوجہ تھی ) مسلم
ذرآئع کے مطابق  6سال کی عمر ميں  51سالہ محمد سے اسکی شادی
ہوئی اور جب وه  9سال کی عمر کو پہنچی تو شب وصال کی تکميل
ہوئی( ان مہمات ميں محمد کے ساتھ ہوتی تھی اور اس نے يہ بيان کيا:
جب پيغمبر نے -اس پر سالمتی ہو -بنو المصطللق والے قيديوں
حصے ميں تھی،
کی بانٹ کی تو وه )جويريا( ثابت ابن قيس والے ّ
وه اپنے چچا زاد کی بيا ہتہ تھی جسکا جنگ ميں قتل ہو گيا تھا۔
اس نے ثابت کے ساتھ ايک سودا کيا کہ اگر وه اس کو آزاد
کردے تووه اسکو اس کے عوض سونے کے  9سـّکے ديگی۔ وه
بہت خوبصورت عورت تھی ،جو کوئی بھی اسکو ديکھتا فريفتہ
ہو جاتا۔ وه پيغمبر-اس پر سالمتی ہو -کے پاس اس مسئلے کے
حل لئے آئی ۔ جيسے ہی ميں نے اسکو اپنے کمرے کے دروازے
پرآتے ديکھا ،مجھے اسکا آنا برا لگا ،ميں جانتی تھی کہ وه
بھی اسکو اسی نظر سے ديکھے گا جس سے ميں نے ،وه اندر
چلی گئی اور اسنے بتايا کہ وه کون ہے ،وه قبيلے کے سردار
الحارث ابن ضرار کی بيٹی ہے۔ اس نے کہا' ،تم ديکھ سکتے
حصے
ہوکہ مجھے کس مقام پر اليا جارہا ہے۔ مجھے ثابت کے
ّ
ميں ڈاال جا دہا ہے۔ ميں نے اسکو "تاوان" ادا کرکے خالصی کی
پيشکش کی ہے۔ اور اس معاملے ميں آپکی مدد لينے آئی ہوں۔
اسنے کہا کيا تم اس سے بہتر کچھ چاہو گی؟ ميں تمہارا قرض ادا
کرديتا ہوں تم مجھ سے شادی کرلو ،اس نے کہا 'ہاں' ' ،اور پھر
يہ طے ہوگيا' ` کے پيغمبر نے جواب ديا۔

اس واقعے کو جان لينے کے بعد کسی دليل کی ضرورت نہيں رہتی کہ
کيوں محمد نے کثير شادياں کيں۔ اسنے اور اسکے ساتھيوں نے جويريا
کے خاوند کو ايک ناحق حملے ميں قتل کيا،وه بنی مصطلق قبيلے کے
سردار کی بيٹی تھی اور جائز طور پر شہزادی ہونے کی حقدار تھی،
اسکا درجہ گھٹا کر اسے غالموں ميں شامل کرليا گيا اور محمد کے
پرورده لٹيروں کے قبضےميں آگئی۔ تاہم اسکی خوبصورتی کے سبّب
نبی پاک نے اسے اس شرط پر کہ وه اس سے شادی کرلے "آزادی "
کی پيشکش کردی۔ کيا يہ آزادی ہے؟ کيا اس کے پاس اس سے عالوه
کوئی راستہ تھا؟ اگر محمد اسکو واقعی آزاد کر بھی ديتا تو وه کہاں جا
سکتی تھی۔
مدافيعان اسالم بضد ہيں کہ محمد کی بيشتر ازواج بيوه تھيں۔ اس سے يہ
تاثر ملتا ہے کہ اس نے ترس کھا کر شادياں کيں۔ وه اس چيز کو نظر
انداز کرديتے ہيں کہ وه "بيوائيں" جوان اور خوبصورت تھيں ،اور وه
اسلئے بيوه ہوئيں کہ محمد نے انکے خاوندوں کو قتل کر ديا تھا۔ جويريا
اسوقت  20سال کی تھی جبکہ محمد  58سال کا۔ مسلم وقائع نگار يہ
تسليم کرتے ہيں کہ محمد نے صرف ان عورتوں سے شادياں کيں جو
جوان اور خوبصورت تھيں اورانکے بچے نہيں تھے۔ سعوده کے
عالوه ،محمد کی تمام ازواج  20سال کی عمر کے اوپر نيچے تھيں۔
جبکہ وه  50اور  60سال سے اوپر تھا۔ ايک موّ رخ طبری بيان کرتا ہے
کہ محمد نے اپنی چچا زاد ہند بنت ابو طالب سے شادی کی درخواست
کی اور جب اسنے بتايا کہ اس کا ايک بچہ بھی ہے تو اس نے اراده
ترک کر ديا۔ اس کے عالوه ايک عورت ضياعہ بنت عامر کيلئے محمد
نے شادی کی درخواست بھيجوائی ،اس نے رضامندی ظاہر کردی مگر
اس کی عمر کے بارے ميں پتہ چلنے کے بعد اس نے اپنا اراده بدل ليا۔

جرير ابن عبد Vنامی ايک مسلمان راوی نے کہا کہ محمد نے ايک دفعہ
اس سے پوچھا" کيا وه شادی شده ہے"؟ اس نے مثبت ميں جواب ديا۔ تب
محمد نے پوچھا " ايک کنواری يا بڑی عمر کی عورت سے؟" اس نے
جواب ديا "ميں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے"۔ پھر
محمد نے کہا "تم نے کيوں ايک کنواری سے شادی نہيں کی ،تم اس
سے دلگی کرتے اور وه تمہارے ساتھ"
 Vکے نبی کيلئے عورت محض جنسی تسکين کا ذريعہ تھيں۔ انکے
حقوق مال منقولہ سے زياده نہيں تھے۔ انکا کام اپنے خاوندوں کی
دلجوئی اور بچے پيدا کرنا تھا۔

زنابالجّ بر
محمد نے اپنے لوگوں کوحملوں کے دوران ہاتھ لگی عورتوں سے زنا
کرنے کی اجازت دی۔ تاہم ان عورتوں کو تحويل ميں لينے کے بعد
مسلمان گومگو کا شکار ہو گئے۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وه انکو
تاوان کے عوض واپس کرنا چاہتے تھے اسلئے وه يہ نہيں چاہتے تھے
کہ انکو حمل ہو جاۓ۔ ان ميں سے چند عورتيں شادی شده تھيں ،ان کے
خاوند ان اچانک حملوں ميں بچ نکلنے ميں کامياب ہو چکے تھے۔ حملہ
آوروں نے عزل )انزال سے پہلے مباشرت کا خاتمہ( کی ممکنات کا
جائزه ليا۔ صيح طريقہ کار کے متعلق بے يقينی کے سبّب وه رہنمائی
کيلئے محمد کے پاس گئے۔ بخاری کہتا ہے:

ابو سعيد نے کہا" ،ہم ` کے رسول کے پاس گئے ،غزوه بنو
المصطلق اور عرب قيدی عورتوں کے ساتھ ،اپنے کنوارے پن
کی سختيوں کے پيش نظر ہم نے چاہا کہ عزل سے کام ليں ۔ پھر
جب ہم نے عزل سے کام لينا چاہا۔ ہم نے کہا ہم کيسے عزل کر
سکتے ہيں جبتک ہم ` کے رسول ،جو ہمارے درميان موجود
ہيں ،سے پوچھ نہ ليں۔ ہم نے )اس( سے پوچھا اس کے بارے
ميں اور اس نے کہا ' ،تمہارے لئے يہ بہتر ہے کہ ايسا نہ کرو،
اگر کسی روح نے )روز محشر تک( آنا ہے تو وه آکر رہے گی'
مالحظہ فرمائيے! محمد نے جنگ ميں پکڑی گئی عورتوں کے ساتھ
زنا کاری سے منع نہيں کيا بلکہ يہ سمجھايا کہ اگر  Vچاہے کہ اگر
کوئی بچہ پيدا ہونا ہے تو اسکو کوئی نہيں روک سکتا۔ بالفاظ ديگر يہ
ہے کہ ماده توليد کے بغير بھی بچے پيدا ہو سکتے ہيں۔ گويا محمد اپنے
بندوں سے کہھ رہا ہے کہ عزل بے معنی ہے اور غلط ہے ،يہ  Vکے
اٹل فيصلوں کو ٹالنے کے برابر ہے۔ محمد نے ان قيدی عورتوں کے
ساتھ زبردستی تخم پاشی کے خالف ايک لفظ نہيں بوال۔ اصل ميں عزل
پر تنقيد کرکے اس نے زبردستی تخم پاشی کی حوصلہ افزآئی کی۔
قرآن ميں ،محمد کے خدا نے غالم عورتوں کےساتھ ہم بستری کو جائز
قرار ديا ،نام نہاد "داہنے ہاتھ کی ملکيّت"۔ اگرچہ وه پکڑی جانے سے
پہلے شادی شده ہی کيوں نہ ہوں۔

جسمانی ت ّشدد
ابن اسحاق نے يہوديوں کے قلعے خيبر کی فتح کے بارے ميں اپنے
بيان ميں بتايا کہ محمد نے بتائے بغير قلعہ پر حملہ کيا اور نہتھے

لوگوں کو جو جان بچا کر بھاگ رہے تھے تہھ تيغ کرديا۔ پکڑے جانے
والوں ميں قنانا بھی تھا۔
بنونضير کے خزانے کے محافظ قنانا الر ّبی کو رسول کے سامنے
پيش کيا گيا جس سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے ال علمی کا
اظہار کيا۔ ايک يہودی رسول کے پاس آيا)طبری کہتا ہے'اليا
گيا'( ،اس نے بتايا کہ اس نے قنانا کو روزانہ صبح سويرے
ايک کھنڈر کی طرف جاتے ہوۓ ديکھا ہے۔جب رسول نے قنانا
سے کہا' ،تم جانتے ہو اگر ہميں پتہ چل گيا کہ)خزانہ( تمہارے
پاس ہے تو ميں تمہيں قتل کر دونگا' اس نے کہا 'ہاں'۔ رسول
نے حکم ديا کہ کھنڈر کی کھدائی کی جاۓ تو تھوڑا سا خزانہ
برآمد ہؤا۔ جب اس سے باقی کے خزانے کے بارے ميں پوچھا
گيا تو اس نے ايسا کرنے سےانکار کرديا۔ توپھر رسول نے
زبيرالعوام کواسوقت تک جسمانی تشدّ د جاری رکھنےکا حکم ديا
ال
ّ
جبتک يہ وه سب کچھ باہر نہ لے آۓ جوکچھ اسکے پاس ہے۔
لھہذا اس نے اسکی چھاتی پر چقماق اور لوہے کی مدد سے آگ
جال دی ،يہاں تک کہ وه مرنے واال ہو گيا۔ اس کے بعد اسکو
رسول نے محمدبن مصلمہ کے سپرد کر ديا۔ اس نے اسکا سر تن
سے جدا کرديا اور اسطرح اسنے اپنے بھائی محمود کے قتل کا
بدلہ لے ليا۔
اس دن جب محمد نے اذيّتيں دے کر جوان قنانہ کو موت کے گھاٹ اتار
ديا ،اسکی ستره سالہ بيوی کو جنسی تسکين کيلئے اپنے خيمے ميں لے
گيا۔ دو سال قبل اس نے اس کے باپ  ،بشمول يہودی قبيلے بنی قريضہ
کے دو نوجوان لڑکوں کے  ،کاسرقلم کرديا تھا۔ ابن اسحاق لکھتا ہے:

يکے بعد ديگرے محمد نے يہوديوں کے قلعوں پر قبضہ کر ليا
اور قيديوں کو ساتھ لے گيا ،ان ميں خيبر کے سردار قنانہ کی
بيوی صفـّيہ اوراس کی چچا زاد بہنيں بھی تھيں۔ رسول نے
صفـّيہ کو اپنے لئے چن ليا۔ باقی قيديوں کودوسرے مسلمانوں
ميں بانٹ ديا گيا۔ بالل صفـّيہ کو ليکررسول کے پاس آيا۔ راستے
ميں کئی يہوديوں کی الشيں تھيں۔ صفـّيہ کی ساتھی عورتوں نے
ماتم کيا اور انکے سروں پر مٹی بکھيری۔ جب ` کے رسول نے
يہ نظاره ديکھا اس نے کہا 'ان چڑيلوں کو ميرے سامنے سے ہٹا
دو'۔ ليکن اس نے صفـّيہ کو رکنے کيلئے کہا۔ اور اسکو اپنی
ردا)چوغا( اوڑھا دی۔ تاکہ مسلمانوں کو علم ہوجاۓ کہ اس نے
اسے اپنے لئے چن ليا ہے۔ رسول نے يہ کہتے ہوۓ بالل کی
سرزنش کی' ،کيا تمہارے اندر ترس ختم ہو گيا ہے جو عورتوں
کو انکے خاوندوں کی الشوں کے درميان سے گذارتے ہو؟'
بخاری نے بھی محمد کے ہاتھوں فتح خيبر اور صفـّيہ سے زنا سے
متعلق چند احاديث بيان کی ہيں۔
انس نے کہا جب رسوال cنے خيبر فتح کيا۔ ہم نے وہاں پر نماز
فجر ادا کی)صبح ہونے سے پہلے( جب ابھی اندھيرا تھا۔ پيغمبر
بھی سواری پر تھا اور طلحہ بھی اور ميں ابو طلحہ کے پيچھے
سوار تھا۔ پيغمبر بستی کی گليوں ميں سے تيزی سے گذرا اور
ميرا گھٹنا محمد کی ران کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنی ران سے
کپڑا ہٹاديا تو ميں نے پيغمبر کی ٹانگ کی سفيدی ديکھی۔ جيسے
ہی وه شہر ميں داخل ہؤا اسنے کہا '` اکبر!' خيبر تباه ہو گيا۔
جب ہم کسی قوم کے پاس پہنچيں جسکو خبردار کيا گيا ہو انکی

صبحيں بری ہونگيں ۔اسنے يہ تين بار دھرايا۔ لوگ اپنے کاموں
سے باہر نکل آۓ اور ان ميں سے کچھ نے کہا ،محمد )آگيا('،
)ہمارے کچھ ساتھيوں نے اضافہ کيا 'اپنی فوج کے ہمراه'( ،ہم
نے خيبرفتح کر ليا ،قيدی قابو کر لئے ،اور مال غنيمت اکٹھا کر
ليا۔
ضيا آيا اورکہا " ،يا رسوال ، cقيديوں ميں سے ايک باندی
مجھے چاہئے" پيغمبر نے کہا" جاؤ اور کوئی ايک باندی لے
جاؤ"۔ وه صفـّيہ بنت ھويائی کو لے گيا۔ محمد کے پاس ايک
شخص آيا اور کہا' ،يا رسوال cآپ نے صفـّيہ بنت ھويائی کو ضيا
کو دے ديا ،وه تو قريضہ اورنضير قبيلوں کی سردارنی ہے ،وه
آپ کے عالوه کسی کے لئےنہيں ہے۔ محمد نے کہا ' ان دونوں
کو ميرے پاس الؤ' ضيا اور وه دونوں آۓ  ،جب محمد نے اسے
ديکھا ،اسنے ضيا سے کہا' اس کے عالوه قيديوں ميں سے
کوئی اور باندی لے جاؤ' اس نے مزيد کہا ' پيغمبر نے اسے
غالمی سے آزاد کرديا اور اس سے شادی کرلی۔
ثابت نے انس سے پوچھا' ،او ابو حمزه نبی نے اسکو حق مہر
ميں کيا ديا؟' اس نے کہا ' ،اس کا اپنا نفس ہی اسکا حق مہر تھا
کيونکہ محمد نے اسے غالمی سے آزاد کرکے اس سے شادی
کی تھی' انس نے مزيد کہا راستے ميں اسے ام سليم نے اسکو
شادی واال)رسمی( لباس پہنايا اور رات کو اس کو دلہن کے طور
پر نبی کے پاس بھيج ديا۔'
محمد کے ايک ساتھی انس نے ايک حديث بيان کی ہے جس ميں اس
نے ياد داليا ،عرب قبيلے کے  8لوگوں پر مشتمل ايک گروه محمد کے

پاس آيا اور مدينہ کی آب وہوا کو غير موزوں قرار ديا۔ محمد نے
اونٹوں کےپيشاب کو بطور دوا تجويز کيا۔ اور شہر کے باہر اونٹوں کے
نگہبان کے پاس بھيج ديا۔ ان لوگوں نے اونٹوں کے نگہبان کو قتل کر
ديا اوراونٹوں کو ليکر فرار ہو گئے۔ جب محمد کو پتا چال اس نے
لوگوں کو انکا پيچھا کرنے کو کہا ،پھر اس نے انکے ہاتھ پاؤں کٹوا
ديئے ،اور لوہے کی گرم سالخوں سے انکی چھيدوا ديں اور انکو
ريگزاروں ميں سسک سسک کر مرنے کيلئے چھوڑ ديا۔ انس نے کہا
انہوں نے پانی مانگا اور کسی نے انکو پانی نہيں ديا جبتک وه مر نہيں
گئے۔
ان عربوں نے چوری کی تھی اور قتل کيا تھا اور ان پر سزا واجب
تھی۔ مگر اسقدر جسمانی تشـّدد کيوں؟ کيا محمد بھی وہی کچھ نہيں کر
رہا تھا؟ محمد نے يہ اونٹ کہاں سے لئے تھے؟ کيا وه چوری کے نہيں
تھے؟ کيا اسنے لوگوں پر حملے نہيں کئے ،انکو مارا اور لوٹا نہيں؟
يہی دوہرے معيار مسلم دنيا کے خوائص ہيں جب سے انکا قيام عمل
ميں آيا۔ سنہری اصول واال نذريعہ اور ديانتداری مسلمانوں کی نفسيات
سے غائب ہيں۔ جب وه غير مسلم ممالک ميں ہوتے ہيں تو تمام مراعات
مانگتے ہيں۔ اور جن ملکوں ميں وه اکثريت ميں ہيں وہاں يہ
غيرمسلموں کو بنيادی انسانی حقوق دينے سے انکاری ہيں۔ انتہائی
خلوص سے اس پر انکا ايمان ہے کہ چيزوں کو اسی طرح سے ہونا
چاہئے۔
اگلی کہانی پڑھ کر آپکا خون کھولنے لگے گا۔
 Vکے رسول نے زيد )منہ بوال بيٹا( کو وادئ قراد بھيجا جہاں اس کا
سامنا بنو فزاره سے ہؤا۔ اس کے چند ساتھی مارے گئے اور زيد کو

زخمی حالت ميں اٹھا کر اليا گيا۔ ورد کو بنو بدر نے قتل کرديا۔ جب
زيد ہوش ميں آيا تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وه فرازه پر حملہ نہ
کرلے اس کے سر سے خون نہ دھويا جائے۔ جب وه صحتياب ہوگيا تو
محمد نےاسے ايک فوج کے ہمراه فزاره واال معاملہ طے کرنے کيلئے
بھيجا۔ قرا کے مقام پر اسکی ان سے مڈبھيڑ ہوئی۔ اس نے بہت سے
لوگوں کو مار ديا اور ا ّم قرفاه کو قيدی بنا ليا۔ اس نے ا ّم کی بيٹيوں ميں
سے ايک اور عبد mبن مسعده کو بھی قيدی بنا ليا۔ زيد بن حارثہ نے
قيس کو حکم ديا کہ وه ا ّم کو مار دے۔ اس نے اسے بڑی بيدردی سے
قتل کيا۔ اس نے اس کی دونوں ٹانگيں دو اونٹوں سے رسّی کے ساتھ
باندھ ديں اور انہوں نے اسے دو ٹکڑے کرديا۔
ا ّم قرفا کی بيٹی کے ساتھ کيا ہؤا:
يہ روئيداد سلمہ )بن االکوا( کے ايماء پر بيان کی گئی ہے جس نے کہا:
ہم نے فزاره سے جنگ کی اور ابوبکر ہمارا کمانڈر تھا۔ اسکو  Vکے
پيغمبر نے اس کام پر مامور کيا تھا۔ ابھی جب ہم دشمن کے آبی ذخيرے
سے ايک ساعت کے فاصلے پر تھے ابوبکر نے ہميں حملہ کرنے کا
حکم ديا۔ ہم رات کے پچھلے پہر آرام کرنے کيلئے رکے اور پھر ہم نے
چاروں اطراف سے ان پر حملہ کرديا اور انکے آبی ذخيرے کے پاس
پہنچ گئے اور پھر وہاں ان سے جنگ ہوئی۔ دشمن کے کچھ لوگ مارے
گئے اور کچھ کو قيدی بنا ليا گيا۔ ميں نے عورتوں اور بچوں کا ايک
گروه ديکھا۔ مجھے ڈر تھا وه مجھ سے پہلے پہاڑپر نہ پہنچ جائيں۔
اسلئے ميں نے انکے اور پہاڑ کے درميان ايک تير پھينکا۔ جب انہوں
نے تير ديکھا وه رک گئے۔ پھر ميں نے انکو گھيرے ميں لے ليا اور
ساتھ لے آيا۔ ان ميں ايک عورت تھی جس کا تعلق بنوفزاره سے تھا۔ اس

نے چمڑے کا کوٹ پہنا ہؤا تھا۔ اس کے ساتھ اسکی بيٹی تھی جو عرب
کی ايک خوبصورت ترين لڑکی تھی۔ ميں انکو اپنے ہمراه ابو بکر کے
پاس لے آيا جس نے اس لڑکی کو انعام کے طور پر مجھے بخش ديا۔
پھرہم مدينہ پہنچے۔ ميں نے ابھی تک اسکے کپڑے نہيں اتارے تھے
کہ جب  Vکا رسول مجھے راستے ميں مال اور اس نے کہا :او سلمہ يہ
لڑکی مجھے دے دو۔ ميں نے کہا اے  Vکے رسول يہ لڑکی ميرے من
کو بھا گئی ہے اور ميں نےابھی تک اسکے کپڑے بھی نہيں اتارے۔
اور اگلے روز  Vکا پيغمبر پھر مجھے رستے ميں مال اور کہا :يہ
لڑکی مجھے دے دو  Vتمہارے باپ پر کرم کريگا۔ اے  Vکے پيغمبر
يہ لڑکی تمہارے لئے ہے اور  Vکی قسم ميں نے ابھی تک اسکے
کپڑے نہيں اتارے۔  Vکے پيغمبر نے اس لڑکی کو بطور تاوان اہل مکہ
کے حوالے کرديا اور بہت سے مسلمان قيديوں کو رہا کروا ليا۔
يہ کہانياں قرآن کے عين مطابق ہيں:
جو لوگ خدا اور اسکے رسول سے لڑائی کريں اور ملک ميں فساد
کرنے کو دوڑتے پھريں انکی يہی سزا ہے کہ قتل کر ديئے جائيں،
سولی پر چڑھا ديئے جائيں يا انکے ايک ايک طرف کے ہاتھ پاؤں کاٹ
ديئے جائيں يا ملک سے نکال ديئے جائيں۔ يہ تو دنيا ميں ان کی
رسوائی ہے اور آخرت ميں ان کيلئے بڑابھاری عذاب ہے۔ )قرآن (5:33

خفيّہ اقتال
آج کے دن تک ،بہت سے مسلمان اس پر يقين رکھتے ہيں کہ ناق ّدين
اسالم سے نپٹنے کا ايک ہی طريقہ ہے  ،وه ہے انکا قتل۔ 1989ء
خمينی نے ايک فتوی )مذھبی حکمنامہ( ديا کہ سلمان رشدی کو موت
کے گھاٹ اتار ديا جاۓ کيونکہ اس نے ايک کتاب 'شيطانی آيات' لکھی
ہے جس پرچند لوگوں کا خيال ہے کہ وه توہين اسالم ہے۔ چند لوگ
خمينی کو مسترد کرتے ہيں اور اسکو انتہا پسند ہونے کا الزام ديتے
ہيں۔ حيرانگی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ )خمينی( کی بجاۓ
رشدی کواسالم کی "نزاکت" سے "بے حسّی" کا الزام ديتے ہيں۔ 14
فروری2006ء کے دن ،ايرانی خبررساں ايجنسی نے رپورٹ کيا کہ يہ
فتوی مستقل طور پر موجود ہے۔
آغاز سے ہی ،ايران کی اسالمی طرزحکومت منظم طريقے سے اپنے
مخالفين کو قتل کرکے انکا صفايا کررہی ہے ،خواه وه ايران ميں مقيم
ہيں يا دوسرے ممالک ميں جالوطنی کی زندگی گزار رہے ہيں۔ اس
طريقے سے سينکڑوں اختالف رائے رکھنے والوں کوموت کے گھاٹ
اتار ديا گيا ،بشمول ڈاکٹر شاپور بختيارجو ايک سچّ ا جمہوريّت پرست
اور شاه کا لگايا ہؤا آخری وزير اعظم تھا۔
بہت سے لوگ اس سےال علم ہيں کہ قتل کی وارداتوں کا يہ طريقہ کار
محمد نے اپنے مخالفين کی سرکوبی کيلئے اپنايا ہؤا تھا۔ آج کے مسلمان
قاتل بھی محض وہی طريقہ استعمال کررہے ہيں۔
کعب بن اشرف بھی محمد کا ايک کشتہ ستم تھا۔ مسلم مؤرخين کے
مطابق وه ايک خوبرو نوجوان تھا اورمدينے ميں بسنے والے ايک

يہودی قبيلے بنو نضيرکا ايک سردار اور ايک باصالحيت شاعرتھا۔
ايک اور يہودی قبيلہ بنو قينقاع جسکومحمد نے مدينہ سے خارج کر
دياتھا اسکے پيش نظر وه اپنے لوگوں کو مسلمانوں سے محفوظ رکھنے
کے انتظامات کيلئے مکہ گيا۔ اسنے نظميں کہئيں جن ميں اہل مکـّہ کی
بہادری اوروقار کی تعريف کی۔ محمد کو جب پتا چال تو وه مسجد چال
گيا اور نماز کے بعد کہا:
کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا جس نے ` اور
اسکے رسول کا تقدّ س پامال کيا۔ اس پر محمد بن مسلمہ يہ کہتے
ہوۓ کھڑا ہو گيا ' ،يارسوال !cکيا آپ پسند کريں گے کہ ميں
اسکو قتل کردوں' ۔ رسول نے کہا 'ہاں'۔ محمد بن مسلمہ نےکہا
'تو مجھے ايک)جھوٹ( بات کی)کعب کو دھوکا دينے کيلئے(
اجازت ديں'۔ رسول نے کہا ' تم کہھ سکتے ہو'۔ پھر محمد بن
مسلمہ کعب کے پاس گيا اور کہا ' وه شخص )يعنی محمد( صدقہ
) زکواة اور خيرات( کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور ہميں تنگ کيا
ہوا ہے۔ اور ميں تم سے کچھ ادھار لينے آيا ہوں۔ اس پرکعب نے
کہا '` کی مدد سے تم اس سے تنگ آجاؤ گے!'۔ محمد بن
مسلمہ نے کہا ' اب چونکہ ہم اسکے پيچھے لگ چکے ہيں ،اور
اسوقت تک اس کا ساتھ نہيں چھوڑيں گے جبتک ہم اسکا انجام
نہ ديکھ ليں۔ اب ہم يہ چاہتے کہ تم ہميں کھانے کی اشياء سے
لدے ہوۓ ايک يا دو اونٹ ادھار دے دو'۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ محمد بن مسلمہ
اور اسکے ساتھی نے کعب سے وعده کيا محمد )بن مسلمہ( يہ
واپس کر ديگا۔ وه کعب کے پاس اس کے رضائی بھائی ابو نائلہ
کے ہمراه رات کے وقت آيا۔ کعب نے اسکو اپنے قلعے ميں آنے
کو کہا اور نيچے اتر کر ان کے پاس چال گيا ،اسکی بيوی نے

اس سے پوچھا ' اسوقت تم کہاں جارہے ہو؟ کعب نے جواب ديا
'کہيں نہيں ،محمد بن مسلمہ اور ميرا رضائی بھائی ابو نائلہ آے
ہيں'۔ اسکی بيوی نے کہا ' مجھے ايسے سنائی ديا جيسے اسکا
خون بہھ رہا ہے'۔ کعب نے کہا 'وه اور کوئی نہيں ميرا بھائی
مسلمہ ابن محمد اور دودھ شريک بھائی ابو نائلہ ہے ،رات کے
وقت ايک سخی کو چاہئے کہ بالۓ جانے پر جواب دے خواه اس
کی موت ہی کيوں نہ اس کو بال رہی ہو'۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ توپھر مسلمہ ابن
محمد دو لوگوں کے ہمراه اندر داخل ہؤا ،اس نے کہا 'جب کعب
آئيگا ميں اسکے بال چھؤنگا اور سونگھوں گا ،اور جب تم ديکھ
لو کہ ميں نے اسکا سر قابو کر ليا ہے۔ اسکے کپڑے اتار دينا،
ميں اسکا سر سونگھنے ميں مدد کرونگا'۔ کعب بن االشرف
چادر لپيٹ کر نيچے آيا ،خوشبو ميں معـّطر۔ محمد بن مسلمہ نے
کہا 'ميں نے اس سے پہلے اس سے اچھا عطر کبھی نہيں
سونگھا'۔ کعب نے جواب ديا 'ميرے ہاں ايک ايسی عرب عورت
ہےجو يہ جانتی ہے کہ کيسے اس عمده ترين خوشبو کا استعمال
کرنا ہے۔' محمد بن مسلمہ نے کعب سے درخواست کی 'کيا تم
مجھے اپنا)سرسونگھنے( کی اجازت دو گے؟' کعب نے کہا
'ہاں'۔ جب محمد نے مظبوطی سے اسکو پکڑ ليا اس نے )اپنے
ساتھيوں سے( کہا 'اس پر وار کرو!' تو انہوں نے اسکو قتل
کر ديا اور پيغمبر کے پاس جاکراس کو مطلع کر ديا۔ )ابو رفعی(
کو بھی کعب بن االشرف کے بعد قتل کر ديا۔
 Vکے رسول نے نہ صرف قاتالنہ سازشوں کی حوصلہ افزائی کی
بلکہ دھوکہ د ہھی اور غداری کی بھی حمايت کی۔ ابو عفک نامی ايک
بوڑھا شخص جسکی عمر  120سال بتائی جاتی ہے وه بھی ايسی ہی

وارداتوں کا شکار ہؤا۔ وه شاعری کرتا تھا ،کچھ نظموں ميں اس نے ان
لوگوں کيلئے رنج و غم کا اظہار کيا جو محمد کے پيرؤ بن گئے تھے۔
اس نے لکھا کہ محمد ايک ديوآنہ ہے اور تک بندی سے حرام اور
حالل کا فرق لوگوں کو بتاتا ہے اور اس نے لوگوں کو ذھنی طور پر
اپنا غالم بنا ليا ہے اور وه ايک دوسرے کے دشمن ہوگئے ہيں۔ ابن سعد
اس قصّے کو يوں بيان کرتا ہے:
شوال)کے مہينے( کے شروع ميں ،سن ہجری)مکـّہ سے مدينہ
ہجرت 622ء( رسوال cکی ہجرت کا بيسواں مہينہ تھا جب سالم
ابن عميرالعمری بمقابلہ ابوعفک واال سرايا وقوع پذير ہوا۔ ابو
عفک کا تعلق بنو امر ابن عوف سے تھا۔ وه ايک بوڑھا شخص
تھا جو  120سال کا تھا ،وه ايک يہودی تھا اور لوگوں کو
رسوال cکے خالف بھڑکايا کرتا تھا اور )طنزيہ( نظميں )محمد
کے بارے ميں( کہا کرتا تھا۔
حصہ ليا
اشکبار سالم ابن عمير ،جس نے جنگ بدر ميں بھی
ّ
تھا ،کہا' ،ميں قسم کھاتا ہوں کہ ميں يا تو ابوعفک کو مار
دونگا يا اس کے سامنے مرجاؤنگا' اسنے موقع کا انتظار کيا
جب گرميوں کی ايک رات ابو عفک کھلی جگہ سويا۔ سالم ابن
عمير کو علم تھا ،اسنے اس کے جگر پر تلوار رکھ کر زور
لگايااور تلوار اسکے پار بستر تک پہنچ گئی۔ ` کا دشمن ّچاليا
اور وه لوگ جو اسکے پيروکار تھے اس کے بستر کے پاس
بھاگے آۓ اور اٹھا کر اندر گھر ميں لے گئے اور مٹی ميں دفن
کر ديا۔

اس بوڑھے شخص کا "جرم" محض يہ تھا کہ اس نے محمد پر تنقيدی
اور طنزيہ فقرے کسے۔
پانچ چھوٹے بچوں کی ماں ،عصما بنت مروان نامی ايک يہودی عورت
نے جب يہ سنا وه اتنی غمزده ہوئی کہ اس نے مدينے کے لوگوں کو
کوسنے کيلئے ايک نظم کہی جو اس اجنبی کے بارے ميں تھی جس نے
مدينے کے لوگوں کو گروہوں ميں تقسيم کر ديا جسکی وجہ سے ايک
بزرگ قتل ہو گيا۔ دوباره محمد منمبر پر چڑھ گيا اور پکارا:
"کون ہے جو مجھے مروان کی بيٹی سے نجات دلواۓ گا؟"
عمير بن عدی الخاطمی جو اسکے ساتھ تھا اس نے سنا اور وه
اسی رات اسکے گھر گيا اور اسکو قتل کر ديا اور صبح کے وقت
رسول کے پاس آيا اور بتايا جو کچھ اس نے کيا تھا۔ اور
اس)محمد( نے کہا' ،تم نے ` اور ` کے رسول کی مدد کی يا
عمير!' جب اس نے يہ پوچھا کہ اسکو اسکا کوئی برا انجام تو
نہيں بھگتنا پڑے گا ،تو پيغمبر نے کہا ' دو بکرياں بھی اس کے
بارے ميں سر نہيں ٹکرآئيں گيں۔'
عصما کے قتل پر تعريفی کلمات سننے کے بعد قاتل اسکے بچوں کے
پاس گيا اور قتل کے بارے ميں ڈھينگيں ماريں اور ان چھوٹے بچوں
اور تمام برادری پر طعنہ زنی کی۔
اب ،اس دن جب بنت )دختر( مروان واال معاملہ سامنے آيا ،بنو
خطما ميں بڑی ہلچل پيرا ہوگئی تھی۔ اس کے پانچ بچے تھے۔
اور جب عمير رسول کی طرف سے ان کے پاس آيا ،اس نے کہا
'ميں نے بنت مروان کو مار ديا اور خطما کے بيٹو! ميرا سامنا
کرو اگر کرسکتے ہو ،مجھے اس کے انتظار ميں نہ رکھو۔' وه

پہال دن تھا جب بنو خطما اسالم سے مغلوب ہو گئے۔ ان سے
پہلے جو مسلمان تھے انہوں نے اس حقيقت کو مخفی رکھا۔ ان
ميں سے پہال شخص جس نے اسالم قبول کيا تھا وه عمير بن
عدی جسکو "قاری" کہا گيا اور عبد` بن عوث اور خزيامہ بن
ثابت ۔ جس دن سے بنت مروان قتل ہوئی اسکے بعد بنو خطمہ
کے لوگ مسلمان ہو گئے کيونکہ انہمں نے اسالم کی طاقت ديکھ
لی تھی۔
اس غارتگری کے بعد ،مدينے کے مسلمان بہت شيخی خورے ،گھمنڈی
اور اور حکومتی تمکنت کے حامل ہو گئے تھے۔ کيونکہ انہوں نے
اپنے مخالفوں کے دلوں پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ انہوں نے يہ پيغام
ديا کہ انکی مخالفت يا تنقيدکامطلب ہے موت۔ يہ عين وہی طريقہ کار
ہے جو مسلمان آجکل استعمال کر رہے ہيں ،صرف دھمکانا ہی انکا
مقصد ہوتا ہے۔ وه اپنے نبی کی قائم کرده مثالوں اور نمونوں کا اتباء
کرتے ہيں ،جسکو وه عظيم ترين حکمت ساز تصوّ ر کرتے ہيں۔ وه ہيبت
کا حصار قائم کرنا چاہتے ہيں تاکہ وه دہشتگردی کے ذريعے اپنی باال
دستی قائم کر سکيں۔
مسلمان دہشتگردوں کے ذہن ميں اس حکمت عملی سے کاميابی کے
امکانات کسی شک و شبہ سے باال ترہيں۔ ان کے نزديک ،قرآنی
احکامات "کفـّار کے دلوں پر اپنی دھاک بٹھا دو" فتح کا يقينی راستہ
ہے۔ محمد کو اسنے کاميابی دی۔ اسنے خودستائی کی " ميں دہشتگردی
کی وجہ سے کامياب ہؤا" يہ سپين ميں بھی کامياب ہوئی جب
دہشتگردوں نے  11مارچ  2004ء کو ٹرين ميں سوار  200لوگوں
کودھماکے سے اڑا ديا اور اسکے جواب ميں سپينيوں نے ايک

سوشلسٹ کو حکومت بنانے کيلئے ووٹ ديئے تاکہ وه مسلمانوں کے
ساتھ صلح صفائی پر مبنی پاليسی بنائے۔
محمد اور اسکے نظريات کے وارثوں کی کامياب مثالوں کی وجہ سے
دہشتگرد اس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ يہ حکمت عملی ہر وقت ہر جگہ
کامياب رہے گی۔ يہ اسوقت تک جاری رہے گی جبتک وه دنيا فتح نہيں
کر ليتے ياانکے خالف ايک بڑی طاقت ان کے اس خيال کو غلط ثابت
نہيں کر ديتی۔
اسالمی دنيا بيمار ہے ،اس حقيقت سے انکار کہ اس کی وجہ اسالم نہيں
ہے دور انديشی کی بات نہيں ہو گی۔ کافی حد تک ہر جرم اور غير
انسانی افعال جن کا ارتکاب مسلمان کرتے ہيں ،محمد کے الفاظ اور
کارنامے ہيں جو ان محرکات کو جائز قرار ديتے ہيں۔ يہ ايک تکليف ده
حقيقت ہے ،بصد افسوس ،بہت سوں کو يہ نظر نہيں آتی۔

نسل کشی
يثرب ميں اور اسکے آس پاس تين يہودی قبيلے؛ بنو قينقاع ،بنی نضير
اور بنو قريظہ آباد تھے۔ جيسے اوپر بيان کيا گيا ہے وه يہاں کے اصل
باشندے تھے۔ پہلے پہل محمد نے سوچا کہ چونکہ اسنے شرک)کثرت
پرستی( کی مخالفت کی ہے اور اہل کتاب پيغمبروں سے اپنا ناطہ جوڑا
ہے اسلئے يہودی جوک درجوک اسکی پيروی ميں آجائيں گے۔ قرآن
کے شروع کے ابواب موسی اور دوسری مقـّدس کتابوں سے متعلقہ
داستانوں سے بھرے پڑے ہيں۔ شروعاتی طور پر محمد نے دھوکے
سے يہوديوں کی وفاداری حاصل کرنے کيلئے بيت المقدس)يروشلم( کی
طرف رخ کر کے نمازوں کی ادائيگی کی۔ مسلم سکالر ڈبليو۔اين۔

عرفات لکھتا ہے " عمومی اعتبار سے مانا جاتا ہے کہ محمد کو اميد
تھی کہ يثرب کے يہودی بحيثيت ايک الہامی مذھب کے ماننے والوں
کے وه نئے وحدانيت پر مبنی مذھب اسالم کو جلد سمجھ ليں گے۔" تاہم،
اسکی ہمت توڑتے ہوۓ ،يہوديوں نے قريش کی مانند اسکی پکار پر
کان نہيں دھرے۔ اس کے بعد جب اسکی اميدوں پر پانی پھر گيا اور
اسکا صبر کا پيمانہ لبريز ہو گيا ،وه انکا دشمن ہو گيا۔ يہوديوں کو کوئی
جلدی نہيں تھی کہ اپنے آبائی مذھب کو چھوڑ کر محمد کے نئے مذھب
کو قبول کر ليتے۔ ان کے انکار نے اسکو غصّہ دال ديا اور وه بدلہ لينے
پر تل گيا۔ ابو عفک اور عصما کا قتل تو صرف يہديوں کے ساتھ
دشمنی کے آغاز کا اظہار تھا۔ تجارتی قبيلوں کی کامياب لوٹ مار کے
نتيجے ميں ملی ہوئی بلند ہمتی کے سبّب محمد کی نظريں يثرب ميں
بسنے والے يہوديوں کی دولت پر لگيں ہوئيں تھيں اور وه کسی عذر کی
تالش ميں تھاکہ ان سے چھٹکارا حاصل کرکے ان کے مالی وسائل پر
قـضہ کرلے۔ يہوديوں کے خالف اسکے غصّے کا اظہار اس کی ترتيب
دی ہوئی قرآنی آيات سے ہونے لگا جن ميں اس نے ان پر  Vکی
ناشکری ،پيغمبروں کا ناحق قتل ،اور اپنے ہی بناۓ ہوۓ قانون توڑنے
کے الزامات لگائے۔ وه الزام تراشی ميں اس حد تک چال گيا کہ اس نے
کہا خدا نے يہوديوں کو قانون ثبت سے بديہدی کے سبّب بندر اور
خنزير بنا ديا۔ آج تک مسلمان اس کے قائل ہيں کہ يہوديوں کے
آباؤاجداد بندر اور خنزير تھے۔

بنی قينقاع پر چڑھائی
محمد کے قہر کا پہال شکار بنو قينقاع کے يہوديوں کی جماعت تھی۔
يثرب ميں وه اپنے ناموں سے منسوب محلوں ميں رہتے تھے۔ ان کے

روزگار کا دارومدار کاريگری ،ظروف سازی ،ہتھيار سازی ،لوہار اور
سنار کے کام پر تھا۔ تاہم وه فنون حرب کے ماہر نہيں تھے اور يہ کام
انہوں نے عربوں پر چھوڑا ہؤا تھا اور انکی يہی غلطی انکی بقاء کی
قاتل ٹھہری۔ بنو قينقاع عرب قبيلے خزرج کے حليف تھے اور اوث
قبيلے سے لڑائيوں ميں انکی حمائت کرتے تھے۔
ان يہوديوں پر حملے کا موقع اسوقت ہاتھ آيا جب مٹھی بھر يہوديوں اور
مسلمانوں کے درميان ايک معمولی سے جگھڑے نے جنم ليا۔ بنو قينقاع
کے ايک فرد نے اٹکھيلی کرتے ہوۓ ايک مسلمان عورت جو بنو قينقاع
کے بازار ميں ايک سنار کی دکان پرايڑھيوں کے بل بيٹھی ہوئی تھی
اس کے گھاگرے کو کيل کی مدد سے زمين سے نتھی کر ديا ،جيسے
ہی وه کھڑی ہوئی اسکا گھاگرا پھٹ گيا اور وه عرياں ہو گئی۔ ايک
مسلمان جو ادھر سے گذر رہا تھا جس کے دل ميں پہلے سے ہی پيغبر
نے يہوديوں کے خالف نفرت بھری ہوئی تھی وه يہودی پر جھپٹا اور
اسکو مار ديا۔ اس کے بدلے ميں اس يہودی کے عزيزوں نے اس
مسلمان کو مار ديا۔
يہ ايک موقع تھا محمد جس کی تالش ميں تھا۔ صورتحال کو ٹھنڈا
کرنے کی بجائے اس نے يہوديوں کو ہی مورد الزام ٹہھرآيا اور انکو
کہا اطاعت قبول کرليں يا جنگ کيلئے تيار ہو جائيں۔ يہوديوں نے ان
دھمکيوں کا جواب انکار کی صورت ميں ديا اور قلعہ بند ہو گئے۔ محمد
نے انکا محاصره کر ليا ،انکا دانہ پانی بند کرديا اور کہا کہ وه سب کو
مار دے گا۔
اس سے پہلے جنگ بدر ميں قريش کی شکست کے بارے ميں خود
ستائی کرتے ہوۓ قرآنی آيت  3:12ميں محمد نے اپنی دھمکی کو

دھرايا " ،اور يہ کہ تم کو شکست ہو گی اور تم جہنم کی طرف ہآنکے
جاؤ گے اور وه بری جگہ ہے"
پندره دنوں کے بعد قبيلے نے ہتھيار ڈالنے کی بابت گفت و شنيد کی
کوشش کی مگر محمد ڈٹا رہا۔ وه سب کو ہالک کرنا چاہتا تھا۔ عبد Vابن
ابعی جوکہ خزرج کا ايک محترم بزرگ تھا اسنے محمد کا گريبان پکڑ
ليا اور کہا کہ وه اپنے حليفوں کو کو بغير کسی وجہ کے مرتے نہيں
ديکھ سکتا۔ محمد کو اس چيز کا علم تھاخزرج اپنے سردار کی کتنی
عزت کرتے تھے اسکومعلوم تھا کہ وه اسکا گھيراؤ کرليں گے اور اس
طرح شکست بھی ہو سکتی ہے۔اس نے ابن ابعی کو پرے دھکيل ديا۔
اسوقت اسکا چہره غصّے سے کاال پڑ گيا۔ اس نے اس شرط پرانکا قتل
عام نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کردی کہ اگر وه يہ شہر چھوڑ جائيں۔
يہ کہانی ابن اسحاق نے بيان کی۔
بنو قينقاع وه پہلے يہودی تھے جنہوں نے ،بدر اور احد کے
درميانی وقفے ميں ،رسول سے عہد شکنی کی اور لڑنے پر اتر
آۓ ،رسول نے انکا محاصره کرليا يہاں تک کہ انہوں نے غير
مشروط طور پر ہتھيار ڈال ديئے۔ عبد` ابن ابعی بن سلول محمد
کے پاس گيا جب خدا نے انکو محمد کے زير کرديا تھا اور کہا،
'او محمد ،ميرے دامن گيروں کے ساتھ ہمدردی سے پيش آؤ )اب
يہ ميرے حليف ہيں( ليکن رسول نے اسے پرے کر ديا۔ اس نے
اپنے الفاظ دہرآۓ ،رسول اس سے دور ہوگيا ،اسنے رسول کے
غصہ آيا
گريبان ميں ہاتھ ڈاال اور گلے کو پکڑ ليا۔ رسول کو اتنا
ّ
کہ اس کا چہره کاال پڑ گيا۔ اس نے کہا  ' ،شرم کرو ،مجھے
جانے دو' اس نےجواب ديا ' نہيں ،خدا کی قسم ميں تجھے جانے

نہيں دونگا جب تک تم ميرے دامنگيروں سے ہمدردی سے پيش
نہيں آؤ گے۔  400لوگوں نے بغير زره بکتر اور  300بکتر
پوشوں نے مجھے ميرے تمام دشمنوں سے بچايا ہے۔ کيا تم
ايک دن ميں کاٹ دو گے؟ خدا کی قسم مجھے خوف ہے کہ حاالت
تبديل نہ ہو جائيں۔' رسول نے کہا ' ،تم انکو لے جا سکتے ہو۔
سوانح نگاروں نے مزيد يہ بھی کہا ہے کہ محمد نے آزردگی سے کہا
"ان کو جانے دو ،ان پر  Vکی لعنت ہو ،اور اس پر بھی  Vکی لعنت
ہو۔ محمد نے انکی جان بخشی کردی اگر وه وطن چھوڑکر چلےجائيں۔"
اس نے مطالبہ کيا کہ بنو قينقاع اپنا سازوسامان حوالے کر ديں ،مال و
دولت اور جنگی ہتھيار اور اس ميں سے پانچواں حصّہ خود لے ليا اور
باقی اپنے لوگوں ميں تقسيم کر ديا۔ اور قبيلے کو جال وطن کرديا ،مسلم
مؤرخين بری خواہش رکھتے ہؤے اسکا ذکر کرتے ہيں کہ يہ پناہگزين
اذرعات ،شام ميں داخل ہو گئے ،کچھ دن کے قيام کے بعد انکا شيرازه
بکھر گيا۔

بنو نضير پر چڑھائی
اس کے بعد بنو نضير کی باری تھی۔ يہ يثرب ميں رہنے واال ايک اور
يہودی قبيلہ تھا۔ يہ ديکھنے کے بعد کہ محمد نے بنو قينقاع کے ساتھ کيا
کيا ،بنونضير قبيلے کے سردار کعب ابن اشرف نے قريش سے مدد
چاہی ليکن اسے قتل کر ديا گيا جيسا کہ اوپر بيان کياجا چکا ہے۔
اہل مکـّہ اور مسلمانوں کے مابين ايک انتقامی جنگ )احد( ہوئی جسميں
مؤخر الذکر کو شکست ہوئی۔ محمد اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا تھا

اور اپنے پيروؤں کا يہ اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا کہ  Vنے انکيلئے
مذيد فتوحات کے دروازے بند نہيں کئے۔ بنو نضير ايک آسان ہد ف
تھا۔
پاکستانی مسلم مؤرخ ،مفسّر قرآن ،اور آج کے اسالمی نظريات کی
اساس کی حيات نوکا نقيب ،مودودی اس کہانی کو اسطرح بيان کرتا ہے۔
"تاديبی کاروائيوں )بنو قينقاع کا انخالء اور يہودی شعراء کا قتل( سے
کچھ دير بعد تک يہودی اتنے خوفزده رہے کہ انہوں نے کسی قسم کی
فتنہ پردازی کی جرآت نہيں کی۔ ليکن بعد ازاں شوال  3ھجری ميں
جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لينے کيلئے قريش مکـّہ نے بڑی تياريوں
کے ساتھ مدينہ کی طرف يلغار کی۔ اور يہوديوں نے ديکھا کہ قريش
کے تين ہزار کے مقابلے ميں رسول پاک کے ساتھ صرف ايک ہزار)ان
سب پر  Vکی سالمتی ہو( مقابلے کيلئے نکلے اور ان ميں سے بھی
 300منافقين )خزرج کے سردار ،عبد Vابن ابعی کے پيرو کار( ساتھ
چھوڑ کر مدينے واپس آگئے اور يوں انہوں نے مدينہ کے دفاع کيلئے
محمد کے ساتھ کئے گئے معاہدے کی پہلی واضع خالف ورزی کی"۔
يہ تعجّ ب کی بات ہے کہ مسلمانوں کا خيال تھا کہ يہوديوں پر الزم تھا
کہ وه مذھبی جنگوں ميں اہل مکـّہ کے خالف مسلمانوں کی حمائت
کريں ،جبکہ درحقيقت محمد نے ان کے قبائل ميں سےايک کوجال وطن
کيا اورانکے سرداروں کو اور دو شاعروں کو قتل کيا۔ محمد اور قريش
کے مابين جنگوں ميں يہوديوں کو کچھ لينا دينا نہ تھا ،اور انکے لوگوں
کو قتل کرکے ،اور بنو قينقاع کو ملک بدر کر کے اس نے خود ہی
معاہده ،اگر کوئی تھا ،توڑا تھا۔ پھر بھی مدافيعان اسالم اپنی غ ّدارانہ

حرکات کو جواز بخشنے کيلئے يہوديوں کو عہد شکنی کا مجرم ٹہراتے
ہيں۔
محمد بنو نضير سے خالصی کے بہانے ڈھونڈھ رہا تھا۔ مدينہ کی
زيرکاشت زمينوں اور کھجوروں کے باغات کے مالک يہودی تھے
اوربہت سارے عرب انکے مالزم تھے۔ محمد کے طفيل ،چونکہ چند
مسلمان جومکمل ڈاکو بن چکے تھے  ،انہوں نے بنو قلب کے دو لوگوں
کو مار ديا۔ جب يہ واقعہ ہوا اس سے پہلے اس قبيلے کے ساتھ ايک
معاہده طے پاگيا تھا کہ محمد کے لوگ نہ تو انکو لوٹيں گے اور نہ ہی
کسی کو قتل کريں گے اور اسکے عوض وه محمد کے حمايتی رہيں
گے۔ جن لوگوں نے انکو مارا تھا انکو دھوکا ہؤا تھا کہ شايد يہ کسی
اور قبيلے کے لوگ ہيں۔ اب ،ريت رواج کے مطابق ،محمد کو اس خون
خرابے کے عوض خون بہا ادا کرنا تھا ،بنو قينقاع سے لوٹی ہوئی اتنی
دولت کے باوجود ،محمد بنو نضير کے پاس گيا اس حيثيّت سے کہ وه
بھی پہلے سے ہی اس عہدنامے ميں شريک ہيں اس ديّت ميں اپنا حـّصہ
مالئيں۔ يہ ايک طيش دالنے واال مطالبہ تھا ،اور محمد کو اميد تھی کہ
بنو نضير اس مطالبے کو ٹھکرا ديں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ
کرنے کا جو اسنے بنو قينقاع کے ساتھ کيا کا بہانہ ہاتھ آجاۓ گا۔ تاہم
بنو نضير اتنے خوفزده تھے کہ انہوں نے اس ناجائز مطالبے کا بھی
انکار نہيں کيا اوراس ميں شامل ہوگئے اور رقم لينے نکل پڑے۔ محمد
اور اسکے ساتھی انتظار ميں ايک ديوار تلے بيٹھ گئے۔ محمد کے ذہن
ميں يہ کچھ نہيں تھا۔ وه تو ايک نہايت ہی ناجائز مطالبہ ليکر آيا تھا،
اسکو اميد تھی کہ اس پر فريب طريقے سے رقم نکلوانے کے اس
طريقے پر انکا منفی ردعمل سامنے آيگا۔ اب اسکو ايک نئی حکمت
عملی تيار کرنا تھی۔

يکايک اسکو ايک نئی "ترغيب" ہوئی۔ وه اٹھا اور اپنے ساتھيوں کو
کچھ بتاۓ بغير گھر چال گيا۔ بعد ميں جب اسکے ساتھی اسکے پاس
پہنچے اور معلوم کرنے پر پتہ چال کہ جبرآئيل فرشتہ آيا تھا اور اس
نے بتايا کہ يہودی تم پرجس ديوار تلے تم بيٹھے کے اوپر سے تمہارے
سر پر پتھر گرانے کا منصوبہ بنارہے تھے۔ اس عزر کے تحت اسنے
بنو نضير پر حملے کی تيارياں شروع کرديں۔
محمد کے ساتھيوں ميں سے کسی نے بھی کسی کو ديوار پر چڑھتے
ہوۓ نہيں ديکھا تھا ،اور نہ ہی انکو کوئی ايسی اطالع تھی کے انکے
قتل کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے۔ تاہم ،ان لوگوں کو جو کچھ بھی ان
سے کہا گيا اسپر يقين کرنے سے اور اسکی پيروی کرنے سے جومالی
فوائد ہوۓ اسکی وجہ سے انکے پاس کوئی جواز نہيں تھا کہ جو کچھ
ان سے کہا جارہا ہے اس پريقين نہ کريں۔
کوئی بھی ذی عقل شخص محمد کی اس نامعقول داستاں کو سمجھ سکتا
ہے۔ اگر بنو نضير واقعی انکومارنا چاہتے تھے تو انکو ديوار پر چڑھ
کر ان پر پتھر گرانے کی کيا ضرورت تھی۔ يہ الزام واضع طور پر
جھوٹا ہے۔ محمد کے ساتھ صرف چند لوگ تھے۔ ابو بکر ،عمر ،علی
اور شايد دو اور۔ ان سبکو مار دينا آسان تھا اگر انکے دماغ ميں ہوتا۔
پيغمبرجس کاايمان تھاکہ  Vخير الماکرين)بہترين دھوکہ دينے
واال( قرآن 3:54ہے وه بذات خود ايک دھوکہ باز شخص تھا۔ جبرائيل
کی آکر بتائی جانے والی يہ کہانی کہ يہوديوں نے انکو مارنے کا
منصوبہ بنايا اتنی ہی ناقابل يقين ہے جتنی کہ اس کے جنت اور جہنم
کے معائنے کی داستان۔ باوجود اس کے ،آسانی سے دھوکے ميں
آجانے والے معتقدوں نے اس پر يقين کرليا اور اس من گھڑت قصے کو

سننے کے بعد غصّے ميں آگئے اور بيگناہوں سے خون کی ہولی
کھيلنے کيلئے محمد کے گرد جمع ہو گئے۔
مودودی يہ کہھ کر قصّہ ختم کرتا ہے "اب انکو مزيد رعايت نہيں دی
جاسکتی تھی  ،رسول پاک نےفوری طور پر انکو الٹيميٹم دے ديا کہ
غ ّداری کا جو منصوبہ انہوں نے اس کے خالف بنايا ہے اس کا علم ہو
چکا ہے؛ اس لئے دس) (10دن کے اندر اندر مدينہ خالی کرنا ہے؛ اگر
اس کے بعد ان ميں سے کوئی ان کے قلعوں کے اندر پايا گيا تو اسکو
تہ تيغ کرديا جاۓگا۔" محمد کے غ ّدارانہ روّ يئے کو ايک فطری اور
روزمرّ ه کے معمول کے طور پر بيان کرکے مودودی نے اسالمی
'منطق' کی اس بے عيب مثال کو سب پر عياں کر ديا ہے۔
عبد Vابن ابعی نے بنو نضير کی امداد کی پوری کوشش کی مگر
اسوقت تک وه اپنا اثرورسوخ کھو چکا تھا اور محمد کے لوگ اپنے
کٹڑپن ميں اندھے ہو چکے تھے۔ انہوں نےبن ابعی کو محمد کے خيمے
کے اندر آنے سے روکديا اور اسکا منہ کھلے کا کھال ره گيا۔
چند دنوں بعد بنو نضير محمد کو ،اپنا سب کچھ پيچھے چھوڑنے
کےعوض مدينہ چھوڑنے پر راضی کرکے چلے گئے۔ ان ميں سے
کچھ شام چلے گئے اور باقی خيبر ) چند سالوں بعد محمد کے ہاتھں
مارے گئے کيونکہ اس کی نظرانکے ماالمال سرسبز قلعےپر تھی(
چلے گئے۔
گو محمد نے انہيں جانے ديا مگر اسکا خيال يہی تھا کہ ان سب کو مار
ديا جاتا ،سـرا کا مندرجہ ذيل قطعہ اس کی وضاحت کرتا ہے-:

بنونضير سے متعلقہ سورة حشر نازل ہوئی جس ميں يہ درج ہے
غصہ نکاال،
کہ خدا نے بدلہ لينے کيلئے کيسے انپر اپنا انتقامی
ّ
اورکيسے اپنے رسول کو ان پر حاوی کرديا اور انکا کيا حشر
کرديا۔ خدانے کہا ' ،وہی تو ہے جس نے کفـّار اہل کتاب کوحشر
ّاول کے وقت انکو گھروں سے نکال ديا۔۔۔۔۔ تو غور کرو ،وه جو
سمجھ رکھتے ہيں ،اور خدا انکےبارے ميں جالوطن کرنا نہ لکھ
رہا ہوتا تو انکو دنيا ميں بھی عذاب دے ديتا) ،قرآن  (59:3يعنی
تلوار کے ساتھ ' اور آخرت ميں تو ان کيلئے آگ کا عذاب تيار
ہے۔'
اس محاصرے کے دوران محمد نے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم بھی
ديا جو بنی نضير کی ملکيّت تھے۔ اس طرح کی وحشيانہ حرکت کی
مثال توقديم عربوں ميں بھی نہيں ملتی۔ اپنے جرائم کی پرده پوشی
کيلئے اس نے يہی کرنا تھا کہ  Vکے ذريعے اپنی کرتوتوں کی
منظوری دلوا دے۔ يہ بہت آسان ہےجب خدا آپ کی پشت پناہی کر رہا
ہو۔
)مومنو!( کھجور کے درخت جو تم نے کاٹ ڈالے يا انکو اپنی
جڑوں پر کھڑا رہنے ديا سو خدا کے حکم سے تھا اور مقصود يہ
تھا کہ وه نافرمانوں کو رسواء کردے۔ )قرآن (59:5
اس سے اس حقيقت کی گہرائی کا اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ تپتے
صحراؤں ميں درختوں کو کاٹنا اور پانی کے کنؤونوں ميں زہر مالنا
کيوں کبيرا جرائم سمجھے جاتے تھے۔ بربرّ يت کی يہ مثاليں عربوں
کے ضابطہ اخالق اور قومی مزاج کے خالف تھيں۔ محمد کسی قانون
اور معاشرتی ضابطوں کا پابند نہيں تھا۔ کوئی چيز اسکو اپنے مقصد

کے حصول ميں مانع نہيں تھی۔ وه اپنے رستے ميں آنے والی ہر چيز
کو اور ہر کسی کو قربان کر سکتا تھا۔ اس کے پيروکار اس کی
وضاحت يوں کرتے ہيں کہ وه کس حد تک خدا کی رضاکے حصول
ميں مستحکم تھا۔
ايک مسلم سکالر ،المبارکپوری کہتا ہے " ،رسوال) mاسپر خدا کی
سالمتی ہو( نے انکے ہتھياروں پر ،زمينوں ،گھروں پر اور مال دولت
پر قبضہ کر ليا۔ ديگر مال غنيمت کے جو اسکے ہاتھ لگا ان ميں 50
زره بکتر 50 ،ہيلمٹ اور  340تلواريں تھيں۔ يہ مال غنيمت کلـّی طور
پر پيغمبر کا تھا کيونکہ اس کيلئے کوئی لڑائی نہيں کرنا پڑی تھی۔
اوّ لين مہاجرين ميں اور دو غريب انصار ابو دجانا اور سہيل بن حنيف
ميں مال غنيمت کی تقسيم اس نے اپنی مرضی سے کی۔ الغرضيکہ
رسوال) mاس پر خدا کی سالمتی ہو( نے اپنی دولت کا کچھ حصّہ سال
بھر کيلئے اپنے خاندان کی گزر اوقات کيلئے رکھ ليا اور باقی راه خدا
ميں آينده جنگوں کيلئے اسالمی افواج پر خرچ کيا۔ سورة الحشر کی تمام
آيات)باب 59اجتماع( يہوديوں کے انخالء کو بيان کرتی ہيں اور منافقين
کے مکروه روّ يے کوعياں کرتی ہيں۔ يہ آيات مال غنيمت کے بارے ميں
قوانين کو بھی واضع کرتی ہيں۔ اس باب ميں مختار کل V ،مہاجروں
اور انصاروں کی تعريف کرتا ہے۔ اس سورة ميں جنگی مقاصد کيلئے
دشمن کے درخت کاٹنااور زمينوں کو جال دينا بھی حالل بتايا گيا ہے۔
اس طرح کے اعمال کو جب وه  Vکی راه ميں کئے جارہے ہوں بد
عنوانيوں کے زمرے ميں نہيں اليا جاسکتا۔"
مودودی کی طرح مبارکپوری کے بيانات سے بھی دھال دينے واال
تاثـّرملتا ہے کہ بے ضميری اور موقع کے لحاظ سے بدلنے والی

اخالقيات مسلم امّہ کے خوائص کو ظاہر کرتی ہے۔ مسلمان وہی کچھ
کرتے ہيں جو ان کے پيغمبر نے کيا۔ وه جنگ ميں غير مسلموں کی
جائيدادوں کو لوٹنا اور جال دينا جائز تصوّ ر کرتے ہيں کيونکہ ان کے
پيغمبر نےاسکی اجازت دی ہے اور وه خود بھی اس پر عمل کرتا رہا
ہے۔ محمد کے اعمال کو بنياد بنا کر اگر پرکھا جاۓ تو اسالمی تش ّدد
اسالم سے روگردانی نہيں بلکہ عين اسالم کے مطابق ہے۔ قتل و
غارت ،لوٹ مار ،زناکاری اور سياسی قتل اسالمی طريقے ہيں۔ کسی
ايسے فعل کو حدود سے تجاوز نہيں کہا سکتا اگر وه دين خدا کی
سربلندی کيلئے ہوں۔
ستم ظريفی يہ ہے کہ سورة الحشر کے اختتام ميں يہ کہا ہے کہ يہ
ايمان والوں کونيک اعمال کی ترغيب ہے اور انکو "پاکباز" کہا ہے۔ يہ
اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ مسلمانوں کيلئے پاکبازی کا ايک
بالکل الگ مطلب ہے۔ مدافيعان اسالم کہتے ہيں کہ آج کے دور کی
اخالقيات کا اطالق محمد پر نہيں ہوتا وه 1400سال پہلے کا ہے۔ ستم
ظريفی يہ ہے وه ان اخالقی معيارات کو ابتک تھامے ہوۓ ہيں اور
متقاضی ہيں کہ يہ تمام انسانيت کيلئے تا قيامت مشعل راه ہيں۔
ايک مسلمان نے مجھے لکھا " ،يہ تمام تحرير بيشتر لوگوں ميں ان کی
قياس آرائيوں کے سبّب الجھن پيدا کرتی ہے ،کہ کونسی چيز انسانی
فرائض کے حساب سے درست ہے اور کونسی غلط ۔ بنيادی طور پر
عيسائی ذھنيّت 'اپنا دوسرا رخسار پيش کردو' اور ' عيسی کا انسانيّت
کی نجات کی خاطر ايذائيں جھيلنا' اس عاللت کی کلـّی طور پرذمّہ دار
ہے۔ يہ دونوں قسم کی عاللتيں اہل يورپ پر صديوں سے چھائی ہوئی
ہيں۔" ميں اس پر يقين نہيں رکھتا کہ فرائض انسانی اور اخالقيات

بيمارياں ہيں۔ ان کی ابتداء انسانی ضمير سے ہوتی ہے۔ اور انکا رہنما
اصول 'سنہری اصول ' ہے۔ ہم کو برے بھلے کا فرق اسوقت واضع ہو
گا جب ہم يہ سوچيں گے کہ ميں اپنے لئے کيسا سلوک پسند کرتا ہوں۔

بنو قريظہ پر چڑھائی
يثرب ميں آخری يہودی قبيلہ جو محمد کی کينہ پروری کا شکار ہوا وه
ہے بنو قريظہ۔ جنگ خندق کےفوری بعد محمد کی نظريں بنو قريظہ پر
لگ گئيں۔ اسنے دعوی کيا کہ ريئس المالئکہ جبرائيل اس کے پاس آيا
ہے۔ مبارکپوری لکھتا ہے  "،اس نے کہا کہ وه اپنی تلوار نيام سے نکال
لے اور بنو قريظہ کی پرفتورآبادی کی طرف رخ کر لے اور ان سے
جنگ کرے۔ جبرائيل نے اشاره ديا کہ وه فرشتوں کےجلوس کے ساتھ
انکے آگے چلے گا اورانکے قلعے کو ہال کے رکھ ديگا اور انکے
دلوں پر ہيبت طاری کر ديگا"۔ اس نے آگے چل کر لکھا" ،رسوال mنے
فوری طور پر مؤذن کو باليا اور اسکو حکم ديا کہ بنو قريظہ کے ساتھ
تازه دشمنی کا اعالن کردے"۔ ہميں يہ جاننا ضروری ہے کہ اسالم ميں
اذان نماز کا بالوه بھی ہے اور جنگ کا بھی۔ مسلمانوں کے بلوے اور
غنڈه گردی کے چشمے بھی ادائيگی نماز کے بعد مسجدسے ہی پھوٹتے
ہيں۔ وه رمضان کے مقدس مہينے ميں اور جمعہ کے دن زياده خطرناک
ہو جاتے ہيں۔ محمد کے يوم والدت کی ياد ميں منعقده جلسے ميں
خطاب کے دوران 1981ء ميں خمينی نے کہا-:
محراب)مسجد کے اندر بنا ہؤا ايک گھرنا(( کا مطلب ہے جنگ کی
جگہھ ،جنگوں کا آغاز محرابوں سے ہونا چاہئے۔ ايسے ہی
جيسے تمام اسالمی جنگوں کا آغاز مسجد سے ہوا۔ پيغمبر کے

پاس لوگوں کو قتل کرنے کيلئے تلوار تھی۔ اور ہمارے مقدّ س
امام بھی فوجی تھے۔ وه تمام جنگجوء تھے۔ وه تلوار کا مکمل
استعمال جانتے تھے۔ وه لوگوں کوقتل کرتے تھے۔ ہميں ايک
ايساخليفہ چاہيئے جو ہاتھ کاٹ دے ،گردنيں اڑا دے ،اور لوگوں
کو سنگسار کردے۔ بالکل اسی طرح جيسے رسوال cنے ہاتھ
کاٹے ،گردنيں اڑائيں اور لوگوں کو سنگسار کيا۔
محمد 3000 ،پياده ،انصار اور مہاجرين کے 30گھڑ سواروں پر
مشتمل فوج کا اميرلشکر تھا۔ بنو قريظہ پر الزام تھا کہ وه اہل مکـّہ کے
ساتھ ملکرمسلمانوں کے خالف سازش کررہے ہيں۔ دراصل اسی مسلم
مؤرخ نے اس الزام کی نفی بھی کی ہے ،اہل مکـّہ جنگ سے اسلئے
دستبردار ہوۓ کہ بنو قريظہ نے انکا ساتھ نہيں ديا۔محمد نے جب اپنے
ارادوں کا اظہار کيا ،توعلی ،اسکا چچا زاد اور ايک جيالہ کارکن ،قسم
کھاتا ہے کہ وه اسوقت تک تلوار نيام ميں نہيں ڈاليگا جب تک وه انکے
قلعوں کو مسمار نہيں کر ديگا يا خود مر نہيں جاۓ گا۔ يہ محاصره 25
دن جاری رہا ،آخرکار بنو قريظہ نے غير مشروط شکست مان لی۔
محمد نے مردوں کو ہتھکڑی لگانے کا حکم ديا اور عورتوں اور بچوں
کو عليحده کر ليا ،اس پر قبيلہ اوث ،جوکہ بنو قريظہ کے اتحادی تھے
بيچ ميں پڑے اورمحمد سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ نرم روّ يہ
اختيار کيا جاۓ۔ محمد نے رائے دی کہ سعد بن معاذ ،جو ايک فسادی
شخص تھا ،تير لگنے سے شديد زخمی ہؤا تھا وه سزا تجويز کريگا۔
سعد بنو قريظہ کا سابقہ اتحادی تھا ،اور جب سے وه مسلمان ہو گيا تھا
وه اپنے من سے انکا دشمن بن گيا تھا۔ جنگ خندق ميں اہل مکـّہ کی
طرف سے چالۓ گئے تير کو سمجھتا تھا کہ وه ان کی طرف سے آيا

تھا۔ وه محمد کا ذاتی محافظ تھا اور محمد جانتا تھا کہ وه بنو قريظہ کے
بارے ميں کيا سوچ رکھتا ہے۔
سعد نے يہ تجويز دی  " ،قبيلے کے تمام مردوں کو مار ديا جاۓ ،
عورتوں اور بچوں کو قيدی بنا ليا جاۓ اور انکے مال اسباب کو
مسلمان سپاہيوں ميں بانٹ ديا جاۓ۔"
محمد اس ظالمانہ مشورے پر بہت خوش ہؤا۔ اور کہا  " ،سعد نے جو
فتوی سنايا وه حکم الہی ہے"۔ ہميشہ وه اپنے فيصلوں کو  Vکی طرف
منسوب کرتا تھا ،اس دفعہ سعد کو اپنی خواہش کو الفاظ دينے کيلئے
چنا۔
المبارکپوری مزيد کہتا ہے " ،دراصل ،يہودی اس سخت تاديبی کاروائی
کے مستحق تھے کيونکہ وه مسلمانوں کے خالف سازباز اور گھناؤنی
سازشوں ميں مصروف تھے ،انہوں نے کثير مقدار ميں جنگی
سازوسامان جمع کيا ہؤا تھا جس ميں  1500تلواريں 2000 ،نيزے،
 300زريں اور  500ڈھاليں تھيں جو بعد ميں مسلمانوں کے ہاتھ لگيں۔"
المبارکپوری اسکا ذکر کرنا بھول گيا کہ جو اوزار بنو قريظہ نے
مسلمانوں کو ادھار ديئے تھے ۔ اپنی کداليں اور بيلچے خندق کھودنے
کيلئے ديئے تاکہ مسلمان اپنا دفاع کر سکيں۔ مسلمان کبھی بھی انکے
شکر گذار نہيں ہوۓ جو انکی مدد کرتے ہيں ،وه آپکی مدد قبول کر ليں
گے اوربعد ميں جب انکو آپکی ضرورت نہيں ہوگی وه آپ کی پيٹھ ميں
چھرا گھونپ ديں گے ۔ اگلے باب ميں آپ اس مرض کی نفسيات
مالحظہ کريں گے۔

مسلم تاريخ دان بہت جلد بنو قريظہ پر اپنے مظالم کو جائز قرار دينے
کيلئے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر ديں گے۔ انہوں نے ان پرالزام
لگايا کہ وه شورش برپا تھے ،بغاوت اور سرکشی پر آماده تھے اور
غ ّداری کے مرتکب ہوۓ تھے اور مسلمانوں کے خالف ساز باز ميں
مصروف تھے۔ تاہم انکی حقيقت کوئی نہيں بتاتا کہ وه آخرکونسی
کاروائياں تھيں يا گناه تھے جنکی پاداش ميں انکو اتنی سخت سزائيں دی
گئيں کہ ان کی نسل ہی مکا دی۔ مدينے کے بازاروں ميں گھڑے
کھودے گئے اور  600اور  900کے لگ بھگ لوگوں کی گردنيں مار
کر الشوں کو ٹھکانے لگا ديا گيا۔
بنونضير کے سردار حيی ابن اخطب کی شادی شده بيٹی صفـّيہ جو
قيديوں ميں تھی ،اسکو مال غنيمت کے طور پر محمد نے اس وقت
اسے اپنے لئے رکھ ليا تھا جب اس نے خيبر فتح کيا تھا۔ سردار کو فاتح
کے سامنے اليا گيا ،اسکے ہاتھ اسکی پشت پر بندھے ہوے تھے ،اس
نے گستاخانہ انداز ميں محمد جيسے سفـّاک شخص کی اطاعت سے
انکار کر ديا اور موت کو ترجيع دی۔ اسکو گھٹنوں کے بل جھکنے کا
حکم ديا گيا اور موقع پر ہی اسکا سر تن سے جدا کر ديا گيا ،
يہ فيصلہ کرنے کيلئے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کسے نہيں ،لڑکوں
کا جائزه ليا گيا ،جنکی شرمگاہوں پر بال تھے انکومردوں ميں شمار کيا
گيا اور قتل کر ديا گيا ۔ عطيہ القريز نامی ايک يہودی جو اس قتل عام
ميں زنده بچ گيا تھا اس نے بعد ميں بتايا " ،ميں بنو قريظہ کے قيديوں
ميں تھا ،انہوں)مسلمانوں( نے ہمارا جائزه ليا اور جن کی شرمگاہوں پر
بال تھے انکو قتل کرديا گيا اور جن کے نہيں تھے انہيں چھوڑ ديا گيا ۔
ميں ان ميں سے تھا جن کے بال ابھی نہيں اگے تھے۔"

محمد نے جن يہودی قبيلوں کو مارا اور جالوطن کيا ان ميں بنو
قريظہ،بنی نضير ،بنو قينقاع ،بنو مصطلق اور بنو جون اورخيبر کے
يہودی شامل ہيں۔ اپنے بستر مرگ پراس نے اپنے مقلدوں کو ہدائت دی
کہ جزيره نما عرب کو کـّفار سے پاک کرنا ہے۔ خليفہ ثانی عمر نے
اس حکم کی بجا آوری ميں يہوديوں کا قلع قمع کرديا ،عيسائيوں
اورمنکرين کو زبودستی مسلمان بنا ليا  ،کچھ کو چھوڑ ديا يا موت کے
گھاٹ اتار ديا۔
اس لوٹمار کے نتيجے ميں محمد امير ہو گيا تھا اور اس نے مومنيں
کے ساتھ فيّاضی برتنا شروع کردی۔ انس راوی ہے" ،لوگ محمد کو
اپنی کھجوروں ميں سے کچھ نذرانے ديتے تھے ،جب اسنے بنو قريظہ
اور بنی نضير کو فتح کر ليا ،اس نے ان عنايات کو لوٹانا شروع کر
ديا۔"
قرآن ميں ايک آيت ہے جسميں بنو قريظہ کے کشت و خون کا تذکره
ہے اور محمد کے خون خرابے اور عورتوں اور بچوں کو قيدی بنانے
کے عمل کی تائيد کی گئی ہے۔
اور اہل کتاب ميں سے جنہوں نے انکی مددکی تھی )يعنی قريش(
انکو انکے قلعوں سے اتار ديا اور انکے دلوں ميں دہشت ڈال
دی۔ اور کتنوں کو تم قتل کر ديتے تھے اورکتنوں کوقيد کر ليتے
تھے۔ )قرآن (33:26

تق ّيہ :مقدس دھوکہ بازی
اوپر ہم ديکھ چکے ہيں کہ کيسے محمد نے اپنے مقت ّديوں کوجھوٹ
بولنے کا اختيار ديا۔ يہاں تک کہ وه اپنے حريفوں کو دھوکہ دے کر قتل
کرنے کيلئے محمد کو بھی برا بھال کہھ سکتے تھے۔ بہت سے اور
واقعات بھی ہيں جب مسلمانوں نے منکرين اسالم کو قتل کرنے کيئے ان
کے ساتھ جھوٹ موٹ کی دوستی کی۔
حديبيہ ميں محمد نے اہل مکـّہ کے ساتھ ايک تحريری معاہده کيا ،جس
ميں يہ وعده کيا گيا کہ کوئی بھی جوان يا غالم اگر بھاگ کرمحمد کے
پاس آجاۓ تو اسکو واپس کرديگا۔ ابن اسحاق ابو بصير کی کہانی بيان
کرتا ہے۔ جو کہ مکـّہ کا رہنے واال تھا اور اس معاہدے کے بعد محمد
کے پاس چال گيا تھا۔ مکـّہ والوں نے دو لوگوں کو خط ديکر محمد کے
پاس معاہده کی يادہانی کيلئے بھيجا۔ محمد معاہدے کی پابندی پر مجبور
تھا ،اس نے ابو بصير سے کہا " ،جاؤ V ،کی رضا سے ،وه تمہارے
لئے اور دوسرے بے يارو مددگار لوگوں کيلئے بھالئی اور بچاؤ کا
کوئی راستہ نکال لے گا۔" ابو بصير يہ اشاره سمجھ گيا ۔ وه قاصدوں
کے ساتھ روانہ ہو گيا ۔ وه مدينہ سے  6ميل دور گئے تھے جہاں وه
آرام کرنے کيلئے رک گئے ۔ ابو بصير نے کہا " ،کيا تمہاری تلوار تيز
ہے ۔ ميرے بھائی" جب اس نے کہا کہ ہاں تو اس نے کہا کہ مجھے
ديکھنے دو" ،ديکھ لو اگر تم چاہتے ہو تو" اس نے جواب ديا۔ ابو بصير
نے تلوار ميان ميں سے نکالی اوراس پر وار کرديا جس کے نتيجے
ميں وه مارا گيا۔ پھر وه محمد کے پاس آيا اور کہا " ،تمہاری مجبوری
تو اب ختم ہو گئی  V ،نے تم کو اس سے بری کر ديا۔ تم نے معاہدے
کی پاسداری کرتے ہؤے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر ديا اور ميں

اپنا دين بچانے ميں کامياب ہو گيا اور ان کے بہکاوے ميں آنے سے بچ
گيا ہوں ۔" محمد نے اس قاتل کو سزا نہيں دی بلکہ اس کو ہدائت کی
االس چال جاۓ ،ساحل کے پاس جہاں سے شام جانے واال ايک راستہ
ہے جس پر سے قريش عام طور پر گزرتے ہيں ،انکے تجارتی قافلوں
کو لوٹو۔ محمد نے قريش کے ساتھ ايک تحريری معاہده کيا تھا جسکی
رو سے وه تجارتی قافلوں کی راه ماری نہ کرنے کا پابند تھا۔ اس طرح
اسکو يہ سہولت بھی ميّسر آ گئی۔ ابن اسحاق کہتا ہے " ،وه مسلمان
جوکہ مکـّہ ميں ره گئے تھے جب انہوں نے سنا کہ رسول نے ابو
بصير سے کيا کہا ہے تو وه بھی اسکا ساتھ دينے کيلئے باہر نکل آۓ
اور  70کے قريب لوگ االس جاکر ابو بصير سے مل گئے اور انہوں
نے قريش کو تنگ کرنا شروع کرديا۔ جو کوئی بھی انکے ہاتھ لگتا اس
کو قتل کر ديتے ،جو بھی تجارتی قافلہ ادھر سے گزرتا اسکے ٹکڑے
ٹکڑے کر ديتے۔ قريش نے رسول کو لکھ بھيجا اور خون کے رشتوں
کا واسطہ ديکر کہا کھ ان آدميوں کو واپس لے لے اور يہ انکے کسی
کام کے نہيں ہيں۔ اسلئے رسول نے انکو واپس لے ليا اور وه محمد کے
پاس مدينہ آگئے۔"
تاريخ اسالم غ ّداری اورمکـّاری سے لبريز ہے۔ يہ لوگ مسلمان تھے
اور اس ناطے وه محمد کی ذمہ داری تھے ،اس نے ،بجاۓ اسکے،
اپنی ذمہ داری سے عہدا برآ ہوتے ہوۓ انکو کسی اور مقام پر بھيج ديا
جہاں وه اہل مکـّہ کو لوٹ سکيں ۔ اس نے چشم پوشی کی اور يہاں تک
کہ انکو لوٹنے کا اختيار بھی ديا۔ اس کے برعکس مسلمان يہ کہتے ہيں
کہ مکـّہ والوں نے يہ معاہده توڑا۔ ايک اور مثال درج ذيل ہے-:

جب اہل مکـّہ دوسرے قبائل کے ہمراه ،محمد کے حملوں اور ماراماری
سے دق ہوکر ،اکٹھے ملکر محمد کو سزا دينے آۓ ،تاہم ،محمد کے
برعکس ،جس نے کبھی بھی اپنے جنگی منصوبوں کو ہوا نہيں لگنے
دی تھی اور اپنے دشمن پر گھات لگاکر بتاۓ بغير ان پرحملے کئے،
غير مسلموں نے اس دشمن کو کئی دفعہ خبردار کيا اور کہا کہ جنگ
کے لئے تيار ہو جاؤ۔ انہوں نے محمد کو خاطرخواه وقت ديا کہ وه
مدينے کے گرد اپنے دفاع کيلئے خندق کھود لے۔ عربوں کی مشترکہ
فوج جسے احزاب کہا گيا شہر کے باہر خيمہ زن ہوگئے تاکہ خندق
عبورکرنے کا طريقہ ڈھونڈا جاسکے ،انہوننے بنو قريظہ سے مدد
چاہی۔ محمد اس اتحاد سے خبردار تھا۔ اس کے پيش نظر اسنے بنو
قريظہ اور قريش ميں پھوٹ ڈالنے کی ايک ترکيب آزمائی۔ نعيوم نامی
ايک شخص حال ميں ہی مسلمان ہؤا تھا اور اسنے اس تبديلی کا اعالن
نہيں کيا تھا۔ محمد نے اسکو باليا اور کہا " ،ہم ميں تم ہی وه خاص
شخص ہو ،جاؤ اوران ميں خلفشار پيدا کر دو اور ان کو يہاں سے
پيچھے جانے پر مجبور کردو ،اگر تم ايسا کر سکتے ہو کيونکہ جنگ
ايک دھوکا ہے" کہانی کا باقی حصّہ بقول ابن اسحاق کے درج ذيل
ہے-:
نعيوم نے ايسا ہی کيا جيسے اسے محمد نے کہا۔ " وه بنو قريظہ
کے پاس گيا جن کا وه خوش مزاج ساتھی تھا۔ اس نے انکواپنے
پرانے محبت بھرے تعلقات اور خصوصی رشتوں کی ياد دالئی۔
اور جب انہوں نے تسليم کر ليا اس ميں کوئی شک نہيں ہے۔ اس
نے کہا" ،قريش اور غطفان تمہاری طرح نہيں ہيں ،يہ زمين
تمہاری زمين ہے ،تمہاری ملک ّيت ہے ،تمہاری بيوياں اور
تمہارے بچے يہاں رہتے ہيں۔ تم انکو چھوڑ کر کہيں نہيں جا

سکتے۔ قريش اور غطفان تو محمد اور اسکے ساتھيوں سے
لڑنے آۓ ہيں اور تم نے اسکے خالف انکی مدد کی ہے۔ ليکن يہ
نہ انکی زمين ہے اور انکی جائيداد اور انکے بيوی بچے بھی
يہاں نہيں ہيں۔ اسلئے وه تمہاری طرح نہيں ہيں۔ اگر انکے ہاتھ
موقع آيا تو وه فائده اٹھائيں گے اور اگر حاالت انکے خالف گئے
تو وه واپس چلے جائيں گے اپنی زمينوں پراورتم کو اس شخص
کے مقابلے ميں چھوڑ جائيں گے جو تمہارے عالقے کا ہے۔ اور
اگر تم اکيلے ره گئے توتم ايسا نہيں کرسکو گے۔ اسلئے تم ان
لوگوں کے ساتھ ملکر جنگ نہ کرو جب تک يہ لوگ اپنے
سرداروں ميں سے کچھ کو تمہارے پاس يرغمال نہ رکھ ديں۔ اور
وه بطور ضمانت تمہارے ہاتھوں ميں رہيں گے اور وه تمہارے
ساتھ ملکرمحمد سے جنگ کريں گے يہاں تک کہ تم اسکا خاتمہ
کردو۔ يہوديوں نے کہا يہ بہت عمده نصيحت ہے۔
پھر وه قريش کے پاس گيا اور ابو سفـّيان بن حرب اور اسکے
ساتھيوں سے کہا ' ،تم يہ جانتے ہو کہ مجھے تم سے کتنا پيار
ہے اور ميں نے محمد کو چھوڑ ديا ہے۔ ميں نے کچھ سنا ہے
اور ميں يہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تم کو اسکے بارے ميں
خبردار کروں اگر تم اسکو صيغہ راز ميں رکھو'۔ جب اس نے کہا
کہ ہاں وه ايسا ہی کريں گے تو اس نے بات کو جاری رکھا اور
کہا۔ ' ميرے الفاظ ياد رکھو ،يہوديوں نے محمد کے ساتھ جنگ
کرنے سے معزرت کر لی ہے اور اسکی اطالع دينے کيلئے يہ
کہنے بھيجا ہے '،کيا دو قبيلوں ؛ قريش اور غطفان کے
سرداروں کو تمہارے پاس بھيج ديں تاکہ تم انکی گردنيں اڑا دو؟
پھر ہم ان تمام کا خاتمہ کرنے کيلئے تمہارے ساتھ مل جائيں گے

اور اس نے اس تجويز کی منظوری کا واپسی پيغام بھيجوا ديا
ہے۔ اسلئے اگر يہودی تم سے کسی يرغمالی کا تقاضا کريں تو
انکو ايک آدمی بھی نہ دينا۔'
پھر يہ شخص غطفان کے پاس گيا اور کہا' ،تم ميرا اثاثہ ہو اور
ميرا خاندان ہو ،اور لوگوں ميں مجھے سب سے زياده عزيز ہو،
اور مجھے اميد ہے کہ تم مجھ پر شک نہيں کرو گے' انہوں نے
مان ليا اور کہا کہ تم کسی طرح کے شک سے باال تر ہو۔ پھر اس
نے انکو بھی وہی کہانی سنائی جو اسنے قريش کو سنائی تھی۔
يہ ترکيب کارگر ثابت ہوئی ۔ اور جب لشکرقريش نے بنو قريظہ کو
ساتھ ملکر حملہ کرنے کيلئے کہا ،انہوں نے بہانہ بناتے ہوۓ کہا کہ
قريش اپنے چند آدميوں کوبطور يرغمال بھيج ديں۔ اس نے تصديق
کردی جو نعيوم نے کہا تھا ،اتحادی لشکر قريش دلبرداشتہ ہو گيا اور
بغير جنگ کئے واپس چال گيا۔
اس دھوکہ بازی نے مسلمانوں کو يقينی شکست سے بچا ليا۔اس کہانی
نے مسلمانوں کيلئے ايک سبق کا کام کيا۔ اسکے بعد سے مسلمانوں نے
جہاد کرنے کيلئے دغا بازی اور مّکاری والی حکمت عملی کو اپنائے
رکھا۔ ايک حديث ہميں يہ بتاتی ہے-:
حجاج ابن علط نے کہا" ،يا رسوال cمکـّہ ميں ميری فالتو دولت
اور ميرے کچھ عزيز ہيں ،ميں چاہتاہوں کہ انکو واپس لے آؤں،
کيا آپ ميری گستاخی بخش ديں گے اگرآپ کے بارے ميں برے
الفاظ استعمال کرلوں)غير مسلموں کو بيوقوف بنانے کيلئے(؟"
پيغمبر نے اسکو معاف کر ديا اور کہا ' ،کہھ لو جو کچھ تم نے
کہنا ہے'۔

باعمل مسلمان مغرب ميں آتے ہيں اور اپنے آپ کو اعتدال پسند
ظاہر کرتے ہيں اور وه وہی سب کچھ کہيں گے جو آپ سننا
چاہتے ہيں ،اور اندرون خانہ آپکی تباہی کے منصوبے بنايں گے۔
دوستانہ اور شيريں مزاج نظر آئيں گے ،يہاں تک کہ وه اپنے آپ
کو محّ ب وطن بھی ظاہر کريں گے۔ مگر انکا ايک ہی مقصد ہے
اور وه ہے اسالم کی سربلندی۔ وه زبانی جمع خرچ تو بہت کريں
گے مگر عملی طور پر صفر۔
اسالم کی سربلندی کيلئے جھوٹ بولنے کی حکمت عملی کو تق ّيہ کہتے
ہيں يا بالفاظ ديگر " مقدس دھوکہ بازی" تق ّيہ کے تحت مسلمانوں کو
اجازت ہے کہ وه جھوٹ بول کرغير مسلموں کی آنکھوں ميں دھول
جھونک کر انکو دھوکہ دے سکتے ہيں۔
تق ّيہ کے فن کےماہر مسلمان تواتر سے زير استعمال اس
حربےکواسالمی تہديد کے نقطہ نظر سے مخفی رکھنے کواوّ لين مقاصد
ميں سے ايک سمجھتے ہيں۔ مقصد يہ ہوتا کہ اپنے ممکنہ شکاروں
کواس دھوکے ميں رکھا جاۓ کہ جہاداسالمی انکے خالف نہيں ہے۔
رضا اسالن اپنی کتاب'' ،'No god but Godديوتا نہيں خدا' ميں اپنے
اسالمی دھوکے بازی کے فن کو استعمال کرتے ہوۓ بطور ايک دليل
کے کہتا ہے" ،مسلم دنيا ميں جوکچھ اب ہو رہا ہے وه انکی باہمی
رقابت ہے اور اسالم اور مغرب کے درميان جنگ نہيں ہے۔" وه مزيد
لکھتا ہے " ،اسالم کے بارے ميں اس بات پر کہ اس کہانی کا اگال باب
کون تحريرکريگا انکی باہمی رقابت ميں جو تيزی بڑھ رہی ہے اس ميں
مغرب محض ايک تماشائی ہے گو بے خبر مگرسازباز ميں شراکت
داری کے سبب حادثے کا شکار ہے۔" معاف کيجئے گا ايسے لگتا ہے

کہ جيسے ہم نے نيويارک ،پينٹاگون ،لندن ،مارديد اور بيسالن مسلمانوں
کے مابين گوليوں کے تبادلے ميں بناۓ۔ مسٹر اسالن اسالمی دغابازی
کی بہت مظبوط قسم کی شکل ہے اور پھر بھی سی اين اين کے
اينڈرسن کوپر نے پوپ کے ترکی کے دورے پرتبصرے کيلئے اسکو
بحثيت ايک غير جانبدار مبّصرکے باليا۔
ايک مضحکہ خيز تق ّيہ پر مبنی جھوٹ جو بہت سارے مسلمان مغرب
کی عورتوں کو ورغالنے کيلئے اکثربولتے ہيں وه ہے " ،اسالم ميں
عورتوں کو ملکہ سمجھا جاتا ہے" ميں نے ايسا ملک ابھی تک نہيں
ديکھا جہاں وہاں کی ملکہ کوناقص العقل کہا جاتا ہو ،اسے مارا پيٹا
جاتا ہو ،سنگسار کيا جاتا ہو اور عزت کی خاطر قتل کر ديا جاتا ہو۔
امام غزالی) 1058تا (1111جو بجا طور پر ايک عظيم مسلم سکالر
ہے ،کہتا ہے:
گفتگو مقصد حاصل کرنے کا ايک ذريعہ ہے۔ اگر کوئی قابل ستائش
مقصد دونوں طريقوں سے يعنی جھوٹ بول کر يا سچ بولکر حاصل کيا
جاسکتا ہو تو اس کو جھوٹ بولکر حاصل کرنا جائز نہيں کيونکہ اس
کی ضرورت نہيں اور اگر اسکا حصول صرف جھوٹ بولنے کے
ذريعے ہی ممکن ہو تو اور سچ سے نہيں تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہے
اگر مقصد قابل ستائش ہو تو۔
اس بات کے کہنے کی چنداں ضرورت نہيں کے مسلمانوں کيلئے اسالم
کی سربلندی سے بڑھ کر کوئی مقصد قابل ستائش نہيں۔
جب ايک شرح کا پابند مسلمان آپ کے ساتھ مسکرا مسکرا کر بات
کررہا ہو اور ظاہر کر رہا ہو کہ وه تمہارے ملک کو بہت پسند کرتا

ہے اور وه آپ کی دوستی کا کتنا خواہشمند ہے ،اس وقت آپ اس حديث
کو ياد رکھيئے:
)فی الواقع( ہم کچھ لوگوں کيلئے مسکراتے ہيں ،مگر ہمارے دل)انہی
لوگوں کو( کوس رہے ہوتے ہيں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوسرا باب
محمد کی شخصّيت
دراصل محمد کے متعلق ہزاروں افسانے تحريروں ميں موجود ہيں،
انميں سے کئی تو بالکل جعلی ہيں اور کئی ضعيف اور مشکوک ہيں،
ليکن کچھ کے بارے ميں يقين سے کہا جاتا ہے کہ وه احاديث )زبانی
کہاوت( بالکل صحيح ،سچی اور معتبر ہيں۔ ان صحيح احاديث کو پڑھ
کرايک واضع ہم آہنگ تصوير ابھر کر سامنےآتی ہے اور اسطرح وه
محمد کے کردار اور اسکے نفسياتی ميک اپ کی درست تشخيص کو
ممکن بناتی ہے۔
محمد کی جو تصويرنمودار ہوتی ہے وه ايک) (narcissistخود پرست
شخص کی ہے۔ ميں اس باب ميں مستند ذرائع کے حوالے سے خود
پرستی کے بارے ميں بتاؤں گا اور يہ ثابت کرنے کی کوشش کرونگا
کہ کيسے محمد اس سانچے ميں پورا آتا ہے۔
محمد کی زندگی اورقرآن پر معروضی تحقيق کے بارے ميں مسلمان
سختی سے مانع رہے ہيں اور اب بھی ہيں۔ اور اس معاملے ميں
سکالرشپ اور ريسرچ بھی بہت محدود ہے ،تاہم ،اس کے بارے ميں
جو کچھ لکھا گيا ہے وه نہ صرف خود پرستی) (narcissismکی
تعريف سے مطابقت رکھتا بلکہ تمام دنيا ميں جو کچھ اس پيروکار

کررہے ہيں اس ميں بھی يہ امر نماياں ہے۔ اسلئے ايک شخص کا
نفسياتی بگاڑايک وصّيت کی شکل ميں اسکے وارث مقت ّديوں ميں
سرآئيت کرچکا ہے ،اور انکو ،اسطرح ،اپنے آپ ميں غرق ،نامعقول،
بناوٹی اور سوجھ بوجھ سے عاری بنا رہا ہے۔
سفـّاکی اورموقع پرستی جو کہ محمد کے کردار کا الزمی ّ
جزو ہيں،
اسکے اس نفسياتی پہلو سے آگہی ہميں يہ سمجھنے ميں آسانی فراہم
کرتی ہے کہ کيوں مسلمان انکے عقيدے سے انکار کی صورت ميں وه
دوسروں کے معاملے ميں اسقدر برداشت سے عاری ،پرتشـّدد اور
وسوسوں کے شکار ہيں ،اور وه کيوں اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہيں
جبکہ وه خود ظالم اور ستمگر ہيں۔

خود پرستی) (Narcissismکيا ہے؟
)" The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder" (DMS
مندرجہ باال انگلش رسالے ميں بيان کيا گيا ہے کہ خود پرستی ايک
نفسياتی ابتری) (Personality Disorderہے " جس کا فکری محور ايک
پرشکوه مرتبہ ہے۔ جو سراہے جانے کامتمنی ہے ،اور عالی مرتبہ
ہونے کا استحقاق رکھتا ہے ،اکثر ايسے لوگ اپنے آپ کو ضرورت
سے زياده اہم سمجھتے ہيں ،اور اپنے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بيان
کرتے ہيں۔ اور وه نہ صرف جھوٹی تعريف قبول کرليتے ہيں بلکہ وه
اسکے طالب بھی ہوتے ہيں کہ انکے ان کارناموں کی بھی تعريف کی
جاۓ جو تعريف کے قابل نہ بھی ہوں۔"

مندرجہ باال رسالے ) (DMSکے تيسرے ) ( 1980اور چوتھے )(1994
شمارے ميں اور  European ICD-10ميں نفسياتی ابتری کو اسطرح
کے الفاظ ميں اس طرح بيان کيا ہے-:
طمطراق کا ايک ہمہ جہت نفوذ پذيرمظاہره )خوابخيالی ميں يا
برتاؤ ميں( ،بيجا تعريف اور چاپلوسی کی چاہت ،اور اپنے بارے
ميں شديد غلط فہمی جو کہ عمومی طور پر لڑکپن سے ہی شروع
ہو جاتی ہے اور مختلف سياق سباق ميں اس کا وجود پايا جاتا
ہے۔ اسکی جانچ کيلئے پانچ )يا زياده( مندرجہ ذيل کسوٹيوں پہ
اسکو پرکھا جا سکتا ہے -:
خود کو انتہائی اہم اور پرشکوه سمجھنا۔ ) مثال کے طور پر اپنے
کارناموں اور اپنی ذکاوت کو جھوٹ کی حد تک بڑھا چڑھا کر
بتانا اور اس چيزکا طالب ہونا کہ بغير کسی عظيم کارنامے کے ہی
اسے اتنا عظيم ماناجاۓ (۔
چند ايک فتور ،جنکا مسکن انکا دماغ ہے وه ہيں؛ ال متناہی
کاميابی ،شہرت ،لرزه براندام طاقت يا قدرت کاملہ ،الثانی
قوت جنسی مباشرت
ذکاوت)فکری خودپرست( ،جسمانی حسنّ ،
)مادی خودپرست( ،مثالی حسن کمال ،ال فانی ،سب کی محبتوں
پر غالب آنا يا تعشق۔
قوی يقين ہونا کہ وه يکتا ہے ،خاص الخاص ہے،
اس بات کا ّ
صرف عالی مرتبہ لوگ )يا ادارے( يا خاص يکتا لوگ ہی اسکو
سمجھ سکتے ہيں اور تعلقات رکھ سکتے ہيں يا اس کے ساتھی
بن سکتے ہيں۔

توجع اورجی حضوری،
کثرت سے ستائش ،چاپلوسی ،ہمہ وقت
ّ
وگرنا خوفناک اور انگشت نمائی پرفی الفور آماده۔ )خود پرستی کا
مواد(
عالی مرتبت کے استحقاق کا فہم ،معمول سے ماورا ،خصوصی
اور موافق فوق ّيت والے برتاؤ کے متـّمنی اور اپنی توقعات کی بن
کہے مکمل اطاعت کے طالب۔
" بين الشخصياتی کاربراری"Interpersonally exploitative
رويے کے حامل يعنی اپنا مطلب نکالنے کيلئے دوسروں کا
ّ
استعمال۔
اپنی جسمانی اور ذھنی صالح ّيت کے تشـّخص سے عاری اور
دوسروں کے احساسات اور ضروريات کے اقرار اور آگہی سے
غافل يا بے غرض۔
مستقل طور پر حاسد اور دوسروں کو بھی ايسا ہی سمجھنا۔
رويہ اور غصيلے برتاؤ پر فوری
گھمنڈی ہوتے ہيں ،خودپسندانہ ّ
آماده اگر مايوسی کی حالت ميں ہوں ،ان سے اختالف کيا جا رہا
ہو اور انکو مقابلے کا سامنا ہو۔
يہ تمام خصّلتيں محمد ميں تالش کی جاسکتی ہيں۔ اس کے عالوه اسکا
دعويدار ہونا کہ خدا نے اسکے ماتھے پر تمام پيغمبروں پر راج کا تلک
لگايا ہے اور وه خاتم النبيين ہے)قرآن  ،(33:40اور اس دعوےکا کوئی
ثبوت فراہم کرنے سے انکاری ہونا ،وه سمجھتا تھا وه خيرالخلق )تمام
مخلوق سے افضل( ہے۔ "انتہائی عمده مثال" اسوةالحسنہ ہے)قرآن
 (33:21اور وه کہتا تھا کہ وه " پيغمبروں ميں سب سے اوپر والے

درجے کا حامل ہے۔" )قرآن  (2:253اسکا دعوی تھا کہ وه "فضيلت
يافتہ" )قرآن  (17:55ہے اور اس کو "رحمت للعالمين " بنا کر بھيجا گيا
ہے )قرآن  (21:107اور "اسکو مقام محمود تک پہنچا ديا")قرآن
 (17:79ايک ايسا مقام جہاں وه روز حشر کا مالک ہوگا۔ بالفاظ ديگر
يہی وه شخص ہو گا جو  Vکو بتائيگا کہ کس کو سزا دينا ہے اور کس
کو جزا۔ يہ ہيں وه چند عالی مرتبی اور مقام محمود کے محمدی دعوے
جن کا قران ميں ذکر ہے۔
ذيل ميں دی گئی دو آيات محمد کے احساس عظمت کی وضاحت کرتی
ہيں:
خدا اور اسکے فرشتے پيغمبر پردرود بھيجتے ہيں۔ تم بھی
مومنو! پيغمبر پر درود اور سالم بھيجا کرو۔)قرآن (33:56
تا کہ )مسلمانو( تم لوگ خدا اور اسکے پيغمبر پر ايمان الؤ اور
اسکی مدد کرو اور اسکو بزرگ سمجھو اور صبح شام اسکی
تسبيح کرتے رہو۔)قرآن (48:9
محمد خود ہی اپنے آپ سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے يہ الفاظ اپنے کٹھ
پتلی خدا سے کہلواۓ:
اور تمہارے اخالق بڑے )عالی( ہيں)قرآن  (68:4۔اور خدا کی
طرف بالنے واال اور چراغ روشن )قرآن (33:46
ابن سعد محمد کی حديث بيان کرتا ہے:
تمام اقوام عالم سے خدا نے عربوں کو چنا ،اور ان عربوں ميں
سے کنانہ کو چنا۔ اور کنانہ ميں سے قريش )محمد کا قبيلہ( اور

قريش ميں سے چنا بنی ہاشم )اسکا کنبہ( اور بنی ہاشم سے
مجھے۔
ميری نظر ميں جو دعوی انتہائی ناپسنديده ہے وه يہ ہے کہ V
نے اسکے ساتھ وعده کيا کہ وه اسکے آئينده تمام گناه معاف
کرديگا۔
)اے محمد( ہم نے تم کو فتح دی ،فتح بھی صريح اور صاف۔ تاکہ
خدا تمہارے اگلے پچھلے گناه بخش دے اور تم پر اپنی نعمت
تمام کر دے اور تم کو سيدھف رستے چالئے۔ )قرآن  48آيت 1
اور (2
شايد يہی وجہ ہے کہ محمد نے اتنی الئق مذمت اور ٹھگی سے
بھرپور زندگی گذاری۔ شايد ہی کوئی ايسا جرم ہو جو اس نے نہ
کيا ہوگا۔ وه حقيقی طور پر فريب خيالی کا شکار تھا کہ اسکے
آئينده گناه بخش ديئے جائيں گے اور يہ کہ اس کو کھلی اجازت کہ
وه جو مرضی جرم کرے اس کے بارے ميں اس سے کوئی پوچھ
گچھ نہ ہوگی؟ کہ يہ ممکن ہے کہ ايک ذيعقل خدا کسی کے ساتھ
ايسا وعده کر سکتا ہے؟
محمد نے اپنے بارے ميں چند دعوے کئے ہيں جو مندرجہ ذيل
ہيں-:
• اس نے جو کچھ بھی تخليق کيا ان سب سے پہلے ميری
روح تخليق کی۔
• تمام اشياء سے قبل اسنے ميرا ذھن تخليق کيا۔
• ميں ` ميں سے ہوں اور اہل ايمان مجھ سے۔

• جيسا کہ ` نے مجھے معصوم پيدا کيا اور اس نے مجھے
گناہوں سے م ّبرا کردار عطا کيا۔
• اگر تمہارے لئے نہ ہوتی تو)اے محمد( ميں يہ کائنات تخليق
ہی نہ کرتا۔
اسکے متکبّرانہ الفاظ کا عيسی کے الفاظ کے ساتھ موازنہ کيا جاۓ،
جب کسی نے اسکو "ميرے اچھے آقا " کہا تو اس نے اعتراض کيا اور
کہا " تم مجھے اچھا کيوں کہتے ہو؟ کوئی بھی اچھا نہيں سواۓ خدا
کے" صرف ذھنی مريض خود پرست ہی حقيقت سے عدم تعلق کی بنا
پريہ کہھ سکتا ہے کہ کائنات صرف اسکيلئے بنائی گئی ہے۔
خود پرست خود ستائی کرتے وقت خصوصی انداز ميں کسر نفسی کی
نـّقالی کرتے ہيں۔
الترمذی نے بيان کيا-:
"پيغمبر نے کہا! ميں نے تمہارے الفاظ سنے ،اور جو کچھ تم
نے کہا وه درست ہے۔ اور ميں خود ` کا محبوب ہوں )حبيب
`( اور ميں فخر سے کہتا ہوں کہ ميں روز حشر عظمت کا
جھنڈا)لوا الحمد( تھامے ہوۓ ہونگا اور ميں پہال بخشش کرانے
واال ہوں جس کی سفارش قبول کی جاۓ گی۔ اور جنت کا طواف
کرنے واال پہال شخص ہونگا اور ` اس کے دوازے ميرے لئے
کھول ديگا اور ميں اسميں داخل ہو جاؤنگا اور ميرے ا ّمتيوں ميں
سےغريب لوگ ميرے ساتھ ہونگے اور ميں يہ سب کچھ بغير
کسی تک ّبر کے کہھ رہا ہوں۔"

ايک خود پرست بظاہر خود اعتمادی اور وضعداری سے بھرپور نظر
آتا ہے۔ در حقيقت وه عدم خود تکريم کے مرض ميں مبتال ہوتا ہے اور
اسکو دوسروں کی طرف سے چاپلوسی اور تعريف کے شديد ضرورت
ہوتی ہے۔
 Dr.Sam Vakninجو مہلک خود فريفتگی  Malignant Self-loveکا مصنـّف ہے
اسکو اس شعبہ ميں کمال حاصل ہے۔ وه ايک خودپرست کی دماغی
کيفيّت کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسے بيان کرنے کی صالحيّت
رکھتا ہے۔ بہت کم لوگ ايسے ہيں ۔ ويکنن وضاحت کرتا ہے-:
ہر کوئی کسی نہ کسی حد تک خود پرست ہوتا ہے۔ خود پرستی
ايک صحتمند نادرالظہور ہے۔ يہ خود کے وجود کو برقرار
رکھنے ميں مددگار ہے۔ در حقيقت يہاں پر يہ جاننا مطلوب ہے
کہ ،صحتمندانہ خود پرستی اور خودپرستی بطور ايک ذھنی
مرض ،ان دونوں کے درميان کتنا فرق ہے ۔ خود پرستی بطور
ايک ذھنی عارضہ ۔۔۔۔۔ کی خصوصيات کا اظہار خود تشخيصی کی
شديد کمی کی صورت ميں ہوتا ہے۔ ايک خود پرست دوسرے
لوگوں کے متعلق يہ سمجھتا ہے کہ وه انکا استحصال کرے اور
وه ايسا ہی کرتا ہے۔ وه انکو استعمال کرتا ہے اس مقصد کيلئے
کہ وه انکی خودپرستی کی ضروريات کو پورا کريں ،اسے يقين
ہوتا ہے کہ وه ايک خصوصی برتاؤ کا استحقاق رکھتا ہے کيونکہ
اسکے اندرپرشکوه ہونے کی خوابخيالياں سمائی ہوئی ہوتی ہيں۔
خود پرست خود آگاہی سے عاری ہوتا ہے اسکی سوچ سمجھ
اوراحساسات بگڑ چکے ہوتے ہيں ۔۔۔۔۔ خود پرست اپنے آپ سے
اور دوسروں سے جھوٹ بولتا ہے ۔ اپنے آپ کو دوسروں کی

پہنچ سے باال تراور ناقابل تسخير سمجھتا ہے۔ ايک خود پرست
کيلئے سب کچھ جيون سے بڑا ہوتا۔ اگر وه نرم خؤئی کا مظاہره
غصے ميں ہوتا ہے۔ اس کے وعدے
کرتا ہے تو وه حقيقت ميں
ّ
اجنبی قسم کے ہوتے ہيں ،اس کی تنقيد پر تشدّ د اور منحوس
ہوتی ہے۔ اس کی ف ّياضی عقل سے خالی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ خودپرست
بہروپ بھرنے کا ماہر ہوتا ہے۔ وه خوش کردينے واال ہوتا ہے ،
ماہر اداکار ہوتا ہے ،،اپنے اندر اور اپنے معاشرتی ماحول ميں
ايک جادوگر اور ايک ہدايتکار ہوتا ہے ۔ پہلے ہی وار ميں اسکی
اصل ّيت کو ظاہر کرنا بہت مشکل ہے۔

خود پرست کا مسلک
خودپرست کو ثناخوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وه اپنا ايک حلقہ بنا ليتا
ہے جسکا مرکز وه خود ہوتا ہے۔ وه اپنے مّداحوں اور مريدوں کو اس
کے اندر جمع کر ليتا ہے ،انکو نوازتا ہے اور انکے آداب خوشامد کی
حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جو کوئی اس حلقہ سے باہر ہوتا ہے اسکو
دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ويکنن اسکی اسطرح وضاحت کرتا ہے-:
گرو کی حيثيت رکھتا ہے۔ باقی
خود پرست مسلک ميں مرکزی ّ
گروؤں کی طرح اپنے مجمے ميں؛ اپنی شريک حيات ،اپنی اوالد،
ديگر افراد خانہ  ،دوست اور رفيق کاروں کی مکمل تابعداری
کاطالب ہوتا ہے۔ وه سمجھتا ہے کہ يہ اسکا حق ہے کہ اسکے
مريد اسکی چاپلوسی کريں اور اسکے ساتھ خصوصی برتاؤ
کريں۔ وه ادھر ادھر گھومنے والی قابو ميں نہ آنے والی ضدّی

ميمنوں کو سزا ديتا ہے۔ وه نظم و ضبط کو بذريعہ طاقت الگو
کرتا ہے اور اپنی تعليمات سے وابستگی اور مشترکہ مقاصد کے
حصول کو يقينی بناتا ہے۔ اگر اسکی وضعداری ميں کوئی کمی
واقع ہو جائے تو وه بطور آقا کے زياده سختی کرتا ہے اور زياده
موئثر طريقے سے دماغ کی صفائی کرتا ہے۔
خود پرست کا تسلط ابہام پر مبنی ،ناقابل قياس ،اور ريزه ريزه ہو
کر بکھرنے والی ہر طرف سے گھری ہوئی بد عملی کا مظہر ہوتا
ہے۔ اس کے ہر انگ بدلتے تيور يہ طے کرتے ہيں کہ کيا غلط
ہے اور کيا ٹھيک  ،کيا پسند ہے اور کيا نہيں ،کس پر عمل
جاری رکھنا اور کس کو نظر انداز کرنا ہے۔ وه تن تنہا ہی فيصلے
کرتا ہے کہ اسکے مريدوں کے حقوق کيا ہيں اور فرآئض کيا اور
وه اپنے مرضی سے جب چاہے انکو تبديل بھی کر ديتا ہے۔
خود پرست چھوٹے چھوٹے معامالت بھی خود ہی طے کرتاہے۔
ادنی سے ادنی باتوں ميں تفصيل سے چھان بين اور ان ميں اپنی
عملداری قائم رکھتا ہے۔ جو لوگ اس سے کچھ چھپاتے ہوں اور
اسکے مقاصد کی تکميل ميں ناکام ہوجاتے ہوں ان معامالت ميں
بدعملی سے کام ليتا ہے اور انکو کڑی سزآئيں ديتا ہے۔
اپنے متذبذب ساتھيوں کے ذاتی معامالت اور انکی خلوة ميں مخل
ہوتا ہے ۔ وه انکی خواہشات کا احترام نہيں کرتا اور انکو اپنا
محکوم اور آلہ تسکين سمجھتا ہے۔ وه حاالت اور واقعات اور
لوگوں پر ج ّبر کا خواہشمند ہوتا ہے۔
وه سختی سے دوسروں کی شحصی آزادی اور خودمختاری کے
ضرر قسم کی مصروفيات
خالف ہوتا ہے۔ يہاں تک کہ انتہائی بے ّ

جيسا کہ دوستوں سے يا اہل خانہ سےملنے کيلئے بھی اسکی
اجازت درکار ہوتی ہے۔ وه بتدريج انکو قرابتداروں اور پياروں
سے عليحده کر ليتا ہے جبتک کہ وه جذباتی ،جنسی  ،مالی اور
سماجی لحاظ سےکـّلی طورپر اس پر انحصار نہيں کرنا شروع
کرديتے۔
وه اکثر ان پر تنقيد کرتا ہے اور انکے ساتھ سرپرستانہ اور کرم
فرمائی واال برتاؤ کرتا ہے۔ وه اپنے مسلک کے ماننے والوں کی
چھوٹی سے چھوٹی غلطيوں کو اہميت دينے ميں اورانکی
خوبيوں ،خصلتوں ،اور مہارتوں کی بڑھائی چڑھائی ميں تفاوت
پيدا کرتا ہے۔ وه بہت فضول حد تک اپنی توقعات کے بارے ميں
غير حقيقت پسند ہوتا ہے۔ اور اسطرح وه بعد ميں کی گئی بد
اعماليوں کو قانونی جواز فراہم کرتا ہے۔۔۔۔۔۔
پچھلے باب ميں ہم نے ديکھا کہ کس طرح محمد نے اپنے مريدوں کو
انکے خاندانوں سے جدا کيا اور کس حد تک انکی ذاتی زندگيوں ميں
اپنا تسلط بنائے رکھا اور يہ تسلط آج تک جاری ہے۔ ميرے پاس التعداد
لرزه خيز کہانياں ہيں جو مجھے ان بچوں کے والدين نے سنائی ہيں جو
حلقہ بگوش اسالم ہو چکے ہيں اور اب ان مسلمانوں کے نرغے ميں
ہيں جو انکو اپنے والدين سے ملنے سے منع کرتے ہيں۔

خودپرست کا نصب العين
خود پرست يہ جانتا ہے کہ براه راست اپنے آپ کر بڑھاوا دينا نفرت
انگيزثابت ہو گا ہے اور وه ٹھکرا ديا جاۓ گا ،اس کے برعکس وه خود
کو منکسرالمزاج اور فنا فی  Vکے طور پر پيش کرتا ہے ،يا انسانيت

اور اپنی قوم کی خاطر اپنے وجود کو مٹا دينے واال ظاہر کرتا ہے ،يا
جيسا بھی معاملہ ہو اسکے مطابق۔ اسکے سامنے نظر آنے والے
چہرے کے پيچھے ايک فريب چھپا ہوا ہوتا ہے۔
خو پرست اپنے مريدوں کوايک نصب العين "عطا" کرتا ہے ،اتنا جليل
القدر کے اسکے سوا کوئی چاره نہ ہو۔ وه ايک انقالبی ليڈر ہوتا ہے،
تبديلی کا خواہاں اور پر اميد ۔ وه نہايت سليقہ مندی سے ايسا سماں
باندھتا ہے کہ اس کا نصب العين اس کے ماننے والوں کيلئے ان کی
جانوں سے بھی زياده عزيز ہو جاتا ہے۔ وه ذھنی طور پر اس سے اتنے
مغلوب ہو جاتے ہيں کہ اس کيلئے جان دے بھی سکتے ہيں اور لے
بھی۔
خود پرست قربانياں دينے کی حوصلہ افزآئی کرتا ہے ،جتنی زياده ہوں
اتنی ہی بہتر ہيں۔ پھر وه اپنے آپ کو اس نصب العين کے محور کے
طور پر پيش کرتا ہے۔ اور وه تحريک اسکے اردگرد گھومتی ہے۔
صرف وہی ہوتا ہے جو اسکو ممکن بنا سکتا ہے اور اپنے پيروکاروں
کوعالقہ موعود تک لے جا سکتا ہے۔ اس ديو ہيکل منصوبے کا وجود
اس کے بغير ناممکن ہے۔ اسطرح وه دنيا کا اہم ترين انسان بن جاتا ہے۔
ايسا شخص جسکے ہاتھ ميں بنی نوع انسان کی نجات اور ان کے
کامياب مستقبل کی چابياں ہيں۔
خودپرست کا ديا ہؤا نصب العين دراصل اسکے ذاتی مقاصد کی تکميل
کا ذريعہ ہوتا ہے۔ اسکا مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جم جونز ،وه
شخص جس نے گھانا ميں  900لوگوں کو جس مقصد کيلئے اجتماعی
خود کشی پر مجبور کرديا وه تھا "سماجی انصاف" اور وه اس نصب
العين کا مسيحا تھا۔

ہٹلر نے جرمن قوم کی عظمت کو اپنا نصب العين بنايا ،اسنے کھل کر
خود کو عظيم نہيں بتايا ،بلکہ جرمنی کی حرمت کو۔ البتہ وه خود اس
تحريک ميں جان ڈالنے کے اعتبار سے ناگزير تھا اور ايک ايندھن
فراہم کرنے واال بھی۔
سٹالن کيلئے نصب العين کيمونزم تھا۔ جو کوئی اسکا مخالف تھا اسکو
يہ سمجھا جاتا تھا کو وه عوام کا مخالف ہے اور لہذا واجب القتل ہے۔
محمد نے اپنے مريدوں سے يہ نہيں کہا تھا کہ اسکی پرستش کی
جائے ،اس نے دعوی کيا تھا کہ وه" صرف ايک پيغام رساں" ہے۔ اس
نے بڑی چاالکی سے اپنے مريدوں سے مطالبہ کيا تھا کہ وه"  Vاور
اس کے رسول" کی اطاعت کريں۔ وه مندرجہ ذيل الفاظ ايک قرآنی آيت
کے ذريعے  Vکے منہ ميں ڈالتا ہے-:
)اے محمد ! مجاھد لوگ( تم سے غنيمت کے مال کے بارے ميں
دريافت کرتے ہيں )کہ کيا حکم ہے( کہھ دو غنيمت خدا اور
اسکے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس ميں صلح
رکھو اور اگر ايمان رکھتے ہو تو خدا اور اسکے رسول کے حکم
پر چلو۔)قرآن (8:1
چونکہ  Vکو عربوں سے لوٹ گھسوٹ ميں ہاتھ آۓ مال کی ضرورت
نہيں تھی تو اس نے خود بخود  Vکے قائم مقام يعنی محمد کے پاس
جانا تھا۔ چونکہ کوئی بھی نہ  Vکو ديکھ سکتا تھا اور نہ سن سکتا تھا
اسلئے وه ساری اطاعت تو محمد ہی کی تھی۔ لہذا خدا کا خوف کھانے
کا اصل مقصد محمد کا خوف کھانا تھا۔

بااختيار رہنے کيلئے  Vکا ساتھ ہونا ضروری تھا۔  Vپر يقين نہ ہونے
کی صورت ميں کيا اس کے پيرو کار اپنی جانيں قربان کرتے؟ اپنے
رشتہ داروں سميت دوسرے لوگوں کا خون کرتے اور ان سے لوٹی
ہوئی دولت اسکے حوالے کرتے؟ يہ خيالی خدا محمد کی متبادل
شخصيّت تھی اور حکومت کرنے کا ہتھيار۔
محمد نے اس بات کی تبليغ کی کہ کسی کو  Vکا شريک نہ ٹھہرايا
جائے جبکہ پس پرده اس نے خود کو اسکا شريک بنا ليا اور منطقی
اعتبار سے اور عملی طور پر خود کو اس منصب سے عليحده کرنا
ناممکن بنا ديا۔
جرمنوں نے جنگ ہٹلر کی وجہ سے شروع نہيں کی تھی  ،انہوں نے
ايسا اس کام کيلئے کيا تھا جس کيلئے ان کو بيچ ديا گيا تھا۔
ڈاکٹر سيم ويکنن لکھتا ہے" ،خود پرست اپنی خود پرستی کی
ضروريات کہ پورا کرنے کيلئے جو بھی ہاتھ لگے لے ليتے ہيں؛ اگر
خدا ،عقيده ،چرچ ،ايمان ،باقاعده شرعی مذھب يہ کچھ دے سکے تو
اپنی خودپرستی کی ضروريات پورا کرنے کيلئے پارسائی قبول کر ليں
گے۔ اگر يہ انکے کام نہ آۓ تو وه مذھب کو بھی ترک کر سکتے ہيں"
اسالم ايک ہی شخص کا تسلط جمانے کيلئے ايک آلہ کار تھا۔ محمد
کے بعد کئی اور لوگوں نے بھی اسے اسی مقصد کيلئے استعمال کيا۔
مسلمان بہت جلد ان سے متاثر ہو کر ان کا آسان شکار بن جاتے ہيں ان
ليڈروں کا جو اسالم کی کاميابی کی دعائيں مانگتے ہيں۔

مرزا ميلکم خان)1831تا ،(1908ايک امريکن جو مسلمان ہو گيا تھا اس
نے جالل الدين افغانی سے ملکر" اسالمی نشاة ثانيہ" کی تحريک شروع
کی اور ايک بيمثال ترشروی واال اشتہاری جملہ يہ تھا " ،اگر مسلمانوں
سے قرآن ميں لکھے ہونے کے حوالے سے کچھ بھی کہھ دو تو
اسکيلئے وه اپنی جان کی بازی لگا ديں کے"

خود پرست کی ميراث
خودپرست اپنا ورثہ جاری رکھنے کے متمنی ہوتے ہيں۔
اپنے بسترمرگ پر محمد نے اپنے مقـّلدوں پر زور ديا کہ وه جہاد جاری
رکھيں۔ چنگيز خان نے اپنے بيٹوں کو بستر مرگ پر ايسے ہی احکامات
جاری کئيے تھے۔ اس نے انکو بتايا کہ وه ساری دنيا فتح کرنا چاہتا تھا
 ،چونکہ وه ايسا نہيں کرسکا اسلئے اس کے بيٹے اسکا يہ خواب پورا
کريں۔ جيت ہی خود پرستوں کا سب کچھ ہوتی ہے۔ انکا کوئی ضمير
نہيں ہوتا۔ ان کے نزديک دوسروں کی زندگياں بہت ارزاں ہوتی ہيں۔
انکے ارادوں ميں دوسروں پر غلبہ پا لينا ہی اصل مقصد ہوتا ہے اور
کسی اور چيز کی کوئی اہميت نہيں ہوتی۔
اکاون برس کی عمر ميں ہٹلر کو پتا چال کہ اس کے بائيں ہاتھ ميں
رعشہ طاری ہورہاہے۔ اس نےاسکو چھپائے رکھا اور مرض بڑھنے پر
اسنے لوگوں سے دور رہنا شروع کر ديا۔ اسکو احساس ہو گيا تھا کہ
موت قريب آرہی ہے۔ وه زياده مستعد ہو گيا ،يہ جانتے ہوۓ کہ اسکے
پاس وقت کم ره گيا ہے ،اس کے حملوں ميں نئی قسم کی تيزی آگئی۔

اسالم کو محض ايک مذھب سمجھ لينا ايک غلطی ہے۔ يہ تو مذھب کی
آڑ ميں ايک مطلق العنان حکومت قائم کرنے کا نظريہ ہے۔ اسالم کا
عارفانہ پہلو بعد ميں مسلم سکالروں اور فالسفروں نے تخليق کيا ،انہوں
نے محمد کے احمقانہ الفاظ کی دقيق قسم کی تشريحات کے ذريعے
اسے انسانی ادراک مارواء عقيده بنا ديا۔ بعد ميں اسالم کے پيروکاروں
نے مذھب کو اپنا پسنديده لباده اوڑھا ديا۔ ان تشريحات پر ازلی ہونے
کی مہر لگ گئی اور يہ معتبر ہو گئيں۔ قرآن بھی اپنی حيثيت ميں حقيقی
مواد سے تہی ايک بے ڈھنگی کتاب ہے۔
اسالم کا ايک ہی مقصد ہے اور وه ہے غلبہ حاصل کرنا۔ اسکا موازنہ
نازی ازم اور کيمونزم سے کيا جاسکتا ہے۔ مذھب کے بارے ميں اگر
ہمارا يہ ماننا ہے کہ مذھب ايک فلسفئہ حيات ہے جسکا مقصد انسان
کو علم سے آراستہ کرنا ،اس کے انسانی جوہر ميں اضافہ کرنا ،روح
کی باليدگی ،روحانيت ميں تحريک ،دلوں کو جوڑنا اور روشن خيالی
ہے تو معاف کيجئے اسالم اس معيار پر پورا نہيں اترتا۔

خود پرست خدا بننا چاہتا ہے
خود پرست کيلئے جو بہت اہم ہے وه ہے طاقت۔ وه چاہتا ہے کہ اس
کی عزت کی جائے ،اسکو توجع ديجائے ،اور نظر انداز نہ کيا جائے۔
خود پرست تنہا اور غير محفوظ ہوتے ہيں کيونکہ وه اپنے آپ کو
انقالبی ليڈر ،اميدوں کے پيام رساں ،اور اعلی مقاصد کے سفير کے
طور پر نماياں پوزيشن دينے کے متمنی ہوتے ہيں اور اميد رکھتے ہيں
کہ ووٹروں کی توجع حاصل کر لينگے۔ جس کو وه اپنا نصب العين
بتاتے ہيں وه تو صرف ايک حيلہ بہانہ ہوتا ہے۔ خود پرست خدا اور

جعلی نصب العين ايجاد کرليتے ہيں ،دراصل وه خود ہی اپنے نصب
العين کا مرکز ہوتے ہيں۔ جتنے زياده وه خدا گھڑيں گے اور اپنے
نصب العين کا قد کاٹھ بڑھائيں گے وه اتنی ہی زياده طاقت اپنے لئے
جمع کر لينگے۔
 Vمحمد کيلئے ايک سازگار آلہ کارتھا۔ اسکے ذريعے وه اپنے
پيروکاروں پر المحدود تسلط جما سکتا تھا اور انکی زندگيوں کا بھی
مالک ہو سکتاتھا۔ صرف ايک خدا تھا جو ڈرانے واال اور غفورالرحيم
تھا اور وه ،محمد ،اسکا ايک ہی سب سے پيارا اور آخری پيغمبر اور
واحد نمائنده تھا اور وه اسطرح خدا کا وجود ثانی تھا۔ گو اسکی اطاعت
تو  Vہی کے ذريعے ہی الزم تھی  ،مگر اصل ميں تو ہميشہ محمد کی
رضا اور منشا کو ہی پورا کرنا ہوتا تھا۔ ويکنن ان قالبازيوں کو اپنے
مضمون " خدا کی محبت کيلئے ـــ خود پرست اور مذھب" ميں وضاحت
سے بيان کرتاہے-:
خدا ہی وه سب کچھ ہے جو ايک خودپرست بننا چاہتا ہے  :قادر
مطلق ،عالم الغيب ،حاضر ناظر ،الئق حمدوثناء ،کثرت سے زير
بحث الئے جانے واال ،اور جس کيلئے احترام کی خواہش پيدا ہو۔
خدا خود پرست کيلئے ايک سہانہ سپنا ہے ،اور اس کی ايک
انتہائی شاہانہ فرضی جنت۔ ليکن دوسری طرف خدا اس کيلئے
ايک کارآمد ہتھيار۔ خود پرست کے ذھن ميں خدا کی جو اشکال
ہوتی ہيں انميں کبھی وه اسکو طاقت کا کمالی نمونہ ہوتا ہےاور
کبھی بيقدر۔
اس دور ميں جب وه انکو اوج کمال پر ديکھ رہا ہوتا ہے اس کی
کوشش ہوتی ہے کہ انکی ہمسری کرے ،وه انکی تعريف کرتا

ہے ،ان کی نـّقالی )اکثر پر انوار( کرتا ہے ،اور انکا دفاع کرتا
ہے ،وه سمجھتا ہے وه غلط نہيں ہو سکتيں اور نہ غلط ہيں،
خود پرست انکو حيات سے باالتر سمجھتا ہے  ،بے خطا ،بال
عيب ،مکمل اور روشن۔ ليکن جيسے ہی خود پرست کی غير
حقيقی اور بڑھتی ہوئی توقعات کی ناگزير طور پر عدم تعميل ہوتی
ہے تو اپنے ان تراش کرده بتوں کی بيقدری شروع کرديتا ہے
اور اب يہ "انسانی" ) ايک خود پرست کيلئے ايک تحقير آميز
اصطالح( کہالتی ہيں ،وه چھوٹی ہوتی ہيں ،بہت نازک ،مائل بہ
خطا ،بزدل ،کمينی ،گونگی ،اور درميانے درجے کی۔ خدا کے
ساتھ خود پرست اسی چکر سے گزرتا ہے ،اور خدا اسکيلئے
ايک سست رو حاکم ہوتا ہے۔
مگر اکثر جب اس کے خوش فہمی کا ازالہ ہو چکا ہوتا ہے
اوراسپر بت شکنی پر مائل مايوسی چھا چکی ہوتی ہےـــ خود
پرست خدا کی محبت اور اس کی اطاعت کا دکھالوه جاری رکھتا
ہے ،خود پرست اس دہوکہ بازی کو قائم رکھتا ہے کيونکہ ايسا
جاری رکھنے سے اس بل بوتے پر اسکی طاقت برقرار رہتی
ہے ،پادری ،مذھبی اجتماعات کے امير ،مبلغ ،انجيل نويس،
فرقہ پرست ،سياست دان ،اہل دانش ـــ يہ تمام لوگ خدا کے ساتھ
اپنے خصوصی تعلق کے دعوے کی بنا پر اختيارات حاصل کرتے
ہيں۔
مذھب کی بنياد پر حاصل شده اختيار ايک خود پرست کو اجازت
ديتا ہے کہ وه دوسروں کو اذ ّيت دينے ميں ملوث ہوجائے اور زن
بيزاری پر کھلکر آزادی سے عمل پيرا ہو ۔۔۔ خود پرست جسکے

اختيارات کا ممبع مذھب ہواس چيز کی تالش ميں ہوتا ہے کہ
اسکو تابعدار اور چوں چراں نہ کرنے والے غالم م ّيسر آ جائيں
جن پر وه اپنی من موجانہ فاسقانہ آقائی قائم کر سکے۔ خودپرست
خالص بےضرر مذھبی جذبات کو فرقہ پرستانہ رسومات اور زہر
آلود پيرشاہی ميں تبديل کر ديتا ہے۔ وه ساده لوح عوام کو اپنا
شکار بناتا ہے۔ اسکا گروه اس کا يرغمالی بن جاتاہے۔
مذھبی اختيار خود پرست کيلئے اسکی خود پرستی کی خوراک کو
محفوظ کر ديتا ہے ،اس کے ہم مذھب ،مذھبی اجتماع کے افراد،
مذھبی جاگير ،اسکا حلقہ ،اس کو سننے والےـــ خود پرستی کی
قابل بھروسہ اورمستحکم خوراک بن جاتے ہيں ،وه اسکا ہر حکم
بجا التے ہيں ،اسکی نصيحتوں پر پورا دھيان ديتے ہيں ،اس کے
مذھب کی پيروی کرتے ہيں ،اسکی شخص ّيت کی تعريف کرتے
خصلتوں پر آفرين کہتے ہيں ،اسکی ضروريات
ہيں ،اسکی ذاتی
ّ
پوری کرتے ہيں)بسا اوقات اسکی شہوانی خواہشات بھی( اس کی
تعظيم کرتے ہيں اور اسکی پرستش بھی۔
حصہ ہوتے ہوۓ خودپرستانہ
مزيد برآں ،ايک "بہت بڑی چيز" کا ّ
اندازميں فرحت بخشنے واال بھی ہوتا ہے۔ خدا کا ّجزو ہونے کے
ناطے اس کے جاه و جالل ميں ڈوبا ہؤا ،اس کی عنائيات کا
حصہ دار ،اس کے
اولين حقدار اور اسکی بےپناه طاقت ميں
ّ
قويت بخشنے
ساتھ گفتگو کرنے واالـــ يہ تمام خود پرستی کو ت ّ
والے نہ ختم ہونے والے ذرائع ہيں ـــ خود پرست خدا بن جاتا ہے
اس کے احکامات کی بجا آوری سے ،اس کی ہدايات پر عمل
کرنے سے ،اس سے محبت کرنے سے اس کی اطاعت کرنے

سے ،اسکے آگے جھکنے سے ،اس ميں شامل ہو جانے ميں،
اور اسکے ساتھ کالم کرنے سےــــ اور يا اسکا دفاع کرے
سے)خود پرست کا جتنا بڑا دشمن ہوگا اس کے دفاع ميں وه اتنی
ہی زياده شان و شوکت اور خود کو اہم محسوس کريگا(۔
خود پرست جيسے اپنی زندگی ميں دوسری تمام چيزوں ميں
تراميم کر سکتا ہے اس طرح وه خداکو بھی ايک اوندھے قسم
کےمعکوس خود پرست ميں بدل ليتا ہے۔ خدا اسکی خود پرستی
کی غذا کا سب سے بڑا ذريعہ بن جاتا ہے۔ وه اس سب پر حاوی
اور غالب آجانے والی ہستی کے ساتھ ذاتی تعلقات بنا ليتا ہے۔
دوسروں کو مغلوب کرنے کيلئے اور ان پر حاوی ہونے کيلئے وه
خدا کا مددگار پادری بن جاتا ہے اور اسکا قائم مقام ہونے کے
تعلق سے وه خدا کو مثالی درجہ ديتا ہے۔ پھر اسکی بيقدری کرتا
ہے اور پھر بدعملی۔ يہ خود پرستی کا ايک کالسيقی نمونہ ہے
اور يہاں تک کہ خدا بھی اس سے بچ نہيں سکتا۔
خود پرست اپنے آپ کو براه راست پرموٹ نہيں کرتے۔ وه اپنے آپ کو
حياء کے پردے ميں چھپا ليتے ہيں ،اور اپنے خدا کا رتبہ بلند کرتے
ہيں ،اس کے تخيّل کو بڑھاوا ديتے ہيں ،اور نصب العين يا مذھب کو
جو کہ دراصل انکا اپنا ہی متبادل ہوتا ہے۔ وه اپنے آپ کو محض پيام
رساں ہی بتالتے ہيں ،ساده ،منکسر امزاج ،اپنی ذات کی نفی کرنے واال
نقيب جو اس يا اسکی مقتدر اور مختارکل خدائی ،يا تمام اطراف سے
حاوی نصب العين ،ليکن وه يہ واضع کر ديتے ہيں کہ وہی ہيں جو
نصب العين کو سمجھتے ہيں اور انتہائی غير متحمل اور نہ معاف

کرنے ،مخالف رآے رکھنے والے اور بار بار منسوخ کرنے والے
ہوتے ہيں۔
خود پرست بہت ظالم ہوتے ہيں ليکن احمق نہيں۔ دوسروں کو جو تکليف
يہ پہنچاتے ہيں اسکا ان کو بخوبی علم ہوتا۔ وه طاقت کے اس احساس
کا کہ وه دوسروں کو تکليف پہنچا رہے ہيں اسکا مزه ليتے ہيں۔ وه ديوتا
ہونے ميں خوشی محسوس کرتے ہيں ـــ اسکا فيصلہ کرتے ہؤے کہ
کس کو نوازنا اور کس کو سزا دينا ہے ــ کون زنده رہے گا اور کس کو
مرنا ہے۔ خود پرستی کا مريض سب کچھ بيان کرديتا ہے جو محمد تھا
ــ اس کی بے رحمی ،اس کے اجنبی قسم کے طمطراق کے دعوے ،اس
کے فراخدلی کے واقعات انکو متاثر کرنے کيلئے جو اسکو تسليم
کرليتے تھےاور اسکی عظمت کو دوام ديتے تھے اور اسکی فاترالعقل
اور ولولہ انگيز شخصّت کو۔

خود پرستی کی وجوہات
ايک بچہ جو واقعی کم تر ہويا معاشرے ميں ٹھکرآۓ جانے کے سبب
اپنے اپ کو ايسا محسوس کرتا ہو وه اپنے اس احساس کمتری کو اپنے
تحت الضمير کے اعصابی نظام ميں خلل کے ذريعے سے جس کيلئے
ماہر امراض دماغی ،الفرڈ ايڈلر "احساس برتری" کی اصطالح متعارف
کرواتا ہے اسکا ازالہ کرنے کی کوشش کريگا۔ اس طرح کوئی بھی اپنی
کاميابيوں ميں مبالغہ آرائی کرتے ہوۓ خود پرستی کی مرض ميں مبتال
ہو سکتا ہے۔
والدين کی طرف سے غلط پرورش خود پرستانہ ذھنی ابتری کا ايک
بڑا سّبب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرجتنا کہ بچوں کو کھلی چھٹی دينے

والے اور اسکی بيجا تعريف  ،ضرورت سے زياده نازبرداری ،بيجا
اہميت  ،مطلوبہ نظم وضبط قائم کرنے ميں ناکامی اور اسکو ايک آئيڈيل
بچہ سمجھ کر اسکی کردار سازی ميں بدعملی کے مرتکب ہونےوالے
والدين ہيں اتنے ہی وه ہيں جو بچوں کی مارپيٹ کرتے ہيں ،انکو نظر
انداز کرتے ہيں اور بعض اوقات زناۓ محرم کے مرتکب ہوتے ہيں۔
نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ بچہ بڑا ہونے کيلئے تيار ہی نہيں ہوتا۔ وه زندگی
کے بارے ميں غير حقيقی نظريات کے ساتھ جوان ہوتا ہے۔ دوسری
جانب ايک بچہ جسکو جائز معاونت اور حوصلہ افزآئی نہيں ملتی وه
بھی خود پرستی کا شکار ہو جاتاہے۔
شير خواری ہی ميں محمد کو پلنے کيلئے ايک اجنبی کے حوالے کرديا
جاتا ہے۔ کيا اسکی ماں کو اس ميں کوئی دلچسپی نہيں تھی؟ ساٹھ سال
سے زياده عمر ميں بھی وه اپنی ماں کی قبرپر فاتح خوانی نہيں کی؟
کيا وه تب تک بھی اس سے خفا تھا؟
حليمہ محمد کو)جب وه بچہ تھا( لينے کيلئے تيار نہيں تھی کيونکہ وه
ايک غريب بيوه کا بيٹا تھا۔ کيا اس پر اسکا اثر تھا جو اسکی ماں اور
باقی اہل خانہ نے اس کے ساتھ کيا؟ بچے ظالم بھی ہو سکتے ہيں۔ ان
دنوں ميں يتيم ہونا ايک تہمت تھی اور اب بھی کئی مسلم ممالک ميں
ہے۔ محمد کا بچپنا ذاتی تکريم کی افزآئش ميں ممد نہيں تھا۔
جان مارڈی ہارووز  Jon Mardi Horowitzجوکہ Stress Response
 Syndromesکامصنف ہے وضاحت کرتا ہے " ،جب ايک رسمی خود
پرستانہ احسانمندی سراہے جانے کی وجہ سے عياں ہوتی ہے ،اور
اسے خصوصی توجع دی جاتی ہے پھر اسکی ذات کی تعريف خطرے
ميں پڑ جاتی ہے تو اسکا نتيجہ ڈيپريشن کی صورت ميں نکل سکتا ہے،

ماليخوليا ،افسردگی ،شرم ،اور اپنے آپ کو نقصان پہچانے جيسی
کيفيات کا سامنا ہو سکتا ہے اور اس شخص پر غصّہ آنا جس پر الزام
ہو کہ اسنے صورتحال کو بگاڑا ہے۔ بچہ يہ سيکھ سکتا ہے کہ وه
تکليف دھ جذباتی کيفيات سے بچنے کيلئے خود پسندانہ طريقے سے
معلومات کا تجزيہ کرے۔"
درحقيقت محمد کا بچپنا مشکالت ميں گذرا۔ سورة  93آيات  3تا )8اس
کتاب کے باب اوّ ل کے شروع ميں اسکا ذکر ہے( کے مطابق وه بڑی
نرمی سے اپنے ماضی کے تنہائی والے يتيم بچپنے کو ياد کرتا ہے اور
اپنے آپ کو يقين دالتا ہے کہ  Vاسکو چھوڑ نہيں ديگا۔ اس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ کسقدر اس کی تنہائی ميں گم بچپنے نے اس کو تکليف
پہنچائی۔ حقيقت يہ ہے کہ اس نے ايک خيالی دنيا بسا لی تھی تاکہ وه
حقيقت کا سامنا نہ کرے۔ وه خيالی دنيا اسقدر واضع تھی کو اسکا
رضائی خاندان خوفزده ہو گيا۔ يہ ايک واضع اشاره تھا کہ اسکا بچپنا
خوشگوارنہيں تھا۔ محمد کو اپنے شروع کے سالوں کے بارے ميں کچھ
ياد نہيں ہوگا مگر اس کی ذات پر لگے ہوۓ گھاؤ تمام عمر اس کے
ساتھ رہے۔ اسکے لئے اس کی خيالی دنيا ہی اسکی حقيقی دنيا تھی۔ يہ
ايک محفوظ پناه تھی :ايک خوشگوار مقام جہاں وه حقيقت سے آنکھيں
چرآ سکتا تھا وه اپنی خيالی دنيا ميں چاہا جا سکتا تھا ،عزت کروا سکتا
تھا ،تعريف کروا سکتا تھا ،طاقتور بن سکتا تھا ،اہم بن سکتا تھا اور
يہاں تک کہ اس سے خوف کھايا جا سکتا تھا۔ يہاں وه جو چاہے بن
سکتا تھا اور باہر کی دنيا کی طرف سے عدم توجع کا ازالہ بھی کر
سکتا تھا۔

ويکنن کے مطابق "خود پرستی کی اصل وجہ کو پوری طرح سے
سمجھا نہيں جا سکتا ليکن يہ اوائل عمر ميں)پانچ سال کی عمر سے
پہلے( شروع ہو جاتی ہے۔ يہ مانا جاتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے
ابتدائی پالنہاروں) والدين يا دوسرے متعلقين( کی طرف سے مسلسل ال
پرواہی ہے۔ بالغ خودپرست انہی گھروں کی پيداوار ہيں جہاں دونوں
والدين يا ان ميں سے کسی ايک کی طرف سے شديد بے رخی يا
بدعملی کا سامنا رہا ہو۔۔۔۔ تمام بچے )تندرست يا بيمار( جب انکو اپنے
والدين کی طرف سے وه کچھ کرنے کی اجازت نہيں ہوتی جو کچھ وه
کرنا چاہتے ہوں وه خود پرستی کی کيفيّت ميں کھو جاتے ہيں اور وه
سمجھتے ہيں کہ وه بہت طاقتور ہيں اور جو چاہيں کر سکتے ہيں ،يہ
ايک صحتمند اور فطری امر ہے جو بچے ميں خود اعتمادی پيدا کرتی
ہے جس کی اسکو ضرورت ہوتی ہے اور يہ اس کے والدين کی طرف
سے ال پرواہی کا ر ّدعمل ہوتا ہے۔"
ٹھکرآے جانے والے بچے اپنے اندر ادھوا پن پال ليتے ہيں۔ انکو يقين
ہو جاتا ہے کہ وه محبت اور توجع کے قابل نہيں ہيں اور وه ر ّد عمل
کے طورپر ،اپنی انا کی تسکين کيلئے اپنے آپ کو پھنے خاں ظاہر
کرتے ہيں۔ انکو اپنی کمزوريوں کا علم ہوتا ہے اور وه اس سے بچتے
ہيں کہ دوسروں کو اسکا پتہ نہ لگ جاۓ اور وه کہيں انکو پيار کرنا
اور انکی عزت کرنا نہ چھوڑ ديں۔ اسلئے وه جھوٹ بولتے ہيں اور
اپنے آپ کو اہم بنانے کيلئے خود ستائی کے جھوٹے قصّے گھڑتے ہيں،
انکی يہ خيالی طاقت اکثر بيرونی ذرآئع سے حاصل ہوتی ہے۔ يہ انکا
ڈيڈی يا کوئی تگڑا دوست ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی خود پرستی بچوں
ميں عام ہوتی ہے مگر اگر وه جوان ہونے تک قائم رہے تو يہ ايک
خود پرستانہ نفساتی ابتری ميں تبديل ہو جاتی ہے۔ محمد کو خيالی

دوست بنانے کی عادت تھی۔ اپنی عمر کے بعد کے حصّے ميں خدا نے
اسکی جگہ لے لی۔  Vکے ساتھ نتھی ہونے اور اپنے آپ کو يہ ظاہر
کرنے سے کہ وه اس تک جانے کا واحد وسيلہ ہے اس نے خدا کی تمام
طاقت اپنے ميں تجسيم کر لی۔
اپنی ماں کے انتقال کے بعد ،جب محمد کی عمر چھ سال تھی ،وه اپنے
بڑھتی ہوئی عمر والے دادا کی اتاليقی ميں چال گيا۔ جس نے اسے بگاڑ
ديا۔ جيسا کہ کئی ساری احاديث ميں ہے کہ عبدالمطلب بہت زياده متحمل
تھا۔ وه ضرورت سے زياده اپنے پوتے کی دلجوئی کرتا تھا۔ وه اپنے
پوتے کو اپنے بچھونے پر بيٹھنے کی اجازت ديتا تھا جبکہ اس کے
بيٹے بوجع احترام کچھ فاصلے پر اسکے گرد بيٹھتے تھے ۔
محمد کا يہ دعوی کھ اسکے داد نے اس ميں عظمت حاصل کرنے کی
صالحيّت کو پہلے سے ہی جانچ ليا تھا يہ اسکا خوش فہمی پر مبنی
ايک مصنوعی تخيل تھا۔ يہ ايک جھوٹ ہے اور اسکا من گھڑت قصّہ
ہے کہ وه اس پر ايمان لے آيا تھا۔ ايک جگہ اس نے تفصيل سے کہا کہ
جب اسکے چچاؤں نے اسے بچھونے سے ہٹانے کی کوشش کی تو
عبدالمطلب نے کہا" ،صرف اسکويہاں بيٹھنے کی اجازت ہے کيونکہ
اس کی منزل عظيم ہے اوريہ ايک بادشاہت کا وارث ہے۔" ايک اور
مقام پر اس نے ڈھينگ ماری کہ اس کے بڑے بزرگ نے اسکی آيا کو
بتايا کہ " ،اس کے بارے ميں خبردار رہو کہيں يہودی اور عيسائی اس
پر ہاتھ نہ ڈاليں کيونکہ وه اسکو نقصان پہنچانہ چاہتے ہيں" يہ خود
پرستوں کی مخصوص خام خيالياں ہيں ،جو يہ سمجھتے ہيں کہ وه
اسقدر اہم ہيں کہ سب انکونقصان پہنچانہ چاہتے ہيں کيونکہ وه اس سے
حسّد کرتے ہيں۔ يہودی اور عيسائی اس تاک ميں نہ تھے کہ کوئی

پيغمبر آۓ اور وه اسکو نقصان پہنچائيں۔ يہ بہت بيہوده قسم کا عقيده ہے
جس پر مسلمان يقين رکھتے ہيں۔ تا ہم يہ واضع ہے کہ عبدالمطلب نے
محمد کو خاص ہونے کا احساس بخشا۔ اس نے اپنے پوتے سے پيار کيا
اور پھاليا ،اس بوڑھے آدمی نے اس نرم دلی کے ناطے اسے بگاڑ ديا۔
تاہم محمد نے اس ضرورت سے زياده توجع کی تشريح اس طرح کے
کہ يہ اسکی عظمت کا ثبوت ہے۔ اس نے بچپن ميں اپنی خيالی دنيا ميں
اپنے بارے ميں جو نقشہ کھينچا تھا اس کو اس کے دادا کی بيجا دلجوئی
نے پروان چڑھايا ،ايک بار پھر اسکا يکتا ہونا ،خاص ہونا اور بيمثال
ہونا مقدم ٹھہرا۔
عبدالمطلب کی وفات کے بعد اسکے رحمدل چچا ابو طالب نے بھی
اسکو دوسرے بچوں سے مختلف سمجھا۔ اس کی يتيمی نے بن پکارے
ہمدردی کے جذبات حاصل کر لئے۔ دونوں ،اسکے چچا اور دادا نے
اسکی حد سے زياده طرفداری کی اور اس پر کسی قسم کی پابندی اور
ضوابط قائم نہيں کئے۔ يہ تمام تجاوزات اسکی خود پرستانہ شخصيّت
کے ارتقاء ميں حصّہ دار بنی۔ ماہر نفسيات J.D. Levine ،اور Rona
 H. Weissلکھتے ہيں-:
جيسا کہ ہم جانتے ہيں ،ايک ماہر عضويات کے نقطہ نظر سے،
کہ ايک بچے کوخاص قسم کی خوراک دينی چاہئے تاکہ وه شديد
ناموافق درجہ حرارت کا مقابلہ کر سکے ،اور جس فضا ميں
اسکو سانس لينا ہے اس ميں وافر آکسيجن موجود ہو تاکہ اس کا
جسم تندرست اور توانا ہو ،اس کے عالوه ،نفسيات کی گہرآئی
ميں ،ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ اسکو ايک واضع قسم کا ماحول،
خصوصی طور پر ،ايک ايسا ماحول )ا( جس ميں اسکے والدين

کی طرف سے ملنے والی خوشيوں کو يقينی بنايا جاۓ) ،ب( اس
کی خودی کے استحکام کيلئے جو پرسکون ماحول چاہئے تاکہ وه
درست طريقے سے بلوغت ميں قدم رکھے۔
محمد کے شروع کے سالوں ميں اس نے عدم توجع اور قطع رحمی کا
سامنا کيا اور اس کے بعد ضرورت سے زياده ڈھيل۔ اس کے ساتھ پيش
آنے والے حاالت و واقعات اس کے خود پرست بن جانے ميں ممد و
معاون تھے۔
اس کے بارے ميں ہميں کچھ علم نہيں کہ محمد نے کبھی اپنی ماں سے
بات چيت کی ہو ،وه اسکی قبر پر اسوقت گيا جب اسنے مـّکہ فتح کيا
مگر اس نے دعائے فاتحہ سے انکار کيا۔ اس حاضری کا کيا مقصد تھا؟
شايد يہ اسکا انتقام تھا کہ وه سب کچھ اس نے اس کے بغير ہی حاصل
کر ليا۔ اور دوسری جانب وه اپنے دادا کو ياد کرتا ہے جس نے اس
پراپنی محبت نچھاور کی اور وافر مقدار ميں خود پرستانہ طمانيت
بخشی اور وه بھی بڑے الڈ پيار سے۔
ماہرين نفسيات ہميں يہ بتاتے ہيں کہ شروع کے پانچ سال ہيں جو بچے
کو سنوارتے ہيں اور بگاڑتے بھی۔ محمد کی جذباتی ضروريات ان
سالوں ميں پوری نہيں ہوئی تھيں۔ قيد تنہائی اور توجع سے خالی يہ
اذيّت ناک بچپنے کی ياديں تمام عمر اس کے ساتھ رہيں۔ وه عدم تحفظ
والے ماحول ميں پروان چڑھا اور اپنی قدروقيمت کے بارے ميں ہر
لمحہ بدلتی ہوئی سوچوں کے پس منظر ميں اس نے اپنی کمزوريوں کو
غالب آجانے والی نخوت اور بڑھتے ہوۓ احساس استحقاق ،عظمت اور
عالی مرتبت کے سراب ميں چھپا لينے کی کوشش کی۔

محمد اپنے آپ کو اس مرتبے پر لے گيا کہ وه خدا کا واحد شريک ہے
اور اس امر کو يقينی بنا ديا کہ کوئی اور يہ مرتبہ حاصل نہيں کرسکتا
اور اپنے آپ کو خدا کا آخری رسول بتايا۔ اسی لئے اس کے اختيارات
قطعی اور ابدی تھے۔

محمد پرخديجہ کی اثرانگيزی
اسالم کی سربلندی ميں خديجہ کے کردار کا ابھی تک تعيّن نہيں کيا گيا۔
محمد پر خديجہ کے اثرورسوخ کی اہميّت ميں مبالغہ آرائی کی کوئی
گنجائش نہيں۔ خديجہ کو ظہور اسالم ميں محمد کا شريک کار ٹھہرانا
الزم ہے۔ اس کے بغير اسالم کا وجود ناممکن تھا۔
ہم جانتے ہيں کہ خديجہ اپنے جوان خاوند کی بہت تعريف کرتی تھی۔
اس کا کہيں ذکر نہيں ملتا کہ شادی کے بعد محمد نے کوئی کام کاج کيا
ہو۔ شادی کے بعد خديجہ کا کاروبار جيسے ناليوں ميں بہھ گيا ہو۔ اس
کے مرنے کے ساتھ ہی سارا کنبہ غربت کا شکار ہو گيا۔
دنيا کا ٹھکرايا ہؤا ،اور دوسروں کے ساتھ ہمسری کی بنياد پر رسم و
راه رکھنے سے قاصر محمد زياده تر اپنا وقت گوشہ نشينی ميں گذارتا
اور اپنی خوشگوار خيالی دنيا ميں مراقبے ميں چال جاتا۔
ويکنن کے الفاظ ميں " ،اس طرح کی ناقابل برداشت تکليف سے بچنے
کيلئے خود پرستانہ نفسياتی ابتری کے مريض اپنی پرشکوه ہونے کی
اندرونی کيفيّت چھپانے کيلئے لوگوں سے عليحده ہو جاتے ہيں ،عجز
وانکساری اور حيا کا جھوٹا لباده اوڑھ ليتے ہيں۔ چڑچڑے پن ،کم قدری

اور اداسی کے ر ّدعمل کے طور پر شرم کے مارے چھپ جانے والی
کيفيّت رونما ہوتی ہے۔"
محمد کئی دنوں کا کھانا اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اس وقت واپس آتا
جب وه ختم ہوجاتا اور دوباره کھانا لے کر وه واپس غار ميں چال جاتا۔
خديجہ گھر ميں رہتی اور اپنے  9بچوں کا خيال رکھتی بلکہ اپنے خاوند
کا بھی جو ايک غير ذمہ دار بچے جيسی حرکتيں کر رہا تھا۔ اسکو اس
پر کوئی شکايت نہيں تھی ،وه قربانی دينے پر ہی خوش تھی۔ کيؤں؟
يہ ايک انتہائی اہم سوال ہے۔ اس سے يہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خديجہ
بھی کسی نفسياتی ابتری کا شکار تھی۔ آجکل کے زمانے ميں ہم اس
کيفيّت کو  codependentباہم دستنگر يا ز ّد خود پرستی reversed
 narcissistکہھ سکتے ہيں۔ اس معمے کو سلجھانے کی يہ ايک اہم
کڑی ہے جسکی مدد سے ہم يہ الجھن حل کر سکتے ہيں کہ کيوں وه
اپنے خاوند کا ساتھ ديتی رہی جب محمد نے اسکوفريب تصوّ رميں بنی
ہوئی اوٹ پٹانگ کہانی سنائی ،بجائے اسکے کہ وه اسکو سمجھاتی
بجھاتی اس نے اسکو اس طرف مائل کيا کہ وه پيغمبر بن گيا ہے۔
دی نيشنل مينٹل ہيلتھ ايسوسی ايشن) (NMHAکے مطابق باہمی
دستنگری کی تعريف ان الفاظ ميں کی جاتی ہے " ،يہ تربيت ميں رچا
ہؤا ايک ايسا سلسلہ ہے جو ايک نسل سے دوسری نسل تک سرآيت کر
جاتا ہے ،يہ جذباتی اور احساساتی روّ يے کی کيفيت ہے جو کسی فرد
کی صحتمندانہ باہمی تعلقات کی فضا پر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسکو
ريليشن شپ اڈکشن  relationship edict ionباہم اکٹھے رہنے کی لت
پڑ جانا بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ يہ ہوتی ہے کہ جو لوگ باہم دستنگر

ہوتے ہيں وه ايک يک طرفہ رشتہ بنا ليتے ہيں جو کہ جذباتی طورتباه
کن يا بدعملی پر منتج ہو سکتا ہے۔ اس ابتری کی شناخت دس برس قبل
اس وقت ہوئی جب کئی سالوں پر محيط ان خاندانوں کے باہمی ذاتی
تعلقات کی نوعيت کا مطالعہ ہؤا جو شراب کے نشے کے عادی تھے۔
باہمی دستنگری پر مبنی روّ يہ جب دوسرے لوگ ديکھتے ہيں تو وه
اسکی نقل کرتے ہيں اور اسطرح وه بھی يہ سب سيکھ جاتے ہيں۔"
خديجہ ايک نفيس اور وضعدار عورت تھی۔ وه اپنے والد خويلد کی
چہيتی بيٹی تھی۔ اصل ميں وه اپنے بيٹوں سے زياده اس پر بھروسہ
کرتا تھا۔ وه ايک " " dady's girlتھی۔ اس نے مکـّہ کے کئی مظبوط
اميدواروں سے شادی سے انکار کر ديا تھا۔ ليکن جب اس نے نوجوان
ضروتمند اور بے سہاره محمد کو ديکھا وه يکلخت اس کی محبت ميں
گرفتار ہو گئی اور ايک مالزم کے ذريعے شادی کا پيغام بھيج ديا۔
بظاہر ايسا لگتا ہے کہ محمد ايک مقناطيسی شخصيت کا حامل تھا اور
وه بہت مظبوط عورتوں کو مسحور کرنے کا اہل تھا۔ يہ ايک پيچيده اور
متحرک سوال کا سطحی سا جواب ہے۔  25برس کی عمر تی کسی
عورت نے محمد ميں دلچسپی کا اظہار نہيں کيا تھا۔
تاريخ دان طبری لکھتا ہے " ،خديجہ نے محمد کو پيغام بھيجا کہ وه
اسکو لے جائے۔ اس نے اپنے والد کو اپنے گھر ميں باليا ،شراب نوشی
پر مائل کرکے اس نرم کر ليا اور يہاں تک کہ وه نشے ميں دھت ہو
گيا ،اسکو خوشبو دار تيل لگا ديا اور چوغا پہنا ديا اور گائے ذبح کی۔
پھر اس نے محمد اور اسکے چچاؤں کو بال ليا ،جب وه آۓ اس کے
والد نے اس کے ساتھ شادی کردی۔ جب اسکا نشہ اترا ،اس نے کہا '،يہ
گوشت کيسا ہے ،يہ خوشبو اور يہ لباس ،يہ سب کيا ہے؟۔' اس نے

جواب ديا '،تم نے محمد سے ميری شادی کر دی ہے '،۔ ' ميں نے ايسا
نہيں کيا' اس نے کہا ' ،کيا ميں ايسا کرسکتا ہوں جبکہ مکـّہ کے بڑے
بڑے لوگوں نے رشتہ مانگا اور ميں نے انکار کر ديا ،ميں کيوں تمہيں
ايک بھيک منگے کے حوالے کروں گا؟ "'
محمد کے ساتھيوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ اس رشتہ داری کا انتظام
تمہاری بيٹی نے کيا ہے۔ بوڑھے آدمی نے غصے ميں تلوار نکال لی
اور محمد کے رشتہ داروں نے بھی يہی کيا۔ خون بہنے ہی واال تھا جب
خديجہ نے مداخلت کی اور محمد کيلئے اپنی محبت کا اظہار کيا اور
تسليم کر ليا کہ ساری منصوبہ بندی اسی کی تھی۔ خويلد اس بات پر
ٹھنڈا پڑ گيا اور قسمت کا لکھا سمجھ کر صلح پر آماده ہو گيا۔
کيونکر کوئی اس امر کی وضاخت کر سکتا ہے کہ ايک متوازن دماغی
کيفيّت کی مالک ايک کامياب عورت اپنے سے پندره برس چھوٹے
مفلوک الحال نوجوان سے محبت کرنے لگے گی ۔ يہ پرخطا روّ يہ ظاہر
کرتا ہے کہ خديجہ ميں بھی کوئی نفسياتی ابتری تھی۔
شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خديجہ کا والد نشے کا عادی تھا۔ خديجہ
کو اپنے والد کی اس کمزوری کا بخوبی علم تھا جسکی وجہ سے اسنے
يہ دليرانہ منصوبہ بنايا۔ جو لوگ نشے کے عادی نہيں ہوتے وه مناسب
مقدار ميں پيتے ہيں اور حتی الوسع اکيلےميں نہيں۔ خويلد مہمانوں کے
آنے سے قبل ہی نشے ميں دھت ہو گيا ،وه صرف محفل آرائی کيلئے
شراب نہيں پيتا تھا بلکہ اس کا عادی تھا۔
اب اس سارے معاملے کے پيچھے کيا ہے؟ يہ اس تھيوری کو کہ
خديجہ ايک باہم دستنگر)( codependentتھی اس پہيلی کو سلجھانے

کيلئے ايک واضع اشاره ہے۔ عادی نشئی لوگوں کے بچے اپنے اندر
باہمی دستنگری پيدا کر ليتے ہيں۔
خديجہ کا والد ضرورت سے زياده اسکا خيال رکھتا تھا اور اس کے
ساتھ اسکی توقعات بھی بہت زياده تھيں۔ اس کی چاليس سالہ بيٹی کی
ايک معمولی شخص کے ساتھ شادی پر اسکا ر ّدعمل ان الفاظ ميں عياں
ہوتا ہے " ،مکـّہ کے سب سے عظيم لوگوں نے اسکا رشتہ مانگا اور
ميں راضی نہيں تھا" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خديجہ اس کی آنکھ کا
تارا تھی ،خويلد کے اور بچے بھی تھے ،جن ميں کچھ بيٹے بھی تھے،
يہ صاف ظاہر ہے کہ اسکی بيٹی ہی اسکا فخر تھی اور خوشی تھی۔ وه
اسکی واحد ہر لحاظ سے مکمل اوالد تھی۔ اس وقت خديجہ مکہ کی سب
سے امير عورت تھی۔
وه بچے جنکو ان کے ضرورت مند والدين بہت پيار کرتے ہيں اور
ايک مظبوط سہارا سمجھتے ہيں وه انکے سائے ميں پلتے ہيں۔ آگے چل
کر وه باہمی دستنگری والی ابتری کا شکار ہو جاتے ہيں۔ وه اپنے والد
) يا والده( کا ساتھ اپنے سر پر سوار کر ليتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ
دوسرے لوگ ان کو اونچی نظر سےديکھيں۔ ان کے بارے ميں توقع
ہوتی ہے کہ وه "حيرت انگيز" بچے ہيں اور وه يہی کوشش کرتے ہيں
کہ وه والدين کی توقعات کو پورا کريں اور انکو مايوس نہ کريں۔
اچھی کارکردگی کے مسلسل مطالبے کی وجہ سے بچی اپنی الگ سے
کوئی پہچان نہيں بنا پاتی۔ وه اپنے خود پرست والدين کی ايک مکمل
انسان بننے کی خواہش کی تکميل ميں ہی جٹی رہتی ہے۔ وه يہ نہيں
سوچتی کہ اسکو "وه کون ہے" ہونے کے ناطے پيار کيا جائے گا بلکہ
اس لئے کہ اسکی کارکردگی کيا ہے ۔ نشئی والدين اپنے کندھوں کا

بوجھ اتار کراپنے بچوں پر ڈال ديتے ہيں ،خاص طور پر اس وقت جب
ان ميں اس کی اہليّت زياده ہو۔ وه توقع رکھتے ہيں کہ وه ہر چيز ميں
آگے بڑھ جائيں اور انکی خود کی ناکاميوں کا بھی ازالہ کريں ۔
باہم دستنگر اک نارمل صحتمند جذباتی تعلقداری کے ذريعے اپنی
خواہشات پوری نہيں کرتے جو کہ باہم صرف ايک جيسے لوگوں ميں
ہو سکتی ہے۔ صرف ايک کفالت کننده اور يا خوشی دينے والےکی
حيثيت ميں ہی وه خوشی حاصل کر سکتے ہيں۔ کرئی ضرورتمند خود
پرست ہی اسکا "مکمل" ہمسر ہو سکتا ہے۔
خديجہ نے کامياب اور پّختہ ذھن لوگوں کے رشتوں کو ٹھکرا ديا ،ايک
غريب نوجوان سے محبت کی جو جذباتی اور مالی طور پر ضرورتمند
تھا۔ باہم دستنگر محبت اور ترس کھانے ميں فرق نہيں کر پاتے۔ ان ميں
يہ رجحان ہوتا ہے کہ وه ان لوگوں سے "پيار" کريں جن پر وه ترس
کھائيں اور انکے کام آئيں۔
ويکنن نے باہم دستنگری کی بجاۓ " معکوس خود پرست " کی
اصطالح استعمال کی۔ اسنے باہم دستنگر اور خود پرست کے مابين
تعلقات کے بارے ميں جوکہا ،وه يہ ہے " ايک معکوس خود پرست
کسی چيز کو اچھی طرح سے صرف اس وقت جان سکتا ہے جب وه
کسی خود پرست کے متعلق ہو۔ معکوس خود پرست شروع سے ہی
ايسے حاالت ميں ڈھال ہوا ہوتا ہے اور اس طرح ہی چل سکتا ہے کہ
اسکا ساتھ صرف ايک خود پرست سے ہی ہو جو کہ اس کی انا کی
تسکين کا باعث ہوتا ہے۔ وه خالصتآ اسکی توسيع ہوتا ہے ،وه بھی
صرف اسلئے کہ اسکی تعريف اور چاپلوسی اسلئےکی جائے کہ وه
خود پرست کی اس سے زياده تعريف اور چاپلوسی کا سبب بنے۔"

اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ کيوں خديجہ جيسی ايک خوبصورت
عورت محمد جيسے ضرورتمند ميں دلچسپی لينے لگی۔ ايک معکوس
خود پرست گو اپنے کاروبار ميں کاميابی کا خواہشمند ہوتا ہے اور انکا
اس قسم کا تعلق غير صحتمند ہوتا ہے۔ آگے چل کر ويکنن وضاحت
کرتا ہے " ،ابتدائی تعلق ميں ،معکوس خودپرست بچے اور والدين واال
تعلق دوباره پيدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ معکوس خود پرست آئينے
ميں اپنا پرشکوه عکس ديکھتا ہے اور ايسا کرنے سے اسے اپنی
خودپرستی کی غذا ملتی ہے) ايک خود پرست کا ثانوی خود پرستی کی
خوراک کا انحصار دوسرے معکوس خود پرست پر(۔ معکوس خود
پرست کا دوسرے خود پرست کے ساتھ ايسا تعلق رکھنا ضروری ہوتا
ہے تاکہ وه اپنے آپ کو مکمل اور تمام سمجھ سکے۔ معکوس اس حد
تک ضرور چال جاۓ گا کہ اسکو يقين ہو جاۓ کہ خود پرست کا جو
حق ہےکہ وه خوش رہے ،اسکی ديکھ بھال ہو ،اسکی تعريف ہو وه
پورا ہو رہا ہو۔ معکوس اپنے خود پرست کی شان بڑہاتا ہے ،اسکو بلند
جگہ پر رکھتاہے ،اور بڑی دلجمعی سے خود پرست کی واضع
کمزوريوں کا دفاع کرتے ہوۓ خو پرستی کی کم قدری کو برداشت کرتا
ہے۔
محمد اور خديجہ کی شادی آسمانوں پر ہوئی تھی) اسکا کوئی اور مطلب
نکالنا مطلوب نہيں( محمد ايک خود پرست تھا جسکو مسلسل تعريف،
توجع اور چاپلوسی کی ضرورت تھی۔ وه غريب تھا اور جذباتی تعلق کا
ضرورتمند ۔ وه بالغ ہو چکا تھا مگر ابھی تک اس کے اندر کا بچہ
توجّ ع کا خواہشمند تھا۔ اسکو اس چيز کی ضرورت تھی کہ کوئی اسکا
خيال رکھے اور اسکی ضرورت پوری کرے ،کوئی اسکے ساتھ ايسا

برتاؤ کرے جو وه شيرخواری کی عمر ميں اپنی ماں سے الڈياں اور
مستياں کر کے حاصل کرسکتا ہو۔
ماں اور اسکے شيرخوار بچے ميں جو تعلق ہوتا وه خودپرست اور باہم
دستنگر واال ہوتا ہے ،ماں کی ممتا بچے کے ساتھ جذباتی تعلق کی
خواہشمند ہوتی ہے اور بچے قدرتی طور پر خودپرست ہوتے ہيں۔ وه يہ
سب بدمستياں خوشی خوشی برداشت کرتی ہے۔ يہ سب صحتمندانہ ہے
۔ ليکن يہ صحتمندانہ نہيں جب يہ دو باہم اثر انداز بالغوں کے درميان
ہو۔
ايک خود پرست ميں جو جذباتی ٹھہراؤ بالغ ہو جانے پر آ جانا چاہئے
وه کہيں بچپن ميں ہی منجمد ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی طفالنہ ضروريات
کبھی بھی پوری نہيں ہوتی۔ وه مسلسل اس تگ و دوميں ہوتاہے کہ
اسکی بچپنے والی خواہشات پوری ہوں۔
اگر بچے کی خودپرستانہ ضروريات بچپن ميں پوری نہ ہوں تو اس کی
جذباتی بلوغت وہيں منجمد ہو کر ره جاتی ہے۔ بڑے ہوکر بھی وه اس
شفقت کی تالش ميں ہوتے جو بچپن ميں انکو نہيں ملی ہوتی۔ لہذا وه
جذباتی طور پر دوسروں کے دستنگر ہو جاتے ہيں جيسا کہ انکے ہم
عمر ساتھی يا اپنے بچے۔
محمد کی اسطح کی چاہے جانے کی خواہشات کا ذکر کئی موقعوں پر
ملتا ہے۔ ابن سعد روايت کرتا ہے کہ اس نے کہا کہ قريش کے سب
لوگ ميرے رشتہ دار ہيں اور اگر وه مجھ سے محبت نہيں کرتے اس
وجہ سے کہ جو پيغام ميں انکے لئے اليا ہوں مگر پھر بھی انکو مجھ
سے پيار کرنا چاہئے کيونکہ ميرا ان سے خونی رشتہ ہے۔ قرآن ميں
محمد کہتا ہے " ،ميں تم سے اسکا کوئی اجر نہيں مانگتا مگر وه محبت

چاہتا ہوں جو خونی رشتہ داروں کيلئے ہوتی ہے"۔ يہ الفاظ دراصل اس
شخص کی مايوسی ميں ڈوبی ہوئی پکاريں ہيں جس کو چاہے جانے کی
خواہش ہو۔
خديجہ ،اسکے برعکس ،ايک معکوس خود پرست تھی جو يہ چاہتی
تھی کہ اس کی چاره کار يا غمگسار بننے کی دلفريب خواہشوں کو
کوئی پورا کرے۔ يہی نہيں کہ ايک باہم دستنگر اس چيز کا برا منائے
کہ کوئی اسکا استعمال کر رہا ہے بلکہ وه اس چيز کا مزه ليتی ہے۔
ويکنن رقمطراز ہے " ،معکوس خود پرست ابتدائی خود پرست پر پلتا
ہے اور يہی اسکی خود پرستی کی خوراک ہے۔ لہذا يہ دو صنفيات،
اپنی اصل روح ميں ،باہمی جڑواں نظام کے تحت ايک دوسرے کو
سہارتی ہيں۔ اصل ميں خود پرست اور معکوس خود پرست کيلئے
ضروری ہے کہ وه اپنے باہمی تعلق کے اتراؤ چڑھاؤ سے بخوبی
واقف ہو تاکہ وه مستقبل ميں ايک طويل العمر معاملہ سازی کر ليں۔
ماہر نفسيات ڈاکٹر فلورنس ڈبليو۔ کاسلو " دو صنفوں کے باہم" مرہون
منت ہونے ) ( symbiosisکی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دونوں
پارٹيوں ميں نفسياتی ابتری پائی جاتی ہےــ مگر طيف کے مخالف
کناروں پر۔ " ايسا لگتا ہے کہ دونوں کے درميان ايک دوسرے کيلئے
جان ليوا کشش ہوتی ہے اور اسکے اندر انکی شخصيّت کی تمثيليں ايک
دوسرے کی تکميل کرتی ہيں اور معکوسی ہوتی ہينــ يہ اسکی ايک وجہ
ہے کہ کيوں اگر ان ميں طالق ہو جائے تو وه بار بار اپنے پہلے ساتھی
سے مماثلت رکھنے والے کی تالش ميں ہوتے ہيں۔"
محمد اور خديجہ کے درميان صنفياتی رشتہ انتہائی مثبت رہا۔ اس کے
بعد اسکو کام کرنے کی چنداں ضرورت نہيں تھی اور نہ ہی روپے

پيسے کی اور وه اپنے روز و شب ہمراه اپنی وحشتوں کےاور سرسبز
خيالی بہشتوں ميں ،ايسے شيريں زباں اختيار شاہی ميں جہاں اسکی
تعريف کی جاتی ہو ،اسے چاہا جاتاہو ،اور اسے عزت ملتی ہو۔ خديجہ
اسی کے اندر جذب ہو گئی اور اسکی ضرورتوں کو پورا کرتی رہی۔
اس نے اپنے تجارتی کاروبار کو نظر انداز کر ديا اور اسکاروز بروز
ترقی پذير کاروبار سکڑتا چال گيا اور اسکی دولت ہوا ميں اڑ گئی۔ وه
پچاس سال کی ضرور ہو گی جب اس کے ہاں سب سے چھوٹا بچہ پيدا
ہؤا ۔ وه گھر ميں ہی ہوتی تھی جب اسکا خاوند اپنی خيالی غاروں ميں
اورحقيقی غاروں ميں خلوت نشيں ہوتا تھا۔
ويکنن کے مطابق " ،معکوس خود پرست مٹ جانے کی حد تک بے
لوث ہوتا ہے ،قربانی دينے واال ہوتا ہے  ،اور دو طرفہ تعلقات ميں
انتہائی نرم خو ہوتا اور اس چيز سے ہر قيمت پر گريزاں ہوتا ہے کہ
کوئی دوسرا اسکی مدد کرے ،وه صرف اس وقت دوسروں سے معاملہ
کرتا ہے جب وه انکے لئے کچھ کر رہا ہو ،اعانت کررہا ہو اور
معمول سے ہٹ کر ان کی مدد کررہا ہو"۔
ويکنن باہم دستنگری کی تعريف يوں کرتا ہے " ،وه لوگ جو دوسروں
پر انحصار کرتے ہيں اسلئے کہ وه انکے روزمرّ ه کے کاموں ميں مدد
کرنے کے عوض مشکور ہونے کے خواہشمند ہوتے ہيں اوراسطرح
انکی انا کی تسکين ہوتی ہے۔ وه ضرورتمند ہوتے ہيں ،طلبگار ہوتے
ہيں ،شائستہ مزاج اور قطع تعلقی سے خوف کھاتے ہيں ،وفا دار ہوتے
ہيں اور جس ساتھی پر انکا انحصار ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق بنائے
رکھنے کی خاطر يہ غيرموزوں برتاؤ کا مظاہره بھی کرتے ہيں۔"

 Codependent No Moreکے مصنف Melody Beattieوضاحت
کرتا ہے کہ باہم دستنگر غير ارادی طور پر مشکل قسم کے ساتھيوں کا
انتخاب کرليتے ہيں تاکہ اسکا کوئی مقصد ہو اور انکو اس کی ضرورت
ہو جو يہ محسوس کريں کہ اس نے پوری کردی۔
ايک ذی عقل محمد کے بيان کرده اوٹ پٹانگ واقعے کو ذھنی خلل
سمجھ کر يا " آسيب زدگی" کے طور پر لے سکتا تھا جيساکہ دوسرے
لوگ ايسا کہتے تھے۔ محمد خود يہ سوچتا تھا کہ وه کاہن )سحر انگيز(
يا آسيب زده ہے۔ مکـّہ کے اہل دانش لوگوں نے محمد کے بارے ميں يہ
سوچا تھا کہ وه مجنوں) پاگل يا جنوں کے سايہ ميں( ہے۔ مگر اسطرح
کا خيال خديجہ کی برداشت سے باہر تھا ،جسکےنزديک اس کی زندگی
کا مقصد اپنے خاوند کی خوشی اور اسکی ہر خواہش کو پورا کرنا تھا۔
اس نے تو ہر صورت اپنے خودپرست سے چمٹے رہنا تھا۔ بطور ايک
باہم دستنگر ،خديجہ نے محسوس کيا کہ وه اس ميں دلچسپی لے اور
اسکی مدد کرے ،اس کو مشورے دے اور يوں اپنی خود پرستی کی
خوراک کا ذريعہ حاصل کرے ۔
خديجہ کو ہم 'دوسروں کی کاميابيوں ميں خوش ہونے والے باہم دستنگر'
کی صف ميں شامل کرتے سکتےہيں۔ ويکنن کہتا ہے" ،دوسروں کی
کاميابيوں ميں خوش ہونے والے باہم دستنگر دوسروں کے ذريعے اپنا
جيون بتاتے ہيں۔ وه دوسروں کی خاطر قربانی ديتے ہيں تا کہ وه
دوسروں کی خواہشات کی تکميل ہونے پر اپنی شان بڑھا سکيں۔ وه لوٹ
کر آنے والی روشنی کے سہارے زنده رہتے ہيں ،دوسروں کی واه واه
ميں خوش ہوتے ہيں اور دوسروں کی حاصل شده کاميابيوں پر۔ ان کی
اپنی کوئی تاريخ نہيں ہوتی ،اپنی خواہشات ختم کر چکے ہوتے ہيں ،اور

اپنی ترجيحات بھی اور صرف دوسروں کی کاميابی کے خواب ديکھتے
ہيں۔"
خود پرست اکثر اپنے گرد لوگوں سے قربانياں طلب کرتے ہيں اور
توقع رکھتے ہيں کہ وه انکے باہم دستنگر بن جائيں ۔ وه اکثر اخالقی
اقدار سے ماورا ہوتے ہيں۔ وه اپنے آپ کو بہت اہم سمجھ کر اخالقی
قوانين کی پاسداری نہيں کرتے۔

خود پرست کا ايک کيس
جون ڈی روآيٹر البرٹا ،کينيڈا کا خود ساختہ مسيح ہے۔ اس کے پيروکار
خدا موافق اس کی عبادت کرتے ہيں۔ " ايک دن ہم باورچی خانے کے
گرد بيٹھے سگرٹ پی رہے تھے۔" روآيٹر کی اٹھاره سال بيوی جوئس
جس نے اپنے خاوند اور اپنے درميان فاصلہ قائم کر رکھا تھا ،ايک
انٹرويو ميں بتايا " ،وه ميرے مرنے کے بارے ميں بات کررہا تھا ،اس
نے اس چيز کا اقرار کيا وه پہلے ہی مرنے کے عمل ميں سے گزر
رہی ہے جو کہ ايک اچھی بات ہے ۔ ميں نے اپنی زندگی کا  95فيصد
حصّہ گزار ليا ہے جو کہ ہم نے گزارنا تھا ليکن اس نے کہا کہ وه اپنے
لئے بالکل ايسا نہيں ہونے ديگا اس نے کہا کہ تمہاری حتمی موت اس
وقت ہو گی جب وه مزيد دو بيوياں لے آئيگا۔" جوئيس نے کہاميرے
خيال ميں وه مذاق کررہاہے مگر وه ايسا نہيں کر رہا تھا۔ وه اس
معاملے کو دوباره سامنے لے آيا اورجوئيس سے پوچھا کہ اسکا کيا
خيال اگر وه مزيد تيں بيوياں اس کے گھر ميں رہنے کيلئے لےآۓ۔
خوش قسمتی سے جوئيس اتنی باہم دستنگر نہيں تھی کہ وه اتنی ہزيمت
برداشت کرے ،اس نے پستی پہ مائل اپنے خود پرست خاوند کو چھوڑ

ديا۔ ايک خالص باہم دستنگر اپنے خود پرست ساتھی کيلئے سب کچھ کر
باہم دستنگر اور خود پرست کے درميان
سکتا ہے۔
تعلق Sadomasochismواال ہوتا ہے۔
بدقسمتی ہے نوع انسانی کی کہ خديجہ حقيقی معنوں ميں باہم دستنگر
تھی ،جو کہ اپنے خودپرست خاوند کيلئے جسکی وه بہت معترف تھی
ہر چيز قربان کر سکتی تھی۔ يہ وہی تھی جس نے محمد کی حوصلہ
افزآئی کی کہ وه اپنے پيغمبرانہ ارادوں کی تکميل کرے اس نے اسی
سمّت اسکی رہنمائی کی ۔ جب محمد پر مرگی کے دورے پڑنے ميں
خاصی کمی آگئی اور اسکو فرشتے بھی نظر نہيں آتے تھے تو خديجہ
کو مايوسی ہوتی تھی۔ ابن اسحاق رقم طراز ہے " ،اس کے بعد جبرائيل
کچھ دير اسکے پاس نہيں آيا تب خديجہ نے کہا '،ميرے خيال ميں تمہارا
خدا تم سے نفرت کرنے لگا ہے۔'" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه کيوں
اس چيز کی اتنی مشتاق تھی کہ اسکا خود پسند خاوند پيغمبر بن جاۓ۔
خديجہ کی حيات ميں محمد نے کوئی اور شادی نہيں کی۔ اس کا گذاره
اسکی دولت پر ہوتا تھا اور وه اسکے گھر ميں قيام پزير تھا۔ مزيد برآں
يہ کہ اہل مکـّہ اسکا تمسخر اڑآتے تھے۔ وه اسکو ديوانہ کہتے تھے۔
کوئی بھی اس سے شادی نہ کرتا اگر اس کے پاس اپنے وسائل بھی
ہوتے اور خديجہ واال مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ مکـّہ ميں اسکے پيروکار مٹھی
بھر کمسن لڑکے اور چند ايک غالم وغيره تھے اور ان ميں عورتيں
بہت کم تھينــ اور اس کے ساتھ شادی کے قابل بھی نہيں تھيں۔ اگر
خديجہ نے محمد کو اقتدار ميں آتے ہؤے ديکھ ليا ہوتا ،تو وه شايد اپنے
خاوند کی من مانيوں اور ديگر خوبصورت اور جوان بيويوں کے ساتھ
رہنے کی ہزيمت کو کو قبول کر کے ساتھ رہنے پر آماده ہو جاتی۔

خديجہ کے انتقال کے بعد محمد کو پھر کوئی اور باہم دستنگر نہيں مال
اس طرح سے خيال رکھنے واال جس طرح خديجہ نے رکھا۔ اس کے
برعکس اس نے اس خواہش کی تکميل کی خاطر اس نے بھنورے واال
روپ دھار ليا ۔ اسکی موت کے ايک ماه بعد محمد نے اپنے وفادار
پيروکار ابو بکر کو قائل کيا کہ وه اپنی چھ سالہ بيٹی عائشہ سے اسکی
سگائی کر دے ۔ ابو بکر نے کوشش کی وه اسکو يہ کہہ کر باز رکھ
سکے کہ" ہم تو بھائی ہيں"۔ محمد نے اسکو يقين داليا کہ وه اپنے
عقيدے کے اعتبار سے بھائی بھائی ہيں اور اس ميں اس کی چھوٹی سی
بيٹی کے ساتھ شادی کرنے ميں کوئی قباحت نہيں ہے۔
اس نے ابو بکر سےمزيد کہا ہے کہ اس نے خواب ميں ديکھا ہے کہ
فرشتوں نے ريشمی کپڑوں ميں ملبوس عائشہ کو تھاما ہؤا ہے۔" ميں
نے )اپنے آپ( سے کہا' اگر يہ  Vکی طرف سے ہے تو يہ ہو جانا بہت
ضروری ہے"'۔ اس نے ابوبکر کو بتايا۔ اب ابوبکرکے پاس کوئی
راستہ نہ بچا :کيا وه محمد کو چھوڑ دے ؟ جس کيلئے اس نے اتنی
قربانياں ديں ،اسکو برا کہے ،يہ کہے کہ وه جھوٹا ہے اور اپنے
لوگوں ميں واپس چال جاۓ اور قبول کرلے کہ وه بيوقوف تھا  ،يا وه
سب کچھ کرے جو محمد نے اس سے کہا۔ اکثر اس قسم کے معامالت
ميں مسلک پرست مشکل ميں پڑ جاتے ہيں۔ ابوبکر نے تو اپنے گھر
کے پچھواڑے ميں مسجد بنا رکھی تھی تا کہ مسلمان وہاں نماز ادا
کرسکيں۔ وه اکثر محمد کی بتائی ہوئی آيات کی تالوت کے دوران اکثر
زاروقطار رويا کرتا تھا۔ اس مرحلہ پر محمد کو جھٹالنہ آسان نہ تھا۔
مسلک پرست جال ميں پھنس چکے ہوتے ہيں۔ انہوں نے مسلک کی
خاطر اتنی قربانياں ديں ہوتی ہيں کہ واپسی کا راستہ اطاعت ميں رہنے
سے زياده مشکل ہوتا ہے۔

ويکنن بيان کرتا ہے کہ خود پرست کا کتنا اختيار ہوتا ہے اپنے مطيع
مسلک پرستوں پر انکے اپنے تناظر ميں " :ميں تمہارے منہ پر جھوٹ
بولتا ہوں بغير کسی گبھراہٹ اور چوں چراں کے ،اور تم اسپر کچھ
نہيں کرسکتے ،درحقيقت ميرے جھوٹ بالکل جھوٹ نہيں ہيں۔ وه ہی
سچ ہيں ،ميرے سچ۔ اور تم ان پر يقين کرو گے کيونکہ تم کرتے آۓ
ہو ،کيونکہ يہ جھوٹ مانند نہيں دکھتے  ،کيونکہ اس کے برعکس کچھ
کرنے سے تمہاری اپنی سمجھ پر انگلياں اٹھيں گيں ،اس کے ساتھ نبھا
کرنے کا تم ميں رجحان ہے،کيونکہ ہمارے تعلقات ميں شروع سے ہی
تم نے اپنا تمام بھروسہ اور اميديں مجھ پر رکھيں ،مجھ سے تم نے
توانائی حاصل کی ،اپنی سمّت جانی ،استحکام پايا ،اور اعتماد پايا مجھ
سے اور ميرے ساتھ تمہاری وابستگی سے ۔ اس ميں مسئلہ کيا ہے اگر
تم کو يقينی جنت کے حصول ميں کوئی قيمت ادا کرنی پڑے؟ يقينآ ميں
اس الئق ہوں۔"
 Bob Larsonرقم طراز ہے " ،مسلک چالنے والے يہ جانتے ہيں کہ
ايک دفعہ کوئی نو وارد اس حالت تک پہنچ گيا کہ کہ اس نے ايک
مخصوص آفاقی نظريہ اپنا ليا اور جيسے ہی اس ميں ايک بامعنی
اپنائيت سما گئی اسکا ذھن اس چيز کوتسليم کرنے کو تيار ہو جاۓ گا
ميری ہر قسم کی تعليمات کو بشمول اس کے کہ يہ رہنما خدا کا نمائنده
ہے"۔
ابوبکر نے محمد کو سمجھايا کہ سہاگ رات منانے کيلئے ابھی وه تين
سال انتظار کرے۔ محمد راضی ہو گيا اور اسی عرصہ ميں کچھ دن بعد
اس نے سعوده سے شادی کرلی جو کہ اسکے ايک پيروکار کی بيوه
تھی۔

محمد نے اس کے بعد کئی عورتوں پر مشتمل ايک حرم بنا ليا۔ اس نے
اپنی رس بھری ممتا رکھنے والی بيوی کی کمی پوری کرنے کيلئے
بہت ساری جوان عورتيں رکھ ليں۔ وه مسلسل اپنی بيويوں اور رکھيلوں
کی تعداد ميں اضافہ کرتا رہا ،ليکن ان ميں سے کسی بھی نے بھی
اسکی جذباتی ضروريات کو پورا نہيں کيا جس طرح خديجہ نے کيا۔
اسکو اپنے اندر چھپے ہوے ايک بچّ ے کيلئے ماں کی ضرورت تھی،
اور يہ سب کچھ اس کی کمسن بيوياں نہ کر سکيں اس شخص کيلئے جو
انکے دادا جيسا تھا۔

اپنے نصب العين پر محمد کا يقين
ايّام نوجوانی سے ہی محمد اقز کے ساالنہ ميلے ميں جايا کرتا تھا۔ جہاں
پر ہر جگہ سے لوگ خريدوفروخت اور کھيل تماشے کيلئے آيا کرتے
تھے۔ وہاں پر انہماک سے سننے والے حاضرين مجلس کو عيسائی
مبّلغ بائبل ميں بيان کرده پيغمبروں کی کہانياں سنايا کرتے تھے۔ محمد
ان کہانيوں سے مسحور ہوتا تھا۔ اس کے کمسن ذھن پر جو چيزيں چھا
گئيں تھيں وه تھيں ان پيغمبروں کی تعظيم اور ان سے محبت " پيغمبر
بننا کتنا عظيم ہوگا کہ جسے ہر کوئی چاہے اور اس سے ڈرے" کہانياں
سننے کے دوران اس نے يہ ضرور سوچا ہو گا۔ اس کی زوجہ نے
اسکو باور کروا ديا کہ وه پيغمبر ہے اور اسکے خواب حقيقت کا روپ
دھار چکے ہيں۔ ايسے لگتا ہے جيسے خدا نے اس پر ترس کھا ليا اور
اسکو تمام لوگوں ميں سے چن ليا اور اسکا مرتبہ بلند کر ديا اور يہ کہ
وه دوسروں کو دعوت دے کہ اس کی اطاعت کی جاۓ۔ محمد کے
خياالت عظيم تھے۔ در حقيقت يہ وہی پر شکوه تصوّ رات تھے اور اس
کا ال محدود کاميابيوں کے حصول ميں غير متزلزل يقين جس نے

اسکے پيرو کاروں کے دلوں ميں چراغ روشن کر دئيے کہ وه بلندی پر
پہنچے اور اسکے نصب العين کو بام عروج تک پہنچائيں اور
اسکےلئے سياسی اقتال ،لوٹ مار اور يہاں تک کہ اپنے خود کے والدين
کا قتل بھی اس نصب العين کے حصول ميں روا ہے۔ ان پرشکوه
نظريات کے مشکور ہيں جسکی وجہ سے اسے ہميشہ يہ احساس رہا کہ
وه خصوصی مراعات کا استحقاق رکھتا ہے۔
محمد جوڑ توڑ اور استحصالی ہتھکنڈوں کے استعمال کا ماہر تھا۔ اس
نے ذاتی حيثيت ميں کسی بھی جنگ ميں حصّہ لئے بغير ايک بڑی
سلطنت قائم کر لی۔ غير دنياوی جزآؤں اور ال متناہی بہشتی عيش و
نشاط کے وعدوں سے اسنے اپنے مريدوں کو اس کی خاطر جنگ
کرنے پر آماده کر ليا ،اور اس کے نصب العين کے حصول ميں ان کی
دولت خرچ کروائی ،انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ،اس کو امير
بنانے اور اقتدار کی بلنديوں پر پہنچانے کی خاطر لوٹ مار اور سب
کچھ کيا۔
خود پرست جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہوتے ہيں۔ وه خود بھی ال محالہ
خود فريبی کا شکار ہوتے ہيں۔ وه غير ارادی طور پر اپنی انا کو شان
و شوکت عطا کرتے ہيں اور انکاری ہوتے ہيں اپنے ناقابل برداشت
گئے گذرے ظاہر پن سے۔ حقيقت سے انکار کی ديواروں ميں محصور
وه اپنے اوپر رعب دار چمکتے ہوۓ چہرے چڑھا ليتے ہيں۔ اس خود
فريبی کی منزل مقصود يہ ہے کہ وه مخالف سمّت سے آنے والی تنقيد
اور خدشات کے متالطم سمندر کيلئے اندر آنا ناممکن بنا ديں۔ خود
پرست ذھنی بيماری کی حد تک جھوٹے ہوتے ہيں ،انکو اپنے جھوٹوں

پر مکمل يقين ہوتا ہے اور وه بہت بری طرح سے مجّ روع ہو جاتے ہيں
اگر ان کے ساتھ کوئی اختالف کرے۔
ويکنن کہتا ہے " ،خود پرست ہر سؤ چھائی ہوئی اداسی اور غمگينی کو
ختم کرنے کيلئے کسی ڈرامے اور ہلچل کی تالش ميں ہوتے ہيں۔ يہ
کہنے کی کوئی ضرورت نہيں کہ جھوٹی شخصيت کے حامل خود
پرست کے سامنے پرشکوه مستقبل کے منظر کا اور اسکی جستجو اور
اسکی منزل مقصود کا ايک دوسرے سے مطابقت رکھنا ضروری ہے۔
انکو اسکی خيالی صورت اور انکے استحقاق اور يکتائی کو ہم انداز
ہونا چاہئے۔"
اس امر سے يہ وضاحت ملتی ہے کہ کيوں محمد مسلسل برسرپيکار
رہا۔ يہ ڈرامہ اور ہلچل خود پرستی کی خوراک تھی۔ تاہم ،وه ايماندار
تھا کيونکہ خود پرست سب سے پہلے خود ہی اپنی گپ گوئی کا ماننے
واال ہوتا ہے۔
ڈاکٹر ويکنن وضاحت کرتا ہے " ،يہ الزم ہےکہ خود پرست کا حق پر
ہونا غير يقينی ہے )خود پرست بسا اوقات سچ کی پرکھ ميں ناکام ہو
جاتے ہيں( يہ قابل يقين ہے کہ خود پرست اکثر اپنی ہی قصّہ خوانيوں
پر يقين رکھتے ہيں۔ وه اپنی بيمار فطرت اور خود فريبی کی اساس سے
ناآشنا ہوتے ہيں اور اسی لئے وه تکنيکی اعتبار سے صاحب نظر نہيں
ہوتے۔ )گو وه شاذوناذر ہی فريب نظری ،بے ہنگم گفتگو اور بےترتيب
اور ہيجان آميزی ميں مبتال ہوتے ہيں( خودپرستی کا انتہائی محتاط
ترجمہ يہ ہے کہ وه ذھنی مريض ہوتے ہيں۔"
ويکنن کہتا ہے کہ اگرچہ خود پرست خود فريبی کے ماسٹر ہوتے ہيں
مگر وه انتہائی بدانديش ٹھگ بھی ہوتے ہيں۔ " عمومی اعتبار سے

جھوٹ کيا اور سچ کيا ،حقيقت کيا ہے اور خود ساختہ عقيده کيا ،کيا
خود ايجاد کيا ہوا ہے اور کيا حقيقت ميں موجود ،غلط کيا ہے اور صيح
کيا يہ سب جانتے ہوتے ہيں۔ خود پرست سوجھ بوجھ رکھتے ہوۓ بھی
واقعات کا وه رخ اختيار کريں گے جو بڑھا چڑھا کر بتايا گيا ہو،جنـّوں
پريوں کی کہانياں اور ايک غير حقيقی زندگی۔ وه اپنی ہی ديو ماال کی
پوشاک پہنے ہوۓ ہوتے ہيں۔ خود پرست حقيقت سے زياده افسانويت
ميں رہنا بہتر محسوس کرتے ہيں ــ ليکن يہ کبھی ان کی آنکھ سے
اوجھل نہيں ہوتا کہ يہ محض ايک افسانہ ہی ہے۔ خود پرست کو اپنی
ذھنی صالحيتوں پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے ،چيزوں کے انتخاب کا
مکمل ادراک اور مقصديّت پر مرتکز۔ اسکا عمل کسی ارادے کے تحت
خاص سمت ميں ہوتا ہے۔ وه بہت چابک دست ہوتا ہے اور اسکی فريب
نظری اس کے داؤ پيچ کے تابع ہوتی ہے۔ اسطرح اسکی گرگٹ کی
طرح رنگ بدلنے کی صالحيت ،اس کا برتاؤ اور اسکا پيسے پر يقين
کامل۔ خود پرست کی کوشش ہوتی ہے کہ وه اپنے انتہائی قريبی اور
پيارے کو اپنی فريب نظری اور جھوٹی ذات کو مظبوط کرنے کيلئے
تيار کرے۔" محمد کے معاملے ميں يہ کردار خديجہ نے نبھايا۔
اس کو سمجھنا قدرے دشوار ہے۔ ايک طرف تو ويکنن کہتاہے کہ خود
پرست کی نظروں سے قطعآ يہ اوجھل نہيں ہوتا کہ وه سب کچھ ايک
افسانہ ہے اور دوسری طرف وه يہ کہتا ہے کہ خود پرست کی حقيقت
پر گرفت غير يقينی ہوتی ہے اور وه اپنی سخن سازی پر يقين رکھتا
ہے۔ اگرچہ عام فہم کے انسان کيلئے يہ ايک منطقی معمہ ہے ،ليکن يہ
ايک خود پرست کيلئے کوئی مسئلہ نہيں کيونکہ وه جھوٹ بولتا ہوتا ہے
اور وه خود ہی اپنے آپ کو قائل کر ليتا ہے کہ وه قطعی سچ ہے اور
جب چاہے ضرورت کے تحت کہانی تبديل کر ليتا ہے۔

کسی چيز کو صيح ماننے کيلئے ہمارا يہ رجحان ہوتا ہے کہ ايک
شخص يا تو پاگل ہے اور يا وه جھوٹ بول رہا ہے اور ان دونوں کا
ايک ہی وقت ميں ہونا نا ممکن ہے۔ يہ صيح نہيں ہے۔ اکثراوقات مجرم
سزا سے بچنے کيلئے پاگل ہونے کا سہارا ليتے ہيں۔ معاشره ،بشمول
صحت دماغی کے معالج ،اکثر اس دھوکے ميں آجاتے ہيں۔ يہ حماقت
نامعقولی کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ ايک اٹھاون سالہ بوڑھے شخص
حيمزپيکيزه کو مالزمت سے اسلئے برطرف کرديا گيا تھا کہ وه کام
کے دوران اپنا وقت بڑوں کيلئے مختص انٹرنيٹ چيٹ روم ميں گزارتا
تھا۔ اس نے اپنے مالکان IBMپر مق ّدمہ کر ديا کہ اسکی مالزمت سے
برخواستگی غلط ہے۔ اور دعوی يہ تھا کہ وه اونالئن چيٹ روم ميں
جانے کا عادی ہے اور  IBMوالوں کو چاہئيے کہ وه اس سے ہمدردی
کريں اسکا عالج کروائيں ناں کہ اسکو نوکری سے نکال ديں۔ اسکو
ہرجانے کے طور پر  $ 5,000,000ڈالر ملے۔
سچ تو يہ ہے کہ خود پرستوں کو اپنی حرکات کا مکمل علم ہوتا ہے۔
نيو يارک ميں ايک سيريل کـّلر ڈيوڈ برکووز جو اپنے آپ کو Son of
”“ Samکہالتا تھا ،سزآۓ موت سے بچ گيا کيونکہ اس کے جرآئم
اسقدر بے وجہ تھے کہ ہر کسی کا خيال تھا کہ وه پاگل پن ميں سب
کچھ کرتارہا ہے اور انکيلئے ذمہ دار نہيں ہے۔ درحقيقت وه جانتا تھا کہ
وه جو کچھ کررہا ہے صيح نہيں ہے۔ خود پرست خواہش کرتا ہے کہ
اسکو توّ جع ملے اور وه اپنے پيچھے نشانياں چھوڑ جاتا ہے۔ اپنے
اردگرد اس معاملے ميں نامی گرامی شخصيات کے اکٹھا ہونے سے جو
فرحت اسکو حاصل تھی وه اسکو مق ّدمے سے بّری ہونے سے زياده اہم
لگ رہی تھی۔ شہرت اور شان وشوکت کی سہانی دھوپ کے مزے وه

نہيں چھوڑ سکتا تھا۔ برکووزنے جو کچھ کيا وه خودپرستانہ ابتری سے
مطابقت رکھتا ہے۔ جب وه پکڑا گيا اور اس کو جيل ميں بند کرديا گيا ،
اس نے فيصلہ کيا کہ وه دوباره حيات يافتہ کرسچين ہے۔ يہ اس نے
پہلے کيوں نہيں کيا ؟ کيا جيل ميں اس کے دماغ کی سرجری ہوئی
تھی؟ نہيں! اس نے صرف اسلئے اپنی حکمت عملی تبديل کی کہ وه
دوسروں کی توجّ ع حاصل کر سکے جس کی اسکو شديد خواہش تھی۔
جيل ميں تو بس يہی ممکن تھا کہ وه پارسائی کا جھوٹا لباده اوڑھ لے۔
خود پرست گرگٹ کی طرح ہوتے ہيں۔ وه بڑی احتياط سے دوسروں کا
جائزه ليتے رہتے ہيں کہ کسطرح انکو زياده سے زياده توجّ ع مل سکتی
ہے اور وه ويسا ہی کرنا شروع کرديتے ہيں۔
خود پرست اپنی حرکات سے آگاه ہوتے ہيں۔ انکو صيح اور غلط کی
تميز ہوتی ہے۔ ان کو توجّ ع کی ضرورت ہوتی ہے اور وه اس کيلئے
کچھ بھی کر سکتے ہيں۔ اگر انکو اس کے حصول کيلئے قتل کی
وارداتوں کا ايک سلسہ شروع کرنا پڑے تو وه يہ بھی کرسکتے ہيں ،وه
سيريل کـّلر بن جاتے ہيں؛ اگر ان کو يہ سب کچھ مذھبی روپ دھارنے
ميں ملے تو وه ايسا کرليں گے اور وہی کچھ وه بن جاتے ہيں۔
بڑی حد تک سيريل کـّلر اورايک سگرٹ نوشی کےعادی کا آپس ميں
موازنہ کيا جاسکتا ہے۔ دونوں ہی يہ جانتے ہيں کہ وه غلط کررہے ہيں۔
تاہم انکی مجبورياں انکی قوّ ت ارادی پر حاوی ہو جاتی ہيں۔ سگرٹ
نوشی کرنے واال خود کو آہستہ آہستہ مارتا ہے ،ايک وقت ميں ايک
سگرٹ ،اور ايک سيريل کـّلر دوسروں کو مارتا ہے۔ سگرٹ نوشی
کرنے واالاسے کيوں نہيں چھوڑتا جبکہ اس کو معلوم ہے کہ نکوٹين
اس کے لئے مہلک ہے ؟ وه اس لئے کہ اسکو اسکی لت پڑ چکی ہوتی

ہے ،اسطرح خود پرستی والی ذھنی مرض ميں مبتال لوگ بھی گردوں
سے ملحقہ غدودوں سے خارج ہونے والی رطوبتوں کے دباؤ اور خدا
کو اپنے مقصد کيلئےاستعمال کرنے کے جوش اور ولولےکے عادی ہو
چکے ہوتے ہيں ۔ توّ جع حاصل کرنے کی خواہش اتنی شديد ہوتی ہے
کہ وه جانتے بوجھتے ہوۓ بھی اپنی جانوں اور آزادی کو خطرے ميں
ڈال سکتے ہيں۔
خود پرست اپنے برے اعمال سے آگاه ہوتے ہيں اور اس ميں غلط بات
يہ ہے کہ وه پسند نہيں کرتے کہ ان کے ساتھ بھی ايسا ہو۔ محمد نے
ديہاتوں پر حملے کئے اور نہتھے لوگوں کا قتل عام کرنے کے بعد انکا
مال اسباب لوٹ ليا۔ مگر اس نے اذيّتيں ديکر اس شخص کو ہالک کرديا
جس نے اس کے چراۓ ہوۓ اونٹوں کو چوری کرنے کی خاطر اونٹوں
کے گلہ بان کو ہالک کيا تھا۔ وه ان حملوں کے نتيجے ميں ہاتھ آنے
والی عورتوں کے ساتھ ،حاالنکہ وه ابھی تک شادی شده تھيں ،زنابالجبّر
کا مرتکب ہؤا مگر اس کيلئے يہ ناقابل برداشت تھا کو کوئی اور اسکی
بيويوں کی طرف نگاه اٹھا کر ديکھے بھی۔ اس نے اپنی بيويوں کو حکم
ديا کہ وه اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھيں۔ اس نے دوسروں کولوٹ مار
اور قتل و غارت سے منع کيا مگر اپنے لئے اسکو جائز قرار ديا۔ بطور
ايک خود پرست اس کو يقين تھا کہ اسکو استحقاق حاصل ہے کہ وه جو
چاہے کرے۔ محمد ميں دونوں برائياں تھيں۔ وه جھوٹا بھی تھا اور پاگل
بھی۔ يہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خود پرستی کے ذھنی
مرض ميں مبتال ہوں۔

کيا اہل مـّکہ محمد کو ايماندار کہتے تھے؟
مسلمان دعوی کرتے ہيں کہ محمد ايک ايماندار شخص کے طور پر
جانا جاتا تھا اور اہل مـّکہ اس کو امين کہھ کر پکارتے تھے۔ ہم بڑی
آسانی سے کہھ سکتے ہيں کہ يہ صيح نہيں ہے۔ امين کا لقب ان لوگوں
کيلئے استعمال ہوتا تھا جو دوسروں کے ايما پر تجارتی مال کی
خريدوفروخت کرتے تھے۔ اس پيشے کی بنا پر کسی کو سکول کا
ٹرسٹی ) (Trusteeيا شہر کا ٹرسٹی کہا جاتاہے۔ امين کا لقب بھی
اسطرح کے پيشوں سے متعلقہ لوگوں کا ليبل تھا۔ اس کی چند مثاليں
يوں ہيں :امين المکتبہ) (Trustee of Libraryامين الشرطا اور مجلس
االمونا وغيره۔
ابوالعص ،زينب )دختر محمد( کے خاوند کو بھی امين کہتے تھے
کيونکہ يہ اسکا پيشہ تھا۔ جب تک زبردستی ايسا نہيں کيا گيا وه ايمان
نہيں اليا تھا۔ محمد نے زينب کو حکم ديا تھا کہ اسکو چھوڑ دو اگر وه
ايمان نہ الۓ۔
محمد نے ايک بار خديجہ کيلئے بطور امين کام کياتھا۔ جب وه اسکا مال
تجارت دمشق لے کر گيا تھا اور اس کے حکم پر اس کو فروخت کيا
تھا۔ اگر مـّکہ والوں نے اس کوقابل اعتبار سمجھا ہوتا تو وه اسوقت
اسکا تمسخر نہ آڑاتے جب اس نے کہا تھا کہ اس کو  Vکی طرف سے
پيغام مال تھا۔ محمد کے اپنے کہنے کے مطابق جو اس نے قرآن ميں
کہا جو اسکو اچھی طرح جانتے ہيں انہوں نے اسکو جھوٹا اور پاگل
کہا۔ )قرآن  (15:6ايک ايسا الزام جسکو اس نے غلط ثابت کرنے کيلئے
اس کی  Vسے تصديق کروائی " :اس لئے تم انکو يادہانی کرواتے رہو

کيونکہ تم اپنے  Vکے کرم سے نہ تو پاگل ہو اور نہ جھوٹ بولنے
والے"۔ )قرآن(52:29۔

پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی
حکمت عملی پر مزيد بيان
جيسا کہ پچھلے باب ميں بيان کيا گيا ہے کہ محمد نے اپنے پيروکاروں
کوانکے خاندانوں سے جدا کرديا تاکہ انکا اپنے رشتہ داروں سے کوئی
رابطہ نہ رہے اور کـ ّلی طور پر محمد کے زير اثر رہيں۔ اس نے اپنے
مّکہ والے پيروکاروں کوحکم ديا جو ہجرت کرکے مدينہ آۓ تھے کہ وه
اپنے گھر والوں اور اہل و عيال سے کوئی رابطہ نہ رکھيں۔ انکو يہ
تمبّيح کرنے کے باوجود چند لوگوں نے ايسا کيا کيونکہ انکو اپنی گذر
اوقات کرنے کيلئے رقم کی ضرورت تھی۔ ان پر پابندی لگانے کيلئے
اس نے مندجہ ذيل آيات کے ذريعے انکو  Vسے حکم دلوايا۔
اے ايمان والو ! ميرے اور اپنے دشمنوں کو دوست)يا محافظ(
مت بناؤ۔ انکيلئے)تمہارے( دل ميں چاہت نہ ہو۔ جبکہ وه اس سچ
کو ٹھکرا چکے ہيں جو تماری طرف بھيجا گيا۔ اور )اس کے
برعکس( انہوں نے پيغمبر کو اور تم کو )تمہارےگھروں سے(
نکال ديا)صرف( اسلئے کہ تم نے ` کو اپنا داتا مان ليا ! اگر تم
ميرے بتاۓ رستے پر چلنے کيلئے نکل آۓ ہو اور مجھ سے ہی
جزآء مانگتے ہو)انکو اپنا دوست مت سمجھو( ان سے کوئی
خف ّيہ سنگت ) اور دوستی (مت رکھو  :کيونکہ مجھے اسکا خوب
علم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور تم ميں سے

جو کوئی بھی يہ کررہا ہے وه صراط مستقيم سے بھٹک گيا
ہے۔
محبت سے ہاتھ کھينج لينے کی طلب ہميں بعد ميں نازل ہونے والی آيات
ميں بھی ملتی ہے۔
اے ايمان والو! اگر تمارے )ماں( باپ اور )بہن( بھائی ايمان کے
مقابل کفر کو پسند کريں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ جو ان سے
دوستی رکھيں وه ظالم ہيں۔ )قرآن (9:23
کيوں محمد اتنا بيتاب تھا کہ اپنے مريدوں کو سب سے الگ کر لے؟
ويکنن وضاحت کرتا ہے " خود پرست مسلک کا مرکزی پيشوا ہوتا ہے۔
ديگر پيشواؤں کی مانند اسکو اپنے جتھے سے مکمل اطاعت مطلوب
ہوتی ہے :اپنی شريک حيات سے  ،اپنے بچوں سے ،ديگر افراد خانہ
سے اور ہم رکابوں سے۔ وه محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنے مريدوں
کی طرف سے خصوصی برتاؤ اور اپنے لئے حمد وثناء کا استحقاق
حاصل ہے۔ وه ادھر ادھر بھٹکنے والے ميمنوں کو سخت سزا ديتا ہے۔
وه ڈسپلن ،اسکی تعليمات سے مکمل ہم آہنگی ،اورمشترکہ منزل مقصود
جيسے مقاصد کو ان پرٹھونستا ہے۔ حقيقت ميں جتنی کم اس کے مقاصد
کی تعميل کی گئی ہوــ وه بطور آقا اتنا ہی سختگير ہو جائے گا اور
اپنے مريدوں کی زياده نفوذ پزير برين واشنگ کرے گا۔"
محمد جو کچھ ابھی نہيں کرپايا تھا وه يہ تھا کہ اسکے چند پيروکارابھی
تک مدينہ ميں قيام پذير تھے جہاں پر اگر ان پر حاالت تنگ ہو جاتے
تو وه دوباره اپنے اہل خانہ سے مل سکتے تھے۔ اپنے مريدوں کو
دوسروں سے الک کر کے مسلک کا روحانی پيشواء انکو ايک احاطے
ميں بند کر ليتا ہے جہاں وه انکی برين واشنگ کر سکے اور انکے

اوپر اپنا مکمل تسلط جما سکے۔ پہلے پہل محمد نے اپنے مريدوں کو
اباسينيا بھيج ديا ليکن بعد ميں جب اس نے يثرب کے عربوں کے ساتھ
معاہده کرليا تو اس نے اس شہر کو اپنے احاطے کے طور پر چن ليا۔
اس نے شہر کا نام بھی تبديل کرديا اور يثرب کی بجائے اسکو مدينہ کہا
)يا مدينہ ة النبی يعنی پيغمبر کا شہر(
ويکنن کہتا ہے " ،اکثر غير ارادی طور پرــ خود پرست کے ايک
چھوٹے فرقے کے ممبران اس کے اپنے تعمير کرده نئے نئے قصبے
ميں قيام کرتے ہينــ ان پر وه ايسی ذھنی بيماری جو تکليف ده مغالطوں،
'دشمنيوں' ،اسطوراتی داستانوں ،اور الہامی منظرناموں سے لبريز ہوتی
ہيں جن کا وه خود بھی حصہ ہوتا ہے اور اسکا اگر تمسخر اڑايا جائے
تو وه سب کچھ ان پر تھونپ ديتا ہے۔"
اس عبارت پر غور کيجيئے يہ کسقدر محمد اور اور ديگر مسلمانوں پر
جو آج بھی ايذا رسانی کے مغالطوں ميں مبتال ہيں اور انکو ہر طرف
دشمن نظر آتے ہيں ،منطبق ہوتی ہے۔ اسطوراتی کہانياں جيسا کہ
فرشتے ،جنوّ ں پريوں کے قصّے ،معراج )محمد کا آسمانوں پر جانا(
اور روز محشر وغيره وغيره ۔
ويکنن کے مطابق " خو پرست کے ذھن کی گہرائيوں ميں يہ رچا ہوا
ہوتا ہے کہ اس سے نچلے درجے کے ،گمراه ہونے والے  ،اور طاقتور
ب ّد خواه لوگ اسکو اذيّتيں دے رہے ہيں ،ايسا سوچنے سے نفسياتی
طور پر متحرک دو مقاصد پورے ہوتے ہيں۔ اسطرح سے خودپرست
کی شان وشوکت بڑھتی ہے اور وه دوسروں سے قريبی ميل جول سے
بچا رہتا ہے۔"

ويکنن رقم طراز ہے" ،خود پرست دعوی کرتا ہے کہ وه شک وشبہ
سے باال تر ہے ،عالی ہے ،قابل ہے ،ماہر ہے ،قادرمطلق ہے ،عالم
الغيب ہے۔ وه اکثر جھوٹ بولتاہے اور بول بچن کے سہارے بے بنياد
دعوں کو تقويت پہنچاتا ہے۔ اپنے مسلک کے اندرونی معامالت ميں وه
محترم ہونے کی اميد رکھتا ہے اور تعريف اور چاپلوسی کی اور
مسلسل توجع کی ضرورت جو اسکی زمينی حقائق سے دور قصّے
کہانيوں سے اخذ کرده معلومات سے مطابقت رکھتی ہوں۔ وه اپنی خواب
خياليوں کے مطابق دوباره سہ باره وضاحتيں گڑھ ليتا ہے۔ اس کی سوچ
تحمکانہ ہوتی ہے ،بے لچک اور کڑی اصولياتی ہوتی ہے۔ وه آزادی
فکر کو اچھا نہيں سمجھتا اور نہ ہی آزادی تقرير اور تکثريت کو ،اور
تنقيد اور اختالف رآۓ کو برداشت نہيں کرتا۔ وه طلب کرتا ہےــ
اوراکثر اسکو مل بھی جاتا ہےــ مکمل بھروسہ اور دوسروں سے
چھٹکارا اور فيصلہ سازی پر مکمل اختيار۔ اپنےمسلک ميں شامل
لوگوں کو بذريعہ طاقت وه نـّقادوں کا دشمن بنا ديتا ہے ،اور حـّکام باال
کا ،اداروں کا ،اور اسکے ذاتی دشمنوں يا ذرائع ابالغ کاــ اگر وه اس
کے اعمال پر سے پرده اٹھائيں اور سچ کو سامنے الئيں۔ وه باہر سے
آنے والی انفرميشن پر کڑی نظر رکھتا ہے ،اس کی کانٹ چھانٹ
کرکے اپنے محبوس سامعين تک صرف اپنی انتخاب کرده معلومات اور
تجّ زيات ہی پہنچنے ديتا ہے۔"
خود پرست کی خصوصيات کی تشريح کرتے ہوۓ ويکنن نے انجانے
ميں تعجّ ب خيز درستگی کے ساتھ محمد کے ذھن کو اور مسلمانوں کے
ذھنی رجحان کی حقيقت بيان کردی۔ مسلمان اس حد تک خود پرست ہيں
کہ وه اپنے پيغمبر کی نقـّالی کرتے ہيں۔

اسالم اور خود پرست کے مسلک کا باہم موازنہ
خو د پرست کے مسلک کے احوال درج ذيل ہيں۔ پہلے ہم يہ ديکھتے
ہيں کہ ويکنن خود پرست کے مسلک کے بارے ميں کيا کہتا ہے اور
اس کے بعد محمد کی زندگی ميں پيش آنے والے واقعات کا تذکره
کرونگا اور قاری پر منحصر ہوگا کہ وه فيصلہ کرے کيا وه آپس ميں
ميل کھاتے ہيں يا نہيں۔
خود پرست کا مسلک "مشنری" اور "سامراجی" ہوتا ہے۔ وه
ہميشہ نئے لوگوں کو پھانسنے کے چکر ميں ہوتا ہے۔ اس ميں
اپنے رفيق حيات کے دوست ،اپنی بيٹيوں کی سہيلياں ،اپنے
ہمسائے اور رفيق کار ہوتے ہيں۔ وه فوری طور پر انکو اپنے
عقيدے کا ہم خيال بنانے کی کوشش کرتا ہے ــ ان کو قائل کرنے
کے دوران عمل وه کسقدر شاندار اور قابل تحسين ہوتا ہے باالفاظ
ديگر وه انکو خودپرستی کی غذا کے وسائل مہيا کررہا ہوتا ہے۔
رويہ اکثر مختلف ہوتا ہے
'بھرتی کرنے کے مشن' ميں اس کا ّ
اس برتاؤ سے جو وه اپنےمسلک ميں پہلے سے موجود لوگوں
کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ نئے معترفوں اور جن کا مذھب تبديل کيا
جا سکتا ہو اور اس کی فہرست ميں شامل ہو سکتے ہوں ،
شروع ميں ان کے دل جيتنے کی غرض سے خودپرست بہت
دھيان دينے واال ،دردمندانہ ،نصيحت آميز ،لچکدار اور خود کو
رويہ اختيار کرتا ہے۔ اور اپنے گھر ميں
مٹانے واال اور مددگارانہ ّ
وه ايک "کہنہ مشق" پيشہ ور کی طرح ظالم  ،زبردستی اپنی بات
منوانے واال ،مرضی کا مالک ،رائے تھومپنے واال ،اودّ ھمی اور
استحصال کننده ہوتا ہے۔

اپنے اجتماع کے ليڈر ہونے کے ناطے خود پرست محسوس کرتا
ہے کہ وه خصوصی مراعات ،اور وه فوائيد جو دوسروں کو
حاصل نہيں انکا استحقاق رکھتا ہے ۔ وه توقع رکھتا ہے کہ سر
سے ليکر پاؤں تک اسکا احترام کيا جائے اور اسکو حق حاصل
ہو گا کہ وه جس کی چاہے دولت کو آزادانہ استعمال کرے اور وه
ان قوانين سے مستثنی ہو جو اس نے خود ہی بنائے ہوں) اگر
اسطرح کی خالف ورزی نشاط انگيز يا فائده مند ہو(۔
انتہائی خاص معامالت ميں خود پرست اپنے آپکو قانون ــ کسی
تصور کرتا ہے۔ يہ طمطراق اور
قسم کے بھی قانون سے م ّبراء ّ
متک ّبرانہ اعتقاد مجرمانہ اقدام کی طرف رہنمائی کرتا ہے جيسا کہ
زنائے محرم اور کثير زوجی اور حـّکام باال کے ساتھ تواتر سے
رونما ٹکراؤ۔
اسليئے خودپرست بسا اوقات شديد گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے
اور ان پر جو اس کے فرقے سے خارج ہوجاتے ہيں شديد ّردعمل
ظاہر ہوتا ہے۔ اسی دوران بہت کچھ ايسا ہو رہا ہوتا ہے جس کو
وه چاہتا ہے کہ پردے ميں ہی ڈھکا رہے۔ مزيد برآں ايک خود
پرست اپنے ذاتی مقام کو اوپر نيچے ہوتا ديکھ کر اس کو
استحکام دينے کی خاطر اپنے شکار کرده لوگوں سے اپنی خود
پرستی کی غذا حاصل کرتا ہے۔ خود پرست کی شخص ّيت ميں ايک
مشکوک توازن ہوتا ہےّ ،رد کيا جانا اس کيلئے خطرناک ہوتا
ہے۔
اسميں مزيد يہ کہ خود پرست کا وسوسوں ميں رہنا اور اپنے
مريدوں کے مذھبی عقائد ميں بے ترتيبی کےرجحانات ،اپنے

اندرخودنگری اور خود آگہی کی کمی ،اوراسکی دوسروں کو
خوش کرنے والی ّحس ظرافت)خود کی ذات ميں تخفيف کی عدم
موجودگی( اور اپنے فرقے کے لوگوں ميں ناخوشی کے باعث
عليحدگی کے خدشات نظر آتے ہيں۔
خود پرست کو ہرسو اور ہرجاء دشمن اور سازشيں نظر آتی ہيں۔
اکثر وه خود کو اندھيرے ميں پوشيده حيرت انگيز طور پر بڑی
قوتوں سے برسرپيکا ايک ستمزده ہيرو)شہيد( کے طور پر
بڑی ّ
پيش کرتا ہے۔ وه اپنی تعليمات سے کسی قسم کے انحراف کی
صورت ميں وه اپنے پيروکاروں کی بدباطنی ،بدشگونی اور
تخريب کاری جيسے معامالت کی خف ّيہ نگرانی کرتا ہے ،لہھذا وه
اپنے جانثاروں کو طاقت پکڑنے سے مانع رکھنے پر ــ کسی بھی
طريقے سے اور ہرطريقے سےــ تال ہوا ہوتا ہے۔
خود پرست انتہائی خطرناک ہوتے ہيں۔
آئيے اب ہم يہ ديکھتے ہيں کہ اس عبارت ميں اور محمد اور اسکے
مذھب کے بارےميں جوکچھ بھی ہم جانتے ہيں ،کوئی مماثلت ہے يا
نہيں ۔
اسالم مشنری بھی ہے اور سامراجی بھی۔ اسالم کا اصل مقصد تو
فتوحات اور حکومت کرنا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ وه ہر کسی کو
اپنے مسلک ميں شامل کرلے اپنے خاندان سے شروع کرکے اپنے
تمام رشتہ داروں تک کو۔ اس نے اپنے سرپرست برگزيده چچا ابو طالب
کو جب وه بستر مرگ پر تھا دعوت اسالم دی۔ اور جب اس معمر
شخص نے انکار کرديا تو محمد نے اس کی خاطر دعا کرنے سے
انکار کيا اور کہا کہ وه جہنم ميں جائے گا۔ اس چيز کا لحاظ رکھتے

ہوئے جو کچھ ابوطالب نے اس کيلئے کيا تھا اس نے رعائت دے دی
اور اسکيلئے دوزخ ميں سزا ميں کمی تجويز کردی اور کہا کہ دوزخ
کی آگ صرف اسکے ٹخنوں تک پہنچے گی۔ تاہم ،اسنے اپنی چچی اور
اسکے بچوں کو اپنا ہمنوا بنا ليا۔
جب محمد ابھی کمزور تھا ،اسکے پيروکار بہت کم تھے وه بہت
شائستہ ،دردمند ،نرم خو ،دوسروں کا خيال رکھنے واال اور انکے کام
آنے واال اور يہاں تک کہ وه مـّکارانہ کسرنفسی بھی کرتا تھا۔ مـّکہ ميں
قيام کے دوران کہی گئی آيات اورمدينہ ميں )جب وه کافی طاقتور ہو
چکا تھا اور نئے لوگوں کو پھانسنے کيلئے رحمدالنہ بناوٹی چہرے کی
ضرورت نہ تھی( کہی گئی آيات آپس ميں بالکل متصادم ہيں۔ مدينہ ميں
آکر وه بڑے رعب سے مطالبے کرتا تھا ،بہت جفا کش ،من مرضياں
کرنے واال ،تند مزاج اور استحصالی روّ يہ اختيار کرچکا تھا۔ وہاں آکر
اس نے ديہاتوں اور قصبوں پر حملے کئے اور نہتھے لوگوں کو قتل
کرنے کے بعد انکو لوٹااور جو بچ گئے انکواطاعت پر مجبور کيا اور
ّ
جزيئے کا مطالبہ کيا اور حکم عدولی کی صورت ميں موت انکا مق ّدر
بنی۔
درج ذيل ہيں مّکہ ميں نازل ہونے والی آيات کی مثاليں:
1۔ اور جو )دل آزار( باتيں يہ لوگ کہتے ہيں انکو سہتے رہو اور
اچھے طريقے سے کناره کش رہو۔)قرآن(73:10
2۔ تم اپنے دين پر ميں اپنے دين پر۔ )قرآن(109:6
3۔ اسلئے صبر کرو اس پر جو کچھ بھی وه کہتے ہيں اور ` کی
حمد بيان کرتے رہو۔ )قرآن (20:103

4۔ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو)قرآن(2:83
5۔ يہ لوگ جو کہتے ہيں ہميں خوب معلوم ہے اور تم ان پر
زبردستی کرنے والے نہيں ہو۔ )قرآن(50:45
عفو ودرگذر کرو؛ نيکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو۔
6۔ ّ
)قرآن(7:119
7۔ تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگذر کرو۔ )قرآن(15:85
8۔ مومنوں سے کہھ دوجو لوگ خدا کے دنوں کی ) جو اعمال
کے دنوں کيلئے مقرر ہيں( توقع نہيں رکھتے ان سے درگذر
کريں تاکہ وه ان لوگوں کو انکے اعمال کا بدلہ ديں۔)قرآن(45:14
9۔ جو لوگ مسلمان ہيں يا عيسائی يايہودی يا ستاره پرست)يعنی
کوئی شخص کسی قوم و مذھب کا ہو( جو خدا اور روز قيامت پر
ايمان الئے گا اور عمل نيک کريگا تو ايسے لوگوں کوان)کے
اعمال( کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا اور )قيامت کے دن( نہ کسی
طرح کا خوف ہوگا اور نہ وه غمناک ہونگے۔ )قرآن(2:62
10۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ايسے طريق سے کہ
اچھا ہو۔ )قرآن29؛(46
ان کا موازنہ م ّدنی آيات سے کريں جب محمد طاقتور ہو گيا تھا۔
1۔ اے اہل ايمان! اپنے نزديک کے کافروں سے جنگ کرو اور
چاہئے کہ وه تم ميں سختی معلوم کريں )قرآن (9:123

2۔ ميں ابھی کافروں کے دلوں ميں رعب و ہيبت ڈال ديتا ہوں تو
انکے سر مار کر اڑا دو ان کا پور پور مار توڑ دو۔)قرآن(8:12
3۔ جو شخص اسالم کے سوا کسی اور دين کا طالب ہو گا اسے
ہرگز قبول نہيں کيا جائۓ گا )قرآن(3:85
4۔ تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کردو)قرآن(9:5
5۔ انکو جہاں پاؤ قتل کردو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکاال
تم بھی انکو نکال دو۔ )قرآن(2:191
6۔ اور ان سے اسوقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے
اور)ملک ميں( خدا کا دين ہو جائے۔ )قرآن(2:193
7۔ ان سے خوب لڑو خدا ان کر تمہارے ہاتھوں سے عذاب ميں
ڈالے گا)قرآن(9:14
8۔ بہانے مت بناؤ تم ايمان النے کے بعد کافر ہو چکے ہواگر ہم
تم ميں سے ايک جماعت کو معاف کرديں اور دوسری جماعت کو
سزا بھی دينگے کيونکہ وه گناه کرتے رہے ہيں۔)قرآن(9:66
9۔ مومنو! مشرک تو پليد ہيں تو اس برس کے بعد وه خانہ کعبہ
کے پاس نہ جانے پائيں۔)قرآن(9:28
10۔ جو لوگ اہل کتاب ميں سے خدا پر ايمان نہيں التے اور نہ
روز آخرت پر يقيں رکھتے ہيں اور نہ ان چيزوں کو حرام
سمجھتے ہيں جو خدا نے اور اسکے رسول نے حرام کی ہيں اور

نہ دين حق کو قبول کرتے ہيں ان سے جنگ کرو يہاں تک کہ
ذليل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزيہ ديں۔)قرآن(9:29
اس امر کی گواہی دينے کيلئے کہ محمد طاقتور ہوجانے کے بعد کسقدر
بدل گيا تھا يہ کافی ہے۔ ايک شريف النفس ،خيال رکھنے واال ،رحمدل
اور نيکی کی تلقين کرنے واالمبلغ ايک طاقت کے زور پر مطالبے
منوانے واال ،جفا کش  ،بےرحم اور من مرضی کرنے واال جابر
حکمران بن چکا تھا۔
جنگ بدر کے بعد ايسا ہوا کہ محمد ميں منتقم مزاجی اورظلم کرنے
والی روح امڈ آئی اور اس نے اسکا اظہار شروع کرديا۔ ميور بيان کرتا
ہے-:
جنگی قيدی اس کے حضور پيش کئے جاتے ،جب وه ہر کسی کا
معائنہ کررہاتھا اس نے غضبناک نظروں سے حارث )محمد کا
چچا زاد ،ايک شاعر اور محمد کا نقـّاد(کے بيٹے نضر کو ديکھا،
'اسکی نظروں ميں ميرے لئے موت جھلک رہی ہے' نضر نے
سرگوشی ميں اپنے ساتھ کھڑے ہوۓ شخص سے کہا 'نہيں ايسا
نہيں ہے' دوسرے نے جواب ديا 'يہ صرف تمہارا اپنا خيال ہے'
بدقسمت قيدی الٹ سمجھ رہا تھا اور مصاب) اپنے ايک دوست
جو مسلمان ہو گيا تھا( بيچ بچاؤ کرانے لے آيا۔ مصاب نے اسکو
ياد داليا کہ اس نے محمد پر ايمان النے سے انکار کيا تھا اور
اسکا تمسخر اڑايا تھا۔ 'آه!' نضر نے کہا 'اگر قريش نے تم کو
قيدی بنايا ہوتا وه کبھی تم کو سزائے موت نہ ديتے'' ،اگر ايسا
ہوتا تو بھی' مصاب نے حقارت سے جواب ديا۔ 'ميں ايسا نہيں
ہوں جيسے تم ہو؛ اسالم نے ہمارے تمام رشتے جدا کرديئے ہيں'

مصاب ،جس نے قيدی پکڑا ہوا تھا اور يہ ديکھتے ہوئے کہ
قيدی اور اسکی وجہ سے تاوان کے طور پر ملنے والی بھاری
رقم ہاتھوں سے پھسل رہی ہےّ ،چاليا 'يہ قيدی ميرا ہے'۔ اسی
لمحے محمد ،جس نے يہ سب کچھ ہوتے ہوئے ديکھ ليا تھا،
بيچ ميں پڑتے ہوئے حکم ديا "،اسکا سرقلم کردو"' ،اور ،اے
خدا' اس نے مزيد کہا 'وه مال غنيمت جو اسکے عوض تم نے
مجھے عطا کرنا تھا اس سے يہ بہتر ہے کہ اسے مار ديا جائے'۔
علی نے فی الفورنضر کا سر قلم کرديا۔
اس کے دو يوم بعد ابھی مدينہ کی طرف آدھا سفر ہی طے ہوا تھا
کہ ايک اور قيدی عقبہ کو سزاۓ موت کيلئے طلب کر ليا گيا ۔
اس نے قسمت آزمائی کے طور پرسمجھانے کی کوشش کی کہ
باقی قيديوں کے برعکس اس کے ساتھ زياده سخت برتاؤ نہ کيا
جاۓ۔ 'کيونکہ تم خدا کے دشمن ہو اور اسکے رسول کے بھی'
محمد نے جواب ديا "اور ميری چھوٹی سی بچی " عقبہ ّچاليا ۔
اپنے اندر بھری ہوئی شديد کڑواہٹ سے 'اسکا خيال کون رکھے
گا'' ،جہنم کی آگ' بے رحم فاتح نے چيخ کر کہا۔ اسی لمحے
کلہاڑے سے اس ستمزده کا سر تن سے جدا کر ديا گيا۔ 'وه
انتہائی بدبخت تھا' محمد نے مزيد کہا "اذ ّيت کننده! خدا اور
اسکے رسول کا منکر اور اسکی کتاب کا! ميں خدا کا شکر ادا
کرتا ہوں کہ اس نے تم کو قتل کرديا اور ميری آنکھوں کو ٹھنڈک
ملی۔"
ايک اور بہت چھوٹی سی داستان ہے جو محمد کی سنگدلی پرمزيد
روشنی ڈالتی ہے۔ جنگ بدر کے قيديوں ميں سے چند اور کو سزاۓ

موت دينے کے بعد جنہوں نے کچھ سال پہلے محمد کی اسوقت بے
عزتی کی تھی جب وه مّکہ ميں تھا ،يہ ايک ايسا فعل ہے جسکو خود
پرست کبھی معاف نہيں کرسکتا تھا ،باقيوں کو تاوان کی خاطر رکھ ليا۔
ان ميں سے ابوالعص دختر محمد زينب کا مذکوره باالخاوند بھی تھا۔
قيديوں کے رشتہ داروں نے اپنے پياروں کی جان بخشی کيلئے وه سب
کچھ مہيا کيا جو ڈاکو نے طلب کيا تھا۔ زينب نے قيمتی موتيوں سے
مزيّن ہار بھيجا جو کہ اسکی شادی کے موقع پر اسکی ماں نے اسکو
ديا تھا۔ اس ہار کو ديکھتے ہی محمد نے پہچان ليا کہ يہ ہار ايک دفعہ
خديجہ نے پہنا تھا۔ محمد کا دل بھر آيا۔ اسنے ابوالعص کو اس شرط پر
آزاد کرنے کی حامی بھر لی اگر زينب اسکو چھوڑ کر مدينہ آجاۓ۔
ديگر قيديوں کو تاوان ادا کرنے کے بعد رہائی ملی۔
پيغمبراتنی صالحيت بھی نہيں رکھتا تھا کہ وه بغير اپنے فائدے کے
کوئی کام کرے اور اسطرح ہی کوئی نيکی کرلے۔ يہاں تک کہ اس کی
طرف سے انعام و اکرام کی بخشيش بھی مطلب سے خالی نہيں تھی وه
اس کے عوض انکے اپنے حلقے ميں النا چاہتا تھا۔
اپنے خاوند کی جان بخشی کی خاطر زينب اپنے باپ کے پاس مدينہ
آگئی اور ابوالعص کو آزاد کر ديا گيا۔ سنہ6ہجری ميں محمد نے 170
مسلح لوگوں کا جتھہ روانہ کيا جسکا مقصد شام سے واپس مکہ آنے
والے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تھا۔ ابوالعص جو اس قافلے کا امين
تھا دوباره پکڑا گيا اور مال غنيمت اور زنده بچ جانے والوں کے ہمراه
مدينہ اليا گيا۔ اپنے خاوند کی گرفتاری کا پتہ چلنے کے بعد زينب مسجد
ميں گئی اور اس نے بلند آواز ميں کہا کہ اس نے ابوالعص کو پناه دے
دی۔ محمد نے اس پناه کو منظور کر ليا اور اعالن کر ديا " اہل ايمان

ايک دوسرے کے محافظ ہيں ،وه جسکو بھی چاہيں پناه دے سکتے ہيں۔
جس کسی کو بھی زينب نے پناه دی ميں بھی اسکو پناه ديتا ہوں"۔
تاہم محمد نے حکم ديا کہ جب تک يہ کافر ہے اس کی شادی جائز نہيں
ہے۔ ابوالعص مکہ واپس آگيا مگر اپنی پياری بيوی کی جدائی برداشت
نہ کرسکا اور اسالم قبول کر ليا تاکہ اس کے ساتھ ره سکے۔ محمد نے
حکم ديا کہ وه دوباره شادی کرے کيونکہ مسلمان ہو جانے کے بعد
اسکی پہلے والی شادی خودبخود فسق ہوگئی ہے۔ صد افسوس کہ زينب
دوباره شادی سے تھوڑی دير بعد ہی بيمار پڑ گئی اور اسکا انتقال ہو
گيا۔
مسلمان اسالم کو امن پسندی اور سالمتی واال مذھب قرار ديتے ہيں،
اور نئے لوگوں کواپنے مذھب ميں پھانسنے کيلئے اپنے چہروں پر
مسکراہٹ سجا ليتے ہيں۔ اور ظاہر کرتے ہيں کہ وه بہت کام آنے والے
ہيں ،منکسرالمزاج ہيں ،اور نئے لوگوں کو راغب کرنے کی خاطر
خصوصی طور پر جب ميڈيا کے سامنے بڑے کچھ زياده ہی مسکراتے
ہيں۔ وه اپنے لوگوں کے اندر مختلف روّ يہ اپناۓ ہوۓ ہوتے ہيں ،اس
وقت وه بہت سخت گير اور حکم چالنے والے ہوتے ہيں۔ جيسے ہی آپ
نے اسالم قبول کر ليا اور آپکا ہنی مون پيريڈ اختتام کو پہنچا ادھر
انہوں نے اپنے مسکرانے والے چہرے کا ماسک اتار پھينکا اور
چابکدست بن گئے ،تندخوئی اور بدعملی پر اتر آۓ۔ پھر نو مسلموں کو
اسالم پر کسی قسم کی انگلی اٹھانے کی اجازت نہيں ہوگی اور ايک
دفعہ دائره اسالم ميں آجانے کے بعد واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ يہ بالکل
ان قاعدوں اور اصولوں کے عين مطابق ہے جو محمد نے خود بنائے

اور اپنائے اور يہی کچھ اسالمی قوانين ميں ڈھل چکا ہے۔ مسالک ميں
بھی يہی قائده ايک تسلسل سے کارفرما ہے۔
محمد يہ سمجھتا تھا کہ اسکو چند ايک خصوصی مراعات کا استحقاق
حاصل ہے جو اسکے پيروکاروں کو نہيں۔ اس نے نہ صرف ان اخالقی
اقدار کو جو اس معاشرے کا حصہ تھيں جس ميں وه خود بھی رہتا تھا
انکی پامالی کی بلکہ اپنے بنائے ہوۓ اصولوں کو بھی تار تار کيا۔ اس
نے وہی کچھ کيا جو اسکو اچھا لگا اور جس وقت اس کے پيروکاروں
کو صدمہ ہوا تواپنے اعمال کو جائز قرار دلوانے کيلئے اور اپنے
نـّقادوں کا منہ بند کرنے کيلئے وه  Vکی طرف سے آيات لے کر آگيا۔
 Vکی آيات اس کے کمر بند ميں ہوتيں تھيں ،جيسے ہی کسی نے
سرگوشی کے طور پر ايک لفظ بھی بوالوه خدا کا منکر ٹھہرا اور
واجب القتل۔ جو کچھ اس نے کہھ ديا وه فصل الخطاب)بحث کا اختتام(
سمجھا جاتا تھا۔ مثاليں کثرت سے موجود ہيں۔ چند ايک يہ ہيں۔

جھوٹ بولنے کا الئيسنس
قرآن اہل ايمان کو چار بيويوں تک محدود رکھتا ہے۔ تاہم محمد نے يہ
سوچا کہ اسے اپنے بناۓ ہوۓ اصول کے تابع نہيں ہونا چاہئے اور
اسنے اپنے  Vسے چند آيات نازل کروا ليں)قرآن (33:49-50جس ميں
اسکو بتايا گيا کہ يہ پابندی اس پر نہيں ہے۔ وه جتنی چاہے عورتيں رکھ
سکتا ہے ،بطور بيوياں ،باندياں اور لونڈياں۔ اس نے مزيد کہا" يہ
صرف تمہارے لئے ہے ۔ ]اے محمد![اورديگر مومنين کيلئے نہيں ۔۔۔
اور يہ سب اسلئے کہ تمہيں کوئی مشکل نہ ہو۔ اور  Vانتہائی مہربان
اور معاف کرنے واال ہے۔"

مشکل کيسی؟ مشکل يہ تھی کيسے اپنی جنسی خواہشات کو قابو ميں
رکھا جائے ،کيسے ايک شائستہ انسان کی طرح ايک ہی بيوی سے
وفادار رہا جائے! کيا ہميں ايک ايسے شخص پر اعتبار کرنا ہے جس
کيلئے اپنی درندگی پر قابو رکھنا مشکل ہے اور جبکہ وه عالی ترين
مخلوق ہے؟ کيا اس کے اعمال اس کے اقوال سے زياده واضع نہيں
ہيں؟ ايک طرف تو وه ايک نجّ س درندے کی طرح زندگی بسر کرتا ہے
اور دوسری جانب اپنے بارے ميں بلند الفاظ ميں اپنی بڑھائی بيان کرتا
ہے اور  Vسے کہلواتا ہے کہ اسکی تعريف کی جائے۔ ياد رہے کہ
ابھی جب وه مکہ ہی ميں تھا اور خديجہ کی دولت پر پلتا تھا اس کو
جرآت نہيں ہوئی کہ اس کے گھر ميں کسی اور عورت کو لے آتا۔ اس
کی تمام من موجياں اس وقت شروع ہوئيں جب وه اقتدار حاصل کرچکا
تھا۔ کيا ہم يہ يقين کرليں کہ جب وه جوان تھا ،قوت مردمی کا مالک تھا
اسکو اپنی عمر سے کافی بڑی عورت کے ساتھ ہمبستری کرنے ميں
کوئی دشواری نہ تھی اور اسکی مشکالت اس وقت ظاہر ہوئيں جب وه
اپنی زندگی کے آخری عشرے ميں داخل ہوا اور جب وه بوڑھا ہوگيا تھا
اور کئی طرح کی بيماريوں ميں مبتال تھا؟ يا ہم اس کی تشريح اسطرح
کريں کہ ايک بوڑھے کو نئی نئی آزادی ملی ہو اور وه وحشی ہو گيا
ہوجيسے ايک بچے کوٹافيوں کے کسی سٹور ميں کھال چھوڑ ديا جاۓ
تو وه اپنے اوپر کوئی حد قائم نہيں کرتا؟
ايک دن محمد اپنی زوجہ حفصہ دختر عمر کے ہاں گيا  ،اسکی ماقات
اپنی خادمہ ماريہ سے ہوگئی ،اسی دوران اس ميں ماريہ کيلئے شہوانی
خواہش پيدا ہو گئی۔ ماريہ قبطی قبيلے کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی
جسے ايک مصری قبيلے کے بزرگ سردارميقاقس نے محمد کيلئے
بطور تحفہ بھيجا تھا۔ اس نے حفصہ کو جھوٹا سنديسہ ديا کہ اس کا والد

اسکو ملنے کا خواہشمند ہے۔ جيسے ہی وه گھر سے نکلی وه ماريہ کو
حفصہ کے بستر پر لے گيا اور اس کے ساتھ صحبت کی۔ يہ جان کر کہ
اسکے والد نے اسے کوئی بالوه نہيں بھيجا ،يہ جاننے کيلئے کہ کيا
ہورہا اور کيوں محمد نے اس سے چھٹکارا حاصل کيا ،وه واپس لوٹی،
وه بہت تلمالئی اور اس نے شور وغوغا شروع کرديا )آه ،عورتيں
ہميشہ عورتيں ہی ہوتيں ہيں !( اس کومطمئن کرنے کيلئے محمد نے
وعده کيا کو وه ماريا کو اپنے اوپر حرام کرلے گا ،تاہم اسکو ابھی تک
اس نوجوان خوبصورت لونڈی سے جنسی لگن تھی۔ وه اپنی قسم کو
کيسے توڑے؟ ہاں يہ تو بڑا آسان ہے جب خدا آپ کی بغل ميں ہو،
ساری کائنات کو تخليق کرنے والے خدا نے سورة تحريم نازل فرمائی
اور اسکو کہا سب ٹھيک ہے ،قسم توڑ سکتے ہو اور اپنی لونڈی سے
ہمبستری بھی کيونکہ وه اسکے "داہنے ہاتھ کی ملکيّت" ہے۔ دراصل
قادرمطلق  Vاب اپنے الڈلے پيغمبر کيلئے ايک بھڑوے کا کردار ادا کر
رہا تھا ،يہاں تک کہ وه اس سے ناراض تھا اور اس نے اس کو ڈانٹا کہ
کيوں اس نے شہوت پرستی سے انکار کيا اور اپنی بيويوں کو خوش
کرنے کيلئے شائستگی کا مظاہره کيا !)اسلئے اس سورة کو اس واقعے
کی نسبت سے موسوم کيا ،تحريم ،منعائی(
اے پيغمبر جو چيز خدا نے تمہارے لئے جائز کی تم اس سے
کناره کشی کيوں کرتے ہو ،کيا)اس سے( اپنی بيويوں کی
خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے واال مہربان ہے۔ خدا نےتم
لوگوں کيلئے تمہاری قسموں کا کـّفاره مقرر کردياہے اور خدا ہی
تمہارا کارساز ہے اور دانا اور حکمت واال ہے۔)قرآن(66:1-2

ابن سعد رقم طرازہے" ،ابوبکر سے روائت ہے کہ  Vکے پيغمبر)اس
پر سالمتی ہو( نے ماريہ کے ساتھ حفصہ کے گھر ميں ہمبستری کی،
جب محمد گھر سے باہر نکل رہا تھا ،حفصہ باہر دروازے پر بيٹھی
تھی )مقفل دروازے کے پيچھے( اس نے پيغمبر سے کہا '،اے  Vکے
پيغمبر۔ تم نے ميرے گھر ميں آج جو کچھ کيا اس کی تو آج ميری باری
تھی؟ ' پيغمبر نے کہا اپنے آپ پر قابو رکھو اور مجھے جانے دو ميں
نے اسکو اپنے آپ پر حرام کرليا' حفصہ نے کہا 'ميں نہيں مانتی جب
تک تم ميرے لئے قسم نہ کھاؤ'۔ پيغمبر نے کہا ' Vکی قسم ميں اسکو
ہاتھ تک نہ لگاؤں گا۔'"
حسب معمول ،مسلمانوں نے قسم توڑ دينے پر بھی محمد کو جائز قرار
ديا۔ کوئی بات نہيں محمد نے جو کچھ بھی کيا ،مسلمان ہميشہ اس کے
ہر عمل کو جائز قرار ديتے ہيں۔ انہوں نے اپنی ذہانت بھی اسکے پاس
جمع کروا دی ہوئی ہے اور عقل کا استعمال ترک کرديا ہوا ہے۔ ابن
سعد کی بات جاری ہے "،قاسم ابن محمد نے کہامحمد کا ماريا سے قطع
تعلقی کا وعده بے وقعت ہے _ يہ خالف ورزی )حرمت( کے ّزمره ميں
نہيں آتا "۔
اگر قسم بے وقعت ہے تو اس نے قسم کھائی ہی کيوں؛ اگر اسکی
کوبھی کئی وقعت نہيں تو پھر اسنے توڑی کيوں؟ اس طرح کی ان گنت
اور بھی کئی مثاليں موجود ہيں جہاں محمد نے نہ صرف عہد شکنی کی
بلکہ حلف اٹھا کر اسکو بھی پامال کيا۔ يہاں پر اسنے خدا کی قسم کھائی
اور يہ بھی اسکيلئے کوئی رکاوٹ نہيں تھی۔ اسکا  Vاسکی ايجاد تھا
اور اسکا اپنا تخيّل بھی اور وه اتنا بيوقوف نہيں تھا کہ وه اپنے تخيّل کو
ہی يہ اجازت ديدے کہ وه اسکو ماريہ کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے

سے منع کردے۔ خدا ايجاد کرنے کا کلـّی مقصد تو يہ تھا کہ وه جو کچھ
چاہے خدا سے منظوری دلوا لے اور اسکو کسی پابندی کا سامنا نہ کرنا
پڑے۔ ايسا خدا جو اس پر پابندياں لگائے پھر تو اسکا پيغمبر بننے کا
مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔
ميرے پاس قران کا جو نسخہ موجود ہے اس ميں سورة تحريم کے ساتھ
حاشيئہ ميں اسکی تفسير )وضاحت( بھی درج ہے:
اسکا ذ کر بھی ہے کہ محمد نے اپنی بيويوں کے ساتھ دن مقرر
کئے ہوۓ تھے ،اور جس دن حفصہ کی باری تھی ،اس دن اسنے
اس کو سنديسا ديا کہ اسکا والد عمر بن خطاب اس کو بال رہا
ہے ،اس نے جب يہ حکم پايا تو وه روانہ ہوگئی۔ پيغمبر نے اپنی
لونڈی ماريا قبطيہ کو باليا جو بعد ميں اسکے بيٹے ابراہيم کی
نجاشی کی طرف سے ايک تحفے کے طور
ماں بھی بنی ،اور جو ّ
پر ملی تھی ،اور اس کے ساتھ مباشرت کی۔ جب حفصہ واپس
لوٹی تو اس نے ديکھا کہ دروازه اندر سے بند تھا۔ وه مقفل
دروازے کے پيچھے بيٹھ گئی اس وقت تک کہ محمد نے اپنا کام
کرليا اور اس کے گھر سے باہر آيا اور اسکے چہرے سے پسينہ
بہھ رہا تھا۔ جب حفصہ نے اسے اس حالت ميں ديکھا اس نے
اسے ڈانٹتے ہوۓ کہا ،تم نے ميری عزت کا احترام نہيں کيا ،تم
نے بہانہ کرکے مجھے گھر سے نکاال تاکہ تم اس لونڈی کے
ساتھ ہمبستری کر سکو اور وه بھی اس دن جب ميری باری تھی
اور تم نے کسی اور کے ساتھ جنسی مالپ کيا۔ تب پيغمبر نے کہا
چپ رہو اگرچہ يہ ميری باندی ہے اور مجھ پر حالل ہے پھر بھی
ميں تمہاری تسلی کی خاطر اسکو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ ليکن

حفصہ نے بالکل ايسا نہيں کيا اور جب پيغمبر چال گيا تو وه اپنے
گھر سے باہر نکلی اور اس ديوار پر دستک دی جو عائشہ اور
اسکے کوراٹر کو عليحده کرتی تھی اور اسکو سب کچھ بتا ديا۔
مسلمانوں کيلئے قسم کے کوئی معنی نہيں ،وه کوئی وعده کر ليتے ہيں
اور جب چاہيں اسکو ترک کر ديتے ہيں۔ بخاری ايک حديث کا ذکر
کرتا ہے جس ميں محمد کہتا ہے V " ،کے کہنے پر اور اسکی رضا
سے ميں اگر کوئی قسم کھاؤں اور بعد ميں مجھے اگر اس سے بہتر مل
جاۓ تو ميں وه اختيار کر ليتا ہوں اور ميں اپنی قسم کا کـّفاره ادا کر
ديتا ہوں۔"
اور اس نے اپنے پيروکاروں کو بھی ايسا کرنے کی نصيحت کی۔ " اگر
تم کبھی قسم کھاؤ اور تم کو بعد ميں پتہ چلے کہ کچھ اور اس سے بہتر
ہے تو کـّفاره ادا کرکے قسم توڑ دو اور وه کرو جو تمہارے لئے بہتر
ہے۔"
مسلمانوں کا کبھی اعتبارنہيں کرنا چاہئے ،ان کے الفاظ کا کوئی مطلب
نہيں ہوتا ،وه وعدوں کے پابند نہيں ہوتے اور انکی قسميں بھی بے
معنی ہوتی ہيں۔ يہ خودپرستانہ نفسياتی ابتری سے بالکل ہم آہنگ ہے۔
خود پرستوں کا اس پر يقين ہوتا ہے کہ انکو ہر چيز کا استحقاق حاصل
ہے جو وه چاہتے ہوں اور کوئی اقرارنامہ ان پر الگو نہيں ہوتا۔

اخالقی اقدار سے روگردانی
ايک دن محمد اپنے منہ بولے بيٹےزيد سے ملنے اس کے گھر گيا وہاں
اس نے اسکی بيوی زينب ) محمد کی ہم نام بيٹی کو اس سے غلط ملط

نہ کريں(کوديکھا ،وه گھر ميں پہننے والے مختصر لباس ميں تھی۔ وه
اس کی خوبصورتی کو سہار نہ سکا اور اس ميں جنسی امنگ بيدار ہو
گئی "،تمام تعريفيں  Vکيلئے ہيں جو بہترين خالق ہے اور جو دلوں کو
بدل ديتا ہے" اس نے جنسی خواہش سے مغلوب ہو کر آہستگی سے کہا
اور گھر سے چال گيا۔ جب زيد کو اس چيز کا علم ہوا تو اس نے
احسانمندی کے جذبے کے تحت اس کو محمد کی خاطر طالق ديدی۔
چند سال قبل محمد نے دعوی کيا تھا کہ وه آسمانوں پر گيا تھا اس نے
کہا تھا کہ وہاں وه ايک عورت سے مال تھا۔ اس نے اس کے بارے ميں
دريافت کيا اور انہوں نے کہا کہ يہ زينب ہے ،زيد کی زوجہ ،اور بعد
ميں اس نے تاريخی مغالطے پر مبنی يہ کہانی زيد کو سنا دی جس نے
يہ سمجھا کہ اس کی شادی تو پہلے ہی آسمانوں پر طے تھی اور بعد
ميں اس نے شادی کی۔ تاہم محمد نے جب زينب کو نيم عرياں لباس ميں
ديکھا ،وه اپنی آسمانوں والی جھوٹی کہانی بھول گيا ،البتہ اس کہانی کو
اس سے بہتر کون جانتا ہو گا کيونکہ معراج واال ساراقصّہ بھی توخود
اسکا اپنا ہی گھڑاہوا ہے۔
جب زيد نے محمد کو بتايا کہ وه اپنی بيوی کو طالق ديديگا تو اس نے
کہا" اپنی بيوی کو اپنے ليئے رکھو اور خدا سے ڈرو")قرآن(33:37
اس کے بعد زيد وہانسے چال گيا ،زينب کے ہونٹوں کی حسين ياديں،
اس کی گ ّداز ٹانگيں ،اس کی ٹھوس چھاتيايوں نے اسکی چولی ميں
بسنے والے  Vکو بيدار کرديا اور اس نے ايک آيت نازل کردی جس
ميں اس نے محمد کی سرزنش کی کہ کيوں وه لوگوں کی تنقيد سے
خوفزده ہے بلکہ اس کو اسکے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تکميل کر
لينی چاہئے۔

اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کيا اور تم
نے بھی احسان کيا يہ کہتے تھے کہ اپنی بيوی کو اپنے پاس
رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور اپنے دل ميں وه بات پوشيده
کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے واال تھا اور تم لوگوں سے
ڈرتے تھے حاالنکہ خداہی اسکا زياده مستحق ہے کہ اس سے
ڈرو اور پھر جب زيد نے اس سے کوئی حاجت نہ رکھی اور
اسکو طالق ديدی تو ہم نے تم سے اسکا نکاح کرديا تو مومنوں
کيلئے ان کے منہ بولے بيٹوں کی بيويوں کے ساتھ نکاح
کرنيکے بارے ميں جب وه ان سے اپنی حاجت نہ رکھيں )يعنی
طالق ديديں( کچھ تنگی نہ رہے اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے
واال تھا۔)قرآن(33:37
اپنی بہو سے شادی کی وجہ سے اسکے اپنے پيروکار بھی شرمندگی
ميں پڑ گئے ،ليکن  Vکے ساتھ کيسے کوئی بحث کرسکتا ہے۔ انکو
چپ کروانے کيلئے خالق کائنات اس کی بغل سے نکل آيا اور ايک آيت
سنائی کہ محمد کسی کا باپ نہيں ہے مگر وه  Vکا پيغمبر ہے اور
آخری نبی ہے)قرآن (33:40اس نے دعوی کيا کہ اسکی زينب سے
شادی  Vنے سرانجام دی تاکہ لوگوں کو بتايا جاسکے کہ کسی سے منہ
بولے رشتے بنانا مکروه ہے۔ چونکہ محمد کو اپنی جنسی خواہشات پر
قابو نہيں ہے اسلئے منہ بولے رشتے بنانا اسالم ميں جائز نہيں اسطرح
ان گنـّت يتيموں کو زندگی ميں دوباره ماں باپ ملنے کے مواقع سے
محروم کرديا۔ کيونکر قادرمطلق خدا منہ بولے رشتے بنانے پر مجروع
ہو جائيگا؟

چھاتيوں سے دودھ پينا
اس موضوع سے متعلق ايک اور بڑی مضحکہ خيز کہانی بھی ہے۔
جب محمد نے گود لينے والے رشتوں کو ممنوع قرار ديديا تو ابو
حضيفہ اور اسکی بيوی سہال جنہوں نے ايک بچہ گود ليا ہوا تھا جس
کا نام سالم تھا ،محمد کے پاس نصيحت لينے آئے " اے  Vکے نبی!
سالم ہمارے ساتھ ہمارے گھر ميں رہائش پذير ہے" سہال نے کہا "اب
وه جوان ہو چکا ہے جيسے کہ مرد ہو جايا کرتے ہيں اور اسکو جنسی
معامالت کی سمجھ آگئی ہے جيسا کہ مردوں کو آجاتی ہے۔" اس عورت
کو جواب ميں محمد نے انتہائی ہوشياری اور چاالکی سے ايک برجستہ
حل تجويز کيا " ،اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پالؤ" اس نے اس عورت
کو کہا " ،ميں کيسے اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پال سکتی ہوں
کيونکہ اب وه پورا مرد ہے" اس نے اضطراب ميں پوچھا ،محمد
مسکرآيا اور کہا  "،ميں يہ جانتاہوں کہ وه ايک جوان آدمی ہے" دراصل
سالم اتنا بڑا ہو چکا تھا) 15سال کا( کہ جنگ بدر ميں حصہ لےسکتا
تھا۔ ايک روائت ميں يہ ہے کہ محمد اس پر ہنسا۔ ميری خواہش يہ ہے
کہ کوئی زيرک لونڈااس کو کہتا کہ مجھے اپنی بيويوں کے پستان
چوسنے دو پھر انکو مجھ سے پرده کرنے کی ضرورت نہيں رہيگی۔
محمد کے نزديک چھاتی سے دودھ پالنے کی صورت ميں ماں واال
رشتہ قائم ہو جاتا ہے اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پال دے جس
نے اسکی کوکھ سے جنم نہ بھی ليا ہو۔ ان روايات سے تحريک پا کر،
مصر ميں جامعئہ اظہر ،جو علوم اسالميہ ميں عالی مقام رکھتی ہے ،
کے ڈاکٹر ّ
عزت عطـّيہ نے ايک طريقہ دريافت کيا جس کے تحت کام
کے دوران مردوں اور عورتوں ميں افتراق کيا جاسکے۔ اس نے فتوی

جاری کيا جس کے مطابق عورتوں کو اجازت دی کہ وه کم ازکم پانچ
دفعہ اپنے مرد رفيق کاروں کو اپنی چھاتيوں سے دودھ پال ديں تاکہ ان
کے درميان خاندانی رشتہ استوار ہو جائے اور وه کام کے دوران تنہائی
ميں اکٹھے ره سکيں "ايک بالغ شخص کو چھاتی سے دودھ پالنے سے
تنہائی ميں ہونے والی مالقاتوں کا مسئلہ نہيں رہتا اور شادی پر پابندی
بھی نہيں لگاتا۔" اس نے يہ قانون بنا ديا۔ "ايک عورت کام کے دوران
اپنے چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہے اور اس کے سامنے اپنے بالوں
کی نمائش کرسکتی ہے جس کو اس نے اپنی چھاتی سے دودھ پاليا
ہو۔"
ہر چند کہ کچھ مسلمانوں کو اس فتوے سے کوئی مسئلہ درپيش نہيں
تھا ،کيونکہ يہ ايک مستند حديث پر مبنی تھا ليکن اس کو قانونی شکل
دينے سے سارے مصر اور دنيائے عرب ميں تہلکہ مچ گيا اور ڈاکٹر
عطيہ کومجبوری کے تحت يہ فتوی واپس لينا پڑا۔

محمد کی پاکيزه رطوبتيں
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ايک مضمون شائع کيا:
اپنی کتاب مذھب اور زندگی ــ روز ّمره کے جديد فتوے ،ميں
مصری مفتی ڈاکٹر علی گما نے لکھا کہ محمد کے صحابہ اسکا
پيشاب پينے سے فيضياب ہوتے تھے اور ايک حديث ميں سے
پيشاب پينے کا ايک واقع بيان کرتا ہے۔" ام ايمان نے پيغمبر کا
پيشاب پيا اور پيغمبر نے اسکو بتايا ' تمہارا پيٹ جہنم کی آگ

ميں نہيں ڈاال جائے گا کيونکہ اس ميں تمہارے آقا رسول خدا
سے متعلق کوئی چيز شامل ہے۔'۔۔۔
الگما مزيد کہتا ہے کہ 'يہ نعمت' اسکے پاک تھوک ،پسينے،
بالوں ،پيشاب اور پيغمبر کے لہو] سے بھی مل سکتی ہے[ ،يہ
اسلئے کہ جو يہ جانتا ہے کہ عشق رسوال cميں]اس سے[
کوئی پليدگی نہيں ہوتی ،بالکل ايسے ہی جيسے ماں کيلئے اس
کے بيٹے کے پاخانے ميں۔ ہمارے آقا رسوال] cکے معاملے
ميں[ تو اس سے بھی زياده ہے کيونکہ ہم اسکو اپنے والد،
بيٹوں اور بيويوں سے زياده چاہتے ہيں ،جو کوئی بھی اسکو
پليد سمجھتا تھا يا سمجھ رہا ہے وه اپنا ايمان بچانے کيلئے توبہ
کرے۔'
اس واقعے کے بعد جو شوروغل مچا ،گما نے اسکا دفاع کرتے
ہوۓ کہا :پيغمبر کا تمام جسم جو ظاہر ہے يا پوشيده ہے بالکل
پاک ہے اور اس ميں کچھ نہيں ہے بشمول اسکی رطوبتوں کے
جو کسی کيلئے مکـّروه )ہوسکتی( ہيں۔ اسکا پسينہ کسی بھی
پرفيوم سے زياده خوشبودار تھا۔ ا ّم حرم اسکا پسينہ جمع کرتی
تھی اور المدينہ کے لوگوں ميں تقسيم کرتی تھی۔'
ڈاکٹر گما نے مزيد کہا ' الحديبيہ کے موقع پر ،سہيل بن عمر کی
حديث کے مطابق ،يہ کہا گيا ' اے خدا ،ميں کسرا]ايران کا
شہنشاه[ کے ساتھ تھا اور قيصر]باظنتين کے شہنشاه[ کے ساتھ
اور ميں نے ديکھا کہ کسی موقع پر بھی انکے ساتھی انکو اتنی
عزت نہيں ديتے تھے جتنی کہ محمد کے صحابی اسکو ديتے
ہيں۔ جيسے ہی محمد نے تھوکا ان ميں سے ايک انتہائی سرعت

سے لپک کر]اسکا تھوک سمبھال ليتا[ اپنے چہرے پر مل ليتا۔
اسی لئے علماء اکرام جن ميں ابن حجراالسکالنی ،البيحاقی،
الدارقتنی اور الحيثمی نے طے کرديا کہ محمد کا تمام جسم پاک
تھا۔
مصر کے محکمہ مذھبی اوقاف کے وزير ڈاکٹر حمدی ذقذوق نے
ڈاکٹر گما کے اس بيان پر شديد تنقيد کی۔ اس نے کہا " ،اس طرح
کے فتوے اسالم کو نقصان پہنچاتے ہيں ،اور دشمنان اسالم کو
فائده ديتے ہيں اور لوگوں کو پسماندگی اور جہالت کی طرف
دھکيلتے ہيں'۔ حکومتی اخبار روزنامہ الحرم ميں ذقذوق نے
مزيد وضاحت کی ' اسطرح کے افسوسناک فتوں] جيسے گما
کے[ نے اسلم کو ڈنمارک ميں شائع شده کارٹونوں سے بھی
زياده نقصان پہنچايا ہے کيونکہ اس دفعہ يہ حرام فعل اسالم کے
دشمنوں کی طرف سے نہيں بلکہ مسلم علماء سے سرزد ہؤا
جنہوں نے عوام کو اسالم کے بارے ميں اسطرح کی رآۓ سے
نوازا ۔۔۔۔'
احاديث کی کتب ميں دونوں چيزيں ہوتی ہيں ،اناج بھی اور
بھوسہ بھی ،ان ميں قابل قبول اور ناقابل قبول دونوں شامل ہيں،
اور يہ اسالم اور مسلمانوں دونوں کيلئے اچھا نہيں ،اگر ہم بار
بار ان ميں شامل آلودگی کو پھيالئيں ۔۔۔۔ ہم ميں سے جو کوئی
بھی مذھب کے نام پر بات کرتا ہے اسکو اسکے بارے ميں
سوچنا چاہئيے ۔۔۔ دنيا تبديل ہو چکی ہے ،حاالت بدل چکے ہيں،
اور يہ مزيد قابل قبول نہيں ہے اور اس ميں کوئی منطق نہيں ہے
کہ مسلم عوام کے دماغوں ميں ڈالی جائيں يہ غليظ کہاوتيں،

بيمار خياالت اور بے بنياد مفروضے جن کی اصل ّيت مکمل طور
پر جھٹالئی جا چکی ہے ۔
اکيڈمی برآۓ اسالمک ريسرچ کے سربراه االظہر شيخ ڈاکٹر
محمد س ّيد طينطاوی نے ممبر اکيڈمی ڈاکٹر گما کے فتوں پر شديد
اعتراض کيا۔ اکيڈمی کے مطابق يہ فتوی آجکل کے حاالت ميں
موزوں نہيں ہے ۔۔۔۔
اس کے عالوه بھی کئی مسلم سکالروں اور عام آدميوں نے اس
پر احتجاج کيا۔ اٹارنی نبيح الوحش نے گما کے خالف پراسيکيوٹر
کے پاس شکائت درج کروائی کہ گما کے فتوے کی وجہ سے
سماجی استحکام کو خطره الحق ہؤا ہےاور پيغمبر اور اس کے
صحابہ کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے۔
الحرم کے ايڈيٹر اسامہ ساريہ نے دليل دی کہ يہ فتوی روز
حاضر کی مسلم ظرز حيات سے غير متعلق ہے ،بيشک اس کی
بنياد مذھبی ذرائع ہی ہيں  :مذھبی قوانين سے متعلقہ کتابوں ميں
نسياں کی نذر
کئی سواالت اور مسائل ہيں ،ان ميں کچھ تو طاق ّ
ہوچکے ہيں۔ اورانکا آجکل کے مسلمانوں کی حقيقی زندگی سے
کچھ لينا دينا نہيں ،وه غير عملی ،فلسفيانہ نوع ّيت کے ہيں
اورصرف بحث مباحثے کيلئے ہيں۔ ماضی ميں مذھبی درس دينے
والے کہتے تھے وه سب کچھ بتانے کی ضرورت نہيں ہے جو ہر
کوئی جانتاہے۔ قبول کرده رآۓ يہ ہے کہ کئی سارے مسائل جو
ماضی ميں اسالم پر درس دينے والوں کے ذہنوں پر چھائے
رہتے تھے اب وه اس قابل نہيں ہيں کو ان پر بحث کی جائے ــ يا
تو اسلئے کہ انکا تعلق عہد قديم سے ہے اور عمومی رہن سہن

سے انکا تعلق انتہائی کمزور ہے يا اسلئے کہ اسکی وجہ عوام
ميں بے چينی اورافراتفری پھيل سکتی ہے۔ يہ ايک ايسی حقيقت
ہے جس سے اسالمک الءکے طالبعلم بخوبی واقف ہيں۔
گال گبا ،cسرکاری روزنامے الگمہؤريہ کا کالم نگار رقم طراز
ہے :ا ّم ايمان کی بيان کرده کہانی آيا درست ہے يا نہيں ،مفتی کو
يہ نہيں چاہئے کہ اسکو دوباره سنائے]اگر اس کے بارے ميں
پوچھا جائے تو[ مفتی کا جواب يہ ہونا چاہئے ' ،تمہيں اسکو
جان کر کيا لينا؟ نبی پاک جس کا ماضی قابل احترام ہے ،اسکا
پيشاب اور لہو قابل احترام ہے ليکن اس سے کيا وه تو اب
ہمارے درميان موجود نہيں ہے۔ اب اسطرح بے مقصد معامالت
کے بارے ميں بات کرنا بے محل ہے ،اور يہ ہمارے عوام کيلئے
نقصان ده ہے ،اور اس کے بارے ميں بات کرنے سے اسالم اور
مذھب کو نقصان پہنچتا ہے ۔۔۔ '
االخبار کے کالم نويس احمد رجب نے گما کے بيانات کا مذاق
اڑآيا ،اس نے لکھا :معزز مفتی کے فتوی]کے متعلق[ ۔۔۔۔ يہ
کيسے ممکن ہے کہ واقعی پيشاب پيا جا سکے جب کہ ايسا
کرنے کيلئے ايک الگ تھلگ جگہ استعمال ہوتی ہے جو اس]کام[
کيلئے مخصوص ہوتی ہے؟ کيا محمد کے صحابہ ہميشہ اس
انتظار ميں اسکے اردگرد جمع ہوتے تھے اورہاتھوں ميں برتن
تصور
تھامے ہوئے ہوتے تھے؟ کيا کوئی ذيعقل شخص اسکا ّ
کرسکتا ہے کہ پيغمبر ]واقعی[ انکو اپنا پيشاب حاصل کرنے
ديگا؟

اس ميں اميد کی ايک جھلک ہے۔ يہ واقعات ظاہر کرتے ہيں کہ مسلمان
کسی ايک حد تک تو بيوقوف بن سکتے ہيں مگر اس سے زياده نہيں۔
ميرا پختہ يقين ہے کہ اگر ايک دفعہ اسالم اپنی برہنہ حقيقت ميں ان کے
سامنے آجائے اور اسکا يہ گدھا پن واضع ہو جائے تو بہت سارے
مسلمانوں کو روشنی مل جائے گی اور وه اسکو ترک کرديں گے۔

مزيد خصوصی مراعات
محمد نے کفـّار کی روزے رکھنے کی روآئت کو دوباره متعارف کروا
ديا۔ تاہم اس کو صبح سے ليکر شام تک بھوکا پياسا رہنا مشکل ہو رہا
تھا اسلئے وه جب دل چاہے وه کچھ کھا ليا کرتا تھا۔ ابن سعد لکھتا ہے،
"  Vکا رسول کہا کرتا تھا ' ہم پيغمبر سحری کا کھانا بہ نسبت دوسروں
کے دير تک کھا سکتے اور افطاری پہلے کر سکتے ہيں"
يہ صرف چند مثاليں ہيں کہ کيسے محمد نے وه کچھ کيا جو اس کو
پسند تھا اور اپنے ہرايسے فعل کی  Vسے منظوری کروا لی۔ کمسن
اور ادراک رکھنے والی عائشہ نے يہ چيز بھانپ لی اور کہا" ،مجھے
ايسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا خدا تمہاری خواہشات او تمناؤں کو پورا
کرنے ميں بڑی سرعت سے کام ليتا ہے۔" يہ الفاظ اس نے تب کہے
جب اسکے  Vنے اسے حکم ديا تھا کہ وه اپنی بہو زينب کو اپنی دلہن
بنا لے۔
جو بھی جنگيں محمد نے لڑيں ان ميں سے کسی ميں بھی اس نے اپنی
جان خطرے ميں نہيں ڈالی۔ وه اپنے لشکر کے عقب ميں ہوتا تھا  ،اس
نے آہنی زنجيروں والی دو دو زرّ آئيں اوپر تلے پہنی ہوئی ہوتی تھيں،
يہ دونوں اتنی بھاری ہو جاتی تھيں کہ اسکو کھڑے رہنے يا چلنے

کيلئے دوسروں کی مدد درکار تھی۔ اسی حالت ميں وه صفّ اوّ ل کے
لشکريوں کے حوصلے بڑھاتا اور جوانمردی دکھانے کا حکم ديتا اور
موت سے نہ ڈرنے کا کہتا اور ان سے وعده کرتا کہ اگلے جہان ميں
انکو اٹھی ہوئی چھاتيوں والی کنواری لڑکياں اور بہشتی کھانے مليں
گے اور اپنے لئے اس نے يہ مناسب سمجھا يہ سب کچھ اسی جہان ميں
حاصل ہو جانا بہتر ہے۔ بعض اوقات وه مٹھی ميں ريت بھر کردشمنوں
کو کوستے ہؤے انکی طرف ہوا ميں پھينکتا تھا۔ بس يہی وه دليرانہ
کارنامہ تھا جو اس نے جنگوں ميں سرانجام ديا۔
اس طرح کی حرکات سے اس کے مقت ّديوں کو الحھن تو ہوئی ہو گی۔
لہذا اس طرح کے شکوک کے خاتمے کيلئے اس نے وحی سنا دی:
تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہيں کيا بلکہ خدا نے انکو قتل
کيا اور او محمد جس وقت تم نے کنکرياں پھينکی تھيں وه
تم نے نہيں پھينکی تھی بلکہ ` نے پھينکی تھيں اس سے
غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح
آزما لے۔ بيشک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ )قرآن(8:17
جب کبھی بھی اس سے کوئی حماقت سرزد ہوجاتی جس کی وجہ سے
اس کے ماننے والوں ميں کسی ہلچل کا خدشہ ہو يا اسکی کوئی پيش
گوئی سچ ثابت نہ ہوتی تو وه اس طرح کی وحی کا سہارا ليتا تھا  Vاہل
ايمان کی آزمائش کررہا ہے۔
اپنی جنگی مہمات کی مالی ضروريات کوپورا کرنےکيلئے  Vکا رسول
اپنے پيروکاروں کو نيکی کی ترغيب ديتے ہوۓ کہتا کہ راه حق ميں
اپنا مال خرچ کريں اوراس کی خدمت کريں اور  Vکی طرف سے
ملنے والی عنايات کا انتظار کريں۔ جو کوئی اسکی خوشامد کرتا وه

اسکی حوصلہ افزآئی کرتا اور اگرکوئی انکار کرے يا اس پر تنقيد کرتا
تواسکےماتھے پر پر تيورياں پڑ جاتی تھيں۔ قريش کی طرف سے گفت
و شنيد کيلئے عروه نے جب اس سے مالقات کی تب وه ح ّديبيہ ميں
اپنے لوگوں کے درميان تھا اور اس نے ديکھا محمد کے پيروکار
"جلدی سے وه پانی جسميں اس نے وضّوکيا ،کلی کی اور اگر اسکا
کوئی بال گرا تو وه اس کو محفوظ کر ليتے تھے"
تاريخدان سر وليم ميور کا ماننا ہے کہ اس امر کو خارج از امکان نہيں
سمجھ لينا چاہئے اور نہ ہی يہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس ميں
جھوٹ کی آميزش ہو گئی ہے۔ باقی مذھبی رہنماؤں کی طرح محمد نے
بھی اپنے ہی گرد گھومنے والی عبادات رائج کر ديں تھيں۔ اس طرح
کی شخصيّت پرستی آجکل کے جديد مسالک ميں آج بھی ديکھی جا
سکتيں ہيں۔ ايک خودپرست ايسے ہی برتاؤ کا متمنـّی ہوتا ہے۔
محمد اپنے آپ کو قانون سے باال تر سمجھتا تھا۔ اس نے اخالقی اور
تہذيبی ضوابط کو ر ّد کر ديا جہاں اس نے سمجھا کہ يہ اسکلئے سازگار
نہيں ہيں اور ايسے ميں وه اپنے خدا کو بيچ ميں لے آتا تھا تاکہ وه ايسی
آيات نازل کر دے جس سے يہ طے ہو جائے کہ جو کچھ اس نے کہا وه
ٹھيک ہے۔
صحرآۓعرب ميں بسنے والے ساده لوح لوگ تھے ،ليکن انکو اپنی
بہادری پر فخر تھا اوروه اس ميں اپنی عزت سمجھتے تھے۔ سال ميں
چند مہينے ايسے تھے چب وه جنگيں نہيں کرتے تھے۔ وه مق ّدس مہينے
سمجھے جاتے تھے اور لوگ آزادانہ طو پر حج کيلئے سفر کرتے
تھے۔ اور ان مہينوں ميں جنگ و جدل کو بے حرمتی سمجھا جاتا تھا۔
اس طرح کے ايک مہينے ميں محمد نے محاصره کرنے کيلئےايک

مہم نخلہ بھيجی ،يہ ايک ايسی جگہھ تھی جہاں کھجوروں کے جھنڈ
تھے ،کشمش ،مکھن ،شراب اور دوسری تجاری اشياء طآئف سے مکـّہ
لے جانے والے تجارتی قافلوں کی گذرگاه تھی اور گھات لگانے کے
لئے مناسب جگہ۔ اس نے آٹھ لوگوں کو نخلہ بھيجا ان کو يہ نہيں بتايا
کہ انکا مشن کيا ہے۔ انکو ايک سيل بند خط ديا گيا تھا اور انکے ليڈر
کو حکم تھا اسکو منزل پر پہنچ کر ہی کھوال جاۓ۔ خط کھولنے پر پتہ
چال کہ محمد چاہتا ہے کہ ان مق ّدس مہينوں ميں تجارتی قافلوں پر حملہ
کيا جاۓ۔ ان ميں سےدو کے اونٹ کھو گئے تھے اور وه صحرا ميں
انکی تالش ميں سرگرداں تھے اور اسطرح وه اس حملے ميں حصّہ
لينے سے بچ گئے۔ باقی چھ نے تبلدلہ خيال کے بعد فيصلہ کيااور اس
بات پر متفق ہو گئے کہ رسول کا ہر حکم ماننا ضروری ہے خواه وه
کتنا ہی غير اخالقی ،تہذيب سے گرا ہوا اور ضمير کے منافی ہی کيوں
نہ ہو۔ گھات لگانے کی غرض سے انہوں نے سر کے بال مونڈھ لئے
تاکہ ايسا لگے کہ وه حّ ج کی نيّت سے آۓ ہيں۔ جب تجارتی قبيلے کے
لوگوں نے اپنے حفاظتی انتظامات کو ڈھيال چھوڑا تو وه اچانک ان پر
لپکے اور ايک کو وہيں ختم کرديا ،دو کو يرغمال بنا ليا جبکہ چوتھا
جان بچا کر بھاگنے ميں کامياب ہو گيا۔ اسالم کے ہاتھوں سرزد ہونے
واال يہ پہال خون ہے ،نوٹ کريں ،يہ کہانی اس دعوے کو جھٹال ديتی
ہے کہ سمّيہ کو مکہ ميں شہيد کيا گيا تھا۔ تاريخ اسالم ميں جو پہال خون
بہايا گيا وه ايک مسلمان کے ہاتھوں ايک غير مسلم کا تھا۔ دشمنيوں کا
آغاز مسلمانوں نے کيا۔ انہوں نے اپنی بے قدری پر مذھبی ايذا رسانی
شروع کی نہ کہ دوسروں نے۔ اس ماراماری سے قريش ميں صدمے
کی لہر دوڑ گئی اور انکو احساس ہو گيا کہ انکا مخالف اقتدار کی ہوس
ميں کسی ضابطے کا احترام نہيں کريگا۔

ال تعداد ايسی مثاليں موجود ہيں جب محمد نے دھرتی کے قانون توڑے،
اخالقی اقدار ،مروّ ت اور تہذيب کی دھجّ ھياں اڑائيں ،کاروانوں کا
گھيراؤ کيا ،ديہاتوں پر حملے کئے اورلوگوں سے دولت چھينی۔ يہ سب
کچھ کسی قانون ميں بھی جائز نہيں ہے۔ محمد نے چھپ کر غير مسلح
لوگوں پر حملے کئے جب وه جوابی حملے کيلئے بالکل تيار نہيں تھے،
جتنے بھی نہتھے لوگوں کو قتل کيا جاسکا کيا ،انکے بچوں اور
عورتوں کو غالم بناليا ،اور اپنے  Vکے ذريعے اس سب کی منظوری
کروا لی جو کچھ بھی اس نے کيا۔  Vنے جنگ ميں ہاتھ آنے والی
عورتوں کس ساتھ ہمبستری کی اجازت بھی دے دی بيشک وه کسی کی
منکوحہ ہی کيوں نہ ہوں اور انکے خاوند ابھی زنده تھے۔ )قرآن
(4:24
زناۓمحرم سے ليکر کثير زوجی ،زنابالجبّر سے ليکر بچے بازی،
سياسی اقتال سے ليکر نسل کشی يہ سب کچھ  Vکے رسول نے خود
بھی کيا اور اسکے مقت ّديوں کی بھی۔ وه طاقت کا متکبّرانہ طور پر بيجا
استعمال کرتا تھا اور دوسرے مسلمان بھی۔ وه دھوکے باز تھا اور
اسکے مقت ّدی بھی ويسے ہی تھے ۔

مکمل کنٹرول
"اسالم" کا لفظی مطلب ہے "اطاعت"۔ قرآن کہتا ہے "،کسی مومن مرد
اور مومن عورت کو حق نہيں ہے کہ جب خدا اور اسکا رسول کوئی
امر مقرر کر ديں تو اسکام ميں اپنا بھی کچھ اختيار سمجھيں۔"
)قرآن (33:36سچ تو يہ کہ جو مومن نہيں ہيں انکے پاس بھی کوئی
چاره نہيں۔ وه بھی اطاعت قبول کر ليں وگرنہ مرنے کيلئے تيار ہو

جائيں۔ محمد نے منکرين کو دغاباز قرار ديا ہے۔ ايک خود پرست
کيلئے انکار ناقابل برداشت ہوتا ہے اور ر ّدعمل گبھراہٹ کی اورخوفزده
ہو جانے کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے۔ يہ اسکی ڈگمگاتی ہوئی
حاکميّت خطرے ميں پڑ جاتی ہے۔ بچپن ميں ٹھکراۓ جانے کی تکليف
ده ياديں تشويشناک حاالت ميں پلے ہوۓ شخص کو دھال ديتی ہيں اور
بری طرح مجّ روح ہوجاتے ہيں اور انتقام لينے پر اتر آتے ہيں۔
محمد نے اس شخص کوجو اسکا حامی نہيں تھا يا اسکا پيروکارنہيں تھا
اسکو اپنا دشمن سمجھا۔ وه وسوسوں کا شکار رہا وه سمجھتا تھا کہ
اسکے خالف سازشيں ہورہی ہيں۔ اس نے اپنے آپکو بدخواہی پر مبنی
دشمنانہ قوتوں کا شکا ہونے کے خالف نبردآزما ايک ہيرو کے طور پر
پيش کيا۔ اس کے يہ "دشمن" صرف اسکے زرخيز ذھن کی پيداوار
تھے وگرنہ حقيقی طور پر انکا کوئی وجود نہيں تھا۔
محمد کی کاميابی کی ايک بنيادی وجہہ اس کے جابجا پھيلے ہوۓ
جاسوس تھے جو بظاہر اسکی بدنامی کرتے تھے مگر اندرون خانہ
اسکيلئے مخبری کرتے تھے اور ان جگہاؤں کی نشاندھی کرتے تھے
جو دشمن کے خالف گھات لکانے کيلئے موزوں ہوتی تھيں۔ وه اسقدر
شکـّی تھا کو وه اپنے پيروکاروں کی بھی ايک دوسرے کے خالف
جاسوسی کی حوصلہ افزآئی کرتا تھا۔ مسلمان آجکل بھی وہی کچھ
کرتے ہيں۔ اپنے پيغمبر کيطرح وه بھی ايک ظالم مظلوم والی ذھنيّت
کے حامل ہوتے ہيں اور اسی لئے دہشتگردی کی حمائت کرتے ہيں ،وه
سمجھتے ہيں کہ يہوديوں کی رہنمائی ميں سياه کار مخفی عالمی قوّ تيں
ملکر ايک سازش کے تحت اسالم کی تباہی کيلئے کام کررہی ہيں۔ ان
کو يقين ہے کہ يہودی ہی دنيا کو کنٹرول کرتے ہيں اور انکا ايک

پراسرار گروه امريکہ کے ساتھ ملکر جو انکی اطاعت کا پابند ہے
مسلمانوں کے خالف خفيّہ منصوبہ بندی کرتے ہيں اور امريکہ انکے
حکم پر مسلمانوں سے جنگ کررہا ہے جواصل ميں ان )يہوديوں( کی
ہے۔
مسلمان ايک دوسرے کے قول و فعل سے خبردار رہتے ہيں۔ ہر مسلمان
دوسرے پر کڑی نظر رکھتا ہے کہ وه اسالمی قوانين کی مکمل
پاسداری کررہا ہے۔ تمام مسلم ممالک ميں ايک ہی قسم کی دہشت والے
ماحول واال مزاج پيدا ہو چکا ہے ،جہاں پر بمشکل ہی کوئی ذرا سا بھی
اسالمی عقائد کے خالف بات کرنے کی جرآت کرسکتا ہے۔ تمہارا
خونی رشتہ دار بھی اس کافر خيالی کی شکائت کر دے گا اور جسکا
مطلب ہے آپکی يقينی موت۔
خودپرستی کی مرض ميں مبتال لوگ اسپر يقين رکھتے ہيں کہ وه بہت
خاص ہيں اور اسلئے انکو بن مول نوازشات اور رعايات کا استحقاق
ہے۔ محمد نے کبھی انکا شکريہ ادا نہيں کيا جنہوں نے اسکی اطاعت
کی  ،بلکہ ،الٹا انکو کہا گيا کہ وه  Vکا شکر ادا کريں کہ انکو خدا کی
بندگی کا موقع مال۔
مومنو! اپنے صدقات)اور خيرات( احسان رکھنے اور ايذا دينے
سے اس شخص کی طرح برباد نہ کردينا جو لوگوں کو دکھاوے
کيلئے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز قيامت پر يقين نہيں
رکھتا۔ )قرآن(2:263
محمد کو چاہے جانے کی شديد خواہش تھی کيونکہ يہ اسکو ابتدائی
غمگساروں سے نہيں ملی۔ بدعملی کا شکار بچپنا خودپرستی  ،استبداد
اور ذھنی ابتری کی بنيادی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے دادا اور چچا کی

طرف سے ملی ہوئی چھوٹ اور حدود و قيود قائم کرنے ميں ناکامی نے
اسکی خودپرستانہ خصلت والی صورتحال کومزيد خراب کيا۔ محمد اپنی
ماں کی قبر پر کھل کے رويا مگر وه آنسو اپنی ماں کيلئے نہيں تھے۔
وه اس نے خود پر بہائے تھے۔ خود پرستوں کيلئے دوسروں کے
احساسات کوئی معنی نہيں رکھتے۔ انکو صرف اپنی ذات ،اپنے
احساسات ،اپنی تکليفوں اور جذباتی ضروريات کا بے حد فکر ہوتا ہے۔
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

با ب سوم
محمد کے وجد آور مشاہدات
انسانی ذھن کی فکر نو محمد کے روحانی مشاہدات پر جو اس نے
کھنکھناتے الفاظ ميں بيان کئے کچھ اسطرح روشنی ڈالتی ہے۔ حسب
معمول اس نے يہ الفاظ کہ اس نے کيا ديکھا اپنے  Vسے کہلوائے:
وه آسمان کے اونچے کنارے ميں تھے ۔ پھر قريب ہوۓ اور آگے
بڑھے۔ تو دو کمان کے فاصلے پر يا اس سے بھی کم۔ پھر خدا نے
اپنے بندے کی طرف جو بھيجا سو بھيجا۔ جو کچھ انہوں نے ديکھا ان
کے دل نے انکو جھوٹ نہ جانا۔ کيا جو کچھ وه ديکھتے ہيں تم اس ميں
ان سے جگھڑتے ہو؟ اور انہوں نے اسکو ايک اور بار بھی ديکھا۔
پرلی حد کی بيری کے پاس۔ اس کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔ جبکہ
اس بيری پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ انکی آنکھ نہ اور طرف مائل
ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت
کی کتنی بڑی نشانياں ديکھيں۔ )قرآن(53:6-18ايک اور مقام پر جو
نظـّاره اس نے اپنی آنکھوں سے ديکھا اسکا پرزور انداز ميں تصّديقی
بيان ديا" :اور اس نے حق کو خود ديکھا آسمان کے شفاف کنارے پر"۔
)قرآن(81:23

ايک اور حديث ميں اس مشاہدے کا تفصيلی بيان اسطرح ہے:
جب ميں چلتا جا رہا تھا ميں نے آسمان کی جانب سے آواز سنی ،ميں
نے اوپر آسمان کی طرف ديکھا ،اور جو ّمد نظر تھا! ميں نے اسی
فرشتے کو ديکھا جو غار حرا ميں ميرے پاس آيا تھا ،وه آسمان اور
زمين کے درميان ايک کرسی پر بيٹھا تھا۔ ميں ايسے ميں اتنا خوفزده
ہو گيا کہ زمين پر گر پڑا ۔ پھر ميں اپنی بيوی کے پاس گيا اور کہا '
مجھ پر کمبل دے دو!  ،مجھ پر کمبل دے دو!' اس نے مجھ پر کمبل
اوڑھا ديا۔
جب کسی نے پوچھا۔ " تم پر خدا کی طرف سے وحی کيسے نازل
ہوئی؟" محمد نے جواب ديا:
بسا اوقات تو ايسے ہؤا جيسے گھنٹياں بج رہی ہوں  ،وحی کی يہ شکل
انتہائی سخت تھی جب يہ صورتحال ہوتی تھی۔ اس کے ختم ہونے کے
بعد ميں وه ياد کرليتا تھا جو اس ميں کہا گيا ہوتا تھا۔ کبھی فرشتہ ايک
آدمی کی شکل ميں آتا ہے اور جو کچھ وه کہتا ہے ميں ياد کر ليتا ہوں۔
عائشہ نے اضافہ کرتے ہوئے کہا :واقعی ميں نےديکھا جب پيغمبر پر
وحی نازل ہورہی ہوتی تھی تو سرديوں کے دنوں ميں بھی اس کے
ماتھے سے پسينہ بہھ رہا ہوتا تھا۔ )جب نزول وحی کا عمل اختتام پذير
ہوتا(
زيد ابن ثابت راوی ہے " ،ميں اس کے کہنے پر وحی کے الفاظ لکھ ليا
کرتا تھا۔ جب اس پر وحی ہوتی اس کو بدن ميں جلن محسوس ہوتی اور
گرمی سے اسکا پسينہ موتيوں کی طرح نيچے بہنا شروع ہو جاتا۔"

ابن سعد کہتا ہے " ،دوران نزول وحی اس پر اضطرابی کيف ّيت چھا جاتی
اور اس کی حالت غير اسکے چہرے پر نماياں ہو جاتی" اس نے مزيد
لکھا "،پيغمبر پر جب وحی نازل ہوتی تو چند گھڑيوں کيلئے اس پر
غنودگی چھا جاتی جيسے کسی شخص کو نيند آرہی ہو۔" بخاری کہتا
ہے V "،کی طرف سے وحی کا آغاز خوابوں کی صورت ميں ہوتا اور
وه سچ ثابت ہوتے واضع روشنی کی طرح"۔
مسلم کی ايک حديث ميں ايسے کہا گيا ہے " ،عائشہ ،رسوال mکی
زوجہ نے بتايا :وحی نازل ہونے کی پہلی حالت ايسے تھی کہ رسوالm
کو نيند کی حالت ميں منظر دکھائی ديتے تھے۔ اور اس نے کوئی
منظر نہيں ديکھا ہوتا تھا مگر پوه پھوٹنے کے وقت تيز روشنی کی
شعاع"
طبری کہتا ہے " ،پيغمبر نے کہا '،ميں سيدھا کھڑے ہونے کی حالت
ميں ہوتا تھا اور گھٹنوں کے بل جھک جاتا؛ پھر ميں رينگ کر نکل
جاتا ،ميرے شانوں پر کپکپی طاری ہوتی تھی'"۔
بخاری نے بھی ايک طويل حديث بيان کی ہے جس ميں وحی کا تمام
حال وضاحت سے بتايا گيا ہے۔
عائشہ سے روايت ہے:
سچے
رسوال cپر ` کی طرف سے وحی کی آمد دوران نيند ّ
خواب کی شکل ميں آتی تھی۔ اس کو کبھی کوئی خواب ايسا نہيں
واضع)سچا( نہ ہو۔ وه تنہائی )غار حرا(
آيا جو روز روشن کيطرح
ّ
ميں چال جايا کرتا تھا ،جہاں وه )صرف (اپنے خدا کی عبادت کرتا
تھا ،مسلسل کئی )روز اور( شب۔ وه اپنے ساتھ سفری

خوراک)قيام کيلئے( لے جاتا تھا اور واپس آکر دوباره)اپنی
زوجہ( خديجہ سے کھانے پينے کا سامان لے جاتا ايسے ہی ايک
اور دوران ّيے کيلئے ،جو اس نے وہاں قيام کرنا تھا ،يہاں تک کہ
اچانک اس پر حق آن پہنچا جب وه غار حرا ميں تھا۔ فرشتہ وہاں
پر اس کے پاس آيا اور اس نے )ان پڑھ محمد سے( کہا ،پڑھ ۔
پيغمبر نے جواب ديا 'ميں پڑہنا نہيں جانتا' فرشتے نے مجھے
)مظبوتی سے( جکڑھ ليا اور مجھے اتنے زور سے بھينچا کہ
ميری برداشت سے باہر ہو گيا ،پھراس نے مجھے چھوڑ ديا اور
دوباره پڑھنے کيلئے کہا ،اور ميں نے جواب ديا' ،مجھے پڑھنا
نہيں آتا' اس نے مجھے دوباره جکڑھ ليا اور پھر مجھے زور
سے بھينچا جو ميری برداشت سے باہر تھا اور پھر اس نے
مجھے ڈھيال چھوڑ ديا اور پھر پڑھنے کيلئے کہا ،ميں نے جواب
ديا مجھے پڑھنا نہيں آتا' )يا ميں کيا پڑھوں؟( اس کے بعد اس
نے تيسری دفعہ مجھے دبوچ ليااور زور سے جکڑا اور پھر
چھوڑ ديا اور کہا 'پڑھ' اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ
)جو موجود ہے( پيدا کيا ،اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے
رب بڑا کريم ہے۔۔۔ وہاں تک ۔۔۔ جس کا
پيدا کيا۔ اور پڑھ تمہارا ّ
اسکو علم نہ تھا۔' )قرآن( 96: 1-5
پھر ` کا رسول اس وحی کے ہمراه لوٹا ،اس کی گردن کے
مچھو تھے ،وه دہشت زده تھاجب وه خديجہ کے پاس
پٹھےگچ ّھو ّ
پہنچا اور کہا' ،مجھے ڈھانپ دو! مجھے ڈھانپ دو!' انہوں نے
اس کو ڈھانپ ديا يہاں تک کہ اسکا خوف دور ہو گيا اور اس نے
کہا '،او خديجہ ميرے ساتھ کيا گڑبڑ ہے؟'۔ پھر اس نے جو کچھ
اس کے ساتھ پيش آيا سب بيان کيا' ،مجھے ڈر ہے کہ مجھے

کچھ ہو جائے گا ' ،خديجہ نے کہا ' ،کبھی نہيں! يہ تو ايک
بشارت ہے ،کيونکہ ` تمہيں کبھی بے عزت نہيں کرے گا
کيونکہ تم اپنے قرابت داروں سے اچھے تعلقات رکھتے ہو ،سچ
بولتے ہو ،غريبوں اور مسکينوں کی مدد کرتے ہو ،اپنے
مہمانوں کے ساتھ ف ّياضی سے پيش آتے ہو ،اور حاجت مندوں
کی حاجتيں پوری کرتے ہو اور مصيبت زدوں کے کام آتے ہو'۔
خديجہ پھر اسے ورقہ بن نوفل بن اسدبن 'عبدال' ّعزابن
کسئے)اپنے چچا زاد( کے پاس لے گئی۔ ورقہ اس کے باپ کے
بھائی کا بيٹا تھا جو ظہوراسالم سے قبل عيسائی ہو گيا تھا اور
عربی صحيفے لکھا کرتا تھا اور انجيل مقدّ س کو عربی ميں
لکھتا تھا اتنا ہی جتنا کہ ` چاہتا تھا۔ وه ايک مع ّمر شخص تھا
اور بينائی سے محروم۔ خديجہ نے اس سے کہا ' ،اے ميرے
چچازاد اپنے بھتيجے کی رؤيداد سنو۔' ورقہ نے پوچھا  ' ،او
ميرے بھتيجے! تم نے کيا ديکھا؟۔' پيغمبر نے وه سب کچھ بيان
کيا جو اس نے ديکھا تھا۔
ورقہ نے کہا' ،يہ تو وہی نموس )يعنی جبرائيل ،فرشتہ جو بھيد
رکھتا ہے( ہے جس کو ` نے موسی کے پاس بھيجا تھا۔ ميری
خواہش ہے کہ ميں جوان ہوتا اور تب تک زنده رہتا جب تمہارے
لوگ تم کو ديس نکاال دينگے۔' ` کے رسول نے پوچھا " ،کيا
وه مجھے ملک بدّ ر کر دينگے؟" ورقہ نے ہاں ميں جواب ديا اور
کہا ' :کوئی بھی شخص ايسا نہيں جو اسطرح کا پيغام اليا ہو
جيسا کہ تم الئے ہو اور اسکو عداوت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو،
اگر ميں اسوقت تک زنده رہا جب تمہارے لوگ تم کو نکال باہر

کرينگے ميں تمہاری بھرپور مدد کرونگا۔' ليکن کچھ دنوں بعد ہی
تعطل پيدا ہو گيا اور
ورقہ کا انتقال ہوگيا اور نزول وحی ميں بھی ّ
پيغمر اسقدر غمگين ہو گيا اور ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ اس نے

اس نے کئی دفعہ اراده کيا کہ وه پہاڑ کی چوٹی سے
نيچے کود جائے مگر وه جتنی مرتبہ بھی خود کو نيچے
گرانے کيلئے پہاڑ کے اوپر گيا جبرائيل اس کے سامنے آجاتا اور
سچے رسول ہو' اس پر اس کے
کہتا' ،او محمد! تم واقعی ` کے ّ
دل کو تسلـّی ہو جاتی اور خاموشی سے نيچے اتر کر اپنے گھر
واپس آجاتا۔ اور جب بھی وحی کی آمد ميں تاخير ہو جاتی وه
پہلے کی طرح ہی کرتا اور جيسے ہی وه پہاڑ کی چوٹی پر
پہنچتا ،جبرائيل نمودار ہوتا اور اسکو وہی کچھ کہتا جو اس نے
پہلے کہا ہوتا تھا۔ ] ابن ع ّباس نے ' وه ہی )رات کے اندھيرے
سے( صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے')قرآن (6:96کا مطلب يہ
بتايا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی اور رات کو چاند کی
چاندنی[۔
يہ دعوی کہ ورقہ نے بہت سارے آسمانی صحيفوں کے مطالعہ سے يہ
اخذ کيا کہ محمد ايک پيغمبر ہے بالکل بکواس ہے۔ کسی بھی صحيفے
ميں محمد کے بارے ميں کوئی نشاندھی نہيں ہے۔ ورقہ انتقال کر چکا
تھا اور محمد اس کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ منسوب کر سکتا تھا جيسا
کہ اس نے اپنے دادا کے حوالے سے بھی کيا تھا کہ اسکی منزل بہت
عظيم ہے۔ اس ميں کچھ مضائقہ نہيں ہے کہ خديجہ نے ،بطور ايک باہم
دستنگر ،اس کی لغوّ بيانيوں کو تقوّ يت پہنچائی۔ ايسا ہی ايک دعوی
محمد نے اسوقت کے بارے ميں کيا جب وه خديجہ کی مالزمت کے

دوران بصره گياتھا۔ اس نے کہا جيسے ہی تجارتی قافلہ بصره کی حدود
ميں داخل ہؤا وه ايک درخت کے سائے ميں بيٹھ گيا اور ايک آشياں
نشيں راہب کی اس پر نظر پڑی" ،درخت کے سائے ميں کون شخص
ہے؟" راہب نے شکائت کے انداز ميں خديجہ کے کمسن مالزم ميساره
سے پوچھا جو اس مہم ميں محمد کے ساتھ تھا۔ "قريش کا ايک فرد"
چھوکرے نے جواب ديا۔ " درخت کے سائے ميں بيٹھا شخص اور کوئی
نہيں بلکہ پيغمبر ہے۔" راہب نے کہا۔ اس کہانی کے مطابق جو ممکنہ
طور پر محمد نے گھڑی تھی ،کہ راہب نے اسکا پيغمبرانہ رتبہ اس امر
سے جانچا کہ دو چھوٹے چھوٹے بادل اسکو سورج کی تيز دھوپ سے
بچا رہے تھے۔ " کيااس کی آنکھوں کے گرد کوئی سرخی مائل چمک
ہے جوکبھی ختم نہ ہوتی ہو؟" اس راہب نے پوچھا۔ جب کمسن ميساره
نے ہاں ميں جواب ديا " ،قوی يقين کے ساتھ يہی وه آخری پيغمبر ہے:
جو کوئی بھی اس پر ايمان الئے گا اسکو مبارک ہو۔"
ايک اور جگہ اس نے دعوی کيا کہ دونوں شانوں کے درميان بڑا سا تل
کا نشان مہر نبوّ ت ہے۔ ميں نے ابھی تک کوئی آسمانی صحيفہ نہيں
ديکھا جس ميں شانوں کے درميان تل اور آنکھوں کے گرد سرخ حلقوں
کو نبوّ ت کی نشانياں قرار ديا ہو۔ مسلسل برقرار رہنے والی آنکھوں کے
گرد سرخی کو طبعی لحاظ سےبليفريٹس ) ( blepharitisکہا جاتا ہے جو
آنکھوں کی پتليوں ميں جلن کے باعث پيدا ہوتی ہے۔ اس بيماری
) (blepharitisکی ايک قسم][(MGI) meibomian gland dysfunction
ہوتی ہے جس کے مريض ميں اکثر اوقات ايک اور جلدی امراض
کی باہم مشترک عالمت بھی پائی جاتی ہے جسکو
)(rosacea and seborrhaic dermatitisکہاجاتا ہے۔ چہرے پر سرخی

) ( rosaceaکی ايک عالمت ہے۔ علی بن ابوطالب نے بيان کيا تھاکہ
محمد کا چہره سرخی مائل سفيد تھا۔
اس بھروسے پر کہ اس کے ماننے والے اس کی ہربات پر يقين کرليں
گے محمد نے جو کچھ بھی اس کی تصوّ راتی دنيا ميں وقوع پذير ہؤا
اس نے بيان کرديا ،بلکہ اس کی عاللتوں سے متعلقہ عالمتوں کو بھی
نبوّ ت کی نشانياں گردانا گيا۔ اگر يہ کہانی سچ ہوتی تو ميساره ايمان
النے واال پہال شخص ہوتا مگر اس کے بعد ايسا کوئی ذکر نہيں ہے۔
اوپر بيان کرده حديث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہوراسالم ميں خديجہ کا
کتنا اہم کردار ہے۔ محمد جب اس فريب تصّور سے دوچار ہؤا تو اسکا
خيال تھا کہ اس پر جنـّات قابض ہو گئے ہيں۔ يہ خديجہ ہی تھی جس نے
اسکو يقين داليا کہ اسکو خدا نے پيغمبر کے طور پر چن ليا ہے اور
اس نے اسکے پاگل پن کو ہوا دی ۔
محمد کے چند واہموں کا تعلق بصارت سے تھا ،کچھ مادی تھے اور
بقيہ سماعت سے متعلق تھے۔ ابن اسحاق رقم طراز ہے:
` نے جب اپنی وجاہت کو پيغمبر پر ودّ يت کرنے کا اراده کيا اور
نبوت سے سرفراز کرنا چاہا تو پيغمبر اپنے معموالت
جب اسکو ّ
کو چھوڑ کر کھيت کھليانوں سے دور چال جاتا يہاں تک کہ وه
درے تھے اور کوئی
مکہ کی گھاٹی جہاں وادی ميں آنے والے ّ
مکان وغيره نظر نہيں آتے تھے وہاں تک کوئی ايسا درخت يا
پتھر نہيں تھا جس کے پاس سے وه گذرا ہو اور اس نے يہ نہ
کہا ہو' ،اے ` کے پيغمبر تم پر سالمتی ہو' اور پيغمبر اپنی
دائيں طرف مڑتا اور جو کچھ بھی وه پيچھے چھوڑ آيا تھا تو
اسکو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔

محمد کے کئی ايک اور فريب تصوّ ر بھی ہيں ،ابو ہريره نے بيان کيا :
پيغمبر نے ايک دفعہ نماز ادا کی اور کہا " ،شيطان ميرے سامنے آيا
اور نماز ميں مخل ہونے کی کوشش کی ليکن  Vنے مجھے اس پر
فوقيّت بخشی اور ميں نے اسکو بڑھنے نہيں ديا۔ بال شبہ ميں نے سوچا
کہ اسکو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم صبح اٹھو اور
اسکو ديکھو ،پھر مجھے حضرت سليمان کا قول ياد آيا ' ،ميرے خدا!
مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرما جو کہ ميرے بعد کسی اور کو
نصيب نہ ہو' پھر  Vنے اس)شيطان( کو )باعث خفـّت( سر جھکائے
چلے جانے پر مجبور کر ديا"۔
ذھنی ابتری کی ايک عالمت يہ بھی ہوتی ہے جب کوئی واہمے اور
حقيقت ميں تفريق نہ کر سکے۔
عائشہ نے بيان کيا:
` کے پيغمبر پر جادو ہو گيا تھا ،اس کے خيال ميں يہ ہوتا تھا
کہ اس نے اپنی ازواج سے جنسی مالپ کيا مگر حقيقت ميں ايسا
نہيں ہؤا ہوتا تھا۔) سف ّيان نے کہا ،يہ جادو کی سخت ترين شکل
ہے جس ميں ايسا ہوتا ہے(۔ پھر ايک دن اس نے کہا ' ،او
عائشہ ،کيا تمہيں علم ہے کہ ` نے مجھے ہدايات ديں جس کے
بارے ميں ميں نے اس سے پوچھا تھا؟' دو آدمی ميرے پاس
آئے اور ان ميں سے ايک ميرے سرہانے بيٹھ گيا اور دوسرا
پاؤں کی طرف ،جو ميرے سر کی طرف تھا اس نے دوسرے سے
پوچھا' ،اس شخص کے ساتھ کيا مسئلہ ہے ؟' دوسرے نے
جواب ديا 'يہ جادو کے اثر ميں ہے' پہلے والے نے پوچھا' کس
نے اس پر جادو کيا ہے؟' دوسرے نے جواب ديا ' ،لبد بن

العاصم ،جسکا تعلق بنی ذرائق سے ہے اور وه يہوديوں کا
اتحادی اور منافق ہے۔' پہلے والے نے پوچھا 'اس نے کونسی
اشياء کا استعمال کيا ہے؟' دوسرے نے جواب ديا ' ،کنگھی اور
بال اس ميں جڑ گئے۔' پہلے والے نے پوچھا) ' ،وه( کہاں ہے۔'
دوسرے نے جواب ديا ' ،نر کھجور کے زردانہ کی چھال ميں بند
ضروان کے کوئيں ميں پتھر کے نيچے'۔ پھر پيغمبر اس کوئيں
کے پاس گيا اور وه چيزيں نکال ليں جس کے بارے ميں انہوں
نے کہا تھا۔ ' يہ وہی کنوآں تھا جو مجھے )خواب ميں( دکھاليا
گيا تھا۔ اس کا پانی برگ حنا کی ريزش کی مانند تھا اور اسکے
کھجور کے درخت شيطانوں کے سروں کی مانند تھے۔' پيغمبر
نے مزيد کہا ' ،پھر وه چيز وہاں سے نکال لی گئی'۔ ميں نے
)پيغمبرسے( کہا' ،تم نے کيوں اپنا عالج نشرح سے نہيں کيا؟'
اس نے کہا  ` '،نے ميرا عالج کر ديا ہے :ميں نہيں چاہتا
ميرے لوگوں کے اندر يہ برآئی پھيلے۔'
ايک اور حديث ميں ہميں يہ بتايا گيا ہے:
` کے رسول کے پاس جب وحی آتی وه چادر ميں ليٹا ہؤا ہوتا
تھا۔ اور يعلہ نے کہا۔ ' کاش ميں نے ` کے رسول پر وحی آتے
ہوئے ديکھی ہوتی۔' اس)عمر( نے کہا ' ،کيا تمہيں اچھا لگے گا
کہ تم ` کے رسول کو وحی آتے ہوئے ديکھو؟' عمر نے چادر
کا ايک کونہ سرکا ديا اور اسکو ديکھا تو اس کے منہ سے
خراٹوں کی آوازيں نکل رہی تھيں۔ اور اس )راوی( نے کہا،
'مجھے ايسے لگا جيسے يہ اونٹ کی آواز ہے۔'
ايک اورحديث ميں يہ بتايا گيا:

جب جبرائيل ` کی طرف سے وحی نازل کرتا ،وه )رسوال (cاپنی
زبان اور ہونٹوں کو جنمبش ديتا ،اور اسپر يہ حالت بہت سخت
ہوتی تھی اور اس کے پيچ و تاب ظاہر کرتے تھے کہ اس پر
وحی کا نزول جاری ہے۔
يہ "نچوڑ" ہے اسکی ذھنی اور جسمانی کيفيّات کا جو "دوران وحی"
محمد کے جسم اور دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہوتيں تھيں اور جنکا
مختلف احاديث ميں ذکر ملتا ہے۔
 .1نـّظارے )فريب تصوّ ر( جن ميں فرشتے دکھائی ديتے تھے يا نور
اور آوازيں وغيره سنائی ديتيں تھيں۔
 .2جسمانی سکڑاؤ جو اذيّتناک پيٹ درد اور بے آرامی ظاہر کرتاتھا۔
 .3اچانک کسی ہيجانی کيفيّت ،ذھنی دباؤ اور خوف کا چھا جانا۔
 .4گردن کے پٹھوں کا گچّ ھو مچھّو ہونا۔
 .5قابو سے باہر ہونٹوں کی پھڑپھڑاہٹ اور لبوں سے نکلتی ہوئی
آوازيں۔
 .6سرديوں کے دنوں ميں بھی پسينہ آنا۔
 .7چہرے کا تمتمانا۔
 .8چہرے کی حالت غير ہو جانا۔
 .9دل کی دھڑکن تيز ہونا۔
 .10اونٹ کی مانند خراٹے بھرنا۔
 .11غنودگی۔
 .12خود کشی کے ارادے۔
يہ تمام ])Temporal lobe epilepsy (TLEيعنی ايسی مرگی جس کا
کنپٹی کے نچلے حصّے سے تعلق ہوتا ہے[ مرگی کی عالمات ہيں۔ اس

بيماری کی ايک اور خصوصيّت يہ ہے کہ يہ مرض بغير کسی پيشگی
اطالع کے مريض کو الحق ہو جاتی ہے۔ محمد کے روحانی مشاہدات
ميں يہ بھی شامل ہے۔ بخاری بيان کرتا ہے:
جب رسوال cکو وحی کے دوران وقفوں کا سامنا ہوتا تھا ،اس
نے اسکے بارے ميں بتايا ' ،ايک دفعہ ميں چال جارہا تھا،
يکايک مجھے آسمان کی طرف سے آواز آئی ميں نے اوپر ديکھا
تو ميری حيرانگی کی انتہا نہ رہی کہ وه فرشتہ جبرائيل جو
مجھے غار ميں مال تھا ،زمين اور آسمان کے درميان ايک کرسی
پر بيٹھا ہؤاتھا ،ميں اس سے خوفزده ہو گيا اور گھر واپس آگيا
اور کہا '،مجھے ڈھک لو! مجھے ڈھک لو!۔'

خود کشی کے ارادے
وقائع نگار ہميں بتاتے ہيں کہ محمد نے کئی دفعہ خودکشی کرنے کی
کوششيں کيں مگر ہر دفعہ جبرائيل نے اسے روک ديا۔ پہلے پہل اسکو
خيال آيا کہ وه ايک پشين گو بن گيا ہے " ،ميں نے کسی کو ايک شاعر
يا کاہن سے زياده قابل نفرت نہيں سمجھا ،ميں نے کسی کو ان ميں سے
اپنے سامنے نہيں پايا ،ميں قريش ميں کسی کو بھی اپنی وحی کے
بارے ميں نہيں بتاؤں گا ،ميں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤنگا اور وہاں
سے کود کر اپنی جان ديدونگا۔ وه مجھے آزاد کر ديں گے اور ميں وہی
کرنے گيا ،جب ميں پہاڑی پر چڑھنے کيلئے ابھی اپنے سفر کے
درميان ميں ہی تھا کہ ميں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی ' ،او
محمد' تم  Vکے نبی ہو اور ميں ہوں جبرائيل ،ميں نے اوپر ديکھا تو

جبرائيل آدمی کی شکل ميں افق کے دونوں کناروں پر اپنی ٹانگيں
جمائے کھڑا تھا۔ اس نے کہا ' ،او محمد تم  Vکے رسول ہو اور ميں
جبرائيل ہوں ،ميں رک گيا اور اسکو ديکھا ،اس منظر نے اس طرف
سے ميرا دھيان بھٹکا ديا جو ميں کرنے جارہا تھا ،ميں اپنی جگہ پر
حواس باختہ کھڑا رہا ،ميں نے اپنا دھيان اس سے ہٹانا چاہا ،ليکن
آسمان پر ميں نے جس طرف بھی ديکھا اس کو سامنے پايا"،
محمد کےاس نظـّارے سے جو مطلب سمجھ ميں آتاہےوه تو يہی ہے کہ
وه جو کچھ بھی وه ديکھ رہا تھا وه دراصل اس کے اپنے دماغ ميں ہی
تھا کيونکہ وه جس طرف بھی ديکھتا تھا اسکو وہی کچھ نظر آتا تھا ۔
اس کتاب کے سرورق پر جو تصوير دکھائی گئی ہے وه جبرائيل ہی کی
ہے جو بيک وقت متعدد جگہوں پر نظر آرہا ہے۔ يہ ايسے نہيں جيسے
کہ محمد نے اپنے سامنے کے منظر کے بارے ميں بتايا ،اسکو اسکا
نظـّاره فريب تصّور کہا جا سکتا ہے۔ فريب تصّور جن غير نفسياتی
ابتريوں کی صورتوں ميں وقوع پذير ہوتا ہے ان ميں شامل ہيں؛ دماغی
چوٹ ،حسّيات کی محرومی اور  psychedelicادويات کا استعمال اور درد
شقيقہ۔ کچھ فريب تصّور ابتدائی قسم کے ہوتے ہيں)مريض کولشکارے،
مختلف رنگ اور ہندسی اشکال نظر آتی ہيں( اس طرح کا فريب
تصّور occipital lobe epilepsyيعنی پشت سر سے متعلقہ مرگی کے
نتيجے ميں ظاہر ہوتا ہے اور ديگر مغالطے جو کہ محمد کو پيش آئے
وه temporal lobe epilepsy seizersيعنی کنپٹی سے متعلقہ مرگی کے
دورے تھے  ،عالوه ازيں ،دماغی نسّوں ميں ابتری سے متعلقہ بيمارياں
جيسا کہ Parkinson diseaseاور  Creutzfeldt-Jakobوالی بيماری۔ فريب
تصّور کی اس شکل ميں عمومی طور پر جو واضع ہوتا ہے وه ہے ؛
جانوروں کی شکليں ،انسانوں اور اسطوراتی چيزيں يعنی فرشتے۔ ان

کے عالوه جو ديگر فريب تصّورکی اشکال ہو سکتی ہيں وه ہيں
سماعتی  ،زبان کے چسکوں والی ،مشمومی  ،مشک سے متعلقہ اور
جسمانی ڈيل ڈول ميں غير حقيقی بسيار حجمی۔ بدنی جثـّے اور حرکيات
اجسامی والے فريب تصّور کا تعلق زياده تر کنپٹی والی مرگی کے
حملوں سے ہوتا ہے ،محمد کو غار حرا ميں پيش آنے والے واقعات بھی
اسی امر کی وضاحت کرتے ہيں جہاں پر جبرائيل نے اسے دبوچ ليا
اور زور سے بھينچا اور بيحد مضطرب اور اذيّتناک صورتحال سے
دوچار ہؤا اور اسکو پيٹ ميں اسقدر درد محسوس ہؤا کہ جان لبوں پر
آگئی۔ اگر آپ رئيس المالئکہ کو کہيں تھوڑا پاگل سمجھنا نہ شروع
کرديں تو محمد کے ساتھ جو واقعہ غار حرا ميں پيش آيا اور وه تسّلی
بخش طور پر  TLEہی کے زمرے ميں آتا ہے۔
سائنٹيفک ريسرچ ميں مگن سکاٹ ايٹرن وضاحت کرتا ہے " ،انسانی
بھيجے کے عضوّ hippocampusاور  amygdaleکی کارکردگی
ميں يکلخت تبديليوں سے انسانی حسّ سماعت ،آوازوں کی شناخت ،حّ س
مشمومی ،احساس لمّس اور سونگھنے کی حسّ سے حاصل شده ادراک
ايسے فريب تصّور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس ميں محسوس ہوتا
ہے کہ ساز بج رہے ہيں ،جھولے آرہے ہيں ،جسم فضا ميں معـلق ہے،
عرقيّات واال ذائقہ آرہا ہے ،کسی چيز کے جلنے کی مہک يا چوماچاٹی
والی راحت مل رہی ہو يا جنت سے آنے والی بھينی بھينی خوشبو يا
دوزخ سے آنے والی باس ۔ مثال کے طور پر ،جيسا کہ amygdale
کے درميانی حصّے کو حسّ مشمومی کے عالقے سے آنے والے
ريشے آپس ميں مالتے ہيں amygdale ،کے اس حصّے ميں براه
راست تحريک سے قوّ ت شامہ اور اس کے ساتھ باہم پيش آنے والے
واقعات کی رونمائی ميں تيزی آجاتی ہے۔ مذھبی عبادات کے دوران

اگربتی کی لپٹيں اور خوشبويات  amygdaleميں تحريک پيدا کرتی ہيں
اس لئے عطريات کا استعمال کيا جاسکتا ہے تاکہ اردگرد کے ماحول
ميں وقوع پذير ہونے والی چيزوں کی وضاحت ميں توجع کو مرتکز کيا
جا سکے ۔  temporal lobe epilepsy seizersکی شکل ميں يکايک
پيداہونے والی برقی چبھنيں مرگی سے متاثره دوسرے پہلؤں پر بھی اثر
انداز ہوتی ہيں ،ماحول معـّطر ہوجاتا ہے اور ايسا محسوس ہوتا کہ کچھ
ايسا ہونے جارہا ہے جو پہلے کبھی نہيں ہؤا۔"
محمد نے جبرائيل کی حليہ بيان کرتے ہوۓ بتايا کہ اسکے  600پر
تھے۔ اس کا تو نـّظاره ہی کافی دشوار ہے۔ براق ،اسپ شاہی ،جس کے
اوپر سوار ہو کر اس نے يروشلم سے ليکر آسمانوں تک کا شب معراج
واالسفرطے کيا ،اسکا سر انسانی تھا اور عقاب والے پر تھے۔ اگر
کوئی اس بے تـّکی پر ہی نہ ڈٹ جائے کہ ايسا ہی ہے تو يہ بالکل
واضع ہے کہ وه محمد کا فريب تصّور تھا۔
مصری مسلمان سکالر اور موّ رخ اس فرشتے جسے محمد نے آسمانوں
پر اپنے اس سفر ميں ديکھا،اس طرح بيان کرتا ہے " ،پہال آسمان
خالص چاندی کا تھا اور ستارے اس کی محراب دار چھت کے ساتھ
سے جڑی طالئی زنجيروں سے لٹک رہے تھے" ] اسکا مطلب ہے کہ
محمد کو ستاروں کے بارے ميں کچھ علم نہ تھا ،اسکو ايسے نظر آيا
جيسے کرسمس کے موقعے پر جالئی گيں روشنياں تھيں جو کنوپی
جيسی آسمانی چھت کے ساتھ بندھی تھيں ،يہ بطليموسی علم کائنات کے
نظريہ سے مطابقت رکھتا ہے اور محمد کے دور کے لوگ اسی پر يقين
رکھتے تھے[ اور ہر سطح پر ايک چوکس فرشتہ مامور تھا جو شياطين
کو اوپر چڑھنے سے روکتا تھا تاکہ وه مق ّدس ارواح کے جائے مسکن

تک پہنچ کر ناعاقبت انديشی ميں انکے درميان بہشتی اسرار و رموز
سے متعلقہ گفتگو نہ سن ليں۔" ] يہ بے جوڑ واقعہ قرآن ميں بھی مذکور
ہے جس ميں کہا گيا ہے کہ جـّنات ايک دوسرے کے کندھوں پر کھڑے
ہو کر 'مجلس عظيم ' کی کاروائی سننے کی کوشش کرتے تھے اور
انکے اوپرجب تک وه نيچے نہيں آن پڑتےتھے ميزائيلوں کی طرح
ستارے برسائے جاتے تھے۔ زمانہ قديم کے لوگ شہابيات کو ٹوٹ کر
گرنے والے ستاروں کے طور پر جانتے ہيں[۔
وہاں پر محمد نے آدم کا حال چال پوچھا اور اسکے عالوه ديگر
چھ آسمانوں ميں پيغمبر کی مالقات نوح ،ہارون ،موسی ،ابراہيم،
داؤد ،سليمان ،ادريس ،يحيحی اور عيسی سے ہوئی۔ اس نے
موت کے فرشتے ازرائيل کو بھی ديکھا جو اسقدر بڑا تھا کہ
اسکی آنکھوں کے درميان کا فاصلہ  70ہزار دنوں کے پيدل سفر
کے برابر تھا] يہ فاصلہ ايک اندازے کے مطابق زمين اور چاند
کے درميانی فاصلے کے دس گنے سے بھی زياده ہے[ اس کی
کمان ميں ايک الکھ نفوس پر مشتمل فوجی دستہ تھا اور وه اپنا
وقت ايک بہت بڑی کتاب ميں ان لوگوں کے نام درج کرنے ميں
گذارتا تھا جنکو مرنا اور جنکو پيدا ہونا ہے۔] کيا کوئی ازرائيل
کو کمپيوٹر نہيں دے سکتا تاکہ اس کو اس مصيبت سے چھٹکارا
مل جائے[ پھر اس نے اشکبار فرشتے کو ديکھا جو کہ تمام دنيا
کے گناہوں پر آنسو بہا رہا تھا؛ اور کالے تلوں سے بھرپور
کرخت دھاتی چہرے واال منتقم فرشتہ ديکھا جو آگ سے متعلقہ
عناصرپر حکمرانی پر مامور تھا اور آگ کے شعلوں سے بنے
ہوئے تخت پر براجمان تھا اور ايک عظيم الجثـّہ فرشتہ جس کا
آدھا جسم برف کا تھا اور آدھا آگ کا جس کے گرد چاروں طرف

گويے مسلسل چينخ چينخ کرپکار رہے تھے :اے خدا ! تم
آسمانی ّ
نے آگ اور برف کو اکٹھا کرديا اور اپنے تمام بندوں کو اپنے
قوانين کے تابع کردے۔ ساتويں آسمان پر جہاں روحوں کا مستقل
بسيرا تھا،ايک فرشتہ تھاجو تمام دنيا سے بڑا تھا اور اسکے 70
ہزار سر تھے ،ہر ايک سر کے  70ہزار منہ تھے ،اور ايک منہ
ميں 70ہزار زبانيں تھيں اور ہر زبان 70ہزار مختلف کالموں سے
خدائے عظيم اور برتر کيلئے کبھی نہ ختم ہونے والی حمد و ثناء
گا کر بيان کر رہے تھے۔
محمد ايک غير معمولی تخيّالتی طاقت کا مالک تھا۔ تاہم اسکی فکر ايک
تانا بانا تھا۔ اسطرح کی کوئی مخلوق سوچ سے باال تر ہے جو تن تنہا
ہی تمام کان و مکان ميں سما سکے۔
•

•
•
•

محمد نے ايک فرشتہ ديکھا جو تمام دنيا سے بڑا تھا ،يہ ايک ايسا
بيان ہے جس کے اپنے اندر ہی غلط ہونے کا ثبوت موجود ہے
يعنی کيسے کوئی بڑی چيز اپنے سے چھوٹی چيز ميں سما سکتی
ہے۔
اس فرشتے کے  70ہزارسر ہيں اور ہر سرميں  70ہزار چہرے
ہيں) اسکے 4,900,000,000چہرے ہيں(
ہر چہرے کے  70ہزار منہ ہيں) اس کے منہ
ہيں(343,000,000,000,000
ہيں
زبانيں
ہزار
70
ميں
منہ
ہر
) 24,010,000,000,000,000,000زبانيں اس کے منہ ميں
ہوئيں (

• ہر زبان  70ہزار محاورے بولتی ہے )وه
 1,680,700,000,000,000,000,000,000مختلف محاورے
يعنی  1.68 septillionمحاورے(
 Vکو اتنی ناقابل قياس عجيب الخلقت مخلوق پيدا کرنے کی کيا
ضرورت تھی اسلئے کہ وه ہر وقت بے شمار زبانوں ميں کبھی نہ ختم
ہونے والی حمد و ثناء مسلسل بيان کرتی رہے۔ اس طرح کی مخلوق تو
صرف اسکے ذھن ميں ہی آسکتی ہے جو شديدقسم کے فريب تصّور کا
مريض ہو۔ اس پر ذرا غور کريں کہ کوئی شخص ال تعداد کمپيوٹر اور
ٹيپ ريکارڈر لے آئے اور ان ميں وه پروگرام چال دے جس ميں دنيا کی
تمام زبانوں ميں اس کی مسلسل تعريف کی جا رہی ہو۔ کيا يہ پاگل پن
نہيں ہے ؟  Vمحمد کے بدل کامل ) ( alter egoکی تجّسيم ہے ،وه سب
کچھ ہے جو وه بننا چاہتا ہے۔  Vکی نفسيات سے محمد کی نفسيات کی
جھلک ملتی ہے۔ بطور ايک خود پرست کے اسکی ناقابل تسکين خواہش
ہے کہ اس کی تعريف کی جائے اور ايسا ہی اسکا خدا ہے۔
محمد تنہا اور بے يارو مددگا تھا۔ باوجوديکہ اس کی شادی ايک اہم
عورت سے ہوگئی تھی مگر وه اپنی ذاتی حيثيّت ميں ايک اہم شخص
نہيں تھا  ،اسکے اپنے لوگوں نے ہی اسکا تمسخر اڑاياتھا۔ اس کے
فريب تصّور ميں تر مشاہدات جنکی اس کی زوجہ نے نبّوت کی
نشانيوں کے طور پر وضاحت کی وه اسکی خود پرستی کی سب سے
بڑی غذا تھی۔ جب اسطرح کے مشاہدات ميں تعطل پيدا ہو جاتا تھا تو وه
مغموم ہو جاتا تھا۔ ويکنن کہتا ہے:
جزو ہے۔
ڈيپريشن خود پرست کے جذباتی ميک اپ کا ايک بڑا
ّ
ليکن اکثر اسکا تعلق خود پرستی کی غذا کی عدم موجودگی ہوتا

ہے ،زياده تر يہ ياد ماضی کے ال تعداد وه سہانے دن ہوتے ہيں
توجع ملی ہوتی ہے اور
جن ميں اس کو بھرپور ستائش اور
ّ
تحسين و آفرين اور مرحبا ۔۔۔ ڈيپريشن تشدد پہ مائل بيجا مداخلت
کی ايک شکل ہے۔ تبديلی حالت کی صورت ميں اس مت ّ
رويے
شدد ّ
کا رخ ايک ڈيپريشن زده شخص کی طرف ہوجاتا ہے نہ کہ اس
کے گرد انسانی ماحول پر۔ ترميم شده مداخلت بيجا اور تشدّ د آميز
خاصيت دونوں صورتوں ميں يعنی خود پرستی
طرزحکومت کی
ّ
اور ڈيپريشن ميں پائی جاتی ہے ۔۔۔۔ تاہم خود پرست جب بھی
ڈيپريشن کا شکار ہوتا ہے وه اپنی خود پرستی قربان نہيں کرتا
حس ،خود بينی اور عدم
يعنی اپنا طمطراق ،استحقاق رکھنے کی
ّ
خودشناسی۔
يہ صرف اس امر کی وضاحت ہی نہيں ہے کہ محمد کی ڈيپريشن کی
کيا وجہ تھی اور اسکے نتيجے ميں اس کے خود کشی پر مائل خياالت،
بلکہ اس نے يہ بتا ديا کہ کيوں اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہيں
پہنايا۔ خود پرست شايد ہی کبھی خود کشی کريں۔ يہ بہت عجيب بات ہے
کہ محمد نے کئی موقعوں پر جب خود کشی کا قصّد کيا تو ہر بار اسے
جبرائيل نے بچا ليااور پھر بھی وه دوباره ايسی کوششيں کرتا رہتا تھا۔
خودپرست کبھی خود کشی نہيں کرتے ،وه صرف اسکی باتيں کرتے
ہيں تاکہ لوگوں سے اسکے عوض ہمدرديوں کا ذخيره کر ليں۔
"کيونکر کوئی خود پرست جو خود کو ايک ديو قامت مورت سمجھ رہا
ہو ،اور بہت ہی بڑا شخص جو مرکز کائنات ہو خود کشی کريگا؟"
اگاتھا کرسٹی) (Agatha Christieاپنی کتاب مردے کا آئينہ Dead Man
 Mirrorميں لکھتا ہے " يہ بہت حد تک قابل قياس ہے کہ وه کسی اور

کو تباه و برباد کر ديگا -کسی خستہ حال رينگنے والے کيڑے کی مانند
انسان کو جس نے اس کو ناراض کرنے کی جسارت کی ہو ۔۔۔۔ اسطرح
کا کام انتہائی الزمی ہے ،خود کو متبّرک بنانے کيلئے! ليکن خود کی
تباہی؟ اور وه بھی ايسے شخص کی؟"
يہ سوال کہ " خود پرست کيوں خودکشی کی طرف مائل نہيں ہوتے"
ويکنن کا کہنا ہے کہ" خود پرست صيح معنوں ميں زومبيز)جنونی(
ہوتے ہيں" وه لکھتا ہے " متع ّدد سکالروں اور تھراپسٹوں نے خود
پرستوں کی اندرونی کيفيّت جاننے کی جستجو کی ،انکی عمومی رائے
يہ ہے کہ ان کے ضمير ميں جو بچ گيا ہوتا ہے وه انتہائی غيرلچکدار،
ريزه ريزه اور عملی اعتبار سے بالکل بے سود اور بيکار ہوتا ہے۔"
آپس ميں ايک دوسری کے بالکل برعکس بيماريوں ميں مبتال لوگوں کو
ڈيپريشن سے باہر آنے کيلئے ا ّدويات کی ضرورت ہوتی ہے مگر ايک
خود پرست کو جس چيز کی ضرورت ہوتی ہے وه ہے "خود پرستی کی
غذا کی ايک خوراک جو اسکو پستيوں کی گہرائيوں سے نکال کر اس
بلندی پر پہنچا ديتی ہے جہاں وه خوشی سے پاگل ہوجاتا ہے" يہ بات
ويکنن نے کہی۔

ٹيمپورل لوب ايپی ليپسی)مرگی(
سب سے پہلے جسے شک پڑا کہ محمد ميں ،جب وه پانچ سال کا تھا،
مرگی کی عالمات موجود ہيں وه تھيں حليمہ يا اسکا خاوند۔ ايک
بازنطينی موّ رخ (752-817) Theophanes,ريکارڈ پر موجود پہال
سکالر تھا جس نے دعوی کيا تھا کہ محمد مرگی کا مريض تھا ،آج ہم
اس دعوے کی تصديق کر سکتے ہيں۔

ٹيمپورل لوب ايپی ليپسی )ٹی ايل ای( کی تعريف پہلی مرتبہ 1985ء
ميں منظر عام پر آئی) International League Against Epilepsy (ILAEنے
بتايا کہ يہ ايک ايسی صورتحال ہے کہ جب وقفے وقفے سے بنا کسی
اشتعال بيماری کے دورے پڑتے ہوں اور انکی ابتدا وسطی يا بغلی
کنپٹی سے منسلک بناگوش سے ہو۔ بيماری کے يہ دورے جنکا تعلق
TLEسے ہے يہ عام قسم کے جزوّ ی حملے ہوتے ہيں جس ميں مريض
ہوش و حواس نہيں کھوتا) (with or without auraاور پيچيده قسم کے
جزوّ ی دورے )اس ميں مريض اردگرد کے ماحول سے بے خبر ہوتا
ہے( ميں متاثره شخص اپنے حواس کھو ديتا ہے ،پيچيده جزوّ ی دوروں
کی صورت ميں کيونکہ اس حملے کا پھيالؤدونوں کنپٹيوں سے منسلک
بناگوش اپنی لپيٹ ميں لے ليتا ہے جو اس کے بدلے ياداشت ميں بے
عملی کا سبّب بنتا ہے۔
محمد کو پيش آنے والے دورے دونوں قسموں کے تھے ۔ کبھی کبھی وه
گر پڑتا تھا اور اپنے حواس کھو بيٹھتا اور کبھی نہيں بھی۔ ايک حديث
کے مطابق جب کعبہ کی تعمير ہو رہی تھی اور ابھی نبوّ ت کی اطالع
بھی نہيں آئی تھی  ،محمد بيہوش ہو کر زميں پر گر پڑا اور اس کی
کھلی آنکھيں آسمان کی طرف تک رہيں تھيں ،اسوقت وه اپنے حواس
ميں نہيں تھا۔ کافی حد تک يہ ايک مرگی کا دوره تھا۔
ويب سائٹ emedicine.comکے مطابق "
 abnormalitiesکے عارضے ميں مبتال  90فيصد لوگ  EEGسے حاصل
شده نتائج کے مطابق ان پر بيماری کے دورے پڑتے رہے ہيں" محمد
کو بچپن سے ہی يہ عارضہ الحق تھا اس نے سفيدکپڑوں ميں ملبوس دو
آدمی ديکھے جنہوں نے اسکا سينہ چاک کيا اور اسکا دل سفيد برف

temporal interictal epileptiform

سے دھويا۔ ہاروے کشنگ نامی امريکی نيوروسرجن جو دماغ کی
سرجری کا پہل کار ہے ،بتاتا ہے کہ ايک لڑکا جس کی داہنی کنپٹی
سے منسلک بناگوش ميں پيپ کی تھيلی تھی جسکی وجہ سے اسکوايک
سفيد لباس والے آدمی کا واضع سہ جہتی منظر دکھائی دے رہا تھا۔
آئرش امريکن نيورالوجسٹ رابرٹ فوسٹر کينيڈی) (1884-1952اولين
شناحت کنندوں ميں سے تھا جس نے وضاحت سے بتايا کہ کس طرح
حقيقی فريب تصّور جس کی فطرت سمعی اور بصری ہوتی ہے اسکا
اجراء کنپٹی سے منسلک بناگوش کے اوپر جسمانی حصّے سے ہوتا
ہے۔
اپنے ايّام جوانی کے بارے ميں بات کرتے ہوئے محمد نے کہا:
"ميں نے پايا کہ ميں کنکر اٹھائے ہوئے قريش کے بچوں کے
ساتھ تھا جيسا کہ لڑکے اس کے ساتھ کھيلتے ہيں۔ ہم سب نے
اپنے کپڑے اتار ديئے تھے کنکر تھامے ہر کوئی اپنی قميض]
اوڑھنے واال کپڑا[ کو گلے تک اٹھائے ہوئے تھا ،جيسے ہے
ميں اس راستے پر آگے پيچھے حرکت کر رہا تھا ايک غيبی
طاقت نے زوردار تھپڑ رسيد کيا اور کہا  '،اپنی قميض پہن لو'
ميں نے قميض اپنے اوپر کس لی اور پتھر کندھے پر اٹھا لئے۔
اپنے ساتھيوں ميں سے مجھ اکيلے نے قميض پہن رکھی تھی"
ايسے لگتا ہے محمد کے خيالی ساتھی بھی ايسے ہی تش ّددپسند اور
بدعمل تھے جيسا وه تھا۔

ٹيمپورل لوب کے دوروں کی مرض کی عالمات
بيماری کا حملہ جس کی ابتداء کنپٹی سے منسلک بناگوش سے ہو رہی
ہو اس سے قبل ايک صورت حال پيدا ہوتی ہے جس سے ماحول ميں
اچانک تبديلی محسوس ہوتی ہے ،جيسے کسی شحص کی آمد ،پھولوں
کی بھينی بھينی مہک يا سردی کی لہر وغيره) (auraيا يہ کہ قبل از وقت
تمبيّح جيسا کہ معمول سے ہٹ کر اضطرابی کيفيّت ،پيٹ کے اندر
کھلبلی ہونے کا احساس ،فريب تصوّ ر اور فريب نـّظاره) نظر کا دھوکہ
خوشبو محسوس ہونا ،ذآئقے اور ديگرحسّيات سے متلق دھوکے( اور
کسی ايسے واقعے کا گماں ہونا کہ ايسا پہلے کبھی نہيں ہؤا ،يادوں اور
جذبوں کا ابھر آنا يا اس قسم کے ش ّديد جذبات کا پيدا ہونا جس کا اس
وقت کے موجوده ماحول سے کوئی تعلق نہ ہو۔ يہ تمام عالمات محمد
کو الحق مرض ميں نماياں تھيں۔
مرگی کے حملے جّ زوی بھی ہو سکتے ہيں جن ميں ہوش وحواس
برقرار رہتے ہيں يا کبھی کبھی پيچيده صورتحال ميں جنکا نتيجہ يہ ہوتا
ہے کہ حملے کے اس دورانيے ميں ہوش و حواس ميں کمی واقع ہوتی
ہے۔ اس کے عالوه ديگر عالمات ميں شامل ہيں سر کا غير معمولی
طور پر جمبش ميں آنا اور آنکھوں کا پلٹ جانا ،اسطرح کے دورے
محمد کو تعمير کعبہ کے دوران پيش آئے۔
وقفے وقفے سے دہرآئی جانے والی جنمبش اور تواتر سے پيش آنے
واالپٹھوں کا سکڑاؤ جو جسم کی ايک طرف اثرانداز ہو رہا ہو ،ايک
بازو ،ايک ٹانگ ،چہرے کا ايک حصّہ اور جسم کے دوسرے اکيلے
حصّوں پر ،يہ بھی ٹی ايل ای کی عالمات ہيں۔ ديگر عالمات ميں پيٹ
درد اور بے آرامی ،متلی ہونا ،پسينہ آنا ،چہرے کا سرخ ہونا ،دل کی

دھڑکن تيز ہونا يا نبض کی رفتار بڑھنا اور بينائی ميں تبديلی آنا گفتگو
اور خياالت ميں خلل اور اردگرد سے نا آشنائی۔ البتہ ،حواس سے
متعلقہ فريب تصّور) بصری ،سمعی ،لمس وغيره( بڑی عالمات ہيں۔
ڈنمارک کے عالمی نامّورڈاکٹر موگنز ڈيم ماہر امراض مرگی ) ايپی
ليپٹالوجسٹ( اسی موضوع پر لکھی گئی کئی کتابوں کے مصّنف نے
جزوّ ی دوروں کی تعريف ان الفاظ ميں کی ہے "،عام قسم کے جزوّ ی
دورے جن کی عالمات دماغ سے متعلقہ ہوں اور جو بعد ميں ياد رکھی
جا سکتی ہوں ،وه زمانہ قديم سے جانی جاتی ہيں اور انکو آعوره '
' auraکہا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ايسا ہونے سے قبل تشن ّج کا حملہ ہوتا
ہے۔ اکثر يہ خواب کی مانند ہوتاہے۔۔۔۔ اور مريض کو ايسا لگتا ہے
جيسے ہو پاگل ہو جائے گا۔ محمد نے بھی دراصل يہی سمجھا تھا کہ وه
پاگل ہو جائے گا  ،يہ تو خديجہ تھی جس نے اسکو سمجھايا کہ ايسا
ہرگز نہيں ہے۔
ڈاکٹر ڈيم رقم طراز ہے " ،کافی عرصے سے يہ امر زيربحث ہے کہ
جن لوگوں کو مرگی کا مرض الحق ہوتا ہے انکے شخصی خ ّدوخال
ميں کچھ چيزيں نماياں ہوتی ہيں جو دوسروں ميں نہيں ہوتيں ،خصوصآ
جن لوگوں کو ٹيمپورل لوب ايپی ليپسی کی شکائت ہوتی ہے ان ميں جو
چيز واضع ہوتی ہے وه يہ ہے کہ وه جذباتی لحاظ سے عدم توازن کا
شکار ہوتے ہيں بہ نسبت دوسرے لوگوں کے ،شايد ان ميں مداخلت بيجا
کا رجحان زياده ہوتا ہے۔ چند لوگوں کے بارے ميں بتايا گيا ہے کہ وه
اپنے آپ ہی ميں مگن ہوتے ہيں ،ماليخوليا ميں مبتال ہونے کی حد تک
حسّاس ہوتے ہيں ،ان کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ وه ايک ہی وقت

ميں کئی سارے روگ پال ليتے ہيں اور انکی مذھبی ،مجّ ذوبی ،فلسفيانہ
اور اخالقی معامالت ميں خصوصی دلچسپی ہوتی ہے ۔"
وه مزيد وضاحت کرتا ہے کہ ٹی ايل ای کے مريض اکثر ڈيپريشن ميں
مبتال ہو جاتے ہيں اور ان ميں خودکشی کے رجحانات اور فريب تصوّ ر
جيسے مسائل پيدا ہو جاتے ہيں۔ ان ميں يہ احساس پيدا ہو جاتا ہے کہ
انکو مذھبی ايذا رسانی کا سامنا ہے۔ تاہم ،بہ نسبت ان لوگوں کے جو
ّ
شزوفرينيا کے باقائده مريض ہوتے ،انکا دوسرے لوگوں کے ساتھ
جذباتی لگاؤ قدرے بہتر ہوتا ہے۔ ّ
شزوفرينيا کے برعکس ٹی ايل ای
اکثر اپنے ہی گرد گھومتی ہے۔ محمد کے ساتھ بھی ايسا ہی کچھ ہؤا تھا
اور زندگی کے آخری سالوں ميں مرگی کے دوروں ميں کچھ کمی آگئی
تھی۔ تاہم اس کی وجہ سے ايسی قرآنی آيات کے"نزول" ميں کوئی
رکاوٹ نہيں آئی جو موقع کی عين ضرورت ہوں۔
شروع شروع ميں جو آيات مکـّہ ميں نازل ہوئيں اور وه جو بعد ميں
مدينہ ميں نازل ہوئيں ان کے لہجے ،کالم اور فقروں کی ساخت ميں
واضع فرق ہے۔ محمد کے پيغمبرانہ کيرئير کے اوّ لين دور ميں جو آيات
لکھی گئيں ان کے سٹائل ميں شاعرانہ پن ہے اور ان ميں قافيہ اور وزن
کو ملحوظ خاطر رکھا گيا ہے اور وه مختصر اور دل کو لگنے والی
ہيں ،ان ميں پارسائی ،سخاوت ،يتيموں کی پرورش اور غالموں کو
آزادی ،تحمل اور بردباری ،رحمدلی اور دردمندی کے بارے ميں
پندونصيحت کی بھرمار ہے ،اور ساتھ ساتھ کئی قسم کی تمبّيحات ہيں
اور انکيلئے دوزخ کے وعدے وعيد ہيں جو اسکی دعوت کو قبول
کرنے ميں متـّامل ہيں۔

"سورة شمس"  91اس دور کی ايک مخصوص سورة ہے اس ميں ايک
فسانہ بيان کيا گيا ہے جو کہ پہلے سے ہی عربوں کو معلوم تھا ،کہ V
نے ايک اونٹنی کو بھيجا تھا جو قوم ثمود کوخبر دار کرے جنہوں نے
ہٹ دھرمی سےکام ليا اور خدا کی اونٹنی کو ذبح کر ديا۔
سورج کی قسم اور اسکی روشنی کی،
اور چاند کی جو اسکے پيچھے نکلے،
اور دن کی جب اسے چمکا دے،
اور رات کی جب اسے چھپا لے،
اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنايا،
اور زمين کی اور اسکی جس نے اسے پھياليا،
اور انسان کی اور اسکی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کيا،
پھر اسکو بدکاری سے بچنے اور پرہيز گاری کرنے کی سمجھ
دی؛
کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وه مراد کو پہنچا،
اور جس نے اسے خاک ميں ماليا خسارے ميں رہا۔
سب پيغمبر کو جھٹاليا،
قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے ّ
جب ان ميں سے ايک نہايت بدبخت اٹھا،
تو خدا کے پيغمبر نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اسکی
پانی پينے کی باری سے حذر کرو۔

مگر انہوں نے پيغمبر کو جھٹاليا اور اونٹنی کی کونچيں کاٹ ديں۔
تو خدا نے انکے گناه کے س ّبب ان پر عذاب نازل کيا اور سب کو
ہالک کرکے برابر کر ديا۔
اور اسکو انکے بدلے کا کچھ بھی ڈر نہيں۔
سورة ' 113الفلق' اسی دورکی ايک اور مثال ہے ۔
شروع ` کا نام ليکر جو بڑا مہربان نہايت رحم واال ہے۔
کہو :کہ ميں صبح کے مالک کی پناه مانگتا ہوں،
ہر چيزکی برائی سے جو اس نے پيدا کی،
اور شب تاريک کی برائی سے جب اسکا اندھيرا چھا جائے،
اور گنڈونپر پڑھ پڑھ کر پھونکنے واليوں کی برآئی سے،
اور حسد کرنے والے کی برآئی سے جب وه حسد کرنے لگے۔
جب تک ابھی وه مکـّہ ميں ہی تھا محمد کا دائره کار صرف مکـّہ اور
اس کے مضافات تک ہی محدود تھا۔ اس نے لکھا:
تو ہم نے تم تک عربی زبان کا قرآن ہی نازل کيا جو خبردار
کريگا ام القراء اور اسکے مضافات۔
شہروں کی ماں ام القراء مکـّہ کو کہتے ہيں دوسری آيات ميں اس نے
کہا کہ وه خاص طور پر ان کے لئے ہی آيا ہے جنکو خدا کی طرف
سے ابھی کوئی وحی نہيں آئی۔ اس کے مطابق يہودی اور عيسائی اس
کے مطلوبہ سامعين نہيں تھے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی

امنگوں ميں اضافہ ہوتا گيا اور آخرکار اس نے يہ مطالبہ کرنا شروع
کرديا کہ يا اسکی اطاعت قبول کرو وگرنہ موت تمہارامقدر ہے۔
بعد ميں آنے والی سورتوں ميں قانونی زبان کا استعمال ہے ،يہ ايک
جابر حکمران کی زبان ہے جو وه اپنی رعايا کيلئے قوانين اور حکنامے
صادر کرنے کيلئے استعمال کرتا ہے اور نئے عالقے فتح کرنے کی
ترغيب دے رہا ہے۔ اے۔ ايس۔ ٹرّ ٹن کہتا ہے " ،فقرے طويل ،بے ہنگھم
اور دشوار ہيں تاکہ سننے والے اسکوغور سے سنيں نہيں تو اسکا
شعری وزن ٹوٹ جاتا؛ زبان نثر ميں بدل گئی اور شاعرانہ الفاظ وقفوں
ميں بٹ گئے ۔ نفس مضمون قوانين پر مبنی ،عمومی واقعات پر
تبصرے ،حکمت عمليوں کے بيانات ،انکيلئے جھاڑيں جو پيغمبر سے
ہم آہنگ نہيں خصوصآ يہودی اور اپنی گھريلو مشکالت کے تذکرے۔
يہاں پر تخيّل ناپيد اور اس کمزوری کو چھپانے کيلئے گھڑے گھڑائے
جملے گھسيڑنا اور کہيں کہيں پہلے والی گرمجوشی بھی امڈ آئی"۔
يہاں پر اسکا تذکره بے محل نہيں کہ محمد کا فريب تصّور صرف
جبرائيل فرشتے کو ديکھنے کی حد تک محدود نہيں تھا ،اس نے اس کا
دعوی بھی کيا کہ اس نے جنـّات اور شيطان کو بھی ديکھا۔ ايک ايسے
موقع پر جب وه مسجد ميں نماز ادا کررہا تھا اس نے اپنی باہنوں کو
اسطرح کی حرکت دينا شروع کردی جيسے وه کسی خيالی شخص سے
نبردآزما ہو۔ محمد نے بعد ميں بتايا " ،شيطان ميرے سامنے آيا اور نماز
ميں مخل ہونے کی کوشش کی ليکن  Vنے مجھے اس پر فوقيّت بخشی
اور ميں نے اسکو بڑھنے نہيں ديا۔ بال شبہ ميں نے سوچا کہ اسکو
مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم صبح اٹھو اور اسکو
ديکھو ،پھر مجھے حضرت سليمان کا قول ياد آيا ' ،ميرے خدا! مجھے

اتنی بڑی بادشاہت عطا فرما جو کہ ميرے بعد کسی اور کو نصيب نہ
ہو' پھر  Vنے اس)شيطان( کو )باعث خفـّت( سر جھکائے چلے جانے
پر مجبور کر ديا"۔
بہت ساری احاديث ميں اس نے جّ نات کے ساتھ اپنے معرکوں کا ذکر
کيا ہے۔ ايک کہانی ميں اس نے يہ بھی دعوی کيا کہ اس نے کئی جنـّوں
کو مسلمان بنايا ہے۔ قرآن ميں کم ازکم تيس موقعوں پر جّ نات کے
تذکرے ہيں۔
يہ جاننا بہت اہم ہے کہ محمد کو بائيبل کا علم نہيں تھا۔ سليمان ايک
بادشاه تھا اور پيغمبر نہيں۔ اس نے اسطرح کا نہ کوئی بيان ديا اور نہ
ہی ايسی کوئی دعا جيسا کہ محمد نے بيان کيا۔ تاہم اس نے  Vسے عقل
کے حصول کی درخواست کی ناکہ دولت کی۔ محمد نے بادشاہت اور
اقتدار کيلئے اپنی خواہش کا اظہار کيا۔

ٹی ايل ای کی ديگر عالمات
وه لوگ جنکو ٹی ايل ای کا عارضہ الحق ہوتا ہے ان ميں مندرجہ ذيل
پانچ خصلتيں ) بيماری کے حملے کے دوران نہيں بلکہ ان کے وقفوں
کے دوران( پائی جاتی ہيں۔
 .1ہائپرگرافيا :ايک ايسی يکطرفہ ذھنی لگن کے امر محسوس
کو ظاہر کرتا ہے جس ميں ضرورت سے زياده روزانہ
ڈائری لکھنے کی عادت ہو۔ بظاہر محمد انپڑھ تھا ليکن اس
نے قرآن کمپوز کيا اور دوسروں سے لکھوايا۔

قوی
 .2ہائپر رليجياؤسٹی :مذھبی اعتقادات کا نہ صرف بہت ّ
ہونا بلکہ انکا تعلق الہياتی نظريات اور تکونياتی نظريات کی
تشريح سے ہوتا ہے۔ مريض کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اسکو
خدائی رہنمائی حاصل ہے۔ محمد کو بھی ظاہر ہے کہ غير
تصوف سے لگاؤ تھا جو ايک
معمولی حد تک فالسفی اور ّ
نئے مذھب کی ايجاد کا س ّبب بنا۔
 .3کلنگينيس :ساتھ چمٹے رہنے کی عادت ،محمد کے اپنے
قصے ظاہر کرتے ہيں کہ
چچا کے ساتھ چمٹے رہنے کے ّ
جب وه بچہ تھا وه جذباتی لحاظ سے کسی کے ساتھ چمٹے
رہنے کا ضرورت مند تھا ،اور جب کبھی وه ٹھکرايا جاتا يا
مجروح ہوتا۔
اسکو ٹوکا جاتا تو وه سخت ّ
 .4جنسی معامالت ميں تغ ّير :محمد کے عورتوں کے ساتھ
مجنونانہ لگاؤ ميں آخری عمر ميں بہت اضافہ ہو گيا تھا،
حاالنکہ آخری عمر ميں اسکی جسمانی اہليت بہت کم ہوگئی
تھی يا بالکل ختم ہو گئی تھی ،اس کے بارے ميں ہم آگے
چل کر ديکھيں گے ۔
اگريسون ّيس  :خوامخوا الجھنے پر ہر وقت آماده ،شدّ ت
.5
ّ
جذبات ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ ميں نماياں جو کہ مريض ميں
ايک وقت گرمجوشی اور دوسرے لمحے ناراضگی ،چڑچڑا
غصے اور پر تشدّ د سلوک ميں تبريل
پن جو بعد ميں شدّ يد
ّ
خصوصآ اپنے ساتھيوں
ہوجاتا ہے۔ محمدکا بعض مرتبہ،
ّ
سے ،سلوک بہت دوستانہ ہوتا تھا ،اور انکے ساتھ جن پر
پس
اسکا گمان ہوتا تھا کہ وه اس کے مطالبات ماننے ميں ّ
وپيش سے کام لے رہے ہيں انتہائی سخت اور جھنجھالہٹ

واال ہوتا تھا۔ بحاری کہتا ہے "،اگر پيغمبر کو کوئی چيز
ناپسند ہوتی تھی تو کراہت کے اثرات اس کے چہرے پر
نماياں ہو جاتے تھے۔"

راتوں رات عرش کا سفر
محمد کے معراج يعنی راتوں رات عرش معـّلی کی سير کے بارے ميں
بہت سی روايات پائی جاتی ہيں۔ ابن اسحاق نے تانا بانا اس طرح جوڑا
ہے کہ جس کی شاخيں اس تنے سے پھوٹتی ہيں جو کہانياں محمد
کےساتھيوں نے خصوصآ اس کی زوجہ عائشہ نے بيان کی ہيں۔ اس
تذکرے کے مطابق محمد نے بتايا:
ميں حجر ميں سو رہاتھا ،جبرائيل آيا اوراس نے اپنے پاؤں سے
مجھے ہاليا ،ميں اٹھ کر بيٹھ گيا ،مجھے کچھ نظر نہيں آيا اور
ميں دوباره ليٹ گيا۔ وه دوسری دفعہ آيا اور مجھے پاؤں سے
ہاليا ،ميں اٹھ بيٹھا ،ميں نے کچھ نہيں ديکھا اور پھر ليٹ گيا۔ وه
ميرے پاس تيسری دفعہ آيا اور مجھے پاؤں سے ہاليا ،ميں اٹھ
گيااور اس نے ميرا بازوپکڑ ليا اور ميں اس کے ساتھ کھڑا ہو
گيا ،وه مجھے مسجد کے دروازے سے باہر لے آيا جہاں ايک
سفيد رنگ کا جانور کھڑا تھاجو آدھا خچر اور آدھا گدھا تھا اور
اسکے دونوں کندھوں کے ساتھ پرموجود تھے جن کی مدد سے
اسکے پاؤں حرکت کرتے تھے۔ اسکے اگلے پاؤں وہاں جا
کرپڑتے تھےجہاں تک اسکی حد نگاه تھی۔ اس نے مجھے اس
پر سوار کرا ديا ،اور وه ميرے ساتھ نکل پڑا اور ميرے نزديک
رہا۔ جب ميں اس پر سواری کيلئے آيا تو اس نے مزاحمت کی۔

جبرائيل نے اپنا ہاتھ اسکی گردن کے بالوں پر رکھا اور کہا تمہيں
شرم نہيں آتی او براق ،جو تم اسطرح کا سلوک کررہے ہو؟ و`،
` کے نزديک محمد سے زياده کوئی قابل احترام نہيں جس نے
اس سے پہلے تم پر سواری کی ہو۔ اس جانور کو اسقدر
شرمندگی ہوئی کہ وه پسينے ميں شرابور ہو گيا اور سکون سے
کھڑا ہو گيا تاکہ ميں اس پر سواری کرسکوں۔
راوی بيان جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے " ،پيغمبر اور جبرائيل چلتے
رہے حتی کہ وه يروشلم ميں مسجد اقصی کے مقام پر پہنچے۔ وہاں
انہيں ابراہيم ،موسی اور عيسی دوسرے نبيوں کے ہمراه ملے وہاں
پيغمبروننےاسکی امامت ميں نماز ادا کی۔ پھر اسکے سامنے دو ظروف
الئے گئے جن ميں سے ايک ميں شراب اور دوسرے ميں دودھ تھا۔
پيغمبر نے دودھ واال برتن لے ليا اور دودھ پی ليا اور شراب کو چھوڑ
ديا۔ جبرائيل نے کہا '،تم کو فطری طور پر درست رہنمائی ملی ہے ايک
اصلی اور سچے قديمی مذھب کی ،اے محمد ،تمہارے لوگ بھی ايسے
ہی ہونگے  ،شراب تمہارے لئے منع ہے۔' پھر پيغمبر مکـّہ کی طرف
لوٹا اور صبح ہوتے ہی اس نے قريش کے ساتھ اسکا ذکر کيا جو اکے
ساتھ پيش آيا۔ ان ميں سے اکثر لوگوں نے کہا "،قسم  Vکی ،يہ تو
سراسر لغو ہے! ايک قافلہ ايک ماه ميں شام پہنچتا ہے اور ايک ماه ہی
ميں واپس آتا ہے ،محمد کيسے يہ سفر صرف ايک ہی رات ميں طے
کرسکتا ہے؟"
ابن سعد کہتا ہے " ،اس کہانی کے سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو
نماز ادا کرتے تھے اور دائره اسالم ميں داخل تھے ،تارک الدين ہو
گئے اور دائره اسالم سے خارج۔" اور اس کے جواب ميں حلفيہ بيان

کی صورت ميں يہ قرآنی آيت نازل ہوئی " ،يہ منظر ہم نے پيدا کيا جو
تم کو دکھايا گيا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے۔
مسلم وقائع نگاروں نے صحيح طريقہ کار سے ہٹ کر اس کہانی کو
معتبر بنانے کيلئے اس ميں رنگ بھرے ،ابن اسحاق نےاس ميں اضافہ
کرتے ہوئےکہا کہ جب لوگوں نے محمد سے اسکا ثبوت مانگا تو اس
نے کہا کہ اس نے فالں فالں قافلے کو فالں فالں وادی سے گزرتے
ديکھا اور جس جانور پر وه سوار تھا ايک اونٹ اس سے خوفزده ہو
کرچمپت ہو گيا ،پھر محمد کو يہ کہتے ہوئے بتايا گيا کہ  "،ميں نے
انکو بتايا کہ يہ واقعہ کہاں پر ہؤا ،ميں اسوقت ملک شام کی طرف محوّ
سفر تھا ،ميں چلتاگيا يہاں تک کہ مکہ سے قريبآ  25ميل کے فاصلے
پر دجانن ميں کوه تحامہ پر پہنچا ،ميں ايک قافلے کے قريب سے گذرا
جو کہ بنو فالں فالں کا تھا۔ ميں نے ديکھا لوگ سو رہے تھے ،ان کے
پاس کسی چيز ميں ڈھکی ہوئی پانی کی ايک صراحی تھی ،ميں نے
اوپر سے ڈھکنا اتار ديا اور پانی پيا اور ڈھکن دوباره رکھ ديا۔ اسکا
ثبوت يہ ہے کہ اس وقت انکا قافلہ درّ ه الطائم کے راستے ايک سياہی
مائل اونٹ جس کے اوپر دو بڑے تھيلے ل ّدے تھے ،ايک کاال اور
دوسرا کئی رنگوں واال،کی رہنائی ميں البائيده سے نيچے اتر رہا تھا۔'
بائيده مدينہ کی جانب مکہ ميں تحائم مکہ کے نزديک ايک اونچی ہموار
جگہ ہے ،لوگ اسکو جلدی پار کرنا چاہتے ہيں اور پہال اونٹ جو انہيں
مال جس کےبارے ميں وه ذکر کررہا ہے ،انہوں نے لوگوں سے اس
پانی کے برتن کے بارے ميں دريافت کيا تو انہوں نے کہا کہ وه پانی
سے پورا بھرا ہؤا تھا اور اس کے اوپر ڈھکن بھی تھا ،اور جب وه نيند
سے اٹھے اس پر ڈھکن تو تھا مگرپانی نہيں ،انہوں نے دوسروں سے
بھی پوچھا جو مکہ ميں تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ يہ بالکل درست

ہے ،وه خوفزده ہو گئے تھے اور ايک اونٹ بھی چمپت ہوگيا تھا ،انہوں
نے ايک آدمی کو اسکو بالتے ہوئے سنا تھا تاکہ وه اسکو دوباره واپس
لےسکے۔"
يہ روايات محمد کی وفات کے سو سال سے بھی زياده بعد ميں لکھی
گئيں۔ اتنا عرصہ گذر جانے کے بعد ان دعوں کو سچ ثابت کرنے کا
کوئی طريقہ نہيں ،تاہم  ،تقريبآ تمام مسلمان يہ بھول چکے ہيں کہ جس
دور کا ذکر محمد نے حلفيہ طور پر کيا کہ اس نے يروشلم کے معبد کا
دوره کيا ،اس وقت يروشلم ميں اسطرح کی کوئی چيز نہيں تھی۔ جب
براق نے ادھر کی پرواز کی تھی اس سے چھ صدياں قبل ہی رومنوں
نے اس کو تباه کرديا تھا۔ 70ء تک وہاں پر ايک پتھر کے اوپر دوسرا
پتھر بھی نہيں تھا۔ بائيبل کے مطابق ہيکل سليمانی دسويں صدی قبل از
مسيح تعمير ہؤا تھا ،ڈوم آف راک کی تعمير رومن ٹيمپل آف جيوپيٹر کی
فراہم کرده بنيادوں پر 671ء ميں ہوئی تھی۔ مسجد االقصی رومنوں کے
بڑے گرجے کے جنوبی کنارے پر ٹيمپل ماؤنٹ کے اوپر بنو اميّہ کے
دور ميں 710ء ميں تعمير ہوئی۔ يہ کيسی ستم ظريفی ہے کہ محمد نے
فالں فالں قافلہ اس راستے جاتے ديکھا مگر اس کو ٹيمپل نظر نہ آيا
جس کے بارے ميں اسکا دعوی ہے کہ وہاں پر اس نے نماز ادا کی جو
کہ درحقيقت وہاں موجود ہی نہيں تھا۔
ايک اور حديث مين بيان ہے کہ اس سچائی کو جاننے کيلئے جو محمد
کہھ رہا تھا ابوبکر نے اس سے پوچھا کہ يروشلم کے بارے ميں بتائے
تو اس نے ايسا کر ديا تو ابوبکر نے کہا " ،يہ سچ ہے اور ميں اسکی
تصديق کرتا ہوں کہ تم  Vکے نبی ہو۔" يہ واضع نہيں ہے کہ ابوبکر
کبھی يروشلم گيا تھا يا نہيں،عربوں کيلئے اس قصبے کی اتنی اہميت

نہيں تھی کہ وہاں جايا جاتا۔ تاہم يہ بھی حيران کن بات ہے کہ ابوبکر
نے اس ٹيمپل کے بارے ميں کچھ نہيں کہا۔ يہ تمام غير معتبر کہانياں
ہيں جو مسلمانوں نے اس لئے گھڑی ہوئی ہيں کہ وه اپنے نبی کے بيان
کرده انتہائی اوٹپٹانگ قصّے کو سچ ثابت کرسکيں۔
اس کہانی کا ايک اور نسخہ بھی موجود ہے جو کہ شايد زياده قابل قبول
ہے کيونکہ اس کی توثيق قرآن ميں کی گئی ہے۔ اس نسخے کے مطابق
محمد کہتا ہے :

يروشلم ميں کام ختم کرنے کے بعد ميرے پاس ايک سيڑھی الئی
گئی ،اتنی عمده کہ ميں نے اس سے قبل ايسی نہيں ديکھی تھی۔
يہ اسطرح کی تھی کہ جيسے کوئی قريب المرگ انسان اپنی موت
کو آتے ہوئے ديکھتا ہے ،ميرے ساتھی نے اسکو ميرے لئے
اوپر چڑھنے کيلئے آراستہ کردی اور يہاں تک کہ ہم جنت کے
ايک دروازے تک پہنچ گئے جسکو دربانوں کا دروازه کہا جاتا
ہے۔ اسماعيل نامی ايک فرشتہ اس کا انچارج تھا اور اس کی
کمانڈ ميں باره ہزار فرشتے تھے اور ہر ايک کے پاس باره ہزار
فرشتے انکے ماتحت۔
جب جبرائيل مجھے اندر لے کےآيا اسماعيل نے ميرے بارے ميں
پوچھا کہ ميں کون ہوں اور جب اسکو بتايا گيا کہ ميں محمد
ہوں ،اس نے پوچھا اس کو کوئی مشن سونپا گيا ہے جس کيلئے
اس کو بھيجا گيا ہے اور اسکا يقين ہو جانے کے بعد اس نے
مجھے خوش امديد کہا۔

جيسے ہی ميں جنت کے نچلے دروازے سے داخل ہؤا سب
فرشتوں نے مجھے مسکراتے ہوئے خوش آمديد کہا مگر ان ميں
سے ايک جس نے مجھے وہی کچھ کہا ،نہ وه مسکرآيا اور نہ
پرمسرت استقبال کيا جيسا کہ دوسروں نے کيا تھا۔ اور جب ميں
ّ
نے جبرائيل سے وجہ پوچھی ،اس نے بتايا کہ اس سے قبل يہ
اگر کسی کيلئے بھی مسکرآيا يا بعد ميں مسکرآۓ گا تو وه ميں
ہونگا۔ يہ مسکراتا نہيں کيونکہ يہ ملک ہے اور دوزخ کا نگہبان
ہے۔ ميں نے جبرائيل سے کہا کہ اس کی يہ حيثيت ` کی طرف
سے ہے جو کہ اس نے تمہيں بيان کی ہے' ،سردار اور امانتدار
ہے' )قرآن(81:21۔ ' کيا تم اسے يہ حکم نہيں دوگے کہ يہ
مجھے دوزخ بھی دکھائے؟' اور اس نے کہا ' يقينآ ! او ملک
محمد کو دوزخ بھی دکھاؤ'۔ تب اس نے اس کے اوپر سے پرده
ہٹايا اور آگ کے شعلے ہوا ميں بلند ہوۓ ،جب تک ميں نے يہ
سوچا کہ اس ميں تو سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا تو ميں
نے جبرائيل سے کہا کہ اس سے کہو کہ يہ انکو واپس اسی
جگہھ پر پہنچا دے اور اس نے ايسا کر ديا۔
ميں ان کی واپسی کا موازنہ ڈھلتے ہوئے سايوں سے کرسکتا
ہوں۔ اور جب وه شعلے وہاں پر واپس آۓ جہاں سے وه نکلے
تھے ملک نے انکو اوپر سے ڈھک ديا.
اور جب ميں عرش کے سب سے نچلے حصے ميں داخل ہؤا
وہاں ميں نے ايک آدمی کو بيٹھے ہوۓ ديکھا جس کے نزديک
سے ہوکر آدميوں کی روحيں گذر رہی تھيں ،ان ميں سے کسی
کے ساتھ وه اچھی گفتگو کريگا اور اور خوشی سے کہے گا '،

ايک اچھے آدمی کی اچھی روح' اور دوسرے کيلئے وه کہے گا '
چھی چھی' اور تيوری چڑھاتے ہوۓ کہے گا 'برے آدمی کی بری
روح'۔
پھر ميرے ايک سوال کے جواب ميں جبرائيل نے بتايا کہ يہ ہمارا
باپ آدم ہے ،اپنی اوالد کی روحوں کا جائزه لے رہا ہے۔ اہل ايمان
کی روحوں کو ديکھ کر اس کے جوش ميں اضافہ ہوجاتا ہے اور
منکرين کی روحوں کو ديکھ کر دکھی ہوتا ہے۔ پھر ميں نے
ايسے لوگوں کو ديکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے ،ان
کے ہاتھوں ميں پتھروں کی مانند آگ کے ٹکڑے تھے جنکو وه
اپنے منہ کے اندر ٹھونس رہے تھے اور وه انکے نچلے
حصےسے باہر نکل رہے تھے۔ مجھے بتايا گيا کہ يہ وه لوگ
ہيں جنہوں نے شکم پروری کی اللچ ميں يتيموں کا مال ہڑپ کيا۔
پھر ميں نے راستے ميں فرعون کے خاندان کے لوگوں کو
ديکھا ،انکے پيٹ اسقدر بڑھے ہوۓ تھے جنکو ميں نے پہلے
کبھی نہيں ديکھا اور جب انکو دوزخ ميں ڈاال گيا انکے اوپر سے
انکو اپنے پيروں تلے کچلتے ہوۓ پياس کی شدّ ت ميں پاگل اونٹ
گذر رہے تھے اور وه بے بس تھے۔ وه تھے ناجائز سود خور۔
پھر ميں نے ان عورتوں کو ديکھا جو چھاتيوں سے بندھی لٹک
رہی تھيں۔ انہوں نے اپنے خاوندوں کی موجودگی ميں حرامی
بچوں کو جنم ديا تھا۔
پھر مجھے عرش دوئم پر اليا گيا جہاں دو خالہ زاد تھے؛ عيسی
ابن مر ّيم اور جون ابن ذکريا ،اور پھر تيسرے عرش پر وہاں ايک
شخص تصا جسکاچہرا پورے چاند کی مانند تھا ،وه تھا ميرا

بھائی يوسف ،يعقوب کا بيٹا۔ اور پھر چوتھا عرش اور وہاں ايک
آدمی جسکو ادريس کہتے تھے۔ 'اور ہم نےانکو اونچی جگہھ پر
اٹھا ليا' سورة  19:58اور پھر عرش پنجم ،وہاں پر ايک آدمی
جس کے بال سفيد اور لمبی داڑھی ،ميں نے اس سے زياده
خوش شکل آدمی پہلے کبھی نہيں ديکھا تھا ،يہ اپنے لوگوں ميں
بہت محبوب ،وه تھا ہارون ،عمران کا بيٹا۔ اور پھر چھٹے عرش
پر جہاں شانويا کی مانند مڑی ناک واال گہرے رنگ کا آدمی ،يہ
ميرا بھائی موسی تھا ۔ اور پھرساتواں عرش ،وہاں ايک آدمی
کبھی نہ فنا ہونے والی جنت ميں محل کے دروازے کے سامنے
تخت پر براجمان تھا ،روزانہ  70ہزار فرشتے اندر داخل ہوتے
تھے اور انکو روز محشر سے پہلے باہر نہيں آنا تھا ،ميں نے
وہاں کوئی آدمی نہيں ديکھا جو مجھ جيسا ہو ،يہ تھا ميرا والد
ابراہيم۔ پھر وه مجھے جنت کے اندر لے گيا اور وہاں پر ميں نے
ايک نوجوان لڑکی کو ديکھا جس کے ہونٹ گہرے سرخ تھے اور
ميں نے اس سے پوچھا کہ اسکا تعلق کس سے ہے کيونکہ ميں
اسکو ديکھ کر بہت خوش ہؤا تھا اور اس نے مجھے بتايا کہ
'زيد ابن حارثہ' اور پيغمبر نے زيد کو اس کی خوشخبری دی۔
ايک روايت کے مطابق جب جبرائيل محمد کو ہر آسمان پر ليکر جاتا
اور اندر آنے کی اجازت مانگتا تو جبرائيل کو وہاں موجود دربان کو
اطالع دينا ہوتی تھی کہ وه کس کو ساتھ لے کر آيا ہے ،اور يہ کہ اس
کے مہمان کو خاص مشن سونپا گيا جس کيلئے اس کو بھيجا گيا ہے،
اور اس پر دربانوں کا جواب ہوتا تھا "  Vاسکو سالمت رکھے ،بھائی
اور دوست!" اور وه انکو جانے ديتا ،حتـّی کہ وه ساتويں آسمان پر
پہنچے جہاں اس کی مالقات  Vسے ہوئی اور امّت کيلئے روزانہ پچاس

نمازوں کی ادائيگی فرض ہوئی۔ اور واپسی پر اسکی موسی سے
مالقات ہوئی ،اور وہاں جو کچھ ہؤا اسکا حال وه اسطرح بيان کرتا ہے:
واپسی پر ميری مالقات موسی سے ہوئی جو ميرا کسقدر عمده
دوست تھا! اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم پر کتنی نمازيں فرض
کی گئيں تو ميں نے بتايا کہ پچاس تو اس نے کہا' ،نماز کافی
بھاری کام ہے ،اور تمہاری ا ّمت کمزور ہے اسلئے تم واپس جاؤ
اور اپنے خدا سے کہو کہ ا ّمت کيئے ان کی تعداد ميں تخفيف کی
جائے ،ميں نے ايسے ہی کيا اور نمازوں ميں  10کی کمی کر
ديگئی۔ پھر ميں موسی کے پاس سے گزرا اور اس نے پھر وہی
کہا ،اور ايسا ہی ہوتا رہا يہاں تک کہ پورے دن اور رات ميں
پانچ نمازيں ہی باقی ره گئيں۔ موسی نے پھر مجھے وہی نصيحت
کی۔ ميں نے جواب ديا کہ ميں نے اپنے خدا کے پاس نمازوں کی
تعداد کم کرانے کيلئے کئی دفعہ گيا ہوں مگر اب مجھے شرم
آرہی ہے اور ميں دوباره نہيں جاؤں گا۔ تم ميں سے جو کوئی
بھی اہل ايمان خدا پر بھروسے کی خاطر ايسا کريگا اس کو
پچاس نمازوں کا ثواب مليگا۔
کچھ مسلمان يہ کہتے ہيں کہ يہ عظيم قصّہ مادی دنيا سے تعلق نہيں
رکھتا بلکہ ايک روحانی مشاہده ہے۔ تاہم محمد کے وه دعوے کہ اسکا
بنو فالں فالں کو اپنے سفر کے دوران حقيقی مقامات پر ديکھا جانا،
اونٹ کا ب ّدک جانا ،صراحی سے پانی پيا جانا اس دعوے کی نفی کرتا
ہے۔ اس امر کا سب سے بڑا ثبوت يہ ہے کہ اس عملی مشاہدے کا ذکر
قرآن ميں موجود ہے جس ميں کہا گيا ہے کہ اس معراج کا مقصد اہل
ايمان کے اعتقاد کی آزمائش تھی۔ "روحانيّت" کے نام پر تو بہت سی

لغويات قابل قبول بن جاتی ہيں ،مگر اسطرح کا دعوی جس کے بارے
ميں يہ بتايا جائے کہ يہ حقيقت ميں رونما ہؤا ہے تو کفر کے امکانات
بڑھ جاتے ہيں۔

محمد سچ کہتا تھا)کبھی کبھی(
فائوڈوردوستويوسکی نامی ايک روسی وجودالحيات سے متعلقہ لکھاری
کا ماننا ہے کہ محمد سچ بول رہا تھا۔ وه کہتا ہے کہ محمد کے مشاہدات
اصلی تھے ،کم از کم اس کی ذات کی حد تک ۔ دوستويوسکی خود بھی
ٹيمپورل لوب ايپی ليپسی کا مريض تھا۔ اس نے اس کے خوائص ميں
سے ايک کے ذريعے حقيقت آشکارکرتے ہوۓ بتايا کہ جب اسپر
بيماری کے حملے ہؤا کرتے تھے تو جنت کے دروازے کھل جاتے تو
وه قطار در قطار فرشتوں کو جو بڑے بڑے سنہری بگل بجا رہے
ہوتے تھے ،ان کو ديکھ سکتا تھا۔ پھر دو بڑے سنہری دروازے کھل
جاتے اور اسکو ايک سنہری راستہ نظر آتا جو سيدھا  Vکے تخت پر
جا کر ختم ہوتا۔
ايک مضمون جسکا عنوان "مذھب اور دماغ" ہے اور وه نيوزويک کے
شمارے مورخہ 7مئی2001ء کو شائع ہؤا اور اس ميں کينيڈا کے ايک
نيوروسائکالوجی ميں ريسرچ کرنے والے نے وضاحتآ کہا:
جب صليب کا نشان ،يا چاندی کی بنی ہوئی تورات کا مذھبی دبدبہ
ذھن پر چھا جاتا ہے تو اسکی وجہ يہ ہوتی ہے کہ دماغ کا وه
حصہ جسکا تعلق بصارت سے ہوتا ہے اور جو آنکھيں ديکھ رہی
ہوتی ہيں اس انعکاس کا تعلق جذبات اور يادوں سے بن پاتا ہے
اس کی تشريح کرتا ہے اور جان ليتا ہے کہ اس انعکاس کا

احساسات سے کيا تعلق ہے۔ وه نظارے جو نمازوں اور مذھنی
رسوم کی ادائيگی کے وقت ابھر آتے ہيں وه اس باہم مالنے
والے دماغی حصے ميں بھی پيدا ہو جاتے ہيں :ٹيمپورل لوب
ميں برقی ارتعاش ) جو کہ سر کی دونوں اطراف ميں گھر بنا ليتا
ہے اور ان سرکٹوں کو جوزبان کی سمجھ ،نظرياتی فکر اور
روابط کيلئے ذمہ دار ہوتی ہے ،قيام فراہم کرتا ہے( منظر تشکيل
ديتا ہے۔
ٹيمپورل -لوب ايپی ليپسی ــــ ان عالقوں ميں غيرمعمولی برقی
کارگذاری کی توڑ پھاڑـــــ اس کو انتہائی حدوں تک لے جاتی ہے۔
اگرچہ چند ايک جانکاريوں نے ٹيمپورل لوب ايپی ليپسی اور
مذھب ّيت کے مابين تعلق ميں شکوک پيدا کر ديئے ہيں ،مگر
دوسرے والی جان آف آرک ٹائپ مذھبی نظارں اور آوازوں کی
طرف واضع نشاندہی کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہيں۔
اگرچہ ٹيمپورل -لوب ايپی ليپسی خاصی کمياب ہے ،محقيقين اس
شک ميں مبتال ہيں کہ کسی خاص جانب مرتکز برقی کارگذکری
کی توڑ پھاڑ جسکو "عارضی ٹيمپورل -لوب" کہا جاتا ہے،
روحانی مشاہدات کا س ّبب بنتی ہے۔ اس خيال کو جانچنے کيلئے
الرينٹن يونيورسٹی آف کينيڈا کے مائيکل پرسنگر نے ايک
رضاکار کے سر پر عارضی تدبير کے طور پربرقی مقناطيسی
ہيلمٹ فٹ کرديا ،يہ ہيلمٹ کمپيوٹر کے مانيٹر سے بھی کم دھيمی
مقناطيسی فيلڈ پيدا کرتا ہے۔ يہ فيلڈ ٹيمپورل -لوب ميں برقی
کارگذاری کے جھٹکے چھوڑتی ہے۔ پرسنگر کو رضار کی زبانی
پتہ چال کہ اس کے اندر مافوق الفطرت اضطراب پيدا ہؤا :جسمانی

مشاہدے سے الگ ايک الہامی احساس۔ اس کو شبہ ہے کہ
مذھبی جذبات ٹيمپورل لوبز ميں ہلکے برقی ارتعاش سے بيدار
ہوتے ہيں اور يہ کہ ايسےطوفان فکرمندی ،ذاتی بحران ،آکسيجن
کی کمی ،بلڈ شوگر ميں کمی اور ہلکی پھلکی تھکاوٹ کے نتيجے
ميں پيدا ہوتے ہيں اور اس وجہ سے شايد کچھ لوگوں کو "خدا
مل جاتا" ہے۔

محمد کے روحانی مشاہدات کا ماخذ
يہ ممکن ہے کہ ٹيمپورل لوب ميں گدگدی سے روحانی مشاہدات کو
ترغيب ملتی ہو۔ جيسا کہ کسی کی "موجودگی" کا احساس  ،آوازوں کا
سنائی دينا ،روشنيوں کا نظرآنا اور بھوتوں کا بھی؟
مذکوره باال مائيکل پرسنگر جو کہ کينيڈا کی الرينٹن يونيورسٹی ميں
نيوروسائيکالوجسٹ ہے ،ايسا سوچتا ہے ۔ وه اس کا اہل ہے کہ ہم پر
واضع کر سکے کہ ايک "مذھبی مشاہده" ہمارے دماغ کی دو ايوانی
مائل بہ حرارت کارگزاری کا محض ايک اضافی اثر ہے۔ ساده الفاظ
ميں؛ جب دماغ کا داياں نصف کرّ ه جو کہ جذبات کی آماجگاه ہے ،دماغ
کے اس عالقے ميں ہيجان برپا ہوتا ہے جس کے بارے ميں يہ مانا جاتا
ہے يہ ہمارے رائے قائم کرنے کی اہليّت کو کنٹرول کرتا ہے ،اور پھر
بائيں طرف کا نصف کرّ ه ،جو زبان کے استعمال کی آماجگاه ہے ،کو
باليا جاتا ہے کہ وه بتائے کہ يہ عدم موجود وجود کيا چيز ہے ،دماغ
ايک "احساسی موجودگی " پيدا کر ليتا ہے۔
پرسنگر کا ايک مضمون جس کا عنوان" جنتر منتر" ہے وه لکھتا ہے:

پرسنگر۔۔۔۔۔۔۔۔ دالئل کی روشنی ميں بتاتا ہے کہ مذھبی جذبات
دماغ کے اندر پيدا ہوتے ہيں ،حاليہ تحقيق سے پتا چلتا ہے کہ
ہميں اپنی ذات کے بارے ميں احساس بائيں ٹيمپورل لوب ميں پيدا
ہوتا ہے جو ہمارے دماغوں کے تميز کرنے والے مع ّين کرده
کره ميں واقع ہے اور جو انفرادی شعور اور خارجی دنيا
نصف ّ
کے درميان حدود کے قيام ميں مددّ گار ہوتا ہے۔ اس لوب کو بند
کردوتو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اور کائنات ايک ہيں ـــــ يہ
مذھبی مشاہده کی بلندترين شکل ہے۔ داہنے ٹيمپورل لوب
کوہمارے دماغ کی اس س ّمت ميں جوش پيدا کرنےپر راغب کريں
فعال اور جذبات سے متعلقہ حصہ ہے
جو ہمارے دماغ کا زياده ّ
حس ذات بيدار ہوتا جس ميں
کره برائے
ّ
تو ايک درست نصف ّ
ہميں ايسا لگتا ہے کہ يہ ايک "الگ" وجود ہے۔
پرسنگر نے موٹرسائيکل چالتے وقت پہنے جانے والے ہيلمٹ جو
برقی رو کے گذرنے کے سبّب اليکٹروميگنيٹک فيلڈ پيدا کررہے
تھے رضاکاروں کے سروں پر فٹ کرديئے۔ ان رضاکاروں کی
آنکھوں پر پٹی بانده کرايک خالی کمره جسکو مذاقآ " جنت اور
دوزخ کا چيمبر" کہا گيا ،بٹھا ديا۔ آلٹرنيٹنگ برقی رو کے جھٹکے
دينے سے  80فيصد فاعلوں نے جنہوں نے اس تجربے ميں حصہ
ليا انکو کمرے ميں کسی جناتی مخلوق کی "موجودگی" کا احساس
ہؤا ،جيسے وه انکو چھو رہے ہوں يا دبوچ رہے ہوں۔ ان ميں سے
چند ايک نے کہا کہ انکو جنت کی خوشبو يا دوزخ کی باس کا
احساس ہؤا ،ان کو آوازيں سنائی ديں ،اندھيری سرنگيں نظر آئيں،
روشنياں اور گہرے مذھبی مشاہدات ہوۓ۔

ايڈکونرآۓنےبھی مائيکل پرسنگر کے تجربات کے بارے ميں
لکھا ہے:
نارمل لوگوں کی شخصيات جن ميں بلند درجے کی ٹيمپورل لوب
ايکٹويٹی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دکھا رہے ہوتے ہيں بلند
درجے کی:تخليقی اہل ّيت ،خيال انگيزی ،وسيع ياداشت اور وجدانی
کارگری۔ ان ميں سے بيشتر جس تجربے سے گذر رہے ہوتے
ہيں وه ہے اعلی درجے کی سراب خيالی يا ماتحت دنيا جو انکی
مطابقت پذيری کی پرورش کرتی ہے۔ ان ميں سے بيشتر جسمانی
اور دماغی کشمکش ميں اوندھے منہ گرنے پر مائل ہوتے ہيں
اور اس کے بعد ہلکی ڈيپريشن ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اسطرح
کے لوگ وافر تعداد ميں ايسے تجربات سے گذرتے ہيں کہ انکو
احساس ہورہا ہوتا ہے' کسی ہستی کا وجود ہے يايہ کہ بعض
اوقات انہوں نے اس کو ديکھا'  ،يہ اجنبی قسم کےعقائد کی
تصديق کرتے ہيں بجائے روائيتی مذھبی نظريات کے۔
پرسنگر نے معلوم کيا ہے کہ محتلف فاعلوں نے جنـّات سے متعلقہ
تصوّ رات ميں وه القاب استعمال کئے ہيں جن ناموں سے وه مانوس ہيں۔
مذھبی لوگوں کے مشاہدے ميں انکی مق ّدس شخصيات آتی ہيں جيسا کہ-
عليجہ ،عيسی ،کنواری مريم ،محمد ،آسمانی روح وغيره وغيره ،چند
فاعلوں نے فرائڈ کی تشريحات سے مطابقت ظاہر کی -انہوں نے بتايا
کہ ،مثال کے طور پر انکا دادا۔
يہ طريقہ قريب المرگ ]) [ near-death experiences (NDEsلوگوں کے
بارے ميں يہ جاننے کيلئے استعمال کيا گيا کہ ايسی حالت ميں کيا چل
رہا ہوتا ہے۔ ہولنگز لکھتا ہے" 1933ء ميں مونٹ tکے نيوروسرجن

ولڈر پينفيلڈ نے دريافت کيا کہ جب اس نے بجلی کے جھٹکوں کی م ّدد
سے ٹيمپورل لوب ميں چند نسّوں کے خليوں کو انگيختا کيا تو مريض
کے گذرے ہوئے مشاہدات حسّی اعتبار سے قابل يقين حد تک 'دوباره
زنده' ہو گئے۔  1976کی متنازعہ اشاعت ،دی اوريجن آف کونشيئسنيس
ان دی بريک ڈاؤن آف دی بائيکيمرل مائنڈ ،ميں پرنسٹن کے ماہر
نفسيات جؤليئن جينز مدلل انداز ميں کہتا ہے کہ ايسا احساس جسميں يہ
بتايا جاۓ کہ 'اسکو مذھبی مشاہده ہؤا' محض دماغ کے دائيں اور بائيں
نصف حصوں ميں مائل بحرارت باہمی عمل سے وابستہ اطرافی اثرات
ہوتے ہيں ،اس نے خيال ظاہر کيا کہ ہمارے قديم آباؤاجداد ميں اس قوّ ی
حس کا فقدان تھا جس کے ذريعے اسطرح کی تبديليوں ميں افراد کی
صيح شناخت ممکن ہو اور وه يہی کہھ ديتے تھے کہ جيسے انہيں
آوازيں سنائی ديں اور خداؤں اور دوسری بلند ہستيؤں کے منظر سامنے
آئے"۔
ش ّديد روحانی آگہی کی صورت ميں ايسے لمحات ميں کيا چل رہا ہوتا
ہے؟۔ ہولنگز کہتا ہے " دماغی عضوّ امايگڈلہ جسکا کام اس ماحول کی
نگرانی کرنا ہوتی ہے جس کا تعلق خوفزده ہونے اور خطرات کو
بھانپنے سے ہوتا ہے کی کارکردگی ميں تيزی آنے کے سبّب وه سيالبی
ہو جاتا ہے۔ پيريٹل لوب سرکٹس جو سمّت کا تعيّن کرتے ہيں ،کام کرنا
بند کرديتے ہيں جبکہ سامنے کی طرف کے اورکنپٹی والے سرکٹ جس
سے وقت کا احساس ہوتا ہے اور اپنی ذات سے آگہی پيدا ہوتی ہے انکا
آپس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تبّت کے ب ّدھ بخشؤں کے مراقبوں اور
فرانسسکن راہباؤں کی دعاؤں کے دوران برين-اميجنگ سے حاصل
شده حقائق کو استعمال کر کے يونيورسٹی آف پينيسليوينيا کے ڈاکٹر
اينڈريونيوبرگ نے معلوم کيا کہ سپّيريئر پيريٹل لوب ميں پائے جانے

والے نيورون کے ايک بنڈل نے جوکہ دماغ کے باالئی اور عقبی
حصے ميں ہوتا ہے کام کرنا بند کرديا تھا۔ دماغ کا يہ حصہ وقت اور
سمّت کے تعيّن سے متعلقہ معلومات کو مطلوبہ عمل سے گذارتا ہے"
پرسنگر نے ظاہر کيا ہے کہ "روحانی" اور "مافوق الفطرت" مشاہدات
دماغ کی دونوں اطراف بائيں اور دائيں ٹيمپورل لوب ميں مناسب باہمی
رابطے اور ہم آہنگی کے فقدان کی صورت ميں ظاہر ہوتے ہيں۔ کمرے
کے اندر کسی کا موجود ہونا ،جسم سے باال باال مشاہدات ،جسمانی
اعضاء کا اوٹپٹانگ طريقے سے بگڑاؤ اور يہاں تک کہ مذھبی
احساسات بھی دماغ ميں جنم لے ليتے ہيں۔ پرسنگر ان مشاہدات کو
ٹيمپورل لوب ٹرانزيئنٹ يا ٹيمپورل لوب ميں نيورل فائرنگ پيٹرن ميں
عدم توازن کی بڑھوتری بتاتا ہے۔
يہ مشاہدات کس طری مذھبی کيفيّات کو جنم ديتے ہيں؟ پرسنگر کہتا ہے
"ہماری 'خودی کا ادراک ' برقرار رکھنے کاکام ٹيمپورل کورٹيکس کا
بائياں نصف کرّ ه کرتا ہے ،دماغ کی معمول کے مطابق کارکردگی کی
صورت ميں يہ اس کے دائيں نصف کرّ ه کے ٹيمپورل کورٹيکس سے ہم
وزن اور ہم آہنگ ہوتا ہے۔ جب دونوں نظام باھمی رابطہ کھو ديتے ہيں
جيسا کہ وقتی اور عارضی کھچاؤ کے حملوں کے دوران ہوتا ہے،
بائياں نصف کرّ ه اس غير ہم آہنگ کارگذاری کو' ايک دوسری ذات' کے
طور پر بيان کرتا ہے يا ' کسی کی موجودگی کا احساس' ،اس لئے
فاعلوں کے مشاہدات کے مطابق کمرے ميں 'موجودگی' ) جس کو وه يہ
سمجھ سکتے ہيں جيسے يہ فرشتے ہيں ،ب ّد روحيں ہيں يا ايسی مخلوق
جيسے جن بھوت( يا اپنے جسموں سے عليحدگی )قريب المرگ کيفيات(
يہاں تک کہ 'خدا' کےبھی سامنے ہونے کااحساس ہوتا ہے،اور

جب) anygdalaبھيجھے کے اندر گہرائی ميں موجود حصہ جس کا
جذبات سے تعلق ہوتا ہے( ان غير مستقل لمحات ميں شامل کار ہوتا ہے
جذباتی معامالت پرزور طريقے سے ان کيفيّات کو بڑھوتری ديتے ہيں
اور اگر انکا تعلق روحانی نظريات سے ہو جائے تو مذھبی احساسات
کيلئے انتہائی طاقتور ذريعہ ثابت ہوتے ہيں"۔

دماغ ميں انگيختگی شيڈو پرسن تخليق کرتی ہے
سؤيس سائنسدانوں نے معلوم کيا ہے کہ دماغ ميں انگيختگی ايک "شيڈو
پرسن" کی موجودگی کے احساس کا موجب بنتی ہے جو کہ کسی
شخص کی جسمانی حرکات کی نـّقالی کرتا ہے ،نيچر نامی رسالے کی
ايک مختصر رپورٹ اور ايک آن الئن سائنس جرنل  physorg.comميں
چھپنے والے مضمون جسکا عنوان " دماغ ميں انگيختگی شيڈو پرسن
تخليق کرتی ہے" کے مطابق:
اولف بلينک اور اسکے ساتھيوں نے جوکہ فيڈرل پولی ٹيکنيک
آف الؤسانے سے تعلق رکھتے ہيں کہتے ہيں کہ يہ جانکاری
دماغ کے اس پراسس کو جو ّ
شزوفرينيا کی عالمات ظاہر کرنے
ميں کارفرما ہوتا ہے کچھ روشنی ڈاليگی بشمول اسطرح کے
احساس سے کہ کسی شخص سے سرزد ہونے والی حرکات
دراصل کسی اور کے ذريعے ہو رہی ہيں۔
ايک ايسی عورت جسکی زندگی ميں کسی نفسياتی مرض کی
عالمات نہيں تھيں ،ڈاکٹروں نے اس کی تشخيص کے دوران جانا
کہ اس کے دماغ کا وه حصہ جسکو باياں ٹيمپوروپيريٹل جنکشن

کہتے ہيں اسکا س ّبب بنا کہ وه سمجھ رہی تھی کہ کوئی شخص
اسکے عقب ميں کھڑا ہے۔
مريض نے بتايا کہ وه "شخص" وہی پوزيشنيں اختيار کررہا تھا
جيسی کہ اس کی ہوتی ہيں ،اگرچہ اسکو ايسا محسوس نہيں
ہورہا کہ يہ اس کا وہم ہے۔ تفتيش کے دوران ايک موقع پر جب
مريض سے کہا گيا کہ وه آگے جھک کر اپنے گھٹنوں سے
بغلگير ہو :اس کے اندرايسا احساس پيدا ہؤا جيسے کہ ايک
سائے کی مانند وجود نے اس کو گلے لگا ليا جس کے بارے ميں
اس نے بتايا کہ اسکو يہ ناگوار محسوس ہؤا۔
نيورسائنٹسٹ کہتے ہيں ايسی معلومات نفسياتی امراض کے
اثرات کو جيسا کہ ماليخوليا ،کسی اجنبی دشمن کے تسلط کا
احساس ہونے جيسے مسائل کی سمجھ کی طرف ايک قدم ہو
سکتا ہے۔
يہ جانکاری ہفتہ وار رسالے نيچر ميں ايک گفتگو کے دوران
بتائی گئی۔
کيا يہ معلومات اس امر کی وضاحت نہيں کرتيں کہ محمد کو دوران
مرگی کيا مشاہده ہؤا ،اس نے کچھ سنا ،کچھ ديکھا اور محسوس کيا؟
محمد کا تعلق اس معاشرے سے تھا جس ميں جـّنات ،فرشتوں ،چڑيلوں
اور بھوتوں کے ہونے پر يقين کيا جاتا تھا اور يہی وه مخلوقات تھيں جو
اسکے فريب تصّور ميں نمودار ہوئيں تھيں۔ يہ جگھڑا کہ خدا ايک ہے،
جيسا کہ يہوديوں ،عيسايوں اور حنفيوں کا ماننا تھا يا يہ کہ بہت سارے
خدا ہيں جوکہ محمد کے خاندان کا ماننا تھا اس زمانے ميں زيربحث تھا۔
محمد دوسری جانب " بديشی" وح ّدت الوجود کے عقيدے کی طرف تھا

برخالف اس عقيدے کے جس کی تصديق اسکے خاندان نے کی۔ يہاں
پر خديجہ کے اس کردار کی اہميّت کو کم نہيں کيا جاسکتا جو اس نے
محمد کے فريب تصوّ ر کی رہنمائی دوسری جانب منتقل کرکے ادا کيا۔
خديجہ ايک خدا کو ماننے والی تھی۔
محمد نے جو بھی مشاہده کيا وه اسوقت کے مطابق حقيقی تھا مگر تھا
اسکے ذھن کی پيداوار ۔ جب اسنے ساری کہانی خديجہ کو سنائی ،وه
اپنے خاوند کےبارے ميں اسوقت جو سمجھ سکتی تھی وه تھا يہ کہ يا
تو اس پر جـّنات کا قبضہ ہو گيا ہے اور يا فرشتوں نے اسکو چھويا
ہے ،اسلئے جب محمد نے اسکو بتايا " مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ
ہونے واال ہے" اس نے جواب ديا" کبھی نہيں!  Vتمہيں بے عزت نہيں
کريگا"۔ 223کيونکہ اس کيلئے يہ قابل قبول نہيں تھا کہ محمد پاگل ہو گيا
ہے۔ اس کے پاس ايک ہی نعم البدل تھا کہ وه يہ سوچے اور اس نے
ايسا ہی کيا اور يہ نتيجہ نکاال کہ محمد کو خدا نے پيغمبر کے طور پر
چن ليا ہے ۔ اگر خديجہ کی طرف سے يہ غير مشروط حمايت اور
حوصلہ افزآئی نہ ہوتی تو شايد محمد اسی خيال ميں رہتا کہ اس پر
جّ ـنات کا قبضہ ہو گيا ہے ،اور اپنی اس حالت ميں غرق ہوجاتا جيسا کہ
اکثر مرگی کے مريض کرتے ہيں۔

وحی کی طاقت سے اونٹنی کا بيٹھ جانا
مسلمان اکثر مبالغہ آرائی کرتے ہوئے محمد کے ساتھ جھوٹے معجزات
منسوب کرتے رہتے ہيں۔ فرقہ پرستوں ميں يہ عام بات ہے ،انکو اپنے
گرّ و کے ساتھ اسطرح کے معجزات منسوب کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔
ايک حديث ميں اس طرح کا دعوی ہے کو ايکدن محمد اپنی اونٹنی پر

سوار تھا جب اس پر وحی کا نزول ہؤا ،اس وحی کا وزن اتنازياده تھا
کہ اونٹنی اس کو سہار نہ سکی اور گھٹنوں کے بل زمين پر بيٹھ گئی۔
اونٹنی کا اسوقت بيٹھ جانا جب محمد کے حلفيہ بيان کے مطابق اس پر
وحی نازل ہو رہی تھی کا تعلق اس چيز سے ہوسکتا ہے جس کيفيّت
سے اس وقت محمد دوچار تھا يہ مزيد ايک مرگی ہونے کی عالمت
ہے۔
بونی بيور ،ٹيکساس اے اينڈ ايم يونورسٹی کے کالج آف ويٹرنری
ميڈيسن کے ميں حيوانات کے رّ ويوں کا ماہر ہے ،کہتا ہے " ،کتوں اور
بليوں کے بارے ميں يہ مانا جاتا ہے کہ يہ مرگی کے حملوں کی پيشگی
اطالع کرنے کی اہليّت رکھتے ہيں۔ اپنے مالکوں کے بارے ميں ايسی
حسّ رکھنا کہ ان پر مرگی کا دوره پڑنے واال ہے انکيلئے معمول کی
بات ہے ،اور کچھ کتوں کو ايسی تربيّت دی جاتی ہے کو قبل از وقت
مرگی کے دورے کی اس شخص کو وارننگ دے ديں۔"
فلوريڈا يونيورسٹی کے ڈاکٹر ريپ اور مسز ڈالزيل نے مطالعے کی
غرض سے ايسے لوگوں کا سروے کيا جنکو مہينے ميں کم ازکم ايک
مرتبہ ضرو مرگی کا دورا پڑتا تھا ان ميں سے تيس نے پالتوکتے
رکھے ہوۓ تھے۔ ان  30لوگوں ميں سے 5فيصد افراد نے بتايا کہ
مرگی کا دورا پڑنے سے کچھ دير قبل انکے کتے عجيب قسم کی
حرکات کرنا شروع کرديتے ہيں جو انکے معمول کے خالف ہوتی ہيں۔
" انہوں نے کہا کہ کئی کتے اس طرح کی حرکات شروع کر ديتے ہيں
جو ان کے معمول کے مطابق نہيں ہوتيں" ڈاکٹر ريپ نے وضاحت کی
ہے کہ بہت سے تھيوريوں ميں يہ بات قابل قدر ہے کہ بعض کتے
مرگی کا دورا پڑنے سے پہلے ہی اسے محسوس کرليتے ہيں۔ اس نے

مزيد کہا کہ مرگی کے مريضوں نے بتايا کہ انکے کتے گھر کے
دوسرے کمرے ميں بھی ہوں تو وه مرگی کے دورے کا قبل از وقت ہی
پتا چال ليتے ہيں اور يہ ايک ايسا روّ يہ ہے جس کی بنياد برقی يا
بصری اشارے نہيں ہوتے۔
مرگی کے دوروں کے پيشگی علم ہونے کی اہليّت صرف کتوں اور
بليؤں تک محدود نہيں۔ حيوانات ميں ايسی حسّياتی قوت ہوتی ہے جو ہم
انسانوں ميں نہيں يا ہم يہ کھو چکے ہيں۔ جانوروں کو زلزلہ آنے کی
بھی گھنٹوں پہلےپيشگی اطالع مل جاتی ہے۔ بہت سے حيوان-
خصوصآ گھوڑے اور مويشی -آندھی آنے کو بھی قبل از وقت ہی بھانپ
ليتے ہيں۔
 4جنوری2005ء نيشنل جيوگرافک نيوز ميں لکھا تھا:
سری لنکا اور انڈيا کے ساحلوں سے انتہائی طاقت ور لہروں کے
ٹکرانے سے  10دن پہلے ہی لگتا ہے کہ جنگلی اور پالتو
جانوروں کو علم ہو گيا تھا کہ کيا ہونے واال ہے اور محفوظ
مقامات کی طرف چلے گئے۔ چشم ديد گواہوں کے بيانات کے
مطابق ہاتھيوں نے چينخنا شروع کرديا اور بلند مقامات کی طرف
بھاگ نکلے ،کتـّوں نے گھروں سے باہر نکلنے سے انکار کرديا
سرخ رنگوں کی چڑياں نچلے عالقوں ميں بنے گھونسلے چھوڑ
گئے اور چڑيا گھر ميں بند جانور اپنی پناہگاہوں ميں چھپ گئے
اور للچائے جانے پر بھی باہر نہيں آئے۔ يہ اعتقاد کہ پالتو اور
حس موجود ہوتی ہے ــ انکو زمين
جنگلی جانوروں ميں چھٹی
ّ
ميں ارتعاش پيدا ہونے کا علم پہلے ہوجاتا ہے ــ کئی صديوں
سے ايسامانا جاتا ہے۔

کہنے کا مقصد يہ ہے کہ جانوروں ميں خطروں کو بھانپ لينے کی
قوّ ی حس ہوتی ہے ،خصوصآ ان کے مالکان ميں مرگی کے حملے کے
متعلق جو کہ انسانوں ميں نہيں۔ جانوروں کيلئے ان کے مالکان ميں
مرگی کے دوروں کے پڑنے سے قبل بے چينی اور گھبراہٹ کا پيدا ہو
جانا بالکل فطری ہے۔ ہم يہ جانتے ہيں کہ دوران وحی نہ تو محمد کی
بيوياں اور نہ ہی اس کے ساتھيوں پر کوئی اثر نظر آتا يا وه کچھ
محسوس کر پاتے۔ اپنے فريب تصّور کے دوران پيش آنے والے ايک
واقعے کے مطابق محمد نے عائشہ کو بتايا کہ " يہ جبرائيل ہے۔ وه
تمہيں سالم کہھ رہا ہے اور آداب پيش کررہا ہے۔ عائشہ نے جواب ديا'،
ميری طرف سے بھی اسکو سالم اور آداب' اور پيغمبر کو خطاب
کرتے ہوئے اس نے کہا '،جوتم ديکھتے ہو وه مجھے نظر نہيں آتا۔'"
اسلئے يہ عياں ہؤا کہ صرف اونٹنی کو پتہ تھا کہ محمد کے ساتھ کيا
ہورہا ہے ،اور يہ مزيد ايک ثبوت ہے کہ محمد کے ساتھ جوہورہا تھا
وه مرگی کے دورے تھے۔

فلپ کنڈرڈ ڈک کا ماجره
مرگی کے مريضوں کے تصّفيہ طلب امور کے مطالعے سے ہميں اس
کا بہتر ادراک ہو سکتا ہے کہ محمد کا ماجره کيا ہے۔ ايسی مسابقتيں
اکثر حيرت انگيز ہو سکتی ہيں۔
سائنس فکشن کا امريکی قلمکار فلپ کنڈرڈ ڈک ) 1928تا  (1982اپنے
عجيب غريب خيالی نظاروں کے بارے ميں چارلس پليٹ سے بات
کرتے ہوۓ کہتا ہے " ،ميننے مشاہده کيا ميرے دماغ کو ايک اعلی اور

ارفع عقلی اعتبار سے درست دماغ نے فتح کرليا ،ايسا کہ ميں تمام عمر
پاگل تھا اور يکايک ميں عقلمند ہو گيا۔" ڈک کے تمام کام ايک بنيادی
مفروضے سے شروع ہوتے ہيں کہ دنيا ميں کہيں کوئی ايک اکيلی
معروضی حقيقت نہيں ہوتی۔ چارلس پليٹ ڈک کے ناولوں کو بيان کرتا
ہے " ،ہر چيز کا تعلق قوّ ت مدرکہ سے ہے۔ تمہارے پيروں تلے سے
زمين سرک سکتی ہے۔ ايک مردخاص ايسا محسوس کرسکتا ہے کہ وه
کسی دوسرے کےخوابوں ميں بس رہا ہے۔ يا يہ کہ وه اس حالت ميں
پہنچ سکتا ہے جو خيال انگيز نشے والی ادويات سے پيدا ہوتی ہے اور
اسکو حقيقی دنيا ميں ہونے سے زياده اس حالت ميں ہونا بہتر لگتا ہے۔
يا وه مکمل طور پر کسی دوسری کائنات ميں پہنچ جائے۔"
محمد کی طرح ڈک بھی ماليخوليا کا مريض تھا ،جذباتی لحاظ سے
شيرخوار بچے جيسا تھا ،خودپرست تھا ،خود کشی پر مائل خياالت کا
حامل اور والدين سے بيزار تھا۔ اس کا خيال تھا کہ کے جی بی يا ايف
بی آئی اس کے خالف سازشيں کررہی ہے اور متواتر اس کو پھنسانے
کے منصوبے بنا رہی ہيں۔ محمد کی تحريروں ميں بھی اسطرح کے
وسوسوں کا اظہار ہوتا ہے جس مينوه مسلسل منکرين اسالم کے بارے
ميں کہھ رہا ہے کہ وه انکے خالف سازشيں کررہے ہيں ،اس کے
مذھب کی مخالفت کررہے ہيں اور اسکو اور اسکے پيروکاروں کی
مذھبی ايذا رسانی ميں ملوّ ث ہيں۔ ڈک کی آخری تين خودنوشت
سوانعمريوں ميں سے پہلے ناول جسکا عنوان  VALISہے۔ وه ايک
بيوقوف کی تالش خدا کے بارے ميں ہے جو بعد ميں ايک وائرس کی
شکل ميں ظاہر ہوتا ہے ،ايک مذاق ،اور وه بھی وماغ ميں پيدا ہونے
واال ايک خودنوشت وصيّت نامہ جو ايک محو گردش سيّارے سے
موصول ہوتا ہے۔

اس ناول کا محرّ ک جستجؤے الہی ميں استغراق جو براه راست خدا سے
رازو نياز اور جسکا اظہار گالبی رنگ کی ليزر شعاع کے پھوٹنے
سے ہوتا ہے۔ اس کام ميں ڈک نے خدا سے اپنے فرضی تبادلہ خيال کا
جائزه ليا۔
 VALISسرناميہ ہے  Vast Active Living Intelligence Systemکا۔ وه
کوايک تھيوری کی شکل ميں پيش کرتے ہوۓ بتاتا ہے کہ يہ دونوں،
"حقيقت کی تخليق" اور زميں آسمان سے باال تر امور سے رابطے کا
ذريعہ ہيں۔

VALIS

الرنس سؤٹن  Divie Invasions: A Life of Phlip K. Dickميں لکھتا ہے کہ ڈک
کے روحانی مشاہدات ميں سے ايک جو پراسراريّت اور خوف سے
متعلقہ ہے ،محمد کے مشاہدات سے مشابہت رکھتا ہے۔
پير کی رات اس نے مجھے باليا اور کہا کہ گذشتہ رات وه کسی
مہمان کی پھينکی ہوئی انڈين بوٹی ) (merijuanaپی رہا تھا ،اس
نے اپنے بارے ميں محسوس کيا کہ وه اس کيف ّيت ميں داخل
ہورہا ہے جس سے ابتک وه کافی مانوس ہوچکا ہے جسميں
اسے کئی کچھ نظر )عمومآ نشے کی حالت واال نہيں( آرہا ہوتا
ہے۔ اور اس نے کہا کہ 'ميں خدا کوديکھنا چاہتا ہوں۔ کيا ميں تم
کو ديکھ لوں' پھر اس نے دفعتآ مجھ کو بتايا کہ اسکو انتہائی
خوف نے جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہيں کيا تھا اس نے
اسے چت کرديا ہے اور ميں نے آرک اف کونوينٹ کو ديکھا ،اور
قوت ايمانی اور
ايک صدا آئی' ،تم مجھ تک منطقی شہادتوں يا ّ
کسی اور چيز کے ذريعے نہيں پہنچ سکتے ،اسلئے الزمی ہے کہ
ميں تمہيں اسطرح قائل کروں' آرک کا پرده پيچھے کھينچ ليا گيا

اور اس نے ديکھا ،بظاہر ايک خالی جگہ اور ايک تکون جسميں
ايک آنکھ ،جو سيدھی اس کو گھور رہی تھی۔ فل نے کہا کہ وه
اسکے ہاتھوں اور گھٹنوں پر تھا ،مکمل خوفزده ،اس مت ّبرک
نظارے کو گوارا کررہا تھا ،اتوار 9بجے شام سے ليکر پير صبح
5بجے تک۔ اس کو يقيقن تھا کہ وه بس مرنے ہی واال ہے اور
اگر وه ٹيليفون تک پہنچ پاتا تو ط ّبی معاونين کو بال ليتا۔ اس غيبی
صدا نے اسکو بتايا،حقيقی اعتبارسے' ،تم اس کيف ّيت کو پا لينے
ميں کامياب ہوگئے ہو جہاں تم خود سے کہھ رہے ہو کہ تم نے
ہر دوسری چيز پر اعتقاد ترک کرديا ہے ،ميں تمہيں دکھاؤں گا،
ليکن تم کبھی اسے فراموش نہ کرپاؤ گے اور نہ ہی اختيار
کرسکو گے اور نہ ہی غلط معنی پہنا سکو گے۔'
ڈک ،جسکا انتقال  54برس کی عمر ميں بزرگی پالينے سے پہلے ہی ہو
گيا تھا اس نے کروڑوں الفاظ رقم کئے۔ اسکا سوانع نگار سؤٹن اس کی
تحريروں ميں سے اقتسابات پيش کرتے ہوۓ اس کے ايک روحانی
مشاہدے کی وضاحت کرتا ہے۔
خدا نے مجھ پر اپنا وجود صاف ظاہر کرديا ،ايک ال متناہی خالء،
ليکن کوئی عميق گہرائی نہيں بلکہ آسمانی محرابی چھت ،نيال
آسمان جس ميں سفيد بادلوں کا جمگھٹا۔ وه کوئی اجنبی خدا نہيں
تھا بلکہ ميرے آباؤاجداد کا خدا ،وه بہت پيار کرنے واالاور
رحمدل ايک شخص ّيت کا مالک۔ اس نے مجھ سے کہا' ،تم
مسرتوں
موجوده حيات ميں تھوڑے مصيبت زده ہو؛ يہ اس عظيم ّ
کے مقابلے ميں ہيچ ہے ،جو عظيم فرحت تمہاری منتظر ہے۔ کيا
تم ايسا سمجھ سکتے ہو ميری خدائی ميں تمہيں تمہارے اجر کے

مقابلے ميں زياده مصيبت گوارا کرنی پڑيگی؟ مجھے اس نے
آگاه کرديا اس عظيم فرحت سے جو مجھے ملنے والی تھی؛ وه
کبھی نہ ختم ہونے والی اور شيريں تھی۔ اس نے کہا' ،ميں ابدی
ہوں۔ ميں تمہيں دکھاؤنگا۔ جہاں پر ميں ہوں۔ ابد ّيت ہے؛ جہاں
ابد ّيت ہے ،وہاں ميں ہوں ۔۔۔۔۔ جو مجھے چھوڑ جاتے ہيں وه
بيماری کا شکار ہو جاتے ہيں؛ جب ميرے ساتھ ہوتے ہيں وه
پرواز کرتے ہيں ،ميں پر ہوں۔ ميں شک ميں ڈالنے واال ہوں اور
شک بھی۔
ممکنات ميں سے ايک يہ ہے کہ ٹيمپورل لوب کے دوروں ميں
تمام طرح کے انوکھے واقعات پيش آتے ہيں ،انسانی ذھن ميں
عجيب ہيجانات۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شخص کے دماغ ميں۔ ان اوٹ پٹانگ قسم
کے جذبات کا ابھرنا جنکو مريض ايسے بيان کرتا ہے جيسے وه
کسی اور ہی دنيا ميں تھا ،يا يہ کہ " خدا مجھ سے ملنے کيلئے
آيا ہؤا ہے"۔ ممکن ہے صرف يہی طريقہ ہو جس سے وه اپنے
دماغ کے اندر ہونے والی اتھل پتھل کو سمجھ سکتا ہو۔ ايک اور
امکان يہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ٹيمپورل لوب کے اس تانے
بانے سے ہو جو بيرونی دنيا سے جذباتی معاملے طے کرتا ہو۔
جيسا کہ ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہيں اور دنيا سے ميل جول
کرتے ہيں ،آپ کے پاس کوئی طريقہ تو ہوتا ہے کہ کيسے طے
کيا جائے کہ کيا اہم ہے ،جذباتی لحاظ سے کيا ممتاز ہے اور کيا
مطابقت رکھتا ہے اس کے جواب ميں جو غير اہم ہے اور ہيچ
ہے۔

توجع طلب ہے وه
يہ کسطرح طے ہوتا ہوگا؟ ہمارے خيال ميں جو ّ
حسياتی عالقوں کا آپس ميں
ہے امگڈاال اورٹيمپورل لوب ميں ّ
تعلق ،جو کہ جذبات سے متعلقہ مراکزکی طرف جانے واال راستہ
ہے ،ان روابط کی طاقت ہی ہے جو يہ طے کرتی ہے کہ کيا چيز
ہے جو جذباتی لحاظ سے ممتاز ہے۔ اور اسلئے آپ ايک قسم کے
ارضی منظر ميں جذباتی ابھار کی بات کرسکتے ہيں جس ميں
گھاٹياں اور وادياں ظاہر کرتی ہيں کہ کونسا زياده اہم اور کونسا
کم۔ ہم ميں سے ہر ايک کے سامنے مختلف قسم کے جذباتی ابھار
واال ارضی منظر ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کريں کہ ٹيمپورل لوب
ايپيليپسی کی صورت ميں کياہوتا ہوگا جب آپ پر متواتر دورے پڑ
رہے ہوں اسوقت جو ہو رہا ہوگا وه ہو گا تمام پگڈنڈيوں کو غير
امتيازی طريقے سے طاقت دينا۔ اس کی مثال اسطرح دی جاسکتی
ہے جيسے گھاٹی دار سطح زمين کےساتھ ساتھ ندی نالوں ميں
نيچے کی طرف پانی بہھ رہا ہو۔ جب بار بار بارش ہوتی ہے تو
وہاں پانی کے بہاؤ ميں مسلسل بڑھتا ہؤا رجحان پگڈنڈيوں ميں
ايک کےساتھ نالی بنا ليتا ہے اور اس نالی کی گہرائی ميں
مسلسل اضافہ مصنوعی طور پر محتلف قسم کی درآمدگيوں کی
جذباتی اہم ّيت ميں اضافہ کر ديتا ہے ۔ اسلئے محض شيروں،
چيتوں اور سپيؤں کوجذباتی لحاظ سے ممتاز سمجھنے کی
بجائے اسے ہر چيز ممتاز لگنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پرريت
کی لہر ،لکڑی کی چھال ،سمندری گھاس پھوس اور يہ سب کچھ
گہری اہ ّميت ميں نہا جاتا ہے۔ اب ،آپ کا يہ رجحان کہ ارد گرد جو
کچھ بھی ہورہا ہے اسکی ايک کائناتی اہم ّيت ہے اوراسکو آپ
روحانی مشاہدے اور مذھبی مشاہدے کا نام دے ديتے ہيں۔

ٹيمپورل لوب کے اندر کوئی ايسی جگہ نہيں ہے جسکا تعلق خدا
سے ہے۔ ہاں مگر يہ ممکن ہے کہ ٹيمپورل لوب کے چند حصوں
ميں تيزی آنے سے کچھ حد تک مذھبی اعتقادات کيلئے حاالت
سازگار ہو جائيں۔ ايسا ہونا کم ہی نظر آتا ہے ،ليکن ہو سکتا ہے
کہ يہ سچ ہو۔ اب سوال يہ ہے کہ کيوں ٹيمپورل لوب ميں ايسی
نيورل مشينری کا وجود ہوگا جس کا تعلق مذھبی اعتقاد سے ہے؟
مھذہب پر اعتقاد بہت عام ہے۔ ہر قبيلہ اور ہر معاشره کسی نہ
کسی صورت ميں مذھبی عبادات کا پابند ہے۔ يہ بھی ہوسکتا کہ
مذھبی اعتقادات نے بتدريج ترويج پائی ہو۔ اگر ايسا ہے تو اسکا
مطلب ہے کہ يہ معاشرے ميں استحکام کيلئے خوش آيند ہو،
اورايسا کرنا نہائيت آسان ہوجائے اگر آپ کسی اعلی اور ارفع
ہستی کے وجود کے قائل ہوں۔ تو پھر يہ وجہ ہو سکتی ہے کہ
کيوں مذھبی جذبات دماغ کے اندرپرورش پاتے ہيں۔
تاريخ کرشماتی مذھبی شخصيات سے بھری پڑی ہے .ماہرنفسيات وليم
جيمز )1842تا (1910کا ماننا ہے کہ دمشق جاتے ہوئے پال نے جو
ديکھا ہوسکتا ہے وه "مرگی کی طرح دماغی نسوں ميں نفسياتی طوفان
سے پيداشده زخم ہو" پال نے روشنياں ديکھيں اور ايک آواز سنی جو يہ
کہھ رہی تھی " ساؤل ،ساؤل تم نے کيوں مجھے ايذا دی ؟" پھر وه
عارضی طور پر اندھا ہو گيا اور آخرکار عيسائی ہو گيا۔ پال اپنے
خيالی نـّظارے مندرجہ ذيل الفاظ ميں بيان کرتا ہے:
مجھے نہائيت عظيم الہامی انکشافات کے س ّبب مغرور ہونے سے
بچانے کيلئے ميرے جسم ميں کانٹا چبھويا گيا ،شيطان کا پيغام
رساں ،مجھے عقوبت ميں ڈالنے کيلئے۔ ميں نے تين دفعہ اپنے

خدا سے درخواست کی کہ اس کو ميرے سے دور کردے مگر
اس نے مجھ سے کہا۔ "تمہارے لئے ميرا فضل و کرم کافی ہے،
کيونکہ کمزوری کو رفع کرنے کيلئے ميری طاقت کامل ہے۔"
ايک اور مشہور ماجرے کا تعلق سولہويں صدی کی راہبہ سانتا
ٹريساآف اويال)1515تا (1582سے ہے ،اسکو واضع نظارے ،شديد سر
درد اور بےہوشی کے دورے پڑتے تھے ،جس کے بعد " مکمل سکون،
خاموشی اور روح پھل آور ،اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عظمت خداوندی کا ادراک" اس
کے سوانع نگار کا خيال ہے کہ اس کو بھی مرگی کے دورے پڑتے
ہونگے۔
الپالنٹے کہتا ہے ونسينٹ وين گوه ،گستاوے فليوبرٹ ،ليؤس کارول،
مارسل پراؤسٹ ،ٹينی سن اور فائيو ڈورڈوسٹيؤويسکی جيسے لکھاريوں
اور مصوّ روں کو بھی ٹی ايل ای کی شکايت تھی۔ ٹی ايل ای کے
مريض اکثر اپنی ذات کے اندرتبديليوں کے عمل سے گذرتے ہيں،
خصوصآ لکھنے لکھانے کی مجبوری ،مصوّ ری اور اونچے درجے کی
مذھبيّت۔
الپالنٹے کے مطابق محمد بھی ٹی ايل ای کا مريض تھا۔ حاليہ مثالوں
ميں مارمونزم کا بانی جوزف سمتھ نماياں ہے۔ اور سيونتھ ڈے
ايڈوينٹسٹ موومنٹ کی بانی ايلن وائٹ جسکو  9سال کی عمر ميں
دماغی چوٹ کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی شخصيّت کو کلیّ طور
پر تبديل کر ديا۔ اسے بھی بہت واضع مذھبی نظاروں سے واسطہ پڑا۔
ہيلن شکميں ،ايک يہودی ملحد ماہر نفسيات نے دعوی کيا کہ اسکو
عيسی مسيح کی طرف سے "مطالعے" کی صورت ميں پيغام ملتے تھے

جسکو اس نے ' اے کورس ان مّريکلز' کے نام سے پکاره۔ وه بھی شايد
ممکنہ طور پر ٹی ايل ای کی مريضہ تھی۔ بيان کيا جاتا ہے کہ شکمين
نے اپنی زندگی کے آخری دوسال بہت تکليف ،وسوسوں ميں غرق
ڈپريشن ميں گذارے۔
سّيد علی محمد باب جو کہ بابی مذھب کا بانی ہے بھی مرگی کا مريض
تھا۔ باب کا فارسی بيان )انگلش ميں ترجمہ شده اون الئن دستياب ہے(
ايک کالسيکل ايپيليپٹک تحرير ہے ــ بسيارگوئی سے بھرپور سٹائلش
مگر مواد ميں ناکافی۔

مرگی کے مريض دوسرے مشہور لوگ
ہيئيدی ہينسن اور ليئف بورک ہينسن حلفيہ بيان کرتے ہيں سورن
کيئرکيگارڈ نے اپنے رسالے ميں لکھا ہے کہ وه مرگی کا مريض تھا
اور اس نے تمام عمر اسے صيغہء راز ميں رکھا .وه اس کے بيان کو
دہراتے ہوۓ کہتا ہے " ،تمام آزاريوں ميں شايد سب سے زياده قربانی
طلب بات قابل رحم ہونا ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہيں جو خدا
کے خالف بغاوت پر اکساتی ہو ،لوگ ايسے شخص کو عمومآ احمق
اور چھچھورا سمجھتے ہيں۔ مگر اس کو واضع کرنا اتنا مشکل نہيں کہ
بعينہی يہی ايک پوشيده راز ہے کئی مشہورترين اور عالمی تاريخی
شخصيات کی زندگيوں کا۔"
ڈنمارک کا فنسفی بالکل سچ کہتا ہے۔ احمق ہونے سے کہيں پرے ،ٹی
ايل ای کا تعلق صاحب طبع لوگوں سے ہے۔

ٹيمپورل لوب ايپيليپسی کی تعريف ان الفاظ ميں کی جاسکتی ہے کہ يہ
تخليق کاری کی بيماری ہے۔ دنيا کے کئی مشہور اور با صالحيّت لوگ
ٹی ايل ای کے مريض تھے اور يہ بات ثبوت کے ساتھ کہی جاسکتی
ہے کہ انکی تخليقی صالحيّتيں اس بيماری کی مرہون منت تھيں۔ ايک
ہزار لوگوں ميں  5سے  10افراد ٹی ايل ای کے مريض ہوتے ہيں۔
البتہ ،يہ سب لوگ شہرت نہيں حاصل کر پاتے۔
ہارورڈ ميڈيکل سکول کے پروفيسر اور مرگی پر لکھی گئی کئی کتابوں
کے مصّنف Steven C. Schachter, M.D.نے مشہور تاريخی شخصيات کی
ايک فہرست ترتيب دی ہے جو ممکنہ طور پر ٹی ايل ای کے مريض
تھے۔ بہت سے فالسفر ،قلمکار ،عالمی رہنما ،مذھبی شخصيات،
مصّور ،شاعر ،کمپوزر ،اداکار اور ديگر شہرت يافتہ ہستياں اس
فہرست ميں شامل ہيں۔
" قديم لوگ"  Schachterلکھتا ہے "،سمجھتے تھے کہ مرگی کے دورے
پڑنے کی وجہ جـّنوں اور ب ّدروحوں کا انسانی جسموں پر قبضہ ہونا
ہے۔ پير فقير جادو اور دعاؤں کی مدد سے جـّنات سے چھٹکاره حاصل
کرنے اور مرگی کا عالج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس مافوق
الفطری طريقے کو قديم طبيبوں نے جن ميں انڈيا کے اتريا اور بعد ميں
يونانی طبّيب ہيپوکريٹس نے چيلنج کيا اور دونوں نے يہ جانا کہ اسکی
وجہ دماغی عمل ميں بےترتيبی ہے ناکہ کوئی مافوق الفطرت چيز۔" اس
نے مزيد کہا " ،مرگی کے دوروں ميں ايک طاقت پنہاں ہے اور ايک
عالمت ہے جو تاريخی اعتبار سے اس امر کی نشاندھی کرتی ہے کہ
اسکا غيرمعمولی تخليقی صالحيّتوں يا قائدانہ اہليّت سے کوئی تعلق
ضرورہے ۔ بہت عرصے سے سکالر ايسی شہادتوں کی وجہ سے اس

سحر ميں گرفتار ہيں کہ ناموّ ر پيغمبر اور مق ّدس لوگ ،سياسی رہنما،
فالسفر اور بہت سے دوسرے لوگ جو سائنس اور فنون ميں بام عروج
تک پہنچے وه مرگی کے مريض تھے۔
ارسطو وه پہال شخص جس نے مرگی اور ذہانت ميں مثبت تعلق ہونے
کی نشاندھی کی ،دعوی کرتا ہے کہ سقراط بھی اس مرض ميں مبتال
تھا۔ شکارچٹر نے نوٹ کيا کہ يونيورسٹی آف کيليفورنيا ،سکول آف
ميڈيسن ميں نيورولوجی کے پروفيسر ڈاکٹر جروم اينجل کا خيال تھا کہ
مرگی اور ذہانت کی بيک وقت موجودگی محض ايک اتفاق ہے۔
تاہم شکارچٹر بات بڑھاتے ہوئے کہتا ہے " ،دوسرے اس بات سے متفق
نہيں ہيں ،ان کا دعوی ہے کہ انہوں نے چندلوگوں ميں مرگی اور قدرتی
عنائت ميں تعلق پايا ہے۔ ايوالپالنٹے اپنی کتاب Seizedميں لکھتی ہے
ٹيمپورل لوب )جزوّ ی پيچيده( ايپيليپسی کے دوران غيرمعمولی دماغی
کارگزاری تخليقی عمل اور آرٹ سے متعلقہ کام ميں مثبت کردار ادا
کرتی ہے۔ نيوروسائيکالوجسٹ ڈاکٹر پال سپئيرز اس سوچ کا حامل ہے :
'بعض اوقات وہی چيز جو مرگی کا سبّب بنتی ہے وه ايک تحفہ ثابت
ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے )دماغ کا( کچھ حصہ زندگی کے شروع ميں ہی
گنوا ديں تو اسکا متبادل حصہ ضرورت سے زياده کارآمد بن جانےکا
امکان ہوتا ہے۔"'
يہ دلچسپ تھيوری ہے۔ اگر سپيئرز ٹھيک کہتا ہے تو اسکا مطلب يہ ہے
کہ يہ ٹی ايل ای نہيں ہے جو ذہانت اور تخليق کاری ميں مددگار ہے
بلکہ يہ تو دماغ کے اس نقصان کے ازالے کا رّ د عمل ہے۔
شکارٹر کو جن جينيئس لوگوں کے بارے ميں گمان تھا کہ يہ مرگی کے
دوروں ميں مبتال تھے انکی ايک چھوٹی سے فہرست درج ذيل ہے۔

ہيرئٹٹبميں :ايک سّياه فام عورت جس نے امريکہ کے جنوب ميں بسنے
والے اپنے سينکڑوں ساتھی غالموں کو آزادی دلوا کر کينيڈا ميں ہجرت
کی ،اور اسکو اپنے لوگوں کيلئے "موسی" کا لقب ديا گيا۔
سينٹ پال :عظيم ترين عيسائی انجيلی مبلغ جس کے بغير عيسائيت شايد
يورپ نہ پہنچتی اور ايک عالمی مذھب بن پاتی۔
جون آف آرک :قرون وسطی کے فرانس کے ايک دوردراز ديہات کی
انپڑھ جوان ديہاتی کی بيٹی جس نے اپنی حيران کن عسکری فتوحات
کی بدولت تاريخ کا رخ موڑ ديا۔ تيره برس کی عمرميں جون نے اپنے
وجدآور لمحات کا ذکر کيا جس ميں اسنے روشنی کے لشکارے
ديکھے ،اولياؤں کی آوازيں سنيں اور فرشتوں کے منظر ديکھے۔
ايلفرڈنوبل :سويڈن کا کيمسٹ اور صنعتکار جس نے ڈآنيمائٹ ايجاد کيا
اور نوبل انعام کيلئے رقوم فراہم کيں۔
دانتے :الڈواناکوميڈيا کا مصّنف
سر والٹر سکاٹ :اٹھارويں صدی کےرومانوی عہد کی ايک اوّ لين ادبی
شخصيّت۔
جوناتھم سوفٹ :انگريز طنزنگار ،گليور ٹريولز کا مصّنف۔
ايڈگر النّ پوء :انيّسويں صدی کا امريکی مصّنف۔
الرڈ بائرن ،پرسی بائيشی شيلے،اور الفرڈ الرڈ ٹيليسن :عظيم انگلش
رومانوی شاعروں ميں تين،
چارلس ڈکنز :اے کرسمس کيرول اور اوليورٹوسٹ جيسی کاسيکل
کتابوں کا وکٹورين مصّنف۔

ليوس کيرول :ايلس ايڈوينچرز ان دی ونڈرلينڈ کا مصّنف جو ہو سکتا
ہے اپنے ہی ٹيمپورل لوب سيزرز کے بارے ميں لکھتا رہا ہو۔ جن
احساسات کے تحت ايلس کی مہمات کا آغاز ،جيسا کہ کسی سوراخ ميں
گرجانا ،يہ بہت سارے ان لوگوں سے مماثلت رکھتی ہے جن کو مرگی
کے دورے پڑتے ہوں۔

فويوڈوريوسکی ،عظيم روسی ناول نگار ،جرم اور سزا اور کارمازوو
برادران جيسے کالسيکل ناولوں کے مصنف جس کے بارے ميں بہت
سے لوگوں کا خيال ہے کہ اس نے مغربی ناول نگاری کو اونچائی کی
آخری ممکنہ حدود تک پہنچايا۔
محمد کو غالبآ پانچ برس کی عمر ميں پہال دوره پڑا۔ دوستويوسکی کی
 9برس کی عمر ميں پہال دوره پڑا۔ تخفيف شدت کے بعد جو  25سال
کی عمر تک جاری رہی ،اس کو چند دنوں يا مہينوں کے بعد دورے
پڑتے تھے ،اچھے اور برے دنوں کے درميانی عرصوں ميں۔ اس يا
وجدآور آعورا جو بڑی نوعيّت کے دوروں سے چند سيکنڈ پہلے وقوع
پذير ہوتا تھا وه ايک انتہائی خوشگوار احساس ہوتا تھا جو بعد ميں
انتہائی دکھ کے احساس اور خوف ميں تبديل ہو جاتا تھا۔ اس کے
مشاہدات محمد والے مشاہدات کے مشابہ تھے ؛ جيسا کہ دوزخ کے
مناظر خوفناک تھے ،عتاب اور ايزا رسانی کے ہولناک مناظر۔ يہ ہيں
چند ايک واقعات کی مثاليں:
تو جو کافر ہيں ان کيلئے آگ کے کپڑے قطع کئے جائيں گے اور
انکے سروں پر جلتا ہؤا پانی ڈاال جائے گا اس سے انکے پيٹ
کے اندر کی چيزيں اور کھاليں گھل جائيں گيں اور انکو مارنے
کيلئے لوہے کے ہتھوڑے ہونگے۔ جب وه چاہيں گے کہ دوزخ

سے نکل جائيں تو پھر اسميں لوٹا ديئے جائيں گے اور کہا جائے
گا جلنے کے عذاب کا مزا چکھتے رہو۔ )قرآن22:سورة،
آيات19تا(22
اور جن کے بوجھ ہلکے ہونگے وه وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنے
تيئيں خسارے ميں ڈاال ہميشہ دوزخ ميں رہيں گے اور آگ ان کے
مونہوں کو جھلس ديگی اور وه اس ميں تيوری چڑہائے ہوئے
ہونگے۔ )قرآن23 :سورة ،آيات  103اور(104
دوستويوسکی نے اندھا کردينے والی روشنی کی جھلک ديکھی ،اس پر
وه چينخ اٹھا اورايک يا دوسيکنڈ کيلئے اپنے ہوش و حواس کھو بيٹھا،
بعض اوقات ايپيليپٹک ڈسچارج سارے دماغ ميں پھيل جاتا ہے جس سے
ايک ثانوی ٹونک-کلونک )گرينڈ مال( دوروں کی کيفيّت جنم ليتی ہے
اور اس کے بعد اسکو کچھ ياد نہ رہتا تھا کہ ان واقعوں کے دوران کيا
بات چيت ہوئی اور وه اکثر اس کے بعد مغموم ہو جاتا اور کئی دنوں
تک احساس جرم اور چڑچڑے پن ميں مبتال رہتا۔
کاؤنٹ ليؤ ٹالسٹاۓ :انيسويں صدی کا عظيم روسی مصّنف جس نے
ايناکريننا اور وار اينڈ پيس تحرير کيں بھی مرگی کا مريض تھا۔
گستاو فليوبرٹ :ايک اور بڑی ادبی شخصيّت ،انيسويں صدی کی
فرانسيسی صاحب طبع ادبی شخصيّت جسنے دو شاہکار ميڈم باوری اور
اے سينٹيمينٹل ايجوکيشن تحرير کيے۔ شکارچٹر کے مطابق " ،فليوبرٹ
کے خاص دوروں کی شروعات قيامت آنے کے احساس سے ہوئيں
تھيں ،جس کے بعد اسکا احساس خودی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے،
جيسا کہ وه کسی دوسری جہت ميں پہنچا ديا گيا ہو۔ اس نے لکھا اس

کے دورے اسطرح واقع ہوۓ جيسے ' ميرے کمزور دماغ ميں
تصوّ رات اور خياالت کا ايک گرداب جس کے اندر ميرے ہوش و
حواس اس طرح ڈوب گئے جيسے طوفان ميں ايک کشتی' اس نے گريہ
زاری کی ،يادوں کا طوفان امڈ آيا ،شعلہ فشاں فريب تصوّ ر اور منہ ميں
جھاگ ،داہنے بازو ميں غير ارادی حرکت ،دس منٹ کيلئے بے س ّدھ
پڑےرہنے کے بعد قے کرڈالی۔"
ڈيم آگاتاکرسٹی :پراسراريت والے ناولوں کے برطانوی مصنف کے
بارے ميں بھی گمان ہے کہ وه مرگی کا مريض تھا۔
ٹرومين کيپوٹ :کولڈ بلڈ اور بريک فاسٹ ايٹ ٹفينيز کا مصنف۔
جارج فريڈرک ہينڈل :مسيح کا مشہور عالی قسم کا موسيکار۔
نکولوپيگاننی :ايک عظيم وائلن نواز۔

پيٹرشيئکووسکی :نامور روسی موسيکار جس نے ناٹک کے ناچ سليپنگ
بيوٹی اور دی نٹکريکر کی دھنيں ترتيب ديں۔
لڈونگ وين بيتھوون :دنيا کا عظيم ترين اور بيمثال کالسيکل موسيکار۔
شکارچٹر کہتا ہے۔ " بہت سےمشہور لوگوں ميں سے جن کے بارے
ميں تاريخدانوں نے قلمبند کيا کہ يہ مرگی کے مريض ہيں ان ميں يہ
صرف بطور نمونہ پيش کئے گئے ہيں ۔" دراصل ايسی فہرست جس
ميں بہت مشہور لوگ جن کے بارے ميں امکان پايا جاتا ہے کہ وه
مرگی کے مريض ہيں اور ان کی تشخيص ہوئی بہت طويل ہے۔ محمد
کا شمار بری صحبت کے لوگوں ميں نہيں ہوتا۔ اس کی قوّ ت خيال
انگيزی ،اسکی ڈپريشن ،اسکے خوکشی کے ارادے ،اسکی جھنجھالہٹ،

اسکی مذھب ميں دلچسپی اور اس کا روز محشر اور حيات بعد از موت
کے بارے ميں تصوّ ر ،اس کے سمعی اور بصری فريب تصّور اور
بہت سی جسمانی اور نفسياتی خصوصيات وضاحت کرتی ہيں کہ وه ٹی
ايل ای کا مريض تھا۔

ٹی ايل ای کے مزيد واقعات
 23اکتوبر 2001ء کو پی بی ايس ٹيلی ويژن نے ايک دستاويزی فلم
نشر کی۔ جن لوگوں کے انٹرويو نشر کئے گئے ان ميں سے ٹی ايل ای
کا مريض جون شيرون بھی تھا۔ اس انٹرويو ميں جون شيرون کا والد
اور وی۔ ايس رامچندرن جو يونيورسٹی آف کيليفورنيا سين ڈی ايگو ميں
نيورولوجسٹ ہے۔ يہ ماجره انتہائی دلچسپی کا حامل ہے اگر اس کا
موازنہ محمد کے ساتھ کيا جائے جو اس کے بارے ميں ہم جانتے ہينتو
يہ پيغمبر کی ذھنی کيفيّت اور اسکی بيماری پر مزيدروشنی ڈالے گی۔
جان شيرون :يہ حالت غير کے دورے ميرے اوپر ،ميری جان
پر ،روح پر اور سب پر حاوی ہو جاتے ہيں۔ اور جب ان ميں سے
ايک کيف ّيت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے تو ميرا تمام بدن بے چين
ہو جاتا ہے اور ميں بس ۔۔۔۔۔۔ اوه ۔۔۔ يہ وہی کچھ ہے۔
راوی :جون کے مرگی کے دورے بنيادی طور پر ٹيمپورل لوبز
ميں بنا کسی ترتيب کے نيورون کا گروپ دھماکے شروع
کرديتاہے تو ايک برقی ہيجان پيدا ہوتا ہے جو دماغ کے باقی
حصوں کی کارکردگی سے مطابقت نہيں رکھ رہا ہوتا۔

ماضی قريب ميں جون کو آج تک پيش آنے والے تمام واقعات کا
بدترين واقعہ پيش آيا۔ وه اپنی محبوبہ کے ساتھ صحرا ميں گيا
ہؤا تھا ،دونوں نے بہت زياده شراب پی لی ،جسکے نتائج تباه کن
ہو سکتے تھے۔ جون کو يکايک دوروں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا
پڑا ،ان ميں سے ہر ايک کا دورانيہ تقريبآ پانچ منٹ تھا جسکی
وجہ سے شديد اينٹھن برپا ہوئی اور وه بے ہوش ہو گيا۔ آخرکار
جون اپنے باپ کو فون پر اطالح دينے ميں کامياب ہو گيا جو
اسے گاڑی ميں الد کر صحرا سے نکال کر گھر لے آيا۔
جون شيرون :گھر واپسی پر ،ميں اور وه ہر چيز کے بارے ميں
فلسف ّيانہ سوال جواب ميں مشغول ہو گئے۔ اور ميں بالکل چپ
نہيں کرسکتا تھا ايک دفعہ ميں ۔۔۔۔۔ واپس گھر کے راستہ پر چلتا
جارہا تھا اور چلتا جارہا تھا ،يہ ايسے ہی تھا جيسے کہ ميں
بجلی کی مدد سے چل رہا ہوں۔
جون شيرون،سر ۔۔۔۔ بنيادی طور پر يہ جسم کے اندر ايک
بھونچال کی طرح ہے اور بھونچال کی طرح اس ميں بعد ميں آنے
والے جھٹکوں کا احتمال ہوتا ہے اور جيسے بھونچال کی وجہ
سے تباہی ہوتی ہے اور دوباره تعمير کی ضرورت ہوتی ہے۔
چيزوں کو تھم جانا ہوتا ہے۔ زياده اہم يہ ہے کہ جس کے ساتھ
ميرا واسطہ ہوتا ہے وه ہيں اسکے عواقب اور نتائج ،خصوصی
طور پر اس آخری واقعے کے بعد ۔ يہ بہت حد تک ايسے تھا
جيسے ميں سلواڈور ڈالی کی پينٹنگ ميں داخل ہو گيا ہوں،
يکايک ہر چيز غلط ملط ہو گئی جيسے خوابوں ميں اکثر ہوتا ہے۔
اسکا نچوڑ يہ ہے کہ اس کے ان دوروں ميں کيا پنہاں ہے ـــ

عواقب اور نتائج ـــ جہاں پر اسکا دماغ پہنچ جاتا ہے ،اس کی
ياداشت ،اسکا ذھن ،اسکی سوچ وبچار کی صالح ّيت اور ہر
دوسری چيز۔
راوی  :اور جب جون کے دورے اختتام پذير ہوئے وه بالکل تھک
چکا تھا ليکن اسے قادرمطلق ہونے کا احساس ہؤا۔
جون شيرون  :ميں گلی کوچوں ميں يہ کہتے ہوئے بھاگا جا رہا
تھا کہ ميں خدا ہوں ،اور پھر يہ چھوکرا سامنے آگيا اور ميں
محض ايک  ،جيسے ،اسکو اور اسکی بيوی ميں اپنی تہی گاه کو
گھسا رہا ہوں ،ميں ايسے تھا جيسے”You want to f-ing bet, I ain’t God?”،
جون شيرون سر:اورميں نے ہوبہو يہی کہا

! You asshole, get back in

here

تمہارے خيال ميں تم يہ کيا کررہے ہو؟ تم اپنے پڑوسيوں کو تنگ
کر رہے ہو۔ وه پوليس کو بالنے جارہے ہيں۔ يہ سب کچھ کيا
ہے؟
جون شيرون  :ميں نے محض اسکی طرف ديکھا ،خاموش اور
ساکت  ،اس سے معافی چاہی ،اور جيسے ' نہيں۔ کوئی بھی
پوليس کو بالنے نہيں جارہا۔' جيسے ميں نے فقرے کا آخری
حصہ نہيں بوال ،اور ميں نے اپنے دل ميں سوچا ' کوئی بھی خدا
کے خالف پوليس نہيں بالئے گا!'
راوی  :جون کبھی بھی مذھبی نہيں رہا تھا ،اور پھر بھی ان
دوروں کی وجہ سے اس کے اوپر روحانی احساسات طاری ہو
گئے۔

قوت آگہی کا ڈائريکٹر
وليانر ايس۔ رامچندرن جو مرکز دماغی اور ّ
ہے اور سائيکالوجی ڈيپارٹمنٹ اور نيوروسائنسز پروگرام کا
يونيورسٹی آف کيليفورنيا ،سين ڈی ايگو ميں پروفيسر ہے۔ اس
نے ٹيمپورل لوب ايپيليپسی کا وسيع مطالعہ کيا ہے۔
وی۔ ايس رامچندرن  :بہت پہلے سے ہم جانتے ہيں کہ چند ايک
مرگی کے مريضوں ميں جن کو دورے پڑنے کا اجراء ٹيمپورل
لوبز سے ہوتا ہے انکو شديد قسم کے مذھبی آعورا کا سامنا ہوتا
ہے۔ وه بڑی شدّ ت سے اس کيف ّيت سے گذر رہے ہوتے ہيں کہ
خدا کی اس سے مالقات ہو رہی ہوتی ہے۔ بسا اوقات يہ خدا انکا
اپنا من گھڑت ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ان ميں منتشر خياالت
کے سبب يہ احساس ہوتا ہے کہ وه کون و مکاں ميں يکجان ہو
گياہے ۔ ہر چيز کے معنی ضرورت سے زياده پھيالؤ کا شکار
ہيں۔ مريض يہ کہے گا " ،آخرکار ميں حقيقت ميں يہ ديکھ رہا
ہوں کہ يہ سب کچھ کيا ہے۔ ڈاکٹر۔ ميں حقيقی طور پرخدا کو
سمجھتا ہوں۔ ميں يہ سمجھتا ہوں کہ کائنات ميں ميرا کيا مقام ہے
اور کون و مکاں کی سکيم ميں۔" کيوں يہ ايسا ہوتا ہے ،اور
کيوں ايسا اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ٹيمپورل لوب کے
دوروں کے مريض ہيں۔
جون شيرون  :اوه ميرے خدا۔ تم جانتے ہو کہ يہ کيا ہے؟ ميں
اپنے دماغ کے مطابق بالکل درست ہوں۔ ميں يہ جانتا ہوں کہ ميں
باہر نکلوں گا اور لوگوں کو اپنے پيچھے لگا لونگا۔ سروں کے
اوپر چادريں اوڑھے دھماکے کرتے ہوئے لوگوں کی طرح نہيں،
احمقوں کی طرح نہيں ۔۔۔۔ ليکن اب يہ پيغمبروں کی نئی پيڑھی

ہے ۔ اور يہ تمام پيغمبر تھے وه لوگ جو زمين کے نزديک اپنے
بازو پھڑ پھڑا رہے تھے ،کيا يہ وہی تمام تر پيغام تھا ،خدا کی
طرف سے تحفے ،يہ تمام وقت؟
وی ۔ايس۔ رامچندرن  :يہ ممکن ہے ،کيا ايسا نہيں ہے؟ ہاں؟
جون شيرون  :ميں کبھی بھی مذھبی نہيں تھا۔ لوگ کہتے ہيں،
"نہيں ،تم مستقبل کے اندر نہيں جھانک سکتے ۔۔۔ اونہھ ،اونہھ"
يہ ہے وه تحفہ ،ليکن تم اس کی قيمت ادا کرنا ہوگی ،ميری طرح
مضروب ہوکر۔
وی ۔ايس۔ رامچندرن  :اب ،کيوں اسطرح کے مريضوں کو گہرے
مذھبی مشاہدات ہوتے ہيں جب انکو اس طرح کے دورے پڑ رہے
ہوتے ہيں؟ اور کيوں يہ لوگ ہر وقت الہامی اور مذھبی معامالت
ميں ہی مگن رہتے ہيں اور دوروں کے پڑنے کے درميانی وقفوں
ميں بھی ؟
تاہم ،مرگی محمد کی ان خصوصيات کی وضاحت نہيں کرتی جيسا کہ
اس کی بے رحمی ،دوسروں کے احساسات سے العلمی ،اسکا قتل عام
اور اسکا سگ طبع ہونا۔ يہ سب کچھ اس کے خودپرستی کے مريض
ہونے کے سبب تھا۔ يہ اسکی ذاتی اور ذھنی ابتری کا مجموعہ تھا جس
نے يہ نادرالظہور نمونہ تخليق کيا۔ محمد کے اندر طمطراق اور قادر
مطلق ہونے سے متعلق خياالت کا ہجوم تھا۔ مرگی کے زير اثر ملنے
والے نظاروں نے اسکے احساس بزرگی ميں بڑھوتری دی اور اسکو
يقين ہوگيا کہ اصل ميں وہی ہے جسکو خدا نے بطور پيغمبر چنا ہے۔
اتنا کچھ ہونا شايد کافی نہ تھا جو اس نے ايک باہم دستنگر

)کوڈيپينڈينٹ( عورت سے شادی کرلی جو اپنی عظمت اپنے خاوند کے
قابل ديد اور دلچسپ واقعات کے ظہور ميں تالش کرتی تھی۔
محمد کو اپنے پيغمبرانہ مشن پر مکمل يقين تھا۔ يہ اسکی خود اعتمادی
تھی جس نے اسکے قريبی ساتھيوں کو اکسايا کہ وه بھی اس کے اس
يقين کی تصديق کريں۔ اس کا يہ مطلب نہيں کہ قرآن ميں جتنی بھی
"آيات نازل" وه اس پر مرگی کے حملوں کے دوران عالم بے ہوشی ميں
ہوئيں ۔ يہ حملے شايد اسکی زندگی کے آخری سالوں ميں تھم گئے
تھے۔ تاہم ،اپنے آپکو برحق ہونے کے يقين کے سبّب وه موقع کی
مناسبت سے آيات کی ترويج کرتا رہا۔ ايک خود پرست ہونے کے ناطے
اسکی تصديق اس کے پيروکاروں کے ذريعے ہوتی رہی۔ يہ کہنا مشکل
ہے کہ کون کس کو بيوقوف بنا رہا تھا۔ محمد کو اپنے دعوں پر مکمل
يقين تھاـــ باوجود اس کے اس نے آزادانہ جھوٹ بولے ،کئی آيات اپنی
ضرورت کے مطابق گھڑيں ـــ اور پھر بھی ،جب لوگوں نے اس پر
اعتماد برقرار رکھا اسکی دوباره تصديق ہو گئی۔ نتيجتآ اس نے يہ
سمجھ ليا کہ  Vنے اسے يہ حق ديا ہے کہ وه کسی بھی ايسے شخص
کو جو اسکو تسليم نہ کرے اسکو جو چاہے سزا دے۔ وه خدا کی آواز
تھا اور اسکی مخالفت کا مطلب قادرمطلق کی مخالفت تھی۔ اسکا خيال
تھا کہ اسکو جھوٹ بولنے کا استحقاق حاصل ہے۔ اگر اس نے جھوٹ
بوال تو وه ايک اچھے مقصد کيلئے تھا لہذا وه بالکل مبنی بر انصاف
تھا۔ جب اسنے بيگناہوں کا قتل عام کيا اور انکو لوٹا تو يہ سب کچھ اس
نے انتہائی روشن ضميری کے ساتھ کيا۔ اسکا مقصد اسقدر عاليشان تھا
کہ اس نے اپنے ہر اقدام کو جائز تصّورکيا۔ اسے اپنے فريب تصّور پر
مکمل يقين تھا اور اس نے اپنے راستے ميں آنے والے ہر شخص کو
مٹا ديا۔ مندرجہ ذيل قرآنی آيات کے اندر ہی انکی وضاحت موجود ہے۔

اور جو خدا اور اسکے رسول کی نافرمانی کريگا اور اسکی
حدوں سے نکل جائيگا اسکو خدا دوزخ ميں ڈالے گا جہاں وه
ہميشہ رہيگا اور اسکو ذلت کا عذاب ہوگا۔ )قرآن (4:14
اس روز کافر اور پيغمبر کے نافرمان آرزو کريں گے کہ کاش ان
کو زمين ميں مدفون کر کے مٹی برابر کردی جاتی اور خدا سے
کوئی جھوٹ چھپا نہيں سکيں گے۔ )قرآن (4:42
جو شخص خدا اور اسکے پيغمبر کی نافرمانی کريگا تو ايسوں
کيلئے جہنم کی آگ ہے اور وه ہميشہ ہميشہ کيلئے اس کے اندر
رہيں گے۔ )قرآن (72:23

جنسيّت ،مذھبی مشاہده اورٹيمپورل لوب ہائپر ايکٹيويشن
احاديث محمد کے جنسی طرزعمل پر کافی روشنی ڈالتی ہيں۔ کيا
جنسيّت کا ٹی ايل ای سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اگر ايسا ہے اور يہ
محمد کی جنسی عادات کی وضاحت کر سکتی ہيں تو ہم پر ايک اور
شہادت عيّاں ہو جائے گی کہ محمد ٹی ايل ای کا مريض تھا،
نيوروسائنٹسٹ رہون جوزف ) (Rhawn Josephکا خيال ہے کہ ايسا ممکن
ہے ،وه رقم طراز ہے:

لمبک سسٹم اور کمتر ٹيمپورل لوب ايکٹويٹی اپنے شباب پر ہو تو
جنسيت ميں تبديلياں اور مذھبی سرگرمی ميں گہرآئی تک چلے
ّ
جانا بالکل عام ہے ،يہ بات قابل غور ہے کہ صرف دورحاضر کے
م ّبلغين انجيل ہی نہيں بلکہ قديم مذھبی رہنما ،بشمول ابراہيم،
يعقوب اور محمد ميں بھی جنسی خواہش شدت سے پائی جاتی
تھی اور وه بہت ساری عورتوں کے ساتھ جنسی رشتے ميں
حصہ دار رہے تھے ،يا انہوں نے دوسروں کی بيويوں سے
جنسی تعلقات رکھے ،يا انہوں نے دوسرے لوگوں کی بيويوں پر
قبضہ کرنے کيلئے ان کے شوہروں کو مار ديا)محمد اور بادشاه
داؤد( ۔۔۔۔۔ بہت سے پيغمبران اور ديگر مذھبی شخصيات ميں
کلوور -بکی سنڈروم کی عالمات پائی گئيں ہيں ،جيسا کہ گوبر
کھانا ) (Ezekielاور اس کے عالوه ٹيمپورل لوب ،لمبک
ہائپرايکٹيويشن اور ايپيليپسی بشمول ہيليؤسينيشن کيٹاليپسی،
پاگل پن يا ہکالہٹ۔
موسی کو تو بات چيت ميں سخت دقـّت کا سامنا تھا۔ ` کا رسول
محمد بظاہرڈسليکسک اور اگريفک تھا ]ايک دماغی ابتری جسکی
وجہ سے ّجزوی يا کلی طور لکھنے کی اہل ّيت نہيں ہوتی[ مزيد
براں ` کے کالم کے حصول کيلئے ،محمد ايک خاص انداز سے
اپنے حواس کھوديتا اور بيخودی کی حالت کو پہنچ جاتا) آرم
سٹرونگ 1994؛ لنگر (1983۔ درحقيقت ،اس ميں اصلی معنوں
ميں پہلی روحانی -مذھبی تبديلی اسوقت رونما ہوئی جب اسکو
رئيس المالئکہ جبرائيل نے ٹھوکر مارکرنيند سےجگايا اور اسکو
اپنی باھہوں ميں اسقدر زور سے جکڑا کہ اس کی سانس اسکے
متعدد باربھينچ کر اس کا دم
پھيپھڑوں ميں رک گئی۔ اسکو ّ

گھونٹا اور حکم ديا کہ وه ` کا نام لے يعنی قرآن پڑھے۔ بہت
سے ايسے واقعات ميں يہ پہال واقعہ تھا جس ميں جبرائيل محمد
کے سامنے عظيم الجثـّہ عکس نما کے پورے منظر کی صورت
ميں سامنے آيا۔
'خدا' کی آواز يا اس کے فرشتوں کی آواز کے مطابق ،محمد نے
نہ صرف کہنا شروع کيا بلکہ 23سالوں تک بنا کسی ترتيب کے
` کے بتائے ہوئے مختلف نظريات کی تالوت ترنم کے ساتھ کرتا
رہا ،ايسا کرتے رہنا تکليف ده اور اينٹھن بھرا تھا )آرم سٹرونگ
1994؛ لنگز(1983۔ اس مذھبی چاشنی کے عالوه بتايا جاتا ہے
کہ محمد ميں  40مردوں جتنی جنسی طاقت تھی۔ اس نے کم ازکم
 9بيويوں اور التعداد لونڈيوں بشمول ايک کمسن لڑکی ،کی جنسی
کفالت کی )لنگز (1983۔ ايک ايسا واقعہ بھی ہے جب ناگہانی
انکار کی صورت ميں مراقبے ميں چال گيا اور پھردعوی کيا کہ
'خدا' نے کسی اور شخص کی بيوی کو اسکی بيوی بنا ديا ہے۔
اس )محمد( کے بارے ميں يہ سمجھا جاتا ہے کہ وه ان منکروں
کو يا تاجروں کو جو اس کی مخالفت کرتے تھے انکو جان سے
مار ديتا تھا) يا کم ازکم موت کا حکم صادر کرديتا( .اسطرح کے
رويوں ميں جب ايسی چيزيں بھی شامل ہو جائيں جيسا کہ بڑھتی
ّ
ہوئی جنس پرستی ،انتہائی اونچے درجے کی مذھبی گرمجوشی،
بيخودی کے غوطے ،مزاج کا اتارچرھاؤ ،اور ممکنہ عظيم الجـّثہ
تصور يقينی طورپر
فرشتے کے متعلق سمعی اور بصری فريب ّ
اسطرف اشاره کرتے ہيں کہ لمبک سسٹم اور کمتر ٹيمپورل لوب
اسطرح کے مشاہدات کی نيورولوجيکل بنياد فراہم کرتے ہيں۔

دراصل محمد ايک خوفناک ڈيپريشن کا شکار تھااور ايک موقع پر
اس نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانا چاہا اور اسکو
رئيس المالئکہ جبرائيل نے روکديا۔242
يہ تاثربہت عام ہے کہ محمد ميں کئی لوگوں جتنی جنسی قوّ ت تھی۔ کئی
احاديث اس اعتقاد کی وجہ ہيں۔ ايک حديث سلمہ سے منسوب ہے جو
کہ محمد کی خادمہ تھی اور جس نے کہا" :ايک رات پيغمبر) اس پر
سالمتی ہو( کی تمام  9بيوياں)محمد کی اور بيوياں بھی تھيں جسکواس
نے طالق ديدی تھی( اس کی وفات تک اس کے ساتھ رہيں۔ پيغمبر ان
تمام کے ساتھ ہمبستری کرتا تھااور جب وه ان سب کے ساتھ معاملہ تمام
کرليتا تو مجھے پانی النے کو کہتا تاکہ وه وضو/غسل کرلے ،ميں نے
پوچھا يارسو mکيا ايک غسل کافی ہے؟ اس کا جواب تھا يہ بہتر اور
زياده پاکی ديتا ہے"
تاہم ميری تحقيق مجھے اس مقام تک لے جاتی ہے کہ محمد کا يہ قوّ ت
مردمی کا دعوی بالکل بيہوده ہے ،دراصل وه اپنی زندگی کی آخری
دہائی ميں نامرد ہو گيا تھا۔ محمد ايک ناقابل تسکين جنسی شہوت کا
مريض تھا جس کا مداوا وه اپنی بيويوں اور بانديوں کے ساتھ پھسالنے
اور پچکارنے کے عمل سےکرتا تھا بغيرکسی جنسی مالپ کے۔
ہالينڈ کی يونيورسٹی آف انٹريچٹ کی تحقيق کے مطابق اندر سے اٹھنے
والے منومی ہيجان) (endogenous opioidsبرپا کرنےوالے الموسوم اچھا
احساس دالنے والے کيميکلز جو دماغ ميں جنم ليتے ہيں وه جنسی
بھوک ميں اضافہ کرتے ہيں مگر جنسی کارکردگی کو گھٹاتے ہيں244
ايک اور سٹڈی ميں محقيقين نے آزمائش کی کہ باہم متضاد بيماريوں
کے حامل مريضوں ميں جب جنونی کيفيّت طاری ہوتو بلند درجے کی

منومی کارگذاری عمل ميں آتی ہے۔ بطور ايک خودپرست محمد حد
درجے کا متلوّ ن مزاج تھا ،گھڑی ميں تولہ گھڑی ميں ماشا ،بعض
اوقات وه خوشی ميں پاگل اور طاقت سے بھرپور مگر دوسرے لمحے
اسقدر رنجيده کہ خودکشی کرنے چل پڑتاتھا۔ حاصل کرده معلومات يہ
ظاہر کرتی ہيں کہ وه حد درجے کا شہوت پرست تھا ،تاہم وه متعدد
جوان اور جنسی اعتبار سے صحتمند عورتوں کےساتھ جنسی تعلق کے
باوجود بے اوالد رہا۔ اس کا مطلب يہ ہؤا کہ وه جنسی اختالط کا اہل
نہيں تھا۔
البتہ ،ميرے اس نظريے ميں کچھ خامی تھی۔ اگر محد اپنی زندگی کے
آخری سالوں ميں نامرد تھا ،جيسا کہ ميں نے مان ليا ،تو پھر وه ابراہيم
کا والد کيسے بن گيا جبکہ وه ساٹھ سال يا اس سے بھی زياده کا تھا؟
ابراہيم کی پيدائش گھنگھريالے بالوں والی سفيدفام خوبصورت قبطی
باندی ماريا کے ہاں ہوئی ،جس سے محمد کی دوسری بيوياں حسد
کرتی تھيں اور ناپسند کرتی تھيں۔ مجھے شک تھا کہ يہ بچہ کسی اور
کا ہےمگر ايسا ثابت کرنے کيلئے ميرے پاس کوئی شہادت نہيں تھی۔
پھر مجھے مل گئی۔
مجھے ابن سعد کی بيان کرده ايک کہانی مل گئی جس ميں وه بتاتا ہے
کہ ايک قبطی مرد ماريہ کو ملنے اکثر مدينہ آيا کرتا تھا ،اور يہ افواه
پھيل گئی کہ وه اسکا چاہنے واال ہے۔ ماريہ کو اپنی پہلی رہائش گاه
سے ليجا کرمدينہ کے شمال ميں ايک باغ ميں رکھا گيا تھا؛ بظاہر يہ
سب اس لئے کيا گيا تھا کيونکہ محمد کی دوسری بيويوں کا اسکے
ساتھ اچھا سلوک نہ تھا۔ يہ افواه محمد تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے علی
کو اس قبطی مرد کو قتل کرنے کيلئے بھيجا۔ اس آدمی نے جب علی کو

اپنی طرف آتے ہوئے ديکھا تو اس نے فورآ اپنا تہمت آگے سےاٹھا ديا
اور علی نے ديکھا کہ وه عضّوتناسل )اوارت( سے محروم تھا اور علی
نے اس کی جان بخش دی۔
ہجوم کو چپ کرانے کيلئے يہ عذر کافی معقول تھا۔ عائشہ پر بھی الزام
تھاکہ اس کا مدينہ کے ايک شخص صفوان سے معاشقہ تھا ،جسکی
وجہ سے کچھ شور ہؤا۔ عائشہ نے يہ الزام مسترد کرديا اور کہا کہ
صفوان مخنث ہے۔
طبری اس قبطی آدمی کے بارے ميں بتاتا ہے:
خداکے پيغمبر کے پاس بھی م ّبرنامی ايک ہيجڑه تھا جو اسے
المقواقص نے دو غالم لڑکيوں کے ہمراه بطورتحفہ ديا تھا ،ان
ميں ايک ماريہ تھی جسے باندی بنا ليا گيا اور دوسری)جس کا
نام( سرن تھا جوحسن بن ثابت کو مل گئی صفوان بن معطـّل کے
اس کے خالف جرم کرنے کے بعد۔ سرن نے عبدالرحمن بن حسن
نامی ايک بيٹے کو جنم ديا۔ المقواقص نےاس ہيجڑے کودو
لڑکيوں کے ہمراه بھيجاتھا تا کہ وه حفاظت کے ساتھ انکو)مدينہ(
پہنچا دے۔ اس نے وہاں پہنچ کرانہيں ` کے پيغمبرکی خدمت
ميں پيش کرديا۔ کہا جاتا ہے کہ يہ وہی تھا]جس کے ساتھ[ ماريہ
پر الزام تھا کہ اس نے]کچھ برا[ کيا ہے۔ اور يہ کہ ` کے رسول
نے علی کو بھيجا تاکہ وه اسکو قتل کردے۔ اور جب اس نے علی
کو ديکھا اور اس کی ن ّيت کو کہ وه کيا کرنے واال ہے تب اسنے
اپنے آپ کو عرياں کرديا تاوقتيکہ يہ بات علی پر عياں ہوجائے
کہ اس مکمل طور پر آختہ کرديا گيا ہے اور اب اسے کے

پلےکچھ نہ تھا جو کہ عمومآ مردوں کےپاس ہوتاہے۔ اسلئے علی
اس کو قتل کرنےسےبازرہا۔
اپنی بيگناہی ثابت کرنے کيلئے اس قبطی مرد کی اوآرت کی بےنقابی
والی کہانی بالکل بناوٹی ہے۔ کيوں پيغمبر خداايک بيگناه شخص کوقتل
کريگا ،اور ،اس کے بعد ،کيونکر يہ شخص جان سکاکہ علی کس وجہ
سے اسےقتل کرنا چاہتا ہے؟
ايک اور روايت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مبّر ايک عمررسيده شخص
تھا۔ قاری کو چکر دينے کی يہ ايک اور کوشش ہے۔ مبّر مقواقص کی
طرف سےمحمد کيلئے ايک تحفہ تھا۔ ماريہ اوراسکی بہن سرن کے
ہمراه وه اس طويل سفر ميں انکا محافظ تھا؟ اس بات ميں کوئی حکمت
نہيں کہ مقواقص نے ايک عمررسيده شخص کوبطور تحفہ يابطور ان
لڑکيوں کے محافظ کے بھيجا ہو۔ اسطرح کے فعل سے تو وه اس
ابھرتے ہوئے جابر حکمران کوبےعزت کرنے کا مرتکب ہو جاتا
حاالنکہ وه تو بظاہر اس کوراضی رکھنا چاہتا تھا۔
اس معاملےکو مزيد دبانے کيلئے اورپريشانی سے بچنے کيلئے جو
اسطرح کے واقعات سے جڑی ہوتی ہيں ـــ خصوصی طور پران
معاشروں ميں جہاں بڑے بوڑھے بزرگوں کی مردانہ وجاہت
اورپاسداری کی جاتی ہو اور غيرت کے نام پر قتل کی روايات رائج
ہوں ــ محمد کےاس دعوے کا تذکره عام ہے يہ جب ابراہيم کی پيدائش
ہوئی تب جبرائيل فرشتے نے سالم پيش کرتے ہوئے اس کی تصديق کی
تھی کہ وه اسکا والد ہے " اسالم و عليکم او ابا ابراہيم" )ابراہيم کے والد
تم پر سالمتی ہو(۔ يہ حديث بھی بعد کے دنوں ميں بنائی گئی جعل
سازی ہوسکتی ہے اور اسلئے گھڑی گئی ہو کہ افواہوں کا ازالہ کيا

جاسکے۔ اس طرح کی تصديق کی کياضرورت تھی؟ کيا محمد کو اس
کے والد ہونے پر شک تھاکہ اس نے يہ کہانی ايجاد کی کہ جبرائيل نے
اسے ابا ابراہيم کہا تاکہ يہ گپ شب بند ہو جائے؟
محمد کيلئے اسطرح کا جھوٹ بہت سہل تھا۔ ابراہيم کا اپنے بيٹے ہونے
کے دعوے سے کوئی بھی اسکی قوّ ت مردمی پر انگلی نہيں اٹھا سکتا
تھا۔
اس حقيقت کے باوجود کہ ماريہ وه واحد عورت تھی ،خديجہ کے
عالوه ،جس کے ہاں محمد کا بيٹا پيدا ہؤا ،اور اسکے باوجود کہ وه
انتہائی خوبصورت عورت تھی محمد نے اس سے شادی نہيں کی۔
ابن سعد بيان کرتا ہے کہ جب ابراہيم پيدا ہؤا محمد اسے عائشہ کےپاس
لے گيااور کہا " ديکھو يہ کسقدر مجھ جيسا ہے" عائشہ نے جواب ديا
"مجھےاس ميں کوئی مشابہت نظر نہيں آتی" محمد نے کہا "کيا تم اس
کے سفيد گول مٹول رخسار نہيں ديکھ رہی؟" اس پر اس نے کہا " تمام
بچوں کے رخسار ايسے ہی گول مٹول ہوتے ہيں" ۔
يہ دعوی کہ محمد ميں چاليس مردوں جتنی قوّ ت مردمی تھی ايک
جھوٹ ہے۔ يہ جان بوجھ کر بوال گيا تاکہ اسکا نامرد ہونا ظاہر نہ ہو۔
محمد کے ہاں خديجہ کے بطن سے چھ بچے پيدا ہؤے جو کہ شادی کے
وقت پہلے ہی  40برس کی عمرکوپہنچ گئی تھی۔ يہ بچے اس دوران
پيدا ہؤے جب اس کی عمر 25اور  35کے درميان تھی۔ پھر بھی اسکی
جوان بيويوں اور لونڈيوں نے جن کی تعداد  20سے زياده تھی اسکی
عمر کے آخری عشرے ميں کسی بچے کو جنم نہيں ديا۔
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 249کہتا ہے 1950 "،کی دہائی سے ہی محقيقين يہ جابتے ہيں کہ مرگی
کےسبب شديد جنسی خواہش کے باوجود بھی عضو تناسل ميں اکڑ پيدا
نہيں ہوتی" اور پرچرڈ سی پی سيژرز کے نتيجے ميں پيدا ہونے والی
ہائپرپروليکٹينيميا کو مرگی کے سبب قوّ ت مردمی ميں گربڑی سے
مشروط کرتا ہے۔
ہم پہلے يہ پڑھ چکے ہيں کہ محمد کا خيال ہوتا تھا کہ وه جنسی مالپ
کرچکا ہے مگر حقيقت ميں ايسا نہيں ہؤا ہوتا تھا۔ اس کے بارےميں
بھی ايک حديث ہے کہ وه اپنی بيويوں کےساتھ ہمبستری نہيں بلکہ
محض " سہالنہ پچکارنہ" ہی کرتا تھا۔ وه ان کے پاس جاتا تھا بعض
اوقات ايک ہی رات ميں سب کے پاس مگر جنسی مالپ نہيں کرپاتا
تھااور محض قبل ازمالپ ترغيبات تک ہی محدود رہتا۔ عائشہ کے
بارے ميں بتايا جاتا ہے کہ اس نے کہا "،تم ميں سے کسی کو بھی خود
پہ اتنا کنٹرول نہيں تھاجتنا کہ پيغمبر ميں تھا کيونکہ وه اپنی بيويوں کے
ساتھ جنسی مالپ نہيں ،صرف انکو سہالتا پچکارتا تھا۔" عائشہ محض
بچی تھی۔ اس کو شايد علم نہ تھا کہ اسکا بڑھتی ہوئی عمر واال جليل
القدرشوہرخود پر کنٹرول کا مظاہره نہيں کررہاتھا بلکہ وه ايسا کرنے
سے قاصر تھا۔ اور ايک جگہ اس نے کہا " ميں نے کبھی بھی پيغمبر
کا اوارت)عضوتناسل( نہيں ديکھا يا نظر نہيں آيا"۔ ميں اس بات
کو قاری پر چھوڑتا ہوں کہ وه اس کا کيا مطلب نکالتا ہے۔
اس کا مطلب يہ نہيں کہ محمد ميں کوئی شہوانی جذبات نہيں تھے ،وه
جنسی راحت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہيں گنواتا تھا۔ اسکی ناقابل تسکين
جنسی خواہش اس امر کا اظہار ہے کہ اس کے حرم ميں اتنی ساری

بيوياں ہونے کےباوجود بھی اسے اور کی خواہش تھی ،اصل ميں وه
جنسی فاقہ کشی کا شکارتھا۔ ايک حديث ميں بيان ہے کہ جب اس نے
بنو جون کے قصبے پر حملہ کيا تو جينيہ نامی ايک کمسن لڑکی کو
اسکی دائی سميت اس کےپاس اليا گيا۔ پيغمبر نے اس سے کہا " ،خود
کو بطورتحفہ ميرے حوالے کردو")آجکل کے طرز کالم کے مطابق:
مجھے اپنے ساتھ جنسی مالپ کرنے دو( لڑکی نے جواب ديا " ،کيا
ايک شہزادی اپنے آپکو ايک معمولی آدمی کے سپرد کرسکتی ہے؟"
جب محمد نے اسے مارنے کيلئے اس پر ہاتھ اٹھايا تب اس لڑکی نے
پکارا۔" ميں تم سے  Vکی پناه مانگتی ہوں" تو محمد نے ہاتھ روک ليا۔
بظاہروه احساس جرم سے مغلوب ہوگيا اور اپنے پيروکاروں ميں سے
ايک کوحکم ديا کہ اس لڑکی کودو عدد سفيد لينن کے لباس ديں۔ صاف
ظاہر ہے کہ محمد اور لوٹ مار ميں سرگرداں اس کے ساتھی اپنے
ساتھ اسطرح کے لباس تو اٹھائے نہيں پھر رہے تھے کہ اپنے ستمزدوں
کو بطورتحفہ پيش کرسکيں ،وه الزمآ اس لڑکی کے قبيلے سےچرائے
گئے ہونگے۔
جيؤنيہ الزمآ کم عمر لڑکی ہوگی کيونکہ اسکےساتھ دائی بھی تھی۔ يہ
حقيقت ہے کہ اس لڑکی نے اسطرح کے آدمی کے ساتھ جو اسکو موت
کے گھاٹ اتار سکتا تھا اسقدر دليری سےجواب ديا "کيا ايک شہزادی
اپنے آپ کوکسی معمولی آدمی کے حوالے کرسکتی ہے؟" کسی شخص
کوباور کرانے کيلئے يہ کافی ہے کہ وه ايک بچی تھی۔
اس حديث کا انگريزمترجم "شادی" کے لفظ کو بريکٹوں ميں گھسيڑ ديتا
ہے۔ يہ لفظ اصلی تحرير کا حصّہ نہيں تھا۔ عربی ميں لکھی ہوئی

عبارت ميں يہ لفظ اس طرح لکھا ہے – ھبی نفسک لی -لفظ حبّہ کبھی
شادی کے معنوں ميں استعمال نہيں ہوتا۔
حديث ميں لکھا ہے محمد نے اسے مارنے کيلئے ہاتھ اٹھايا تاکہ وه چپ
ہو جائے۔ مترجم نے جب يہ ديکھا کہ محمد کا يہ فعل غيرموزوں تھا تو
اس نے مارنے کے لفظ کو "تھپکی" ميں تبديل کر ديا۔ يہاں پر يہ عربی
لفظ آہوا "ہاوا" سے نکال ہے۔ اس کو کسی صورت بھی تھپکی نہيں کہا
جا سکتا۔ اس کا مطلب يہ ہوتا ہے کہ سرعت اور پورے زور سے
جيسے ک ّدال کی مدد سے زمين کھودنے ميں زور لگايا جاتا ہے۔
جيؤنيہ نے کيوں آه بھرتے ہوئے کہا " ميں  Vکی پناه مانگتی ہوں تم
سے"۔ يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ محمد صرف اسکو تھپکی دے رہا تھا۔
صاف ظاہر ہے وه جارحيّت سے پيش آرہا تھا۔
ان انگريزی ترجموں سے ہميں جو تاثرّ ملتا ہے اس کے سبّب ہم قرآن
اور احاديث ميں چھپی برائيوں کی گہرائی کا ندازه لگانے ميں ناکام ہو
جائيں گے۔ مترجم حضرات نے بڑی مہارت کے ساتھ تش ّدد آميز الفاظ
کو نرمی کا جامہ پہنايا ہے۔ جب ہم محمد کے بارے ميں اس کے
مقت ّديوں کےتحرير کرده واقعات کو پڑھيں جن ميں انہوں نے محمد کو
ايک نہايت ہی پارسا ہستی کے طور پر پيش کرنے کی کوشش کی ہے
تو ضرور ہميں بين السطور پڑھنے کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ ہم
حقيقت کو جان سکيں۔ اس طرح کے واقعات کو گول کر جانا اس وقت
مشکل ہو جاتا ہے جب دوسری زبانوں ميں انک ترجمہ کيا جاتا ہے۔
محمد کی نامردی کے قصّے محض قياس آراياں ہيں۔ آپ ايسا کہھ
سکتے ہيں ،ليکن ايک ايسی حديث بھی ہے جوہرشک کو رفع کرديتی
ہے۔ ابن سعد اپنے معلـّم وقدی کی روايت بيان کرتے ہوئے کہتا ہے:

"  Vکا رسول يہ بتايا کرتا تھاکہ ميں ان لوگوں ميں سے ہوں جن ميں
جنسی مالپ کی قوّ ت کم ہے ،پھر  Vنے برتن ميں پکا ہؤاگوشت بھيجا،
ميں نے اس ميں سے کھايا ،ميں نے پايا کہ مجھ ميں طاقت آگئی اور
ميں جب چاہوں يہ کام کرسکتا ہوں"
يہ اعتراف اس نے خود اپنے منہ سے کيا ہے۔ يہ اب آپ پہ منحصر ہے
کہ آپ اس الف ليلوی قصّے کےبارے ميں کيا فيصلہ کرتے ہيں کہ V
کسقدراپنے منظور نظر پيغمبرکی جنسی من مرضيوں کے بارے ميں
فکرمند تھا کہ اس نے ايسے گوشت کا ايک برتن بھيجا تاکہ اس کی
نامردی کا عالج ہوسکے ،يا يہ نتيجہ نکاليں کہ ہمارا احساس برتری کا
شکار جوانمرد جنگجؤ پيغمبر ـــ جيسا کہ بہت سے عرب جو اپنی قوّ ت
مردمی کو اپنے مرد ہونے کی نشانی سمجھتے ہيں اور متواتر اس پر
فخر ہونے کا اظہار کرتےرہتے ہيں ـــ پھڑيں مار رہا تھا اور اپنی
نامردی کو چھپانے کی کوشش کررہاتھا۔ کيوں  Vنے اس درد شقيقہ کا
عالج نہيں کيا؟ کس جانور کا گوشت ايسا ہے جس ميں وياگره جيسی
تاثير ہے۔
ايک اور حديث کے مطابق محمد کہتا ہے "،جبرائيل ميرے لئےکھانے
کا ايک برتن اليا۔ ميں نے اس ميں سے کھايا اور مجھ ميں  40مردوں
جتنی قوّ ت مردمی پيدا ہو گئی۔"
کيونکہ يہ دعوی باکل بيہوده ہے اسلئے يہ بات زياده منطقی ہے کہ
محمد نے يہ کہانی گھڑی ہے تاکہ اس حقيقت کو چھپايا جاسکے کہ
محمد جنسی اعتبار سے نااہل تھا۔ ايک خودپرست جو اسقدر بےپاياں
شان وشوکت والی انا کا مالک ہو اس کيلئے يہ کس طرح ممکن ہے کہ
اس کو نامرد سمجھا جائے۔

محمد کی سوانع حيات کو اگر بين السطور پڑھا جائے تو اس کی زندگی
کے کئی سارے راز بے نقاب ہونگے۔ يہ بہت حيرت انگيز ہے کہ جس
دن ابراہيم کا انتقال ہؤا ،محمد مسجد ميں گيا اور نماز کے بعد ،سب
موضوعات ميں سے ،جس موضوع کے بارے ميں واعظ کی وه تھا
زناکاری اور زانيّوں کوجو سزا دی جائيگی۔ وه ممبر پر چڑھ کر سانڈھ
کی مانند ڈکارنا شروع ہو گيا:
او رسول کے مقتديو! ` کی قسم! تم ميں سے کوئی ` سے
زياده غيرتمند نہيں ہے]محمد نے پڑھا[ اس نے منع کرديا ہے
اپنے غالموں کو ،چاہے وه مرد ہيں يا عورت ،کہ وه زنا
)غيرقانونی جنسی مالپ( سے دور رہيں۔ او محمد کے مقتديو! `
کی قسم! اگر تم کو پتہ چل جائے جو ميں جانتا ہوں تو تم ہنسو
گے بہت کم اور رؤو گے زياده۔
غيرت کا مطلب کسی شخص کی شرم وحيا اور عزت کا احساس ہے۔
اسکا اصل مطلب ہے کسی چيز کا مالک کل ہونا۔ کسی کی غيرت کو
اسوقت ٹھيس پہنچتی ہے جب کوئی چيزيا کوئی شخص جو اس کيلئے
محترم ہو اور اس کو بگاڑا جائے۔ مثال کے طور پر اگرتم کسی مسلمان
کی بيوی کو چھوتے ہو ،اس کی بہن يا بيٹی کو ،يا وه عورت جو
تمہارے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو اسکی غيرت مجروح ہوتی ہے ۔
نتيجآ ،اسکو اس کا انتقام لينا چاہئے تاکہ اس کی عزت بحال ہوجائے۔
اگر اس ميں غيرت بہت زياده ہے ،تو وه يا تو آپکو قتل کر دے يا اپنی
رشتہ دار اس عورت کو ،صرف اسی صورت ميں اسکی عزت بحال ہو
سکتی ہے ،اور جو اس پر کسی ر ّد عمل کا مظاہره نہيں کرتا تو وه بے
شرم اور بے غيرت ہے۔

نوٹ فرمائيے کہ محمد  Vکی غيرت کا ذکر کررہا ہے ،اگر  Vکی
کوئی عورت رشتہ دار ہی نہ ہو تو کيسے اس کی غيرت مجروح ہوگی۔
يہ سمجھنا قطعآ دشوار نہيں ہے کہ محمد نے خود کو  Vوالی شناخت
دی۔ وه اپنی غيرت کے بارے ميں بات کررہا تھا۔ اسکو ماريہ پر شک
تھا اور زناکاری پر عبرتناک عذاب کے بارے ميں يہ شعلہ فشاں واعظ
انتہائی بے موقع تھا جبکہ اس کے بچے کی تجہيزوتکفين ہو رہی تھی۔
 Vاسکا ہمزاد تھا۔ اس بات کی اہميّت کو بڑہانے کی غرض سے اس
نے کہا:
مجھے دوزخ کی آگ )اب( دکھالئی گئی ہے ،ايسا بدترين اور
اندوہناک منظر جو پہلے کبھی نہيں ديکھا اور ميں نے آج ديکھا۔
کيا وه يہ الفاظ ماريہ کو سنانے کی خاطر کہھ رہا تھا۔ اپنے بيٹے کی
تجہيزوتکفين کے موقع پر زناکاری اور دوزخ کی آگ کے ڈراووں کے
کيا معنی؟
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

باب چہارم
ديگر دماغی امراض
خود پرستی کی بيماری کے ہمراه زياده ترکئی اور ملتی جلتی بيمارياں
بھی ہوتی ہيں ۔ جيسا کہ ،طبّی اعتبار سے ،ٹی ايل ای کے مريض ميں
متع ّدد نفسياتی امراض کی شناخت کی گئی ہے۔ سائکيٹری ميں
سائيکالوجی اور مينٹل ہيلتھ کونسلنگ کوماربڈٹی کا تعلق ايک مريض
ميں بيک وقت متع ّدد بيماريوں کا پايا جانا ہے۔ اس باب ميں ہم اس بات
کا جائزه ليں گے کہ محمد ميں کئی اور ملتی جلتی بيمارياں بھی تھيں
جن ميں اوبسيّسو-کمپلسّو ڈس آرڈر يعنی بے ترتيب مجبورکن والہانہ
لگاؤ بہت نماياں ہے۔

بےترتيب مجبورکن -والہانہ لگاؤ کا مرض
)Obsessive-Compulsive Disorder (OCD

کينيڈين مينٹل ہيلتھ ايسوسی ايشن کے مطابق اوسی ڈی) (OCDايک
اينگزائٹی ڈس آرڈر ہے جوکہ طبّی ابتريوں کے اس گروپ کا حصہ ہے
جسميں سوچنے سمجھنے ،روّ يہ اپنانے ،جذباتيات ،اور حسّيات سے
متعلقہ صالحيتيں متاثر ہوتی ہيں۔

مجموعی طور پر يہ ابترياں دماغی صحت سے متعلقہ مسائل
کاحصہ ہوتی ہيں۔ يہ اندازه لگايا گيا ہے کہ دس ميں سے ايک
اينگزائٹی ڈس آرڈر کا مريض بعض اوقات اپنی زندگی ميں۔۔۔۔۔ ان
لوگوں کيلئے جو اينگزائٹی ڈس آرڈر کے مريض ہيں بےہنگھم
لگاؤ تواتر سے پيدا ہونے والے خياالت کے گورکھدھندےميں
الجھا ديتا ہے ۔ ايسے خياالت مذھبی رسومات )لوازمات( کی
طرف انکی رہنمائی کرتے ہيں ،بعض اوقات ايکدن ميں کئی کئی
گھنٹے۔۔۔۔۔ شکوک وشبہات اور پريشانياں ،توہمات اور مذھبی
لوازمات ان ميں سے ہر کسی کيلئے بہت عام معمول ہے۔ او سی
ڈی اس وقت وقوع پذير ہوتا ہے جب تقکرات بے ہنگھم لگاؤ کی
شکل اختيار کر ليتے ہيں تومذھبی لوازمات اسقدر بڑھ جاتے ہيں
کہ انسانی حيات پر حاوی ہو جاتے ہيں۔ يہ ايسے ہی ہے جيسے
دماغ ميں چلنے والے پالسٹک کے ريکارڈ ميں جھری پڑ جائے
اور سوئی اسی جگہ اڑ جائے اور گانے کا ايک ہی حصہ بار بار
بجتا رہے۔
بے ہنگم لگاؤ بار بار ذھن ميں آنے والے خياالت و نظريات ،يکا
يک پيدا ہونے واال خيال يا منظر کا نام ہے؛ يہ بيجا دخل اندازی
ہے اور غير منطقی ہے۔ عام قسم کے مجبورکن بے ہنگھم لگاؤ
ذھنی آلودگی ،شکوک و شبہات اور گمراه کن مذھی اور جنسی
خياالت کےگرد گھومتے ہيں۔۔۔۔۔۔ اکثر ،کسی ايک شخص کے بے
ہنگھم لگاؤ ميں اسکے ساتھ شامل ہوتے ہيں خوف کا احساس،
تنفر اور شبہات ،يا اس قسم کا عقيده کہ اس طرح کے اعمال
جاری رہنے چاہيئيں تا کہ۔۔۔۔ او سی ڈی کے مريض اپنے اس
پاگل پن سے چھٹکارا مذھبی رسومات کی بجاآوری ميں تالش

کرتے ہيں ،وه ايسا بار بار کرتے ہيں ،اور اکثر کسی خاص
"ضابطے" کے تحت۔
او سی ڈی کے مريض بچوں ميں اضافی نفسياتی الجھنوں کے
ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ انکو اس طرح کی صورتحال کا سامنا
ہوتا ہوکا جيسا کہ پينک ڈس آرڈر يا سوشل فوبيا ،ڈيپريشن،
سيکھنے سکھانے ميں ابتری ،ٹک ڈس آرڈر ،ڈسرپٹو بحيويئر
ڈس آرڈرز اور ڈسمورفک ڈس آرڈر) اميجنڈ اگلينيس(۔
مندرجہ باال تعريف کے مطابق اس کا احتمال ہے کہ محمد کوايگزائيٹی
ڈس آرڈر کا مرض بھی ال حق تھا ۔ اس کو مذھبی لوازمات سے بھی
والہانہ لگاؤ تھا ،جيساکہ وضو کيسے کيا جائے؛ کتنی دفعہ نماز پڑھی
جائے اور اور کيسے پڑھی جائے۔ اس نے بڑی تفصيل سے وضاحت
کی کہ منہ کيسے دھويا جائے اورناک ،کان  ،ہاتھ وغيره اور کس
ترتيب سے۔ يہ تمام لوازمات بشمول ادائيگی نماز کے وقت نمازی کی
مختلف پوزيشنيں بے معنی ہيں ،ليکن اس کے لئے اس کی بہت اہميّت
تھی۔ يہاں تک کہ اگرنماز پڑھنے والے سے کوئی معمولی سے بھول
بھی ہو جائے تو اسکی نماز نہيں ہوتی۔ نماز تو  Vکے ساتھ گفتگو کرنا
ہے۔ يہ کيا بات ہوئی کہ گفتگو قبول نہيں ہوئی۔ ليکن محمد کے نزديک
نماز کا مطلب کچھ اور ہے۔ يہ تو جيسے وه چوٹے موٹے کام ہيں جو
گھر کے نوکر چاکر معمول کے مطابق کرتے رہتے ہيں تاکہ مالک
منظور کر لے۔ يہ واحد طريقہ ہے کہ کوئی جان سکے کہ وه او سی ڈی
کا مريض تھا۔ او سی ڈی کے مريضوں کو اعداد  ،رسومات اور نمونوں
سے خاص لگاؤ ہوتا ہے ۔ محمد کو تين کے ہندسے سے بڑا لگاؤ تھا۔
بہت سارے ايسے لوازمات ہيں جنہيں مسلمان تين تين دفعہ عمل ميں

التے ہيں۔ اسکی کوئی منطقی وضاحت نہيں ہے سوائے اسکے کہ وه
محمد کی سنت ہے۔
مندرجہ ذيل چند ايسی مذھبی رسومات ہيں جن ادائيگی نماز
سےقبل عمل کرنا ضروری ہے:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

اس کی نيّت باندھنا کہ يہ عمل عبادت کی غرض سے ہے۔
تين دفعہ پانی کے ساتھ کلی کرنا۔
تين دفع نتھنوں ميں پانی گھسا کر انکی صفائی کرنا۔
تمام چہرے کی تين دفعہ دھالئی۔
دائيں بازو کی کہنی کے سرے تک دھالئی اور اسی طرح بائيں
بازو کی۔
گيلے ہاتھوں کے ساتھ مکمل سر يا اسکے کسی حصے کا مسح
کرنا۔
کانوں کے اندر کے حصے کا مسح شہادت کی انگليوں کے
ساتھ اور کانوں کا نچال حصہ انگوٹھوں کے ساتھ ۔ يہ سب گيلی
انگليوں کے ساتھ کرناہو گا۔
گيلے ہاتھوں کے ساتھ گردن کے گرد مسح۔
دونوں پيروں کی ٹخنوں تک تين دفعہ دھالئی پہلے دائيں پاؤں
کی۔

تين دفعہ ہر چيزکے دھونے کا کيا مقصد؟ سر اور گردن کا گيلے
ہاتھوں سے مسح کرنے کی کياضرورت ہے؟ يہ ايسے ہی بے مقصد
قسم کی رسومات ہيں جس کا نہ ہی کوئی صفائی سے تعلق ہے اور نہ
ہی روحانيّت سے۔

محمد کا مذھبی لوازمات سے والہانہ لگاؤ اس عمل سے جسے ت ّيمّم کہا
جاتا ہے بھی عياں ہوتا ہے۔ جب پانی دستياب نہ ہو ،يا کوئی ايسی وجہ
کہ پانی کا استعمال نہ کرنا ہو اس ت ّيمّم کا حکم ديا۔ يہ مندرجہ ذيل
طريقے سے انجام ديا جاتا ہے:
• دونوں ہاتھوں کو مٹی ،ريت يا پتھر پر پھيرو
• دونوں ہاتھوں کو جھٹکو اور چہرے پر ملو جيسے وضو
کرتے وقت کيا۔
• دوباره ہاتھوں کو جھٹکواور پہلے دائيں بازو پر بائيں ہاتھ کی
مدد سے کہنی تک پھيرو اور پھربائيں بازو پر دائيں ہاتھ
سے۔
يہ قوانين بےہوده ہيں۔ ادائيگی نماز کی مختلف حالتوں کے بارے ميں
بھی يہی کہا جاسکتا ہے ،جيسا کہ قيام )کھڑے ہونا( ،سجود)زمين
بوش( ،رکوع)جھکنا( اور جلسا)بيٹھنا(۔ اسالم ايسے بے ڈھنگےقوانين
سے بھرا پڑا ہے جومحمد کا نمونوں اور ہندسوں سے والہانہ لگاؤ ظاہر
کرتا ہے اور اسکے او سی ڈی کےمريض ہونے کا بھيد کھولتا ہے۔
ذيل ميں بيان کئے گئے چند مذھبی لوازمات ہيں جنکو مسلمان محمد کی
سنـّت تصوّ ر کرتے ہيں اور بڑی احتياط سے ان پرعمل کرتے ہيں۔جن
کا قطعآ کوئی مقصد نہيں ماسوائے اسکے کہ محمد کا اس سے تعلق
تھا ،اوران پر عمل نہ کرنے والوں کو سخت سزا ملےگی اور جو ان پر
عمل کريں گے انکو انعام مليگا۔
• زمين پر بيٹھ کر کھانا۔
• دائيں ہاتھ سے کھانا۔

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اس طرف سے کھانا جو آپ کے سامنے ہو۔
کھانے سے پہلے جوتے اتارنا۔
جب کھانا کھايا جارہا ہو تو دونوں گھٹنے زمين پر ہوں يا ايک
گھٹنا اٹھا ہؤا ہو يا دونوں گھٹنے اٹھے ہوئے ہوں۔
جب کھانا کھا رہے ہوں تو مکمل خاموشی منع ہے۔
تين انگليوں سے کھانا کھائيں۔
بہت گرم کھانا نہيں کھانا چاہئيے۔
کھانے پر پھونک مت ماريں۔
کھانے کے بعد انگلياں چاٹنا۔
ايک مسلمان کو دائيں ہاتھ سے پانی پينا چاہئيے۔ شيطان بائيں
ہاتھ سے پانی پيتا ہے۔
بيٹھ کر پانی پينا۔
تين سانسوں ميں پانی پينا اور ہر آخری گھونٹ کے اختتام پر
برتن کو ہونٹوں سے الگ کرنا۔
اپنا بستر خود بچھانا۔
بسترچھوڑنے کے بعد تين دفعہ بسترجھاڑنا۔
دائيں طرف سونا۔
سوتےوقت دائيں ہتھيلی دائيں رخسار کے نيچے رکھنا۔
سوتے وقت گھٹنوں کو ہلکا سا مڑا رکھنا۔
کعبے کی طرف منہ رکھنا۔
سونے سے قبل تين دفعہ سورة اخالص ،سورة فلق ،سورة الناس
پڑھنا اوراس کے بعد تين دفعہ سارے جسم پر پھونکيں مارنا۔
سو کر اٹھنے پر چہرے اور آنکھوں پر اپنی ہتھيلياں ملنا۔
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جب رسو mکوئی لباس پہنتے تو ہميشہ دائيں طرف سے شروع
کرتے ۔
جب رسو mلباس اتارتے تو ہميشہ بائيں بازو کی طرف سے
کرتے۔
مردوں کيلئے الزم ہے کہ انکا لباس ٹخنوں سے اوپر ہو
اورعورتوں کا ٹخنوں سے نيچے۔
مردوں کے سرپر پگڑی الزم اور عورتوں کو ہر وقت سر پر
دوپٹہ۔
جب جوتا پہننا ہو تو پہلے داياں جوتا اور پھر باياں۔
جب جوتا اتارنا ہو تو پہلے باياں اور پھر داياں۔
جائے حاجت ميں سر ڈھانپ کر جانا۔
حاجتگاه ميں داخلے سے قبل دعا پڑھنا۔
حاجتگاه ميں پہلے باياں پاؤں اندر رکھنا۔
پيشاپ بيٹھ کر کرنا۔ کبھی کھڑے ہو کر پيشاب نہ کرنا۔
حاجتگاه سے باہر آتے وقت داياں پاؤں پہلے باہر نکالنا۔
حاجتگاه سے باہر آکر دعا پڑھنا۔
حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ اور نہ ہی پيٹھ کرنا۔
حاجتگاه ميں مکمل خاموشی۔
پيشاپ کی چھينٹوں سے مکمل پرہيز)اس ميں الپرواہی قبر کے
عذاب کا سبب بنتی ہے(۔
مسواک )لکڑی کا ٹوتھ برش( کا استعمال رسوال mکی بہت بڑی
سنـّت۔ اور وه جو وضو کے وقت مسواک کا استعمال کرے اور

•
•
•
•

اس کے بعد صلواة پڑھے اسکا ثواب  70گنا زياده ہے۔ اور
بروز جمعہ غسل کرنا۔
مشت کے برابر لمبی داڑھی رکھنا۔
اپنے جوتے بائيں ہاتھ ميں اٹھانا۔
مسجد ميں داخل ہوتے وقت داياں پاؤں پہلے اندر رکھنا۔
مسجد سے باہر نکلتے وقت باياں پاؤں پہلے باہر نکالنا۔

عائشہ نے محمد کےبارے ميں ايک کہانی بتائی جب محمد آدھی رات
کو اٹھ کر قبرستان دعا پڑھنے گيا۔
جس دن ميری باری تھی ،رسو) cاس پر ` کی سالمتی ہو(نے
رات ميرے ساتھ بسر کرنا تھی ،اس نے ميری طرف پيٹھ پھير
لی ،اپنا باال پوش اوڑھ ليا اور جوتے اتار ديئے اور اپنے پيروں
کے نزديک رکھ لئے ،اور اپنی شال کا ايک کونا بچھا ليا اور ليٹ
گيا تاوقتيکہ اسنے سمجھا کہ ميں سو چکی ہوں۔ اس نے اپنا
باالپوش اٹھايا اور آہستگی سے اپنے جوتے پہنے ،دروازه کھوال
اور باہر نکل کر دروازه آہستگی سے بند کرديا۔ ميں نے اپنا سر
ڈھانپ ليا ،اپنا نقاب پہن ليا اور کمر بند کس ليا اور اس کے
پيچھے ہو لی يہاں تک کہ وه بقيع )قبرستان( پہنچ گيا۔ وه وہاں
پر کھڑا ہو گيا اور کافی دير کھڑارہا۔ پھر اس نے تين دفعہ اپنے
ہاتھ اٹھائے ،اور واپس لوٹا اور ميں بھی واپس لوٹی۔ اس نے
اپنی چال ميں تيزی پيداکی اور ميں نے بھی ايسا ہی کيا۔ اسنے
بھاگنا شروع کرديا اور ميں نے بھی بھاگنا شروع کرديا۔ وه
)گھر( پہنچ گيااور ميں بھی )گھر( پہنچ گئی۔ ميں ،تاہم ،اس سے
پہلے )گھر( ميں داخل ہوئی اور جب ميں بستر ميں داخل ہوئی تو

وه )نبی پاک( گھر ميں داخل ہوئے ،اور کہا :ايسا کيوں ہے،
او عائشہ ،تمہاری سانس کيوں پھولی ہوئی ہے؟ ميں نے کہا :
کچھ نہيں۔ اس نے کہا :مجھے بتاؤ وگرنہ صبطل اور اوارے
مجھے بتادينگے۔ ميں نے کہا  `:کےرسول ،ميرےماں باپ تجھ
پر قربان ہوں ،اور پھر اسکو)ساری کہانی( سنا دی۔ اس نے کہا:
کيا وه اندھيرا سا )تمہارا سايہ( تھا جو ميرے آگے تھا؟ ميں نے
کہا  :ہاں۔ اسنے مجھےسينےپر مارا جس پر مجھے درد ہؤا ،اور
سا نے کہا :کيا تم نے سوچا کہ ` اور ` کا رسول تمہارے
ساتھ ناانصافی کريگا؟ عائشہ نے کہا ،جو کچھ بھی لوگ چھپاتے
ہيں ` ،کو اسکا علم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا :جبرائيل ميرے
پاس آيا جب تم نے مجھے ديکھا۔ اس نے مجھے باليا اور تم
سے چھپائے رکھا)اسلئے کہ وه تمہارے پاس نہيں آيا تھا(،
کيونکہ تم نے پورے کپڑے نہيں پہنے ہوئے تھے۔ ميں نے
سمجھا تم سو چکی ہو ،اور ميں نے تمہيں جگانہ پسند نہيں کيا،
اس ڈر سے کہ کہيں تم خوفزده نہ ہوجاؤ۔ اس )جبرائيل( نے کہا:
تمہارے آقا نے تمہيں حکم ديا ہے کہ بقيع کے مکينوں کےپاس
جاؤ)ان لوگوں کے پاس جو قبروں ميں سوئے پڑے ہيں( اور
انکيلئے مغفرت مانگو۔ ميں نے کہا  ` :کے رسول ،ميں کيسے
انکيلئے دعا مانگوں )ميں کسطرح انکيلئے مغفرت کی دعا
مانگوں(؟ اس نے کہا :کہو ،اس شہر)قبرستان( کے مکينوں تم
پر خدا کی سالمتی ہو ايمان والو اور مسلمانو ،اور ` ان پر بھی
اپنا رحم کرے جو ہم سے پہلے گذرے ہيں ،اور وه جو بعد ميں
آئيں گے ،اور ہم بھی ` ،نے چاھہا ،تو تم سے مليں گے۔

 Vضرور پاگل ہے کہ آدھی رات کے وقت پيغمبر کو حکم ديتا ہے کہ
مرے ہوئے لوگوں کيلئے دعائے مغفرت کرے۔ کيا وه انکواپنے پيغمبر
کو اتنے نامناسب موقع پر تکليف ديئے بغير معاف نہيں کرسکتا؟ کسقدر
تعجّ ب ہے کہ محمد کے ساتھی اس کے عجيب وغريب روّ يے کو جوکہ
نشاندھی کرتا ہے کہ وه نفسياتی مريض ہے بلکہ وه اسے اسکے
پرخلوص ہونےکے ثبوت کے طور پر پيش کرتے ہيں۔
ايک حديث ميں محمد اپنے پيروکاروں کی سرزنش کرتا ہے" اپنی
ايڑيوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ" اور گيلے ہاتھ سے ان مسّح کرو۔
محمد کی اس ميں غرض صفائی نہيں بلکہ ايک رسم ہے۔ اس کا خيال
تھا کہ وه اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے اسطرح بچا سکتا ہے کہ اپنے
پيروں کے اوپر يا جرابوں کے اوپر سے گيلے ہاتھ پھير لے:
المغيره بن شعابہ سے روائت ہے :ميں ايک دفعہ ` کے رسول
کے ساتھ ايک سفر ميں ہمرکاب تھا کہ وه رفع حاجت کيلئے چال
گيا)فارغ ہونے کے بعد( ميں نے اسپرپانی ڈاال اور اس نے وضو
کيا؛ اس نے اپنا چہرا دھويا ،کہنيوں تک بازو دھوئے اور گيلے
ہاتھوں کو اپنے سر پر پھيرا اور اپنے چمڑے کے موزوں پر۔
ايک اور حديث ميں بخاری حمران)عثمان کا غالم( کے حوالے سے
بتاتا ہے:
ميں نے ديکھا 'عثمان بن' عفـّان نے آبخوره منگوايا) اور جب وه
آگيا( اس نے اسکے ہاتھوں پر پانی ڈاال اس نے انہيں تين دفعہ
دھويا اور پھر اس نے اپنا داياں ہاتھ پانی کے برتن ميں ڈاال اور
پانی سے کلی کی ،پھر اس نے اپنی ناک ميں ڈاال اور ناک سے
سانس باہر نکال کر اس کو صاف کيا۔ پھر اس نے اپنا چہرا دھويا

اور کہنيوں تک دونوں بازؤں کو تين بار دھويا ،اپنے گيلے ہاتھ
سر پر پھيرے اور اپنے پيروں کو ٹخنوں تک تين دفعہ دھويا۔ پھر
اس نے کہا ` " ،کے رسول نے فرمايا '،اگر کوئی اسی طرح
وضو کرے جيسے ميں نے کيا ہے اور دو رکعت نماز ادا کرے
اور اس کے دوران کسی اورچيزکے بارے ميں )سوائےاس وقت
کی نماز( نہ سوچے تو اس کے تمام گناه معاف ہوجائيں گے۔"
]پھر اس نے مزيد کہا[ " ميں نے رسول کو يہ کہتے ہوئے سنا'،
اگرکوئی شخص مکمل صيح وضو کرے اور با جماعت فرض نماز
ادا کرے ` ،اس کے وه گناه جو اسنے اس)نماز( کے اور
)اگلی( نماز جب وه ادا کريگا تک کے سب گناه معاف کرديگا۔
يہ انتہائی غيرموزوں ہے۔ صرف وه شخص ہی ايسا سوچ سکتا ہے کہ
بعض مذھبی رسومات کی ادائيگی سے ہی گناه معاف ہوجاتے ہيں جو
او سی ڈی کا مريض ہو۔ جبّرکے تحت کرائے گئے عوامل کا مطلب ہے
تواتر سے دہرائے جانے والے روّ يے يا ذھنی عوامل جسکے ذريعے
ايک شخص کو ہانکا جاتا ہے کہ وه چند ضابطوں کے تحت زندگی
گزارے اور ان پر سختی سے عمل کرے ،اور ان روّ يوں اور ذھنی
عوامل کا مقصد يہ ہو کہ مصيبت سے بچا جائے يا اس کو کم کيا جائے
يا ايک ہيبتناک واقعہ يا صورتحال سے بچا جائے ،جيسا کہ دوزخ سے۔
اسالم بے معنی رسومات اورضابطوں سے بھرا پڑا ہے۔ وضو ،غسل،
الزمی نمازيں اور الزمی حج اور روزے وغيره کے ضابطے ،اس امر
کی نشاندہی کرتے ہيں کہ محمد کو ان لوازمات سے پاگل پن کی حدتک
لگاؤ تھا۔ اس نے يہ تک بھی سمجھايا کہ رفع حاجت کے بعد پيٹھ صاف
کرنے کيلئے کتنی مٹی کی ڈھيليوں کی ضرورت ہو گی۔ )ان کی تعداد

طاق ہندسوں ميں ہونی چاہئيے۔ تين ڈھيلياں چار سے بہتر صفائی کرتی
ہيں(
ايک حديث کے مطابق محمد نے بتايا کہ " ،جب تم ميں سے کوئی
پيشاب کررہا ہو ،اس کو اپنا عضوّ تناسل تين دفعہ صاف کرنا ہوگا۔"
ايران کے آيت  Vنے يہ نتيجہ نکاال کہ عضوتناسل کو تين دفعہ
سکيڑنے کے بعد کپڑوں پرگرنے والے پيشاب کے قطرے پاک ہوتے
ہيں اور ان سے نماز فسسق نہيں ہوتی۔

شزوآيڈ اور شزوٹائپل ڈس آرڈر
)(Schizoid and Schizotypal Disorders

ہو سکتا ہے کہ محمد کوشزوآيڈ پرسنيليٹی ڈس آرڈر کا مرض بھی الحق
ہو۔ شزوآيڈ ايک ايسی حالت کا نام ہے جس کی وجہ سے لوگ سماجی
مصروفيات سے بيزار ہوتے ہيں اور دوسروں سے ميل جول رکھنے
سےمتواتر کتراتے ہيں۔ اس ابتری کے شکار لوگ عمومی طورپراکيلے
ہی رہتے ہيں اور ان ميں دوسروں کےساتھ تعلق بنانے کی اہليّت مفقود
ہوتی ہے۔
ايسے لگتا ہے کہ محمد اس پر پورا اترتا ہے خاص طور پر اپنے
بچپنے اور ايّام جوانی ميں ،اور جب تک اس نے اپنے پيغمبر ہونے واال
کيرئير شروع نہيں کيا تھا جب وه ان لوگوں ميں گھرا رہتا تھا ،جو اس
کے دوست نہيں اور جواس کے ہم پلہ ہوں بلکہ اس کے حق ميں رائے
دينے والے اور اسکے م ّداح تھے۔ محمد صرف اسی حا لت ميں خود کو

مطمئن پاتا تھا۔ اس وقت تک وه تنہا ہی رہا ،پژمرده اور مزاح سے تہی۔
وه سماجی اجتماعات ميں م ّدعو نہيں کيا جاتا تھا۔ شخصيّت سازی کی
عمر ميں محمد بالکل سپاٹ اورمحدود جذبات رکھنے واال تھا ،اور
اردگرد کے ماحول سے قطعی ال تعلق نظر آتا تھا۔ اسی دوران وه اندر
سے جذباتی سکون کا متالشی تھا ،اور اردگرد کے ماحول کے بارے
ميں انتہائی حسّاس اور بوکھاليا ہؤا۔
شزوآيڈ پرسنيليٹی ڈس آرڈر کے مريض يا تو تعلقات بنانے اور انکو قائم
رکھنے کی اہليّت ہی نہيں رکھتے اور يا وه دوسروں کی کمپنی ميں فکر
مند رہتے ہيں اور گھٹن محسوس کرتے ہيں۔ اسی لئے وه اپنی اندرونی
دنيا ميں لوٹ آتے ہيں اور اپنے لئے تحفظ ڈھونڈھتے ہيں۔
اپنے پيغمبری مہم سے پہلے محمد تنہا تھا۔ خديجہ سے شادی سے قبل
وه بکرياں چرانے والے زنانہ پيشے سے منسلک تھا جہاں دوسرے
لوگوں سے ميل جول کم سے کم تھا۔ ايک موقع پرجب وه ايک نارمل
جوان کی طرح حرکتيں کررہاتھا تو اس نے ايک شادی کی محفل ميں
گھسنے کی کوشش کی ،اس نے اپنے آپ کو مشکل ميں پايا ،اس کا جی
متاليا اور بھار سے نيچے جھکا اذيّتناک اينٹھن کيوجہ سے۔ وہی محمد
جو بعد ميں بوڑھی عمر ميں جاکر ايک پھول پھول منڈالنے واال بھنورا
بن گيا تھا ،اپنے ايّام جوانی ميں مخالف جنس کے ساتھ تعلقات اسطوار
کرنے کی اہليّت نہيں رکھتا تھا اور کنواره ہی رہا جب تک کہ خديجہ
نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی تجويز نہيں دی۔ يہ سب کچھ اس امر
کی وضاحت کرتا ہے کہ وه شزوآيڈ پرسنيليٹی ڈس آرڈر کا مريض تھا۔
ويکنن وضاحت کرتا ہے " ،نقـّالی کرنے والے اداکار خودپرستوں سے
مشابہت رکھتے ہيں ــ دونوں کو زبردستی توجع حاصل کرنے کی

خواہش ہوتی ہے اور توجع کا مرکز نہ بنےرہنے کی صورت ميں
سخت بے چين اور انتہائی مايوس ہو جاتے ہيں۔ ان کو تو محفل کی
جان بننا ہوتا ہے۔ اور مرکزی کردار کی عدم ادائيگی کی صورت ميں،
خود کو ناکاره محسوس کرتے ہيں ،انکو غش پڑ جاتی ہے ،اور گم سم
ہوجاتے ہيں۔"
شزوآيڈ پرسنيليٹی ڈس آرڈر کے بارے ميں سمجھا جاتا ہے کہ وه
"شزوفرينک سپيکٹرم" ڈس آرڈرزکا حصہ ہے ،جس ميں شزوٹائپل ڈس
آرڈر اور شزوفرينيا بھی شامل ہے۔ ان تمام حالتوں ميں عالمات يکساں
ہوتی ہيں ،جيسا کہ بھائی بندی والے تعلقات بنانے کی صفت کی عدم
موجودگی اور پيار بھرے جذبات کے اظہارکی ناپيدگی۔ جن لوگوں ميں
شزوآئڈ پرسنيليٹی والےآثار پائے جاتے ہيں انميں نماياں فرق يہ ہوتا ہے
کہ وه عمومآ ادراکی ابتريوں ،ماليخوليا يا فريب نظر والی خصوصيات
اور شزوٹائپل پرسنيليٹی يا شزوفرينيا کے تحت پيش آنے والے حادثات
کے تجربے سے نہيں گذرتے۔
محمد عجيب وغريب قسم کے اعتقادات کا مالک تھا ،اسکو جن بھوت ،
فرشے ،شياطين اور ب ّدروحيں نظر آتی تھيں۔ اسکا دعوی تھا کہ وه
جنـّات کے شہر ميں گيا اور اس نے انکے درميان ايک رات گذاری۔
اس کو ماليخوليا تھا جيسا کہ قرآن سے ظاہر ہوتا ہے۔ سن بلوغت ميں
شزوٹائپل پرسنيليٹی ڈس آرڈر کے آثارگوشہ نشينی يا بلند درجے کی
سوشل اينگزائٹی کی جانب کشش کا سبب بن سکتے ہيں۔ بچہ اپنی عمر
سے کم کارگردگی دکھا رہا ہوتا ہے يا اپنے ہمرکابوں سے سماجی
اعتبار سے قدم بہ قدم نہيں ہوتا۔ محمد بارے ميں يہ حرف بحرف درست

ہے ،حاالنکہ وه اشرافيہ سے تعلق رکھتا تھا جہاں ہر کوئی لکھنا پڑھنا
جانتا تھا وہاں وه ناخوانده ہی رہا۔
باوجود اس حقيقت کے زياده امکان اسی کا ہے کہ شزوآئيڈ کی عالمات
اور کسی حد تک شزوٹائپل پرسنيليٹی ڈس آرڈر کا وجود بھی محمدکے
اندر تالش کيا جاسکتا ہے ،يہ کہنا قطعی مشکل نہيں کہ محمد ميں
سائيکوسز يا ّ
شزوفرينيا کی عالمات بھی موجود تھيں۔

ماليخولئيے واال شزوفرينياز
ّ
شزوفرينيا کی بے بہا اقسام ہيں۔ جو قسم محمد پر بالکل فٹ بيٹھتی ہے
شزوفرينيا۔ ماليخوليئے والے ّ
وه ہے ماليخوليئے واال ّ
شزوفرينيا کی
صورت ميں روزمّره کی سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کی صالحيّت
دوسری اقسام کے ّ
شزوفرينيا سےقدرے بہتر ہوتی ہے۔ مريض کو اپنی
ياداشت ،توجع مرتکز کرنا اور جذبات ميں بے رونقی جيسے مسائل کا
سامنا نہيں ہوتا۔ پھر بی ،ماليخوليے واال ّ
شزوفرينيا تشويشناک صورتحال
ہے ،تاحيات الجھن ہے جو کسی بھی پيچيدگی کا سبب ہو سکتی ہے،
بشمول خودکشی پر آماده روّ يہ۔
ماليخولئيے والے شزوفرّ ينيا کی عالمات اورنشانيوں ميں شامل
ہيں:
• سمعی فريب تصّور ،جيسا کہ نامعلوم آوازيں سنائی دينا
• مغالطے ميں رہنا  ،اسطرح کا خيال کہ اسکا کوئی ساتھی ورکر
اسے زہر دينے جا رہا ہے
• اضطرابی کيفيّت

•
•
•
•
•
•

غصہ
گم سم رہنا
تش ّدد
زبانی بحث وتکرار
سرپرستانہ روّ يہ
خود کشی پر مائل روّ يہ

ماليخولئيے والے ّ
شزوفرينيا کی صورت ميں ،آپ موڈ سے متعلقہ مسائل
يا سوچ بچار والے معامالت ،اور توجع مرکوز کرنے جيسے جھميلوں
سے متاثر ہونے سے کسی حد تک بچےرہتے ہيں۔ بلکہ ،آپ ان چيزوں
سے زياده متاثر ہوتے ہيں جنہيں مثبت عالمات کہا جاتا ہے۔
مثبت عالمات وه عالمات ہوتی ہيں جو معمول سے ماورا خياالت کی
موجودگی کی نشاندھی کرتی ہيں اور ايسے ادراک کی جو اکثر حقيقت
سے دور لے جاتا ہے۔ مغالطےاور فريب تصّور ماليخولئيے والے
ّ
شزوفرينيا کی مثبت عالمات ہيں۔
• مغالطے ۔ ماليخولئيے والے ّ
شزوفرينيا کی صورت ميں مغالطوں
کا رخ اس ادراک پر ہوتا ہے کہ اکيلے آپ ہی کو نقصان پہنچانے
کا ہدف بنايا جارہا ہے۔ آپکا دماغ پيش انے والے واقعات کی غلط
ترجمانی کررہا ہوتا ہے اور آپ اسی بات پر پکے ہوجاتے ہيں
اور اس کے برعکس کچھ سوچتے ہی نہيں۔ مثال کے طور پرآپ
يہ سمجھنا شروع کرديں کہ حکومت آپ کی ہر چال پر کڑی نظر
رکھے ہوئے ہے يا يہ کہ آپکے ساتھ کام کرنے واالآپکے دوپہر
کے کھانے ميں زہر مال ديگا)يہاں آپ اس بات کو بھی ذھن ميں
الئيں جس ميں محمد اپنے دادا کے حوالے سے کہھ رہا ہے کہ

اس کے دادا نے دودھ پالنے والی آيا کو تمبيع کی تھی کہ وه اسے
يہوديوں اور عيسائيوں سے محفوظ رکھے کہيں وه اسکو کوئی
نقصان نہ پہنچائيں(۔ اور آپ اس مغالطے ميں بھی ہوں کہ مثال
کے طورپر آپ بڑی شان والے ہيں ــ ايسا اعتقاد کہ آپ پرواز
کرسکتے ہيں ،اور يہ کہ آپ بہت جانے مانے ہيں اور آپ کے
تعلقات بھی ايسے ہی لوگوں کے ساتھ ہيں۔ اس طرح کے مغالطوں
کے نتائج تش ّدد اور بيجا مداخلت کی صورت ميں بھی ظاہر ہو
سکتے ہيں اگر آپ اس پر يقين کرليں کہ آپکيلئے الزمی ہے ان
لوگوں کے خالف اپنا دفاع کريں جو آپ کو نقصان پہنچانے پر
تلے ہوئے ہيں۔
تصور۔ سمعی فريب تصّور سنائی دينے والی چيزوں
• سمعی فريب ّ
سے متعلقہ ادراک کو کہتے ہيں ـــ عمومآ منہ سے نکلی ہوئی
آوازيں ــ جو کسی اور کو سنائی نہ دے رہی ہوں۔ يہ سنی جانے
والی چيزيں ايک اکيلی صدا يا بہت ساری صدائيں ہو سکتی ہيں۔
يہ صدائيں آپ سے ہمکالم ہوسکتی ہيں يا آپس ميں۔ يہ صدائيں
عمومآ ناخوشگوار ہوتی ہيں۔ يہ صدائيں آپ کی فکر اور اعمال پر
رواں تنقيد بھی ہو سکتی ہے ،يا آپ کواپنی حقيقی غلطيوں يا وه
جو ابھی آپ کے ذھن ہی ميں ہوں کے بارے ميں پريشان کررہی
ہوں۔ صدائيں آپ کو ان کاموں کا حکم دے رہی ہونگی جو آپ
کيلئے اور دوسروں کيلئے نقصان ده بھی ہو سکتے ہيں۔ اگر آپ
ماليخولئيےوالے ّ
شزوفرينيا کے مريض ہيں تو آپکو يہ صدائيں
حقيقی لگيں گی۔ ہوسکتا ہے کہ آپ بولنا شروع کرديں يہ ان
صداؤں پر چـّالئيں۔

جھوٹے ذاتی اعتقادات کے عالوه ،بغير کسی دليل اورشہادتوں کے
برعکس کسی چيز پر آپکا مکمل بھروسہ ،فريب تصّور ،تتر بتر
خياالت ،بے آرامی اور پرتش ّدد/خواہمخواه الجھنے واال روّ يہ ،يہاں پر
ايک مخصوص سنڈروم بھی ہے جو ّ
شزوفرينيا کی ايک قسم 'کيٹاٹونک
بيحيوئير' والی خصوصيات کی طرف بھی اشاره کرتا ہے جس ميں
متاثره شخص کا بدن اکڑ سکتا ہے اور وه کسی قسم کا ردعمل ظاہر
کرنےسے قاصر ہو جائے گا۔
محمد کے تتربترخياالت کا اندازه قرآن سے لگايا جاسکتا ہے ،جس کی
بہترين تعريف ان الفاظ ميں کی جاسکتی ہے کہ وه مصّنف کا ايک
ڈراؤنا خواب تھا۔ وه بھی تش ّدد پر اتر آنے واال اوازار شخص تھا۔
صرف  10سالوں ميں اس نے  70سے زياده جنگيں لڑيں ،تمام اچانک
کئے گئےحملوں کی صورت ميں۔ جہاں تک اسکے کيٹاٹونک بيحوئير
کا تعلق ہے ،ايک ايسا سنڈروم جس ميں پٹھوں کے اکڑاؤ اور دماغ کے
غوطے کھانے والی خصوصيات ہوتی ہيں ،اس کو سمجھنے کيلئے اس
کے چچاذاد بھائی علی کا بيان کافی ہے ،جس نے کہا "،جب وه چلتا تھا
تو اپنے قدم بڑے جوش سے اوپر اٹھاتا تھا جيسے کوئی چڑھائی چڑھ
رہا ہو۔ جب وه کسی شخص کی طرف مڑتا تو وه اپنا پورا جسم گھماتا۔"
محمد کے بچپنے کی چند کہانياں ،خصوصآ اس کے عجيب قسم کے
فريب تصّور ،مختلف آوازيں سنائی دينا اور لوگوں کا اس کے ساتھ اوٹ
پٹانگ حرکات کرتے ديکھنا سے بھی تاثر ملتا ہے کہ وه بچوں ميں
پائے جانے والے ّ
شزوفرينيا ميں بھی مبتال تھا ،يہ ايک ايسی ابدی
دماغی بيماری) جو تمام جسم کو متاثر کرتی ہے:سائکوسس( جسميں
حقيقت کو نارمل انداز سے ہٹ کر بيان کيا جاتا ہے ،اور بچے کی

کارکردگی پر گہرے منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ بچوں واال ّ
شزوفرينيا
ميں فريب تصّور ،مغالطے ،غير منطقی روّ يے اور الٹی پلٹی سوچيں
شامل ہيں۔

باہم متضاد ابتری
)(Bipolar Disorder

محمد ميں ) manic-depressiveبائی پولرڈس آرڈر کا مقبول عام نام( ہونے
کے امکانات بھی نماياں ہيں۔ باہم متضاد ابتری کی صورت ميں موڈ ميں
ڈرامائی الٹ پلٹ واقع ہوتی ہےـــ انتہائی "اونچائی" اور/يا زود رنجی
سے غمگينی اور نااميدی ،اکثر ايسے وقفوں کی صورت ميں جسميں
درميانی عرصوں ميں موڈ نارمل رہا ہو۔ گھڑی ميں تولہ اور گھڑی ميں
ماشا ہونے والے واقعات کو مينيا اور ڈپريشن کہا جاتا ہے۔ شديد قسم
کے موڈ کے اتار چڑھاؤ کے رموز اوقاف شده ہموار روّ يوں والے
وقفے اس ابتری کی خصوصيات کو بيان کرتے ہيں۔
بی ڈی )بائی پولر ڈس آرڈر( کی عالمات ہيں :جنون کی حالت ميں
ہونے والے مرحلے ميں ،چڑچڑاپن ،بلند درجہ کی خود تکريمی ،بے
خوابی ،طاقتور ہونے کا احساس ،تيز رفتار خياالت ،خطروں سے مبّرا
ہونے کا احساس ،جانچنے کی صالحيّت ميں کمی ،ابھرتی ہوئی جنسی
امنگ ،اور اس چيز سے انکار کہ کچھ غلط ہونے واال ہے۔
اورمغموميّت کی حالت ميں ،نااميدی اور بيقدرے ہونے کا احساس ،يا

غم آلودگی ،تھکاوٹ ،احساس مرگ يا خودکشی ،اور خود کشی کی
کوششيں۔
ابن سعد نے ايک حديث بيان کی ہے جس کی وضاحت بائی پولر ڈس
آرڈر کی عالمت کے طور پر کی جاسکتی ہے۔ وه لکھتا ہے " :بعض
اوقات پيغمبر اسقدر روزے رکھتا تھا ،کہ جيسے وه ايسا کرنا چھوڑے
گا ہی نہيں ،اور کبھی بہت عرصہ روزے نہيں رکھتا تھا جيسے وه اب
کبھی روزه رکھے گا ہی نہيں۔"
ان اشارات کی بنياد پر ،يہ صاف ظاہر ہے کہ محمد بيشتر قسم کی
نفسياتی اور ذھنی ابتريوں ميں مبتال تھا۔ ايک سيانے Occam’s razorکے
محاورے کے مطابق کوئی گڑ سے مرجائے تو اس زہر دينے کی کيا
ضرورت يعنی جب کسی امر کی وضاحت کيلئےکم سے کم مفروضوں
سے کام بن جائے تو زياده کی کيا ضرورت۔ اگر ٹی ايل ای اور اين پی
ڈی ہی محمد کی کارکردگی اور اسکی پيغمبرانہ حيثيّت کی کلی کھول
دے تويہ مابعدالطبيعاتی سہارے  ،يہ بھان متی کا کھيل ،اور يہ بےجواز
الہامی توجيحات کی کيا ضرورت ؟ اب ہمارے پاس ايک سائنٹيفک
شہادت موجود ہے کہ محمد غالبآ ذہنی مريض تھا ،جو کہ اس
ہمعصرپہلے سے ہی جانتے تھے۔ افسوس ،وه اس کی سـّفاکانہ طاقت
کی بھينٹ چڑھ گئے اور يہ صدائيں خاموش کرا دی گئيں۔
يہ قدرت کی کيسی ستم ظريفی ہے کہ ايک ارب سے زياده لوگ اس
پاگل شخص کے ساتھ چمٹے ہوئے ہيں ،اسکو پيغمبر مانتے ہيں اور ہر
لحاظ سے ويسا بننا چاہتے ہيں۔ اس ميں کوئی مضائقہ نہيں کی مسلم دنيا
کمزور ہوتی جارہی ہے۔ مسلمانوں کی حرکات کو اس زياده کچھ نہيں
کہا جا سکتا کہ وه پاگل ہيں۔ يہ اسلئے ہے کہ انکا راہنما اور قابل تقليد

شخص ذہنی خلل کا شکار ہے۔ جب صيح العقل لوگ بھی کسی پاگل کی
تقليد کرتے ہيں تو وه بھی پاگل ہو جاتے ہيں۔ درحقيقت يہ ،ہميشہ سے
ہی ايک تکليف ده صورتحال رہی ہے۔ اتنی کثير تعداد ميں خود کا
پيداکرده پاگل پن صيح معنوں ميں ايک گندگی ہے۔

غار حرا کا معمہ
اس کتاب کی پروف ريڈنگ کے دوران ايک دوست نے ڈيلفی کے
غيبی کالم کے بارے بہت دلچسپ بات نوٹ کی ،جو اس چيز کی
وضاحت کرتی ہے کہ کيسے محمد کو غار ميں نبوّ ت کی نويد ملی۔
اوريکل آف ڈيلفی قديم يونانی ٹيمپل کا مقام ہے۔ تمام يورپ سے لوگ
استخارے کی نيّت سے ماؤنٹ پرناسس کے مقام پر آ کر پائتھيہ سے
مخاطب ہوتے ہيں۔ پائيتھا مختلف خواتيں کا تراش کرده ايک ايسا کردار
ہے جس کے ذريعے اپالو ديوتا نے گفتگو کی۔
اپالو کے گرجے کے ايک پادری پلوٹرک نے زيرزمين ايک کھائی سے
اٹھنے والے بخارات کو پائيتھا کی پيغمبرانہ طاقت سے منسوب کيا۔
مزار سے ملحقہ اس عالقے کے بارے ميں ايک حاليہ سٹڈی آثار
شناسوں کے دوباره وہاں جانے کی وجہ بن رہی ہے تاکہ وه اس قياس
کی جانچ کرسکيں کے زہريلے دھوئيں نے پائيتھا کوبولنےپر مجبورکر
ديا۔
اگست  2001ء کے نيشنل جيالوجی کے شمارے ميں اس سٹڈی کا ذکر
کيا گيا اور اس سے يہ ظاہر ہؤا ہے کہ ڈلفيا کے گرجے کے نيچے دو

فالٹ الئنيں ايک دوسروں کو قطع کرتی ہيں۔ اس سٹڈی کے نتيجے ميں
اس چيز کی شہادت بھی ملی ہے کہ ايک نزديکی چشمہ سے اٹھنے
والی گيسوں ميں فريب تصّور)ہيلئيوسينيشن( کی طرف مائل ہونے واال
عنصر شامل ہے اور وه گرجے والی چٹان ميں محفوظ ہو گئيں۔
جيلی ڈی بوئر جو کونيکٹيکٹ ،مڈلٹاؤن کی ويسليان يونيورسٹی ميں
بطور جيالوجسٹ کام کررہا ہے اور وه اس سٹڈی کا مشترک مصنف
بھی ہے ،کہتا ہے " ،پلوٹرک کا علمی مشاہده درست ہے۔ درحقيقت وہاں
پر ايسے گيسيں تھيں جن کا نکاس چٹان کی دراڑوں سے ہورہا تھا۔" ان
ميں سے ايک گيس جو ڈيلفی گرجے کے قرب وجوار ميں چشمے کے
پانی ميں پائی گئيں اتھائلين) ( Ethyleneبھی ہے۔ اتھائلين سے ميٹھی
خوشبو نکلتی ہے اور نشہ آور تاثر پيدا ہوتا ہے اور ايسا محسوس ہوتا
جيسے کوئی ہوا ميں تير رہا ہو يا ايک غير مجسم اونچے درجے کی
فرحت مل رہی ہو۔
واشنگٹن ڈی سی کی جارج واشنگٹن يونيورسٹی کی کالسک پروفيسر
ڈائنی حيرث-کالئن کا ماننا ہے کہ اتھالين ايک مظبوط حريف ہے جو
پائيتھا کی بيخودی والے روّ يے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس نے کہا ،
" معاشرے کی توقعات سے وابستہ ،ايک تنگ جگہ ميں محسورعورت
اس طرف راغب ہوسکتی ہےکہ اس کے منہ سے غيبی کالم کے
فوّ ارے پھوٹيں۔"
رواياتی تشريحات کے مطابق ،پائتھيا گرجے کے تہھ خانے ميں ايک
چھوٹے سے بند چيمبر ميں غيب گوئياں حاصل کرتی تھی۔ ڈی بوئر کا
ماننا ہے کہ اگر پائتھيا مہينے ميں ايکبار ہی وه اپنے چيمبر ميں جاتی
تھی ،جيسا کہ روايت ميں بيان ہے ،تو پھر اتنی دير ميں جمع شده نشہ

آوّ رگيسيں اسقدر تو مظبوط ہوجاتی ہونگی کہ انکا سامنا کرنے سے
بيخودی والی صورتحال پيدا ہونا ناگزير تھی۔
ذہنی طور پر بيمار لوگ اکثراپنے ايما پر الکحل اور دوسری ادويات کا
استعمال کرتے رہتے ہيں۔ يہ عين ممکن ہے کہ غار ميں فرحت بخش
گيسيں بھری رہتی ہوں ،جس کی وجہ سے اسکو طلب ہوتی ہو کہ وه
زياده سے زياده وقت وہيں گزارے۔
اگرچہ محمد کو بچپنے سے ہی متعدد بار مرگی والے بے ہوشی کے
دوروں کی شہادتيں موجود ہيں ،ہميں ان ممکنات کو رّ د نہيں کرنا
چاہئيے کہ غارحرا ميں بھی فريب تصّور کی طرف مائل کرنے والی
گيسوں کے بخارات کی موجودگی ہو جو اسکو مختلف خيالی مناظرکی
طرف دھيان کرنے کا سبب بنتی ہوں۔ " اگر ايتھائلين کی معمولی سی
مقدار بھی انتہائی فرحت بخش ہو سکتی ہے تو يہ اس امر کی وضاحت
کيلئے کافی ہے کہ کيوں محمد آخر ميں بہت سے ايّام غاروں ميں ہی
گذارتا تھا۔ يقينآ يہ ايک اپنے ڈھنگ کا منفرد روّ يہ ہے ،خاص طور پر
ايک شادی شده شخص کيلئے جسکے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ،وه
کئی کئی دنوں کا کھانا ساتھ ليکرجائے ،صرف اسلئے کہ اس نے غار
ميں قيام کرنا ہے! ليکن اگراس کو اس غارميں پرمسّرت احساس حاصل
ہو ،پھر تو يہ کم پراسرار ہے۔"
غارحرا زياده سے زياده ساڑھے تين ميٹر لمبی اور ڈيڑھ ميٹر چوڑی
ہے ،جو کہ ايک چھوٹے باتھ روم کے برابر ہے۔ اگر خدا ہر جگہ
موجود ہے ،تو کيوں محمد اس غار سے ہی اسقدر دلچسپی رکھتا ہے؟
زہريلی گيسوں کے عالوه ،ان غاروں اور دوسری بند جگہوں ميں
پھپھوندی اور ديگر جرثومی حيات دماغ کو متاثر کرسکتی ہيں۔

"فرعونوں کی پھٹکار" ميں بھی کم وبيش اہراموں کے اندر جم جانے
والی تباه کن پھپھوندی ہی اسکا سبب ہوسکتا ہے۔
غاروں کے اندر ايسے بخارات کا ارتکاز گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس کا
انحصار آنے والے زلزلوں پر ہے جو زمين کے اندر سے نشہ آوّ ر رس
باہر نکالتے رہتے ہيں۔ اس امر کا امکان رّ د نہيں کرنا چاہئيے کہ جن
دنوں ميں محمد تن تنہا غار ميں اپنے شب وروز گذارتا تھا وه غار آلوده
تھی۔

باب پنجم
محمد کے جسمانی عارضے
جسمانی اعتبار سے محمد ايک بيمار شخص تھا۔ جوانی ميں وه ضرور
خديجہ کی نظر ميں ايک خوش شکل شخص ہوگا ،وه خود بھی ايک
خوبصورت عورت تھی۔ تاہم آخری سالوں ميں اس کے خ ّد وخال بے
ميل ہو گئے تھے جو اس کے ساتھيوں کو عجيب لگتے تھے۔ انس نے
بيان کيا " ،پيغمبر کے ہاتھ اور پاؤں بڑے بڑے تھے ،ميں نے کسی اور
کو ايسا نہيں ديکھا تھا ،نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ،اور اس
کی ہتھيلياں نرم تھيں۔"
ہاتھوں اور پيروں کے عالوه ،اسکے کئی خدوحال بگڑ گئے تھے۔ امام
الترمذی 274،نے کتاب جواہر )مناقب( ميں بہت ساری احاديث جمع کيں
ہيں جن ميں محمد کے جسمانی خوائص بيان کئے گئے ہيں۔ اس کا
جائزه لينے سے ہميں اسکی صحت اور بيماريوں کے بہت سے سراغ
ملتے ہيں۔ محمد کے پيروکاروں نے سيدھے راستے سے ہٹ
کراسکواعلی اور افضل بنا کر پيش کيا ہے ــ اسکی تجّ لی کی صفـّت
بيان کر تے ہوئے اسکو چاند سے بھی زياده پر نور کہا ،کہ ہر کوئی

اس کی ماه نوری کے پيش نظر دہشت واحترام ميں استاده ہوجاتا اور
اسکی دبّدبہ براندام موجودگی سے ،وغيره۔ يہ سب درونی گفتار سازی
ہے اور اس ميں کوئی حقيقت پر مبنی سائنٹيفک چيز نہيں ہے اور ميں
اس کا تذکره بھی نہيں کرونگا۔ درج ذيل اس کے بارے ميں اسکے
پيروکاروں کے بيان کرده چند معروضی تذکرے ہيں۔
علی نے بيان کيا " :پيغمبرکا قد نہ نہ ہی دراز تھا اور نہ ہی
پست۔ اسکے ہاتھوں اور پيروں کی انگلياں موٹی موٹی تھيں۔ اس
کا سر اور جسم کے جوڑ بڑے تھے۔اس کی چھاتی سے ليکر
ناف تک بالوں کی پتلی سے قطار تھی ،جب وه چلتا تھا تو وه
ہوبہو آگے کی طرف جھکا ہؤا ہوتا تھا ،جيسا کہ کسی ڈھلوان
سے نيچے اتر رہا ہو۔ ميں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد
کسی کو ايسے نہيں ديکھا۔ اسکا سر اور ڈارھی بڑے تھے۔"
ايک اور حديث ميں يہی راوی بيان کرتا ہے" :اسکا قد درميانہ
تھا۔ اس کے بال قدرے ہلوراری تھے۔ اسکا چہره گوالئی نما تھا۔
اسکا رنگ سرخی مائل سفيد تھا ،اس کی آنکھيں گہری سياه
اورپلکيں بہت لمبی تھيں۔ اس کے کندھوں کے جوڑ اور کولہے
دراز تھے۔ اس کے ہاتھوں اور پيروں کی انگلياں موٹی اور باہم
پيوستہ تھيں۔ جب وه چلتا تو اپنے قدم زور سے اوپر اٹھاتا
جيسے کوئی چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ جب وه کسی شخص کی طرف
مڑتا تو اپنا پورا وجود گھماتا۔ اس کی گردن ايسی )ہموار اور
چمکدار( جيسے چاندی ميں ڈھال ہؤا مجسمہ۔ اسکا جسم بہت
مظبوط اور پٹھے طاقتور تھے ،اسکی چھاتی اور پيٹ برابرتھے
)تازه پانی کی ايک مچھلی کی مانند(۔ اسکے شانے چوڑے تھے،

بڑے جوڑوں والے۔ جب وه کپڑے اتارتا تو اسکے آعضاء روشنی
چھوڑتے)روغنی جلد(۔ اس کے بازؤں ،کندھوں اور پيروں کی
انگليوں کے اوپروالے حصے پر بال تھے۔ اس کے بازؤں کے
اگلے حصے لمبے تھے،اور ہتھيلياں چوڑی۔ اسکے ہاتھوں اور
پيروں کی انگلياں باہم پيوستہ اور بڑھی ہوئيں تھيں۔ اس کے
پاؤں اسقدر ہموار کہ پانی اس پر ٹھہرتا ہی نہيں تھا"۔
ہند ابن ابی حالہ نے بھی بيان کيا ":پيغمبر کا ۔۔۔۔۔۔ سر بڑا تھا۔
اس کے بال ہلواری تھے۔ اسکا رنگ گالبی تھا ،کشاده پيشانی،
کمان جيسے اورگھنے ابرو جودرميان ميں جڑے ہوئے نہيں
تھے۔ انکے درميان ايک رگ تھی جو ابھرکر نماياں ہوجاتی جب
غصہ آتا تھا۔ اسکی ناک عقابی تھی اور روشنی پڑنے پر
اسکو
ّ
زياده اونچی دکھائی ديتی تھی۔ اس کی بہت گاڑھی اورگھنی
داڑھی تھی باہر کو نکلی ہوئی ،رخسار اوپر کو اٹھے ہوئے نہيں
تھے ،دہن مظبوط اور سامنے والے دانتوں کے درميان فاصلہ
تھا۔ اس کی گردن ہموار اور چمکدار جيسے چاندی ميں ڈھال ہؤا
مجسمہ۔ اسکا جسم بہت متوازن ،مظبوط اور پٹھے طاقتور تھے،
چھاتی اور پيٹ برابر تھے۔ اسکے شانے کشاده اور جوڑ بڑے
حصے لمبے تھے ،ہتھيلياں
تھے۔ اس کے بازؤں کے اگلے
ّ
چوڑی اوراسکے ہاتھوں اور پيروں کی انگلياں باہم پيوستہ اور
تلوے درميان سے ہلکے اوپر اٹھے
بڑھی ہوئيں تھيں۔ اس کے ّ
ہوئےاس کے پاؤں اسقدر ہموار کہ پانی اس پر ٹھہرتا ہی نہيں
تھا۔

جب وه چلتا تو اپنے قدم زور سے اوپر اٹھاتا ،سامنے کی طرف
ہلکا سا جھکا ہؤا ،زمين پر پاؤں آہستگی سے رکھتاتھا۔ جب وه
کسی شخص کی طرف )ديکھنے کيلئے( مڑتا تو اپنا پورا وجود
گھماتا۔ اسکی نظريں زياده تر زمين پرجھکی ہوئی رہتيں اور
آسمان کی طرف کم۔ وه چيزوں کو گھورنے کی بجائے سرسری
نظر سے ديکھتا۔"
محمد کے ايک اور ساتھی کی حديث ،جابر ابن صمورا بيان کرتا ہے:
پيغمبر کا دہن بڑا اور آنکھيں کشاده تھيں۔
محمد کا چچازاد ،ابن عبّاس کا کہنا تھا " ،پيغمبر کے سامنے والوں
دانتوں ميں خالء تھا"۔
ايک اور موقع پر ،علی نے بتايا " :اس کے ہاتھ اور پاؤں بھاری
اوردبيز تھے ) مگر کھٹور نہيں(۔ اسکا سر بڑا تھا ،اور ہڈپير بھی۔ جب
وه چلتا ،تو آگے کی طرف جھک جاتا جيسے کوئی چڑھائی چڑھ رہا
ہو۔ اس کی جلد سفيد تھی ،اور اسميں سرخی جھلکتی تھی۔ اس کے جوڑ
بڑے بڑے تھے جيسا کہ اس کے شانے )طباقت وی سے حاصل
کرده ،شائع شده
(Livingjslam.org

بخاری نے بھی لکھا ہے کہ محمد کی ٹانگيں اور پاؤں سوجھے ہوئے
تھے۔
احاديث سے حاصل شده محمد کے جسمانی خوائص کی ايک فہرست
درج ذيل ہے:
• بھاری ،دبيز اور لحيم ہاتھ پاؤں

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کشاده اور گندھے ہوئے آٹے جيسی ہتھيلياں
بڑا سر
ہڈپير بڑے بڑے
سينہ چوڑا ،چوڑے شانے کندھوں کے جوڑ بڑے
بازؤں کے اگلے حصے لمبے
لمبی اور دبيز ہاتھوں پيروں کی انگلياں
لمبی لحيم عقابی ناک ديکھنے ميں اوپر کو اٹھی ہوئی
چوڑا دہن اور موٹے ہونٹ
بڑی بڑی آنکھيں
دانتوں کے درميان فاصلہ
چاندی نما لمبی گردن
چمکدار جلد )چربيلی(
گھنی داڑھی اور بال ،کمان جيسےگنجان ابرو
جھک کر چلنا جيسے چڑھائی چڑھ رہا ہو )درشتی ،کڑاپن(
تيز تيز چلنا )بيقراری(
گردن گھمانے ميں مشکالت ،پورا دھڑ گھمانا )ارد گرد کے
ماحول سے عدم مطابقت ،پٹھوں ميں اکڑاؤ(
سرخی مائل سفيد جلد
پسينے کی زيادتی
خاص قسم کی مہک جس کوضرورت سے زياده پرفيوم کے
استعمال سے دبانا
اونٹ جيسے خراٹے
متواتر سردرد)خاتمے کيلئے ہجامہ کا استعمال(

• عمر کے آخری حصّے ميں نامردی
• ہونٹوں ميں غيرارادی جنمبش
• شرميال پن اور دکھالوے کی پارسائی
يہ تمام ہارمونل ابتری ) ( ACROMEGALYکی عالمات ہيں۔ ايکروميگيلی
ايک غيرمعمولی انررونی رطوبتوں کے اخراج سے متعلقہ سنڈروم ہے،
اسميں)mesenchymal hyperplasiaخليوں کی حد سے زياده سرعت سے
افزآئش جو آپس ميں پيوست نسيخ کی صورت اختيار کرليں( والی
خصوصيات پائی جاتی ہيں اور کھوپڑی کے نيچے بينائی سے منسلک
نسّوں کے ساتھ پائی جانے والی غ ّدود ) (pituitary glandsسےرطوبتوں
کا حد سے زياده اخراج اسکا سبب ہے۔ اسکا اظہار عمومآ آہستگی سے
پرورش پانے والی انتہائی خطرناک صورتحال ہے ،کيونکہ يہ قبل
ازوقت پک جانے والی تبديلياں ) بيک وقت نمودار ہونے والی
تبديلياں( ہيں جوجلد پر اثرانداز ہوتی ہيں ،جن کی وجہ سے جلد چمکدار
اور اور گندھے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتی ہے۔ مندرجہ باال
کھوپڑی کے اندر پائی جانے والی غدوديں جب بچوں کے معاملے ميں
حد سے زياده رطوبتيں خارج کرنا شروع کرديں تو اس کے نتيجے ميں
بعض اوقات ہڈيوں ميں ضرورت سے زياده بڑھوتری) ( gigantismعمل
ميں آتی ہے۔ عام طور جس عمر ميں جاکرايکروميگالی کی تشخيص ہو
پاتی ہے تب تک مريض  40سے ليکر  45سال کی عمر کو پہنچ چکا
ہوتا ہے۔ اگر اسکا عالج نہ کيا جائے تو مرض ش ّدت اختيار کر ليتی ہے
اور ساٹھ سال کی عمر کے لگ بھگ مريض کی موت واقع ہو جاتی
ہے۔

کہcartilaginous tissues

انسانی صحت کيلئے تکليف ده ايک پہلو يہ ہے
يعنی بہت سے ہمشکل اور ايک ہی جيسے افعال سرانجام دينے والے
خليوں کا ايک جگہ اجتماع اور انکے مابين پيدا ہونے والی رطوبتوں
کے اخراج سے جسمانی عضوّ يات کی لمبائی ميں اضافہ يا سوجھن پيدا
ہو جانا اور ' acro') acral boneکا مطلب ہے زيادتی جبکہ'' megalyسے
مراد بہت بڑا ہونا يا عظيم الجـّثہ( کا وقوع پذير ہونا ہے۔ انگلياں ،ہاتھ
اور پاؤں کے سائز ميں اضافہ نظر آتا ہے ،جيسے نرم خليئے سوجھنا
شروع ہو جائيں۔ اس معاملے ميں جو ايک بہت خاص بات پائی جاتی
ہے وه ہے  acromegaloid facial appearance syndromeيعنی چہرے کے
خدوخال ميں بڑھوتری کی نمود ،ماتھے کا ابھار ،مينڈيبولر پروٹرژن،
بڑھی ہوئی ناک ،بڑے کان ،زبان کے سائز ميں اضافہ ،اور معمول
سے زياده بڑے ہونٹ۔ ہڈيوں اور ) cartilageيعنی جسم کے بيشتر
حصوں کے باہم منسلک خليوں کا سخت مگر لچکدار روّ يہ( کی افزآئش
ميں ضرورت سے زياده اضافہ ) arthritsجوڑوں کا درد( کا مرض
الحق ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جب ) tissuesنھنے اجسام( ميں گھاڑا پن
آجائے تو نسّيں اس کے جال ميں آجاتی ہيں اور اسکی وجہ سے ہاتھوں
کی کمزوری اور ) numbnessيعنی معمول سے ہٹکرعجيب قسم کا
احساس جو جسم کے کسی بھی حصے ميں نمودار ہوسکتا ہے عمومآ،
انگليوں ،بازؤں اور ٹانگوں ميں درد( والی خصوصيات کے حامل
) carpal tunnel syndromeکمزوری ،انگليوں اور ہتھيليوں ميں درد
وغيره( وقوع پذير ہوتا ہے۔ جبڑوں کے سائز ميں اضافہ سامنے کے
دانتوں ميں فاصلے کا سببّ بنتا ہے۔
ديگر عالمات ميں شامل ہے ،تنگ منہ کے گہرے گھاؤ اور آواز پيدا
کرنے والے ريشوں ) ( vocal cordsميں کشادگی کے سبّب آواز کا

بھاری پن اور اوپر والی سانس کی نالی ميں رکاوٹ کے سبّب خراٹے،
حد سے زياده پسينہ آنا ،بدبو دار جلد ،تھکاوٹ اور کمزوری ،سردرد،
بينائی ميں خلل اور نامردی۔ جسم کے عضويات ميں بڑھوتری بشمول
جگر ،تلـّی ،گردے اور دل۔
محمد کے حليئے کے بارے ميں بيان ميں ہم نے پڑھا کہ اس کی رنگت
گالبی تھی۔ تاہم ،ديگر بہت سی احاديث ميں بيان ہے کہ جب وه اپنی
بغليں دکھانے کی غرض سے ہاتھ اوپر اٹھاتا ،اور يا گھڑسواری کے
دوران اس کی رانيں عرياں ہو جاتيں ،تو اس کے ساتھيوں نے جانا کہ
ان کی رنگت سفيد تھی۔ ايکروميگيلی کے مريضوں ميں لگ بھگ 40
فيصد لوگوں کی رنگت ميں اونچے درجے کی رونمائی کافی حد تک
ہميشہ عرياں رہنے والے )بول چال سے متعلقہ( حصّوں ميں پائی جاتی
ہے۔ اس کا تعلق شايد ) melanotrophicرنگت ميں تبديلی النے والے
مواد کا جمنا( والے ہارمون کی افزآئش ميں زيادتی ہے۔ يہی وجہ ہے
کہ اسکا چہره سرخی مائل سفيد تھا جبکہ اسکا باقی جسم جو روشنی
لگنے سے بچا رہتا تھا وه سفيد تھا۔
پاؤں کے عقبی حصے سے تلے تک کی بناوٹ بھی ايکروميگيلی کی
عالمات ميں سے ايک ہے۔ اوپر بيان کی گئی ايک حديث ميں اسکا ذکر
بھی ہے۔
حديث ميں کہا گيا ہے کہ اسے شدت سے پسينہ آتا تھا اور ناگوار مہک
کو دبانے کيلئے پرفيوم کا بھرپور استعمال کيا جاتا تھا۔
صيح مسلم ميں ہيکل ايک حديث کا ذکر کرتا ہے جسکے مطابق کہ
محمد بہت طاقتور عطريات کا استعمال کرتا تھا جس کی خوشبو بعد ميں

دير تک قائم رہتی تھی اور گليوں ميں لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ
محمد کا يہاں سے گذر ہؤا ہے۔
جابر نے کہا ":جو کوئی بھی اس راستے پر سے جاتا تھا جہاں
سے ` کے پيغمبر کا گذر ہؤا ہوتا تھا ،اس کو ادھر سے عطر
کی خوشبو آتی تھی اور اسے يقين ہو جاتا تھا کہ ` کاپيغمبر
ادھر سے گذرا ہے"۔
محمد اتنا ہوشياربھی تھا کہ اپنی بيويوں سے ملنے جانے سے قبل
پرفيوم کا استعمال کرتا تھا۔ بہت سی احاديث کے مطابق عائشہ کا کہنا
ہے " :ميں  Vکے پيغمبر پر عطر لگاتی تھی اور اسکے بعد وه اپنی
بيويوں سے ملنے جاتا تھا۔" وه عطر کے استعمال ميں اسقدر زيادتی کا
عادی تھا کہ عائشہ نے اس پر تبصره کرتے ہوئے کہا " ،ميں  Vکے
نبی پر اعلی ترين دستياب عطر اتنی دير تک لگاتی رہتی تھی جب تک
کہ اس کے سر اور داڑھی چمکنا نہ شروع کرديتی۔"
اس چيز کا ذکر بھی ہے کہ محمد نے تسليم کيا تھا کہ" ،تمہاری دنيا ميں
سے ميرے لئيے جوپسنديره بنائی گئيں وه ہيں عورتيں اور خوشبو۔" اس
کے ساتھيوں ميں سے ايک  ،الحسن البصری نے لکھا ہے V "،کے
پيغمبر نے کہا " ،ميں نے اپنی زندگی ميں جن دو چيزوں کو بہت چاہا
ہے وه ہيں عورتيں اور خوشبو ۔" )زمين پر جو اتارا گيا(
اس روايت سے متعلقہ ايک اور نسخے کے مطابق جسے عائشہ نے
ايسے بيان کيا V " ،کے پيغمبر کو اس دنيا ميں تين چيزيں بہت پسنديده
ہيں :خوشبو ،عورتيں ،اور کھانا؛ اسکو ]پہلی[ دو تو مل گئيں ،مگر اچھا
کھانا نہيں۔" يوں نہيں کہ محمد کے پاس اچھے کھانے کی گنجائش نہيں
تھی۔ اس کے پاس ان ہزاروں لوگوں کی دولت تھی جنکو اس نے زير

کيا تھا۔ حقيقت يہ ہے کہ بھوک کی ش ّدت بھی ايکروميگيلی کی ايک اور
عالمت ہے۔
پرفيوم کے استعمال کا پہلے سے ہی ش ّدت سے ذہن ميں ہونا اس امر
کی طرف اشاره کرتا ہے کہ وه اپنے بدن سے پيدا ہونے ناگوار مہک
کے بارے ميں چوکنا تھا اوراسکو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔
سر درد ايکروميگيلی کی ايک اور عالمت ہے جسے محمد ہجامہ کی
) ايک قسم کا قديم طريقہ عالج( مدد سے ختم کرنا چاہتا تھا۔
لہل جمال نامی آبکدے کے مقام پر احرام )حج کا لباس( باندھے
ہوئے پيغمبر ايک بيماری کے عالج کے پيش نظر اپنے سر پر
ہجامے پر عمل پيرا ہوتا تھا۔ ابن ع ّباس نے مزيد کہا ` :کا
رسول احرام پہنے ہوئے اپنے سر پر ہجاوه کسے ہوئے ہوتا تھا
اپنی يکطرفہ سردرد کے پيش نظر۔
ايکروميگيلی سے انتہائی حالتوں ميں فشار خون کی بلندی اور خون کی
گردش کی حالت مخدوش ہوتی ہے۔ اس کے نتيجے ميں ہاتھ اور پير
ٹھنڈے ہو جاتے ہيں۔
ابو جوحيفہ نے کہا۔" ميں نے اسکا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر
رکھا تو مجھے وه برف سے بھی ٹھنڈا لگا اور اور اس ميں
کستوری مشک تھا۔"
ہيکل بھی ايک اور حديث بيان کرتا ہے جو درج ذيل ہے:
جابر بن صموره ـــ جو اسوقت ايک چھوٹا بچہ تھا ــــ نے کہا":
جب اس نے ميرے رخسار پونچھے ،مجھے محسوس ہؤا کہ اس

کے ہاتھ بہت ٹھنڈے اور معطـّر تھے جيسے کسی مشک ساز کی
دکان سے برآمد ہوئے ہوں"۔ ]صيح مسلم[2/256
ايکروميگيلی کے چند مريضوں ميں ريڑھ کی ہڈی ميں دونوں اطراف
جھکاؤ ہوتا ہے سامنے اور پچھلی طرف بھی )(Kyphoscoliosis۔ محمد
کے آگے کی طرف جھک کر چلنے کی يہ بھی ايک وجہ ہوسکتی ہے۔
مزيد يہ کہ بينائی والی نسّوں کے درميان پائی جانے والی غدود کی
معمول سے زياده بڑھوتری ،جو دماغ کے اندر گہرائی ميں ہوتی ہيں،
سر درو ،تھکاوٹ ،بينائی ميں خلل ،اور/يا ہارمون ميں عدم توازن کا
باعث بنتی ہيں۔
محمد کا جسم اور پٹھے مظبوط تھے۔ اور چھاتی اور پيٹ برابر تھے۔
ايکروميگيلی کے مريضوں ميں چھاتی کی ساخت پيپے کے مانند ہو
جاتی ہے جسکی وجہ ريڑھ کی ھڈی اور جسم کا سطحی اتار چڑھاؤ
ہوتا ہے۔ ريڑھ کی ہڈيوں کے مہروں ميں بڑھوتری آ جاتی ہے اور
لمبے ہو جاتے ہيں ،جبکہ گردن کے قريبی حصّے اور سب سے نچلی
پسلی اور کولھے کے وسطی عالقے ميں  c5-6مہرونميں گاڑھا پن
آجاتاہے اور چھاتی کے قريبی حصّے ميں مہرے الغر ہو جاتے ہيں
اور اسکا نتيجہ کبڑے پن ميں ظاہر ہوتا ہے ،اور ايک بے قائده قسم کا،
ابھرا ہؤا خمدار ريڑھ کی ھڈيوں کا سلسلہ ،اور نتيجے کے طور پر کمر
کے اوپر والے حصّے ميں خمدار ابھار۔ يہی وجہ تھی کہ اس کے
پيچھے کے اوپر واال حصہ اورکندھوں کے جوڑ بڑے تھے۔
پسليوں اور مرمری ھڈيوں کے جنکشن بھی نماياں ہو جاتے ہيں اور
بڑھے ہوئے لگتے ہيں جيسا کہ ماالکے دانے۔ بدنی اعضاء کی دوباره
ترتيب چھاتی کی لچکدار ميکانيات کوتبديل کر ديتی ہے اور نماياں انداز

سے عمل تنفس کے پٹھوں کی کارکردگی کو ناقص بنا ديتی ہے ،جو
پٹھوں کی کمزوری/بربادی جيسے مزيد بگاڑکا سبّب بنتی ہے جسکا
تعلق ايکروميگلی سے ہے۔ سانس لينے ميں دشواری خون ميں آکسيجن
کی کمی )ہائپوايگزيميا(کا سبّب بنتی ہے۔ مريض کو لمبے لمبے سانس
لينا پڑتے ہيں۔
ابن سعد انس کی بيان کرده ايک حديث کا ذکر کرتا ہے V " :کا پيغمبر
جب کوئی جب کچہ پيتا تو تين سانسوں ميں ايسا کرتا اور کہتا '،يہ بہتر
ہے ،آسان تر ہے اور خوش ذائقہ۔' انس نے پھر کہا کہ جب سے يہ ميں
نے سيکھا ہے ،ميں بھی پيتے وقت تين دفعہ سانس ليتا ہوں۔" انس نے
سمجھا پينے سے پہلے گہرے سانس لينا سنـّت رسول ہےاورايسا کرنے
ميں بھی رسول کی پيروی کرنا چاہتا تھا ،حاالنکہ درحقيقت وه محمد
کے سانس لينے ميں تنگی تھی جوکہ بيماری کی ايک عالمت ہے۔ يہ
چيز ہميں بتاتی ہے کہ کس حد دماغ کا استعمال کئے بغير مسلمان اپنے
پيغمبر کی ہمسری کرتے ہيں۔
اسکے عالوه بھی چند احاديث سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کو سانس
لينے ميں تنگی کا سامنا تھا اور اس کے نتيجے ميں وه آہستگی ميں
کالم کرتا تھا تاکہ وه الفاظ کی ادائيگی کے دوران سانس لے سکے۔ ابن
سعد عائشہ کے حوالے سے بات کرتا ہے ،جس نے يہ کہا:
` کا پيغمبر اتنی روانگی اور تيزی سے بات نہيں کرتا تھا جتنی
کہ تم کرتے ہو۔ اس کی گفتگو کے درميان وقفے اورآہستگی
ہوتی تھی تاکہ جو کوئی اسکو سنے اسے سمجھ آجائے۔ ` کے
پيغمبر کی گفتگو گانے جيسی نہيں تھی ،بلکہ وه لفظوں کو لمبا
کرتا اور زوردار تلفظ استعمال کرتا ۔

ايکروميگلی ميٹابولک ريٹ)غذا کے بدن کا حصہ بن جانے کی
شرح( ميں اضافے کا سبّب بن سکتا ہے ،جس کا نتيجہ پسينے کی
زيادتی) ،(hyperhidrosisخالف معمول گرمی کی عدم برداشت اور/يا
جلد ميں روغن پيدا کرنے والی غدودوں )(sebumکی وجہ سے چربيلے
پن کی زيادتی کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے اور،خالف معمول روغنی
جلد کا سبّب بنتی ہے۔ حديث کے مطابق محمد کثرت سے ہاتھ منہ
دھوتا تھا ،کچھ تو اپنی معمول سے زياده چربيلی جلد اورب ّدبو سے
چھٹکارا حاصل کرنے کيلئے اورباقی او سی ڈی کی وجہ سے۔ وفات
سے پانچ روز قبل اس کے درجہ حرارت ميں اسقدر اضافہ ہو گيا کہ وه
بے ہوش ہوگيا اور اسے کافی درد محسوس ہؤا۔ اسنے اپنی بيويوں ميں
سے ايک کو حکم ديا "محتلف کوؤں سے سات قراب ) جانورں کی
کھال سے بنے ہوئےپانی کی مشکيزے( ال کر ڈالو تاکہ ميں باہر جاکر
لوگوں سےملوں اور ان سے بات کروں"
شايد اس وجہ سے کہ محمد کو اس کا احساس تھا کہ اسکی شکل بگڑ
چکی تھی اورباقی جسم بھی بدشکل ہوگيا تھا اسنے تصوير کشی سے
منع کرديا۔ اس نے اس بات کو ترجيح دی کہ لوگ اس کے پيغام پر
زياده توجع ديں ناکہ اس کی شکل پر۔ اس کی جانچ سے علم ہؤا کہ
اسکا پيغام اس کی صورت سے زياده بدشکل ہے۔

ايک تصوير ہزار الفاظ جيسی ہوتی ہے۔ بائيں طرف ايک عام نقش پا
ہے۔ اور دائيں طرف محمد کا بھاری بھ ّدا اور لحيم نقش پا۔ صرف
حديثوں سے ہی نہيں يہ پتا چلتا کہ محمد ايکروميگلی کا مريض تھا بلکہ
کانسی ميں ڈھال ہؤا يہ پّکا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے۔

باب ششم
محمد کا فرقہ
ہميں اکثر مسلمانوں کے مضحکہ خيز تصّورات سے شديد دھچکا لگتا
ہے۔ ان ميں سے الکھوں کی تعداد ميں مسلمان بلوے کرتے ہيں ،گرجا
گھروں کو نذرآتش کرتے ہيں ،اور ان گنت بيگناه لوگوں کو موت کی
نيند سال ديتے ہيں محض اس لئے کہ ايک اخبار نے محمد کے کارٹون
شائع کرديئے يا پوپ نے ايسا بيان دے ديا کہ قرون وسطی کے شہنشاه
نے کہا تھا کہ تش ّدد  Vکی فطرت سے مطابقت نہيں رکھتا۔
عام طور پر لوگ کسی ايسے مذھبی نظام جسکے پيروکار کثير تعداد
ميں ہوں حق ميں تعصّب کا شکار ہوتے ہيں۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ
محض کثير تعداد ميں مان ليا جانا ہی اسالم کے سچ ہونے کا ثبوت ہے۔
ليکن کيا اسالم واقعی ايک مذہب ہے؟ يہ ايک جھوٹ ہے جسے
انگريزی ميں  argumentum ad numerumکہا جاتا ہے۔
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام مذاہب کی ابتداء فرقوں سے ہوئی اور وه
رفتہ رفتہ ماننے والوں کی تعداد ميں اضافے کے سبب مذہب ہونے کا

درجہ پا گئے۔ تاہم ،چند ايک خوائص ايسے ہيں جن کی بنياد پر مذہب
اور فرقے کے درميان تميز کی جاسکتی ہے۔
کيرول ويڈ " نفسيات  " 101ميں کہتا ہے ،مذہب ،سياست ،اور ديگر
فرقوں کےبارے ميں کئے گئے مطالعہ جات ميں اسطرح کے تشدد آميز
تہديدی روّ يئے کے کئی ايک کليدی اقدام کی شناخت کی ہے :
 .1لوگوں کو جسمانی طور پہ يا جذباتی لحاظ سے تکليف ده
صورتحال ميں دھکيال جاتا ہے؛
 .2ان کے مسائل کو ايک مختصر سے فقرے ميں ڈھال دياجاتا
ہے ،اور اسی پر بار بار زور ديا جاتا ہے۔
 .3انکو ايک کرشماتی ليڈر کی طرف سے غيرمشروط محبت،
قبوليت ،اور توجع ملتی ہے؛
 .4ايک گروه کی بنياد پر انکو ايک نئی شناخت ملتی ہے؛
 .5وه ايک جال ميں پھنس جاتے ہيں )دوستوں ،عزيزواقارب،
اور مجموعی معاشرےسےمکمل عليحدگی( اور انکی
معلومات حاضره تک رسائی محدود کردی جاتی ہے۔
اسالم کی ابتدائی تشکيل ميں يہ تمام خوائص کارفرما تھے۔
ڈاکٹر جنجل ليلچ اور ڈاکٹرمائيکل ڈی لينگون نے ايک فہرست
ترتيب دی ہے جس ميں اسطرح کی تمام خصلتيں بيان کی گئی ہيں
جو بعد ميں ايک کتاب کی صورت ميں شائع ہوئيں جسکا معاون
مصنف ليلچ تھا ،اس ميں فرقوں کو بڑی وضاحت سے بيان کيا گيا
ہے۔ کسی گروپ يا نظريئے ميں جتنے بھی زياده خوائص ہونگے
اور انکی جتنی عملداری ہوگی اتنا ہی وه فرقہ بہتر سمجھا جائيگا۔

مندرجہ ذيل فہرست ميں يہ خوائص شامل ہيں  ،اور ميں نے
پوائنٹ بائی پوائنٹ اسالم سے انکا موازنہ کيا ہے۔
 .1يہ گروه انتہائی پرجوش اور بغير کوئی سوال کئيے اپنے
ليڈر)خواه وه زنده ہو يا مرده( کووابستگی کا قول دےچکا
ہوتا ہے اور اسکے نظام اعتقاد ،نظريہ ،اور اعمال کو بالکل
سچ سمجھتا ہے اور ايک قانون کی حيث ّيت ديتا ہے۔
مسلمان اپنے عقيدے کے بارے ميں انتہائی پرجوش ہيں اوراپنے
پيغمبر کے ساتھ بنا کسی چوں چراں کے مکمل وابستگی رکھتے
ہيں اور اسکی کتاب قران انکيلئے برحق ہے اور ايک قانون کی
حيثيّت رکھتی ہے۔
 .2سوال جواب ،شک وشبہ ،اختالف کی حوصلہ شکنی بلکہ
واجب السزا۔
مسلمانوں کو اس چيز سے منع کرديا گيا ہے کہ وه ايمان کے
بنيادی اصولوں پر کوئی سوال کريں ،اور ان سے انکار کی
سزاموت ہے۔
 .3تبديلی ء ذہن کی مشقيں )جيسا کہ مراقبے ،نعتيں گانا ،ذکر
کرنا ،مالمت آميزی کے اجالس ،اور مضمحل کرنے کيلئے
دستوالعمل( کا اکثر استعمال جس کی مدد سے فرقے کے
متعلق اور اس کے ليڈر کے بارے ميں شکوک و شبہات کی
بيخ کنی۔
دن ميں پانچ دفعہ مسلمان جہاں کہيں بھی ہوں اپنے تمام کام چھوڑ
کر تواتر سے دہرائی جانے والی رسم نماز ادا کرتے ہيں اور

تالوت قرآن بھی۔ عالوه ازيں ،پورے سال ميں پورا ايک مہينہ
روزے رکھنا پوه پھوٹنے سے ليکر غروب آفتاب تک کھانے
پينے سے اجتناب ،ايک ايسی مشقت جو موسم گرما ميں جان پر
بھاری ہوتی ہے۔ ان مذہبی رسومات کی ادائيگی کے بارے ميں
ہماوقت انہماک  ،اور ان کی عدم ادائيگی کا خوف ،اور کسی رکن
اسالم کی عدم مناسبت پر کسی قسم کے شک کی قطعآ کوئی
گنجائش نا ہونا۔
 .4ليڈرشپ احکامات صادر فرماتی ہے ،بسا اوقات خاصی تاکيد
کے ساتھ ،جيسا کہ  ،ممبران کی سوچ ،انکے افعال اور
محسوسات کيسے ہونے چاہيئيں۔ مثال کے طور پر ،ممبران
کسی کے ساتھ ڈيٹ پر جانے کےلئيے ،روزگار کی تبديلی،
اور شادی کرنے کی قبل از وقت اجازت ليں ــ اور ليڈران ہی
انکو بتاتے ہيں کہ کپڑے کيسے پہننا ہيں ،رہائش کہاں پر
رکھنی ہے ،بچے پيدا کرنے ہيں يا نہيں ،بچوں کی ترب ّيت
کيسی کرنی ہے ،اور اسی طرح دوسرے کام بھی۔
مسلمان کيلئے زندگی گزارنے کے تمام طريقے پہلے سی ہی طے
ہيں۔ اس کو بتايا جاتا ہے کہ حرام )ممنوع( کيا اور حالل )جسکی
اجازت ہو( کيا ہے ،کون سی چيز کھانا ہے ،کس ہاتھ سے کھانا
ہے اور کونسی انگلياں چاٹناں ہيں ،لباس کيسا پہننا ہے ،بال
کسطرح کے کٹوانے ہيں ،دانتوں کو کيسے صاف کرنا ہے ،نماز
کی ادائيگی ميں کون کونسے لوازمات ضروری ہيں ،رفع حاجت
کا طريق کار کيا ہو گا اور ہوا خارج کرنے سے پرہيز کرنا ہے
)کيونکہ اس صورت ميں نماز فسق ہو جاتی ہے(۔ مسلمان کو

شادی سے قبل مخالف جنس سے تنہائی ميں مالقات کی ممانعت ۔
شادی کروانے کا اختيار بڑوں کے پاس۔ بچوں اور بڑوں کيلئے
بڑوں کی حکم عدولی کی صورت ميں پہلے سے مقررشده
جسمانی سزائيں اور ايزارسانی۔
 .5يہ گروپ خواص کی حکمرانی کے نظريئے کا حامی ہوتا
ہے ،اسکے ليڈران خود کو بلند مرتبہ پر سرفرازی کا
حقدار سمجھتے ہيں۔ مثال کے طور پر ،جو ليڈر ہوتا ہے
اسکو مسيحا سمجھا جاتا ہے ،ايک خاصالخاص ہستی ،ايک
اوتار ــ يا پورا گروپ اسکا ليڑر/يا ليڈر پوری انسان ّيت کا
نجات دہنده ہوتا ہے۔
مسلمانوں کا دعوی ہے کہ ان کا پيغمبر ايک خاص مرتبے کا
حامل ہے ،اور وه تمام دوسرے مذاہب کوذليل کرتے ہيں ،بشمول
يہوديّت اور عيسائيّت جنکی عزت کے وه دعويدار بھی ہيں۔ قران
کے مطابق عيسی اور موسی وه نہيں ہيں جيسا کہ بائيبل کے يسوع
اور موسز) (Mosesہيں۔ بالکل ايسی صورت ميں اگر ان کے
پيغمبر کی تحقير کی جائے تو آسمان سر پر اٹھا ليتے ہيں۔ اپنے
"عالی اعتقاد" کی بنا پر وه خود کو دنيا ميں افضل ترين سمجھتے
ہيں۔ جب وه غير مسلم ممالک ميں بس رہے ہوتے ہيں تو وه لگاتار
اس کوشش ميں لگے ہوتے ہيں کہ حکومت کی طرف سے انکو
ترجيحی سلوک ملے۔ ايسا کرنے سے ،انہيں اکثر ايسی مراعات
مل جاتی ہيں جو کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نہيں ملتيں ــ
مثال کے طور پر سرکاری درسگاہوں ميں مسلم طلباء کو ادائيگی
نماز کيلئے ايک خصوصی سہولت عنائت کردی جاتی ہے۔ اونٹريو

ميں مسلمانوں نے دباؤ ڈاال کہ اسالمی قانون )شريعت( کوقانونی
حيثيّت دی جائے تاکہ ان پر کينيڈين قوانين کا اطالق نہ ہو۔ اس
کوشش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ،زياده تر ہم ان تارکين اسالم
کے شکرگذار ہيں جنکی انتھک مخالفانہ کوششوں کے سبب ايسا
ہؤا۔
کره
 .6گروپ نے ہم اور تم والی معائندانہ گروه بندی تمام ّ
ارض ميں پھيال دی جو عالمی برادری ميں چپقلشيں پيدا کر
سکتی ہيں
مسلمانوں ميں ہم اور تم والی معائندانہ ذہنيّت نقطہ ء عروج پر ہے۔ وه
غيرمسلموں کو بال کسی تميز کے کافر گردانتے ہيں ،ايک انتہائی
حقارت آميز اصطالح ،جس کا مطلب ہے وه اشخاص جو توہين خداوندی
کے مرتکب ہؤے ہوں۔ ان کے نزديک دنيا ہميشہ کيلئے دو حصوں ميں
تقسيم ہے ايک دارلسالم )امن کا گھر( اور دوسرا دارالحرب)مقام جنگ(۔
غيرمسلم ممالک دارالحرب ہيں۔ ہر مسلمان پر يہ فرض ہے کہ وه
دارلحرب ميں جہاد کرے ،اور لڑے ،غيرمسلموں کو مار دے اور انکو
زير کرکے اس عالقے کودارالسالم ميں تبديل کردے۔ اسالم کے مطابق
امن ايک ہی صورت ميں بحال ہو سکتا ہے اور وه ہے غيرمسلوں کو
زير کرنا اور اسالمی قوانين کے تابع بنانا۔ مقصد زياده تر سب کو
مسلمان بنانا نہيں ،بلکہ اسالم کی باالدستی ہے۔ غيرمسلم بدستوراپنے
مذہب کے مطابق زندگی بسر کرسکتے ہيں صرف ضمّيوں کی شکل
ميں ،ايک ايسی اصطالح جس کا مطلب ہے " زيرحفاظت" اور يہ
سہولت صرف يہوديوں اور عيسائيوں کيلئے ہے۔ عيسائی اور
يہودی)اہل کتاب( کو پناه دستياب رہے گی تاوقتيکہ وه ّ
جزيہ جو کہ ايک

قسم کا پروٹيکشن ٹيکس ہے ادا کرتے رہيں اور شرمساری اور غالمی
ّ
جزيہ کی
والی زندگی بسر کرتے رہيں۔ جيسا کہ قرآن ميں کہا گيا ہے۔
عدم ادائيگی کی صورت ميں جالوطنی يا سزائے موت۔ يہ ہے وه
ضابطہ جس پر مافيا کارفرما ہے۔ اگر آپ کوئی کاروباری ہيں ،تو آپکو
حراساں کيا جاسکتا يا مارا بھی جاسکتا ہے ،اور بچنے کيلئے آپ ٹيکس
کی ادائيگی کرديں۔ جہاں تک ان منکروں کا تعلق ہے جو"زير حفاظت"
کے ذمّرے ميں نہيں آتے ) يعنی مشرکين ،ملحد اور فطرت پرست
وغيره( انکيلئے ضروری ہے کہ وه ايمان لے آئيں يا مرنے کو تيار
ہوجائيں۔
 .7ليڈر کسی حاکم اعلی کو جوابده نہيں ہے۔
مسلمانوں کيلئے محمد کا ہر فعل قانوں کا درجہ رکھتا ہے۔ اسکے کسی
فعل کی کوئی بازپرس نہيں۔ اس کو شادياں کرنے کا استحقاق تھا اور
اس کے عالوه بھی جتنی مرضی عورتوں سے بغير شادی کئيے ہی
جنسی تعلقات رکھ سکتا تھا۔ وه عام شہريوں پر حملہ آور ہوسکتا تھا،
نہتھے لوگوں کو قتل کرسکتا تھا ،ان کی جاگيروں کو لوٹ سکتا تھا،
بچوں اور عورتوں کو غالم بنا سکتا تھا اور ان کے ساتھ ريپ بھی
کرسکتا تھا۔ وه اپنے ناقدين کو شازش کرکے مروا بھی سکتا تھا ،انکو
ٹارچر کرکے چھپےخزانوں کے راز بھی اگلوا سکتا تھا۔ وه بچوں کے
ساتھ بھی جنسی مراسم رکھ سکتا تھا۔ وه اپنے مخالفين کے ساتھ جھوٹ
بول سکتا تھا اور انکو دھوکہ بھی دے سکتا تھا۔ وه انتہائی سردمہری
سے جنگی قيديوں کا قتل عام کرسکتا تھا۔ اس کے پيروکاروں کو ايسی
چيزوں کی کوئی پرواه نہيں۔ پہلے تو انتہائی تندمزاجی سے آپ پر
پيغمبر کے بارے ميں بغض رکھنے کا الزام لگا کر ان الزامات کا انکار

کريں گے ،اور جب کوئی ثبوت فراہم کرديا جائے تو پھر اسکی ہر
بدکاری جسکا پہلے وه شديد طريقے سے انکار کرچکے ہوتے ہيں کے
جواز فراہم کرکے اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کريں گے۔
مسلمانوں کيلئے محمد کے افعال اس امر کے تابع نہيں ہيں جن کو عام
انسان صيح يا غلط تصّور کرتا ہے۔ بلکہ يہ ہی کسی چيز کے غلط اور
صيح ہونے کا معيار ہيں۔ نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ اگر محمد نے کوئی جرم
کيا ہے تو وه ايک نيکی کا کارنامہ تصوّ ر کيا جاتا ہے اور بنا کسی حيل
و حجّ ت کے وه اسکے پيروکاروں کيلئے مشعل راه بن جاتا ہے۔ مسلمان
اس کے اہل ہيں کہ جتنا مرضی ظالمانہ ،وحشيانہ اور غير مہذب فعل کا
ارتکاب کريں وه بڑی روشن ضميری سے کرتے ہيں کيونکہ اسوقت وه
اپنے پيغمبر کی سنت)پيغمبر کا کيا ہؤا عمل( پر عمل کررہے ہوتے ہيں۔
 .8گروپ اس کی تعليم ديتا ہے يا اس کی مراد يہ ہوتی ہے کہ
ہم ہر چيز سے باال ترہيں اور اصل چيز انکے مقاصد ہيں
اور ان کے حصول کيلئے جو راستہ بھی اپنايا جائے وه
جائز ہے۔ نتيجآ اس کے ممبران کسی بھی ايسی کاروائی کا
حصہ بن سکتے ہيں يا طور طريقوں کو اپنا سکتے ہيں
ّ
حصہ بننے سے پہلے وه غلط يا
جنکو وه اس گروپ کا
ّ
تصور کرتے تھے ) مثال کے طور پر ،دوستوں
غيراخالقی
ّ
اور عزيز و اقارب سے لغو بيانی ،يا جعلی طور پر خيرات
اور صدقات جمع کرنا(
اسالم ميں ہميشہ حصول مطلب ہی جواز فراہم کرتا ہے اس کيلئے
طريقہ کار خواه کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کی جان لينا
غلط ہے ،ليکن اگر اس کا مطلب اسالم کی سربلندی ہے ،تو يہ

بہت اچھا ہے۔ خود کشی منع ہے مگرغيرمسلموں کے قتل کرنے
کی غرض سے کئے گئے خودکش بم دھماکے ايک مق ّدس عمل
ہے۔ ساتھی مسلمانوں کے ہاں چوری کرنا منع ہے مگرکفـّار کے
مال کو لوٹنے کا حکم محمد نے ديا اور خود بھی اس پر عمل کيا۔
شادی کے عالوه جنسی مالپ کی ممانعت مگر کافر عورتوں کی
عصمت دری روّ ا ہے۔ زمين پر قانون الہی کی حکمرانی کی
خاطرجو انکا غرور ہے يہ کچھ بھی کرسکتے ہيں اور اس کے
عالوه سب کچھ ثانوی حيثيّت رکھتا ہے۔ تاريخ اسالم بتاتی ہے کہ
لوگوں نے اپنے والدين کو بھی قتل کيا اور انکے خالف جنگ کی۔
اس طرح کے افعال اہل ايمان کے خلوص کا اظہار ہوتا ہے۔ اسالم
ميں جھوٹ بولنا منع ہے مگر اسالم کی ترقی کے خاطر غير
مسلموں کو دھوکا دينے کيلئے جھوٹ جائز ہے۔
 .9ليڈرشپ اپنے ممبران کو کنٹرول کرنے کيلئے انکو احساس
شرمندگی /يا احساس جرم والی صورتحال ميں پھنسائے
رکھتے ہيں۔ اکثر اس کام کيلئے ہم مرتبہ لوگوں کی مثاليں
ديکر دباؤ ڈالتے ہيں اور بہت باريک بينی سے ان پر اثر
ڈالتے ہيں۔
مسلمانوں ميں احساس جرم والے خياالت ان پر بری طرح حاوی ہوتے
ہيں۔ اگر کوئی مسلمان اس کے برعکس چلے جسکی اسے اجازت
ديگئی ہو تو دوسرے مسلمانوں پر يہ الزم ہے کہ اس عورت يا مرد کو
شرعی قوانين کے بارے ميں يادہانی کرائے اور اسکو شرع کے مطابق
چلنے کی ہدايت دے۔ بيشتر مسلم ممالک ،خصوصآ ايران اور سعودی
عرب ميں تو رياست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وه اس امر کو يقينی

بنائے کہ سب لوگ شريعت پر عمل پيرا ہوں۔ مارچ 2002ء ميں سعودی
مذہبی پوليس نے سکول ميں پڑھنے والی بچيوں کو جلتی ہوئی عمارت
سے اسلئے باہر آنے نہيں ديا کيونکہ وه اسالمی لباس پہنے ہوئے نہيں
تھيں۔ 295نتيجے کے طور پر  15لڑکياں زنده جل گيں۔
 .10گروپ يا اس کے ليڈر کےاطاعت شعاروں کے لئے
واجب ہے کہ وه اپنے عزيزواقارب اور دوستوں سے قطع
تعلقی کر ليں ،اورگروپ ميں شامل ہونے سے قبل پورے
طور پراپنے ذاتی مقاصد اور ديگرمصروفيات کو ختم کردے۔
جو لوگ دائره اسالم ميں داخل ہو جاتے ہيں انکو اس چيز کی ترغيب
دی جاتی ہے کہ وه اپنے دوستوں اور اقربا سے اگر وه غير مسلم ہيں
تو تعلق منقطع کرليں ۔ جيسا کہ باب دوم ميں ذکر کيا گيا ہے ،مجھے ان
غيرمسلم والدين کی طرف سے جنکے بچوں نے اسالم قبول کرليا تھا
انگنـّت دل دہال دينے والی روئيداديں موصول ہوئيں ،جس کے مطابق
انہوں نے قطعی ال تعلقی اپنا لی تھی۔ کبھی کبھار انکو ٹيليفون کال آئے
گی يا کوئی سردمہری والی مالقات؛ مسلمان بچے اور شريک حيات
مالقات کرنے آئيں بھی تو وه اسقدر پھيکی ،روکھی اور گھٹی ہوئی
ہوگی کہ پہلے سے دل برداشتہ والدين مزيد غمگين ہو جائيں گے۔ اس
طرح کی مالقات کا مقصد والدين کو دعوت اسالم دينا ہوتا ہے اور
جيسے ہی والدين کی طرف سے مزاحمت کا سامنا ہو تو بچے واپس
چلے جاتے ہيں۔
 .11گروپ ہر وقت ذہنی طورممبرشپ بڑھانے ميں فکرمند
ہوتے ہيں

مسلمانوں کا اوّ لين مقصد اسالم کی سربلندی ہے۔ اسالم کی سربلندی کی
يہ مشق دعوی کہالتی ہے۔ ہر مسلمان کا يہ فرض کہ وه نئے لوگوں کو
مسلمان بنائے ،اس کی شروعات اپنے فيملی ممبرز اور دوستوں سے
ہوتيں ہے۔ اسالم کا پھيالؤ ہر مسلمان کے دماغ کا خلل ہے۔
 .12گروپ کے ذہن پر وقت يہ بات سوار رہتی ہے کہ
کيسے رقم اکٹھی کی جائے۔
جہاد کيلئے فنڈ جمع کرنا مسلمانوں کے اوّ لين مقاصد ميں سے ايک ہے۔
آجکل اس کو اسالمی "صدقات" کہتے ہيں۔ تاہم محمد کے وقت ،اور
اسالم کے پھيالؤ کے تمام عمل کے دوران ،جہاد کيلئے رقم کا بندوبست
زياده تر لوٹ مار کے ذريعے ہؤا۔ اسالم کا سب سے بڑا مقصد روئے
زمين پر سب سے بڑی دنياوی قوّ ت بننا ہے۔
 .13ممبران سے يہ توقع کی جاتی ہے کہ اپنے وقت کا عام
معمول سے زياده حصہ گروپ اور گروپ سے متعلقہ کاموں
کو ديں۔
مسلمانوں کی اوّ لين مصروفيت اسالم ہے۔ ان کيلئے الزمی ہے کہ وه
باقاعدگی سے مسجد جائيں ،نماز پنجگانہ کے فرض کی ادائيگی کريں،
واعظ سنيں وغيره وغيره۔ وه اپنی فکر ميں اسقدر مگھن ہو جاتے ہيں
کہ وه کسطرح سے اپنے دينی فرائض کو سرانجام ديں؛ کيا پہنيں ،کيا
کھائيں ،اپنی نمازيں کس طرح ادا کريں ،وغيره ،ان کيلئے اس کےعالوه
کچھ کرنے کيلئے گويا وقت ہی نہيں بچتا۔ دراصل ،انکو يہ تک بھی
سمجھايا جاتا ہے کيا سوچنا ہے اور کيا نہيں۔

 .14ممبران کی حوصلہ افزآئی کی جاتی ہے بلکہ ان پر
الزم کرديا جاتا ہے کہ وه صرف اپنے ہی گروپ کے ممبران
کے ساتھ زندگی گذاريں /يا سماجی تعلقات رکھيں۔
مسلمانوں کو اس بات کی تعليم دی جاتی ہے کہ وه کـّفار سے اجتناب
برتيں اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ميل مالپ رکھيں۔ قرآن منع
کرتا ہے کہ کسی کافر سے دوستی رکھی جائے)قرآن  (3:28انکو نجّس
)غليظ  ،ناپاک( )قرآن (9:28تصّور کرتا ہے اور حکم ديتا ہے کہ انکے
ساتھ روکھے پن سے پيش آؤ)قرآن(9:123۔ محمد کے مطابق غيرمسلم
 Vکی نظر ميں "انتہائی پاجی حيوان" ہيں )قرآن (8:55۔
سچے ايماندار"( يہ
 .15سب سے زياده وفادار ممبر)"
ّ
محسوس کرتے ہيں کہ گروپ سے باہر کوئی زندگی نہيں
ہے۔ انکا ايمان ہے کہ اس کے عالوه زنده رہنے کا اور
کوئی طريقہ نہيں ہے ،اور اکثر اس بات سے خوفزده ہو
جاتے ہيں کہ اگر وه اس گروپ کو چھوڑ ديں)يا محض ايسا
گمان ہی کريں( اور يا کوئی اور اسے چھوڑے تو اس کی
پاداش ميں وه سزاوار ہوسکتا ہے۔
اسالم کو چھوڑنے کا خيال ہی سچے مسلمان کيلئے اتنا ناقابل برداشت
ہے کہ اس کے بارے ميں کبھی سوچ بھی نہيں سکتا۔ اس حقيقت کے
باوجود کہ حاليہ چند سالوں ميں الکھوں مسلمانوں نے ترک اسالم کيا
مگر دل کی اتھاه گہرائيوں ميں مسلمان سنگ خارا کی مانند ہيں اور
انکا ايمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبھی حقيقت ميں ترک اسالم نہيں
کر سکتا ،اور اسطرح کے تمام دعوے من گھڑت ہيں اور ايک سازش
ہيں تاکہ اہل ايمان کے ايمان کو ضعف پہنچايا جا سکے۔ مسلمانوں کی

طرف سے جو ای ميلز مجھے موصول ہوتی ہيں ان ميں نظريہ ايک ہی
ہے۔ يہ تمام لوگ مجھے اگلے جہان ميں دوزخ کی آگ کا ڈراوا ديتے
ہيں۔ دوزخ کے عذاب اور بدلے کے خوف کے درميان مسلمان اپنے ہی
بنے ہوئے مکڑی والے دہشت انگيز جال ميں پھنسے ہوۓ ہيں۔
تخليق اسالم کا مطلب انسانی روحانيّت سکھانا نہيں تھا ،اور نہ ہی انکو
روشن خيال بنانا۔ روحانيّت کا پيغام اسالم ميں ثانوی حيثيّت رکھتا ہے يا
صيح معنوں ميں اسکا کوئی وجود ہی نہيں۔ اسالم ميں پارسائی کا مطلب
محمد کی تقليد ہے ،ايک ايسا شخص جسکا دور دور تک پارسائی سے
کوئی تعلق نہيں۔ روزے اور نمازوں جيسی مذہبی رسومات تو محض
غيرمسلموں کو لبھا کر پھنسانے کا ايک طريقہ ہے تاکہ اسالم کا ظاہری
پن پاکبازی اور روحانيّت سے بھرپور دکھايا جاسکے۔ جھوٹے پيغمبر
بے ضرّ رقسم کے روپ ميں ہی دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہيں۔

دشواری جسقدر،اتنا ہی بہتر
مسلمان اکثر سوال کرتے ہيں :اگر محمد اسقدر جھوٹا تھا تو اس نے اتنا
سخت اور پابنديوں بھرا مذھب کيوں بنايا؟ درحقيقت اسالم عملی طور پر
دنيا کا مشکل ترين مذھب ہے۔ يہ بہت کچھ طلب کرتا ہے ،اور بہت
ساری پابنديوں کے ساتھ ،مذھبی لوازمات ،اور فريضے۔ کيا کسی مذھب
کی پيروی ميں پيش آنے والی مشکالت ايک رکاوٹ ہے؟
کسی بھی عقيدے کا بنيادی اصول ہے کہ وه بعيدالعقل ہو ،جس کو
اسطرح سے بھی بيان کيا جاسکتا ہے :جتنی بھی زياده کسی مذھبی
تعليمات کی پيروی ميں دشواری ہو گی ،اتنا ہی اس کا پرتاثير ہونا
الزمی ہوگا۔ يہ ہماری نفسيات کا حصہ ہے کہ ہم ان باتوں کے زياده

م ّداح ہوتے ہيں جن کيلئے ہميں زياده محنت درکار ہو۔ دوسری جانب،
وه کچھ جو ہميں آسانی سے دستياب ہواور مفت مل جائے اسکی قدر
قيمت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ فرقے سخت گيری کی تعريف
کرتے ہيں اور آسان زندگی کو ناچيز جانتے ہيں۔ واقعی يہ سختياں ہی
ہيں جو ہميں اپنی طرف کھينچتی ہے۔
تمام فرقے فطری طور پر سخت دشوار ہوتے ہيں۔ مارمون کثير زوجی
کے فرقے جسکو فنڈامينٹلسٹ چرج آف جيسز کرائسٹ آف ليٹر ڈے
سينٹس )ايف ايل ڈی ايس( کہا جاتا ہے اس کے پيشوا ويرن جيف کے
پيروکاروں نے اسکے لئے مفت خدمات فراہم کيں اور اور اپنی ساری
کمائی اس کے قدموں ميں ڈھير کردی۔ اس نے دو مليّن ڈالر ماہانہ سے
زياده کمائی کی جبکہ اسکے پيروکار فالحی اداروں کی امداد پر زنده
رہے۔ جيف کا اپنے پيروکاروں پر مکمل کنٹرول تھا۔ اس نے انکو ٹی
وی ديکھنے  ،ريڈيو يا ميوزک سننےسے منع کررکھا تھا ،ماسوائے
اس کے اپنے گيتوں کے۔ اس نے انہيں رہنے کے لئے گھر فراہم کئے
ہوئے تھے اور ان کو بتايا ہؤا تھا کہ وه غير عقيدے کے لوگوں سے
ميل مالپ ہرگز نہ رکھيں۔ ان کے لئے جيون ساتھی بھی وه خود تالش
کرتا ،اور اگر وه کسی سے ناخوش ہو جاتا تو اس شخص کی ازواج کو
حکم ديتا کہ وه اس سے عليحده ہو جائيں ،اور اسکا حکم مانا جاتا تھا۔
فرقے کی مانگ تھی مکمل اطاعت ،اور اس کے ساتھ ،عظيم قربانی۔
دوسرے فرقوں کا بھی جائزه ليں ،جيسے کہ جم جونز ،شوکو اساحاره،
مونيز يا ہيون گيٹ کے فرقہ جات۔ عملی اعتبار سے فرقے آسان نہيں
تھے۔ ممبرز سے اکثر يہ کہا جاتا تھا کہ وه اپنی تمام جمع پونجی رہبر
کے حوالے کرديں ،اپنی مالزمتيں ترک کرديں ،اور اسکی پيروی کی

خاطر اپنے دوستوں ،عزيز و اقربا کو پيچھے چھوڑ ديں۔ ان کو مجبور
کيا جاتا تھا کہ وه انتہائی ساده زندگی بسر کريں اور بعض اوقات انکو
جنسی فرحت کے حصول سے بھی منع کرديا جاتا تھا۔ اور اسی دوران
فرقے کے پيشواء کو سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ميسّر تھا۔
ڈيوڈ قريش اپنے پيروکاروں سے کہتا تھا کہ عورتيں خدا کی ملکيّت
ہيں؛ اور چونکہ وه مسيح ہے اسلئے وه تمام اسکی ہيں۔ وه اپنے
پيروکاروں کی ازواج اور کمسن بيٹيوں کے ساتھ سوتا تھا ،ليکن انکو
تجّ رد کی ہدائيت کرتا تھا۔ شوکو اساحارا ،جم جونز اور عام طور پر تمام
فرقہ جات کے پيشواء نافرمانوں کو کڑی سزآئيں ديتے تھے۔ اسقدر
بدعمليوں اور سختيوں کے عالوه پروکاروں کيلئے بدترين سزا مذہبی
حقوق سے اخراج تھا۔ بعض اوقات ايسا کيا جانے پر فرقہ پرست
پيروکار خود کشی کرليتے تھے۔
فرقے کے پيشواء ناخلف ممبران کو شہر بدر کرديتے تھے۔ جولوگ
ساتھ رہنا چاہتے تھےفرقے سے اخراج کی صورت ميں مغلوب ہو
جاتے تھے اور تنہا ره جاتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی اقليّتوں
کو زبردستی اپنے اندر ضم کرليا۔
فرقے قربانياں مانگتے ہيں۔ ان کے ماننے والے قربانيوں کے ذريعے
ہی اپنی وفاداری اور ايمان کا ثبوت فراہم کرتے ہيں۔ فرقہ پرست کی
راہنمائی اس طرح کی جاتی ہے کہ وه اپنا سب کچھ حتی کہ اپنی جان
کو قربان کرکے ہی خدا کو يا اپنے گرو کو راضی کرسکتا ہے۔ اساسی
دليل يہ ہے کہ جس چيز کيلئے آپ جتنی بڑی قربانی دينگے اس کی قدر
و قيمت بھی اتنی ہی زياده ہوگی۔ کوئی قربانی بھی بڑی نہيں ہوتی جب
آپکی نجات داؤ پر لگی ہو۔ محمد نے بہشت کی ابدی زندگی کا عنديہ ديا

تھا ،ان لوگوں کيلئے جو اس پر ايمان الئيں گے اور اس کے نصب
العين کيلئے قربانياں دينگے کيلئے بہشتی حوروں کا جھنڈ اور 80
مردوں جتنی مردانہ قوّ ت۔ قربانياں جتنی زياده ہونگيں اس حساب سے
اجر بھی زياده مليگا۔ اپنے پيروکاروں کی حوصلہ افزائی کہ خاطر کہ
وه اس کے نصب العين کے حصول ميں بڑھ چڑھ کر حصّہ ليں اس نے
کہا:
جو مسلمان )گھروں ميں( بيٹھ رہتے ہيں )اور لڑنے سے جی
چراتے ہيں(اور کوئی عذر نہيں رکھتے اور وه جو خدا کی راه
ميں اپنے مال و جان سے لڑتے ہيں وه دونوں برابر نہيں ہو
سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بيٹھے رہنے
والوں پر ` نے درجے ميں فضيلت بخشی ہے۔ گو نيک وعده
سب سے ہے ليکن اجر عظيم کے لحاظ سے خدا جہاد کرنے
والوں کو بيٹھ رہنے والوں کہيں فضيلت بخشی ہے۔)قرآن (4:95
بالفاظ ديگر ،اگر آپ اہل ايمان ہيں ،آپ کو اجر تو ملے گا ،ليکن آپکا
اجر ان کے برابر نہيں ہو گا جو جہاد کريگا ،جو اپنا مال اور جان بھی
قربان کريگا اور اس کے نصب العين کے حصول کی خاطر شہادت
پائے گا۔
جتنا زياده کوئی فرقہ خطرناک ہوگا ،اتنے ہی مشکل اسکے لوازمات
ہونگے۔ کچھ فرقے تو آپ کو مکمل ممبر ہی نہيں سمجھتے جبتک آپ
اپنی وفاداری کے ثبوت ميں بڑی بڑی قربانياں نہ ديں۔ محمد نے اپنے
پيروکاروں کو يقين دال ديا تھا کہ اسطرح کی قربانياں ضروری ہيں اور
تکميل ايمان کے لئے الزم ہے۔ فرقے کی خاطر مال خرچ کرنا اور اپنی

کمائی اپنے رہبر کے حوالے کرنا ايمان کے ساتھ اپنی وابستگی کا
اظہار ہے۔
فرقے کے رہبران خودپرست ہوتے ہيں اور داؤ پيچ کے ماہر۔ انکو يہ
ديکھنا بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ بڑی گرمجوشی سے انکيلئےکاموں
ميں مگھن ہيں ،اسطرح انکو اپنے طاقتور اور مختارکل ہونے کا
احساس ہوتا ہے۔ انکو اپنے پيروکاروں کی طرف حلقہ بگوشی
اور قربانيوں کی ادائيگی کی صورت ميں خودپرستی کی غذا ملتی ہے۔
ان کی تقليد ميں اندھے پيروکار کچھ بھی کرنے کيلئے تيار ہوتے ہيں
بشمول جنگجوئی،خفيہ سازشوں کے ذريعے مخالفين کا قتل اور اپنی
جان دے دينا تاکہ انکی خدمات کو قبوليت کا درجہ مل جائے۔ اس طرح
کا تابعدارانہ روّ يہ اپنےخود پرست رہبرکی تسلط آميز حاکمانہ خواہش
کی تکميل کرتا ہے۔ وه اپنی طاقت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہيں
جبکہ اس کے پيروکاراسکی ہٹ دھرمی کو اسکے نصب العين کی
سچائی سمجھنے غلطی کر رہے ہوتے ہيں۔
کيوں اکثر مرد ہی پيغمبر ہوتے ہيں؟ وه اسلئے کہ خودپرستی کا مرض
زياده مردوں کو ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ عورتيں بھی خودپرستی کی مريض
ہو سکتيں ہيں مگر مردوں ميں اس کی اکثريّت ہے۔ اس لئے زياده
پيغمبر مرد ہيں اور فرقوں کے رہبر عورتوں کی بہ نسبت زياده مطلق
العنان ہوتے ہيں۔
فرقوں کی خصوصی عالمت ہے کہ ان کے مذھبی لوازمات خاصے
مشقت طلب ہوتے ہيں۔ ان پر بڑے محتاط انداز ميں عمل پيرا ہونے کی
سبب ان کے پيروکاروں کو يقين کامل ہوتا ہے کہ وه نجات پا ليں گے۔
ان لوازمات کے ساتھ انکو پاگل پن کی حد تک لگاؤ ہو جاتا ہے اور وه

سمجھتے ہيں کہ ان کی عدم ادائيگی گناه ہے۔ ان بے تکی رسومات کی
ادائيگی الزمی سمجھی جاتی ہے اس مفروضے کے تحت کہ يہ خدا کی
رضا کيلئے ہيں يا "حصول آگہی" کيلئے۔ تاہم ،ان رسومات کی ادائيگی
کے پيچھے اصل مقصد اپنے پيروکاروں کو کنڈے ميں پھنسا کر رسّی
سے باندھے رکھنا ہے۔ رسّی کی لمبائی جتنی کم ہوگی اتنا ہی ان پر
ليڈرکا کنٹرول سخت ہو گا۔ حقيقت ميں ان رسومات کا خدا سے کوئی
تعلق نہيں۔ اسکا مقصد تو ايک خود پرست کيلئے اپنے پيروکاروں پر
زياده سے زياده کنٹرول حاصل کرنا ہے۔
صوم وصلواة کے اسالمی فريضوں کا مقصد خياالت اور جذبات کی
عدم مرکزيّت ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وه مخصوص کھانوں سے
اجتناب کريں ،موسيقی نہ سنيں اور مخالف جنس سے سماجی تعلقات
سے گريز کريں۔ مسلمان عورتوں کو حکم ہے کہ وه اپنے آپ کوشديد
گرمی کے موسم ميں بھی کئی پردوں ميں ڈھانپ کر رکھيں اور ڈھيلے
ڈھالے کپڑے پہنيں ،اور انپر يہ الزم ہے کہ وه اپنے غيرمسلم عزيز و
اقربا سے مکمل قطع تعلقی کرليں۔ يہ وه تمام سختياں اور قربانياں ہيں
جن کے بارے ميں مسلمانوں کا خيال ہے کہ اس کے بدلے ميں انکو
نيک اجر مليگا۔ اس کے ماننے والوں کو اسطرح کی قربانيوں
اورلوازمات سے گہرا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور جب وه ان تکاليف سے گذر
رہا ہوتا ہے تو ان انعامات اورجزاؤں کی گنتی کررہا ہوتا ہے جو کہ
اس کو اگلے جہان ميں ملنی ہيں اور انتہائی خوشی اور فرحت محسوس
کررہا ہوتا ہے۔ خالف قياس ،ماننے والے کو جتنی زياده تکليف ہو رہی
ہوتی ہے اسکو اتنا ہی زياده مزه آرہا ہوتا ہے اور سکون مل رہا ہوتا
ہے۔ اہل ايمان کيلئے يہ کوئی عجب بات نہيں ہے کہ وه رضاکارانہ

طور پررضائے الہی کے استخراج کيلئے توبہ استغفار اور اپنے آپ کو
سزا دے رہے ہوتے ہيں۔
ہم انسانوں کا اس مقولے کو سچ تسيم کرنے کا رجحان ہوتا ہے کہ " بنا
تکليف کے کچھ حاصل نہيں"۔ ہمارے قديم اباؤاجداد ديوتاؤں کی خوشی
کی خاطر قربانياں ديا کرتے تھے۔ يہ عقيده اسقدر خندقوں ميں گھرا ہؤا
ہے کہ بعض معاشروں ميں لوگ انسانوں ،يہاں تک کہ اپنے بچوں کو
بھی قربان کرديا کرتے تھے۔
اسالم پر عمل کرتے وقت پيش آنے والی دشوارياں ) اس کے عالوه
دوسرے فرقوں ميں بھی( اور سخت ترين قربانياں ہی جنکو اپنانے سے
"پارسائی" کاحصول ہی دراصل اسالم کی اصل کشش ہے۔ جتنا بھی
کسی فرقے کا اتباء مشقت طلب ہوتا ہے اتنا ہی وه سچا نظر آتا ہے۔ وه
لوگ جو قربانياں نہيں ديتے وه احساس جرم کا شکار رہتے ہيں۔ احساس
جرم بعض اوقات قربانی دينے سے زياده تکليف ده ہوتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

چند مشہور خودپرست مذھبی پيشوا
بہت سے علماء کيلئے محمد کی شخصيّت ايک معمہ ہے۔ ان لوگوں
کيلئے جو اس کے پيغمبری کے دعوے کو تسليم نہيں کرتے اس کی
شخصيّت انتہائی پر اثر اور کرشمہ ساز تھی۔ وه اپنے اردگرد کے
لوگوں کو اس درجہ مسحور کرسکتا تھاکہ وه جوش ميں آکر کسی کو
بھی قتل کرسکتے تھے اور اس کے کئے گئے وعدوں کی اطاعت ميں
اس کے حکم کے تحت اپنی جان بھی قربان کر سکتے تھے۔ وه اسقدر

ارادے کی پختگی کوان کے اندر ال سکتا تھا ،جوش اور ولولے کو
اجاگر کرسکتا تھا ،ان کو پرشکوه سمجھنے پر مجبور کرسکتا تھا ،اور
وه اتنے قليل عرصے ميں اتنا طاقتورکيسے ہوگيا؟ اس کيا راز کيا ہے؟
محمد کی اسقدربڑی کاميابی کے پيچھے جو طاقت کارفرما تھی وه تھی
اس کی چاہے جانے کی حسرت۔ انسانی تاريخ کے عظيم خود پرست کی
کاميابی کا راز اس امر ميں پنہاں ہے۔ يہی ہے جو انکوعلی التواتر
انتھک محنت پر آماده کرتا ہے۔
ان لوگوں کی کمی نہيں ہے جنہوں نے پيغمبری اور مسيحائی کے
دعوے کئے۔ اسی طرح ان بيوقوفوں کی بھی کمی نہيں جنہوں اظہار
وفاداری کی خاطردوسروں کو مارا بھی اور اپنی جان کی قربانی بھی
دی۔
خودپرست عزت ،م ّدح سرآئی اور طاقت کے بل بوتے پر چلتے ہيں۔
خود پرست ٹھگی کے ماہر فنکار ہوتے ہيں۔ انکو شديد خواہش ہوتی ہے
کہ انکو شناخت دی جائے۔ وه بہت ض ّدی ،ہيرا پھيری کرنے والے اور
اپنی ہٹ کے پکے ہوتے ہيں۔ وه بہت چاالک ،مکار اور باوسيلہ ہوتے
ہيں۔ چند مشہور خود پرستوں ميں شامل ہيں :نپولين ،ہٹلر ،سٹالن،
ميسولينی ،پول پاٹ ،ماؤ ،ص ّدام حسين ،عيدی امين ،جم جونز ،ڈيوڈ
قريش ،شوکو اساحاره اور چارلس مينسن۔ خود پرست جذباتی ابتری کا
شکار ہوتے ہيں۔ انکی نظر ميں حصول اقتدار کا جواز فراہم کرنا زياده
اہم ہوتا ہے ،اور اس کی کوئی انتہا نہيں ہوتی۔ جھوٹ منوا
کراعتمادسازی کرتے ہيں اور بہت پر اعتماد نظر آتے ہيں۔ تاہم يہ سب
کچھ اندرونی خوف اور عدم تحفظ سے بچنے کيلئے ايک دکھالوه ہوتا
ہے۔ آيئے چند ايک خودپرستوں کو نزديک سے ديکھ کر انکا محمد سے

موازنہ کرتے ہيں۔ اس تقابلی جائزے سے ہميں ممکنہ طور پر مسلمانوں
کے اجتماعی روّ يے کاپتہ چليگا اور انکی اسالم کے ساتھ اندھی عقيدت
کا۔

جم جونز
جم جونز نےعام نفيس قسم کے لوگوں کو قائل کر ليا کہ وه مسيحا )تمام
امور کی سوشلزم( ہے۔ اس نے انکو راغب کيا کہ وه اپنے رشتہ داروں
کو چھوڑ کر اس کے ہمراه اس کے "مدينہ" چليں جو کہ جنگل کے
وسط ميں واقع ہے۔ اس نے گھانا کی حکومت کوسبز باغ دکھا کر مفت
ميں  300ايکڑ زمين حاصل کرلی۔ اس نے اپنے پيروکاروں کو اس بات
پر قائل کرليا کہ وه اسکو انکی بيويوں کے ساتھ سونے ديں۔ اس نے
اپنے پيروکاروں کا حوصلہ بڑھايا کہ وه بندوقيں اٹھا ليں اور ہر اس
شخص کو قتل کرديں جو انکے ساتھ اختالف کرے۔ يہ لوگ اپنے اعتقاد
ميں اسقدر اندھے ہو گئے کہ انہوں نے ايک سينيٹر اور اس کے محافظ
کو قتل کرديا۔ پھر اس نے بنا کسی مزاحمت کے اپنے پيروکاروں کو
ترغيب دی کہ وه سائنائڈ پوشن پی کر اجتماعی خودکشی کرليں ۔ 911
لوگوں نے اپنی مرضی سے وه سب کچھ کيا جو اس نے کہا تھا اور
مرگئے۔ انہوں اپنے بچوں کو بھی مجبور کيا کہ وه بھی زہر پی ليں۔ ہم
اس کے بارے ميں مزيد بات اگلے باب ميں کريں گے۔

ڈيوڈ قريش
ڈيوڈ قريش نے اپنے پيروکاروں کو واکو ،ٹيکساس سے باہر اپنے نام
پر بنائے گئے ايک احاطے ميں جمع کرليا۔ اس نے ان سے کہا کہ وه

خدا کا بيٹا ہے اور انہوں نے اس کی بات کو مان ليا۔ اس کا پہال اعالن
جنوبی کيليفورنيا کے سيونتھ ڈے ايڈوينٹسٹ چرچ کے نام تھا ،جس کا
ايک حصہ يہ تھا " :ميری سات آنکھيں اور سات سينگ ہيں۔ ميرا نام
لفظ خدا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ اپنے خدا سے ملنے کيلئے تيار ہو جاؤ۔"
قريش کے فرقہ کے ايک سابقہ ممبر مارک برالٹ جسے ويرمن )ڈيوڈ
قريش کا اصلی نام( نے شروعات ميں اپنا گماشتہ بنايا اس نے لکھا" :
ميرے ہاں عورتيں ہيں جو مجھ سے محبت کی بھيک مانگتی ہيں۔ ذرا
سوچو؛ ان گنت کنوارياں۔" سال دو سال بعد کم از کم بيس نوجوان
عورتيں اس کے پاس تھيں ان ميں سے دو کی عمر  14سال جبکہ ايک
 12سال کی تھی۔ جسطرح  Vاپنے رسول کی جنسی ضروريات کی
طرف خاصہ متوجہ تھا ،اسی طرح ڈيوڈ کا خدا بھی اس کی جنسی
ضروريات کے بارے ميں بہت فکر مند تھا ،جلد ہی اس نے خدا کا بيٹا
ہونے کا رتبہ حاصل کرليا اوراپنے پيروکاروں کی بيويوں سے جنسی
تعلقات کا مطالبہ شروع کر ديا ــ ان عورتوں سے جن کے بارے ميں
اس کا ماننا تھا کہ وه اس کی اجازت کے بغير دوسرے لوگوں سے
شادی کر چکی ہيں وه اس کی ملکيّت ہيں۔ " تم سب لوگ محض جنسی
مالپ کا ايک حصہ ہو ،بس تم يہی کچھ ہو۔" ڈيوڈ نے اپنے پيروکاروں
سے کہا " ،تم نے ان کے ساتھ خدا کی اجازت کے بغير شادی کی۔ اس
سے بھی بری بات يہ کہ تم نے ميری بيويوں سے شادی کی۔ خدا نے
سب سے پہلے انہيں ميری جنس تحويل ميں ديا تھا۔ اسلئيے ميں انہيں
واپس لے رہا ہوں" مارک برالٹ کے مطابق ،ايسے بيانات کی وجہ
سے سب کو صدمہ پہنچا ،ليکن انہوں اس پر کسی ر ّدعمل کا اظہار
نہيں کيا ،اسی دوران قريش اس طرح کی باتيں کہتا رہا ":تو سکاٹ :ايسا
محسوس کرنا کيسا لگتا ہے کہ تمہاری شادياں ختم ہو چکی ہيں ؟"

برالٹ کے مطابق ڈيوڈ نے  1989ميں " اس نے اپنے آدميوں کی
بيويوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنا لئے ۔۔۔۔۔ اور ان عورتوں کو ہدائت دی
کہ وه حيض کے دورانيے ميں اس وقت جب حمل ٹہر جانے کے
امکانات زياده ہوں اس کی اسے اطالع ديں تاکہ حاملہ ہونے کے
امکانات زياده سے زياده ہوں۔" اس کے آدميوں کے مطابق ،اس نے
انہيں کہا ہؤا تھا کہ ان کا کام ہے کہ " سليمان بادشاه کے بستر کی
حفاظت کريں۔" اس نے نہ صرف ان کی بيويوں سے ہمبستری کی انکو
حاملہ کيا ۔۔۔۔ اور  20سے زياده بچوں کا باپ بھی بناــ بلکہ اپنی اوالد
تک کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنائے۔ " بچوں کو کسی بھی وجہ سے
تھپڑ مارديا جاتا تھا؛ جب وه  16گھنٹے بائيل کی پڑھائی کے دوران
چالنا شروع کر ديتے تھے ،يا ڈيوڈ کی گود ميں بيٹھنے سے انکار کر
ديتے تھے ،يا پغمبر کی خواہشات کو پورا کرنے سے انکارکی جرآت
کرتے تھے ۔۔۔۔۔ کچھ عورتوں کا خيال تھا اپنے عاشق خدا کے بيٹے کو
خوش کرنے کا طريقہ يہ ہے کہ خصوصی طور پر اسوقت جب بچے
ڈسپلن توڑيں تو ان کو گھمبير سزا دی جائے۔ ليکن بعض اوقات بڑوں
کيلئے يہ اتنا آسان نہيں تھا کہ وه بچوں کو ماريں۔ ان کو بچوں کی پيٹھ
کوئی جگہ ہی نظر نہيں آتی تھی جس پر نيل نہ پڑے ہوئے ہوں يا خون
نہ بہھ رہا ہو۔" بعض اوقات عورتوں کو بھی اسی طرح کی سزآئيں دی
جاتی تھيں۔  29سالہ ايک عورت جس نے يہ اعالن کيا تھا کہ اسکو
آوازيں سنائی ديتی ہيں اس کو اپنی جاگير کے اندر ہی ايک چھوٹی سی
کوٹھڑی ميں قيد کرديا گيا۔ اس کو مارا پيٹا جاتا اور بار بار گارڈ اس
کی عصمت دری کرتے۔
محمد کی طرح قرييش بھی رزو حشر کا پيغمبر تھا۔ اس کے پيروکاروں
نے خود کو مصلح کيا ہؤا تھا۔ پوليس کی طرف سے حملہ ہؤا تو انہوں

نے چار اے ٹی ايف کے ايجنٹوں کو مار ديا اور اپنے احاطے کو بوبی
ـ ٹريپ کرليا اور دھماکے سے اڑا ديا اور اسطرح اپنے خاندان سميت
موت کے منہ ميں چلے گئے مگر ہتھيار نہيں ڈالے۔ اس کے نتيجے ميں
 90لوگوں کی موت واقع ہوئی۔
يہ کہانی ناقابل يقين ہے۔ کس طرح کوئی شخص اس حد تک بيوقوف بن
سکتا ہے؟ البرٹ مذاق نہيں کررہا تھا جب اسنے کہا "،دو چيزوں کی
کوئی حد نہيں :ايک تو کائنات اور دوسری انسانی حماقت؛ اور ميں
وسعت کائنات کے بارے ميں وثوق سے نہيں کہھ سکتا۔"
آرڈر آف دی سولر ٹيمپل:اس الہامی فرقے کے  74لوگ اوٹ پٹانگ قسم
کی اجتماعی مذھبی رسومات کی نذر ہوئے۔ اس فرقے کے زياده تر
ممبران اعلی تعليم يافتہ اور کھاتے پيتے لوگ تھے ،ابوبکر ،عمر ،علی
اور محمد کے دوسرے ساتھيوں سے زياده ذہين۔
يہ فرقہ سورج کو بہت اہميت ديتا تھا۔ ان کی شعلہ فشاں خودکشی ـ قتل
سے متعلقہ مذہبی رسومات کا مقصد اس فرقے کے ممبران کو ستارے
"سرّ س" پر آباد ايک نئی دنيا ميں پہنچانا تھا۔ اس ٹرپ کے دوران
مددگار عملہ کے بہت سے لوگ جن ميں بچے بھی شامل تھے سروں
ميں گولياں مارنے سے ہالک ہوئے ،پالسٹک کے کالے لفافوں سے دم
گھٹنے سے ہالک ہوئے يا انکو زہر ديکر ہالک کيا گيا۔
گروپ کے جانے پہچانے دو ليڈروں ميں ايک تھا بيلجئيم کا ہوميوپيتھک
ڈاکٹر ليرک جورٹ اور دوسرا ايک دولتمند تاجر جوزف ڈی ميمبرو۔ وه
اس فرقے کے محمد اور ابو بکر تھے۔ تاہم انکو اپنے پاگل پن پر اسقدر
پکا ايمان تھا کہ انہوں نے اپنے پيروکاروں کے ساتھ خود بھی خودکشی

کرلی۔ اسطرح کا کام محمد نہيں کرنا چاہتا تھا۔ محمد نے کبھی اپنی جان
کو خطرے ميں نہيں ڈاال۔ وه ہميشہ اپنے محافظوں ميں گھرا رہا اور
کبھی بھی دشمن کا تنہا سامنا نہيں کيا۔
انکی موت کے بعد جو خط جاری کيا گيا اس ميں جورٹ اور ڈی
ميمبرو نے لکھا تھا "ہم يہ دنيا حق اور علم کامل کی ايک نئی جہت کی
تالش ميں چھوڑ رہے ہيں ،منافقتوں کی اس دنيا سے بہت دور۔" 297فرقہ
پرستوں کو موت سے ديوانگی کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے۔ يہ کافی حد
تک اس سے ملتا جلتا ہے جسکی تبليغ محمد کيا کرتا تھا ،فرق يہ تھا کہ
محمد دنيا سے زياده لگن محسوس کرتا تھا اور اس کو چھوڑنے کا
اسکا کوئی اراده نہ تھا۔ وه شہادت کا بہت م ّداح تھا ،ليکن صرف
دوسروں کيلئے۔ اس نے خودکشی کی کبھی وکالت نہيں کی ۔ اس کی
بجائے اس نے اپنے پيروکاروں کو جہاد کرنے کيلئے ورغاليا،
دوسروں کو مار دو اور خود مرجاؤ۔ اس نے انہيں بتايا کہ زندگی سے
زياده موت سے پيار کرو ،لوٹو اور مال غنيمت اکٹھا کرو ،عورتيں اور
غالم گھيرو"  Vاور اسکے رسول کيلئے"۔ وه دوسرے فرقوں کے
برعکس بہت حد تک اپنا فائده سوچتا تھا لہذا وه اتنا مخلص نہيں تھا۔
ہيونز گيٹ 26 :مارچ  1997کو "ہيونز گيٹ" نامی ايک فرقے
کے29ممبران نے فيصلہ کيا کہ وه " اپنے کنٹينر چھوڑ ديں" اورايک
ساتھی طيارے پر سوار ہوجائيں " ہيل باب کومٹ کی ٹيل ميں چھپ
کر"۔
ہيونز گيٹ کے پجاری تين دنوں ميں تين شفٹوں ميں ہالک ہوئے ،زمين
پر اپنی آخری دعوت اڑانے کے بعد۔ فرقہ پرستوں کے ايک گروپ نے
زہر کھايا ،فينوباربيٹل کی ايک مہلک خوراک کو پڈنگ يا سيب کی

چاشنی ميں مال کراور اس کے بعد ووڈکا )ايک روسی تيزنشہ آور
مشروب( کا دور لگايا ،وه ليٹ جاتے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی ان
کے چہروں پر پالسٹک کے لفافے چڑھا ديتے تاکہ ان کی موت جلد
واقع ہو جائے۔ موت کے اس عمل کے ہر راؤنڈ کے بعد فرقہ پرست
صفائی کر ديتے۔ آخری دو ساتھيوں نے خود کو مارنے سے پہلے
کرايے پر لی ہوئی بلڈنگ کا کوڑا صاف کيا اور اس کو صيح سالمت
حالت ميں الئے۔ اس خواہش کے پيش نظر کے بعد کی زندگی ميں کام
آئے تمام الشوں کی کوئی نہ کوئی شناخت ساتھ تھی۔ حيرت انگيز بات
يہ ہے کہ ان کی جيبوں ميں پانچ پانچ ڈالر کے بل اور ريزگاری بھی
تھی اور انکے چھوٹے چھوٹے سوٹ کيس بھی ان کے کوٹوں اور
بستروں کے اندر لپٹے ہوئے تھے۔ جس طرح مسلمان خود کش
بمباراپنے جسم کی شيو بناتے ہيں اور ان ميں سے کچھ ،حفظ ماتق ّدم ،
بہشتی حوروں سے سہاگ رات منانے کی پيشگی تياری کے طور
پراپنے عضو تناسل کو ايلويمنيم کی ايک دھاتی پرت ميں لپيٹ ليتے ہيں
يہ فرض کرکے کہ وه دھماکے کے بعد محفوظ رہے گا ،ہيون گيٹ
پجاريوں نے بھی يہ سوچا ہو گا کہ وه اپنے جسم اورسوٹ کيس بہشتی
سفر ميں اپنے ساتھ لے جائيں گے۔
چارلس مينسن :يہ غيرمعروف ذہنی مريض ساٹھ کی دہائی ميں ايک
مقام پرقريب قريب  100اشخاص )لگ بھگ اتنے ہی اور ايسے ہی
اوصاف کے مالک جتنے کہ محمد کی مکی زندگی کے دوران تھے(
جن ميں عورتيں بھی شامل تھيں جن کو ايک "فيملی" کہا جاتا تھا۔ وه
انکا مسيحا سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ان باغی چھوکروں کے ذھن ميں
بٹھا ديا تھا کہ دور حاضرکی تہذيب گوروں اور کالوں کے درميان ايک
نسلی امتياز کی جنگ کے نتيجے ميں ختم ہونے کو ہے جس ميں

کالے فتحياب ہونگےاورکيونکہ ان کودنيا کا نظام چالنے کی اہليّت نہيں
ہے لہذا وه مدد کيلئے اس کے پاس آئيں گے اور تب اسکے پيروکار دنيا
پر راج کريں گے۔ اس کو اپنے اس فريب تصوّ ر پر اسقدر يقين کامل تھا
کہ اس کے پيروکاروں کو اس کے پاگل پن پر کسی قسم کی بدگمانی
نہيں تھی۔ انہوں نے وه سبھی کچھ کيا جس کا انہيں کہا گيا ،جس ميں
عصمت فروشی ،چورياں اور قتل کی وارداتيں بھی شامل ہيں۔ يہ سب
اس سے مختلف نہيں تھا جو کچھ محمد اپنے پيروکاروں سے کرواتا
رہا۔ اس نے انکو حوصلہ ديا کہ وه لوٹ مار کيلئےحملے کريں اور
زناکاری کريں ،اور انہوں نے ايسا کيا۔
وعدے کے مطابق جب  1969ميں نسلی امتياز کی جنگ شروع نہيں
ہوئی تو اس نے خود شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے
پيروکاروں کو حکم ديا کہ وه امير لوگوں کے گھروں ميں بال تشخيص
داخل ہوں ،اور انکو اس طرح ہالک کريں کہ ديکھنے ميں ايسے لگے
جيسے يہ کام سياه فام لوگوں کا ہے۔ ان نوجوان لوگوں نے بالکل ويسے
ہی کيا جيسا کہ انکو مينسن نےحکم ديا۔ وه بہت مشتاق تھے کہ وه اسے
خوش کريں اورحقيقت ميں وه اس کے تعميل حکم ميں دوسروں سے
سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ ان کا ايمان تھا کہ مينسن خاص الہامی قوّ ت
کا مالک تھا اور اسکو خاصا غيب کا علم و ّديعت ہؤا ہے۔
مينسن کا اس کے پيروکاروں پر اتنا گہرا اثر تھا کہ 1975ء ميں لنـّٹ
فرومی اس کی "گرلز" ميں سے ايک بطور سکويکی)کوکيں مارنے
والی( جانی جاتی تھی اس نے امريکی صدر فورڈ کو قتل کرنے کی
کوشش کی اور اسے عمر قيد کی سزا ہوئی۔ " وه بہت الئق ،ذھين اور
خوش اندام ہے "،فورمی کے اٹارنی نے اس کے بارے ميں کہا۔ " اسے

اور کچھ نہيں ہے ،بس تھوڑی پاگل ہے ،جب آپ اس سے بات کررہے
ہوتے ہيں تو سب کچھ ٹھيک ہوتا ہے جب تک آپ مينسن کے بارے ميں
کوئی بات نہيں کرتے"۔ سب فرقہ پرست ايسے ہی ہوتے ہيں۔ وه نارمل
اور ذھين ہوتے ہيں ،اس وقت تک جب آپ انکے روحانی پيشواء کے
بارے ميں کوئی بات نہيں کرتے۔ مسلمان عمومی اعتبار سے خوش خلق
ہوتے ہيں جبتک کہ آپ نے محمد کا نام نہيں ليا۔ پھر يکلخت ،ان کے
سر پر خون سوار ہو جاتا ہے ،انکو پاگل پن کا دوره پڑ جاتا ہے اور
انميں سے کچھ تو قاتل اورخونخوار ہو جاتے ہيں۔ تمام فرقہ پرست ايک
جيسے ہی ہوتے ہيں۔ وه پاگل پن اپنے ذھنی مريض روحانی پيشواء سے
حاصل کرتے ہيں۔
مينسن کی ايک اور جيالی ،سنڈرا گڈ ،جسے 1976ء ميں ميل کے
ذريعے قتل کی دھمکياں دينے کے جرم پر دس سال کی سزا ہوئی تھی۔
قيد سے رہائی ملتے ساتھ ہی اس نے کورکوران جيل ،جس ميں مينسن
بند تھا ،کے قريب ہی رہائش احتيار کرلی اور 2001ء تک اسکی ويب
سائٹ کی نگرانی کرتی رہی۔ يہ ہے برين واشنگ کی تاثير۔ فورمی کی
تيارکرده قاتالنہ سازش کے ايک ہفتہ بعد سی بی سی ريڈيو والوں نے
سنڈرا گڈ کا ايک انٹرويو نشر کيا ۔ اس نے کہا " ،دنيا ميں تمام لوگ
واجب القتل ہيں۔ يہ محض شروعات ہيں۔ يہ محض شروعات ہيں ان
التعداد اقتال کی جن کا آغاز ہونے کو ہے۔" جب اس سے يہ پوچھا گيا
کہ اس کو درختوں کے کاٹے جانے کی تو پروا ہے مگر ان انسانوں کی
نہيں جنکو وه قتل کرنا چاہتی ہے؟ گڈ نے جواب ديا " :وه لوگ جو
حيات کے قاتل ہيں ،وه ہارپ سيلز کے ہتھيارے ہيں ،وه درختوں کے
قاتل ہيں ،وه سمندروں کو زہر آلود بنا رہے ہيں ،درياوں کو اور ہر قسم
کی حيات کو اور ہم سبکو ختم کررہے ہيں۔"

فرقہ پرست اپنی دہشت گردانہ کاروائيوں کا جواز تالش کر ليتے ہيں۔
يہی حيلہ جوئی اسالمی دہشت گردی کا جواز ہے۔ پہلے وه مغرب کی
کسی من گھڑت شخصيّت کو مسلمان بچوں کے قتل کا مورد الزام
ٹھہراتے ہيں اور پھر اس جھوٹ کی آڑ ميں شہريوں اور بچوں کی
ہالکت جيسے گھناؤنے جرائم کا جواز گردانتے ہيں۔ ہم متعدد بار يہ سن
چکے ہيں کہ "قابل احترام" اور جانے مانے مسلمان ٹی وی پر آکر يہ
کہتے ہيں " ،ہم دہشتگردی کی مذمّت کرتے ہيں مــگــر)ہاں ہر جگہ
ايک مگر ہوتی ہے( يہ ر ّدعمل ہے اسکا جو اسرائيل ،امريکہ اور
مغربی ممالک وغيره ميں مسلمانوں کے خالف ہو رہا ہے۔"
مينسن کو ابھی تک التعداد ميلز موصول ہوتيں ہيں ،امريکہ ميں کسی
بھی قيدی سے زياده ،ان ميں زياده تر تعداد نوجوانوں کی ہے جو اسکی
" فيملی" کو جوائن کرنا چاہتے ہيں۔ کيا يہ ممکنہ حد تک اس امر کی
وضاجت نہيں کرتا کہ کيوں اسالم کا فرقہ ابھی تک پھل پھول رہا ہے؟
برے لوگ ہميشہ ہی بری تعليمات کی طرف کشش رکھتے ہيں۔
جيسا کہ کہ دوسرے تمام فرقوں ميں ہوتا ہے اسی طرح مينسن کا بھی
ايک نصب العين تھا۔ اس کا نصب العين ہوا ،اشجار ،پانی ،اور جنگلی
حيات )اے ٹی ڈبليو اے( کا تحفظ تھا۔ اس نے اس نصب العين کو اتنا اہم
بنا ديا تھا کہ اس کے حصول ميں انسانوں کا قتل بھی روا تھا۔ تيس سال
سے زياده جيل کاٹنے کے باوجود فورمی ابھی تک مينسن کی وفادار
ہے " :مينسن نے مجھے بتايا کہ وه مجھے ايک حقيقی دنيا دے سکتا
ہے "،فورمی نے ايک انٹرويو ميں بتايا۔ " لگ بھگ چاليس سال قبل اس
نے مجھے کہا تھا کہ روپيہ پيسا بھی لوگوں کيلئے اتنی ہی محنت
کريگا جتنی کہ لوگ اس کی خاطر کرتے ہيں۔ وه ہوا اور پانی ،زمين

اور حيات کی بات کررہا تھا۔ مجھے نہيں پتا کہ ايسا کيونکر ہوگا مگر
ميں اس کا منتظر ہوں۔ ميں اس کيلئے سخت محنت کرونگا اور اسطرح
کی دنيا کو ممتاز کرونگا جو آگے چل کر نہ صرف ہميں سہارا ديگی
بلکہ آنے والی نسلوں کی بقاء کا سبب بھی بنے گی۔" بيچاری عورت
ابھی تک اس پر يقين رکھے ہوئے ہے۔ يہ کسی کو قائل کرنے کا ايک
بيّن ثبوت ہے کہ برين واشنگ کتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ يہی وجہ ہے
کہ مسلمان اسالم کو نہيں چھوڑ رہے؛ اس حقيقت کو جانتے ہوئے بھی
کہ محمد نے ايک شرمناک اور مذموم زندگی گذاری۔ ايمان ايک قوّ ی
دوا ہے جو ايمان رکھنے والے کی سوچنے کی اہليّت کو مفلوج کرديتی
ہے۔ ايک امريکی فالسفرايلبرٹ ہبّرڈ نے کہا " ،انسانی جوہر کی تو
کوئی حد ہو سکتی ہے مگر احمقانہ پن کی نہيں۔"
قاتالنہ حملوں کی ايک واردات ميں مينسن نے اپنے ستم زدوں کے
گھروں ميں کھڑکی سے جھانک کر ديوار کے ساتھ آويزاں بچوں کی
تصويروں کو ديکھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اس گھر کو چھوڑ ديا
جائے ،پھر اس نے اپنا ذھن تبديل کرليا اور کہا کہ نصب العين اتنا اہم
ہے کہ بچوں کو راستے کی رکاوٹ نہيں بننا چاہئيے۔
ايک يہودی ،جوزف کوہن ،اے۔ کے۔اے۔ يوسف خطاب نے ،جو مسلمان
ہو گيا تھا Youtube.com ،پر دستياب ايک انٹرويو ميں کہا کہ ہر
اسرائيلی جائز طور پر واجب القتل ہے۔ جب اس سے بچوں کے بارے
ميں پوچھا گيا ،تو اس نے کہا کہ انکا مارا جانا انکيلئے باعث رحمت
ہے کيونکہ اس سے قبل کہ وه بڑے ہو کر کوئی گناه کريں اس سے
پہلے ہی وه مرجائيں گے اور اسطرح وه جنت ميں جائيں گے۔

جوزف کونی ايک پاگل شخص ہے جسکا دعوی ہے کہ وه "روحانی
وسيلہ" ہے۔ وه الرڈز رزسٹينٹ آرمی )ايل آر اے( کا بانی ہے ،جوکہ
گوريلوں کا جتھا ہے اور 2006ء تک يوگنڈا ميں ايک الہياتی حکومت
کی تشکيل کی خاطر برسرپيکار تھا ،جوحلفيہ طور پر  10کمانڈمينٹس
پرمبنی ہونگيں۔ اس نے 1987ء سے ليکر اس وقت تک کم وبيش
 20000بچوں کو اغوا کيا اور انکو قتل کردينے والی مشينوں ميں تبديل
کرديا۔ ان بدقسمت بچوں کو زبردستی اس کام کيلئے تيار کيا گيا ،بہت
حد تک ايسے جيسے مدرسوں ميں مسلمان بچوں کو کيا جاتا ہے۔
ناماننے والوں کو وحشيوں کی طرح پيٹا جاتا اور انکے جسموں پر اس
مار پيٹ کے نشان پڑ جاتے۔
کونی ّکثر زوجی پر عمل پيرا تھا۔ وه اتوار کے روز عيسائيوں کے خدا
کی عبادت کرتا اور تسبيح کرتا اور انجيل سناتا تھا؛ ليکن جمعہ کے
روز اسالمی الجمعہ نماز ادا کرتا۔ وه کرسمس کا تہوار بھی مناتا اور
رمضان کے تيس روزے بھی رکھتا اور خنزير کے گوشت کی ممانعت
بھی کرتا۔

جوزف کونی
جوزف کونی نے اپنے کمسن جنگجؤں کو قائل کيا ہؤا تھا کہ قوّ ت
ايمانی سے اور درود و صلواة کی مدد سے ان کے اندر مق ّدس روح
سرايت کرجائيگی اور انکی دوران جنگ حفاظت کريگی۔ اس نے لڑاکا
جوانوں سے وعده کر رکھا تھا کہ ايک جادوئی طاقت سے وه جنگ
ميں فتحياب ہونگے اور انکو يہ باور کرا رکھا تھا کہ جو گولياں انپر
چالئی جائيگی وه آدھے راستے ميں پلٹ کر انکو ہی مار دينگی جنہوں

نے وه فائر کئے ہونگے۔ محمد نے اپنے پيروکاروں کو بتايا ہؤا تھا کہ
فرشتے انکی مدد کو آيئں گے اور بيس مومن دو سو کفار پر بھاری
ہونگے اور ايک سو مومن ايک ہزار کافروں کا قلع قمع کر ديں گے۔
)قران۔(8:65۔ کونی نے اپنے لڑکوں کو پانی کی ايک بوتل دی تھی اور
کہا تھا کہ يہ يوگنڈا کی فوجوں کے خالف تمہاری مدد کريگی۔ اس نے
انہيں بتايا ہؤا تھا کہ اگر وه اس بوتل کے اندر جو ہے وه گرا دينگے تو
ايک دريا بہھ نکلے گا اور دشمن افواج کو ڈبو ديگا۔ محمد کا وطيرا تھا
کہ وه مٹھی بھر ريت دشمنوں کی طرف پھينکتا تھا اور انکو کوستا تھا۔
محمد اور کونی دونوں عقب ميں حفاظت ميں رہتے اور جبکہ وه اپنے
پيروکاروں کی حوصلہ افزائی کررہے ہوتے تھے کہ موت سے مت
ڈرو۔ محمد اور کونی ميں ايک مماثلت يہ ہے کہ ان دونوں کا ب ّدروحوں
پر ايمان تھا۔
2005ء ميں اٹرنيشنل کرمينل کورٹ )آئی سی سی ( نے جوزف کونی
کے خالف مجرم انسانيّت کے وارنٹ گرفتاری جاری کردئيے۔ جو
الزامات اس پر لگائے گئے ان ميں شامل تھے قتل ،حبس بيجا ،زنا
بالجبّر اور جنسی غالمی ،شہريوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک ،شہری
آبادی پر اراداة حملے کروانا ،لوٹ گھسوٹ ،زنابالجبّر کی ترغيب دينا،
باغيانہ کاروائيوں کيلئے بچوں کی جبّری بھرتی۔ يہ وہی الزامات ہيں جو
محمد پر بھی الگو ہو سکتے ہيں۔
محمد کی طرح کونی ميں بھی انکار برداشت کرنے کی صالحيّت بہت
کم تھی۔ جس کسی نے بھی ايل آر اے کی تعليمات کے حصول ميں پس
و پيش کا مظاہره کيا ،يا راه فرار حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو

سزاملتی تھی ــ اکثرکونی کی "سپرٹ آرمی" ميں نوواردوں کے ہاتھوں
وحشيانہ پٹائی ہوتی جو انکی موت پر منتج ہوتی۔
محمد کی کاميابی کی وجہ يہ ہے کا اس کا ظہور وہاں ہؤا جہاں کوئی
مرکزی حکومت نہيں تھی جو اسے روکتی۔ اس نے بنا کسی روک ٹوک
کے يورشيں کيں ،لوٹ مار اور فتوحات کيں ،ايک لٹيرے سے آغاز کيا
اور منازل طے کرتے ہوئے ايک شہنشاه بن گيا۔ اس نے ايک روحانی
پيشواء کو ملنے والی رغبت اور فاتحين کی سّفاکی کو باہم يکجا کيا۔
خودپرست اکثر کاميابيوں سے ہمکنار ہو جاتے ہيں کيونکہ وه بے پناه
قوّ ت ارادی کے مالک ہوتے ہيں۔ وه اپنا احساس تنہائی اور دوسروں کی
طرف سے پائی جانے والی محبت ميں کمی کے عوض طاقت اور
اقتدار کا حصول چاہتے ہيں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بڑے جھوٹ کی طاقت
ايڈولف ہٹلر نے ) (1925ميں اپنے  Mein Kampfميں لکھا" :کسی قوم
کا ايک بڑاحصہ ايک بڑے جھوٹ کو آسانی سے مان ليگا بہ نسبت ايک
چھوٹے جھوٹ کے۔" ہٹللر اس کام ميں بڑا ماہر تھا۔ وه جھوٹ بولنے کا
ماسٹر تھا۔ اس نے مزيد کہا:
بڑے جھوٹ ميں ہميشہ معتبر ہونے کی صالح ّيت ہوتی ہے؛
کيونکہ کسی قوم کے وسيع تر عوام بنيادی طور پر جذباتی
ہونے کے سبب ہميشہ جلد بہکاوے ميں آجاتے ہيں بجائے
اسکے کہ وه عقل سے کام ليکر ايسا کريں يا رضاکارانہ طور پر؛

ان کے ذھن ابتدائی دور کے انسانوں کی طرح بھولے ہوتے ہيں
اور وه بہت جلد چھوٹے کی بہ نسبت ايک بڑے جھوٹ کے شکار
روزمره کی زندگی ميں چھوٹے
ہو جاتے ہيں کيونکہ وه اپنے
ّ
چھوٹے جھوٹ بولتے رہتے ہيں اور کسی بڑے جھوٹ بولنے
ميں شرم محسوس کرتے ہيں۔ ان کے دماغوں ميں کبھی يہ بات
نہيں آسکتی کہ وه بہت ہی بڑے جھوٹ گھڑسکيں ،اور وه يہ بھی
نہيں مان سکتے کہ کوئی دوسرا اسقدر ڈھٹائی کا مالک ہو سکتا
ہے کہ وه سچ کو رسواکن اندازميں تڑوڑ مڑوڑ سکتا ہے۔ اگر
حقيقت ان کے سامنے بھی آجائے کہ يہ سب کچھ ايسے ہے تب
بھی وه تامل سے کام ليں گے اور يہی سوچتے رہيں گے کہ اس
کی کوئی اور وضاحت بھی ہو سکتی ہے۔ بھدّ ے اندازميں ڈھٹائی
سے بوال ہؤا جھوٹ اپنے پيچھے کچھ نشانياں چھوڑ جاتا ہے،
اس کو مکمل طور پر دبا دينے کے بعد بھی ،يہ ايک ايسی حقيقت
ہے جو دنيا کے ماہر جھوٹ ساز اور ملکر سازشيں کرنے والے
جھوٹ بولنے کے ماہر فنکار بھی جانتے ہيں۔
ہٹلر کے بارے ميں آپکی ناپسنديدگی کہيں ان الفاظ کی صداقت کو
دھندال نہ دے۔ جہاں کسی بات کو کريڈٹ جاتا ہو تو ضرور ہميں اس
بات کا کريڈٹ دينا چاہئے۔ ہٹلر نے ايک سچے فالسفر کی طرح بڑے
جھوٹ کی طاقت کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح اس کی مدد سے
کروڑوں لوگوں کو بيوقوف بنايا جا سکتا ہے۔

ايک اور اچھا بيان جارج اورويل کی طرف سے ہے جو سياست اور
انگريزی زبان کا مصنف ہے۔ اس نے لکھا " :سياسی زبان۔۔۔۔۔۔ اس لئے

بنائی گئی ہے کہ جھوٹ کو توانا اور برحق بنائے اور قتل کوعزت دے
اور خالص ہوا کو استحکام بخشے۔"
بڑے جھوٹ اتنے اجنبی ہوتے ہيں کہ سننے واال اکثر چونک جاتے ہيں۔
بہت سے لوگ اس کے اہل ہی نہيں ہوتے کہ وه اس کا مکمل جائزه لے
سکيں۔ اور جب جھوٹ انتہائی بڑا ہو تو ايک اوسط درجے کا انسان
ورطہ حيرت ميں ڈوب جائيگا کہ کيسےکوئی اتنی ڈھٹائی اور بيباکی
ميں ايسی بات کہھ سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے سنگين قسم کی تين
صورتيں ہيں جن ميں سے ايک کے چناؤ کا مشکل فيصلہ آپکو کرنا
ہے :وه شخص ،جو يہ کہھ رہا ہے ،يا تو ضرور وه پاگل ہے ،کوئی نيم
حکيم ہے يا پھر وه سچ کہھ رہا ہے۔ اب ،کسی بھی وجہ سے ،جيسا کہ
اس شخص کيلئے آپکے دل ميں اسکی تعظيم  ،اس کی کرشمہ ساز
شخصيّت يا اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ،اس کو چھوڑ دينے کا خيال
بھی آپ کی برداشت سے باہر ہوگا ،اور يہ کہ دراصل اسکا ذھنی توازن
درست نہيں يا وه ايک شيخی خورا عطائی ہے؟ پھر آپ کے پاس ايک
ہی چوائس ره جاتا ہے کہ آپ اس کی ہر بات کا يقين کريں خواه جو
کچھ وه کہھ رہا ہے ايک پاگل پن ہی ہو۔
بڑا جھوٹ ہمارے عمومی شعور کے ذريعے سچ جاننے کے پيمانے کو
ہی تترّ بترّ کرديتا ہے۔ يہ ايسے ہے جيسے کلو تک وزن کرنے کے
کنڈے پر آپ ٹنوں کا وزن ڈال ديں۔ وه وزن کی درست پيمائش بتانے
سے قاصر ہوگا۔ وزن بتانے والی سوئی شايد صفر پر ہی رک جائے،
اسلئے۔ جيسا کہ ہٹلر نے درست سمت ميں رہنمائی کی کہ بڑا جھوٹ
اکثر چھوٹے جھوٹ سے زياده معتبر ہوتا ہے۔

جب محمد نے اپنی ساتويں آسمان پر جانے کی روئيداد سنائی ،پہلے پہل
ابوبکر کو دھچکا لگا۔ ايسےلگا جيسے يہ مکمل پاگل پن ہے۔ اس کے
پاس دو راستے تھے :ايک تو يہ کہ وه مان لے کہ جو اسکا بھروسہ مند
دوست ہے ،جسکو اس نے بطور پيغمبر مانا اور تعظيم دی اور اس کی
خاطر اس نے اپنے مال اور ّ
عزت کی قربانی دی ،اپنے تمسخر اڑآئے
جانے کو برداشت کيا ،وه عجيب و غريب ناقابل عمل خياالت کا حامل
ہے يا جھوٹا ہے ،يا پھر وه اس کی خيالی داستانوں پر يقين کرلے اور
اس پر بھی کہ جو بھی وه کہے درست ہو گا۔ اس کے پاس کوئی
درميانی مقام نہيں تھا۔
ابن اسحاق کہتا ہے جب محمد نے اپنے خيالی نظارے کا دوسروں سے
ذکر کيا " ،بہت سے مسلمان منکر ہو گئے۔ کچھ لوگ تو ابوبکر کے
پاس گئے اور کہا ' ،تم اپنے دوست کے بارے ميں کيا سوچتے ہو؟ وه
حلفيہ طور پر کہھ رہا ہے کہ وه گذشتہ رات يروشلم گيا اور وہاں نماز
ادا کی اور مکہ واپس آگيا! اس نے جواب ديا کہ وه پيغمبر کے بارے
ميں غلط بيانی سے کام لے رہے ہيں ،ليکن انہوں نے کہا عين اسی وقت
تو وه مسجد ميں تھا ،لوگوں کو اس کے بارے ميں بتا رہا تھا۔ ابوبکر
نے کہا ' ،اگر وه ايسا کہھ رہا ہے تو وه ٹھيک کہھ رہا ہے۔ اور اس ميں
تعجّ ب کی کيا بات ہے؟ وه مجھے  Vکے ساتھ کی ہوئی بات چيت بھی
بتاتا ہے ،عرش سےزمين پر اتری ہوئی ،جو اس پر دن يا رات ميں
کسی گھڑی بھی نازل ہوتی ہے اور ميں اس پر يقين رکھتا ہوں۔ وه اس
سے کہيں زياده غيرمعمولی ہيں جن پر تم ہچکچاہٹ کا اظہار کررہے
ہو۔"

منطق کسی بھی سقم سے پاک ہے۔ ابوبکرجو کہھ رہاتھا وه يہ ہے کہ
جب آپ عقل کا استعمال چھوڑ ديں اور نامعقول باتوں پر يقين کرنا
شروع کرديں ،تو پھر آپ کسی بھی بات کا يقيں کرسکتے ہيں۔ ايک
دفعہ جب آپ اپنے آپ کو بيوقوف بننے پر آماده کرليتے ہيں  ،تو پھر
آپکو اس امر کی تياری کرلينی چاہئيے کہ آپ ال متناہی طور پر بيوقوف
بنيں گے کيونکہ بيوقوفی کی کوئی حد نہيں ہوتی۔ کتنے لوگ ہيں جو
ايک  54سالہ بوڑھے آدمی کو اپنی  9سالہ لڑکی کے ساتھ ہمبستری کی
اجازت دے سکتے ہيں؟ ابوبکر نے ايسا کيا۔ اس کے لئے ضروری ہے
کہ آپ انتہا درجے کے بيوقوف ہوں۔ اتنی بڑی بيوقوفی صرف اسی
وقت ممکن ہے کہ جب آپ اندھے اعتقاد کے مالک ہوں۔
ہميں يہ بھی ياد رکھنا چاہئے کہ ابوبکر نے اسوقت تک اپنی بہت ساری
دولت محمد اور اس کے نصب العين پر اٹھا رکھی تھی۔ اس شخص کا
بہت کچھ داؤ پر لگا ہؤا تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر ،اس کے پاس اس کے
عالوه کوئی چاره نہيں تھا کہ وه سب کچھ کرتا رہے جو بھی محمد نے
اسے کہا ہو۔ اس بات کا يقين کرنا کہ اسکے ساتھ دھوکہ ہؤا ہے اسکا
خيال بھی اس کيلئے بہت تکليف ده تھا۔ وه اپنی بيوی کو کيسے اس کی
وضاحت کرسکتا تھا؟ وه مکہ کے عقلمند لوگوں کو کيسے يہ بات
سمجھا سکتا تھا جو اس پر ہنس رہے تھے اور اسے کہھ رہے تھے کہ
تم تو بيوقوف ہو؟ ابوبکر کے لئے واپسی کے دروازے بند ہو چکے
تھے۔ اسے اپنے وقار کی حفاظت کرنا تھی اور اسکا مطلب يہ ہے کہ
اس کو کسی بھی قسم کے شک کو واپس دھکيلنا تھا۔ وه سب کچھ جو
وه کرسکتا تھا وه بس يہی تھا کہ اس کا اعتقاد مزيد گہرا ہوتا جائے اور
وه اندھا دھند محمد کی پيروی کرے اور اسی سمت چلتا جائے جہاں وه
اسے لے جائے ــ اپنے ضمير کو چپ کرانے کيلئے اور اپنے آقا کی ہر

خواب خيالی پر يقين کرنے کيلئے۔ جب آپ اپنا سب کچھ کسی پر چھوڑ
ّ
تشخص ختم ہو جاتا
ديں اور اس کيلئے اتنی قربانياں ديں ،تو آپ کا اپنا
ہے اور آپ اس کے ہاتھ ميں پتلی بن جاتے ہو۔ يہ ہے وه جو فرقوں
کے رہبر اپنے حق ميں رائے رکھنے والے سے طلب کرتے ہيں۔
صرف اسی قسم کی وفاداری ہی خود پرستوں کی خواہشات کو تسکين
ديتی ہے۔
ہٹلر ،سٹالن اور کئی اور جابّر ليڈر پاگل تھے۔ جنہوں نے انکا پاگل پن
ديکھا تھا وه دوسروں کے ساتھ اس کے بارے ميں کوئی سرگوشی بھی
نہيں کر سکتے تھے۔ جابّر رہبروں کی "عالی عقلی" ان کا نا نظر آنے
واال شہنشاہی چوغا ہے۔ اس کے حّ واری اسکی خوبصورتی کی ستائش
کا ڈھونگ رچاتے ہيں۔ جو انکے قريبی حلقے کا حصہ نہيں ہوتے وه
ان دوسرے لوگوں کے يقين کامل کے سبب انکے گرويده ہو جاتے ہيں۔
اسی لئے بڑا جھوٹ دوام پکڑتا ہے اور اس پر کسی قسم کی تنقيد بھی
گواره نہيں کی جاتی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تش ّدد کا استعمال
پختہ يقين ہونے کے عالوه ايک ذھنی مريض کاذب اپنے جھوٹ کا دفاع
کرنے کيلئے ہر وقت تش ّدد کرنے کيلئے تيار رہتا ہے۔ اپنے دعوے کو
منوانے کيلئے طاقت کا استعمال ايک منطقی دھوکہ ہے جس کا
اکثرآمروں نے بڑی کاميابی سے استعمال کيا ہے۔ اس دھوکے کو
انگريزی ميں  Argumentum and baculumکہا جاتا ہے۔ يہ اس وقت
وقوع پذير ہوتا ہے جب کوئی شخص طاقت کے استمال ميں يا اس کے

دھمکاوے ميں پناه ڈھونڈتا ہے تاکہ وه دوسروں کو اس سمت ميں
دھکيل سکے جہاں وه اس کے مطلوبہ مقاصد کو سمجھ ليں۔
 Argumentum de baculumکی تعريف ان الفاظ ميں کی جاسکتی
ہے " جس کی الٹھی اس کی بھينس"۔ يہ دھمکی بالواسطہ ايسے ہے:
• تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کردو۔ )قرآن (9:5
• ميں ابھی ابھی کافروں کے دلوں ميں رعب و ہيبت ڈالے
ديتا ہوں :تو انکے سر مار کر اڑا دو اور انکا پور پور مار
کر توڑ دو۔ )قرآن (8:12
اور بلواسطہ ايسے ہے:
• اور جنہوں نے کفر کيا اور ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور کفر
کيا وه جہن ّمی ہيں۔
• اور وه)جس نے کفر کيا( اس کے لئے دنيا ميں ذلت ہے اور
قيامت کے دن ہم اسکو عذاب آتش سوزاں کا مزه چکھائيں
گے۔
• اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں سے کفر کيا انکو ہم
عنقريب آگ ميں داخل کريں گے ،جب انکی کھاليں گھل اور
جل جائيں گيں تو ہم اور کھاليں بدل دينگے تاکہ ہميشہ
عذاب کا مزه چکھتے رہيں۔ بيشک خدا غالب حکمت واال
ہے۔ )قرآن(4:56
دھمکی بڑے جھوٹ کو البدی ڈرامائی حّ س فراہم کرتی ہے۔ اسکا اثر
اسقدر گہرا ہوتا ہے کہ کوئی اس سے التعلق نہيں ره سکتا۔ " کيسے
کسی کو اتنا يقين ہو سکتا ہے کہ  Vاس کو عذاب ميں مبتال کرديگا اگر

وه اس پر ايمان نہيں رکھتا۔" يا " يا کيونکر کوئی شخص بہت سارے
لوگوں کو محض اسلئے قتل کرديگا کہ وه  Vپر ايمان نہيں رکھتے؟"
آپ اس پر حيران ہوتے ہيں اور اوندھے منہ داخل ايمان ہو جانے کے
امکانات بڑھ جاتے ہيں جو دھمکيوں کی عدم موجودگی ميں نہ ہوتا۔
آرگومينٹم ايڈ بيکولم اپنا کام کر گيا۔ انتہا درجے کا تشدد انتہا درجے کی
قائل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شمالی کوريا کے باسی حرف بحرف
اپنے ليڈر کم جنگ  IIکی پرستش کرتے ہيں۔ تيقن کا يہ مقام ايک آمر
کے انتہائی پر تشدد ہونے اور انکار کی قطعی کوئی گنجائش نہ ہونے
کے سبب ملتا ہے۔ جب آپ کے وجود کا دارومدار ہی ايمان پر ہو تو آپ
کسی چيز پر بھی ايمان لے آئيں گے۔
جب شوکو اساحارا کے پيروکاروں کو حکم مال توانہوں نے ٹوکيو
جانے والے زير زمين راستوں ميں بے گناه لوگوں کو ہالک کرنے کی
خاطرسرن گيس چھوڑ دی ،کسی نے بھی اس مکروه حکم پر کوئی
سوال نہيں کيا۔ انہوں نے اپنے ضمير کو مار ديا اور اس کو اپنے گرو
کی عظيم تر حکمت کی نشانی سمجھ کر مان ليا۔ ان کے سامنے دو
راستے تھے :يہ مان ليں کہ وه پاگل ہے ،اور انکو بيوقوف بنايا گيا ہے،
اور تسليم کرليں کہ ان کی قربانياں رائيگاں گئيں ،يا اپنے آپ کو منا ليں
کہ اس آدمی کی عقل اتنی عظيم ہے کہ وه اس کی گہرائی تک پہنچ ہی
نہيں سکتے اسلئے انکو اس پر کوئی سوال نہيں کرنا چاہئے۔ ان لوگوں
نے اساحاره کے ساتھ رہنے کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ ديا۔ انہوں
نے واپسی کے تمام راستے بند کر ديئے۔ ان کے پاس پيچھے کچھ نہيں
بچا تھا ،وه اسکو چھوڑ کر کہيں نہيں جاسکتے تھے۔ کيونکہ اساحارا پر
انگلی اٹھانا اور اس کا انکار کرنا ناقابل برداشت تھا ،اس لئے ان کے
پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اسکے کہ وه اس بات

پر يقين کرليں کہ وه جو کچھ کہتا ہے وه درست ہے۔ انکو کوئی شک
پيدا ہوتا تو وه اس جھٹک ديتے اور اپنے آپ کو مجبور کرتے کہ ہميں
اسی پر ايمان رکھنا ہے۔
ڈاکٹر اکيو ہائياشی ايک نامی گرامی ڈاکٹر تھا وه اسا حارا کا ايک
پرجوش پيروکاربن گيا تھا۔ وه ان پانچ لوگوں ميں سے ايک تھا جنکو
حکم مال تھا کہ وه ٹوکيو کے زيرزميں راستوں ميں زہريلی سرن گيس
نصب کريں۔ ہائياشی ايک تربيّت يافتہ فزيشن تھا اور اس نے منافقانہ
حلف وفاداری اٹھا رکھا تھا کہ وه لوگوں کی زندگياں بچائے گا۔ ايک
مقام پر ،مہلک مواد کے پيکٹوں کو پنکچر کرنے سے پہلے اس نے
ايک عورت کو اپنے سامنے بيٹھے پايا اور ايک لمحے کيلئے وه
وسوسے ميں پڑا۔ اسکو پتہ تھا کہ وه اس عورت کی موت کا سبب بننے
واال ہے۔ ليکن پھر اس نے يکلخت اپنے ضمير کو سال ديا اور اپنے آپ
کو قائل کرليا کہ اساحارا بہتر جانتا ہے ،اور اس کيلئے يہ درست نہيں
ہوگا کہ وه اپنے آقا کی عقل پر سوال اٹھائے۔
اومير ايک  16سالہ لڑکا تھا جو ايک جنگ ميں محمد کے ہمراه تھا۔
محمد بہت تابدارانہ اندازميں شہادت کا ذکر کررہا تھا کہ اس لڑکے کے
من ميں جوش شہادت جاگ اٹھا۔ اس کی مٹھی ميں جو کھجوريں تھيں وه
اس نے پرے پھينکيں ،جو وه کھا رہا تھا ،اور وه جوش ميں پکارا" کيا
يہ ہے وه چيز جو مجھے جنت سے دور رکھے ہؤے ہے ؟ فی الواقع،
ان ميں سے ميں کوئی اور نہيں چکھوں گا ،جب تک کہ ميں اپنے رب
سے مل نہيں ليتا!" ان الفاظ کے ساتھ ہی ،اس نے تلوار نکالی ،اور
دشمنوں کی صفوں ميں جا گھسا ،اور جلد ہی اسے وه قسمت مل گئی
جس کی اسکو حرص تھی۔

ايک دفعہ جب تم ايمان لے آؤ تو تم ہر ايسے خيال کو رّ د کرديتے ہو
جس ميں يہ انديشہ ہو کہ تم اپنے محبوب پيغمبر کو جھوٹا سمجھ رہے
ہو۔ ذھنی مريضوں کا کوئی ضمير نہيں ہوتا۔ وه جھرٹ بول سکتے ہيں
اور وه الکھوں لوگوں کو بال تاسفّ موت کے گھاٹ اتارنے کی
صالحيّت رکھتے ہيں ۔ وه اسکو اپنا استحقاق سمجھتے ہيں۔ ہٹلر کو يقين
تھا کہ وه  Vکا کام کررہا ہے۔ اس کے بيانات ميں سے ايک الہامی بيان
اس امر کی وضاحت کرديتا ہے۔ اس نے لکھا:
اس لئے آج ميں يقين کے ساتھ کہھ سکتا ہوں کہ اپنے خدا کی
منشاء پر چل رہا ہوں :يہوديوں کے خالف اپنا دفاع کر کے ،ميں
اپنے خدا کا کام کر رہا ہوں۔
آيت  Vمنتظری ،جس کے بارے ميں اس وقت تک يہ سمجھا جاتا رہا
کہ وه خمينی کا جانشين ہوگا ،جب تک کہ ان کے درمياں اختالفات پيدا
نہيں ہوئے ،اس نے اپنی سرگذشت ميں لکھا کہ جب خمينی نے 3000
سے زياده نافرمان لڑکوں اور لڑکيوں کے قتل عام کا حکم ديا ،تو اس
نے اعتراض کيا۔ خمينی نے کہا کہ وه خود  Vسے اس بات کا جوابده
ہوگا اور منتظری کو چاہيئے کہ اپنے کام سے کام رکھے۔ خودپرست
ذھنی مريض اپنے تمام برے اعمال کوپوری طرح درست سمجھتے ہيں
اور وه پہلے شخص ہوتے ہيں جو خود اپنے جھوٹ پر ايمان التے ہيں۔
ہٹلر نے بہت سے جرمنوں کی اعانت محض ايک بڑے جھوٹ کے ايما
پہ حاصل کی۔ ہٹلر ايک دم بخود کردينے واال مقرر تھا۔ جب وه بولتا
تھا ،اس کی آواز مسلسل اونچی ہوتی جاتی تھی ،جيسے جيسے وه
جرمنی کے ممکنہ دشمنوں پر اپنا غصہ نکال رہا ہوتا تھا۔ اس نے
جرمنوں کی حب الوطنی کو بيدار کيا۔ اس کا يہ خيال کہ جھوٹ جسقدر

بھی بڑا ہوگا اتنی ہی اس کی پذيرآئی ہو گی ،درست ثابت ہؤا۔ الکھوں
جرمنوں نے اس کے جھوٹ کو سوئيکار کيا۔ وه اس سے محبت کرنے
لگے اور اس کی شعلہ فشاں تقريروں کو سن کر آبديده ہو جاتے۔
ابن سعد ايک حديث کو بيان کرتا ہے جس سے محمد اور ہٹلر کے
درميان مماثلت واضع ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھا:
خطبوں کے دوران ،جيسے جيسے اس کی آواز بلند ہوتی جاتی
اس کی آنکھيں سرخ ہوجاتی اور وه غصے سے بولتا جيسے کہ
امير لشکر اپنی فوجوں کو تنمبيع کرر ہا ہو' ميں اور رست خيز
ان دو انگليوں کی طرح ہے) شہادت کی انگلی اور درميانی انگلی
کی طرف اشاره کرتے ہوئے(۔' وه کہتا تھا ' بہترين رہنمائی محمد
کی رہنمائی ہے اور بدترين چيز اس ميں تبديلياں کرنا ہے اور
تبديليوں کا نتيجہ ہے غارت ہونا'۔
ايسے ہی موقعوں پر سعد کا کہنا ہے " :اپنے خطبوں کے دوران پيغمبر
چھڑی کا استعمال کرتا تھا"۔ ) شايد يہ اپنا دب ّدبہ ظاہر کرنے کا طريقہ
تھا(
دوسروں کا جوڑ توڑ کے ذريعے اس قدرکڑے استعمال کا ہم اور آپ
جيسے لوگوں ميں ملکہ نہيں ہے کہ سيکھ جائيں اور اس کے ماہر ہو
جائيں۔ ہماری سب سے بڑی " نا اہلی" ہمارا ضمير ہے۔ اس طرح کی
اہليّت خودپرست ذھنی مريضوں ميں ہو سکتی ہے جنکا کوئی ضمير
نہيں ہوتا۔ ہٹلر ،ماؤ ،پول پوٹ ،سٹالن اور محمد جيسے خود پرست جو
ضمير سے خالی ہوتے ہيں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وه ترش رو ہوگيا
اسالمی معاشرے بد عملی ،بزرگ /خاندان پرستی ،زن بيزاری اور آمر
پرستی کا شکار ہيں۔ صرف عورتوں کے ساتھ ہی برا سلوک نہيں کيا
جاتا ،بچوں کو بھی اکثر بدعملی کا نشانہ بنايا جاتا ہے ،انکو مارا پيٹا
جاتا ہے اور انکی تضحيک کی جاتی ہے۔ اس کے نتيجے ميں وه بڑے
ہو کر ڈرے ڈرے رہتے ہيں ،ان ميں خودتکريمی پست درجے کی ہوتی
ہے ،ان ميں طمطراق کی ہوائی سوچيں اور خود پرستی کے مرض کی
عالمات ظاہر ہو رہيں ہوتيں ہيں۔
ميرے ايّام جوانی ميں ميرا ايک افغانی دوست تھا جس ميں اسطرح کی
خوبياں پائی جاتی تھيں۔ ايک دن اس نے مجھے بتايا کہ وه ايک " ہٹلر
بننا" چاہتا ہے۔ ہٹلر اسالمی ممالک کی ايک ہردلعزيز ہستی ہے۔ ميں اس
احمقانہ بات پر خفا ہؤا اور اس پر اپنا نقطہ نظر بتا کروہاں سے چل ديا۔
ميرے سے دوستی کے کھس جانے کے خوف سے ،وه اگلے دن ميرے
پاس چال آيا اور مجھ سے کہنے لگا پچھلی رات ميں نے خواب ميں
ديکھا کہ پيغمبر ميری نقص بينی کرتے ہوئے مجھے کہھ رہے ہيں کہ
تمہيں تو "روحانی ہٹلر" بننا ہے۔ يہ احمقانہ روّ يہ خود پرستی کے
مرض ميں مبتال ايک شخص کی ذھنی سوچ کی مثال فراہم کرتا ہے۔
خود پرست جوڑتوڑ کے بادشاه ہوتے ہيں۔ وه ہميشہ آپ سے ايک قدم
آگے ہی ہوتے ہيں۔ قرآن ميں ايک بہت ہی دلچسپ سورة عبس) ،وه
ترش رو ہوگيا( ہے ،جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کا بھی وہی
بيمارانہ طرز فکر تھا۔

شروع شروع کے مسلمان زياده تر غالم يا باغی قسم کے نوجوان
چھوکرے تھے جن کا معاشرے ميں کوئی مقام نہ تھا۔ محمد کو اسکا
علم تھا اور اپنے مقصد کو سنجيدگی فراہم کرنے کی غرض سے اس
کے لئے الزم تھا کہ چند بااثر لوگوں کو ساتھ مالئے۔ ابوبکر کا ساتھ
مل جانا خديجہ کے اثرورسوخ کے سبب تھا۔ جہاں تک اسکا تعلق تھا،
وه ايسے ہے کہ اگر خديجہ جيسی اہم شخصيّت نے اسالم قبول کرليا
ہے تب تو ضرور يہ سچ ہی ہو گا۔ جيسے ہی ابوبکر مسلمان ہؤا عمر
کا مسلمان ہوجانا آسان ہو گيا اور پھر چل سو چل۔ منطق کی زبان ميں
اسے  argumentum ad verecundiamيا منصب کی کشش کہتے ہيں۔
يہ ايک ايسا مغالطہ ہے جس ميں کسی اخذ کرده نتيجے کو جواز فراہم
کرنے کيلئے کسی اہم آدمی کی تعريف کا سہارا ليا جائے۔ مسلمان اکثر
اسی مغالطے ميں پناه ڈھونڈھتے ہيں۔
اپنے مشن کے اوائل ميں ،ايک دفعہ محمد مکہ کی اشرافيہ ميں بيٹھا تھا
اور انکو اپنے دعوی کے بارے ميں قائل کرنے کی کوشش کررہا تھا۔
اس کے پيروکاروں ميں سے ايک ،ابن ا ّم مکتم نامی بوڑھا نابينا
شخص ،اس کے پاس ايک سوال ليکر آيا۔ محمد کو اس کی مداخلت پسند
نہ آئی اور اس نے منہ موڑ ليا۔ اس کے گرد بيٹھے لوگوں نے اس ہتک
عزت کا نوٹس ليا۔ انہوں نے اسکے دوہرے معياروں اور منافقت پر
اسکو تنقيد کا نشانہ بنايا۔ محمد کے پاس اس پريشان کن صورت حال
سے باہر نکلنے کا کوئی طريقہ نہيں تھا سوائے اسکے کہ  Vاس کی
خود کو برترسمجھنے والے رعب کو درست قرار دے ديتا۔ اگلے ہی دن
اس نے دعوی کيا کہ اسے ايک سورة نازل ہوئی ہے جس ميں  Vنے
اسے ايک اندھے کو نظرانداز کرکے امير آدميوں کو متاثر کرنے کی
کوشش پر دانٹا ہے۔

محمد ترش رو ہوئے اور منہ پھير بيٹھے۔
کہ ان کے پاس ايک نابينا آيا۔
اور تم کو کيا خبر شايد وه پاکيزگی جاصل کرتا۔
يا سوچتا تو سمجھانا اسے فائده ديتا۔
جو پروا نہيں کرتا۔
اسکی طرف تو تم توجہ کرتے ہو۔
حاالنکہ اگر وه سنورے تو تم پر کچھ الزام نہيں۔
اور جو تمہارے پاس دوڑتا آيا۔
اور خدا سے ڈرتا ہے۔
اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔
ديکھو يہ قرآن نصيحت ہے۔
پس جو چاہے اسے ياد رکھو۔
قابل ادب ورقوں ميں لکھا ہؤا۔
جو بلند مقام رکھے ہوئے اور پاک ہيں۔
ايسے لکھنے والوں کے ہاتھوں ميں۔)قرآن ( 80:1-15
ان آيات ميں محمد اپنے اوپر الزام لے رہا ہے بلکہ اپنے  Vکو بھی
اپنی سرزنش اور اظہار انکساری کرنے کيلئے بيچ ميں ال رہا ہے۔ پھر
بھی ،بطور ايک خودپرست اسکو اپنے عيب بينوں پر زياده الزامات

دھرنے ہيں جو آيت  17سے آگے بيان ہيں ،اس ميں اس نے ان لوگوں
کوطعنے ديئے اور ان پر اپنا زہرآلود غصہ نکاال ہے جو اس پر ايمان
النے سے انکاری تھے۔
اگرچہ يہ سورة محمد کے خودپرستانہ روّ يئے کی ايک اور عالمت ہے،
مسلمان اس کو اس طرح نہيں ديکھتے۔ وه اس کے مچھلی کا شکار
کرنے والے داؤ پيچ ميں اٹک چکے ہوتے ہيں ،اور اسکو وه اسکا
خلوص سمجھ رہے ہوتے ہيں۔ اس سے کہيں پرے؛ اس کو اس نظر
سے ديکھنا چاہيئے کہ وه صرف نقصان کا ازالہ تھا۔ محمد کے پاس
اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اسکے کہ وه اس الزام کو قبول کرلے۔ تم
کس طرح کسی پر الزام دھر سکتے ہو اگر اس نے پہلے سے ہی اسے
قبول کرليا ہو؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کيوں ہر کوئی محمد کی تعريف کرتا ہے؟
ايک ايسا سوال جو مسلمانوں کو ٹھٹکتا ہے وه ہے اگر محمد اتنا ہی برا
ہے تو کيوں اس کے حوّ اری اس کی اسقدر تعريف کرتے ہيں؟ کيوں
کوئی بھی اس کی مالمت کی بات نہيں کرتا ،اس کے انتقال کر جانے
کے بعد بھی؟
بس اسکا جواب يہ ہے کہ ايک ايسے معاشرے ميں جہاں شخصی
فرقوں کی پرستش کی جاتی ہو ،دل کی بات کہھ دينا اتنا آسان نہيں ہوتا۔
سچ بولنا آپکے حق ّہ پالی بند ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے ،اس سے

بھی برا ہوسکتا ہے ،آپ کی جان بھی جاسکتی ہے۔ لوگوں کی اکثريت
بھيڑچال کی عادی ہوتی ہے اور وه بہاؤ ميں بہھ جاتے ہيں۔ وه جو
مخالف نقطہ نظر کے حامل ہوتے ہيں انکو اپنا منہ بند رکھنا پڑتا ہے
تاکہ انکا سر کندھوں پر سالمت رہے۔
عبد mابن ابی ساره ،جو کاتبين وحی ميں سے ايک تھا ،مدينہ سے فرار
ہو کر مکہ ميں پناه حاصل کرلی اور وہاں جاکر اس نے اس راز سے
پرده اٹھايا کہ محمد خود قرآن گھڑتا ہے۔ جب محمد نے مکہ فتح کيا اس
نے ابن ابی ساره کو تالش کيا اور اس کے قتل کا حکم دے ديا ،حاالنکہ
اس نے اعالن کيا ہؤا تھا کہ اگر لڑائی کے بغير اہل مکہ ہتھيار ڈال ديں
تو کسی کو قتل نہيں کيا جائيگا۔ ابن ابی ساره کی زندگی کا بچاؤعثمان
کے بيچ بچاؤ کا مرہون منت ہے جو کہ اسکا رضائی بھائی تھا۔ جب
عثمان نے مداخلت کی ،محمد چپ ہو گيا۔ اس کے ساتھيوں نے سوچا
محمد رضامند ہو گيا ہےاور اس نے ابن ابی ساره کو جانے ديا ہے۔ اس
کے بعد اس نے شکايت کی کہ وه اسلئے چپ رہا کيونکہ وه عثمان کی
درخواست کو ر ّد نہيں کرسکتا تھا ،ليکن اس چيز کی توقع رکھتا تھا کہ
اس کے پيروکار اس کے دماغ کو سمجھ ليں گے اور اسے قتل
کردينگے۔ کيسی منافقت ہے !
جب ناقدين کو خاموش کرديا جاتا ہے ،چاپلوسيئے اور جوتے چاٹنے
والے اپنے آ پکو محبوب بنانے کی غرض سے اپنے ليڈر کی قصيده
سرآئی ،بے جا تعريف اور پھالنے ميں مشغول ہو جاتے ہيں۔ عراقيوں
کی کثير تعداد ص ّدام سے نفرت کرتی تھی ،پھر بھی بہت سے لوگ
عراق ميں اس کے بارے ميں اسکی تعريفيں سننا چاہتے تھے ،ابھی
جب وه اقتدار ميں تھا۔ ايک خودپرست حقيقت سے اتنا دور جاچکا ہوتا

ہے کہ وه انہيں تعريفوں پر يقين کر بيٹھتا ہے اور يوں وه خودفريبی کا
شکار ہو جاتا ہے۔ چونکہ محمد کے بارے ميں يہ ايمان ہے کہ وه
پيغمبر ہے ،اور اس کی دہشت کا دور حکومت اس کی وفات کے بعد
بھی ختم نہيں ہؤا۔ جو اس کے بڑے جھوٹ کے شکار ہوچکے ہيں
انہوں نے اسکی دہشت کو دوام بخشا ،اور اس کے خالف اٹھنے والی
ہر آواز کو خاموش کروا ديا ،بالکل ايسے ہی جيسے اب ہو رہا ہے۔
جيسے ہی ان سب لوگوں کا انتقال ہو گيا جو محمد کو شخصی طور پر
جانتے تھے ،اس کے بعد ميں آنے والی نسلوں کے پاس سچ جاننے کا
کرئی ذريعہ نہ تھا اور وه اسی پر يقين کرتے آئے اور يوں جھوٹ آگے
سے آگے پھيلتا گيا۔ محمد کی وفات کے بعد ،م ّدح سراؤں نے اس کی
جاپلوسی جاری رکھی ،اور اسکی تعريفوں کے پل باندھ کر اسے آسمان
پرچڑھا ديا ،اور يہاں تک کہ اسے کئی معجزات کے ساتھ بھی نواز ديا۔
اس سے انکی عزت ميں اضافہ ہؤا اور وه پارسائی کا رتبہ حاصل کر
گئے۔ محمد کے ساتھ کئی ايسے معجزات بھی منسوب کئے جاچکے ہيں
جن کے بارے ميں وه بذريعہ قرآن تسليم کرچکا ہے کہ اس کيلئے ايسا
کرنا ممکن نہيں۔
چوده سو سال گذر جانے کے بعد بھی ،کروڑوں مسلمان اسی طرح
کررہے ہيں جيسا کہ محمد کررہا تھا جب وه مدينہ ميں تھا۔ جو لوگ اس
سے کے مخالف ہيں وه بات کرنے سے خائف ہيں ،اور انہيں فوری
طور پر چپ کروا ديا جاتا ہے ،جبکہ پيغمبر کی " اوصاف" بيان
کرنے ،حمد و ستائش اورچاپلوسی کی چاکری جاری رکھنے والے قابل
تعظيم ٹھہرائے جاتے ہيں۔ سچ کی فتح تعريفوں اور منافقت سے بھرے
اس جبّری ماحول ميں کيسے ممکن ہے؟

بہت سی کہانياں موجود ہيں جن ميں ناقدين محمد کو قتل کردينے کی
احکامات مجود ہيں اور عمر کے بارے ميں بھی ،جو کہ محمد کا دست
راست تھا ،اور جو ہر وقت اپنے آقا کے اس حکم کا منتظر رہتا تھا کہ
کوئی اس کے آقا کی حکم عدولی کرے اور تلوار کھينچ کر اسکا سر تن
سے جدا کردے۔ محمد نے شتائش گری کی حوصلہ افزائی کی
اورآزادانہ سوچ اور تنقيد کو موجب سزا قرار ديا۔ لوگ اس جبّر ميں
جکڑے ہوئے ماحول ميں گھر گئے اور آخرکاراس کے ملکوتی
اوصاف پر ايمان لے آئے اور ان پر اعتقاد اصلی اور حقيقی رنگ
اختيار کر گيا۔
حال ہی ميں ،سرجنز کی ايک ٹيم شمالی کوريا ميں موتيا کے مريضوں
کی امداد کرنے گئی۔ بينائی واپس آنے پر جوان اور بوڑھےقطاروں ميں
کھڑے ہو گئے ،سب سے پہلے ان لوگوں نے جو کام کيا وه تھا ڈکٹيٹر
کم جنگ  IIاور اسکے باپ کی ديوار پر لٹکی ہوئی تصوير کے
سامنےسجده شکر بجا النا ،يہ ديکھ کر ڈاکٹر دم بخود ره گئے جبکہ ان
کو ان ڈاکٹروں کا شکريہ ادا کرنا چاہئے تھا جنہوں نے انکی مدد کی
ناکہ ان دو ظالموں کی جنہوں نے انہيں کئی سال اندھا ہی رہنے ديا۔
محمد کا مشن جزوّ ی طور پر اسلئے پھيال کيونکہ اسکا ظہور اس وقت
پر اس مقام پر ہؤا جہاں پر جاہل ،توہم پرست ،اور جنگجو وطن پرستوں
کا بسيرا تھا۔ اسکو اپنے لوٹ مار پر مبنی مذھب کی پرورش کيلئے
جسطرح کے لوگ درکار تھے وه اسکے اوّ لين پيروکاروں کی شکل ميں
وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جنگجؤانہ وطن پرستی ،ہٹ دھرمی،
سرکشی ،خودبينی ،احساس بزرگی ،احمقانہ پن ،پھنـّے خانی ،اللچ،
شہوت پرستی ،زندگی سے بيزاری اور ديگر رزيل قسم کے اوصاف

جو کہ اسالم کے نشان تصديق ہيں وه پہلے سے ہی عرب ميں بطور
 materia primaپائے جاتے تھے۔ يہ اوصاف بعد ميں ان اقوام پر الگو
ہوگئے جو اسالم کا شکار بنے۔ وه جو پہلے سے ہی ايسے بنيادی
اوصاف رکھتے تھے جو کہ اسالم ميں پائے جاتے تھے انکو ايک
موافق ہموار زمين اور اپنے کجرو  ،مجرمانہ ذائقے کو ايک " الہامی"
تصديق مل گئی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرقوں کے رہبروں کا جنسی چسکا
ايک خوپرست جو بے پناه اقتدار کا مالک ہو ،ايک فرقے کے رہنما ميں
ايک قسم کا احساس استحقاق پيدا ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی جنسی من
مرضياں کرے جن کا اختيار وه اپنے پيروکاروں کو نہيں ديتا۔ محمد کے
اوصاف ميں ايک اور چيز شامل ہے جو اسے فرقوں کے پيشواؤں ميں
شامل کر ديتی ہے وه ہے اس کا اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال جس کے
تحت اس جنسی راحت کے حصول کی خاطر اپنے پيروکاروں کا
استعمال کيا اور ان عورتوں کا جو جنگوں ميں اس کے ہاتھ لگيں۔ اسے
جوان اور خوبصورت عورتوں سے رغبت تھی۔نيچے دی گئی ايک
فہرست عہد حاضر کے ان روحانی پيشواؤں کی ہے جن کو اسی طرح
کا جنسی چسکا تھا۔
• جم جونز) 1931تا  ،(1978پيپلز ٹيمپل کا بانی ،بہت سی عورتوں
کے ساتھ جنسی مراسم رکھے ،ان ميں سے چند ايک کے بچوں
کا باپ بھی بنا۔

•

•

•

•

•

ڈيوڈ قريش) 1959تا  ،(1993برانچ ڈيويڈئينز کا ليڈر ،اپنے
پيروکاروں کی جنسی زندگی کو پابند کرديا ،اور خود باره سال
تک کی عمر کی لڑکيوں سے بھی بياه رچاتا رہا کيونکہ عہدنامہ
قديم کے زمانے ميں يہ بلوغت کی عمر سمجھی جاتی تھی۔
چارلس مينسن ) 1934تا۔۔۔۔۔( اپنی بہت سی پيروکار عورتوں کے
ساتھ جنسی مراسم رکھے۔ ان ميں سے تين کے بچوں کا باپ بھی
بنا۔
رائل ) 1946تا۔۔۔( رائل ازم کا بانی ،سينکڑوں عورتوں سے
جنسی مراسم " ،۔۔۔ ہر دن ايک نئی ،تمام جوان اور خوبصورت
فدائين جن کا خيال تھا کہ ايک قسم کا خدا ہے"۔ اس کی پندره
سالہ سابقہ بيوی نے بتايا" ،۔۔۔۔ ماه و سال گذر جانے کے بعد ميں
نے يہ جانا کہ يہ ساری رائيلين تحريک زياده سے زياده جنسی
تسکين کيلئے ايک شعبده بازی تھی"۔
بھگوان شری رجنيش ) 1931تا  (1990کا اپنی پيروکار عورتوں
ميں سے چند ايک کےساتھ جنسی رشتہ تھا۔ ٹم گيسٹ کے
مطابق ،جس کی ماں نے اس وقت اس فرقے ميں شامل ہوئی جب
وه چار سال کا تھا ،اوشو موومنٹ کے گروپ ليڈر اکثر  14تا 15
سال کی عمر والی لڑکيوں کو جنسی عمل ميں شامل کرتے۔
ستھيا سائيں بابا) 1926تا۔۔۔۔(  Salon.comکے مطابق" ،۔۔۔بڑھتی
ہوئی تعداد وفادارياں ترک کرنے والوں نے جو اپنے پرانے آقا
کی يہ کہھ کر تحقير کررہے تھے کہ وه جنسی پريشان کننده تھا۔۔۔
اور يہاں تک کہ بچے باز بھی مگر اس کی پيروی ميں کوئی
رخنا نہيں پڑا۔

• کينتھ ايمانيؤل ڈائرز) 1922تا  (2007جسکا تعلق کينجا
کوميؤنيکيشن سے تھا اس پر الزام تھا کہ اس نے متع ّدد بار بچوں
کے ساتھ دست درازی کی ہے۔ اس کے عالوه اس کے اپنے
گروپ کی عورتوں کی کثير تعداد کے ساتھ بدفعلی کے الزامات
بھی تھے۔ انہی الزامات کی شنوائی کے دوران ہی اس نے
خودکشی کرلی۔

قسمت کا پھير
يہ صرف قست کا پھير تھا ،درحقيقت يہ انہيں کا ايک سلسلہ تھا جس
نے محمد کو وه مقام دے ديا جو اب اس کے پاس ہے۔ اس کی
پيدائش ايک محبت سے عاری ماں کے ہاں ہوئی ،اور زندگی کے وه
سال جو شخصيت سازی ميں بہت اہم ہوتے ہيں جہاں ايک بچے کو
بے لوث پيار کی ضرورت ہوتی ہے ،اس کی پرورش ايسے گھر
ميں ہوئی جہاں دوسروں کے بچے پالے جاتے ہيں اور وہاں اس نے
سيکھا کہ وه يتيم ہے۔ اور جب وه وقت آيا کہ ڈسپلن سيکھے ،اس
کے دادا اور چچا نے اسے خراب کرديا۔
ماہرين نفسيات کا خيال ہے خود پرستی پيدائشی بھی ہو سکتی ہے۔
اگرچہ ہميں اس کا يقين نہيں کہ آيا آمنہ ،محمد کی والده ،اين پی ڈی
کی مريضہ تھی يا نہيں مگر ہم يہ ضرور کہھ سکتے ہيں کہ وه
ايک نا پختہ ذھن کی ،خود غرض ،اور بے مہر عورت تھی جس
نے اپنے اکلوتے بچے کو غيروں کے ہاں پلنے کيلئے بھيج ديا
جبکہ بظاہر اس کا کوئی جواز نہ تھا۔ زندگی کے پہلے پانچ سالوں
ميں ملنے والے پيار کی تھوڑ ،اور بعد ميں ڈسپلن کا نہ ہونا،

نارسسٹک پرسنيليٹی ڈس آرڈر کا بڑا سبب بنتا ہے جو ايک ايسا
خاصہ ہے جس کا ثبوت اس کی تمام زندگی ہے۔
محمد اپنے بچپنے سے ہی تنہا تھا۔ اس نے خود کو دوسرے بچوں
سے دور ہی رکھا اورکوئی دوست بھی نہ بنايا۔ خديجہ سے شادی
جس کی وجہ سے اسے اہل مکہ کی نظروں ميں عزت ملی تب تک
وه تنہا ہی رہا۔ بلکہ شادی کے بعد بھی وه اپنا زياده تر وقت تنہا ايک
غار ميں گذارتا تھا۔ وه ان لوگوں کی صحبت ميں پر سکون نہيں تھا
جو اس کے ساتھ ہمسری کا سلوک کرتے تھے۔ وه صرف اسوقت
مطمئن ہؤا جب وه توجع کا مرکز بن گيا۔ وه صرف اپنے پيروکاروں
کے ساتھ ہی آرام ميں تھا جنکو اس نے جھوٹے دعوں اور خالی
بہشتی وعدوں کے عوض اپنی تعظيم کرنے پر آماده کر ليا تھا۔
سنہ  9ھجری کے قريب) مدينہ آجانے کے نو سال بعد( عربوں کا
ايک گروپ جس کا تعلق بنو تميم سے تھا وه اسے ملنے آيا۔ عربوں
کی روآيت کے مطابق انہوں نے اسے اپنی ازواج کے ہجرات کے
باہر سے ہی پکارنا شروع کرديا۔ " اوئے محمد! ہم بہت دور سے
تمہيں ملنے آئے ہيں۔" محمد کو انکا لہجہ پسند نہ آيا۔ وه چاہتا تھا کہ
اس کو بڑے ادب اور احترام سے باليا جائے جيسے کہ بادشاہوں کو
باليا جاتا ہے۔ اس نے انکی پکاروں کا جواب نہيں ديا اور اپنے غير
مرئی خدا کے منہ ميں يہ الفاظ ڈالے جن ميں اس نے اس شديد
خواہش کا اظہار کيا کہ ہر کوئی اسے تعظيم کے ساتھ بالئے۔
مومنو)کسی بات کے جواب ميں( خدا اور اسکے رسول سے پہلے
نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بے شک خدا سنتا جانتا
ہے۔اے اہل ايمان اپنی آواز پيغمبر کی اواز سے اونچی نہ کرو اور

جس طرح آپس ميں اس طرح زور سے بولتے ہو ان کے روبرو
زور سے نہ بوال کرو ايسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائيں
اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ پيغمبر خدا کے سامنے دبی آواز
سے بولتے ہيں خدا نے انکے دل تقوے کے لئے آزما لئے ہيں ان
کے لئے بخشش اور اجر عظيم ہے۔ جو لوگ تم کو ہجروں کے باہر
سے آوازيں ديتے ہيں ان ميں اکثر بے عقل ہيں۔ اگر وه صبر کئے
رہتے يہاں تک کہ تم خود نکل کے ان کے پاس آتے تو يہ ان
کيلئے بہتر تھا اور خدا تو بخشنے واال مہربان ہے۔)قرآن (49:1-5
يہ لوگ ايسا کچھ نہيں کررہے تھے جس سے ايسا لگے کہ وه خدا
کی ہتک عزت کررہے تھے۔ انہوں نے تو صرف محمد کے ساتھ
ايک عاميانہ سا روّ يہ استعمال کيا تھا ،جو اسکے گمان ميں نہيں تھا۔
يہ  Vکے الفاظ نہيں ہيں ،بلکہ ايک خود پرست کا ان سے ذاتی
سروکار ہے چونکہ اس کی خواہش ہے کہ اس کو مانا جائے اور
اس کی عزت کی جائے۔
جيسے کہ قسمت ميں تھا ،محمد کی مالقات ايک ايسی مالدار عورت
سے ہوئی جس کی ذھنی ابتری کی اپنی ہی رمزيں تھيں۔ خود پرست
اکثر باہم دستنگر رفيق حيات چن ليتے ہيں۔ ان کے درميان ايک ايسا
رشتہ تھا جو کہ ہر لحظہ بدلتی ہوئے مختلف حاالت ميں ہم آہنگی
کے راستے ڈھونڈھ ليتا تھا جو کہ حيران کن انداز ميں بڑا "
کارآمد" اور ديرپا تھا۔ وه ايک دوسرے سے محبت نہيں کرتے اور
نہ ہی وه اس عالی منش جذبے کی سمجھ رکھتے تھے ،بلکہ ان
دونوں کو ايک دوسرے کی ضرورت تھی کيونکہ دونوں کو اپنی
خود پرستی کی غذا ايک دوسرے سے حاصل ہوتی تھی۔

يہ نتيجہ اخذ کرنے کے کافی شواہد ہيں کہ محمد کو ٹيمپورل لوب
ايپيليپسی کا عارضہ الحق تھا۔ اسلئے جب اس نے کہا کہ اسے
گھنٹيوں کی آوازيں سنائی ديتيں ہيں ،لشکارے پڑتے ہيں ،اور
فرشتےاور جن بھوت نظر آتے ہيں تب وه کوئی جھوٹ نہيں بول رہا
تھا ۔ اس کو اپنی زندگی ميں متعدد بار مرگی کے دورے پڑے تھے،
جو اس وقت شروع ہوئے جب وه پانچ برس کا تھا اور بعد ميں
بلوغت اور جوانی ميں بھی۔
تاہم مرگی کے دورے عمر بڑھنے کی ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ ٹی
ايل ای ميں اکثر ايسا ہوتا ہے۔ باوجود اسکے وه اس کو دل سے مانتا
تھا کہ وه  Vکا پيغمبر ہے اور اسکو اسکی خودپرستانہ فطری
خواہش نے اسکو اس چيز پر ابھارا کہ اس کی شان وشوکت برقرار
رہے اور اپنے اس فريب تصوّ ر کے بعد ميں بھی وه آيتيں گھڑتا رہا۔
بطور ايک خودپرست کے اسے يقين تھا کہ وه اعلی ہستی ہے ،اور
نہ صرف جھوٹ بولنے کی کھلی چھٹی ہے بلکہ وه ہر قسم کے
قوانين سے بھی باال ہے ،اور جو کچھ بھی اس نے کيا وه قابل قبول
اور قانون کے مطابق ہے۔ خود پرست اپنے آپ کو معاشرے کی
وضع قطع کے پابند نہيں بنانا چاہتے۔ قاعدے قوانين تو صرف عام
لوگوں کيلئے ہوتے ہيں ،ان کيلئے نہيں۔ وه اپنے آپ کو ہر قسم کے
قانون سے باال تر سمجھتے ہيں اور کسی پابندی کے قائل نہيں
ہوتے۔ خود پرست يہ سمجھتے ہيں کہ وه کائنات کا مرکز ہيں ،اور
انہی کے دم سے يہ زمانہ قائم ہے ،افضل ترين تخليق ہيں اور ہر
کسی پہ الزم ہے کہ وه اس سے محبت کريں  ،اس کی عزت کريں
اور اسکا خوف بھی کھائيں۔ ان کے نزديک دوسروں کی قدر اور
ضرورت بس اتنی ہی ہوتی ہے وه انکے جاه و جالل کی وجہ بنيں

اور مسلسل اسکو اسکی خود پرستی کی غذا فراہم کرتے رہيں ـــ
اور اگر وه ايسا نہيں کررہے تو انکو زنده رہنے کا کوئی حق نہيں۔
ايک خود پرست ميں يہ اہليّت ہوتی ہے کہ وه کروڑوں لوگوں کو
ضمير کی آواز کے مطابق اور بغير کسی خلش کے ہالک کر دے۔
صدام حسين نے الکھوں عراقيوں کا زھريلی گيس کے ذريعے قتل
عام کر ديا ،اور اپنے خالف چالئے گئے مقدمے کےدوران وه
آخری دم تک اس کا دفاع کرتا رہا ،يہ کہھ کر کے کہ وه سربراه
مملکت ہے اور اپنے ملک ميں استحکام النے کی غرض سے يہ
اسکا اختيار قطعی ہے۔ اس کو اس خون خرابے پر ذرا بھی مالل
نہيں تھا۔ صدام  ،محمد اور ہٹلر نے لغو بيانی سے کام ليا اور انکو
جھوٹا کہنا بڑا آسان ہے کيونکہ وه خود اپنے جھوٹوں پر يقيقن
کرتے تھے۔ محمد کے بہت سے فريب تصّور اس کے لئے حقيقی
تھے۔ پھر بھی وه اکثروبيشتر جھوٹ بولتا تھا کيونکہ اسے پکا يقين
تھا کہ اسے اسکا استحقاق حاصل ہے اسلئے کہ وه يکتا ہے ،خاص
الخاص ہے اور قانون سے باالتر۔ کوئی بھی شخص نہ ہميشہ سچا
ہوتا ہے اور نہ ہی جھوٹا۔ محمد بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔
غار واال اس کا مشاہده حقيقی تھا۔ اکثر اوقات وه جھوٹ بولتا تھا اور
خود کو اس پر حق بجانب سمجھتا تھا۔ وه يہ سمجھتا تھا کہ وه
اسقدراہم ہے اور اسکا نصب العين اتنا عالی شان کہ سچ بولنے
جيسی "چھوٹی چھوٹی تفصيالت" کو اس کے راستے کی رکاوٹ
نہيں بننا چاہئے۔ اسطرح کے ضوابط ،اسکا خيال تھا کہ ،گھٹيا
لوگوں کيلئے بنے ہيں اور جسکو خدا نے اپنے رسول کے طور پر
چن ليا ہو ،اور وه اس کی عمده ترين مخلوق ہو اور يہاں تک کہ

کائنات کی تخليق بھی اسی کی خاطر کی گئی ہو تواس کيلئے ايسا
کرنا ضروری نہيں۔
محمد کو اوبسيسّو کمپلسّو ڈس آرڈر کی بھی شکايت تھی۔ يہ اسکی
مذھبی رسومات سے والہانہ لگاؤ کی وجہ بھی بيان کرتا ہے۔ ان ميں
سے کچھ ايسے بھی تھے جن پر وه تنہائی ميں بھی عمل کررہا ہوتا
تھا جب کوئی بھی اسے نہيں ديکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھيوں کا
خيال تھا کہ يہ اس کے خلوص کو ظاہر کرتا ہے۔
محمد توہمات ميں يقين رکھنے واال شخص تھا۔ اس نے بڑی بے
ہوده اور مالمت آميز باتيں کی ہيں جو اسکے پيروکار بغير کوئی
سوال اٹھائے ہڑپ کر گئے ،حيسا کہ:
اگر تم ميں سے کوئی نيند سے جاگے اور وضو کرے ،تو اسے
چاہئے کہ وه تين دفعہ ناک ميں پانی ڈالے اور سانس ہاہر کو
نکالے کيونکہ شيطان تمام رات ناک کے اوپر والے حصے ميں
بسيرا کرتا ہے۔
محمد نے جب يہ فاتر العقل بيان ديا وه جھوٹ نہيں بول رہا تھا۔ اس
کو اس پر مکمل يقين تھا جو اس نے کہا۔
محمد کو سمجھنے کيلئے ہميں اسکے ذھنی مرض کو سمجھنا
ضروری ہے۔ وه جھوٹا نہيں تھا بلکہ عبادت کرنے والے ذھنی خبط
کا شکار تھا۔ اس نے جھوٹ بولے،اور اس يقين کے ساتھ کہ اسکو
ايساکرنے کا استحقاق ہے اور اس پر ناالں ہؤا اگر کوئی دوسراس
پر يقين نہ کرتا تھا۔ اس نے اس چيز کی کوئی ضرورت ہی محسوس
نہيں کی کہ اپنے دعوں کا کوئی ثبوت پيش کرے۔ جہاں تک اسکا

تعلق ہے ،اصل حقيقت ہے کہ وه اتنی اعلی اور ارفع ہستی تھی ،کہ
جو دعوی بھی اس نے کيا وه اپی حيثيّت ميں خود ہی ايک ثبوت تھا
اور ہر کسی پہ الزم تھا کہ وه بغير کسی ہچکچاہٹ کے اس سے
اتفاق کرے يا نيست و بابود ہونے کيلئے تيار ہو جائے۔
آج ،ايک ارب لوگ جو بصورت ديگر صاحب عقل ہيں اور ہوشيار
چاالک بھی ہيں اور ايک ذھنی مريض کے ساتھ اندھی عقيد ت کے
حامل ہيں اور اس کے پيروکار بھی ہيں۔ محمد کے ديوانے پن کی
نشانياں اس کی تمام امت ميں نماياں ہے۔ مسلمان اپنے نصب العين
کے پھيالؤ کی خاطر بڑی بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہيں۔
ايماندار لوگ بھی جو کبھی اپنے مقصد کی خاطر بھی جھوٹ نہيں
بولتے وه بھی اسالم کی خاطر بڑی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہيں۔
ايک طرف تو ان کو علم ہوتا ہے کہ وه جو کہھ رہے ہيں وه جھوٹ
ہے اور دوسری طرف اس پہ وه بڑے ثابت قدم ہوتے ہيں اور سخت
مجروع ہو جاتے ہيں اکر انکو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ " تمہيں
جرآت کيسے ہوئی کہ تم ايک ارب لوگوں کے عقيدے پر سوال
اٹھاؤ؟" مسلمان انکار کو برداشت نہيں کرسکتے۔ وه يہ نہيں سوچتے
کہ يہ انکا کام ہے کہ جو سوال ان سے کيا گيا ہے کسی منطق کے
تحت اسکا جواب ديں بلکہ الٹا آپ سے الجھ پڑينگے اور کہنا شروع
کر دينگے کہ آپ اسالم سے خوفزده ہيں ،نفرت پھيالنے والے ہيں
يا نسل پرست ہيں ،بالکل اسے ہی جيسے انکا پيغمبر انکے بارے
ميں کہا کرتا تھا جو اس پر ايمان نہيں التے تھے " ،اندھے ،گونگے
اور بہرے اور نا سمجھ۔" جنہوں نے اس پر شک کيا اس نے يہ کہھ
کر انکو دھمکا يا " ،ہم انکو قيامت کےدن اوندھے منہ  ،اندھے،
گونگے اوربہرے بنا کر اٹھائيں گے :ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا :جب

اسکی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دينے کيلئے اور بڑھا
دينگے۔" )قرآن (17:97۔ اسالم صرف ايک جھوٹا اعتقاد ہی نہيں
بلکہ ايک ذھنی ابتری بھی ہے۔ يہ اک ايسی ابتری ہے جو ذی عقل
لوگوں کو فاترالعقل بنا ديتی ہے۔

شوشيو پولٹيکل فيکٹر
يہاں پر اسکا ذکر بہت ضروری ہے کہ اسالم کی کاميابی ميں ايک
اہم حصہ دار عنصر اس وقت جاری سماجی اور معاشرتی ماحول
بھی ہے جس وقت محمد نے اپنے پيغمبرانہ کيرئر کا آغاز کيا۔
ساتويں صدی کا عرب ايک مرکزی حکومت کے بغير تھا۔ پورا
معاشره قبيلوں ميں بٹا ہؤا تھا ،جہاں پر ہر قبيلہ ايک دوسرے سے
الگ آزاد اور خود مختار ہو دشمنياں اکثر جھڑپوں اور جنگوں پر
منتج ہوتی ہيں ،اور کافی خون خرابے کے بعد ہی اختتام پذير ہوتيں
تھيں۔ بہت سارے قبيلوں نے اپنے دفاع کی خاطر دوسرے قبيلوں
سے اتحاد قائم کر رکھے تھے۔ کئی قبيلوں کے روزگار کا انحصا
رہزنی اور لوٹ مار پر تھا۔ کسی مرکزی حکومت کی عدم
موجودگی کے سبب محمد کے لوٹمار کی تالش ميں سرگرداں ٹولے
کو کسی ايک پر حملہ اور کسی دوسرے سے گٹھ جوڑ کی آزادی
مل گئی ،اور يہاں وه ان کو اپنی لوٹ مار ميں شموليّت کی دعوت
بھی ديتا ،اور مال غنيمت ميں حصہ داری کرتا اور آخر انکی بھی
شکار بننے کی باری آگئی۔
اس نے مدينہ کے يہوديوں سے معاہده بھی کيا جس کی رو سے
مکہ سے آنے والے قبيلوں کو لوٹ سکتا تھا۔ پھر اس نے ان پر قابو

پا ليا اور تمام معاہدے ختم کر ڈالے۔ اس نے اہل مکہ سے انقطاع
عداوت کا دس سالہ معاہده بھی سائن کيا۔ اس سے اسکو وقت مل گيا
کہ وه شمالی قصبوں يعنی خيبر اور ف ّدک پر حملے کر سکے۔ پھر
اس نے اہل مکہ سے معاہده توڑ ليا اور بنی تميم سے معاہده کرليا
اور انکو اس کے تحت مال غنيمت ميں حصہ اور برّ يت کا استحقاق
شامل تھا۔ جب مکہ فتح ہو گيا تو اس کو سکون ہو گيا کہ اب
گھبرانے کی کوئی بات نہيں اور اب اسکو بنی تميم کی کوئی
ضرورت نہيں تھی۔ وه اپنے وعدوں سے پھر گيا اور ان کو کچھ
دينے کی بجائے ان سے عشر وصول کرنے کا مطالبہ کرديا اور
عدم ادائيگی کی صورت ميں دعوت جنگ۔
فتح مکہ کے بعد وه اتنا طاقتور ہو گيا کہ اس نے اپنے  Vسے کہا
کہ ايسی سورة نازل کرے:
)اور اہل اسالم اب(خدا اور اسکے رسول کی طرف سے مشرکوں
سے جن سے تو نے عہد کر رکھا تھا بيزاری)اور جنگ کی تياری(
ہے تو)مشرکو تم( زميں پر چار مہينے چل پھر لو اور جان رکھو
کہ تم خدا کو عاجزنہ کرسکوگے اور يہ کہ خدا کافروں کو
رسواکرنے واال ہے۔ اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول
کی طرف سے لوگوں کو آگاه کيا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے
بيزار اور اسکا رسول بھی)ان سے دست بردار ہے( بس اگر تم
توبہ کر لو تو تمہارے حق ميں بہتر ہے اور اگر نہ مانو)اور خدا
سے مقابلہ کرو( تو جان رکھو تم خدا کو ہرگز نہيں ہراسکو گے
اور )اے پيغمبر( کافروں کو دکھ دينے والے عذاب کی خبر سنا
دو۔)قرآن (9:1-3

بس محمد نے يہ واضع کرديا کہ وه پہلےکے دستخط شده معاہدوں کا
پابند نہيں اور ہر کسی کے پاس صرف چار مہينے ہيں کہ دائره
اسالم ميں آجائيں ،عشر ادا کريں نہيں تو تکليف ده عذاب کيلئے خود
کو تيار کر ليں۔
مجھے اميد ہے کہ ابتک يہ واضع ہو گيا کہ اسالم ايک ذھنی مريض
خود پرست کے ايجاد کرده محض غلبہ پا لينے والے ہتھيار سے زياده
کچھ نہيں اور اس کی اصالح کرنے کی کوششيں دم توڑ جائينگی۔ اسالم
کی اصالح ممکن ہی نہيں ،ليکن اس کا صفايا ممکن ہے۔ ايک جھوٹ
کی اصالح کر کے اس سے جان چھڑوا سکيں گے۔ اس کے لئے آپ کو
اور زياده جھوٹ بولنے پڑيں گے۔ جھوٹ سے جان چھڑوانے کيلئے
جس چيز کی ضرورت ہے وه سچ بولنا۔ اسالم کے ماننے والوں کی
کثير تعداد سے آپ کے حوصلے پست نہيں ہونے چاہئيں۔ اسالم ايک
اونچی تاريخی عمارت ہے جسکی بنياديں جھوٹ کی ريت پر رکھيں
ہوئی ہيں۔ ايک دفعہ اس کی بنيادوں کو ننگا کرنے کی ضرورت ہے،
ريت کی تہيں بکھر جائيں گی اور يہ عظيم تاريخی عمارت پتوں کے
گھروندے کی طرح زميں بوس ہو جائے گا۔ اسالم کا خاتمہ اب بس
ہونے ہی واال ہے۔
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

باب ہفتم
جب عاقل لوگ پاگلوں کے پيچھے لگ جائيں
اسالم کے اصل ادراک کے حصول اور وه ديوانگی جو اس کے
عقيدتمندوں کا خاصہ ہے کوجاننے کا ايک طريقہ يہ ہے کہ اسکا
دوسرے عقيدوں سے موازنہ کيا جائے۔ دنيا ميں اسالم کے ماننے والوں
کی تعداد لگ بھگ ايک ارب پچاس کروڑ ہے۔ اگر آپ خود مسلمان
نہيں ہيں ،آپ چند ايک مسلمانوں کو جانتے ہونگے تو آپ محسوس
کريں گے کہ ان ميں کچھ خاص مّکروه بات نہيں ہے۔ وه بہت سے
دوسرے لوگوں جيسے ہی ہونگے ،کام کاج کرکے اپنے بچے پال رہے
ہونگے۔ وه تابعدار قسم کے مالزم ہونگے ،اچھے رفيق کار ہونگے،
اچھے افسر باال ،اچھے پڑوسی اور اچھے شہری ہونگے۔ ان کا مزاج
دوستانہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کی طرح نہ زياده اچھے اور نہ ہی
برے ہوتے ہيں۔ ان ميں کوئی خاص ايسی بات نہيں ہو گی جس کی بنا
پر آپ يہ سوچيں کہ يہ کسی خاص عقيدے کے لوگ ہيں۔ تاہم ،ان کے
ظاہرپن سے آپ کو دھوکہ نہيں کھانا چاہئيے۔ اسالم ايک فرقہ ہے اور
مسلمانوں کی ذہنيّت فرقہ پرستانہ ہے۔
انگريزی لغت ميں لفظ  fanaticismکا مطلب ہے کسی بھی مضمون
کے بارے ميں بے پناه شوق ،بےوجہ جوش ،يا بے لگام اورفضول
خياالت ،خصوصی طور پر مذھب کے بارے ميں۔ لوگ مذھب سے

اسلئے حلقہ بگوش نہيں ہوتے کہ انکو قاتل اور دہشتگرد بننا ہے۔ کيا يہ
مذھب کے بارے ميں صنعت تضاد نہيں ہے؟ تو پھر کونسی بات ہے
جو کسی کو fanaticبنا ديتی ہے کہ وه عمومی سوجھ بوجھ ہی کھو
بيٹھتا ہے ،اور ظالمانہ مذموم کاموں ميں ملوّ ث ہوجاتا ہے ،قاتل بن جاتا
ہے ،اور مذھب کے نام پر اپنی جان دينے سے بھی گريز نہيں کرتا؟ کيا
اہل ايمان کی يہ گرم جوشی انکے نصب العين کی سچائی کو ثابت کرتی
ہے؟
آئيے ہم پيپلز ٹيمپل کے عقيدے کا تجزيہ کرتے ہيں اور اسالم سے
اسکا موازنہ کرتے ہيں۔ تمام فرقے بنيادی طور پر ايک ہی جيسی
خصوصيات کے حامل ہوتے ہيں۔ کسی بھی فرقے سے اسالم کا موازنہ
کرليں نتيجہ ايک ہی ہو گا۔ نيل اوشرو نے پيپلزٹيمپل کا مطالعہ کيا ہے
اور ايک مضمون جسکا عنوان ہے ،جونسٹون کا ايک تجّ زيہ :بيہودگی
کی اصليّتAn Analysis of Jonestown: Making Sense of the ،
 Nonsensicalميں وه فرقوں کی اجزائے ترکيبی کی شفاف طريقے سے

وضاحت کرتا ہے۔
پيپلز ٹيمپل کے عقيدتمند ،اپنے پيشواء کی باتوں سے جوش کھائے
ہوئے ،اپنے بچوں کو زہر آلود مشروب پال ديتے ہيں ،شيرخواروں کو
بھی ايک دوا کی خوراک پال ديتے ہيں ،اور خود بھی پی ليتے ہيں۔ ان
کی الشيں اکٹھی پائی جاتی ہيں ،باہوں ميں باہيں ڈالے ہوئے 900 ،سے
زياده لوگ ختم ہو گئے۔
اسطرح کی ٹريجيڈی کيسے وقوع پذير ہوئی ہو گی؟ اس کا جواب ہے
ايک شخص کا پاگل پن اور بہت ساروں کی سريع العتقادی۔ اس باب ميں
اوشريو کے پيپلزٹيمپل کے بارے ميں تجّ زيئے اوراس کے اسالم کے

ساتھ موازنے کے بارے ميں پوائنٹ بائی پوائنٹ تذکره کرونگا تاکہ
اسالم کو صيح طريقے سے سمجھا جاسکے۔
جب تک مسلمان يہ سمجھتے رہيں گے کہ محمد پيغمبر تھا ،اس نے جو
کچھ بھی کيا ،انکيلئے وه برحق ہے۔ جيسا کہ ہم اس باب کے آخر ميں
ديکھيں گے ،مختلف فرقوں کے عقيدتمندوں کی برين واشنگ اس ڈھنگ
سے کی جاتی ہے کہ ان کے بچ جانے کے مواقع انتہائی کم ہوتے ہيں۔
تاہم ماسوآئے ان چند ايک لوگوں کے جن کی صيح سوچنے کی اہليّت
باقی رہتی ہے اور حقيقی دنيا ميں واپس آسکتے ہيں ،ان کا اندر جاگ
سکتا ہے اور وه ان عقائد کی درستگی پر سوال اٹھا سکتے ہيں۔
جم جونز نے 1965ء ميں ،اس اجتماعی خودکشی سے بيس سال قبل،
انڈيانہ ميں مٹھی بھر پيروکاروں سے اپنے تبليغی مشن کا آغاز کيا تھا۔
اس نے نسلی ہمسری اور يگانگت کی ضرورت پر زور ديا۔ اس کے
گروپ کے لوگوں نے غربا کو کھانے کو ديا اور انکيلئے روزگار مہيا
کيا۔ وه کرشماتی اور متاثر کن شخصيّت کا مالک تھا۔ جلد ہی اس کے
عقيدتمندوں ميں روزبروز اضافہ شروع ہو گيا؛ نئے اجتماعات کی
تشکيل سازی ہوئی اور اس نے سانفرانسسکو ميں اپنا صدرمقام قائم
کرليا۔

مکمل تابعداری
جونز اپنے پيروکاروں کا محبوب رہنما تھا۔ وه پيار سے اسے "فادر"
کہتے تھے يا صرف "ڈيڈ" کہتے تھے۔ جيسے جيسے وقت گذرتا گيا
اس نے مسيحا کا کردار اپنا ليا۔ جيسے ہی اس کااثرورسوخ بڑھا ،اس
نے مزيد تابعداری اور وفاداری کا تقاصا شروع کرديا۔ اس کے عقيدتمند

بڑھ چڑھ کر اس کی تابعداری کرنے کيلئے تيار تھے۔ اس نے انکو اس
بات پر قائل کرليا کہ ايٹمی دھماکے سے عالمگير تباہی عمل ميں آئيگی
اور کچھ نہيں بچيگا ماسوآئے ان لوگوں کے جو اسکی پيروی کريں
گے۔
اوشرو لکھتا ہے کہ " :اس کے بہت سے پرجوش تقريری مکالمے نسل
پرستی اور سرمايہ داری پر حملوں کی صورت ميں تھے ،مگر اس کے
انتہائی پرجوش اور کہر آلود خطابات پيپلز ٹيمپل کے 'دشمنوں' پر
مرتکز تھےــ اس کے نقص بينوں پر اور خصوصی طور پر منکرين
پر"۔
مندرجہ باال تصويراسالم کے ساتھ مماثلت کی بھی تشريح کرتی ہے۔
پہلے پہل ،محمد بھی محض ايک " خبردار کرنے واال" ہی تھا ،جو
لوگوں سے کہتا تھا کہ  Vپر ايمان لے آؤ اور روزمحشر سے ڈرو۔
جيسے ہی اس کے اثرورسوخ ميں اضافہ ہؤا اور اس کے ماننے والوں
کی تعداد بڑھنے لگی ،اس کے مانگوں ميں اضافہ ہوتا چال گيا ،اس نے
کہنا شروع کرديا کہ اپنے گھربار چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ ،اور حکم
عدولی کی صورت ميں عذاب الہی کا ڈراوا ديا۔
محمد کے بہت سے پرجوش تقريری مکالمے شرک کے خالف تھے
مگر اسکے بہت سے کہر آلود خطبات کا رخ "دشمنان" اسالم کی طرف
تھا ،اس کے عيب بينوں اورخاص طور پر منکرين پر۔
جم جونز اپنے ساتھيوں کو گھانا کے جنگلوں ميں لے گيا اور انکو
انکے عزيزواقربا سے جدا کر ديا۔ ہر قسم کے بيرونی اثرورسوخ سے
الگ کرليا اور مکمل طور پر اپنے تابع کرليا تاکہ ان کی آسانی سے
برين واشنگ کرسکے اور انکو اپنی تعليمات کےتابع کرلے۔ يہی وجہ

تھی کہ کيوں محمد يہ چاہتا تھا کہ اس کے پيروکارمدينہ چلے آئيں۔ اس
نے اپنے سب سے زياده وفادار ساتھيوں کو انکے خالف کرديا جو
مدينہ جانے سے انکاری تھے۔ درج ذيل آيات ان جذبات کی عکاسی
کرتی ہيں۔
اور جو لوگ ايمان تو لےآئےليکن ہجرت نہيں کی تو جب تک وه
ہجرت نہ کريں تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہيں۔
اوراگر وه تم سے دين کے معامالت ميں مدد طلب کريں تو تم کو
مدد کرنی الزم ہے اور ياد رکھو خدا سب کچھ ديکھتا
ہے۔)قرآن۔(8:72
اس آيت ميں يہ کہا گيا ہے کہ مسلمانوں کو ان مسلمانوں کی حفاظت
نہيں کرنا ہے جنہوں نے ہجرت نہيں کی۔ بالفاظ ديگر ،انہيں چاہئے کہ
وه انہيں قتل کرديں ،يا وه وطن چھوڑيں اور اطاعت کريں۔ آيت کا
آخری حصہ خاص طور پر معنی خيز ہے۔ وه اپنے پيروکاروں کو
خبردار کررہا کہ  Vانکو ديکھ رہا ہے اور وه جانتا ہے ،نہ صرف يہ
کہ وه کيا کررہے ہيں ،بلکہ وه يہ بھی جانتا ہے کہ ان کے ارادے کيا
ہيں۔
محمد کے  Vاور اوشنيا کی پر پيچ شخصّيت کے حامل ڈکٹيٹر جارج
اورويل  ،جو کہ اسکے ناول نائينٹين ايٹی فور ميں بطور " بگ برادر"
ايک افسانوی کردار ہے  ،کے ساتھ توقعات سے بڑھ کر مماثلت ہے۔
اس افسانوی معاشرے ميں ہر کسی پر احکام باال بڑی کڑی نگرانی
رکھتے ہيں ،زياده تر ٹيلی سکرين کی مدد سے۔ لوگوں کو متواتر آگاه
رکھا جاتا ہے ،اور يہ جملہ جوکہ اس سارے " سچ" کی جان ہے کہ

"بگ بردار تمہيں ديکھ رہا ہے" اس رياست ميں پراپيگنڈه سسٹم کا انداز
ہے۔
اس ناول ميں يہ واضع نہيں ہوتا کا بگ برادر کا بطور انسان کے کوئی
وجود ہے بھی يا نہيں ،يا يہ کوئی رياست کا تراشہ ہؤا فرضی کردار
ہے۔ تاہم ،چونکہ انـّر پارٹی ٹارچرر او'برائن نشاندھہی کرتا ہے کہ بگ
برادر کبھی نہيں مرسکتا اسلئے جو ظاہری صورت سامنے آتی ہے اس
کے مطابق تو بگ برادر پارٹی کی تجسيم ہے۔ کسی آدمی نے آج تک
اس کو کبھی نہيں ديکھا۔ وه بڑے بڑے اشتہاری بورڈوں پر آويزاں ايک
چہره ہے ،ٹيلی سکرينوں پر سنی جانے والی ايک آواز ہے۔۔۔۔۔ بگ
برادر ايک بھيس ہے جو کہ پارٹی نے نمائش کی خاطر چنا ہؤا ہے۔
اس کا کام صرف يہ ہے کہ وه ايک مرکز کا کردار ادا کرے چونکہ يہ
اس کی بہ نسبت زياده آسان کہ کسی تنظيم کی بجائے ايک فرد کو
سامنے رکھا جائے جس کی طرف تمام لوگوں کی محبت ،تعظيم ،خوف
اور جذباتی لگاؤ کا رخ ہو۔ اوشنيا کے وفادار شہری بگ برادر کا خوف
نہيں کھاتے ،درحقيقت وه اس سے پيار کرتے ہيں اور اسکی تعظيم
کرتے ہيں۔ وه محسوس کرتے ہيں وه انکو تمام خرابيوں سے بچاتا ہے۔
مندرجہ باال روئيداد  Vپر بھی پوری اترتی ہے ،ايک غيرمرئی ليکن ہر
جگہھ موجود ،جس کےساتھ مسلمان بيک وقت محبت بھی کرتے ہيں
اور اس سے ڈرا بھی جاتا ہے جوانکی ہر حرکت سے باخبر ہوتا ہے
اور دلوں کے بھيد بھی خوب جانتا ہے۔

ايمان کی سچائی کا ثبوت جان کی قربانی

اوشريو بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے  ":ليکن جب  1978ميں پيپلز
ٹيمپل کے غمخوار رشتہ داروں نے کانگريسمين ليؤ رائن پر دباؤ ڈاال
کہ وه اس فرقے کی بابت تفتيش کرے ،خود اسنے اور اسکے ہمراه
صحافيوں نے سنا کہ زياده تر اس بستی کے رہائشی اس کے م ّداح ہيں،
اور وہاں قيام پذير ہونے پر مسّرت کا اظہار کررہے ہيں اور خواہشمند
ہيں کہ وہھيں قيام کيا جائے۔ دو خاندانوں نے تاہم ،رائن کو پيغام
بھيجوايا کہ وه اس کے ساتھ جانا چاہتے ہيں۔ ليکن جيسے ہی دورے پہ
آئی ہوئی يہ پارٹی اور منحّ رفين جہاز پر سوار ہونے لگے ،گھات
لگائے بيٹھے لوگوں نے ان پر گولياں برسائيں يہاں تک کہ رائن سميت
ان ميں سے پانچ لوگ مارے گئے۔ تب جم جونز نے اپنے پيروکاروں
کو اکٹھا کيا اور زہرآلود مشروب پی کر انکو "باوقار موت" کو گلے
لگانے کيلئے کہا۔
ٹيپ کے وه ّ
جزيات جو آخری رسوم کی ادائيگی کی ريکارڈنگ سے
لئے گئے ہيں ،ظاہر کرتے ہيں ،چند عقيدتمندوں کے عالوه سب نے
رضاکارانہ طور پر زہر پيا اور اپنے بچوں کو بھی پاليا۔ جم جونز کی
باتيں اور اسکی يقين دہانياں ،ان لوگوں کيلئے جو قرآن سے آگہی
رکھتے ،ايک عجيب و غريب بھيانک شناخت پيش کرتی ہيں۔ ايک
عورت احتجاج کرتی ہے ،ہجوم اس کو موت کی نيند سال ديتا ہے اور
ہر کوئی موت کا خواہشمند ہے۔
ٹيپ ريکارڈر کی ٹرانسکرپٹ )يوٹيوب پر دستياب( ذيل ميں دی گئی
ہے۔ يہ دل دہال دينے والی ہے ،جب يہ اندھی عقيدت کی حقيقت سے
پرده اٹھائے گی۔

جم جونز :ميں نے آپکو ايک اچھی زندگی دينے کی بہت کوشش کی۔
اس سب کے باوجود ميں تھک چکا ہوں ،مٹھی بھر لوگوں نے لغو
بيانی کی مدد سے ہمارا جيون دو ّبر کيا ہؤا ہے۔ اگر ہم چين سے جی
نہيں سکتے تو ہميں آرام سے مر جانا چاہئے۔ )تاليوں کی
گونج(۔۔۔۔ہميں اتنا بڑا دھوکہ ديا جارہا ہے۔۔۔۔ ابھی چند منٹوں ميں يہاں
کيا ہونے جارہا ہے کہ جہاز ميں سوار لوگوں ميں سے ايک پائيلٹ کو
گولی مار ديگا ــ مجھے اس کا علم ہے۔ ميں نے اس کی منصوبہ بندی
نہيں کی مگر مجھے معلوم ہے کہ کيا ہونے واالہے۔۔۔۔ تو ميری رائے
يہ ہے کہ تم قديم يونان ميں ہوتے تھے ،اور خاموشی سے قدم آگے
بڑھاتے تھے ،کيونکہ ہم خودکشی نہيں کرنے جارہےـ يہ ايک انقالبی
فعل ہے۔۔۔۔ ہم واپس نہيں جاسکتے۔
پہلی عورت :مجھے ايسے لگتا ہے جيسے وہاں پر زندگی ہے؛ وہاں
اميد ہے۔
جونز :ہاں ،سب نے ايک دن مرنا ہے۔
ہجوم :يہ درست ہے ،يہ درست ہے!
جونز :وه لوگ جو چلے گئے ہيں انہوں نے کيا کيا ،اور جوکامياب
ہوجائيں گے وه ہماری زندگيوں کو جہنم بنا دينگے۔۔۔ ليکن ميرے
نزديک ،موت خوفناک چيز نہيں ہے۔ يہ حيات ہے جو ملعون ہے۔ اور
اسطرح جينا بھی کيا جينا ہے۔
پہلی عورت :ليکن مجھے موت سے خوف آتا ہے۔
جونز :مجھے نہيں لگتا ايسے ہے۔ مجھے نہيں لگتا ايسے ہے۔

پہلی عورت :چھوڑ کے جانے والے بہت ہی کم ہيں کہ جن کی خاطر
 1200لوگ اپنی جانيں ديں۔۔۔۔۔ ميں ان سب بچوں کی طرف ديکھ رہی
ہوں ،ميرا خيال ہے کہ يہ زنده رہنے کا حق رکھتے ہيں۔
جونز :کيا انکو اس سے کہيں زياده نہيں ملنا چاہئے؟ يہ سکون کے
حقدار ہيں۔ سب سے بڑا ثبوت ہم يہ دے سکتے ہيں کہ ہم يہ )انتہائی
مکروه( دنيا ہی چھوڑ ديں۔)تاليوں کی گونج(
پہال آدمی :بات ختم ،بہن۔۔۔۔۔ ہم نے ايک خوبصورت دن کو جنم ديا ہے۔
)تاليوں کی گونج( دوسرا آدمی :اگر تم يہ کہو کہ ہميں ابھی جانيں
قربان کرنا ہے تو ہم اسی وقت تيار ہيں۔ )تاليوں کی گونج(]بالٹی مور
اتوار[1979،
چينخوں اور بچوں کی گريہ و زاری سے باال ،ٹيپ چلتی رہی ،اور
جونزکا لوگوں پر خودکشی کرنے کا اصرار جاری رہا اور وه انکو اس
عمل کی تکميل پر مسلسل اکساتا رہا:
جونز :برائے مہربانی کوئی دوا لے لو۔ آسان طريقہ! يہ آسان ہے ،اس
طرح کوئی گھبراہٹ نہيں ہوگی ۔۔۔۔ مرنے سے مت ڈرو۔ تم ديکھو
ہمارے گرد لوگ جمع ہوگئے ہيں۔ يہ ہمارے لوگوں کو ايذائيں دينگے۔۔۔
دوسری عورت :فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔ ہر کوئی چپ
کراه
رہے اور اپنے بچوں کو بھی خاموش کرائے۔۔۔۔ يہ درد سے ہيں ّ
رہے؛ يہ ذائقے ميں کڑوی ہے۔۔۔۔
تيسری عورت :اس ميں ّچالنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔ يہ ايسی
چيز ہے جس ميں ہم سب کو مزا آئے گا۔)تاليوں کی گونج(

جونز :برآئے مہربانی ،خدا کيلئے ،ہميں شروع کرنا چاہئے۔۔۔۔۔ يہ ايک
انقالبی خودکشی ہے۔ يہ اپنے آپ کو مٹانے والی خودکشی نہيں
ہے۔)آواز تحسين" ،ڈيڈ" تاليوں کی گونج(
تيسرا آدمی :ڈيڈ ہميں يہاں تک لے آيا ہے۔ ميرا ووٹ ڈيڈ کے حق ميں
ہے۔۔۔۔۔
جونز :ہميں وقار کے ساتھ مرنا چاہئے۔ جلدی کرو ،جلدی کرو ،جلدی
کرو! ہم پر جلدی الزم ہے۔۔۔ بند کرو يہ غشياں کھانا۔ اسطرح کی زندگی
بسر سے موت الکھوں گنا بہتر ہے ۔۔۔۔۔ اگر تم جان لو کہ آگے کيا ہے،
تم خوشی سے اسی رات چلنے کو تيار ہو جاؤ گے۔۔۔۔۔۔
مسرت
چوتھی عورت :اس انقالبی جدوجہد ميں آپکے ہمقدم چلنا باعث ّ
ہے۔۔۔۔ اسکے عالوه کوئی طريقہ نہيں ،يا تو سوشلزم اور کيمونزم کی
خاطر جان دی جائے ،ميں ڈيڈ کی بہت شکرگذار ہوں۔
جونز :ہم سے ہماری زندگياں لے لو۔۔۔۔۔ ہم نے خودکشی نہيں کی۔ ہم
نے اس غير انسانی دنيا کے خالف بطور احتجاج خود کشی کی صورت
ميں ايک انقالبی قدم اٹھايا ہے۔
جب يہ ٹيپ منظرعام پہ آئی تو دنيا ميں تہلکا مچ گيا۔ پھر بھی مکمل
طور پر فدا ہونا اور بنا سوچے سمجھے کی فرمانبرداری فرقہ پرستوں
کی خصوصيّت ہے ،اور اسالم بھی يہی کچھ ہے۔ اسالم کا مطلب ہے
اطاعت۔ اہل ايمان کيلئے يہ الزم ہے کہ وه اپنی رضا کو خيرباد کہيں
اور ہر چيز سے کناره کشی اختيار کريں ،يہاں تک کہ اپنے اہل خانہ
سےاور اپنے طرزبودوباش سے بھی تاکہ وه اپنے  Vاور رسول کے
سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت فراہم کرسکيں۔ قرآن ميں ہم يہ پڑھتے ہيں

" :۔۔۔۔۔ اگر تم مخلص ہو تو موت کی تمنا کرو"۔ )قرآن  (2:94ايک اور
جگہھ محمد يہوديوں کو چيلنج ديتا ہے کہ اگر وه سچے ہيں تو وه موت
کی خواہش کريں۔
کہھ دواے يہود اگر تم کو يہ دعوی ہو کہ تم خدا کے دوست ہو
اور اور لوگ نہيں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو
کرو۔ )قرآن(62:6
يہ عين واضع ہے کہ جونز اور محمد جيسے خود پرستوں کے بگڑے
ہوئے دماغوں ميں اطاعت کی اصل کسوٹی يہی ہے کہ اپنے پيروکاروں
سے انکی جان طلب کريں۔ فلسطينی ٹيليوژن اکثر خودکش بمباروں کی
ماؤں کے انٹرويو نشر کرتا ہے جس ميں وه اپنے بچوں کی جان کی
قربانيوں کو بڑے فخريہ انداز ميں پيش کررہی ہوتی ہيں اور اس خواہش
کا اظہار کررہی ہوتيں ہيں کہ انکے دوسرے بچے بھی اسی طرح اپنی
جانوں کا نذرانہ پيش کريں۔

سزا اور جوروجّ بر
اوشرو تفصيل سے بتاتا ہے " :اگر تم کسی کے سر پر بندوق تان لو تو
تم اس سے کچھ بھی کروا سکتے ہو۔ ٹيمپل مستقل طور پرخوف کی
حالت ميں رہتے تھے ،ايک خفيف سی غلطی يا کوئی نادانستہ سے خطا
ہو جانے پر بھی انکی وحشيانہ پٹائی ہوتی اور سرعام انکا تمّسخر اڑايا
جاتا تھا۔ جونز سخت ترين سزاؤں کی دھمکياں ديتا تھا اور ان پر کڑا
ڈسپلن الگو کرتا اور مکمل اطاعت کا طالب ہوتا تھا ،اور وه اس طرح

کے اقدامات بھی اٹھاتا رہتا تھا جن سے ايسے تمام خدشات کا قلع قمع ہو
جائے جو آگے چل کر پيروکاروں کی طرف سے کسی قسم کی مذاحمت
يا بغاوت کا سبب بنيں۔"
مسلمان ايسے ماحول ميں رہتے ہيں جہاں ہر وقت سزا کا خوف سرپر
منڈالتا رہتا ہے۔ مجھے غصّے سے بھرے ہزاروں مسلمانوں کی طرف
سے ای ميلز موصول ہوتی ہيں جن ميں کہا گيا ہوتا ہے کہ زندگی بہت
مختصر ہے اور مجھے اسالم پر تنقيد کرنے کے باعث جہنم کی آگ
ميں جلنا ہو گا۔ وه کسی دليل کو چيلنج نہيں کرتے :وه ميرے منطق سے
بھی اختالف نہيں کرتے ،بلکہ مجھے بھی اسی عذاب سے ڈراتے ہيں
جس سے وه خود خوفزده ہيں ،يعنی دوزخ کی آگ سے۔ قرآن ميں بار
بار دہرايا جانے واال نذريعہ 'دوزخ' ہے جو تقريبآ  200مرتبہ سے بھی
زياده دہرايا گيا ہے ،اس کے بعد درسرا نمبر 'روز حشر' کا ہے جس کا
ذکر  163مرتبہ اور پھر 'دوباره زنده' کئے جانے کا ذکر  117مرتبہ۔
مسلمانوں کی پرورش اسقدر دوزخ کے ڈراوے والے ماحول ميں کی
جاتی ہے کہ اسالم کی سچائی کو پرکھنے کے خيال سے ہی انکے
پسينے چھوٹ جاتے ہيں۔
خوفزده کرنے کا عمل صرف نفسياتی طور پر پست حوصلہ کرنے تک
ہی محدود نہيں ہوتا۔ جسمانی ايذائيں بھی اسالمی طرز پرورش کا الزمی
جزوّ ہے۔ اسالمی دينی مدرسوں ميں بچوں کے ناقص چال چلن کی سزا
پٹائی ايک عام معمول ہے ،بلکہ بعض اوقات تو انکو زنجيروں سے بھی
باندھ ديا جاتا ہے۔ مار پيٹ صرف بچوں تک ہی محدود نہيں بلکہ بڑوں
کو بھی جسمانی سزآئيں دی جاتی ہيں ،سرعام بيد زنی ،تمسخر اڑآيا

جانا ،ہاتھ کاٹنا ،يا سنگ پاشی کی سزائيں ان لوگوں کيلئے جو اسالمی
قوانين کی خالف ورزی کرتے ہيں۔
اس قسم کے بہت سے قوانين ہيں جو کسی قسم کی آزادی يا بغاوت پر
ق ّدغن لگاتے ہيں۔ ناقدين ،آزاد منشاء ،مصليحين اور تارکين واجب القتل
ہيں۔ يہاں تک کہ کسی قسم کے سوال کرنے کی بھی اجازت نہيں ہے۔
قرآن کہتا ہے:
مومنو! ايسی چيزوں کے بارے ميں مت سوال کروجو ظاہر کردی
جائيں تو تم کو بری لگيں۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس طرح کی باتيں تم سے پہلے
لوگوں نے بھی پوچھيں تھيں جب بتائی گئيں تو پھر وه ان سے
منکر ہوگئے۔)قرآن؛سورة  5آيات  101اور (102
بخاری نے بھی دو احاديث کا ذکر کيا ہے جس ميں محمد نے کہا ہے
" Vنے تمہيں زياده سوال کرنے سے منع کيا ہے" 310صرف يہی ايک
طريقہ ہے جس سے فريب اسالم  ،ايک الزمی اندھے عقيدے کے طور
پرقائم رکھا جا سکتا ہے اور يہ العلمی اور خوف کے ذريعے ہی نافذ
ہوسکتا ہے۔
اوشريو کہتاہے" :سماجی نفسياتی تحقيق نے ظاہر کيا ہے کہ ضروری
نہيں کہ اپنے مقاصد کے حصول کيلئے تعميل پر آمادگی کی غرض
سےاحکامات جاری کرنے کا طريقہ پرزور اور واضع طور پر تہديدی
ہو۔ ملگرام کے تجربات سے پتہ چال کہ کہ فاعلوں کی حيران کن حد
تک ايک بڑی تعداد نے مشاہده کرنے والے کی ہدايات پر عمل کيا جن
کے بارے ميں انکا خيال تھا يہ کسی دوسرے شخص کيلئے بہت بڑا
برقی جھٹکا ثابت ہو گا"۔

اختالف رائے کا انسداد
اوشريو کے مطابق ،مکمل اطاعت ميں واضع کمی ہو سکتی ہے اگر
اختالف رائے رکھنے والوں کی ايک چھوٹی سے اقل ّيت بھی جنم لے
لے۔ " تحقيق نے ظاہر کيا ہے "،وه لکھتا ہے " ايک 'ناخلف' شريک کار
کی موجودگی نے ملگرام والی صورتحال ميں بہت سے فاعلوں کو اس
شخص کوجسے 'سيکھنے واال' نامزد کيا تھا کوبرقی جھٹکا دينے کی
ہدايات پر عمل کرنے کی صحت کوبری طرح متاثر کيا۔ اسی طرح،
ايک اور ساتھی کا اضافہ کرنے سے جس نے  Aschوالے معاملے ميں
اکثريت کے ساتھ اختالف رآئے رکھنے والے فاعلوں نے کہيں کم
درجے رآئےسے اتفاق کيا جبکہ دوسرے اختالف رائے رکھنے والوں
کا فيصلہ بھی درست نہ تھا اور دوسرے فاعلوں سے مختلف بھی۔"
محمد اور جم جونز دونوں ميں اختالف رآئے برداشت کرنے کا ماده
نہيں تھا۔ وه دونوں صرف اپنی ہی مکمل اطاعت چاہتے تھے اور اس
قسم کا کوئی خيال کہ کسی قسم کا سوال کيا جسکے يا تنقيد کی جاسکے
اسطرح کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ محمد نے ان لوگوں کو تو معاف
کرديا جنہوں نے اسکے خالف جنگ کی اس شرط پر کہ وه مسلمان ہو
گئے اور اس کی چودھراہٹ کو تسليم کرليا ،جيسا کہ اس نے اپنے کزن
ابوسفيان کے ساتھ کيا اور اسے مکہ فتح کرنے کے بعد اسکا انچارج بنا
ديا ،مگر اس نے انکو معاف نہيں کيا جنہوں نے اس سے اختالف کيا
اوراسے چھوڑ گئے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کے حکم کے تحت قتل
کرديا گيا ،ايک عام سی وجہ تھی کہ انہوں نے اختالف اور اس کی
نقليں اتاريں۔

يہی وجہ ہے کہ وه کيوں اختالف سے خوفزده تھا اور اس کے پيروکار
آج تک اختالف رائے کو برداشت نہيں کرتے۔ يہی وجہ ہے کہ مجھے
اسقدر بھرپور يقين ہے ايک دفعہ تارکين اسالم کی آوازيں سنيں جانے
لگيں تو بہت سے اور مسلمانوں ميں حوصلہ پيدا ہوگا اور اسالم پر تنقيد
کو روکا نہيں جاسکے گا۔
جينی ملز ،جس نے پيپلزٹيمپل ميں 6سال بڑے عہدوں ميں رہا اور ان
چند ميں سے ايک تھا جنہوں نے پيپلزٹيمپل کو چھوڑا ،اس نے لکھا:
"وہاں چرچ ميں ايک غيرتحرير کرده قانون تھا جومکمل درستگی کے
ساتھ سمجھا جاتا تھا اور وه بہت ہی اہم تھا :کوئی شخص بھی فادر،
اسکی بيوی اور بچوں پر تنقيد نہيں کريگا۔"
کيا يہ محمد کے بارے ميں عين درست نہيں ہے ،اس کی فيملی اور
ساتھيوں کے بارے ميں؟ پاکستان ميں ايک کالج کے پروفيسر يونس
شيخ نے تبصره کرتے ہوئے کہا کہ محمد کے والدين غيرمسلم تھے۔
منطقی اعتبار سے تو يہ بات درست لگتی ہے کيونکہ ابھی محمد بچہ
ہی تھا جب انکا انتقال ہو گيا تھا اور ايک حديث ہے جو ہميں بتاتی ہے
کہ محمد کا خيال تھا کہ وه جہنم ميں جائيں گے۔ پھر بھی اسکا يہ
تبصره طلباء کيلئے اشتعال کا باعث بنا ،انکا خيال تھا کہ اس نے انکے
پيغمبر کے والدين کی توہين کی ہے اور دينی علماء سے اسکی شکائت
کی جو اسے عدالت ميں لے گئے اور اس پرتوہين رسالت کا الزام لگايا
اور سزآئے موت کا مطالبہ کيا۔ چند سالوں کے بعد اسکو رہا کرديا گيا
اور اس پر تمام دنيا سے لوگوں نے احتجاج کيا۔
ستمبر 2006ميں محمد طحہ محمد احمد ،جوکہ سوڈان کے آزاد
روونامے الوفاق کا ايڈيٹر انچيف تھا کومسلمان جيالوں نے اغوا کرليا

اور اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے اس پر مقدمہ چاليا اور سزا
کے طور پر اسکی گردن کو کئی جگہوں سے کٹ لگائے جيسے اونٹ
کو ذبح کرتے وقت لگائے جاتے ہيں اور بعد ميں اسکا سر تن سے
جداکرديا۔ اس کےاوپر توہين رسالت کا الزام تھا کيونکہ اس کے اخبار
نے انٹرنيٹ پر شائع شده محمد کے والدين سے متعلقہ آرٹيکل چھاپ ديا
تھا۔ بيچارے محمد طحہ کا يہ قصور تھا کہ اس نے کتاب کے چھوٹے
چھوٹے اقتسابات پر اپنے جوابی اعتراضات لکھ ديئے تھے۔
اگر آپ کسی اسالمی ملک کے باشندے ہوں تو اسالم ،محمد اور اس
کے ساتھيوں پر تنقيد کرنے جرم ميں آپکو سولی پر لٹکايا جاسکتا ہے۔
اگر آپ کسی غير اسالمی ملک کے باشندے ہيں تو آپ کو قتل کيا سکتا
ہے بيشک آپ غير مسلم ہی ہوں۔ ايک ولنديزی فلمساز ،تھيؤ وين گھوه
کو اس وقت سبق مال جب کافی دير ہو چکی تھی اور وه اپنے ہی خون
ميں نہا گيا کيونکہ اس کو ايک مسلمان نےگولی مارنے کے بعد چھرا
گھونپ ديا محض اس لئے کہ اس نے ايک منکراسالم،آيان حسی علی
کی اسالم ميں عورت کے مقام کے موضوع پر ايک فلم کی تياری ميں
اس کی مدد کی تھی۔
جوالئی  1991ميں دی سيٹنک ورسس کے اٹلی کےمترجم  ،جسکا نام
اٹورے کيپراؤلی تھا ،اسے برے طريقے سے مجروع کرديا گيا ،اور
ہسٹوشی اگارشی ـــ لٹريچر کے پروفيسر اور اسالمی تہذيب کے م ّداح،
جس نے کتاب کا جاپانی زبان ميں ترجمہ کياـــ کا ٹوکيو ميں قتل کرديا
گيا۔ وليم نائيگارڈ ،ناروے کا مترجم ،کو بعد ميں چاقو مار ديا گيا تھا۔
مقصد يہ کہ اسالم کی اسقدر دھاک بٹھا دی جائے کہ کوئی بھی اس کے
خالف بولنے کی جرآت نہ کرسکے۔ ڈبوره بليکی ،پيپلزٹيمپل کے ايک

ديرينہ ممبر نے جوکہ اس فرقے کو چھوڑنے ميں کامياب ہو گيا تھا،
اس نے تصديق کی " :جم جونز کے کسی بھی حکم کے ساتھ اختالف
کا مطلب ہوتا تھا 'غ ّداری'۔۔۔۔ اگرچہ جو کچھ ہو رہا تھا وه ميرے لئے
بڑا تکليف ده تھا ،ليکن ميں کچھ کہنے سے خوفزده تھا ،کيونکہ مجھے
علم تھا کہ جوکوئی بھی اس سے اختالف کريگا وه جونز اور دوسرے
ممبران کے غصے کا شکار ہو جائے گا۔"

بے ربطياں
اوّ لين مسلمانوں کی کثير تعداد اور چند ايک ايسے ہی پيپلز ٹيمپل کے
ممبران نے محسوس کيا کہ انکےليڈران کاعقيدے کے بيان کرده مقاصد
سے متعلق قول و فعل ميں تفاوت نہيں ہے۔ جم جونزکھلےعام بہت سی
عورتوں سے ہمبستری کرتا تھا اور اس کو اس ميں کسی قسم کی شرم
محسوس نہيں ہوتی تھی۔ محمد نے بھی اسطرح کے بہت کام کئے جن
پر لوگوں نے اپنی بھنويں سکيڑيں عربوں ميں بھی جہاں اخالقيات کے
معيار ڈھيلے ڈھالے تھے۔
ايک حديث ميں عائشہ بيان کرتی ہے " :ميں ان عورتوں کو گری ہوئيں
سمجھتی تھی جنہوں نے خود کو  Vکے رسول کے حوالے کرديا تھا
اور کہا کرتی تھی ' کيا کوئی شہزادی اپنے آپ کو )کسی مرد( کے
حوالے کرسکتی ہے؟' ليکن جب  Vکی طرف سے وحی آئی ) ' :او
محمد( جس بيوی کو چاہو عليحده رکھو اور جسے چاہواپنے پاس رکھو
اور جسکو تم نے عليحده کرديا ہواور اگر اسکو پھر اپنے پاس طلب
کرلو تو تم پر کچھ گناه نہيں)'،قرآن  (33:51ميں نے نبی سے کہا،

'مجھے لگتا ہے کہ تمہارے آقا کو تمہاری تمناؤں اور خواہشوں کو پورا
کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔'"
ظاہر ہے عائشہ صرف خوبصورت لڑکی ہی نہيں تھی بلکہ بڑی حاضر
جواب بھی تھی۔ درحقيقت ہميں بہت سے موقعوں پريہ ديکھنے کا اتفاق
ہوگا کہ محمد کا  Vاس کی مدد کو آن پہنچا اور اس کو کھلی اجازتيں
دے ديں کو جو بھی کرنا چاہے کرلے۔
محمد نے بہت سے سماجی اصولوں کی خالف ورزی کی جيسا کہ
زينب سے شادی جوکہ اس کی اپنی بہو تھی ،اور ماريہ سے جنسی
مالپ جوکہ اس کی بيويوں کی خادمہ تھی اور وه بھی اپنی بيوی کی
عدم موجودگی ميں۔ اس نے اسوقت ايک چھ سالہ بچی عائشہ سے شادی
کی جب اس کی اپنی عمر  51سال تھی اور اس کے ساتھ ہمبستری کی
جب وه آٹھ سال اور نو ماه کی تھی اور ابھی تک گڑيوں سے کھيلتی
تھی۔ اس کا دعوی تھا کہ 'بہترين' وحی اس وقت آتی تھی جب وه ايک
ہی کمبل ميں اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ ليٹا ہوتا تھا۔ جب وه اپنے
اقتدار ميں چوٹی پر تھا ،اس نے ايک اور بچی کو ديکھا اور اسکے
والدين سے کہا کہ جب وه بڑی ہوجائيگی تو وه اس سے بياه کريگا۔ اس
بچی کی قسمت اچھی تھی کہ تھوڑی دير بعد ہی محمد کا انتقال ہو گيا۔
بنا بتائے کئے گئے حملوں کے دوران اور ان قبيلوں کو تہس نہس
کرنے کے بعد اور انکے خاندانوں کو ختم کرکے وه اپنے  Vسے اپنی
ذات کے انعام کيلئے کمسن دوشيزاؤں کو اپنے لئے رکھ ليتا اور اپنے
حرم ميں بطور لونڈيوں کے شامل کرليتا۔
بےشک  ،اوّ لين ايمان النے والوں کو حيرانگی تو ہوئی ہوگی ،کہ اگر
محمد  Vکا رسول ہے تو اس کے اعمال غير  Vوالوں جيسے کيوں

ہيں۔ ہم قطعی يہ فرض نہيں کرسکتے کہ وه تمام عرب مکمل طور پر
ضمير سے خالی تھے اور انکو نہيں پتا تھا کہ محمد جو کچھ کررہاتھا
وه غلط ہے۔ تاہم ،انکو اگر کوئی شک شبہ بھی تھا تو وه اسکا
اظہارکرنے سے قاصر تھے۔ اہل ايمان کو اس سزا کا خوف تھا کہ انکو
شہربدر کرديا جائيگا۔ وه جواختالف کرتے تھے انہيں فوری طور پر
چپ کروا ديا جاتا تھا۔
ايک موقع پر ،محمد کے مکہ کے ساتھی جو کہ ہجرت کرکے آئے
تھے ايل مدينہ ان سے جنگ ميں الجھ گئے جن وه ابھی شہر کے باہر
لڑائی ميں مشغول تھے۔ عبد Vابن ابعی ،جس نے بنو نضير کو محمد
کے ہاتھوں قتل عام سے بچايا تھا ،غصے ميں آگيا۔ اس نے کہا " ،کيا
انہوں نے]جو ہجرت کرکے آئے ہيں[ واقعی ايسا کيا ہے؟ وه ہماری
ترجيحات ميں رخنہ ڈالتے ہيں ،تعداد ميں کم ہونے کے باوجود ہمارے
ہی شہر ميں ہم پر حکم چالتے ہيں ،اس سے زياده ہم کچھ نہيں
سمجھتے کہ قريش کے بدمعاشوں نے ايک پرانی کہاوت کے مطابق '
کتے کو کھانا کھالؤ اور وه تجھے ہی کھا جائے'۔  Vکی قسم جب ہم
مدينہ لوٹيں گے تو طاقتور کمزور کو نکال باہر کريگا۔" پھر وه اپنے
لوگوں کے پاس گيا جو وہاں تھے اور کہا " ،تم نے يہ کچھ اپنے ساتھ
کيا ہے ،تم نے انہيں اپنے شہر پر قبضہ کرنے ديا اور اپنی جائيداديں
ان کے ساتھ بانٹ ليں۔ اگر تم ان سے اپنی جائيداديں واپس لے لوگے تو
وه کہيں اور چلے جائيں گے۔" جب يہ خبر محمد تک پہنچی تو اس نے
ابن ابعی کو قتل کرنے کا فيصلہ کرليا۔ يہ سب سننے کے بعد ،ابن ابعی
کا بيٹا جو مسلمان ہو گيا تھا محمد کے پاس آيا اور کہا " ،ميں نے سنا
ہے کہ تم نے عبد Vابن ابعی کو قتل کرنا چاہتے ہو اس واسطے جو
کچھ تم نے اس کے بارے ميں سنا ہے۔ اگر تم نے ضرور يہ کرنا ہے

تو اس کام کيلئے مجھے حکم دو اور ميں اس کا سر تمہارے پاس لے
آؤنگا ،کيونکہ الخزراج يہ جانتے ہيں کہ مجھ سے زياده ميرے باپ کا
کوئی اور تابعدار نہيں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے کسی اور اس کے
قتل کا حکم ديا تو ،تو ميری روح مجھے اس کی اجازت نہيں ديگی کہ
ميرے باپ کا قاتل کھلے عام گھومتا رہے ،پھر ميں اسے قتل کردونگا،
اسلئے ايک مومن کا قتل ايک غير مومن کيلئے تو اس طرح تو ميں
دوزخ ميں جاؤنگا۔"
عبد Vابن ابعی اپنے لوگوں ميں ايک بڑا آدمی تھا ،اور اہل مدينہ اپنے
بوڑھے سردار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اب صورتحال خاصی
گھمبير تھی۔ ايک بيٹے کو حکم دينا کہ اپنے والد کو قتل کردے ،اور وه
بھی ابن ابعی جيسا والد ،نتائج ناخوشگوار ہو سکتے تھے۔ تب کيا ہوگا
اگر بيٹا اس افواه کی صداقت جان رہا ہو اور محمد کے خالف ہو جائے
اور اپنے باپ کے دفاع ميں اٹھ کھڑا ہو؟ محمد نے بڑا عقلمندانہ فيصلہ
کيا اور جو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کا بھيانک نظاره آگيا تھا
اسے کا اراده ختم کرديا۔ تاہم ابن ابعی کے بيٹے کی اس وضع کو مسلم
مورّ خين اور مبّصريں نے بہت سرّ اہا ہے اور اس کو سچے مومن کی
ايک نشانی کے طور پربيان کيا ہے۔ محمد کا اپنے پيروکاروں پر
جسقدر گہرا اثر تھا يہ اس کا مقام ظاہر کرتا ہے۔ اس نے انکو ايک
دوسرے کی مخبری کرنے پر لگايا ہؤا تھا اور اسطرح کا خوف ميں
رکھنے واال ماحول بنايا ہؤا تھا کہ ہر قسم کی مخالفت کو سر اٹھاتے ہی
کچل ديا جاسکے۔
ايک دلچسپ بات يہ ہے کہ جب عبد Vابن ابعی کا انتقال ہؤا تو اس کے
بيٹے نے محمد سے اس چيز کی بھيک مانگی کہ وه اس کے والد کی

نماز جنازه پڑھائيں۔ ابن ابعی کے قد کاٹھ کی وجہ سے محمدنے سوچا
کہ احسان کرنے کا يہ ايک مفيد موقع ہے۔ جيسے ہی وه مرحوم کيلئے
دعا کرنے کيلئے اٹھا ،عمر ،جسے ياد تھا کہ محمد نے اپنی ماں کی
قبر پر دعا کے موقعہ پر کچھ تامّل سے کام ليا تھا تو اسنے اس کے
کرتے کو پکڑ ليا اور کہا " ،اے  Vکے رسول تم اس شخص کی نماز
جنازه ادا کرنے جارہے ہو جب کہ  Vنے تمہيں غيرمسلموں کی نماز
جنازه پڑھانے س منع کيا ہؤا ہے۔" اس نے جواب ديا V " :نے مجھے
يہ حق انتخاب ديا ہؤا ہے يہ کہھ کر  :ان کيلئے معافی طلب کرو ،يا
معافی طلب نہ کرو؛ اگر تم  70دفعہ معافی مانگو V ،انکو معاف نہيں
کريگا۔)قرآن  (9:80اور ميں  70ميں ايک کا اضافہ کرنے جارہا ہوں۔"
يہ کسقدر ستم ظريفی ہے کہ محمد ابن ابعی کو "منافق" کہتا ہے حاالنکہ
يہ لقب محمد کو زياده بھاتا ہے۔
نيچے دی گئی حديث کو محمد کی پارسائی پر سوال اٹھانے والوں پر
اس کے اظہار برہمی کی ايک مثال کے طور پر پيش کيا جاسکتا ہے۔
يہ واقعہ اس وقت پيش آيا جب وه جنگ حنيّن کی فتح کے نتيجے ميں
ہاتھ لگنے والے مال غنيمت کو مکہ کے سرداروں ميں " انکے دل نرم
کرنے کيلئے" اور "اسالم کوشيريں ذآئقہ" بنا کر پيش کرنے کيلئے بانٹا
جارہا تھا ،جيسا کہ اس نے اپنے پيروکاروں کو بتاليا ،اور ان دوسروں
کيلئے کچھ نہيں رکھا جنہوں نے جنگ ميں اس کی مدد کی۔ ايک
شخص بوال " :اے  Vکے رسول! انصاف کرو۔" پيغمبر نے کہا " ،تم پر
مصيبت آئے! اگر ميں انصاف نہيں کرسکتا تو پھر اور کون کريگا؟ ميں
ايک بے خوف خسارے ميں ہونگا اگر ميں انصاف نہ کروں۔" عمر نے
کہا" ،مجھے حکم ديں کہ ميں اس کا سے قلم کردوں"

اس شخص کا تعلق بنو تميم سے تھا۔ اس کے قبيلے نے اسالم قبول نہيں
کيا تھا۔ وه محمد کی اس مہم ميں صرف لوٹ مار کيلئے شامل ہوئے
تھے۔ اور اب جبکہ محمد فتحياب ہو چکا تھا ،وه کسی کو جوابده نہ تھا
کہ وه اپنے وعدے کی پاسداری کرے۔ يہ شخص محمد اور اس کے
کردار سے ناواقف تھا۔ اس تجربے نے ضرور اسے عقل سکھا دی
ہوگی اور ان دوسروں کو بھی جو اسوقت وہاں موجود تھے۔ اس سے يہ
سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی اسکی اجازت نہيں کہ محمد کے فيصلوں
پر انگلی اٹھائے خواه وه کتنے ہی نامنصفانہ کيوں نہ ہوں۔ اگر کسی نے
بھی اس کے فيصلوں پر سوال اٹھائے تو گويا اس نے اسکے قہر کو
دعوت دی اور واجب القتل ٹہھرا۔ يہاں صرف ہاں ميں ہاں مالنا ہی
صيح طريقہ ہے۔ يہ ايک فطری امر ہے کہ اسطرح کے جبّر والے
ماحول ميں سچ کی موت ہے۔ کيا اسميں بائيں بازو کے لوگوں کيلئے
ايک سبق نہيں ہے کہ وه کيونکر مسلمانوں سے ملکر يہوديوں اور
عيسائيوں کے نظريات کے خالف يلغار کريں؟ يقينآ اس ميں ہے ،ليکن
وه کيا اسطرف متوجع ہيں؟
اوشريو کا بيان جاری ہے " :پيپلز ٹيمپل ميں حاالت اتنے مجبورکن
ہوگئے کہ جم جونز کے بيان کرده مقاصد کے قول و فعل ميں واضع
تفريق نماياں ہونے لگی جو کہ قريب قريب فہم سے اتنی باال تر دکھنے
لگی کہ ممبران کے ذھن ميں چرچ کے بارے ميں سوال اٹھنے لگے۔
مگر ان شکوک کو کمک دستياب نہ ہوسکی۔ مگر کوئی اتحادی نہ مل
سکے جواپنے ليڈر کے احکامات کی نافرمانی ميں کسی کی حمايت
کرسکيں اور نہ ہی منکرين کا کوئی ساتھی جو اکثريت کے سامنے
اپنے اختالفات کی حوصلہ افزآئی کرے۔ کھلی نافرمانی اور اختالف
رائے پر فوری سزائيں ديں جاتيں۔ جونز کے کہے گئے الفاظ پر سوال

کرنا ،يہاں تک کہ اپنے عزيز واقربا اور دوستوں کی موجودگی ميں
بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ مخبر اور 'مشير' بڑی سرعت کے ساتھ
اس عاقبت نا انديشی کی شکائيت کر ديتے يہاں تک کہ رشتہ دار بھی۔"
جونز کی مانند ،محمد بھی ہاں ميں ہاں مالنے والے چاپلوس مخبروں پر
بھروسہ کرتا تھا ،وه جيسے کہ اوشريو کہتا ہے " :اس سے نہ صرف
اختالف رائے کا ہی گال گھونٹ ديا جاتا ہے بلکہ اسکی وجہ رشتہ
داروں اور دوستوں ميں موجود يکجہتی اور خيرخواہی بھی گھٹ جاتی
ہے۔"
اسالم ميں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وه ايک دوسرے پر نظر رکھيں
اور ايک دوسرے کو تمبيح کريں اگر وه "راه راست" سے انحراف
کررہا ہو۔ اس کو امر بالمعروف )حق کی تاکيد( اور نہی من المنکر)غلط
کام سے منع کرنا( کہا جاتا ہے۔ صيح اور غلط وه نہيں ہے جو عقل عام
کے مطابق ہو يا جو سنہری اصول ہدائيت ديتا ہو ،وه وه ہيں جن کو
رسول منع کرے يا اجازت دے۔ بالفاظ ديگر ،ہر کوئی "بگ برادر"
ہےاور ايک دوسرے کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے اہل ايمان ساتھی
کے چال چلن کی اصالح کرتا ہے اور گھمبير صورتحال ہوتو حکام
سے شکائيت کرتا ہے۔ اسالمی انقالب کے بعد ايران ميں ،بچوں کی
حوصلہ افزآئی کی جاتی تھی کہ وه اپنے والدين کی غيراسالمی حرکات
کی اطالع کريں۔ کئی نوجوانوں کے اپنے والدين نے حکام سے شکائيت
کرکے ان کو سزآئيں دلوائيں۔ پھر ان مخبروں کو بڑی پذيرآئی ملتی ان
کی عظمت کو سالم پيش کيا جاتا تاکہ دوسروں کی حوصلہ افزآئی ہو۔
اوشريو کہتا ہے " :جب جونز چرچ ميں آپس کےبھائی چارے کی فضا
قائم رکھنے کی تبليغ کررہا ہوتا تھا تو ساتھ ہی وه اس امر کو بھی

وضاحت سے بيان کرديتا کہ ہر ممبر کی ذات کی وابستگی کا رخ
"فادر" کی طرف ہونا چاہئے۔
اسالم ميں بھی اہل ايمان کيلئے الزم ہے کہ وه ايک دوسرے کو بھائی
بھائی سمجھيں مگر انکی اوّ لين وفاداری محمد کے ساتھ ہو ،يا جيسے
کہ بڑی ہوشياری کے ساتھ اس نے منوايا ہؤا ہے کہ " Vاور اس کے
رسول" کے ساتھ ہو۔ جيسے ہی آپ اسالم کو چھوڑ ديں ،وه لوگ جو
بھائی بھائی ہونے کی مدعی ہوتے تھے وه آپ کا گال کاٹ دينے سے
نہيں ہچکچائيں گے۔
محمد اور جم جونز ميں حيرانکن حد تک مماثلتيں ہيں۔ ہم ورطہ ء
حيرت ميں پڑ جاتے ہيں کہ پہلے واال نقل ہے يا بعد واال۔ اصل سچآئی
يہ ہے کہ خودپرست ذھنی مريضوں کی ذہنيّت کا اظہار ہے۔ ايسے تمام
نظام حکومت جہاں تمام اختيارات ايک جگہھ مرتکز ہوں اور حزب
اختالف کا وجود نہ ہو ،نازی ازم سے ليکر فاشزم ،کيمونزم سے ليکر
اسالم ،يہ تمام فرقہ پرستانہ خوائص کے حامل ہيں جنکا ذکر جارج
اورويل نے اپنے ناول نائن ٹين ايٹی فور ميں کيا ہے۔

خاندانی بندھنوں کا صفايا
جم جونز کا ماننا ہے کہ " :خاندان ،نظام عداوت کا ايک حصہ ہے"،
کيونکہ يہ "نصب العين" کے ساتھ کسی کی مکمل وابستگی کو مجروع
کرتا ہے۔" 320نصب العين" اور کچھ نہيں بس وه خود ہی تھا۔ اسلئے
کسی شخص کا ممبرشپ کے سامنے سزا دينے کی غرض سے بالئے
جانے پہ وه )مرد يا عورت( يہ توقع رکھے گا کہ اس کے خاندان والے
وه پہلے لوگ ہونگے جو بڑی قوت کے ساتھ اس پر تنقيد کريں گے۔321

محمد نے خاندانوں کويہ کہھ کے تقسيم کرديا تھا کہ سب سے پہلے
ايمان والوں کيلئے يہ الزم ہے کہ انکی تمام وفادارياں  Vاور اس کے
رسول کےساتھ ہوں اور اپنے والدين کی بات ماننے سے انکار کرديں
اگروه انکے اور اسالم کے درميان کسی رکاوٹ کا سبب بن رہی ہو۔
درج ذيل قرآنی آيات اس نکتے کی وضاحت کرتی ہيں۔
اب ہم نے ايک آدمی کی اچھائی کو اس کے والدين کے ساتھ جوڑ
ديا ہے؛ پھر بھی اگر وه کوشش کريں کہ تم کسی کو ميرے ساتھ
شريک ٹھہراؤ ايسی چيز جسکا تمہيں علم نہ ہو ،تو تم ان کی بات
مت مانو۔
"کيوں مزيد لوگوں نے نہيں چھوڑا؟" اوشريو سوال کرتا ہے۔ " ايک
دفعہ پيپلز ٹيمپل کے اندر ،چھوڑ جانے کی حوصلہ شکنی کی گئی :تو
چھوڑ جانے والوں سے نفرت کی جانے لگی "،اس نےوضاحت کی۔
"کوئی چيز بھی جم جونز کو اتنا پريشان نہيں کرتی جتنا کہ وه لوگ جو
چھوڑ گئےاور اسکے انتہائی وحشيانہ سلوک کا نشانہ بنے اور انکو ہی
کسی قسم کے پيدا شده مسئلے پر موردالزام ٹھہرايا گيا۔ بہت سے ٹين
ايج ممبران جو ٹيمپل چھوڑ گئے تھے ان ميں سے ايک نے بتايا '،ہم ان
آٹھوں سے اس جذبے کے تحت نفرت کرتے تھے کيونکہ ہميں پتہ تھا
ايک نہ ايک دن يہ لوگ ہميں بطوربمبار استعمال کريں گے۔ ميرا مطلب
ہے جم جونز نے مکمل طور پر ہميں اس کام کيلئے راضی کرليا تھا۔'"
مسلمانوں کی ذھنی پرورش بھی اسی انداز ميں ہوتی ہے۔ ايک مسلمان
سب سے زياده نفرت مرت ّدوں سے کرتا ہے۔ اسالم ميں ،مرت ّد ،آزاد
خيال ،يا تنقيد کرنے والوں کو دھمکايا جاتا ہے اور قتل بھی کرديا جاتا

ہے۔ منکرين اسالم پر توہين رسالت کا الزام لگا کر باقائده سزآئے موت
دی جاتی ہے۔
اوشريو لکھتا ہے " :ترک ايمان ايک خطرناک کاروبار ہے ،اور ،بہت
سے ممبران کيلئے اس کا منافع بخش ہونا انتہائی غيريقينی ہے۔ راه
فرار بھی کوئی قابل عمل راستہ نہيں ہے۔ مزاحمت بھی انتہائی مہنگا
کام ہے۔ کسی بھی ظاہره متبادل کی عدم موجودگی کی صورت ميں
اطاعت بجا النا ہی سمجھداری واال راه عمل ہے۔ وه طاقت جسکو جم
جونزنے بڑی مہارت سے استعمال کيا اور جس نے پيپلز ٹيمپل کے
ممبران کو سيدھا رکھنے ميں مدد کی وه ہے واپسی والے راستے کی
مشکالت۔" قرآن بھی يہ واضع کرتا ہے ترک ايمان قابل قبول نہيں ہے۔
)اے منافقو(تم سے عجب نہيں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک
ميں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ يہی لوگ
ہيں جن پر خدا کی لعنت ہے اور انکے کانوں کو بہرا اور آنکھوں
کو اندھا کر ديا ہے۔۔۔۔۔ جو لوگ راه ہدايت ظاہر ہونے کے بعد پيٹھ
ديکر پھر گئے شيطان نے يہ کام انکو مز ّين کر
دکھايا۔۔۔۔۔)قرآن(47:23-24
يہاں پر محمد منحرفين کيلئے عذاب الہی کا وعده کرتا ہے۔ اس نے اس
جہان ميں بھی سزا تجويز کی۔ بخاری نے مندرجہ ذيل حديث بيان کی
ہے:
` کے رسول نے کہا " ،کسی مسلمان کا خون نہيں بہايا جاسکتا
جو اقرار کرتا ہو کہ سوائے ` کے کوئی عبادت کے الئق نہيں
اور ميں اس کا رسول ہوں ،ماسوائے تين صورتوں کے :قتل کے

بدلے قصاص ،ايک شادی شده شخص جو زنا کا مرتکب ہو اور
وه جو اسالم سے منکر ہو جائے اور مسلمانوں کو چھوڑ دے۔
ايک اور حديث ہميں بتاتی ہے کہ چند منحرفين اسالم کو علی کے پاس
اليا گيا اور اس نے انہيں جال ديا۔ جب اس واقعے کی اطالع ابن عباس
کو پہنچی ،تو اس نے کہا " ،اگر ميں اس کی جگہھ پر ہوتا ،تو ميں ان
کو نہ جالتا ،کيوں کہ  Vکے رسول نے اس سے يہ کہھ کر منع کيا ہؤا
ہے ' کسی بندے  Vکی سزا )آگ( والی سزا مت دو'۔ ميں انکو  Vکے
رسول کی بيان کرده سزا کے مطابق سزا ديتا ' ،جو کوئی بھی مذھب
اسالم تبديل کرے اسکو قتل کردو۔'"

دل نشينی کی طاقت
کس چيز نے لوگوں کوجونز کی طرف راغب کيا ' پہلی چيز چرچ؟
آئيے اب اس سوال کا تجّ زيہ کريں اور اس کا نومسلموں کے اسالم کی
طرف راغب ہونے سے موازنہ کريں۔
اوشريو اس کوجونز کی کرشماتی شخصيت اوراسکی قوّ ت تقرير کو
اسکا کريڈٹ ديتا ہے جس کے پيچھے اسکا ساده اور جلد دھوکے ميں
آنے والے لوگوں کو ساز باز کے ذريعے ورغالنےکا جوہر کارفرما
تھا۔ وعدے وعيد اورخصوصی طور پر اپنے ہر مخاطب کيلئے بڑی
احتياط سے گھڑی ہوئی اپنے خياالت کی ڈرامہ گيری سے ان کے دل
موه ليتا اور ان کے خيالوں پر چھا جاتا۔ سکيرو کے کہنے کے مطابق،
"فن تقرير کے سامنے کسی چيز کو بھی منوانا مشکل نہيں۔"

محمد فن تقرير کی طاقت سے بخوبی واقف تھا۔ اس کا ماننا تھا "
فصاحت ميں ايک جادو ہے" اور کہا کرتا تھا "،فصاحت سے کی گئی
تقرير جادو کا اثر رکھتی ہے) مثال کے طور پر کچھ لوگ کسی کام
کے کرنے سے انکاری ہوتے ہيں مگر جب کوئی فصاحت سے بولنے
واال کوئی مقرّ ر تقرير کرے تو وه وہی سب کچھ تقرير سننے کے بعد
کرنے پر تيار ہو جاتے ہيں(۔"
ايک اور جگہھ اس نے پھّڑ ماری " ،مجھے فصاحت کے ساتھ
تقريرکرنے کی چابياں ملی ہوئی ہيں اوراس کے ساتھ دہشت پر مبنی
فتح۔" اس نے دونوں چيزوں کا استعمال کيا ،قوّ ت تقرتر اور دلنشينی،
اور اپنے مقصد کے حصول کی خاطر دہشتگری اور ڈانٹ ڈپٹ کا۔
اوشريو لکھتا ہے " :پييپلزٹيمپل کی ممبر شپ کا ايک بڑا حصہ
معاشرے کے ٹھکرآئے ہوئے ضرورتمند لوگوں پر مشتمل تھا :شہری
آبادی کے غريب ،سياه فام ،بڑی عمر کے اور نشے ميں تر اور سابقہ
سزا يافتہ لوگ۔"
اس کا موازنہ مکہ ميں بسنے والے محمد کے اوّ ليں پيروکاروں سے
کرتے ہيں۔ ان ميں زياده تر غريب تھے ،معاوضہ ديکر چھڑآئے ہوئے
غالم ،باغی نوجوان ،اور چند ايک نہ چاہی جانے والی عورتيں۔ اس نے
ان غالموں کو اپنے آقاؤں کے شکنجے سے نجّ ات حاصل کرنے کی
تبليغ کی اور ہجرت کرنے کو کہا؛ نوجوانوں کو اپنے والدين کی
نافرمانی پر اکسايا اور اپنی پيروی کرنے کو کہا؛ اس نے سماجی
برابری اوراہل ايمان کی باہمی بھائی چارے کی بات کی؛ اس نے بعد
ميں آنے والی حيات ميں جزاؤں اور اس دنيا کے مال و دولت کے
وعدے کئے ،وه دولت جو بعد ميں اس نے لوٹ مار سے حاصل کی۔

تين تاريخ دان ،طبری ،ابن سعد اور ابن اسحاق متفق ہيں کہ صرف چند
لوگ عقيدے کی نسبت سے مسلمان ہوئے۔ زياده تر لوگ خوف اور لوٹ
مار ميں حصہ ملنے کے ارادے سے دائره اسالم ميں داخل ہوئے۔
باوجود اسکے ،اور بنيادی وجوہات سے قطع نظر ،انہوں نے محمد
کيلئے فتوحات کے حصول ميں بڑھ چڑھ کر حصہ ليا۔

طمطراق کے دعوے
مذھبی فرقوں کے پيشواء احساس برتری کے مريض ہوتے ہيں۔ محمد
او جم جونز دونوں کی شخصيات بلند درجے کی انا پرستی کے حامل
تھيں۔ نئے لوگوں کو ممبر بنانے کی غرض سے جم جونز نے بہت سے
شہروں ميں خدمت مرکز قائم کر رکھے تھے۔ جو اشتہارات تقسيم کئے
گئے ان پر لکھا تھا:
پادری جم جونز۔۔۔۔ بعيد از قياس! معجزاتی! حيران کن!
سب سے انتہائی منفرد شفا بخش خدمات جوآپ نے پہلے کبھی
نہيں ديکھيں! لو ديکھو اپنے اندر اس دنيا کا زنده نمونہ!
محمد نے بھی اپنے بارے ميں بہت بلند وبانگ دعوے کئے۔ اس کے
کٹھ پتلی  Vنے اکثر اس کی تعريف ميں اس طرح کے الفاظ بيان کئيے:
اور)اے محمد( تم کو ہم نے تمام جہانوں کيلئے رحمت بنا کر
بھيجا۔ )قرآن (21:107
اور تمہارے اخالق بڑے عالی ہيں۔ )قرآن (68:4
اور تم کو پيغمبر خدا کی پيروی کرنا بہتر ہے۔)قرآن (33:21

اور بے شک يہ فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پيغام ہے۔
)قرآن(81:19
تمہارے پروردگار کی قسم يہ لوگ جب تک اپنے تنازعات ميں
تمہيں اپنا منصف نہ بنائيں اور جو فيصلہ تم کردو اس سے اپنے
دل ميں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو اپنی خوشی سے مان ليں تب
تک مومن نہيں ہونگے۔ )قرآن (4:65
آخری آيت اس امر کی وضاحت کرديتی ہے کہ محمد مکمل تابعداری کا
طلبگار تھا اور کسی قسم کی تنقيد يا اختالف رائےکے جواب ميں ترش
رو ہو جاتا۔
اوشريو لکھتا ہے " :پيپلزٹيمپل کے ممبران جونز کے ظاہره بلند و بانگ
دعوں اور اصل حقيقتوں ميں تفاوت کو اور اپنی روزمرّ ه زندگی ميں
درپيش سختيوں کو اپنی کوتاہيوں سے منسوب کرنا سيکھ گئے تھے اور
جونز پراس کا الزام دھرنے کی بجائے خود کو قصوروار سمجھتے
تھے۔ ايک سابقہ ممبر نيوا سالئی سے منسوب ايک بيان ہے ' :جو
چيزيں ہميں ٹھيک نہيں لگتی تھيں اس کے لئے ہم ہميشہ خود کو ہی
قصوروار سمجھتے تھے۔ چرچ ميں ايک بہت ہی خاص اور منفرد زبان
ترقی پا گئی تھی ،جس ميں 'نصب العين' کا مطلب تھا جو بھی جونز نے
کہا۔ آخرکار ،اپنے زيرک فن خطابت کی بدولت ،اور دھوکہ دہی اور
الفاظ کی ہيراپھيری کے ذريعے اس نے موت کو ايک 'بڑھتا ہؤا قدم'
گردانہ اور اس طرح خود کو مٹا دينے والے اس مايوس کن اقدام کو
'انقالبی خود کشی' کے غالف ميں ڈھانپ کر ايک مق ّدس اور دليرانہ
فعل قرار دے ديا اور اس کے پيروکاروں نے اس کے الفاظ کو تسليم کر
ليا۔"

اسالم ميں بھی بالکل ايسے ہی ہے ،اہل ايمان رضاکارانہ طور پر جو
کچھ بھی غلط ہو اس کا الزام اپنے سر لے ليتے ہيں اور اگر اچھا ہو
جائے تو وه کام  Vسے منسوب کرتے ہيں۔ ہميں محمد اور جم جونز
کے پيروکاروں ميں بھی انکی موت کے بارے ميں ان کے خياالت کی
رسائی ميں بعيد از قياس مماثلت نظرآتی ہے۔
اس کہاوت " ہم موت سے اتنی ہی محبت کرتے ہيں جتنی کہ تم زندگی
سے" جس کے ساتھ امريکہ کو لکھے گئےاپنے مذموم خط کی اسامہ
بن الدن نے ابتدا کی ،کا ممبع جنگ قديسيہ ہے جو سنہ 636ء ميں
مسلم افواج کے اميرلشکر خالد ابن وليد کی طرف سے مسلمانوں کے
خليفہ ابوبکرکا ايک پيغام قاصد کے ذريعے ايرانی فوجوں کے کمانڈر
خسرو کو بھيجوايا گيا۔ اس پيغام ميں يہ کہا گيا " :تم]خسرو اور اس کے
لوگو[ اسالم قبول کرلو ،تو تب تم محفوظ ہو ،اگر نہيں تو تم يہ جان لو
کہ ميں تمہارے پاس جس فوج کے ہمراه آ رہا ہوں وه موت سے اتنی
ہی محبت کرتی ہے جتنی کہ تم زندگی سے۔" يہ جملہ آج بھی مسلمانوں
کو ديئے گئے خطبوں ميں تالوت کيا جاتا ہے ،اخباروں ميں چھپتا ہے
اور درسی کتب کا حصہ ہے۔

خفيّہ بھيد جاننے کا دعوی
مذھبی فرقوں کے رہنماؤں کا ايک طريقہ يہ ہوتا ہے کہ وه اپنے
پيروکاروں پر مہر حق ثبت کرنے کی غرض سے معجزات دکھانے
اور غيرمعلوم باتوں کا علم رکھنے واال ظاہر کرنے کی کوشش کرتے
ہيں۔ جم جونز نے بہت سے معجزات دکھائے جو تمام کے تمام سٹيج
ڈرامہ ہونے کی حد تک تھے۔ ان ميں سے ايک تھا نئے ممبران يا ديگر

مہمانوں سے متعلقہ کچھ معلومات کو ظاہر کرنے کی اہليّت جو ان کے
سوا اور کوئی نہ جانتا ہو۔ اس "معجزے" کی ادائيگی سے قبل وه اپنے
خاص قابل اعتبار شخص کواس کام پر مامور کرتا کہ وه مہمانوں کی
خفيّہ تالشی لے کر يہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان کے پاس کيا کچھ
موجود ہے ،ان کے ذاتی خطوط ميں کيا لکھا ہے يا چھپ کر ان کی
باتيں سنيں اور آکر اس کو حاصل کرده معلومات سے آگاه کريں۔ اس
کے بعد وه انکو اپنے"غيبی علم" سے ش ّشدر کرتا۔
محمد بھی يہی کچھ کرتا تھا۔ اس کے جاسوس ہر جگہھ تھے ،اشارے
مل جانے کے بعد ،وه دعوی کرتا تھا " جبرائيل نے مجھے بتايا۔۔۔۔"
باب دوم ميں ہم نے ماريہ کے ساتھ محمد کے جنسی سکينڈل کے بارے
ميں بات کی ،حفصہ کا اس پر ر ّد عمل اور محمد کا ماريہ کو اپنے اوپر
حرام ٹھہرانے کا حلف اور بعد ميں اس کی خالف ورزی اور  Vکا
شکر کہ اس نے بيچ ميں مصالحانہ مداخلت کی۔ ہماری اس بحث سے
متعلقہ جو امر ہے اسکا بيان اگلی آيت ميں ہے۔ اس آيت ميں اس بات کا
ذکر ہے کہ محمد نے حفصہ کو حکم ديا کہ وه ماريہ کے ساتھ اس کے
جنسی مراسم والے بھيد کو کسی اور پر افشا نہ کرے ،ليکن حفصہ ،اپنا
منہ بند نہ رکھ سکی ،عائشہ کے سامنے سارا بھيد کھول ديا۔ محمد شديد
غصے ميں آگيا جب اسکو پتہ چال کہ اسکا سارا بھيد کھل چکا ہے۔ اب
يہ سب کچھ جاننے کيلئے کوئی زياده ذہانت کی ضرورت نہيں ہے کہ
اس کی اصل ذمہ دار حفصہ ہی ہے۔ تاہم محمد نے دعوی کيا کہ يہ V
ہے جس نے اسے بتايا کہ حفصہ نے اس کی نافرمانی کی ہے۔
اور )يادکرو( جب پيغمبر نے اپنی ايک بيوی سے ايک بھيد کی
بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشا

کيا اور خدا نے اس حال سے پيغمبر کو آگاه کرديا تو پيغمبر
نے)اس بيوی کو وه بات( کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب
وه انکو جتائی تو وه پوچھنے لگيں کہ آپ کو کس نے بتايا؟
انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتايا ہے جو جاننے واال خبردار
ہے۔)قرآن(66:3
يہ ساری کہانی بہت مضحکہ خيز ہے۔ خالق کائنات پہلے تو اپنے
رسول کی اپنی پسنديده عورت سے جنسی مالپ ميں مدد ديکر ايک
بھڑوے کا کردار ادا کرتا ہے اور پھر ،وه گپ شپ لگاتا ہے ،اس طرح
کی اطالعات پہنچا کر کہ اس کی بيوياں اس کی پيٹھ پيچھے کيا باتيں
کرتی ہيں۔ اس احمقانہ کہانی پر کچھ بحث کرنا مقصود نہيں۔ اصل بات
تو يہ ہے کہ محمد اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ يہ سب اطالعات اسے
 Vنے پہنچائيں۔ جب کہ يہ حقيقت بالکل عياں ہے کہ يہ بھيد تو حفصہ
نے افشا کيا۔ کوئی بھی  6سال کے بچے جتنی سمجھ رکھنے واال
شخص اس حقيقت کو جان سکتا ہے۔
يہ ہيں وه سب طريقے جو مذھبی فرقوں کے پيشواء سازباز کے تحت
عام لوگوں پر ظاہر کرتے ہيں کہ وه تمام چھپے بھيدوں سے واقف ہيں۔
بہت حيران کن امر يہ ہے کہ انکے پيروکار بھی اکثرخوشدلی سے
اپنے ليڈر کی ان بد ديانتيوں ميں معاون بن جاتے ہيں۔

معجزے دکھانا
اوشريو ،جينی ملز کی لکھی ہوئی مندرجہ ذيل کہانی بيان کرتا ہے جس
ميں جم جونز ايسےکھانے کی تقسيم کا معجزه دکھاتا ہے جو دوران
تقسيم بڑھتا جائے۔

اس دن اتوار کو لنگر کی تقسيم کے وقت معمول سے زياده لوگ
تھے ،اور کسی وجہ سے چرچ کے لوگ اتنا کھانا بھی نہ
السکے تھے کہ سب کو پورا آجائے۔ يہ نظر آرہا تھا کہ قطار ميں
کھڑے آخری پچاس لوگوں کو گوشت نہيں مل سکے گا۔ جم نے
اعالن کيا' ،کوئی بات نہيں کہ اتنے ہجوم کيلئے کھانا کافی نہيں
ہے ،ميں اس کھانے ميں برکت ڈال رہا ہوں جو اسوقت موجود
ہے ايسے ہی جيسے عيسی نے اپنے زمانے ميں کيا تھا۔'
بڑے يقين کے ساتھ ،چند منٹوں بعد اس نے ايک چونکا دينے
واال اعالن کيا ،ايوا پگ کچن بيمنگ سے باہر آئی ،فرآئيڈ چکن
سے بھرے دو بڑے طشت لئے ہوئے۔ کمرے ميں جمع لوگوں
نے بلند آواز ميں واه واه کی ،خاص طور پر ان لوگوں کی طرف
سے جو قطار کے آخر پر تھے۔
"برکتوں واال چکن" غيرمعمولی طور پر لذيذ تھا ،اور بہت سے
لوگوں نے کہا کہ جم نے بہت خوش ذائقہ چکن تيار کيا جو
لوگوں نے پہلے کبھی نہيں کھايا۔
لوگوں ميں سے ايک ،چک بيکمين ،نےاپنے قريب کھڑے چند
لوگوں سے مذاق ميں کہا اس نے چند لمحے قبل ايوا کو کينٹکی
فرآئيڈ چکن سٹينڈ سے الئے ہوئے چکن کو دو بالٹيوں ميں لے
جاتے ديکھا۔ وه مسکرآيا جب اس نے يہ کہا "،جس شخص نے
اس چکن ميں برکت ڈالی وه ہے کرنل سينڈرز"
شام کی ميٹنگ ميں جم نے اس حقيقت کا ذکر کيا کہ چک نے اس
کے تحفے کا مذاق اڑآيا ہے۔ " اس نے يہاں کھڑے چند لوگوں
سے جھوٹ بوال ہے ،يہ کہھ کے کہ چکن يہاں سے کسی مقامی

دکان سے منگوايا ہے "،جم غصے سے بوال۔ " ليکن انصاف کی
روح چھا گئی ،اس وقت چک مردانہ بيت الخال ميں ہے ،اور
خواہش کررہا ہے کہ وه مرجائے۔ اس کو قے ہو رہی ہے اور
پيچش بھی لگے ہوئے ہيں اور اسکی حالت اتنی خراب ہے کہ وه
بات بھی نہيں کرسکتا!"
ايک گھنٹے کے بعد پيال زرد لڑکھڑاتا ہؤا چک بيکمين مردانہ بيت
الخال سے باہر آيا اور باہر تک گارڈز ميں سے ايک کی مدد سے
چل کر آيا۔ جم نے اس سے پوچھا "،کيا تمہارے پاس کچھ کہنے
کو ہے؟"
چک نے نکاہت کے ساتھ اوپر ديکھا اور جواب ديا " ،جم ميں
نے جو کچھ کہا اس کی معافی چاہتا ہوں ،برآئے مہربانی مجھے
معاف کردو۔"
جيسے ہی ہم نے چک کو ديکھا ،ہم نے اپنے دل سے اقرار کيا
کہ ہم جم کے کسی بھی" معجزے" پر سوال نہيں اٹھائيں گے ،کم
از کم اتنی بلند آواز سے نہيں۔ چند سالوں بعد ہميں يہ پتہ چال کہ
جم نے کيک کے ايک ٹکڑے ميں ہلکا سا زہر مال کو چک کو دے
ديا تھا۔
اب ،يہ 'معجزا' کردکھانے کيلئے جونز کو ايوا کی مدد درکار تھی۔ يہ
سوال کہ کيوں اس عورت نے جانتے ہؤے بھی اس بے ايمانی ميں
شرکت کی؟ اس طرح کے کئی معجزے محمد سے بھی منسوب ہيں۔

ايک حديث ميں ،کسی نے دعوی کيا ہے کہ اسنے ديکھا کہ محمد نے
پانی کے ايک برتن ميں ہاتھ ڈاال تو اس ميں سے پانی کے پھوارے
پھوٹ پڑے  ،اور تمام فوج نے اسی برتن کے پانی سے وضو کيا۔
ميں نے ` کے رسول کو ديکھا جب عصر کی نماز کا وقت ہو
چکا تھا اور لوگ وضو کرنے کی خاطر پانی تالش کررہے تھے
ليکن انکو پانی نہيں مل رہا تھا۔ بعد ميں پانی سے بھرا ايک برتن
وضو کی غرض سے رسو cکے پاس اليا گيا۔ اس نے اپنا ہاتھ
اس برتن ميں ڈاال اورلوگوں کو حکم ديا کہ اس سے وضو کريں۔
ميں نے ديکھا اس کی انگليوں کے نچلے حصوں سے چشمے
کی طرح پانی ٹپک رہا تھا اس وقت تک کہ تمام لوگوں نے اس
کے ساتھ وضو کرليا)يہ پيغمبر کے معجزات ميں سے ايک تھا(۔
ايک اور حديث ميں ہميں يہ بتايا گيا ہے کہ محمد نے روٹی کے ايک
ٹکڑے کو کئی گنا بڑھا ديا؛ اور يہ کہ اس نے ايک بڑی چٹان پر کسی
سے وار کيا اور وه ريزه ريزه ہو گئی۔ يا ،اس نے کھانے ميں برکت
ڈال دی اور وه کھانا جو صرف چار يا پانچ لوگوں کيلئے ہی تھا وه
ساری سپہ نے کھايا۔
دسيوں ايسے "معجزات" ہيں جو مسلمانوں نے محمد کے ساتھ منسوب
کئے ہؤے ہيں۔ ان ميں سے کئی سارے نام نہاد معجزات کا تو محمد نے
خود دعوی کيا تھا۔ يہ ايسے معجزات ہيں جس کو اور کوئی نہيں بس وه
خود ہی اس کی تصديق کرسکتا ہے اور پھر بھی کوئی مسلمان ان پر
شک نہيں کرتا۔ ان ميں سے ايک معجزه يہ ہے کہ اس نے دعوی کيا کہ
وه جنـّات کے شہر ميں گيا۔ ايک اور جگہ اس نے بتايا کہ مدينہ ميں
جـّنات کے ايک گروه نے اسالم قبول کرليا۔ ايک نرالی کہانی ميں اس

نے دعوی کيا کہ اس کی ايک بہت بڑے شيطان سے ہاتھا پائی ہوئی
اور اس نے اسے زير کرليا۔
"پچھلی رات جنوں ميں سےايک بہت بڑا شيطان)افريط( ميرے
پاس آيا اور اس نے ميری نماز ميں مخل ہونا چاہا)يا اس سے
ملتی جلتی بات کہی( ليکن ` نے مجھے اتنی توفيق دی کہ ميں
اس پہ غالب آگيا۔ ميں چاہتا تھا کہ ميں اس کو مسجد کے کسی
ستون سے کس کر باندھ دوں اور جب صبح ہو جائے تو تم اسے
ديکھو۔۔۔۔"
يہ کہانياں يا تو فريب تصّور ہيں يا بےوقوف لوگوں کو متاثر
کرنے کيلئے گھڑی گئی ہيں۔ ابن سعد ،ابو رفيع کی بيان کرده ايک
کہانی کا حوالہ ديتا ہے ،اہل ايمان ميں سے ايک ،جس نے يہ بتايا
کہ محمد اس کے ہاں آيا اور اس نے رات کے کھانے کيلئےايک
دنبہ ذبح کيا ،محمد کو دستی کا گوشت پسند تھا اسلئے اس نے
اسے پيش کردی۔ پھر اس نے ايک اور کی فرمائش کی اور اسے
مکا دينے کے بعد ايک اور)ياد رکھيں اس کی بھوک ناقابل تسکين
تھی(۔ ابو رفيع نے کہا " ،ميں نے آپ کو دونوں دستياں دے دی
ہيں ،ايک دنبے ميں اور کتنی دستياں ہوتی ہيں؟" اس پر محمد نے
جواب ديا " ،اگرتم نے يہ نہ کہا ہوتا ،تو تم اس قابل ہوتے کہ اتنی
ہی دستياں ديتے جاتے جتنی کہ ميں طلب کرتا۔"
ان اوپرے سے دعوں کے باوجود ،جب کافروں نے اسے چيلنج کيا،
محمد بار بار اس کا انکار کرتا رہا کہ وه معجزے دکھانے کے قابل
نہيں ہے۔ اس نے اس حقيقت کو تسليم کيا کہ ديگر پيغمبران کو معجزات
عطا کئے گئے تھے مگر ميرا معجزا صرف قرآن ہے۔

پيغمبر نے کہا ،پيغمبروں ميں سے کوئی ايسا نہيں تھا جسے
معجزات عطا نہ ہوئے ہوں جس کی وجہ سے انکو ضمانت
حاصل تھی يا انکا ايمان مظبوط تھا ،ليکن جو مجھے ديا گيا تھا
وه تھی ` کی طرف سے وحی جو اس نے مجھ پر نازل کی۔341
اب سوال يہ اٹھتا ہے کہ کيوں اہل ايمان عام ڈگر سے ہٹ کر اپنے
پيغمبر کے ساتھ جھوٹ مھوٹ کے معجزات منسوب کرتے ہيں؟ يہ وه
سوال ہے جسکا انہيں جواب دينا چاہئے۔ ميرا خيال يہ ہے کہ جب اہل
ايمان کو يہ يقين ہو جاتا ہے کہ انکا عقيده سچا ہے ،وه جھوٹ سميت ہر
چيز کوجائزقرار دينا شروع کرديتے ہيں۔ پکے ايمان والے لوگ ،جو
عمومآ با اخالق اور نفيس انسان ہوتے ہيں ،جانتے بوجھتے ہوئے
جھوٹ بولتے ہيں ،دھوکے فراڈ ميں حصہ دار ہوتے ہيں ،دوسروں کے
ساتھ بدعملی کے مرتکب ہوتے ہيں اور يہاں تک کہ ،اپنے ايمان کوقائم
رکھنے کی خاطر ،اگر ضروری سمجھيں تو قتل بھی کر ديتے ہيں۔ ان
کے نزديک "نصب العين" اتنا اہم ہے کہ باقی ہر چيز اندھيروں ميں گم
ہو جاتی ہے۔ جب لوگ کسی مقصد کی سچائی کے اتنے قائل ہو جاتے
کہ وه اس کے لئے مرنے پر تيار ہو جاتے ہيں ،تو پھر جھوٹ بولنا ،يا
پھر کسی کو مار دينا الزم وملزوم ہو جاتا ہے۔ کسی مقصد کی تکميل
ہی اس کے صيح ہونے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ فرانسيسی فالسفر اور
رياضی دان پاسکل نے لکھا " :لوگ کبھی بھی کسی برآئی کی تکميل
اتنی خوشی خوشی نہيں کرتے جتنی کہ وه کسی مذھب پر يقين کامل
ہونے کی صورت ميں کرتے ہيں۔" تاريخ پاسکل کے الفاظ کی سچائی
کی گواه ہے۔ مذھب کے نام پر بہت بڑے جرائم سرزد ہوئے۔ اعتقاد
اندھا کرديتا ہے اور مکمل اعتقاد مکمل طور پر اندھا کرديتا ہے۔

امام غزالی کو اسالم ميں ايک غيرمتنازعہ بلند مقام حاصل ہے۔ اس نے
کہا " :جب کوئی کام جھوٹ بولنے سے ممکن اور سچ سے ايسا نہ
ہوسکتا ہو تو اس کام کيلئے جھوٹ بولنا جائز ہے اگر وه ايک جائز کام
کيلئے ہو ۔"
اوشريو ،کسنڈروف کا حواال ديتا ہے " ،جم جونز نے بڑی مہارت سے
نئے لوگوں کو راغب کرنے کيلئےاپنے چرچ کے تاثر کو اوپر نيچے
کيا۔ اس نے بڑی احتياط سے عوام کے ذھنوں پر چھانے والے عکس
کو سنوارا۔ اس نے پيپلزٹيمپل کو سپورٹ کرنے والے پريس اور
ساستدانوں کو متاثر کرنے کيلئے اپنے ممبران سے ان کی تعريف ميں
خطوط لکھوائے اور انکا سياسی اثرورسوخ بھی استعمال کيا ،اور اس
کے عالوه ان سے اپنے مخالفوں پر تنقيد کروائی اور دھمکايا بھی۔"
اگر کوئی اخبار ايسا کچھ لکھ دے جسے مسلمان توہين سمجھتے ہوں،
توتمام مسلمان ايڈيٹر کے دفتر کے سامنے اکٹھے ہو کر اپنی شکايات
اس تک پہنجاتے ہيں۔ وه اسوقت تک اپنا ڈراوا ختم نہيں کرتے جب تک
انہيں انکا معافی نامہ اس اخبار کے ايڈيشن ميں چھپ نہ جائے اور
پہلے واال ايڈيشن واپس نہ لے ليا جائے۔ ہم کيسے دنگے فساد کے ان
واقعات کو بھول سکتے ہيں جو ڈنمارک کے اخبار Jyllands-posten
ميں محمد کے اوپر بنے ہوئے چند کارٹونوں کے چھپ جانے پر ہؤے
اور کئی بيگناه لوگ مارے گئے ،يا جب پوپ بينيڈکٹ  XVIنے ايک
بازنطينی بادشاه کے حوالے سے کہا جس نے يہ پوچھا " ،مجھے بس يہ
بتا دو کہ محمد نے کيا چيز نئی بتائی؟"
 10نومبر2003ء کو سی اےآئی آر کے نصف ثانی ،مسلم پبلک افيئر
کميٹی ) (MPACنے توہين رسالت کرنے کے سبّب امبر بکس کی مذمّت

کرنے کی غرض سے ايک غصے بھرا خط چھاپا۔ طيش اس بات کا تھا
کہ امبر بکس نے ايک کتاب چھاپ دی جسکا عنوان تھا دی ہسٹری آف
پنشمنٹ۔
انہوں نے مختلف تہذيبوں اور معاشروں ميں دی جانے والی سزآؤں کا
ايک منظر پيش کيا تھا۔ اس ميں ايک باب سزآؤں کے قديم طريقوں پر
بھی تھا جيسا کہ بائبل ميں بتائی ہوئی سزآئيں ،رومنوں اور قوانين
شريعت۔ اس ميں بہت ساری تصويريں تھيں جن ميں سے ايک محمد کی
بھی تھی۔ مسلمانوں نے ہتھيار اٹھا لئے۔ پبلشر کو ہزاروں غصے سے
بھرے اور دھمکی آميز خط ملتے رہے جبتک کہ وه اس کتاب کی
سرکوليشن کو رکوانے اور مسلمانوں سے سر عام معافی مانگنے پر
تيار نہيں ہو گيا۔
ايک اور کيس ميں سی اے آئی آر پيراماؤنٹ پکچرز کو ٹوم کلينسی کے
ناول" دی سن آف آل فيرز" پر مبنی فلم ميں بنيادی سکرپٹ ميں مسلمان
دہشگرد کے رول کو تبديل کروا کر نيو نازی کو ڈاال گيا۔ فلم کے
ڈائريکٹر ،فل ايلڈن روبنسن کو مجبور کيا گيا کہ وه سی آئی اے آر سے
تحريری معافی مانگے اورساتھ يہ بھی کہے کہ اسکا مسلمانوں کے
متعلق کوئی منفی تاثر قائم کرنا اس کا مقصد نہيں تھا ،اس نے مزيد
لکھا " :ميں خواہش کرتا ہوں کہ آپ تعصّبات کے خالف جنگ ميں
کاميابی حاصل کريں"
جب  2002ميں انجيلی مبلغ پيٹ روبرٹسن اور جيری فالويل ريڈيو پر
اسالم کے متعلق اپنے نظريات نشر کرنے شروع کئے توتمام دنيا ميں
مسلمانوں نے فساد برپا کرديا۔ ايرانی مّالؤں نے جوابی کاروآئی کی
دھمکياں ديں اور متع ّدد عيسائيوں کو قتل کرديا گيا ،بشمول پاکستان کے

چند سکول ميں جانے والے بچوں کے۔ اور سڈن ،لبنان ميں ايک بونی
پينر ودرل نامی  31سالہ عيسائی نرس کو بھی گولی مار کر ہالک کر
ديا گيا۔

باہر سے آنے والوں پر بداعتمادی اور خود کو الزام
دينا۔
اوشريو لکھتا ہے " :جونز نے عدم مطابقت والے پيغامات کے بارے
ميں بد اعتمادی کی تلقين کی ہوئی تھی ،اس پر دشمنوں کی طرف سے
کا ليبل لگا ديا تھا۔ ان ذرائع کی معتبری کو تباه کرديا تھا اور اپنے
ممبران کو بيرونی تنقيد سے قائل ہونے سے بچنے کے خالف حفاظتی
ٹيکے لگا ديئے تھے"
مسلمانوں پر بھی يہ مثال پوری آتی ہے ،جو اپنے اوپر تنقيد کرنے
والوں کو يہودی يا تنخواه دار" اسالم دشمن عناصر" ہونے کا الزام لگا
ديتے ہيں۔ اگر کوئی اسالم پر تنقيد کرتا ہے تو مسلمان اس کے ذاتی
دشمن بن جاتے ہيں ،اور بجائے اس کے کہ اس کے دالئل کو رد کريں
اور اس کی دليل کا جواب دينے کی بجائے اس کے کردار يا پس منظر
پر حملہ کر ديتے ہيں۔ وه اپنے اوپر تنقيد کرنے والوں کے دشمن بن
جاتے ہيں اور اسکو بے اعتبارا بنانے کی کوشش کرتے ہيں اور کبھی
بھی ان کے خالف لگائے گئے الزام کا جوابی دليل سے مقابلہ نہيں
کرتے۔
" جيمزٹاؤن ميں" اوشريو لکھتا ہے " ،کوئی بھی متضاد خيال جو
ممبران کے دل ميں پيدا ہو اس کو بے اعتباری کی نذر کر ديا جاتا۔
بجائے اسکے کہ ديکھا جائے کہ اس کی تہھ ميں کوئی حقيقت ہی نہ ہو،

ممبران اس کی وضاحت يوں کرتے ہيں جيسے يہ ان کے اندر ہی کسی
قسم کی کمی کی نشاندھی کرتا ہے يا ان کے ايمان کی کمزوری ہے۔"
مسلمانون کے بارے ميں بھی بالکل ايسے ہی ہے حاالنکہ انکو اس چيز
کا احساس ہے کہ انکی زندگياں جہنم بنی ہوئی ہيں ،انکے ملک بڑے
لڑھک لڑھک کر چل رہے ہيں ،پھر بھی وه خود کو اس کا الزام ديتے
ہيں اور يہ سمجھتے کہ ان پر آئی ہوئی مصيبتيں يہ انکی " حقيقی
اسالم" کے ساتھ عدم وابستگی کی وجہ سے ہے جبکہ درحقيقت اسالم
ہی ان کی تمام تکاليف کا ذريعہ ہے۔

خود عذر پزيری
ٹالسٹائی نے کہا " ،آدمی کيلئے دونوں ہی ،نجات اور سزا ،اس حقيقت
ميں پائے جاتے ہيں کہ وه اگر غلط طريقے سے زندگی گذارتا ہے تو
وه اپنے آپ کو غبار کے اندر ڈھانپ سکتا ہے تاکہ وه يہ نہ ديکھ سکے
کہ وه کس حالت ميں ره رہا ہے۔"
جم جونز نے مکمل عملداری اور کنٹرول کا ماحول پيدا کر رکھا تھا۔
اوشريو کہتا ہے " :اطاعت اور جبر والے حاالت کے تحت جيمز ٹاؤن
کا ان معنوں ميں تجزيہ کرنے سے ہميں اس چيز کو سمجھنے ميں مدد
ملتی ہے کہ وہاں رہنے والے لوگ اسطرح کا برتاؤ کيوں کرتے تھے۔
جيسے ہی پيپلز ٹيمپل جيمزٹاؤن منتقل ہو گيا ،بہت کم ہی کچھ ہوسکتا
تھا جو وہاں پر لوگ اپنی مرضی سے کرپاتے وگرنہ وہی کچھ ہوتا تھا
جس کا جم جونز حکم ديتا تھا۔ وه ايک ايسی حکوت کے لحاف ميں تھے
جس کے پاس مکمل اختيار تھا۔ ان کے پاس کچھ محدود اختيار تھے،
مسلح پہرے داروں کے حصار ميں اور چاروں طرف جنگل اور انہوں

نے اپنے پاسپورٹ اورديگر کاغذات اور اقرار نامے جونز کو دے
رکھے تھے ،اورانکو يقين تھا کہ باہر کے حاالت بھی اندر سے زياده
خطرناک ہيں۔ ممبران کو ملنے والی ناکافی غذا ،کام کا بھاری بوجھ،
بے خوابی ،اور ہردم جونز کی تلخ تنقيد کا سامنا انکی اشتعال دالنے
والی حالت کو کمزور کرديتی ہے؛ بے انتہا دباؤ انکی اس طرف
حوصلہ کرتی ہے کہ تابعداری ہی بہتر ہے۔"
ہم جانتے ہيں کہ محمد ان لوگوں سے بہت ناخوش تھا جو اسے چھوڑ
گئے۔ جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ محمد کے جم جونز کے طرز فکر
ميں بہت کم فرق ہے۔ تاہم يہ فرض کر لينا ايک غلطی ہوگی کہ فرقہ
پرست محض مجبوری کی وجہ سے بندھے رہتے ہيں۔ نفسياتی دباؤ اس
سے کہيں زياده طاقتور اور ديرپا ہوتا ہے۔ شکار بنے ہوئے لوگ اپنی
مرضی سے ايسا کرتے ہيں ،بلکہ وه احسانمند ہوتے ہيں اور اپنے ہی
ساتھ روا بدعملی اور غالمی کرنے ميں حصہ دار ہوتے ہيں۔
اوشريو لکھتا ہے " :آخری رسم پر پہنچ کر ،مخالفت يا فرار تو ممبرز
کيلئے قريب قريب ناممکن ہوتا ہے۔ ابھی پھر بھی اس ميں شک کی
گنجائش ہے کہ کئی سارے لوگ پس و پيش ميں تھے اور جانے کا
سوچ رہے تھے۔ زياده تر تو جونز پر ايمان رکھتے تھے۔ ايک ايسی
عورت کی الش بھی پائی گئی جس نے آخری وقت ميں اپنے بازو پر
کنداں کيا تھا ' :جم جونز صرف ايک ہے' ايسا لگتا ہے کہ انہوں نے
ضرورت کا احساس کرليا تھا ،اور مرنے کے 'حسن' کا بھی۔ رسم کے
شروع ہونے سے تھوڑی ہی دير پہلے ،ايک گارڈ ،چارلس گيری ،جوکہ
پيپلز ٹيمپل کا مقرر کرده اٹارنی تھا ،کے پاس پہنچا ،اور چاليا ' ،يہ
ايک عظيم لمحہ ہے۔۔۔۔ ہم سب مر رہے ہيں۔"'

جيمز ٹاؤن ميں ايک زنده بچ جانے واال ،جو کہ اتفاق سے اس وقت
ڈينٹسٹ کے پاس تھا ،ان اموات کے ايک سال بعد اسکا انٹرويو ليا گيا" :
اگرميں وہاں پر ہوتا تو ميں قطار ميں سب سے آگے ہوتا اور وه پہال
شخص ہوتا جو يہ زہر پيتا اور اس پر مجھے فخر ہوتا۔ وه چيز جس کا
مجھےبہت افسوس ہے وه يہ ہے کہ :ميں نے آخرت کو کھو ديا۔"
کيا وه چيز ہے جو نارمل لوگوں کو اس انتہا پرستی کی طرف کھينچ
ليتی ہے؟ اس کی وضاحت بہت مشکل ہے اور يا اس کو سمجھ لينا کہ
ايک دفعہ اہل ايمان اپنے پيشواء کو الحامی قبول کر ليتے ہيں وه خوشی
کے ساتھ اس کے بيمار ذھن کی توسيع بن جاتے ہيں۔ کيا ايسے نہيں
لگتا کہ يہ امر اوّ لين مسلمانوں کے ذوق وشوق ،انکی خواب خياليوں،
اور پورے تن من سے محمد پر مر مٹنے کی وجہ کو واضع کرتا ہے؟
کيا محمد پرپہلے پہل ايمان النے والوں نے بھی اس ميں وہی کچھ ديکھا
جو جم جونز کے پيروکاروں نے اس ميں ديکھا؟ نيچے دی گئی حديث
اس امرکو کھل کر بيان کرديتی ہے۔
` کا رسول دوپہر کے وقت ہمارے پاس آيا اور اس کو وضو
کيلئے پانی ديا گيا۔ اور جب وه وضو کرچکا تو باقی بچا ہؤا پانی
دوسرے لوگوں نے لے ليا اور اس کو اپنے جسموں پر لگانا
شروع کرديا ) جيسے وه کوئی ت ّبرک ہو(۔
ايک اور جگہ ہميں يہ پڑھنے کو ملتا ہے:
علی کی انکھوں ميں کچھ گڑ بڑ تھی ،تو پيغمبر نے اس کی
آنکھوں پر اپنا لعاب مال اور ` سے دعا کی کہ وه اس کو شفا
دے۔ وه يکدم ٹھيک ہو گيا جيسے اسے کوئی بيماری تھی ہی
نہيں۔

يہ تمام جھوٹ اہل ايمان نے گھڑے ہوئے ہيں۔ محمد اپنی بيماری تو
ٹھيک کر نہيں سکتا تھا اور ہر وقت جسمانی تکليف ميں رہتا تھا۔ وه
کيسے کسی اور شخص کا عالج اپنے لعاب سے کرسکتا تھا؟

تنہائی پسندی
اوشريو تنہائی پسندی کو اس طرح بيان کرتا ہے " جيمز ٹاؤن کا وه پہلو
جو کہ شايد سب سے زياده کٹھن تھا۔" وه کہتا ہے " ،آخر پہ جاکے،
پيپلز ٹيمپل کی ايک کثير تعداد جم جونز پر يقين کرنا شروع ہو گئی
تھی۔ بيرونی طاقتيں ،طاقت يا دلنشينی کی شکل ميں ،مکمل بجا آوری
پيدا کر سکتی ہيں۔ مگر مختلف طريقہ کاروں کے سيٹ کی بھی جانچ
کرنی چاہئے تاکہ ممبران کہ اعتقاد کی اندرونی گہرائی کو جانا
جاسکے۔ حاالنکہ جونز کے بيانات اکثر بے ميل ہوتے تھے اوراس کے
طريقہ ہا ئے کار ظالمانہ مگر پھر بھی ممبرز کا اسکی ليڈرشپ پر
اعتماد تھا۔"
قرآن ميں بہت سی بے ربطگياں ،تضادات اور غلطياں ہيں۔ يہ ايک بے
ترتيب کتاب ہے ،بڑے نکمے طريقے سے لکھی ہوئی ،بيہودگيوں سے
بھری ہوئی اور بيہوده بيانات کی حامل۔ يہ مدير کا ايک ڈراؤنہ خواب
ہے۔ مسلمانوں کو اس ميں سے کسی چيز کی پروا نہيں ،وه اس پر بضد
ہيں کہ يہ ايک معجزه ہے ،محض اس لئے کہ محمد نے ايسا کہا ہے۔
ايک بہت اچھی وضاحت کہ کيوں لوگ بيہودگيوں پريقين کرنا جاری
رکھتے ہيں وه اوشريو نے پيپلز ٹيمپل کے بارے ميں اپنے بيان ميں
فراہم کی ہے۔ وه اندازه لگاتا ہے " :ايک دفعہ جيمزٹاؤن ميں انکو تنہا
کرديا گيا ،وہاں پر ان کے پاس مواقع کم تھے اور کوئی ايسی تحريک

بھی نہيں تھی کہ اس کے برعکس سوچيں؛ اس کے آگے اڑی کرنا يا
راه فرار تالش کرنا خارج از امکان تھا۔ اسطرح کی صورتحال ميں
کوئی بھی شخص اپنے اندر تحريک پيدا کرتا ہے کہ وه اپنی اس نازک
گھڑی کو ہی عقلی طور پر قبول کرلے؛ ايک شخص جو اس ناگزير
صورتحال سے دوچار ہو وه اس کو زياده مثبت انداز سے قبول کر ليتا
ہے۔ مثال کے طور پر ،سماجی نفسياتی تحقيق نے يہ پتہ چاليا ہے کہ
جب بچوں کر يہ يقين ہو جائے کہ ان کو کھانے ميں زياده تر سبزيوں
ميں سے ايک مليگی جس کو وه ناپسند کرتے ہيں ،تو وه خود کو اس
بات پر قائل کر ليں گے کہ يہ کوئی مضر چيز نہيں ہے ،اور جب کوئی
شخص يہ سوچتا ہے کہ يہ لڑکی کسی کےساتھ روابط کريگی تو وه
لڑکی اس خاص آدمی کے احوال کو پسنديدگی کی نظر سے پرکھے
گی۔"
مذھبی فرقوں کے رہنما اکثراپنے پيروکاروں کی قلعہ بندی کر ديتے
ہيں تاکہ باہر کی دنيا سے ان کا رابطہ ختم ہو جائے۔ جم جونز نے گھانا
کے جنگالت ميں اپنا ايک شہر بسايا اور اس کا نام بھی اپنے نام کی
نسبت سے رکھا" ،جيمز ٹاؤن۔" محمد يثرب چال گيا ،يہ شہر اصل ميں
يہوديوں نے آباد کيا تھا اور عرب آبادکاروں کو قائل کر کے وہاں لے
گيا اوراس کا نام تبديل کرکے مدينت ال نبی )نبی کا شہر( رکھ ديا۔ مدينہ
ميں ،محمد نے قتل و غارت شروع کردی يا سرعام ان کی تحقير شروع
کردی جو اس کی حکمرانی پر سوال کھڑے کرتے تھے۔ مدينت ال نبی
بڑی حد تک جيمزٹاؤن جيسا بن گيا۔ محمد وہاں پر کـّلی اختيارات کا
مالک تھا اور انکار کرنے والوں کو کڑی سزآئيں دی جاتی تھيں۔ اگر
کوئی شخص ايک دفعہ مدينہ آ جاتا اور اسالم قبول کرليتا تو اس کی
واپسی عمآل ناممکن تھی۔

چند لوگ جو محمد کو چھوڑ گئے تھے ان ميں سے ايک عبد Vابن
سعد ابی ساره بھی تھا۔ جب محمد نے مکہ فتح کيا اس نے عام معافی کا
اعالن کرديا مگر دس لوگوں کے سوا۔ يہ وه لوگ تھے جنہوں نے اس
پر تنقيد کی اور اسکا تمسخر اڑآيا تھا۔ ان ميں ابی ساره بھی تھا۔ ابی
ساره مدينہ ميں قرآن کی ان آيات کی لکھ ليا کرتا تھا جو محمد اس کو
لکھواتا۔ وه محمد سے زياده پڑھا لکھا تھااور وه اکثر پيغمبر کے بتائے
ہوئے فقروں ميں اصالح کرتا اور بہتر طريقے تجويز کرتا جو محمد
مان ليتا تھا۔ اس وجہ سے اسے احساس ہؤا کہ قرآن نازل نہيں ہؤا تھا
بلکہ محمد خود اس کو گھڑتا تھا۔ وه وہاں سے بھاگ کر مکہ آ گيا۔ اس
نے سب کو اپنی حاصل کرده معلومات سے آگاه کر ديا۔ جب محمد نے
مکہ فتح کيا ،باوجود اسکے کہ اس نے اہل مکہ کو عام معافی کی يقين
دہانی کروائی تھی اور انکو زبردستی مسلمان ہونے پر مجبور کر ديا
تھا ،اس نے ابی ساره کا سر قلم کرنے کا حکم دے ديا تھا۔ شکر اس
بات کا کہ عثمان کے بيچ بچاؤ اور محمد کی ناقص اشاروں کے ذريعے
پيغام رسانی کی بدولت اسکی جان بچ گئی۔ جب عثمان نے محمد کے
روبرو ابی ساره کی وکالت کی کہ اس قتل نہ کيا جائے کيونکہ وه اسکا
رضائی بھائی ہے تو محمد چپ رہا۔ اس کے ساتھيوں نے سمجھا کہ وه
عثمان کی بات سے متفق ہے اور ابی ساره عثمان کی ہمراہی ميں وہاں
سے چال گيا۔ جب وه سب چلے گئے ،تو محمد نے شکائيت کرتے ہوئے
يہ کہا وه نہيں چاہتا تھا کہ اپنے حامی اور دوست عثمان کی درخواست
کو ر ّد کرے ،ليکن اسے يہ اميد تھی کہ]اس کے ساتھی[ اسکے چہرے
کے ناگوار تاثرات پڑھ لينگے اور اسے قتل کر دينگے۔ اس کہانی سے
يہ پيغام بھی ملتا ہے کہ عثمان کو خوش کرتے وقت  Vکا پيغمبر کتنی

منافقت سے کام لے رہا تھا ،وه چاہتا تھا کہ اسکےدوسرے ساتھی ابی
ساره کو قتل کرديں اور عثمان اسکو الزام بھی نہ دے۔
ابن اسحاق وضاحت کرتا ہے " :اس کے قتل کا حکم دينے کے پيچھے
وجہ يہ تھی کہ وه مسلمان تھا اور کاتب وحی تھا؛ اور جب وه اسالم
سے منحرف ہوگيا اور واپس قريش کے پاس]مکہ[ آگيا۔۔۔۔ مرت ّد ہونے
کے باعث اسکا قتل واجب تھا مگر عثمان کے بيچ بچاؤ کے سبّب اسکی
جان بخشی ہو گئی۔
مدينہ ميں ماحول بڑا کشيده تھا۔ اسالم اور جہاد مدينہ ميں بسنے والوں
کا مطمع نظر تھا۔ محمد نے انکو حکم دے رکھا تھا کہ وه مسجد جائيں
اور پانچ وقت نماز ادا کريں ،اور وہاں کے مرد باہر يورشوں ،لوٹ
گھسوٹ ،قافلوں کی لوٹ مار ،ديہاتوں کی تباہی ،مردوں کے قتل اور
عورتوں سے زنا بالجبّر ميں مصروف تھے۔
ايک حديث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے بيان کی ہے
اس سے جوروجبر کی اس حد کا علم ہوتا ہے جو محمد نے اپنے لوگوں
پر اپنے حکم کی بجا آوری کيلئے قائم کر رکھی تھی۔ بيان کيا جاتا ہے
اس نے کہا:
ميرا خيال ہے کہ ميں حکم دوں کہ نماز پڑھی جائے اور ايک
امام کے پيچھے باجماعت ادا کی جائے ،اور ميں کچھ لوگوں کے
ہمراه باہر نکلوں اور ايک لکڑيوں کا گٹھا ساتھ لے جاؤں اور
انکے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نمازميں شريک نہيں
تھے۔

اس حديث ميں محمد ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دينے کی دھمکی
ديتا ہے جو مسجد ميں آکر باجماعت نماز ميں شريک نہيں ہؤے۔
مدينہ ميں زندگی قطعی تبديل ہو گئی تھی۔ محمد کی آمد سے قبل يثرب
کے لوگ کاشتکار ،ہنر مند کاريگر اور کاروباری تھے۔ صنعت کا بڑا
حصہ يہوديوں کی ملکيت تھا ،جو بڑے محنتی ،پڑھے لکھے اور
خوشحال تھے۔ عرب لوگ ناخوانده ،کاہل اور بے حس تھے۔ وه بہت
تھوڑے ہنر جانتے تھے اور يہوديوں کيلئے کام کرتے تھے۔ جب
يہوديوں کا قلع قمع کر ديا گيا تو شہر ميں قطعی تبديل ہو گيا تھا۔ وہاں
پر کسی قسم کا کاروبار نہ بچا تھا کہ عرب کام کرکے اپنا روزگار کما
سکيں۔ شہر کی معيشت دھڑام سے نيچے آگری تھی۔ شہريوں کی
زندگيوں کا مکمل دارومدار مال غنيمت اور لوٹمار سے ہاتھ لگا مال تھا
جو محمد انکو فراہم کرتا تھا۔ ان کيلئے اب واپسی کا کوئی راستہ نہ بچا
تھا۔ انکا انحصار محمد اور مال غنيمت پر تھا۔ يہاں تک کہ وه بھی جو
اس پر ايمان نہيں الئے تھے ،جيسا کہ عبد Vابن ابعی اور اس کے
ساتھی بھی ،اس کی يورشوں ميں حصہ دار ہوتے تھے۔ يہ اس لئے نہ
تھا کہ وه اسالم کی حمايت کرتے تھے بلکہ اسلئے کہ اہل مدينہ کے
روزگار کا دارومدار ہی اس لوٹ مار پر تھا۔ اگر وه محمد کے ان
يورشوں کا حصہ نہ بنتے تو وه بھوکے مرجاتے۔ پيپلزٹيمپل کے ممبران
کی طرح ،مسلمان بھی ايک ناگزير قسم کی صورتحال سے دوچار
تھے ،بدلے ميں ان کو يہ صورتحال زياده پسنديده لگی۔ ان ميں سے وه
چند ايک جو مخالفت ميں بولتے ان کو قتل کرديا جاتا يا شہر بدر۔
مدينہ کی عرب آبادی سب سے غريب تھی۔ وه جاہل ،مفلسی کے شکار
اور توہمات پر يقين رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کيلئے ايک اونٹ اور

رسی کا مالک ہونا بھی دولتمندی تھی۔ وه يہوديوں کے رسی بان ہوتے
تھے۔ بہت سی احاديث ان عربوں کے بارے ميں بتاتی ہيں کہ ان کی
پہلی کمائی ہوئی دولت جسکو قرآن بڑی نزاکت سے اصطالحآ بيان کرتا
ہے وه ہے " عطيات الہی" ،جو لوٹ مار سے ہاتھ لگتا۔ جنسی مال
غنيمت بھی بہتات سے تھا۔ جنگوں ميں ہاتھ لگنے والی عورتيں اہل
ايمان کيلئے ايک اضافی محّ رک تھا ،بالخصوص ہجرت کر کے آنے
والوں کيلئے کيونکہ وه زياده تر بن بياہے تھے۔
جيسے ہی مدينہ کے يہودی مارے گئے يا نکال باہر کر ديئے گئے
مفلسی پر مائل عربوں کے پاس کوئی چاره نہ تھا سوآئے اسکے کہ وه
محمد کی فوج ميں بھرتی ہو جائيں اور اس کيلئے جنگوں ميں حصہ ليں
اگر ان کو کھانے کيلئے روٹی چاہئے تو۔ پہلے پہل کے مسلمانوں کا
جہاد ميں بے خطر ٹوٹ پڑنے کا بڑا محرک دولت اور جنسی
ضروريات تھيں۔

بتدريج ادغام
ايک اہل ايمان کی زندگی بہت محنت طلب ہے ،خود سے جنگ اور
سوچ سے خالی بنا کسی چوں چراں کے اپنائے گئے مذھبی فريضوں
کی ادائيگی کا بوجھ۔ وه ،مرد يا عورت ،بتدريج ايسی زندگی کے تابع
ہو جاتا ہے۔ اوشريو لکھتا ہے " :ايک ممبر کی ٹيمپل کے ساتھ وابستگی
جيمزٹاؤن سے شروع نہيں ہوتی ،يہ بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے ،گھر
کے قريب سے ہی ،بڑے کم ڈرامآئی انداز ميں۔ پہلے پہل تو ممکنہ
ممبر رضاکارانہ طور پر چند مجلسوں ميں شريک ہوتا ہے اور ايک
ہفتہ ميں چند گھنٹے چرچ کے کاموں ميں صرف کرتا ہے۔ گو کہ

باقاعده قسم کے ممبران اس نئے آنے والے کو رغبت دالتے ہيں کہ وه
بھی ان ميں شامل ہو جائے ،ليکن اس مرد يا عورت کو مکمل آزادی
ہوتی ہے کہ وه شامل ہو يا نہ ہو۔ شموليت کے فيصلے کے بعد ،ايک
ممبر اپنی کوششوں ميں اضافہ کرديتا ہے اور پيپلز ٹيمپل کے ساتھ
اسکی وابستگی مزيد پختہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑے تھوڑے اضافوں کے
ساتھ ،جونز اپنے ممبران پر مطالبوں کا بوجھ بڑھاتا جاتا ہے ،اور مزيد
کافی عرصے کے بعد وه ان پر اپنے حکومتی دباؤ ميں اضافہ کرتا ہے
اور اپنے نااميدی والے پيغام کی طرف لے جاتا ہے۔ تھوڑا توڑا کرکے،
اس شخص کے پاس متبادل راستے محدود ہوتے جاتے ہيں۔ قدم بہ قدم،
اس شخص کو اپنے احساس ذمہ داری کو عقلی معيار پر پرکھنے کا
موقع مال ہوتا ہے جو اس کے روّ يئے کو جواز بخشتا ہے۔"
جو لوگ اسالم قبول کرليتے ہيں وه ايسے ہی تجربات سے گذرنے کا
ذکر کرتے ہيں۔ ان کا ادغام بتديجی عمل سے گذرا ہؤا ہوتا ہے۔ جيسے
جيسے انکی وابستگی بڑھتی جاتی ہے ،پابنديوں کا وزن بھی ساتھ ساتھ
بڑھتا جاتا ہے۔ عورتوں کو بتايا جاتا ہے کہ سر کے بال ڈھانپنا الزمی
نہيں ،ليکن اگر وه ايساکريں تو واجب االجر ہو گا۔ پھر نووارد مومن کو
کچھ خاص کھانوں سے روکا جاتا ہے ،ہالل کھانوں کا کہا جاتا
ہے،نمازوں کی ادائيگی ،روزے ،زکواة کی ادائيگی اور رفتہ رفتہ جہاد
کی خوبياں اور اسکے اجر عظيم کی بات کی جاتی ہے۔ يہ کام ہر
مسلمان سرانجام ديتا ہے۔ کيونکہ نو مسلم شموليّت کے بڑے مشتاق
ہوتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ انکو قبوليّت مل جائے ،وه سب کچھ کرنے
کو تيار ہوجاتے ہيں جو بھی ان سے کہا جائے اور وه کوشش کرتے کہ
پيدائشی مسلمانوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جائيں جيسے کہ ايک
محاورے کے مطابق " پوپ سے بھی زياده کيتھولک" بن جاؤ۔

اس طرح کی تعليماتی ترغيبات اسقدر بتدديجی ہوتی ہيں کہ دائره اسالم
ميں داخل ہونے والے خيال کرتے ہيں کہ يہ سب کچھ انکی مرضی سے
ہو رہا ہے۔ آخرکار وه سب کام چھوڑ ديتے ہيں جن کے بارے ميں وه
سمجھتے ہيں کہ وه قابل اعتراض ہيں ،جنکا وه پہلے مذاق اڑاتے رہے
ہوتے ہيں۔ ايک سابقہ مسلمان امريکی عورت نے مجھے لکھا جب اس
نے پہلی بار مسلمان عورتوں کے ايک گروپ کو ديکھا جنہوں نے خود
کو سياه رنگ کے نقاب پہنے ہوئے تھے وه انپر ہنسی اور اسے دکھ
بھی ہؤا۔ آخرکار جب وه مسلمان ہوئی تو اس نے بھی اتنا سخت قسم کا
پرده کرنا شروع کر ديا کہ وه اپنا منہ بھی ڈھک ليتی تھی جسے نقاب
کہا جاتا ہے۔ مجھے اس عورت کے بارے اون الئن نيٹ پر پتا چال
کيونکہ اس نے ويب سائٹ بنائی ہوئی تھی اور بڑی مستعدی سے اسالم
کی سربلندی کيلئے کام کررہی تھی اور اس نے ميل کے ذريعے مجھ
سے بھی رابطہ کيا اور مسلمانوں کو متنبع کرتی رہی کہ ميرے لکھے
ہوئے مضامين مت پڑھيں۔ ظاہره طور پر وه جس چيز کی تبليغ کررہی
تھی وه خود اس پر عمل نہيں کررہی تھی اور وه خود کو ميرے
مضامين پڑھنے سے باز نہ رکھ سکی۔ نتيجتآ اس پر حقيقت آشکار ہو
گئی اور اس نے اسالم ترک کر ديا ،مکمل طور پر مضطرب ہو کر۔
اس نے مجھے بتايا کہ کيسے وه بتدريج اسالم ميں کھبتی چلی گئی اور
ايک موقع پر آکر اس نے اپنے غيرمسلم خاوند سے کہا کہ يا وه اسالم
قبول کرلے اور يا کوئی دوسری بيوی کر لے۔
ميں کئی ايسی مسلمان خواتين سے مال ہوں جو)حقيقتآ( اس قدر برين
واش ہو چکی ہيں کہ وه محمد کے اس دعوے کا بھی دفاع کرتی ہيں
جس ميں اس نے کہا ہؤا ہے کہ عورتيں مردوں کی بہ نسبت کم عقل
اور حقيرہوتی ہيں۔ خالف قياس يہ کہ ،ايک ہی وقت ميں ،وه اس پر بھی

قائل ہو چکی ہيں کہ اسالم نے عورتوں آزادی دی۔ اعتقاد درحقيقت ذھن
کو ٹھٹھرا دينے واال نشہ ہے۔
وه جو اسالم قبول کرليتے ہيں ،شايد انکو نظريہ وحدت کشش پيدا کرتا
ہے ،يا وه ايک بہت بڑی "برادری" کا حصہ بننا چاہتے ہوئے تھوڑے
ہی وقت ميں يہوديوں سے نفرت کرنا شروع کر ديتے ہيں اور اپنے ہی
ملک سے بھی۔ جلد ہی ان کو ايسے لگنا شروع ہوجاتا ہے کہ وه اپنے
غيرمسلم والدين سے نفرت کرتے ہيں اور اپنے غيرمسلم دوستوں سے
بھی دوری بنا ليتے ہيں۔ آخر کار وه رضاکارانہ طور پر خود کو اپنے
مذھبی فريضے کی ادائيگی کی خاطر بطور مسلمان جہادی بن جاتے
ہيں ،ايک دہشت گرد بڑی چاہت سے شہادت کی خاطر جان قربان کر
ديتا ہے ۔
کينيڈا کا ايک باشنده جو مسلمان ہو گيا تھا ،يا مسلمانوں کی طرح سوچا
کرتا تھا ،اپنے فطری مذھب پر "واپسی" کے بعد ،جب وه مرت ّد ہو چکا
تھا اس نے بطور مسلمان اپنے تجربات کے بارے ميں لکھا:
ايک غيرمالوٹ شده اسالم کفـّارکيلئے ہضم کرنا مشکل تھا اس
صورت حال ميں المحالہ اسالم کی بنيادوں سے انحراف کرنے
والوں کو تبليغ اسالم )دعوة( ميں زياده کاميابياں حاصل ہوئيں
کيونکہ انہوں نے بنيادی اصولوں کو تبديل کرکے انکو ان لوگوں
کی "نفس کی خواہشات" کے مطابق ڈھال ليا تھا جنکو يہ دعوت
دينا مقصود تھا۔ اسالم کے اعتدال والے اور صحتمند جس نسخے
نے مجھے اسالم کی طرف راغب کيا اس کی دوباره سے جانچ
ضروری تھی۔ مقامی مسجد کے ذريعے ،جوسہولت ہر وقت
دستياب تھی وه تھا مصافحہ اور اس کے بعد بغلگيری۔ يہ ايک

ايسی سہولت تھی جو گھر ميں دستيياب نہ تھی خصوصی طور پر
اس ماں سے جوہميشہ ميری ناقص کارکردگی سے غير مطمئن
رہی اور ميرا باپ ميری ترقی سے التعلق۔ مسلمان بھائيوں کی
حوصلہ افزآئی کے نتيجے ميں ،ميں نے چاہا کہ ميں اپنے مذھب
ميں آگے بڑھوں؛ شادی کو ممکن بناؤں ،عربی زبان ميں مہارت
حاصل کروں اور ايک مجاہد ) جہاد ميں حصہ لينے واال( بنوں
اور شہيد ہو جاؤں۔
اسالم کی طرف راغب ہونے والے ساده لوح لوگ جو بڑی آسانی
سے بيوقوف بن سکتے ہيں اسکی اثر پذيری ميں آسکتے تھے
رويے اور پراپييگنڈے مسلم
جو بگڑی ہوئی کارکردگی والے ّ
معاشروں ميں زہر گھول رہے ہيں۔ اس کوشش ميں کہ کہيں ہم
کفـّارکی طرح نہ ہوجائيں ،ہمارے لئے يہ ضروری تھا کہ ہم تمام
دنيا ميں وقوع پذير ہونے والی کسی بھی ايسی چيز سے ال علم
رہيں جو غير اسالمی ہو۔ اسالم ميں داخل ہونے والے ايک
شخص نے اعالنيہ کہا کہ اسامہ بن الدن " ايک مل ّين 'جارج
بشوں' اور' ايک ہزار ٹونی بليئروں ' سے سيدھا سيدھابہتر ہے
کيونکہ وه مسلمان ہے۔ بڑی ڈھٹائی سے بات کرتے ہوئے ہم يہ
کہتے تھے کہ ہم مسلمان 'اس دنيا ميں پلنے والی ہر قوم سے
بہتر ہيں۔' ) (3:110اس لئے جب بھی کوئی خباثت رونما ہوئی
جو ` کے نام پر مسلمانوں سے سرزد ہوئی ہوتو ميرے ساتھی
بہن بھائی بڑے مطمئن ہوتے تھے۔ ہم بڑی اطاعت شعاری سے
مسلم ممالک ميں انسانی حقوق کی پامالی کو يکسر فراموش
کرديتے تھے خواه اس کا شکار ہونے والے خود مسلمان ہی
کيوں نہ ہوں۔ سازشانہ نظريئے جو بہت سے مسلم معاشروں ميں

تصور ہوتے
ہر وقت گردش پذير ہوتے ہيں وه يکسرطور پر فريب ّ
ہيں۔ وه بھی جو ميانہ درجے کے مسلمان ہوتے ہيں،نماز نہيں
پڑھتےاور زنا )غير قانونی جنسی مباشرت؛ غيرمنکوحہ عورت
سے جنسی تعلق ،شادی شده عورت سے حرام کاری وغيره
غيره( سے اجتناب نہيں کرتے اس کو تسليم نہيں کرتے کہ نائن
اليون والے واقعے ميں ملوث پائيلٹ مسلم شناخت کے مالک
تھے۔ ميرے ايک افغانی ہم جماعت نے خيال آرائی کی کہ ' يہ
يہودی تھے!' جب کوئی اس طرح کا موقع پيدا ہو کہ خود پر تنقيد
کرنی پڑ جائے ،ال محاال طور پر ،ہم يہوديوں کو مورد الزام
ٹھہراتے ہيں ،جو کہ ہماری پسنديده راه فرار ہے۔ اپنے آپ کو
مسلم امہ کی ہم قسم بننا تھا تو آپ کو دور حاضر کے مسلم
عرب ايجنڈاکے ساتھ دکھالوے کا معانقہ مطلوب تھا ،بہت لمبی
سی داڑھی ،يہوديوں کے خالف اظہار نفرت ،وقتآ فوقتآ بدعت
)جدّ ت پسندوں کی مالمت کرنا( کا لفظ بولنا اور اسرائيل کی جديد
رياست کو نامنظور کرنا۔ ہم بڑے فخر سے جہاد کو تسليم کرتے
تھے ،اور احمقانہ ردّ عمل کا اظہار کرتے تھے اگر کوئی کافر اس
پر سوال اٹھائے اور اس کے الزامات کا اسطرح کا جواب ديتے
تھے ،مثال کے طورپر ' تمہيں کيسے پتہ يہ مسلمانوں نے کيا
ہے؟ اس بات کا ثبوت کيا ہے؟' اگرچہ وه اس امر سے بے بہره
نہيں تھے کہ ويڈيو ٹيپ ميں مسلمان دہشت گرد اسے بڑے تک ّبر
سے تسليم کرتے دکہائے جاتے تھے ،جنہوں نے اسکا ارتکاب
کيا ہوتا تھا۔ سب مسلمان دہشت گرد نہيں ہيں ،اگرچہ يہ ايک ہمہ
گير دکھ دينے والی سچائی ہے کہ زياده تر دہشت گرد مسلمان ہی
تھے۔ اگر کوئی امريکن يا يہودی مرجاتا تو ايک ہمدردانہ قسم کی

رويہ اس وقت
خوشی کا اظہار ہوتا اور ميں نے يہ خصوصی ّ
ديکھا جب ايک پانچ سالہ مسلمان بچہ اس کا اظہار کررہاتھا۔
نومسلموں نے بدقسمتی سے اسالم کا کٹر پن واال عقيده اپنا رکھا
تھا جوکہ انہوں نے ج ّبر والی مذھبی حکومتوں سے ہجرت کرکے
آنے والوں سے سيکھا ہؤا تھا جس نے اجتہاد )آزاد بحث( کو
محبوس کررکھا تھا تاکہ آزاد سوچ اور انکار کو جرم سمجھا
جائے اور انکی حکومت غير متغ ّير ہو۔
جينی ملز ،جو ٹيمپل گھانا شفٹ ہونے سے دوسال پہلے ہی اسے
چھوڑنے ميں کامياب ہو چکا تھا اپنے تجربات کا بيان اسطرح شروع
کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ چھ سال ) " ،(1979ہردفعہ جب ميں کسی کو يہ
بتاتا ہوں کہ ہم نے وه چھ سال بطور ممبر پيپلز ٹيمپل کيسے گزارے،
مجھے ايک ايسے سوال کا سامنا ہوتا ہے جسکا جواب ميرے پاس نہيں:
اگر چرچ اتنا ہی برا تھا ،تو کيوں تم اور تمہارے خاندان نے وہاں اتنے
سال گذارے؟" اوشريو کہتا ہے" ،سماجی نفسياتی تحقيق کی غرض سے
کی گئی بہت سی کالسک سٹڈيز جن ميں ان معامالت کی چھان بين ہوئی
کہ کيوں لوگ خود ہی اپنی غلطيوں کا جائز سمجھنا شروع کر ديتے ہيں
اورناموزونيّتی ادراک کی تھيوری اس امر کی نشاندھی کرسکتی ہے
کيونکر ظاہره طور پر غير منطقی روّ يوں کے پيچھے کونسے عوامل
کارفرما ہيں۔"
جان واکر لندھ ،جس کو "امريکن طالبان" سمجھا جاتا ہے ،ايک جوان
آدمی جو اپنے ہی ملک کے خالف جنگ کرنے کيلئے افغانستان جاکر
القائده ميں شامل ہو گيا تھا وه کوئی راتوں رات ہی دہشت گرد نہيں بن
گيا تھا۔ جان کو اسالم ميں دلچسپی تب پيدا ہوئی تھی جب وه صرف 12

سال کا تھا۔ اس کی ماں اسے سپائک لی کی فلم ميلکم  Xدکھانے لے
گئی تھی۔ ٹائم ميگزين نے اس کی اس بات کا حوالہ ديا ہے " ،اس کو
اس بات نے بہت متاثر کيا جب تمام قوموں کے لوگ ملکر ايک خدا کے
سامنے سجده ريز ہوتے ہيں۔"
کسی نے بھی اس کی پروا نہيں کی کہ وه اس نوجوان کو اسالم کے
خطرات سے آگاه کرتا۔ اس کے برعکس اسے اس کے والدين کی طرف
سے اسے پوری پوری اعانت اور دعائيں بھی مليں تاکہ وه اپنی دلی
خواہش کو پورا کرسکے کيونکہ وه دونوں بھی اسالم سے ناواقف تھے۔
ٹائم ميگزين کے  29ستمبر  2002کے شمارے ميں چھپا " ،جون کے
والدين اس بات پر بڑے خوش تھے کہ ان کے بيٹے نے آخر کچھ تالش
کرليا تھاجس نے اس کے دل کو گرما ديا۔ اور اسوقت جب دوسروں کے
والدين اپنے بچوں کے نشيلی ادوّ يات کے استعمال ،مسلسل شراب نوشی
اور تيزرفتاری جيسے تجربات سےنبرد آزما ہوتے تھے ،وه ان
معامالت ميں کتنے بھولے تھے۔ ميريلن )جان کی ماں( اپنے جوان بيٹے
کو جمعہ کے روز ادئيگی نماز کيلئے مسجد چھوڑ جاتی۔ شام کے
اختتام پر اسکا ايک اہل ايمان ساتھی اس گاڑی ميں بٹھا کر گھر چھوڑ
جاتا۔"
فراخدل امريکن سوسائٹی اس چيز ميں کچھ غلط يا کوئی خطره محسوس
نہيں کرتی کہ کوئی امريکی نوجوان اسالم قبول کر لے۔ وه گلی کوچوں
ميں بھدے سے اسالمی لباس ميں اوپر نيچے اور ادھر ادھر گھومتا بھی
نظر آئيگا اور اچھے امريکی عوام خصوصی طور پر اس طرف متوجع
نہيں ہونگے۔ " يہ ايک اور بچہ ہے جو اپنی زندگی کے ساتھ تجربہ

کررہا ،اس کے روحانی پہلو کے ساتھ ،يقينآ اس ميں کوئی خوف يا
کراہت نہيں ہوتی۔" ٹائم ميگزين نے لکھا۔
بجائے اس کہ وه اسالم کے بارے ميں سچائی جاننے کوشش کرتے،
جون کے والد نے اپنے آپ کو اس بات پر بيوقوف بننے ديا جس کی
تعريف اس نے اسطرح بيان کی " مسلمان بھائيوں کی خاطر تواضع کی
روايات" جو اپنے اندرہی اسالم کی فرقہ پرستانہ فطرت کے بارے ميں
خبردار رہنے کا اشاره کرتی ہے۔ فرقہ پرست غيرمعمولی حد تک "پيار
کرنے والے" اور بڑے دوستانہ ہوتے ہيں ،خاص طور پر انکے ساتھ
جن کو وه اپنے مذھب ميں شامل کرنا چاہتے ہوں۔ بجائے اس کے کہ وه
اپنے بيٹے کو اسالم کے خطرات سے آگاه کرتا اس نے اس کے اعتقاد
کو"سراہا"۔ ايکدن اس نے اپنے بيٹے سے کہا "،ميرا نہيں خيال کہ تم
حقيقت ميں اسالم کو اس حد تک قبول کرچکے ہو جتنا تم نے اس کو
اپنے اندر پايا؛ تم نے تو جيسا کہ اپنے اندر کے مسلمان کو پاليا۔"
اپنے والدين اور دوسرے بھولے امريکنوں کی سمجھ سے باال باال يہ کم
عمر نوجوان کی رفتہ رفتہ برين واشنگ ہو رہی تھی اور اس کے ذھن
ميں اپنے ہی ملک کے خالف نفرت پيدا کی جا رہی تھی۔ ٹائم ميگزين
نے ايک يمنی لسّانی استاد کا حوالہ ديتے ہوئے لکھا ہے " ،لند امريکہ
سے آجانے سے قبل ہی امريکہ سے نفرت کرتا تھا۔" ميگزين مزيد
لکھتا ہے " :لند کی يمن سے کی گئی خط وکتابت امريکہ کے لئے
اسکے ملے جلے خياالت کا ثبوت پيش کرتی ہے۔  23ستمبر  1998کو
اپنی ماں کو لکھے گئے ايک خط ميں وه پچھلے ماه افريقہ ميں امريکی
سفارت خانوں پر بم پھٹنے کے واقعات کا حوالہ ديتے ہوئے کہتا ہے

'لگتا ہے کہ ان بم دھماکوں کے پيچھے امريکی حکومت کا ہاتھ زياده
ہے بہ نسبت کسی مسلمان کے'۔
غير مسلم بتدريج مسلمانوں کے ان ہتھکنڈوں سے آشنائی حاصل کررہے
ہيں جن ميں وه مجرم خود ہوتے ہيں اور الزام متاثره فريق پر لگا ديتے
ہيں۔ اس کی سب زياده جانی جانے والی مثال  9ستمبر  2001کی وه
ہولناک صبح ہے جس کے بارے ميں چند مسلمانوں ايک خيالی کہانی
گھڑی ہے کہ اس دن  4000يہودی کام پر دفتر نہيں آئے تھے اور وه
سازشانہ نظريہ جو انہوں سی آی اے پر الزام دھرنے کيلئے ايجاد کيا
جبکہ اسامہ بن الدن اسے بڑے فخر سے اپنی عظيم فتح کے طور پر
تسليم کررہا ہے۔ اسلئے يہ معصوم لڑکا دھيرے دھيرے اس عقيدے کی
طرف راغب ہونے لگا صرف اسالم ہی سچا مذھب ہے جو ساری
انسانيّت کيلئے ہے اور اس نے کوششيں شروع کرديں کہ اس کو
سيکھے اور اس پر بڑے خشوع خسوع سے عمل کرے۔ اس نے قرآن
پڑھنا اور اسکو حفظ کرنا شروع کرديا اور اس نے اپنی نوٹ بک ميں
ايک پيرا لکھا جو اسطرح ہے " ،ہم جب تک زنده رہيں ہميں جہاد
کرتے رہنا ہے۔" مسلمان ہو جانے کے بعد ،وه محمد کے تراش کرده
خودپرستی پر مبنی کائناتی بلبلے ميں داخل ہو چکا تھا۔ وه پہلے ہی اس
غيرمنطقی خودپرستانہ اسالمی سوچ کی طرف اپنے رجحان کا مظاہره
کر چکا تھا۔ وه اچھی طرح جانتا تھا کہ نائن اليون کے سانحے کے
پيچھے کون تھا۔ ايک طرف تواس امر سے انکاری تھا کہ يہ مسلمانوں
کا کام ہے اور دوسری طرف وه ساری عمر جہاد جاری رکھنے کا
خواہشمند تھا۔

جان نے اپنے تمام ہم وطنوں کی محبت سے ہاتھ کھينچ ليا تھا۔ قرآن کے
مطابق ،مسلمانوں کيلئے يہ واجب نہيں کہ وه غير مسلموں سے دوستی
رکھيں)قرآن (9:23ان کو کہا گيا ہے کہ وه ان کےساتھ جنگ کريں جو
 Vپر يقين نہيں رکھتے)قرآن (9:29اور انکو قتل کردو۔)قرآن(9:123
مسلمان کو اجازت نہيں کہ وه کوئی اور مذھب قبول کرے۔)قرآن(3:85
اس ميں حيرانگی کی کوئی بات نہيں کہ  2002کے اليکشن کے بعد
جون نے اپنی ماں کو جواب ميں لکھا جس ميں اسنے جارج ڈبليو بش
کے حوالے سے يہ الفاظ استعمال کئے "آپکا نيا صدر" اور مزيد
کہا"،مجھے خوشی ہے کہ وه ميرا نہيں"۔ ظاہر ہے بالکل نہيں! ايک
مسلمان کسی غيرمسلم کی حکمرانی قبول نہيں کرسکتا۔ اس پر الزم ہے
کہ وه اسکی حکم عدولی کرے ،اس کے خالف جنگ کرے اور اسکو
قتل کر دينے کی کوشش کرے۔ )قرآن(25:52
جان واکر لندھ مغربی معاشرے کی ايک بيماری جسے سياسی درستگی
کہتے ہيں کا شکار تھا۔ کيا يہ رونالڈ ريگن نہيں تھا جس نے افغانستان
ميں اسالمی دہشتگردوں کو " آزادی کی جنگ کے مجاھد" کہا تھا؟
جان بھی تو جنگ آزادی کا مجاہد بننے گيا تھا۔ اس ميں کيا غلط ہے؟
کيا پريزيڈينٹ جارج ڈبليو بش اور ٹونی بلئير نے يہ اعالن نہيں کيا،
"اسالم امن کا مذھب ہے؟" کيوں امن کے پاسبان مذھب کے ايک ماننے
والے کو جيل بھيجا جاتا ہے جس نے محض اپنے امن پسند مذھب کی
ہدايات پر عمل کيا ہو؟ مغرب قصوروار ہے ــ قصوروار ہے سازباز
ميں شريک ہونے کا ،تشفی اور خود کو دھوکا دينے کا۔
موسم گرما ميں فرسٹ ايئر کے طلباء کيلئے يونيورسٹی آف کيرولينا
کے پروفيسر مائيکل سيلزنے ايک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا

اپروچنگ دی قرآن جس ميں صرف انہيں" بھلی" قرآنی تعليمات کا چن
چن کر ذکرکيا گيا تھا جو شروع شروع ميں مکہ ميں نازل ہوئيں تھيں
اور تشدد بھری ،خون آشام آيات جن ميں قتل کر دينے کے احکامات
ہيں ،اور بعد ميں مدينے ميں لکھی گئيں تھيں جن ميں لوٹ مار اور
غيرمسلم عورتوں سے ريپ ،وه جو کسی بھی ذيشعور بندے کے پيٹ
می ہلچل پيدا کر دے وه جان بوجھ کر چھوڑ دی گئيں۔ يہ کچھ نہيں
محض دھوکہ دھہی کا کھيل ہے۔ اسی طرح کی دھوکہ دينے والی باتيں
کرن آرمسٹرونگ اور جان اسپوسيٹو کی کتابوں ميں اسالم کی تعريف
بيان کرتے وقت لکھی گئيں ہيں۔ کمسن امريکی لڑکوں سے جھوٹ بوال
جارہا ہے۔ ان کو کھپانے کيلئے چند مغربی استادوں کی طرف
سےاسالم کا ايک جھوٹا تاثر سامنے اليا جارہا ہے ،خدا جانے کس وجہ
کی بنا پر۔ اور جب يہ بچے ان جھوٹی باتوں پر يقين کرنا شروع کر
ديتے تھے اور انکوپروان چڑھايا جاتا ہے کہ دوسروں کے فتووّ ں پر
بھروسہ کريں اور اسالم پر عمل پيرا ہوجائيں ،ہم ان پر دہشتگردوں کا
ليبل لگا ديتے ہيں ،ان کو جيل بھيج ديتے ہيں ،اور انکو سزآئيں ديتے
ہيں۔ کيا يہ منافقت نہيں ہے؟ ان بچوں کا کوئی قصور نہيں۔ يہ ہمارے
بيمارقومی مزاج کی پيداوار ہيں جس کو ہم سياسی درستگی کہتے ہيں۔
کتنے اخباروں ،ٹيلی وژن اور ريڈيو والوں ميں اتنی ہمت ہے کہ اسالم
کے بارے ميں صاف صاف کہيں؟ ہمارے سياستدانوں ميں کس کا اتنا
جگرا ہے کہ وه کيمرے کے آگے کھڑا ہو کرقوم کو بتائے کہ اسالم امن
پسند مذھب نہيں ہے۔ اپنے بچوں کو ديکھو۔ اگر ان ميں سے کوئی سچ
کہنے کی جرآت کرے ،فوری طور پر اس پرنسل پرستی اور نفرت
پھيالنے والے کا ليبل لگ جائيگا ،اور اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔
اور جبکہ اسی دوران ،اسالم کا پراپيگنڈا کرنے والوں کو سچ کو تڑوڑ

مڑوڑ کر پيش کرنے اور اپنے جھوٹ کوآگے بڑھانے کی کھلی چھٹی
ہوگی ،يہ جانتے ہوئے بھی کہ جو کچھ وه کہھ رہے ہيں اسکو کبھی
کوئی چيلينج نہيں کريگا۔
سی آئی اے آر ،کونسل آف امريکن اسالمک ريليشن) ،يا اگر اس طرح
کہا جائے" ("Conning Americans with Islamic Ruseنے امريکہ ميں تمام
اطراف ہزاروں کتب خانوں کواسالمی کتابوں سے بھرا ہؤا ہے اس اميد
سے کہ انہيں مزيد جان واکر لند مليں گے۔ ملک کے ہر شہر اور
قصبے ميں مساجد بنائی جارہی ہيں تاکہ امريکہ ميں امريکن بچوں کے
دلوں ميں امريکہ سےنفرت کا بيج بويا جاسکے۔ يورپ ،آسٹريليا ،کينيڈا
اور ديگر غيرمسلم ممالک ميں صورتحال زياده خراب ہے۔  25فروری
 2007کو سنڈے ٹيليگراف کے سيکيوريٹی کوراسپينڈينٹ سين ريمينٹ
کی ايک "خفي ّہ رپورٹ" ميں يہ انکشاف ہؤا کہ يو کے کی سيکيورٹی
سروسز کا ماننا ہے کہ اس ملک ميں 2000سے زياده مسلمان
دہشتگردانہ سرگرميوں کی منصوبہ بندی ميں مصروف رہتے ہيں۔ کوئی
ايک دن بھی ايسا نہيں گذرتا جس دنيا ميں کہيں نہ کہيں مسلمانوں کے
ہاتھوں دہشتگردی کی وارداتوں ميں کسی نہ کسی کی جان نہ چلی جاتی
ہو۔ دنيا کو اس معاملے کے بارے ميں بيدار کرنے کيلئے آخر کس چيز
کی ضرورت ہے کہ وه يہ جان ليں کہ اسالم ايک مذھب نہيں بلکہ ايک
خطرناک فرقہ ہے؟ کب ہم قرآن اور تاريخ اسالم پر توجع دينگے تاکہ
ہم يہ جان سکيں کہ يہ جو دہشت گرد ہيں يہ "انتہا پسند" نہيں بلکہ با
عمل مسلمان ہيں جو درحقيقت اپنی "مق ّدس" کتاب ميں دی گئيں تعليمات
اور اپنے محبوب پيغمبر کی قائم کرده مثالوں پر عمل پيرا ہيں؟

ايک دفعہ لوگ جب اسالم قبول کر ليتے ہيں ،وه سراب کی انڈرورلڈ
ميں داخل ہو جاتے ہيں ،جہالت اور خوف ،جہاں پر خواب خيالی حقيقت
کا روپ دھار ليتی ہے اور برآئی رحمانی ہو جاتی ہے۔ ان کی اقدار
منتشر ہو جاتی ہيں اور وه اسطرح کے طريقے اپنا ليتے ہيں جنکو وه
اسالمی تعليمات کے حصول سے قبل نامناسب اور غيرقابل قبول
سمجھتے تھے۔ جتنا بھی وه اس بگڑے ہوئے طورطريق پہ چلتے جاتے
ہيں اتنے ہی وه سخت ہوتے جاتے ہيں ،اس حد تک کہ حقيقت پر واپسی
قريب قريب ناممکن ہوتی جاتی ہے۔ اسالم اپنے آپ کو ايک دھيرے
دھيرے الحق ہونے والے فالج کی شکل ميں نمودار ہوتا ہے ،آہستہ
آہستہ دماغ اور روح کو آلوده کرتا ہے ،يہاں تک کہ وه مسلمانوں ميں
بہترين مسلمان يعنی جہادی بن جاتا ہے  ،جسے عرف عام ميں دہشتگرد
کہا جاتا ہے ،اور وه  Vکا اور اسکے رسول کا محبوب بن جاتا ہے؟
اوشريو اس امر محسوس کا بہت تفصيل سے جائزه پيش کرتا ہے" :
غير موزونيّتی نظريے کے مطابق ،جب ايک شخص کوئی ايسا فعل
کرتا ہے يا اسکا ادراک رکھتا ہے جو کہ نفسياتی اعتبار سے اس کے
ذاتی نظريات سے مطابقت نہيں رکھتی ،يہ عدم مطابقت ايک
ناخوشگوار الجھن پيدا کرديتی ہے۔ وه فرد اس 'غيرموزونيّتی' کوکم کرنا
چاہتا ہے عمومآ اپنے روّ يوں کی اس سمت تبديلی سے جوپہلے کے
متضاد افعال يا عقيدے سے متعلق ہوتی ہيں۔ پيپلز ٹيمپل ميں وقوع پذير
ہونے والے بہت سے واقعات کو اس عمل کی روشنی ميں ديکھا جاسکتا
ہے۔ جيمزٹاؤن ميں دل دہال دينے والے واقعات محض طاقت کے
استعمال سے خوف سے نہيں رونما ہوئے ،اور نہ ہی وه اچانک پھوٹ
پڑے۔ يہ اسطرح ہے کہ کوئی ايسی چيز نہيں جو فوری طورلوگوں کے
دماغ ميں تصوير کی طرح کھنچ گئے ہوں ،جو انکو يکايک اوٹ پٹانگ

حرکات پر مجبور کرديں۔ بلکہ يہ ايسے ہے جيسا کہ نظريہ
غيرموزونيّتی ادراک بيان کرتا ہے ،لوگ اپنے انتخابات اور وابستگيوں
کو جواز بخشنا چاہتے ہيں۔ بالکل ايسے ہی جيسے مينار سے گرنے
والی آبشار پھٹ پڑتی ہے ويسے ہی انتہائی درجے کے يا منحوس افعال
کے پيچھے کارفرما طاقت بظاہر چھوٹے چھوٹے کاموں سے حاصل
شده نتائج پر رضامند ہونے سے ہوتی ہے۔ پيپلز ٹيمپل ميں شروعات
چرچ ميں شموليّت کی شديد خواہش کے زير اثر ہوئيں ،پھر اس ميں
کسی فرد کی وابستگيوں کو جواز دينےسےمظبوطی آئی ،اور عقلی
اعتبار سے تسليم کرنے کی ضرورت والے روّ يے نے اسکو استحکام
بخشا۔"
اسالم ميں نئے نئے داخل ہونے والوں کو زياده سختيوں کا سامنا کرنا
پڑتا ہے ،جسکو وه " Vکی طرف سے آزمائش" اور " اپنےاندر کی
صفائی" بيان کرتے ہيں۔ اس کی شروعات شراب نوشی اور سوئر کا
گوشت کھانے پر پابندی سے ہوتيں ہيں۔ اس کی طرف دھيان کہ انہوں
کو کيا کھانا ہے اہل ايمان کی آزادی پر پابندی ہے۔ مرد حضرات اپنی
جنسی خواہشات کو دبانے کی غرض سے بتدريج عورتوں سے ميل
مالپ بند کر ديتے ہيں۔ يہ ايک انتہائی کٹھن کام ہے جو مسلسل ان کے
ذھنوں پر سوار رہتا ہے اور ان کی تمام زندگی گويا ايک حالت جرم
ميں گذرتی ہے۔ شہوانی خواہشات آسانی سے دبائی نہيں جاسکتيں۔
المحالہ ان ميں سے کئی لوگ مکمل طور پر جنسی اعتبار سے پاگل ہو
جاتے ہيں۔ انکی تمام تر طاقت اپنے اندر کے "شيطان" کے ساتھ جنگ
کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی وه شہوت کے احساس جرم ميں
مبتال رہتے ہيں اتنا ہی وه عورت سے نفرت کرتے ہيں جسکو وه اس
تڑپ کا موردالزام ٹھراتے ہيں۔

پھر ان پر روزانہ نماز پنچگانہ کا فريضہ الزم ہوتا ہے اور وه بھی اس
زبان ميں جس سے اکثريت واقف نہيں ہوتی۔ اگر انکی ايک بھی نماز
چھوٹ جائے تو ان کو گنہگار ٹھہرايا جاتا ہے اور قضا نماز ادا کرنا
پڑتی ہے۔ ان نمازوں سے جڑے رہنا اور انکا حساب کتاب رکھنا مزيد
ايک ذھنی غالمی ہے۔ قرآن کا پڑھا جانا اور اس کو حفظ کرنا بھی
لوازمات ميں سے ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری نہيں۔ جو بہت ضروری
ہے وه ہےاسکا تلفظ۔ اس کے بارے کوئی سوال يا تنقيد کا مطلب ہے
سزآئے موت۔
اور پھر ايک طويل "پليد" چيزوں کی فہرست ہے جن سے پرہيز اہل
ايمان کيلئے الزم ہے ،جيسا کہ کتا ،خنزير ،پيشاب اور کافر)غيرمسلم(۔
اہل ايمان کيلئے الزم ہے کہ ان سے خبردار رہے۔ مومن کو ان ناپاک
چيزوں سے ہر دم آگاه رہنا ضروری ہے اور اگر ان کے بدن کا کئی
حصہ بھی ان سے چھو جائے توہر دفعہ اسکا پانی سے دھونا الزمی
ہے۔ اگر اہل ايمان عورت ہے تو اس کيلئے ہدايات اور بھی سخت ہيں۔
اس کيلئے الزم ہے کہ وه نقاب اوڑھے ،ڈھيلے ڈھالے کپڑے پہنےجن
ميں سارا بدن ڈھکا رہے خواه موسم کتنا ہی گرم کيوں نہ ہو۔ گرمی
کے دنوں ميں نقاب اوڑھے شاپنگ کرنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ اسطرح کی
تمام کڑی آزمائشيں مومنوں کے ايمان ميں اضافہ کرتی ہيں اور وه
اسالم کو اور بھی سچا مذھب سمجھتے ہيں۔ وه سمجھتے ہيں کہ وه
جتنی مصيبتيں جھيليں گے اتنا ہی اگلے جہان ميں انکو زياده اجرملے
گا۔ عورتوں پر فرض ہے کہ خاندان کے تمام مردوں کی تابعداری کريں
اور ہميشہ فرمابردار اور سعادتمند رہيں۔ ان کی ہر وقت حوصلہ شکنی
کی جائے گی  ،ان کی بے عزتی ہوتی رہے گی ،بات بات پر مار
کھائيں گی ،زنابالجبر کا نشانہ بنيں گيں اور انکا قتل بھی ہوسکتا ہے

اور انکو سماجی اور قانونی انصاف ملنے کی اميد بہت کم ہوتی ہے۔
اسالم اپنے ماننے والوں کے لئے بڑا قيمتی ہے ،صرف اس لئے کہ اس
پر عمل کرنا بڑا کٹھن ہے۔
اس امر محسوس کی نفسيات کو اوشريو نے اسطرح سے بيان کيا ہے:
"مثال کے طور پر ،ممکنہ ممبر کی پيپلز ٹيمپل ميں ابتدائی آمد پر ذرا
غور کريں۔ جب ايک شخص داخلے کی غرض سے شديد ابتدائی
مشکالت سے ہمکنار ہوتا ہے ،وه مرد يا عورت يہ فيصلہ کرنے ميں
خود کو تيزدست سمجھتا ہے کہ يہ گروپ ضرور دلچسپی کا حامل ہے،
جسکا مقصد يہ ہوتا ہے کہ وه تکليفوں کو برداشت کرنے کی جو
کوششيں کرنا ہوتی ہيں ان کو برداشت کرنے کا جواز ڈھوندتے ہيں۔
اينڈرسن اور ملز نے اس تجربے کی نمائش کی جس ميں دو طالب
علموں کو ايک گروپ ڈسکشن ميں حصہ لينے سے پہلے خاصی
حزيمت اٹھانی پڑی تھی انکے خيال ميں يہ گفتگو)جو درحقيقت بہت ہی
بورنگ تھی( بہت دلچسپی کی حامل تھی بہ نسبت ان طالب علموں کے
جن کو اس ميں داخلہ آسانی سے يا بغير کسی مشکل کے مل گيا تھا۔
کچھ حاالت ميں صرف يہی رجحان ہوتا ہے کہ منزل کی قدروقيمت ميں
اضافے کا جواز اس امر ميں تالش کيا جاتا ہے کہ اسکو حاصل کرنے
ميں کتنی دشوارياں ہيں۔ کسی سختی کو برداشت کرنے کيلئے اسکا
چناؤ کرنے ميں کوئی اس حد تک بھی جاسکتا ہے کہ کسی شخص کا
تکليف يا بے آرامی کی شدت کا اندازه لگانے کی صالحيّت ہی متاثر ہو
جائے۔ زمباردو اور اس کے رفيق کاروں نے تجربہ کر کے دکھايا کہ
جب فاعلوں نے ايک عمل کيلئے خود کو رضاکارانہ طور پر پيش کيا
جس ميں انکو بجلی کے جھٹکے لگانا مقصود تھا ان ميں سے جو يہ
سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس اس امر کو بيان کرنے کا چوائس زياده

ہے انہوں نے کہا کہ انکو ان جھٹکوں سے بہت کم تکليف ہوئی۔ اس کی
اگرمزيد تخصيص کی جائے ،تو وه جنکو عدم موافقت کا زياده مشاہده
ہؤا ،اوربيرونی ذرائع سے اس تکليف کو برداشت کرنے کے بيان کيلئے
بہت کم جواز مال ،انہوں نےبتايا اس جھٹکے کی ش ّدت کم تھی۔ بات ان
کے جسمانی تاثرات اور زبانی بيان دينے سے بھی آگے نکل گئی ،کسی
کا م کوسرانجام دينے کی کارکردگی بہت کم متاثر ہوئی ،نفسياتی پيمائش
کے اس آلے سے جو جلد پر کيميائی طريقےسے برقی قوّ ت پيدا کرتا
ہے اس کے نتائج کے مطابق اثرات بہت نچلے درجے کے تھے ،ظاہر
ہؤا عدم موافقت ميں کمی کرنے واال عمل دو طرفہ ہو سکتا ہے :مناسب
رہنمائی کے تحت ،ايک شخص جو رضاکارانہ طور پرايک شديد قسم
کی شروعات کا مشاہده کرتا ہے وه صرف اس کے نتائج کو ہی مثبت
انداز ميں نہيں ليتا بلکہ اس حاصل کرنے کيلئے زير استعمال ذرائع کو
بھی کو تکليف ده محسوس کرتا ہے ":ہم نے بہت لمبی لمبی مجلسوں کو
سراہنا شروع کر ديا ،کيونکہ ہميں يہ کہا گيا تھا کہ روحانی ترقی خود
کی نفی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔" )ملز(1979
اس سے يہ واضع ہو جاتا ہے کہ کيوں مسلمان تکليفيں برداشت کرکے
بھی شکر گذار ہوتے ہيں اور خوشی خوشی ان کو قبول کرتے ہيں اور
اسکو ايک عنائت سمجھتے ہيں۔ يہ تمام سختياں يہ سمجھ کر برداشت
کی جاتی ہيں کہ ان کا جو اجر ملنے واال ہے يہ تکاليف اسکے مقابلے
ميں بہت کم ہيں۔ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی اس کا بڑا اجر مليگا۔
اسطرح کی قربانی کی انتہائی بڑی مثال محرم کے مہينے کے پہلے
عاشورے ميں نظر آتی ہے جب اہل تشيع اپنے سينوں کو پيٹتے ہيں،
اور اپنی پيٹھ پر زنجير زنی کرتے ہيں ،اور يہاں تک کہ ايک بڑے
چاقو سے اپنی پيشانی پر کٹ لگاتے ہيں تاکہ خون کے پھوارے

چھوٹيں۔ اسطرح ،اپنے ہی خون ميں نہالئے ہوئے ،ايک جلوس کی
شکل ميں مارچ کرتے ہوئے ايسا منظر پيش کرتے ہيں جسے ديکھ کر
دانتے کا بيان کرده دوزخ کا نطاره آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔
نماز پنجگانہ کی ادائيگی کے فرض کے عالوه ،ايک پورا مہينہ تمام دن
جب تک سورج کی روشنی رہے بھوکے رہنا اور پانی بھی پينا منع
ہوتا ہے ،اور اس کے عالوه بھی اور کڑے مذھبی فريضے ،مومنوں پر
واجب ہے کہ وه اپنی آمدن کا پانچواں حصہ ،بطورخمص)،مسجد کے
عملے کا معاوضہ( ادا کرے اور اس کے عالوه اس کو ترغيب دی
جاتی ہے کہ وه زکواة کی شکل ميں خيرات وغيره بھی ادا کرے۔
محمد نے اپنے پيروکاروں کو ہدايات ديں کہ وه جہاد کريں اور کافروں
کے مال اسباب کولوٹ ليں۔ اس کے پيروکاروں ميں سے چند ايک کو
شايد يہ برا لگا ہو کيونکہ ابھی تک ان ميں تھوڑی بہت انسانيّت باقی
تھی۔ کيا لوٹ مار سے حاصل کرده آمدن پاک ہے؟ ان کو حيرانگی
ضرور ہوئی ہوگی ۔ محمد کا اس پر جواب تھا کہ وه پاک ہو جائيگی
اگر وه اس کا پانچواں حصہ اس کو دے ديں۔ اس نے مندرجہ ذيل آيات
اپنے کٹھ پتلی  Vکے منہ ميں ڈال ديں ،اس کو يہ حکم دے کر کہ:
ان کے دولت ميں سے خيرات حاصل کرو تاکہ وه پاک ہو جائے
اور اس وجہ سے اسکو مقدّ س بنا دے۔
جيسے کہ پہلے بيان کيا گيا ہے ،يہوديوں کی نسل کشی اور جالوطنی
کے بعد مدينہ اپنی صنعتی اور پيداواری حيثيت کھو چکا تھا۔ اس کی
ساری آمدنی دوسرے عرب قبائل سے لوٹ گسوٹ اور ماراماری سے
حاصل ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی مکمل گذر اوقات محمد کے ترتيب ديئے
گئےتواتر سے جاری رہنے والے حملوں کے ذريعے ہوتی تھی۔ پيغمبر

نے خمص کا اصول رائج کيا تاکہ غلط طريقے سے حاصل شده آمدنی
کو پاک کيا جاسکے اور نبی پاک کی تجوری بھری جاسکے اور نئی
عورتوں سے اس کا بستر گرم کيا جاسکے۔ اور آج بھی ،وه مسلمان جو
باعزت طريقے سے روزگار کماتے ہيں ان پر بھی خمص اور ذکواة
فرض ہے۔ مومنوں کيلئے ايک مستقل يادہانی ہے کہ وه " اپنا مال اسباب
خدا کی راه ميں خرچ کريں")قرآن  (2:195اور يہ نصيحتيں کہ" اپنے
ايمان کی خاطر جنگ کرو اپنے مال اسباب اور جانوں کے
ساتھ۔")قرآن(8:72
محمد نے ايک عيش و نشاط سے بھرپور جنت کا وعده کيا ہؤا ہے جہاں
ہر طرح کی شہوت پرستی کے وافر مواقع موجود ہيں انکے لئے جو
اس پر ايمان الئينگے اور جہاد کريں گے۔ آپ کو بس يہی کرنا ہے کہ
بغير کسی چوں چراں کے اس پر ايمان النا ہے جو کچھ بھی وه کہے
اور پھر اسکے لئے جنت تک کی رسائی پکی اور ہميشہ کيلئے جنسی
آسودگی کی ضمانت۔ بس ايک دفعہ آپ دائره اسالم ميں يا اس مقصد
کيلئے کسی بھی اور فرقے ميں داخل ہوجائيں آپ سے يہی مطالبہ کيا
جائيگا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ اپنی آمدنی اور وقت اس پر صرف
کريں۔ کچھ دير کے بعد ہی اسے پتہ چل جائيگا کہ وه اس مقام پر آن
پہنچا ہے کہ اس سے باہر نکلنا درحقيقت مشکل ہی نہيں بلکہ خطرناک
بھی ہے۔ اس احساس کا درد کہ وه بھوندو بن چکا ہے اسقدر تکليف ده
ہوتا ہے کہ وه سوچتا ہے کہ کاش اسکو حقيقت کا علم ہی نہ ہؤا ہوتا۔
اوشريو وضاحت کرتا ہے کہ  " :ايک دفعہ آپ شامل ہو گئے ،توپيپلز
ٹيمپل کے ہر ممبر نے ديکھا کہ پھر بس چل سو چل۔ ہر ہفتے کا آخری
دن اور دوسرے دنوں ميں بھی مجلسيں اور مذھبی ادائيگياں۔ ٹيمپل

کے منصوبوں پر کام کرنا ،سياستدانوں اور اخبار والوں کو ضروری
خطوط لکھنا اس ميں بہت ساروں کا 'فالتو' وقت ضائع ہو جاتا۔ متوقع
مالی تعاون 'رضاکارانہ' چندے )ان کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا( سے
تبديل ہو کرہر ممبر کی آمدنی کے ايک چوتھائی حصہ مقرر ہونے تک
جا پہنچا۔ اور آخر کار ايک ممبر کيلئے يہ ضروری ہو گيا کہ وه ساری
ذاتی جائيداد ،اپنی بچت ،سوشل سکيوريٹی چيک  ،اور اپنی پسند نہ پسند
بھی پيپلزٹيمپل کے نام لکھدے۔ مذھبی ادائيگی کيلئے ميٹنگ روم ميں
داخل ہوتے وقت ،ممبر ميز کے پاس رکتا اور خود کو مجرم قرار دينے
کا خط لکھتا يا کورے کاغذ پر دستخط کر ديتا جو کہ چرچ کے حوالے
کر ديئے جاتے۔ اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ،تو اسکا انکار کا
مطلب يہ ليا جاتا کہ اس نے جونز پر 'عدم اعتماد" کا اظہار کيا ہے۔ ہر
نئے مطالبے کے دو ردعمل ہو سکتے تھے :عملی اعتبار سے ،يہ کسی
شخص کو پيپلزٹيمپل کے مکڑی والے جال ميں اتنی بری طرح جکڑ
ليتا کہ اس کو چھوڑ دينا زياده مشکل نظر آتا؛ اور روّ يئے کے اعتبار
سے يہ اوپر بيان کرده عمل کے مطابق خود ہی جواز فراہم کرنے کا
اراده۔ جيسا کہ ملز) (1979بيان کرتا ہے' :ہميں ايک تکليف ده حقيقت کا
سامنا ہے۔ ہماری تمام پونجی لٹ گئی تھی۔ جم نے مطالبہ کيا تھا کہ ہم
زندگی کی بيمہ پاليسی بيچ ديں اوراس پر ملنے والی رقم چرچ کے
حوالے کر ديں تو اسطرح وه ہاتھ سے نکل گئی۔ ہماری تمام جائيداد ہم
سے لے لی گئی تھی۔ ہمارا بيرون ملک جانے کا مشن ہم سے کھس گيا
تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے والدين کو چھوڑ رہے تھے جب ہم نے
ان سے يہ کہا کہ ہم ملک چھوڑ رہے ہيں۔ بلکہ ان بچوں کو بھی جن کو
ہم نے کيرول اور بل کی پناه ميں چھوڑا تھا وه کھل کر ہمارے مخالف
ہو گئے تھے۔ جم نے يہ سب کچھ اتنی تھوڑی دير ہی ميں مکمل کر

ليا تھا! اب جو کچھ ہمارے پاس بچا تھا وه بس جم اور اسکا نصب
العين ہی تھا۔ تو ہم تو بس اس کے بکسوئے ميں پھنس گئے اور اپنی
تمام طاقتيں ان دو کے حوالے کر چکے تھے۔"
اوّ لين مسلمانوں کے بارے ميں بھی يہی کہا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے
محمد کی پيروی ميں مکہ سے مدينہ ہجرت کی تھی ان کے پاس پيچھے
جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی کام اور نہ ہی کوئی
گھر تھا۔ محمد نے انصار]مددگار اور مدينہ يے اہل ايمان رہائشی[ سے
کہا تھا کہ ان کو اپنے پاس پناه دو اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے
اس کو ان کے ساتھ بانٹو۔ يہ ،ال محالہ دونوں کيلئے کوئی آسان زندگی
نہيں تھی۔ ہجرت کرکے آنے والوں کی ايک بڑی تعداد مسجد ميں بسيرا
کرتی تھی۔
يہاں پر انصار کی طرف مہاجر کو اپنی بيوی دے دينے کی نادر کہانی
ہے:
عبدالرحمن بن عوف نے کہا ،ہم بطور مہاجر مدينہ داخل ہوئے،
 Vکے رسول نے ميرے اور سعد بن ار ربی کو بھائی بھائی بنا
ديا۔ سعد بن ار ربی نے مجھ سے کہا ' ،ميں انصار ميں سب سے
زياده امير ہوں اور ميں تجھ کو اپنی دولت ميں سے آدھا دے ديتا
ہوں ،تم ميری دونوں بيويوں کو بھی ديکھ لو ،جس کو تم پسند کرو
ميں اسکو طالق دے دونگا اور تم ع ّدت پوری ہونے کے بعد اس
سے شادی کر لينا۔' چند دنوں بعد عبدررحمن آيا تو اس کے بدن
پر زرد خوشبو کی باقيات تھيں۔  Vکے رسول نے اس سے پوچھا
آيا اس نے شادی کرلی ہے۔ اس نے ہاں ميں جواب ديا۔ پيغمبر نے

کہا ' ،تم نے کس سے شادی کی ہے؟' اس نے جواب ديا ' ،انصار
ميں سے ايک عورت سے۔'
مسلمان اس واقعے کواس طرح بيان کرتے ہيں کہ کيسے محمد نے
ايمان والوں کو آپس ميں بھائی بھائی بنا ديا تھا ،اس سے يہ بھی ظاہر
ہوتا ہے کہ ان ميں کتنا جوش و خروش تھا کہ وه اپنی ذاتی پوشيدگی کو
بھی خاطر ميں نہ الئے اور يہاں تک کہ اپنی شادی کے تق ّدس کو بھی۔
ان کی آزادی اور خودمختاری بس ختم ہو گئی تھی۔ کئی موقعوں پر تو
انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی خودمختاری کو چھوڑا۔ وه لوگ جن کو
اس ميں کچھ مسئلہ نظر آ رہاتھا ان ميں بات کرنے کی جرآت ہی نہ
تھی۔ ہجرت کرکے آنے والے واپس نہ جاسکتے تھے۔ چھوڑ دينا سب
سے بڑا جرم خيال کيا جاتا تھا۔ مددگار بات کرنے سے قاصر تھے۔
کوئی بھی ان ميں سے مخبر ہو سکتا تھا۔ دوسرے ہی دن انکا قتل ہو
سکتا تھا اور پرجوش مومنوں کی کوئی کمی نہيں تھی جو بڑی خوشی
سے اسطرح کی گڑ بڑکرنے والے ساتھی مومن کا قتل کرسکتے تھے،
جس طرح کہ آجکل ہوتا ہے ،بہت سارے مسلمان بڑی خوشی سے کسی
کو بھی قتل کر دينگے جو چھوڑ کے جانے کی بات کرے گا۔ وه جو
اس مسئلے پر متوجع ہونگے ان کے پاس اس سے عالوه کوئی راستہ
نہيں ہو گا کا اسی طرح اٹکے رہيں اور ساتھ گھسٹتے رہيں۔ ايک حديث
ميں کچھ اس طرح کا بيان ہے:
ايک اندھے شخص کی ايک خادمہ جو پيغمبر کو گالياں ديتی تھی
اور اس کے رتبے کی تحقير کرتی تھی۔۔۔۔ تو اس نے خنجر نکال
ليا ،اس کے پيٹ پر رکھا ،اس کو زور سے دبايا ،اور اسے مار
ديا۔ ايک بچہ جو اس کی ٹانگوں کے درميان آگيا تھا وه بھی خون

ميں نہال گيا تھا۔ اور جب صبح ہوئی ،تو پيغمبر کو اس کے
بارے ميں بتايا گيا۔ اس نے لوگوں کو جمع کر ليا اور اس آدمی
کو باليا کہ وه بتائے اس نے ايسا خطرناک خون کيوں کيا۔ آدمی
کھڑا ہو گيا اور کانپتے کانپتے بتايا :ميں اسکا مالک ہوں ،وه
تجھے گالی ديتی تھی اور تيرے رتبے کی تحقير کرتی تھی۔ اس
ميں سے ميرے دو موتيوں جيسے بيٹے تھے اور وه ميری ہمنوا
تھی۔ پچھلی رات اس نے تجھے گالی دينا شروع کردی اور
تيرے رتبے کی تحقير کی۔ اس پر ميں نے خنجر نکال ليا اور اس
کے پيٹ پر رکھ ديا اور اسکو دبايا يہاں تک کہ ميں نے اسکو
قتل کر ديا۔' اس پر پيغمبر نے کہا :او لوگو گواه رہنا ،اسکے
خون کے عوض کوئی جوابی کاروائی ضروری نہيں ہے۔'364
ايک شخص دوہرے قتل کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کے دفاع ميں اس
نے صرف يہ کہا کہ اس نے پيغمبر کی توہين کی تھی اور محمد نے
اسے جانے ديا۔
اس طرح کے دہشت والے ماحول ميں کيسے کوئی محمد کے ساتھ
اختالف کر سکتا ہے؟ کون جانے اگر کوئی ممکنہ سزا سے بچنے
کيلئے جھوٹ بول رہا ہو؟ محمد جو پيغام دينا چاه رہاتھا وه صاف ظاہر
ہے :اگر کوئی شخص ميری توہين کريگا ،تو اسے مار ديا جائيگا اور
مارنے والے کو کوئی سزا نہيں ملے گی۔ آپ اس کا اندازه کرسکتے
ہيں کہ کتنے ہی لوگوں کو اسی بہانے قتل کے جرم سے خالصی ملی
ہو گی۔ آج بھی ،مسلمان ملکوں ميں اقليتوں سے تعلق رکھنے والے
لوگوں کو ذاتی رنجشوں کی بھينٹ چڑھا کريہ کہھ ديا جاتا ہے کہ

مرنے والے نے رسول کی توہين کی تھی اور اسی کارن اس کی سزا
ميں چھوٹ مل جاتی ہے۔
پاکستان پينل کوڈ کا سيکشن نمبر  295-Cکہتا ہے " :جو کوئی بھی الفاظ
کے ذريعے ،تحرير ميں يا تقرير ميں يا دکھائی دينے والی نمائندگی ،يا
کوئی بہتان طرازی ،اشارے کنائے سے ،کسی کے ايما پر ،بلواسطہ يا
بال واسطہ طور پرمق ّدس پيغمبر کے نام پر گند اچھالے اس کو موت کی
سزا دی جائيگی اور جرمانہ بھی کيا جائيگا۔"
محمد اپنی خواہشات کا مطالبہ بنا کسی شرم کے کرتا تھا۔ ايک حديث
کے مطابق اس نے يہ کہا " :تم ميں سے کوئی بھی ايمان کامل کی حد
کو نہ پہنچے گا جب تک وه مجھے اپنے باپ ،اپنے بچوں اور دنيا کے
تمام لوگوں سے زياده محبت نہيں کريگا۔" وه توجع اور عزت حاصل
کرنے کا اسقدر ديوانہ تھا کہ جب عربوں کا ايک گروه اس کو ملنے آيا
اور انہوں نے اسکو وه تعظيم نہ دی جو اس کے خيال ميں اسکا حق تھا
تو اس نے اپنے  Vکو يہ کہنے پر مجبور کيا:
اے اہل ايمان اپنی آوازيں پيغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور
جيسے آپس ميں ايک دوسرے سے زور سے بولتے ہواسطرح
ان کے روبرو زور سے نہ بوال کرو ايسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال
ضائع ہو جائيں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔
جو لوگ پيغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہيں خدا نے
انکے دل تقوے کے لئے آزما لئے ہيں اور ان کے لئے بخشش
اور اجر عظيم ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز
ديتے ہيں ،اکثر بے عقل ہيں۔)قرآن(49:2-4

حتمی قربانی کا مطالبہ
زندگی اور موت پراختيار ايک خود پرست کی شہوت انگيزی کا مختتم
عنصر ہے۔ زندگی اور موت کا اختيار خدا کے ہاتھ ميں ہے۔ ايک خود
پرست زندگی نہيں دے سکتا ،اگرچہ وه لوگوں کوجھوٹ مھوٹ کے
معجزوں کی مدد سے صحتياب ہونے کے ڈرامے رچاتا رہتا ہے ،ليکن
اگر وه موت دينے کی وجہ بن سکے ،تو وه اپنے آپ کو خدا سمجھ
سکتا ہے۔ ايک خود پرست روحانی پيشواء ،اپنے معتقدوں کی طرف
سےنہ صرف حتمی قربانی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ ان کی بھی
جو اس کی عيب جوئی کرتے ہيں۔
اوشريو کہتا ہے" :آخرکار ،جم جونز اور نصب العين اپنے ممبران سے
تقاضہ کرتے ہيں کہ وه اپنی زندگياں قربان کر ديں۔"
روحانی پيشواؤں کو بندگی کروانے سےاسقدر والہانہ لگاؤ ہوتا ہے کہ
وه اپنے عقيدتمندوں سے يہ تقاضا کرتے ہيں کہ وه اپنی وفاداری کے
ثبوت ميں اپنا سب کچھ قربان کرديں حتی کہ اپنی جان بھی۔ نصب العين
انکا بڑا عذر ہے۔ قرآن ميں شہدا کيلئے اجر عظيم کے وعدے ہيں اور
مسلمانوں کی اس جانب حوصلہ افزائی کی ہے کہ وه محمد کے نصب
العين کيلئے اپنی جانيں قربان کر ديں۔
جو ` کی راه ميں قتل ہوئے ان کو مرده ہر گزمت سمجھو ،بالکل
نہيں ،وه زنده ہيں ،ان کو روزی رب کی طرف سے ملتی ہے۔ وه
اپنے ` کی طرف سے ديئے گئے انعامات سے مسرور ہيں۔۔۔ ان
کی بڑی عظمت يہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہيں ہے اور نہ ہی
انکو کوئی مالل ہے۔ وه ` کی طرف سے شان اور عنائيات ميں

مسرور ہيں اور درحقيقت ` اپنے بندوں کے اجروثواب کو ضائع
نہيں کرتا)آخرکار(
شہدا کوجو اجرثواب مليگا اس کا ذکر چند احاديث ميں بھی ہے:
پيغمبر نے کہا " ،جنت ميں ايک سو باغ ہيں جو ` نے اپنی راه
ميں لڑنے والوں کيلئے مخصوص کئے ہوئے ہيں۔"

پيغمبر نے کہا " ،کوئی شخص بھی جنت ميں داخل ہو جانے کے
بعد واپس دنيا ميں نہيں جانا چاہے گا بيشک اسکو وہاں ہر نعمت
ملے ،مگر اس مجاہد کے جو دنيا ميں اس لئے جانا چاہتا ہوکہ
وہاں وه دس دفعہ شہادت پائے اسلئے کہ جو رتبہ يہاں پر
اسےمال ہؤا ہے)` کی طرف سے(

ہمارے پيغمبر نے ہميں بتايا ہؤا ہے اپنے آقا کے اس پيغام کے
بارے ميں جس ميں اس نے کہا ہے' تم ميں سے جو کوئی بھی
` کی راه ميں جان ديکر شہادت پائيگا وه سيدھا جنت ميں جائے
گا' عمر نے پيغمبر سے پوچھا '،کيا يہ درست نہيں کہ جو ہمارے
لوگ مارے جاتے ہيں وه جنت ميں جائيں گے اور انکے)يعنی
کفار کے( وه دوزخ کی آگ ميں جليں گے؟' پيغمبر نے کہا' ،ہاں۔'
اوشريو اس بات پر حيران ہے " :کيا چيز ہے جو خود کواور اپنے
بچوں کو بھی ہالک کر سکتی ہے؟ ايک غير متعصبانہ تناظر ميں ديکھا
جائے تو يہ منظر ناقابل يقين لگتا ہے۔ در حقيقت ،پہلی نظر ميں ،اسی

طرح ان لوگوں کے بارے ميں يہ گمان کہ وه اپنا اتنا زياده وقت کيسے
وقف کرتے ہيں ،اپنی ساری دولت لٹا ديتے ہيں ،اوراپنے بچوں کا
کنٹرول بھی پيپلز ٹيمپل کے حوالے کر ديتے ہيں۔ جونز نے فائده اٹھايا
عقل کے استعمال کرنے کے اس عمل کا جس کے ذريعے لوگ اپنی
وابستگيوں کا جواز تالش کرتے ہيں اور اپنی منزل کی وقعت کا اندازه
بلندی کی طرف کرتے ہيں اور اس پر اٹھنے والی قيمت کو کم سے کم
سمجھ رہے ہوتے ہيں۔"
جيسا کہ ہم ديکھتے ہيں کہ محمد نے بھی اسکا بڑی مہارت سے فائده
اٹھايا۔اس نے اپنے پيروکاروں کو اس بات پر قائل کرليا تھا کہ اس کا
مقصد سب سے اہم ہے اور ان کی تخليق کا مقصد اس  Vپر ايمان النا
اور اسی کی ہی عبادت کرنا ہے جو صرف اس کے ذريعے ہی اپنے
بندوں سے مخاطب ہے۔ " ميں نے صرف جنوں اور انسانوں کو تخليق
کيا اس لئے کہ وه ميری بندگی کريں۔" )قرآن  (51:56ايک حديث قدسی
)جس کے بارے ميں ماننا ہے کہ يہ بالکل سچ ہے(کے مطابق مقصد
حيات يہ ہے کہ  Vکو جانا جائےاور اسی کی عبادت کی جائےاور ايسا
صرف پيغمبر محمد کے ذريعے ہی ممکن ہے۔ اس نے ان کيلئے اجر
عظيم کے وعدے کئے ہيں جو اپنا سب کچھ اس پر قربان کرديں اور
انکو ہميشہ ہميشہ کے عذاب کا ڈراوا ديا جو اس کے اس دعوے پر
جس کا اصلی وجود ابھی قائم ہی نہيں ہؤا شک کا اظہار کريں۔ اس
طرح کی ذہنی کيفيّت ميں اس کے ،کہر زده ذھن والے پيروکار اس کے
لئے سب کچھ چھوڑ دينے پر تيار ہوگئے۔ وه جنگ کرنے پر تيار تھے
يہاں تک کہ اپنے باپوں اور بھائيوں کے خالف بھی ،مار دو يا مر جاؤ۔
دوسرے فرقے کے پيروکاروں کی طرح ،مسلمان بھی ايسے سب جرائم
کو عقلی اعتبار سے درست اور جائز سمجھتے ہيں ،بشمول بيگناه بچوں

کا قتل  ،جيسے بسالن کے شہريوں پر بم دھماکے اور ہزاروں کا قتل
عام۔ انہوں نے اپنے اس مقصد کو اتنا اونچا مقام ديا ہؤا کہ باقی ہر چيز
اس کے سامنے ہيچ ہے۔اسالم کا بس ايک ہی مقصد ہے وه ہے ہر قيمت
پر غلبہ حاصل کرنا اور جائز ناجائز ہونا کوئی معنی نہيں رکھتا۔
سابقہ سائينٹالوجسٹ ،ايمی سکوبی نے مائيک ہيسّ کو ديئے گئے
انٹرويو جو Popeater.comميں پوسٹ کيا گيا اس ميں اس معاملے کی
وضاحت کی ،اس نے لکھا "سائينٹالوجی کے بارے ميں خطرناک بات
يہ ہے کہ وه سمجھتے ہيں کہ وہی ہيں جو پوری انسانيّت کو "نجات"
دلوا سکتے ہيں ،اس لئے انکا ماننا ہے کہ انہيں سب کچھ کرنے کا حق
ہے خواه وه قانون شکنی ہی کيوں نہ ہو کيونکہ يہ "سب سے بڑی
اچھائی" کا کام ہے۔ اور وه اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہيں تاکہ ہرکسی
کی آخرت کو محفوظ بنا سکيں۔ اگر کوئی ان پر تنقيد کرے تو اسکو ختم
کردو ،قومی ٹی وی پر جھوٹ بولو ،عدم تعاون کی صورت ميں سٹاف
ممبرز کی پٹائی کردو ،لوگوں کو بليک ميل کرنا اور انکو انکے
خاندانوں سے جدا کرکے اپنی الئن پر لگا لينا ،لوگوں کی ذاتی زندگی
کے بارے ميں معلومات حاصل کرنا تا کہ انہيں دوسروں کی نظر ميں
گندا کيا جاسکے۔ اپنے بارے ميں اس طرح کی شہادتوں کو گول کر دينا
جس سے انکو نقصان کيا خدشہ ہو اور اسی طرح کی بہت ساری
حرکات۔ انکی ديوانگی کا يہ عالم ہے کہ بس وہی ہيں جو ذريعہ نجات
ہيں اور اس مقصد کے حصول کيلئے کسی بھی قسم کے ذرائع کا
استعمال انکيلئے جائز ہے۔"

ايمان والوں پر حاوی ہونا

ايک شائستہ مسلمان کا دہشت گرد بننے کا ارتقاء اکثر بتدريج عمل ميں
آتا ہے اور سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ نو مسلم البتہ تمام ہی شائستہ ہوتے
ہيں۔ پہلے تو انہيں "اسالم کی خوبيوں" کے بارے ميں ہی پڑھايا جاتا
ہے۔ ان کو بتايا جاتا ہے کہ اسالم بہت آسان مذھب ہے ،امن کا مذھب،
مساوات اور ايک خدا کی عبادت۔ ان کی رہنمائی اس طرف کی جاتی
ہے کہ اسالم دوسرے مذاھب کو بھی مانتا ہے ،خاص طور پر يہوديت
اور عيسائيت جوکہ  Vکی وحدانيّت پر يقين کرتے ہيں ،اور وه صرف
ان مذاھب کے ماننے والوں سے اتفاق نہيں کرتے کيونکہ انہوں نے ان
ميں اپنی مرضی کی تبديلياں کر لی ہيں۔ پھر انکی رہنمائی اس طرف
کی جاتی ہے کہ وه اس پر ايمان لے آئيں کہ اسالم ہی صرف وه مذھب
ہے جو آلودگی سے پاک ہے۔ اس لئے صرف يہی ايک مذھب ہے جو
 Vکو قبول ہے۔ جو اسالم پر ايمان نہيں رکھتے وه سچائی کا انکار
)خدا کا انکار( کرتے ہيں وه واجب السزا گنہگار ہيں۔ رفتہ رفتہ آخر
ميں انکو يہ بتايا جاتا ہے قرآن کے عيسی اور موسی ايسے نہيں ہيں
جيسے بائبل کے جيسز اور موسز۔ نو مسلم ،بتدريج يہ سوچنا شروع
کر ديتے ہيں کہ دوسرے مذاھب کے لوگ  Vکے دشمن ہيں اور وه
کھل کر ان سے نفرت کرنا شروع کر ديتے ہيں۔ پھر انکو يہ بتايا جاتا
ہے صرف مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے اور ان کے عالوه ہر کوئی
اس چيز کے پيچھے پڑا ہؤا ہےکہ "ان کونمٹو "۔
جتنی بھی آپکی برين واشنگ ہوتی جائيگی ،رفتہ رفتہ آپ ستم زده ہونے
کی حس کے شکار ہو جائيں گے ۔ آپ اپنی شناخت کھو بيٹھيں گے۔ آپ
ايک بے ڈھنگی امّہ کا ايک گمنام حصہ بن جائينگے V' ،کا ايک
غالم۔۔۔۔' آپ دنيا کومختلف رنگ ميں ديکھنے لگيں گے۔ اس امر کا
احساس کہ "ہم" بمقابلہ "وه" دن بدن مظبوط ہوتا جائيگا۔ "وه" برے لوگ

ہيں ،گمراه اور Vکے دشمن۔ وه ظالم اور غلط کار ہيں۔ ہر کوئی جو
مسلمان نہيں ہے ،خاص طور پر آپ واال اسالم ،وه "وه" کا حصہ ہيں۔
"ہم" ظلم کا شکار ہيں ،جن سے غلط سلوک ہو رہا ہے اور ستم رسيده
ہيں۔ "ہم" وه ہيں جو سچے مسلمان ہيں اور  Vکی رضا پر چلتے ہيں
اور اسکا کام کرتے ہيں۔ پھر آپ اس پر يقين کرنا شروع کر ديتے ہيں
کہ آپ کا عقيده سچا ہے اور مذھب بھی جو آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ
جنگ کرو ،اور ان دشمنوں کو مار دو جو تم پر ظلم کرتے ہيں اور ان
کے ساتھ سختی سے پيش آؤ۔ اور آپ کو بتايا جاتا ہے کہ آپ فتحياب
ہونگے اور وه آپکو الابدی خوشيوں سے نوازے گا۔
ايک "شائستہ مسلمان" ايک انتہا پسند بن سکتا ہے اور ايک ہی رات
ميں دہشتگرد بھی۔ جتنی دير تک مسلمان اسالم پر اپنا عقيده برقرار
رکھيں گے ،اس وقت تک ان ميں سے ہر کسی ميں دہشتگرد ہونے کے
امکانات موجود رہيں گے۔ اسالم اپنے ماننے والوں کو حکم ديتا ہے کہ
وه  Vکے نام پر غيرمسلموں کوقتل کرديں۔ يہ مق ّدس فريضہ اسالم کا
خاصہ ہے۔ دراصل V ،کہتا ہے کہ وه مجاہدين کے ساتھ ہر چيز سے
زياده محبت رکھتا ہے۔ يہ مسلمانوں ميں سب سے بہتر ہيں۔ ان کو جنت
ميں سب سے شيريں اور محبت بھری ہميشگی ملے گی۔ "شائستہ
مسلمان" منافق ہيں اور انکا ايمان کمزور ہے۔ تمام فرقوں ميں بتدريج
تعليمی ترغيب رائج طريقہ کار ہے جس کے اندر کا سچ اور حقيقی
ايجنڈا اس ميں مخفی ہے جو دھيرے دھيرے اہل ايمان کو بچوں کی
طرح پاليا جاتا ہے ۔ فرقوں کے سخت دل ممبران باہر کی دنيا کيلئے
کچھ اور اور اندر والوں کيلئے کچھ اور۔

اوشريو لکھتا ہے" :بڑی حد تک اسی طرح جيسے کہ اس نے اپنے
مطالبات بڑھائے ،جونز نے اپنے ممبران کے سامنے 'آخری رسم' کے
نظريئے کا منظر ترتيب ديا۔ اس پر عمل کروانے کی غرض سے اس
نے اس بيرم کا استعمال کيا جو اسے ممبران کےگذشتہ ذمہ داريوں کے
نبھانے کے تجربے سے معلوم ہؤا تھا۔ سيلز کے شعبہ اور سوشل
سائيکالوجسٹوں نے يہ نتيجہ نکاال ہے کہ 'دروازے کے اندر پہال قدم'
رکھنے کی مثل کسی مرد يا عورت سے شائشستگی سے کہے گئے
کسی چھوٹے سے کام کے نکلوانے کے بعد کسی بڑے کام کے
نکلوانے کے امکانات زياده ہو جاتے ہيں۔ ابتدائی کام نپٹا لينے کے بعد
جو چيز شروع شروع ميں نامناسب لگ رہی ہوتی ہے وه مقابآل کم
مشکل لگتی ہے اور ايک شخص خواه عورت يا مرد بڑے کام
درخواست کے ساتھ بھی ہم آہنگی کے روّ يے کا مظاہره کرتے نظر آتے
ہيں۔"
اوشريو اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح جونز نے
اپنے پيروکاروں کو دھيرے دھيرے اجتماعی خود کشی پر راضی کيا۔
"اس نے اپنے ممبرز کے اس اعتقاد کو کہ موت کے خالف لڑنا اور
اس سے خوف کھانا چاہئيے کو ضعف پہنچايا اور ان سے 'جھوٹ
مھوٹ' کی خود کشی کی مشقيں کروائيں۔ يہ ان کے ايمان کا امتحان
ٹھريں ،ممبران کی اس رضامندی کا کہ وه موت کے راستے پر جونز
کی پيروی کريں گے۔ جونز اپنے لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آيا وه
مرنے کيلئے تيار ہيں اور ايک موقع پر ممبران نے ووٹنگ کے ذريعے
اپنی قسمت کا 'فيصلہ' کرنا تھا کہ وه اس کی خواہشات کو تسليم کريں
گے۔ ايک سابقہ ممبر نے تذکره کيا کہ ايک دفعہ ،کچھ تامل کے بعد
جونز مسکرايا اور اس نے کہا ' ،ہاں يہ ايک اچھا سبق تھا۔ ميں ديکھ

رہا ہوں کہ تم ابھی مرے نہيں ہو۔' اس نے اس طرح کيا کہ ہميں ايسا
لگے جيسے کہ  30منٹ ہم نے بہت گہری اور دروں بيں سوچ ميں
گذارے۔ ہم نے محسوس کيا کہ ہم نے بڑی شدت سے اپنے آپ کو اس
کيلئے وقف کرديا ہے اور ہميں اس پر بڑا فخر محسوس ہؤا۔ جونز نے
ہميں سکھايا تھا کہ يہ ہمارا اختيار ہے کہ ہم اس کی خاطر جان دے ديں
جس پر ہمارا يقين ہے اور يہ کلی طور پر وہی ہے جو ميں کررہاتھا۔"
محمد نے خودکشی کی وکالت نہيں کی۔ بلکہ اس نے شہادت کو بہت
سراہا۔  Vکا پيعمبر جونز کی بہ نسبت زياده کاروباری تھا۔ خود کشی
اس کے واسطے غير سودمند تھی۔ اس کی ضرورت تھی کہ اس کے
پيروکار زنده رہيں تاکہ وه اس کيلئے جنگيں لڑ سکيں ،اس کيلئے مال
غنيمت اکٹھا کريں اور دنيا فتح کريں۔ اس نے شہادت کے مرتبے کو
تعظيم دی اور ميدان جنگ ميں موت کو۔ محمد کے اس کاروباری پن کو
داد ملنی چاہئيے ،وه اسلئےکہ جونز اور ديگر روحانی پيشواؤں نے
اپنے پيروکاروں کے ہمراه خود کشی کرکے تو اپنی جان دے دی مگر
محمد نے شاذونادر ہی کبھی جنگ ميں عملی حصہ ليا۔
جيسا کہ کسی بھی ذی شعور شخص کو يہ نظر آرہا ہوتا ہے کہ  Vکے
نام پر بيگناه لوگوں کا خون بہانا ايک مجنونانہ فعل ہے ،کسی بھی
مسلمان کو ،حتی کہ ايک "شائستہ" مسلمان کو بھی يہ بات سمجھ ميں
آرہی ہوتی ہے۔ جہاد اسالم کا بنيادی ستون ہے اور جو مسلمان اس سے
انکار کرے وه مسلمان کہالنے کا حقدار نہيں۔ اسی لئے يہ " شائستہ
مسلمان" والی اصطالح خود ہی اپنے غلط ہونے کا ثبوت ہے۔ کسی بھی
مرد يا عورت کو شائستہ نہيں کہا جا سکتا جب تک اس کا اس بات پر

يقين نہ ہو کہ غير مسلموں کا قتل واجب ہے۔ ايک دہشتگرد مسلمان اور
ايک نام نہاد شائستہ مسلمان ميں فرق يہ ہے کہ اوّ ل الذکر چاہتا ہے کہ
جہاد ابھی شروع کرديا جائے جبکہ دوسرا اس انتظار ميں ہے کہ
طاقتور ہو جانے کے بعد ايسا کيا جائے۔ اصولی طور پر کسی بھی
مسلمان کونظريہ جہاد سے انکار نہيں۔
کيسے ايک ارب لوگ ،جو بصورت ديگر ذی شعور ہيں ،اس پاگل پن
پر يقين رکھتے؟ اس کا جواب بھی جيمز ٹاؤن ميں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔
اوشريو لکھتا ہے" :جب چرچ جيمز ٹاؤن منتقل ہو گيا ،تو 'سفيد راتيں'
جو خود کشی کی مشقوں کا دوسرا نام تھا ،زياده تواتر سے ہونے لگيں۔
ايک ايسی مشق جوبظاہر ايک پاگل پن تھا ايک معمول بن گيا ،اس کا
وقوع پذير ہونا پيپلز ٹيمپل ميں حصہ لينے والوں کيلئے ايک جائز عمل
تھا۔"
پيپلز ٹيمپل کے ممبران بالکل نارمل لوگ تھے۔ وه ذھنی طور پر معذور
يا پاگل نہيں تھے۔ تاہم ،چونکہ انہوں نے اپنی عقل کو ايک پاگل شخص
کے حوالے کر رکھا تھا ،وه اندھا دھند اس کی تقليد کررہے تھے حتی
کہ اس کے پاگل پن ميں بھی۔
اوشريو لکھتا ہے " :قاری شايد يہ سوال کرے کہ آيا يہ] جعلی مشقيں[
اس حقيقت کا سبب بن سکتيں ہيں کہ اصلی خود کشی بھی محض ايسی
ہی ايک مشق ہوگی ،ليکن بہت سے شواہد پائے جاتے تھے کہ آخری
موقع پر يہ زہر حقيقت ميں مہلک ہو گا۔ رائن کا وہاں آنا عين مناسب
ہوتا ،وہاں کئی نئے مخالف الرآئے تھے جو پناه کی تالش ميں تھے ،وه
باورچی جو پہلے کھانا بنانے ميں مصروفيت کی وجہ سے ان مشقوں
کا حصہ نہيں تھے انکو بھی شامل کرليا گيا ،جونز کا غصہ متواتر

بڑھتا جارہا تھا ،اور مايوسی بھی ،کچھ پتا نہيں چل رہا تھا کہ وه کيا
کرنے واال ہے ،ہر کوئی ديکھ سکتا تھا کہ پہلے بچے مريں گے۔
ممبران کو اندھيرے ميں رکھا گيا تھا ،ليکن وه اس سے بے خبر نہيں
تھے کہ اس دفعہ يہ رسم حقيقی ہو گی۔"
اوشريو وضاحت کرتا ہے کہ اس طرح کے حاالت ميں لوگوں کا
رجحان ہوتا ہے کہ وه اپنے اعمال کو جائز قرار ديں ،بشمول ان پر
تش ّدد کاروائيوں کے جو انہوں نے اپنے ليڈر کے احکامات کی تعميل
کی غرض سے کئے ہوں۔ " خود انصافی کے تاثر کی ايک ڈرامائی
مثال "،وه کہتا ہے " ،اس امر سے تعلق رکھتی ہے جو پيپلز ٹيمپل کے
لوگوں کو دی جانے والی سزآؤں کی شکل ميں نمودار ہوئيں۔ جيسے کہ
پہلے واضع کيا جا چکا ہے ،اس چيز کا خوف کہ انہيں مار پڑے گی يا
انکو بے عزت کيا جائے گا ،ممبران کو مجبور کررہاتھا کہ وه جونز کا
حکم مانيں۔ ايک شخص اس وقت تک تابعداری ميں رہے گا جب تک کہ
وه اس خوف کی حالت ميں رہے گا کہ مسلسل اس کی نگرانی ہو رہی
ہے۔ کسی شخص کے وطيرے کو متاثر کرنے کيلئے ،اگرچہ ،ايک
خفيف سے دھمکی زياده سخت دھمکی سے نسبتآ زياده کارآمد ہوتی ہے
اور اسکا اثر اس سے کہيں زياده ديرپا ہوتا ہے۔ ايک خفيف سی دھمکی
کے زير اثر ،ايک شخص کيلئے يہ زياده مشکل ہو جاتا ہے کہ وه اس
کو رّ د کرنے کيلئے کوئی اور بيرونی دباؤ قبول کرے اور اپنے اعمال
کے بارے ميں خود انصافی کے روّ يئے ميں تبديلی الئے۔ شديد دھمکياں
اطاعت کے استخراج کا سببّ تو ہوتی ہيں ،ليکن چونکہ ان آمد بيرونی
ذرائع سے ہوتی ہے اس لئے کسی شخص کو اپنے اندر سے اطاعت پر
مجبور کرنے ميں ناکام رہتی ہيں۔ انتہائی مختلف قسم کی حرکات وقوع
پذير ہوتی ہيں جب يہ واضع نہيں ہوتا کہ کسی شخص پرکوئی کام

ٹھونسا جارہا ہو۔ جب ايک فرد يہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے کسی کو
مجروع کرنے کے عمل ميں ايک کارگر کردار انجام ديا ہے ،يہاں
پراس طرح کے ظلم پر مبنی کام کو جواز فراہم کرنے کيلئے اس کو
عقلی اعتبار سے درست ثابت کرنے کيلئے ايک قسم کی تحريک پيدا
ہوتی ہے جو يہ کہتی ہے کہ يہ بہت ضروری تھا يا ستم زده کی تذليل
ضروری تھی اور اسطرح کی سوچ کہ وه اس سزا کا حقدار تھا۔"
يہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جيمز ٹاؤن ميں اہل ايمان اپنے مخالف الرآئے،
اچھل اچھل کر نقص بينی کرنے والے ساتھيوں ،خاص کر اپنے افراد
خانہ کی کھل کرمذمّت کرتے ہيں اور انکو سزا بھی ديتے ہيں۔ نارمل
انسانوں کے لئے ظالمانہ افعال چوٹ پہنچانے والے ہوتے ہيں۔ اپنے
خود کے ضمير کی درد کی ٹيسوں کو ختم کرنے کی غرض سے وه
اس خيال کے پيش نظر کہ دوسرے سزا کے مستحق ہيں وه ان کے
ساتھ ظلم اور انکی تذليل کرنےکوعقلی اعتبار سے درست سمجھتے
ہيں۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وه غيرمسلموں کے خالف جنگ کريں
حتی کہ اپنے غيرمسلم والدين اور ديگر خونی رشتوں کے خالف بھی۔
تشدد اور ظلم وستم کی يہ کاروائياں جائز اور عقلی اعتبار سے درست
سمجھی جاتی ہيں۔ اہل ايمان کو يہ سکھاليا جاتا ہے کہ غيرمسلموں
کےساتھ ترش روی اور عدم برداشت رضائے الہی کے عين مطابق
ہے ،اور اسالم کے مق ّدس قوانين سے ہم آہنگ اور يہی نہيں کہ وه قابل
قبول ہيں بلکہ الئق تحسين بھی ہيں۔ جب مسلمانوں نے بيگناه نہتھے
لوگوں پر حملے کئے اور انکا قتل عام کيا ،محمد نے يہ کہتے ہوئے
انکو يقين دہانی کروائی " ،تم نے انکو قتل نہيں کيا بلکہ  Vنے انکو قتل
کيا اور جب تم انکی گردنيں اڑا رہے تھے وه تم نہيں تھے ،وه  Vتھا
جو انکی گردنيں اڑا رہاتھا۔۔۔۔۔۔ " )قرآن (8:17

بی بی سی کے نمائندے ،جيمز رائينولڈز نے حصّم ابدو نامی 15سالہ،
نيم پاگل خودکش بمبارجوکہ اسرائيلی چيک پوسٹ پر پکڑا گيا تھا اس کا
انٹرويوکيا۔ اس سے يہ پوچھا گيا " :جب تم يہ بيلٹ باندھ رہے تھے تو
کيا حقيقت ميں تمہيں يہ علم تھا کہ تم لوگوں کو قتل کرنے جارہے ہو،
اور تم ايک بڑی مصيبت پيدا کرنے جارہے ہو والدين کيلئے ،اور يہ کہ
تم قتل عام کرنے جا رہے ہو؟ کيا تمہيں حقيقت ميں اسکا علم ہے؟"
حصّم نے جواب ديا:
' ہاں۔ بالکل ايسے ہی جيسے وه آئے اور انہوں نے ہمارے
والدين کو تکليفيں پہنچائيں ،اب انکو بھی مزا چکھنا چاہئے۔ جو
ہمارے ساتھ بيت رہی ہے ـ انکو بھی اسکا احساس ہونا چاہئے۔'
' کيا تم مرنے سے خوفزده تھے؟' اس سے يہ پوچھا گيا۔
اس کا جواب بالکل وہی تھا جو جونز کے پيروکاروں نے اپنی
زندگی کے آخری لمحات ميں ديا تھا۔
' نہيں ميں موت سے خوفزده نہيں۔'
'کيوں نہيں'
' کسی نے بھی ہميشہ زنده نہيں رہنا ،ہم سب کو ايک دن مرنا
ہے'
محمد کی کہاوتوں ميں ايک ہيرا بھی ہے:
ايک ذھين آدمی وه ہے جو ہر وقت موت کی تياری کے بارے ميں
سوچتا رہے۔

مکہ کےايک نوجوان مسلمان ،ابو حضيفہ کے بارے ميں ايک کہانی
ہے جس نے جنگ بدر ميں شرکت کی جبکہ اسکا والد اس کے م ّد مقابل
قريش کی صفوں ميں شريک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب محمد نے اپنے
پيروکاروں سے کہا کہ وه عباس پر ہاتھ نہ اٹھائيں ،جو اس کا چچا تھا،
اور قريش کی جانب سے جنگ ميں شريک تھا ،حضيفہ نے اپنی آواز
بلند کی اور کہا "،کيا؟ ہميں اپنے والد ،بھائيوں اور چچاؤں وغيره کو تو
قتل کرنا ہے مگر عباس کو نہيں؟ نہيں ،سچ مچ ،اگر وه ميرے سامنے
آگيا تو ميں ضرور اسکو قتل کر دونگا۔" اس گستاخانہ فقره سننے کے
بعد عمر نے اپنے مخصوص پاگل پن کے انداز ميں اظہار وفاداری کے
اشارے کے طور پر ميان سے تلوار نکالی اور محمد کی طرف اس
غرض سےديکھا کہ اگر حکم ہو تو اس ناہنجار کی گردن فی الفور تن
سے جدا کر دی جائے۔
اس ڈراوے کا فوری اثر ہؤا۔ ابو حضيفہ کے روّ يئے ميں فوری تبديلی
رونماء ہوئی ،اور ہم نے جنگ کے بعد اسے ديکھا ،وه مکمل طور پر
زير ہو چکا تھا اور ايک مختلف شخص تھا۔ جب اس نے ديکھا کہ اس
کا والد بيدردی سے قتل ہو چکا ہے اوراس کے ہمراه لڑنے والوں کی
الشوں کو بغير کفن کے گھسيٹ کر کوئيں ميں دھکيال جارہا ہے ،وه
جذبات سے مغلوب ہو کر رونا شروع ہو گيا۔ "کيا ہؤا؟" محمد نے
پوچھا "،کيا تجھے اپنے والد کی موت کا غم ہے؟" " ايسا نہيں ہے ،اے
 Vکے رسول!" حضيفہ نے جواب ديا " ،مجھے اپنے والد کے بارے
ميں تقدير کے فيصلے پر کوئی گال نہيں ،مگرميں اچھی طرح جانتا ہوں
کہ وه بہت عقلمند اور فراخدل تھا ،اور مجھے اپنے خدا پر بھروسہ تھا
کہ وه ايمان کے راستے پر اس کی ہدائيت کريگا۔ اور اب جب ميں ديکھ
رہا ہوں کہ وه مارا جا چکا ہے ،ميری اميديں خاک ميں مل چکی ہيں!

۔۔۔۔ يہ صرف ميرے لئے ہی ہے کہ ميں اس کا غم کروں۔" اب کی مرتبہ
محمد اس کے جواب پر خوش تھا ،ابو حضيفہ کو تھپکی دی ،دعائيں
ديں  ،اور کہا "،يہ بہت خوب ہے۔"
حضيفہ کی طرف سے محمد کے الفاظ کی بے حرمتی کی وجہ سے
اس کی ناراضگی اور عمر کے مستعد ر ّدعمل کے طور پر اسکا فوری
قتل ،اتنے طاقتور محرک تھے کہ حضيفہ نے بڑی سرعت کے ساتھ اپنا
وطيره تبديل کر ليا اور ايک ہی دن کے بعد اپنے والد کے قتل کی شکل
ميں "انصاف" بھی ديکھ ليا۔ جب حضيفہ اپنا والد کھو بيٹھا ،جس کی
موت پيچھے وه خود بھی اس کے قاتلوں کے ساتھ شازش ميں شريک
تھا ،اب اس کيلئے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کو اسکا جواز
تالش کرنا تھا جو کچھ اس نے کيا تھا اور اپنے والد کے قتل کو عقلی
اعتبار سے درست قرار دينا تھا۔ دوباره ہوش ميں آنا اور اپنے مجرم
ضمير کا سامنا کرنا ايک انتہائی تکليف ده نفس کشی ہوتی۔ اس کو اپنے
انتخاب کرده راستے پر ہی چلتے رہنا تھا اور اپنے آپ کو قائل کرناتھا
کہ اسالم ايک سچا مذھب ہے يا اس کے برعکس تمام عمر کی ندامت۔
روحانی پيشواء اپنے پيروکاروں کے دماغوں کو کنٹرول کرنے کی
غير معمولی اہليّت رکھتے ہيں۔ جيسا کہ ہٹلر نے کہا ،عوام بہت بڑے
جھوٹ کو زياده آسانی سے مان ليتے ہيں ،اور ذھنی طور پر پاگل
روحانی پيشواء بڑے بڑے جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہوتے ہيں۔
عبد Vان کعب بن مالک کی بيان کرده کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ محمد
کا اپنے ماننے والوں پر کسقدر نفسياتی اور سماجی کنٹرول تھا۔ ابن
کعب کا کہنا ہے کہ وه بہت ہی پارسا قسم کا ديندار تھا اور ہر جنگ ميں
محمد کے ہمرکاب رہا اور اس کام کے طفيل وه ايک امير آدمی بھی بن

گيا۔ اور جب محمد نے اپنے پيروکاروں کو جنگ تبوک کی تياری
کيلئے کہا ،يہ شديد گرمی کا موسم تھا ،پھل بھی پکے ہوئے تھے ،اس
نے ليت ولعل سے کام ليا اور گھر ہی ميں رہا۔ مہم سے واپسی پر،
محمد نے ان کو بال ليا جو ساتھ نہيں گئے تھے اور ان سے وجہ
پوچھی۔ کئيوں کے پاس معقول وجہھ تھی ،انکو تو کچھ پس و پيش کے
بعد معاف کرديا گيا مگر ابن کعب اور دوسرے دو بڑے پکے مسلمانوں
نے معاف کئيے جانے کی غرض سے کوئی بہانے نہيں بنائے۔ ابن
کعب اپنا بيان جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے:
'درحقيقت ` ،کی قسم ،ميرے پاس کوئی بہانہ نہيں تھا۔ ` کی
قسم ،ميں کبھی بھی اتنا طاقتور اور صاحب ثروت نہيں رہا جتنا
کہ تمہارے ساتھ ره کر ہؤا۔' پھر ` کے نبی نے کہا ' ،جہاں تک
اس شخص کا تعلق ہے ،اس نے يقينآ درست کہا ہے۔ اسلئے اس
وقت کا انتظار کرو جب تک ` اس معاملے ميں کوئی فيصلہ نہ
کردے۔' ` کے نبی نے تمام مسلمانوں کو غزوه ميں پيچھے ره
جانے والوں ميں سے ہم تينوں کے ساتھ بات کرنے سے منع
کرديا۔ پھر ہم باقی لوگوں سے کٹ گئے اور انہوں نے بھی
ہمارے ساتھ اپنا وطيره تبديل کر ليا يہاں تک کہ زمين کا وه خطہ
جہاں ہم رہتے تھے بالکل ديار غير بن گيا۔ ہم پچاس راتوں تک
اسی حالت ميں رہے ،جہاں تک ميرے دوسرے دو ساتھيوں کا
تعلق ہے ،وه اپنے گھروں ميں ہی رہے اور مسلسل روتے رہے،
ليکن ميں ان سب ميں جوان اور تنومند تھا ،اس لئے باہر چال
جاتا اور باقی مسلمانوں کے ساتھ نمازميں شريک ہوتا اور
بازاروں ميں گھومتا پھرتا ،ليکن کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا
تھا ،اور ميں ` کے رسول کے پاس آ جاتا اور اسکو سالم کيا

کرتا جب وه ادائيگی نماز کے بعد لوگوں کے درميان ہوتا ،اور
ميرا نہيں خيال کہ پيغمبر نے ميرے سالم کے جواب ميں اپنے
لبوں کو ہلکی سے جنمبش بھی دی ہو۔ پھر ميں اپنی نمازيں اس
کے قريب ہو کر ادا کرتا اور چوری سے اس کی طرف ديکھتا۔
جب ميں اپنی نماز ميں مصروف ہوتا ،وه اپنا منہ ميری طرف
کرتا اور جب ميں اپنا منہ اس کی طرف کرتا وه اپنا منہ دوسری
رويہ طوالت پکڑ گيا تو
طرف پھير ليتا۔ جب لوگوں کا کہ يہ تلخ ّ
ميں اپنے کزن ابو قطاده جو مجھے بہت عزيز تھا اس کے باغ
کی ديوار کے ساتھ سے گذرا اور اسے سالم پيش کيا۔ و` ،اس
نے ميرے سالم کا جواب نہيں ديا۔ ميں نے کہا  '،او ابو قطاده،
کيا تم جانتے ہو کہ ميں ` اور اس کے رسول سے بڑی محبت
رکھتا ہوں؟' وه خاموش رہا ،ميں نے اسے ` کا واسطہ ديتے
ہوئےدوباره پوچھا ،ليکن وه خاموش ہی رہا۔ ميں نے پھر اس کو
` کا واسطہ ديکر دوباره پوچھا۔ اس نے کہا ` ' ،اور ` کا
رسول بہتر جانتے ہيں۔' اس پر ميری آنکھوں سے آنسو بہھ
نکلے اور ميں ديوار پھاند کر واپس آگيا۔
ذرا ديکھو! جب پچاس ميں سے چاليس راتيں بيت گئيں ` ،کے
رسول کا ايک پيغام رساں ميرے پاس آيا اور اس نے کہا ` '،کا
رسول تمہيں حکم ديتا ہے کہ تم اپنی بيوی سے دور رہو '،ميں
نے کہا '،کيا ميں اسے طالق دے دوں ،يا کچھ اور! مجھے کيا
کرنا چاہئے؟' اس نے کہا '،نہيں ،اس سے عليحده رہو اور اس
سے مالپ مت کرو۔' پيغمبر نے يہی پيغام ميرے دوسرے
ساتھيوں کو بھی بھيجوايا۔ پھر ميں نے اپنی بيوی سے کہا ' ،تم
اپنے والدين کے پاس چلی جاؤ اور وہاں ہی رہو جب تک ` کی

طرف سے کوئی حکم نہ آجائے۔ کعب نے مزيد کہا '،ہالل بن ام ّيہ
کی بيوی رسو cکے پاس آئی اور کہا ' ،اے ` کے رسول ہالل
بن ام ّيہ ايک الچار بوڑھا ہے اور اس کے پاس کوئی نوکر چاکر
بھی نہيں جو اسکی ديکھ بھال کر سکے۔ کيا تمہيں پسند نہيں کہ
ميں اسکی خدمت کر سکوں؟' اس نے کہا ' ،نہيں تم اسکی خدمت
کرسکتی ہو مگر اسکو تمہارے نزديک نہيں آنا چاہئے۔' اس کی
بيوی نے کہا ' ،و` ،اس کو اب کسی چيز کی خواہش نہيں ہے،
و`  ،جب سے يہ معاملہ شروع ہؤا ہے ايک پل بھی اسکے
آنسو نہيں تھمے۔'
اس پر ميرے اقربا ميں سے چند لوگوں نے مجھ سے کہا ' ،کيا
تم بھی ` کے رسول سے يہ اجازت نہيں لے سکتے کہ وه
تمہاری بيوی بھی تمہاری خدمت کرسکے جيسے کہ ہالل بن ام ّيہ
کی بيوی کو ملی ہے؟' ميں نے کہا' ،و` ،ميں اس کے لئے `
کے رسول سے ايسی اجازت نہيں مانگوں گا ،کيونکہ مجھے علم
ہے کہ ميں اگر ايسا کہونگا کہ ميری بيوی کو ميری خدمت کی
اجازت دے جبکہ ميں ايک جوان آدمی ہوں تو وه اس کے جواب
ميں کيا کہے گا۔' پھر ميں نے اسی حالت ميں اور دس راتيں
گذاريں اور جبتک پچاس راتوں واال وه عرصہ مکمل نہيں ہو گيا
جس کے بارے ميں ` کے رسول نے لوگوں کو منع کيا تھا کہ
وه ہم سے بات نہ کريں۔ پچاسويں صبح جب ميں اپنے مکانوں
ميں سے ايک مکان کی چھت پر نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس
حالت ميں بيٹھا ہؤا تھا جسکو ` نے)قرآن ميں( ايسے بيان کيا
ہے کہ مجھے ايسے لگا کہ ميری روح ميرے سامنے سيدھی
کھڑی ہے اور زمين کی ساری وسعتيں بھی سکڑ گئيں ہيں ،وہاں

ميں نے کسی شخص کی آواز سنی جو صاال کی پہاڑی سے
نيچے اتر رہاتھا اور بڑی بلند آواز سے کہھ رہا تھا ' ،او کعب بن
مالک! اچھی بشارت سن کر خوش ہو جاؤ۔' ميں يہ جان کر `
کے حضور سر بسجود ہو گيا کہ مدد آن پہنچی ہے۔ ` کے
رسول نے فجر کی نماز کی ادائيگی کے بعد ` کے حضور پيش
کی گئی توبہ قبول کرنے کا اعالن کرديا ہے۔ لوگ ہميں مبارک باد
کہنے گھروں سے نکل آئے۔ لوگ جوک در جوک مجھے ملنے
آئے ،اور ` کی طرف سے ہماری توبہ کی قبول ّيت پر يہ کہھ کر
مبارک باديں دينے لگے  ' ،ہم تمہيں ` کی طرف سے تمہاری
توبہ کی قبول ّيت پر مبارکباد ديتے ہيں۔'
محمد اس واقعے کو قرآن ميں بھی بيان کرتا ہے:
اور ان تينوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کيا گيا تھا۔ يہاں تک کہ
جب زمين باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانيں
بھی ان پر دوبھر ہو گئيں اور انہوں نے جان ليا کہ خدا کے ہاتھ
سے خود اس کے سوا کوئی پناه نہيں ہے پھر خدا نے ان پر
مہربانی کی تاکہ توبہ کريں ،بيشک خدا توبہ قبول کرنے واال
مہربان ہے۔ )قرآن(9:118
جيسا کہ ہم اوپر بيان کرده کہانی سے اندازه کر سکتے ہيں کہ محمد کو
اپنے پيروکاروں پر کتنا کنٹرول تھا۔ مدينہ کا ماحول بہت تابعداری واال
تھا۔ وه حکم دے سکتا تھا جس کے تحت اپنے ساتھيوں ميں سے کسی
کا بھی حقہ پانی بند کيا جاسکتا تھا ،ان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
بول چال سے بھی منع کيا جاسکتا تھا حتی کہ اپنے جيون ساتھی کے
ساتھ مالپ سے بھی۔ نفسياتی کنٹرول اتنا سخت تھا کہ کوئی جھوٹ

بولنے سے اور بہانے بنانے سے بھی خوفزده تھا۔ محمد کو ممکن ہے
پتہ نہ ہوکہ ان کے دماغوں ميں کيا چل رہا ہے ،انہوں نے جو بہانے
بنائے کون جانے وه درست ہيں يا نہيں۔ ليکن اس نے انہيں يہ ماننے پر
قائل کرليا تھا کہ اسکا خدا دلوں کے بھيد سے واقف تھا اور اسطرح
انہيں بے بس کرديا اور انکو مکمل طور پر اپنے کنٹرول ميں لے ليا۔ يہ
کنٹرول کی حتمی شکل ہے۔ يہ نہ نظر آنے واال "بگ بردار" صرف
آپکے اعمال ہی نہيں ديکھ رہا بلکہ وه آپ کے من ميں آنے والے
خيالوں کی نگرانی بھی کررہا ہے۔ اس سے زياده اپاہج کرنے واال اور
کوئی کنٹرول نہيں ہے۔
محمد نے لوگوں کو اور انکے خياالت کنٹرول کرنے کا سب سے زياده
طاقتور نظام استعمال کيا جو  1400سالوں سے چل رہا ہے۔ اگر اس کو
چيلنج نہ کيا جائے تو يہ ہميشہ چلتا رہے گا ،انسانوں کے انتہائی بنيادی
حقوق کو پامال کرتا رہے گا ـــ يعنی آزادی فکر اورخود فيصلے کرنے
کی آزادی۔
ان کی طرف اشاره کرتے ہوئے جن کے پاس واقعی صيح جواز موجود
تھا اور انکو ان تينوں کی طرح سزا بھی نہيں دی گئی تھی ،محمد نے
مندرجہ ذيل آيات لکھيں:
جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی
قسميں کھائيں گے تاکہ تم ان سے در گذر کرو سو ان کی طرف
التفات نہ کرنا يہ ناپاک ہيں اور جو کام کرتے رہے ہيں ان کے
بدلے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

يہ تمہارے آگے قسميں کھائيں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ
ليکن تم اگر ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا نافرمانوں سے
خوش نہيں ہوتا۔ )قرآن(9:95-96
محمد کے پاس ان لوگوں کے عذر عدم موجودگی کی سچائی کی
تصديق کرنے کا کوئی طريقہ نہيں تھا ،اسلئے ان تمبيحات کی بدولت
اس نے انکو  Vکے شديد عذاب سے ڈرايا جو جھوٹ بولتے تھے۔ اس
طرح کا دماغ پر کنٹرول اس وقت تک بہت کارگر ہوتا ہے جب تک
کوئی اسقر احمق ہوتا ہے کہ وه خودپرست روحانی پيشواؤں کی جھوٹی
باتوں پر يقين کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ ايک دفعہ جب کوئی
خودپرستوں کی لغو گوئيوں پر يقين کرنا چھوڑ دے ،اسکا کنٹرول مکمل
طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان اج تک محمد کی طرف مائل ہيں
کيونکہ وه اس پر ايمان رکھتے ہيں۔ دوزخ کے خوف نے انکی سوچنے
کی قوت کو مفلوج بنا رکھا ہے۔ محمد پر شک کرنے کے خيال سے ہی
ان پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور وه اس خيال کو فوری طور پر
جھٹک ديتے ہيں۔
اوشريو وضاحت کرتا ہے " :آئيے ايک لمحے کيلئے پيچھے چلتے ہيں۔
جيمز ٹاؤن ميں جو کاروائی چل رہی تھی ،ظاہر ہے وه اتنی ساده نہيں
تھی جو کسی باضابطہ قسم کی تجربہ گاه ميں ايک تجربے کی شکل
ميں ہو سکتی ہے ،يہاں پر تو بيک وقت کئی قسم کے نظريات اکٹھے
چل رہے تھے۔ مثال کے طور پر ،جم جونز کے پاس پيپلز ٹيمپل ميں يہ
اختيار تھا کہ وه کسی کو بھی جو چاہے سزا دے سکتا ،اور ،خاص کر
آخر ميں جاکر ،ظلم اور وحشت ميں فراوانی آچکی تھی۔ مگر جونز
تعزيرات کے معاملے ميں بڑی احتياط سے کام ليتا تھا۔ وه اکثر ممبران

کو بالتا اور ان کو مار کھانے کی سزا پر راضی کرتا۔ ان کو ہدائت دی
جاتی تھی کہ وه دوسرے ممبران سے اس کی تصديق کروا ليں ،بڑے
ممبران سے کہا جاتا کہ وه چھوٹوں کو ماريں ،ازواج اور عاشقوں کو
مجبور کيا جاتا تھاکہ وه اپنے ساتھيوں کی جنسی اعتبار سے تذليل
کريں ،اور والدين سے کہا جاتا تھا کہ وه اپنے بچوں کی مار پيٹ کی نہ
صرف اجازت ديں بلکہ اس پر عمل درآمد ميں مدد بھی کريں۔")ملز،
1979؛ کلڈف اورجيورز(1978۔ تعزيرات زياده سے زياده تکليف ده
ہوتی چليں گئيں ،مار پيٹ اتنی شديد تھی کہ سزاوار بيچاره بے ہوش ہو
جاتا اور اس کے جسم پر مار پيٹ کے نشانات ہفتوں برقرار رہتے۔
جيسا کہ ايک نفسياتی امراض کے معالج ڈونلڈ لنڈ ،جس نے وحشيانہ
تش ّدد کے اقدام کی تحقيق کی ہے ،وضاحت کرتا ہے ' :بس ايک دفعہ
آپ کچھ بڑی غلطی کر ليں ،پھر آپ کو خود کيلئے بھی يہ تسليم کرلينا
بڑا دشوار ہو جائيگا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ،اور تحت
الضمير آپ اس کو عقلی اعتبار سے درست قرار دينےميں بڑی دور
تک پہنچيں گے۔ يہ بڑی چابکدستی سے آزمانے واال دفاعی ہتھيار ہے
جسکا کرشماتی ليڈران آخری حدوں تک استعمال کرتے ہيں۔'
]نيوزويک[1978 ،
جينی ملز نے اس کارگذاری کا ايک بڑا ہی ذاتی تجربہ بيان کيا ہے۔
ايک مالقات ميں ،اس کو اور اسکے خاوند کو مجبور کيا گيا کہ وه ايک
بہت ہی چھوٹی خالف ورزی کے جرم کی پاداش ميں اپنی بيٹی کی مار
پيٹ کی اجازت ديں۔ وه اس امر کو اپنی بيٹی کی غلطی سے منسوب
کرتی ہے ،جو کہ اس معاملے ميں ستم کا نشانہ ہے ،اور وه خود کو
بھی اس ميں قصوروار سمجھتی ہے کيونکہ وه بھی ارتکاب جرم کا
حصہ تھی۔

ہم کار ميں بيٹھ کر گھر روانہ ہو گئے ،کار ميں بيٹھے سب لوگ
خاموش تھے۔ ہم سب کو خوف تھا کہ ہمارے الفاظ بغاوت کے
ذمرے ميں آئينگے۔ کوئی آواز تھی تو صرف لنڈا کی  ،وه پچھلی
سيٹ پر بيٹھی خاموشی سے سسکياں بھر رہی تھی۔ جب ہم اپنے
گھر ميں داخل ہوئے ،ال اور ميں لنڈا کے ساتھ بات کرنے بيٹھ
گئے۔ اس کو بيٹھنے ميں خاصی تکليف ہو رہی تھی۔ جب ہم اس
کے ساتھ بات کررہے تھے وه خاموشی سے کھڑی رہی۔ ' تمہيں
کيسا لگ رہا ہے جو آج رات ہؤا؟' ال نے اس سے پوچھا۔ '
مجھے جو مار پڑی اس ميں ميرا باپ حق بجانب ہے۔' لنڈا نے
جواب ديا۔ 'ميں بعد ميں بہت زياده بغاوت پر اتر آئی تھی ،ميں
نے بہت سے ايسے کام کئے جو غلط تھے۔ مجھے پکا يقين ہے
ميرے باپ کو اسکا بخوبی علم ہو گا۔ اور يہی وجہ کہ اس نے
کئی بار مجھے مارا بھی ہے۔' جيسے ہی ہم نے اپنی بيٹی کو شب
بخير کہتے ہوئے چوما ،ہمارے سر چکرا رہے تھے۔ اس وقت
صيح صورتحال جاننا بہت مشکل تھا جب ہر معاملہ الجھا ہؤا ہو۔
لنڈا ستم کا نشانہ بنی ،اور پھر بھی ہمی لوگ تھے جو اس پر
رويہ معاندانہ ہونا چاہئے تھا اور غصے واال
غصہ تھے۔ اسکا ّ
بھی۔ اس کی بجائے اس نے کہا اصل ميں جم نے اسکی مدد کی۔
ہم جانتے تھے کہ جم نے ايک ظالمانہ حرکت کی ،پھر بھی ہم
سب لوگ ايسا مان رہے تھے کہ اس نے ہماری نافرمان بيٹی کی
پٹائی کر کےايک اچھا کام کيا۔ جم بہت پرسکون لگ رہا تھا،
محبت بھرا ،وه پٹائی ميں مگن ،لگنے والی ضربوں کو گن رہا
تھا۔ ہمارے دماغ اس مظالم بھری صورتحال کو سمجھنے سے
قاصر تھے ،کيونکہ ہم ميں سے کسی کو بھی درست قسم کی فيڈ

بيک نہيں مل رہی تھی۔ جو فيڈ بيک باہر سے مل رہی تھی وه
محدود تھی ،اور ٹيمپل کے اندر سے ملنے والی فيڈبيک ناقص
تھی۔ سابقہ کار گذاريوں سے وابستگی اور ان کو صيح سمجھنا
ہی آگے آنے والے حتمی ارادوں کے ٹھان لينے ميں بنيادی کام
تھا۔
ٹيمپل چھوڑ دينے کے ايک ماه بعد ہی ہميں مکمل طور پر
احساس ہو گيا تھا کہ ہم ريشم کے کيڑے کے پلنے والے خول
ميں رہے۔ اور تب ہی ہميں دھوکے ،لواطت اور جذباتی استحصال
جو کہ اس ماہر چالباز نے روا رکھا تھا کی سمجھ آئی۔
جينی ملز کی گواہی کئی پہلوؤں سے سابقہ مسلمانوں کی صورتحال
سے مطابقت رکھتی ہے۔ سابقہ مسلمان اس چيز کا اعتراف کرتے ہيں
کہ انکو اس کا علم ہی نہيں تھا کہ جب وه مسلمان تھے تو ان کو بدعملی
کا سامنا تھا۔ يہ صرف اسی وقت ممکن ہؤا جب وه اسالم سے دستبردار
ہوئے اور انہيں ذھنی غالمی اور ان کے ساتھ روا بدعملی کی انتہا کا
احساس ہؤا۔ ايک مسلمان عورت ايک مسلمان مرد سے شادی کرکے
اتنے ہی گھريلو تشدد کا سامنا کرتی ہے جتنا کہ ايک غيرمسلم عورت
قبول اسالم کے بعد ايک مسلمان مرد سے شادی کرنے کے بعد ہوتی
ہے۔ اگرچہ ،اوللذکر اس بدعملی سے نابلد ہوتی ہے۔ وه اس بدعملی کی
عادی ہوتی ہے کيونکہ اس کی پرورش ہی اسی ماحول ميں ہوئی ہوتی
ہے۔ ان کی ماؤوں ،خاالؤں اور ديگر خواتين کے ساتھ ايسا ہی سلوک
روا رکھا گيا ہوتا ہے۔ اس کيلئے يہ معمول کا کام ہے اور اس کو قسمت
کا لکھا سمجھ کر بنا کسی شکوے شکائت کے سہتی رہتی ہے۔ جو غير
مسلم عورتيں مسلمان مردوں سے شادی کر ليتی ہيں ،انکا تعلق اکثر ان

خاندانوں سے ہوتا ہے جنکو کلنک کا ٹيکہ نہيں لگا ہوتا ،نہ ہی انکی
مارپيٹ ہوئی ہوتی ہے اورنہ ہی وه بدعملی کا شکار ہوئی ہوتی ہيں۔ ان
کيلئے کسی مسلمان مرد سے شادی کرکے زياده دباؤ والے ماحول کا
سامنا ہوتا ہے بہ نسبت اس عورت کے جو بطور مسلمان جنم ليتی ہے
اور پرورش پاتی ہے ،اور ايسا بھی ہوتا ہے کہ وه مسلمان مرد کے اس
حق کو نہ صرف تسليم کرتی ہے بلکہ اس کا دفاع بھی کرتی ہے۔
عيسائی ،يہودی اور ہندو بھی اپنا مذھب چھوڑتے ہيں۔ تاہم انکو کوئی
غصہ يا پچھتاوا نہيں ہوتا۔ جب مسلمان ترک اسالم کرتے ہيں ،وه دل
ميں اس کے بارے ميں کڑوا پن رکھ رہے ہوتے ہيں۔ کيونکہ ان کو اسی
وقت اسکا احساس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنی زيادتياں ہوئی ہيں۔ يہ
اسطرح نہيں ہوتا جيسے دوسرے مذاھب کے منحرفين اپنے پيغمبران
کے بارے ميں محسوس کرتے ہيں۔ سابقہ مسلمان اپنے پيغمبر سے بڑی
نفرت کرتے ہيں۔ يہ بيداری انتہائی تکليف ده ہوتی ہے۔ اس ميں جو چيز
دل کو دکھ ديتی ہے وه ہے دھوکہ کھانے کا کڑوا ذائقہ۔
اوشريو وضاحت کرتا ہے " :قتل ہونے سے چند گھنٹے پہلے ،کانگريس
مين ريان نے ممبران سے خطاب کيا " :ميں تمہيں ابھی بتا سکتا ہوں کہ
چند ايک باتيں جو ميں نے چند لوگوں سے کيں ،ان ميں سے چند لوگ
ايسے ہيں جن کا ماننا ہے کہ يہ سب سے بہترين چيز ہے جو انکی تمام
زندگيوں ميں واقع ہوئی۔"] بيک گروانڈ ميں واه واه اور تاليوں کی
آوازيں سنی جاسکتی ہيں[ )کراز (1978۔ کئی لوگوں کی رضامندی اور
بہت سے خطوط جو انہوں نے اپنے پيچھے چھوڑے ظاہر کرتے ہيں
کہ بہت سے لوگ اس سے متفق تھے يا کم از کم ممبران نے اس خيال
کا اظہار کيا۔"

پيپلز ٹيمپل کی مانند اسالم ميں بھی معاشرے کے تھکے ہارے لوگ
کشش رکھتے ہيں ،وه جو پسماندگی کا شکار ہيں اور کسی مقصد کی
تالش ميں ہيں۔ مغرب کے معاشرے ميں ،جہاں انفراديت کا بہت اونچا
مرتبہ ہے  ،وہاں پر ايک احساس تنہائی پايا جاتا ہے۔ نو مسلموں کو
اسالم ميں ايک برادری کا احساس ملتا ہے۔ ان کو زندگی گذارنے کا
ايک متبادل طريقہ مل جاتا ہے ،ايک سمت ،اور کسی چيز کو پا لينے
کا احساس ،ايک افضل ترين احساس ،ليکن اس کيلئے انکو اس کی بڑی
قيمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس قيمت کی يہ شکل ہے کہ انکو اپنے
معاشرے اور ملک سے عليحدگی اختيار کرنا پڑتی ہے يہاں تک کہ
اپنے پرانے دوستوں اور عزيز واقربا کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے اور
اسطرح وه اپنے تنزل کی بنياد رکھ ليتے ہيں۔ پيپلز ٹيمپل کی طرح اسالم
بھی اپنے پيروکاروں کو سکھاتا ہے کہ اس سے باہر وه کسی بھی فرد
يا چيز سے پرہيز کريں اور غير مسلموں کو "دشمن" تصور کريں۔
بالکل جونز کے پيروکاروں کی طرح  ،مسلمان بھی کسی اور قسم کے
طرز زندگی کی ممکنات سے بھی نفرت کرتے ہيں۔ ان کے نزديک
صرف اسالم ہی ايک درست راستہ ہے اور اس کے عالوه جو کچھ بھی
ہے اسکو ختم ہو جانا الزمی ہے۔ مسلمانوں ميں غيرمسلموں کے بارے
ميں شکی ہونے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے ۔ مسلمان "عيّار مغرب"
سے متعلق سازشانہ نظريات کے بڑے سرگرم ماننے والے ہيں۔ ميں نے
بہت سارے تعليم تافتہ اور بظاہر ذھين مسلمانوں کو يہ کہتے سنا ہے کہ
 11ستمبر  2001کو پينٹا گون اور نيويارک ميں ورلڈ ٹريڈ سنٹر پر
حملے کے ذمہ دار سی آئی اے اور يہودی تھے۔ ذھن کی فالج زدگی
کی انتہا صرف اسے صورت ممکن ہے اگر آپ کسی مذھبی فرقے کے
ستم کے شکار ہوں۔

انفرميشن پر کنٹرول
اپنے پيغمبر کی طرح مسلمان بھی وسوسوں کے شکار ہيں۔ ان کا خيال
ہے کہ غيرمسلم سب دشمن ہيں ،اور انکو ختم کردو۔ مجھے ياد ہے کہ
ايک دوست مجھے خوفناک نظروں سے گھور رہا تھا جب ميں سلمان
رشدی کی کتاب شيطانی آيات کے مطالعہ کيلئے بے چين تھا۔ جب ميں
نے ايسا کيا تب ميں اس کتاب کے مندرجات سے واقف نہيں تھا۔ بطور
مسلمان آپکو اجازت نہيں ہے کہ آپ کوئی ايسی کتاب پڑھيں جس ميں
اسالم پر تنقيد کی گئی ہو۔ اس لئے نہيں کہ آپ کو ڈر ہے کہ کہيں آپ
پکڑے ہی نہ جائيں؛ تمہيں  Vاور اسکے غضبناک عتاب کا ڈر ہے۔
اسالم کے خالف مواد کے مطالعہ سے آپکا وفاداری کا نظريہ تتر بتر
ہو جاتا ہے۔
اس کا موازنہ پيپلز ٹيمپل سے کريں " ،پيپلز ٹيمپل کے اندراور خاص
کر جيمز ٹاؤن ميں "،اوشريو لکھتا ہے "،جونز ايسی انفرميشن پر
پابندی لگا ديتا تھا جس کا ممبران تک پہنچنا نقصان ده ہوسکتا تھا۔ وه
باہر سے آنے والے متضاد قسم کے پيغامات جو ممبران کے اندر عدم
اعتماد پيدا کر سکتے تھے اور اس سے انکارکا پہلو نمودار ہونے کا
احتمال ہوتا ہو اسکا بڑے متاثر کن انداز ميں گال دبا ديتا تھا۔ جو کچھ
بھی ہو' ،دشمنوں' کی بھيجی ہوئی اطالعات اپنی 'لغو بيانی' سے پيپلز
ٹيمپل کو تباه کرسکتی تھيں؟ کسی بھی متبادل کا سامنے نہ ہونا اور نہ
ہی کوئی اطالع وغيره کسی ممبر کے انکاری ہونے يا مزاحمت پيدا
کرنے کی صالحيّت کو کم ترين سطح پر ال سکتی ہے۔ مزيد براں ،بہت
سے ممبران کيلئے ،ٹيمپل کی طرف ان کی کشش کا ايک حصہ اس امر
ميں مخفی ہے کہ انہوں نے اپنی بہت سی ذمہ دارياں اور زندگيوں کا

کنٹرول جونز کے حوالے کرديا تھا۔ يہ لوگ بنيادی طور پر غريب،
اقليتوں کے لوگ ،عمر رسيده اور ناکام لوگ تھے۔ وه اپنی ذاتی خود
مختاری کو بڑی خوشی سے )قابل بھروسہ مفروضے سے اپنی ذمہ
دارياں گروی رکھ سکتے تھے( اپنی سالمتی ،بھائی بندی ،معجزات کے
فريب تصور ،اور نجات کے وعدوں کے عوض تبديل کرسکتے تھے۔
سٹينلے کيتھ ،ايک نفسياتی معالج نے فرقہ پرستوں کا اپنے ساتھ مال
لينے کے طريقوں کا مطالعہ کيا تھا اور وه ان سے حاصل شده نتائج کو
سب تک پھيالتے ہوئے يہ کہتا ہے ' :مذھب تبديل کرنے والوں نے
صرف اسی پر ايمان النا ہوتا ہے جو انکو کہا جائے۔ سوچنا ان کا کام
نہيں ،اور اس طرح وه بہت سی پريشانيوں سے بچ جاتے ہيں۔' ] نيوز
ويک  1978اے["
مندرجہ باال وضاحت مکمل طور پر مسلمانوں کی حالت کو بيان کرتی
ہے ،بالخصوص اسالمی ممالک ميں ،جہاں پر کوئی بھی انفرميشن
سرکاری نقطہ نظر سے ذرا سا بھی اختالف رکھتی ہو اس کو سينسر
کرديا جاتا ہے اور اہل ايمان تک صرف اس انفرميشن کی رسائی
ہوسکتی ہے جو سرکاری عالم دين مناسب سمجھيں۔ اگر کوئی کتاب يا
ايسا آرٹيکل چھپے جو ان کو پسند نہ ہو ،وه اس پر احتجاج کرتے ہيں
اور"مجرم" کو مجبور کرتے ہيں کہ وه اس کی اشاعت کو واپس لے
اور معافی بھی مانگے۔ کوئی شخص صرف اس طرح ہی جان سکتا ہے
کہ محمد نے اپنے احاطے مدينہ ميں اپنے پيروکاروں پر کسطرح کا
کنٹرول نافذ کيا ہؤا تھا۔ بات بات پر عمر اپنی تلوار نکال ليتا تھا اور
محمد کے اشارے کا منتظر ہوتا کہ وه اس شخص کی گردن اڑا دے
جس نے پيغمبر کی حکم عدولی کی ذرا سی بھی جسارت کی ہو۔

ابن اسحاق اروا کی اس جانچ جو محمد کے پيروکاروں کی طرف سے
اسے ملی اسکو اسطرح بيان کرتا ہے۔ قريش کے جانب سے اس نے
محمد سے مالقات کی جب وه حديبيہ ميں خيمہ زن تھا ،جو مکہ کے
مضافاتی عالقے ميں واقع ہے ۔ مالقات کا مقصد اسکو منع کرنا تھا کہ
اس کے  1500سے زياده مصلح لوگوں نے اس سال حج کی سعادت
حاصل کرنا تھی اور اہل مکہ کا خيال تھا کہ اس موقع پر اشتعال
انگيزی خارج ازامکان نہيں۔
محمد خاموش تھا اور ابو بکر اس کی جگہ بات کررہاتھا۔ اروا ابو بکر
کی طرف دھيان نہيں دے رہاتھا اور وه زياده ہی مشتاق ہؤا اور ب ّدؤوں
کی رسم کے مطابق اس نے محمد کی داڑھی چھونے کی غرض سے
اپنے ہاتھ آگے بڑہائے۔ يہ دوستی کرنے اور يگانگت بڑہانے کا ايک
اشاره تھا نہ کہ کسی قسم کی بے ادبی کا فعل۔ " پيچھے ہٹو" قريب کھڑا
ايک شخص اس کے بازو پر ٹھوکر مارتے ہوئے چاليا۔ "  Vکے
رسول سے اپنا ہاتھ پرے رکھو"۔ اوروا اس جوان کی اس مداخلت پر
چونک اٹھا اور اس نے پوچھا " ،اور يہ کون ہے؟" " يہ تمہارا بھتيجا
مغيره ہے " ،اس نوجوان نے جواب ديا۔ "ناشکرا ہے" اوروا چينخ اٹھا
)اسکی طرف اشاره کرتے ہوئے بوال اس کے بھتيجے کے ہاتھوں کئی
سارے قتل ہو جانے پر اس نے ہرجانہ ادا کرکے اسے چھڑوايا ہوا
ہے(" ،ابھی کل ہی ميں نے رقم ديکر اس کی جان کی خالصی کروائی
ہے۔"
اوروا محمد کے پيروکاروں کی طرف سے اپنے پيغمبر کی تعظيم اور
جانثاری سے بہت متاثر ہؤا۔ مکہ واپسی پر اس نے بيان کيا کہ اس نے
بہت سے بادشاہوں کو ديکھا ہے جن ميں خسرو ،قيصر ،اور نجاشی،

ليکن اس طرح کی توجع اوراظہار عقيدت جو محمد کو اپنے پيروکاروں
کی طرف سے حاصل ہے وه کہيں نہيں ديکھی۔ " جس پانی سے وه
وضو کرتا ہے وه اسے پا لينے کيلئے کتنے بيتاب ہوتے ہيں ،اس کا
لعاب دہن حاصل کرنے کيلئے اور اس کا گرنے واال کوئی بال۔"
محمد نے اپنے گرد ہی ايک شخصی فرقہ بنا رکھا تھا۔ وه جس خدا کے
بارے ميں تبليغ کرتا تھا خود ہی اس کی تجسيم بنا ہؤا تھا۔ اس کی
تابعداری گويا  Vکی تابعداری تھی اور اسکی نافرمانی  Vکی نافرمانی
تھی۔ يہ ہے وه سب کچھ جسکی ايک ذھنی مريض خود پرست کو
خواہش ہوتی ہے ــــ کہ وه خدا کی تجسيم بن جائے۔ محمد نے ہر کسی
کو بڑی ہوشياری سے استعمال کيا اور  Vکے تخت پر براجمان ہو کر
ڈی فيکٹو خدا بن بيٹھا۔
جينی ملز نے تبصره کيا ہے " :ميں اس بات پر سخت حيران تھا کہ
چرچ ميں ممبران کے درميان کسقدر کم اختالف رائے تھا۔ چرچ ميں
شامل ہونے سے قبل ميں اور ال ہم اس بات پر بھی اتفاق نہيں کر پائے
کہ صدارتی انتخاب ميں کس کو ووٹ ديا جائے۔ اور اب چونکہ ہم سب
ايک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہيں ،يہ دليل کہ يہ ہماری ايک فيملی
ہے قصہ پارينا بن چکا ہے۔ وہاں پر ايسا کچھ نہيں تھا کہ کون ٹھيک
ہے ،کيونکہ جو جم کہتا تھا ہميشہ وہی ٹھيک ہے۔ جب ہمارا بہت بڑا
گھرانا اکٹھے ہو کر خاندانی مسائل زير بحث التا ،ہم کبھی کسی سے
رآئے نہيں مانگتے تھے۔ بلکہ ہم بچوں سے سوال کرتے تھے ،جم بھال
کيا کريگا؟ اس سے مشکالت زندگی سے نکل جاتی تھيں۔ وہاں پر ايک
قسم کی 'منزل مقصود' تھی جو کہتی تھی کہ نصب العين درست ہے لہذا
کاميابی يقينی ہے۔ جم ٹھيک تھا اور جواس کے ساتھ متفق تھے وه

ٹھيک تھے اور اگر آپ جم سے اتفاق نہيں کرتے تو آپ غلط ہيں۔ يہ
بالکل سيدھا سا سچ ہے۔"
مسلمان دو باتوں کی پيروی کرتے ہيں ،ايک ہے قرآن اور دوسری
سنت۔ قرآن محمد کے الفاظ ہيں ) دعوی يہ ہے کہ  Vکے ہيں( اور
سنت وه ہے جو لوگوں نے بتايا ہے کہ اس نے کيا کہا اور کيا کرکے
دکھايا۔ سنت کی تفاصيل بھاری جسيم کتابوں ميں احاديث کی شکل ميں
موجود ہيں۔ اسالمی قوانين کے ڈاکٹر متعدد سال اس کی تفصيالت کا
مطالعہ کرتے رہتے ہيں تاکہ ان پر عبور حاصل کيا جاسکے اور
مسلمان اس سے مشاورت کے بغير کچھ نہيں کرتے اور کاموں کو
کرنے کا صيح طريقہ سيکھتے ہيں۔ سنت نتيجہ ہے اسالمی " نسخہ
طرز حيات" کا جس کا انحصار ان مثالوں پر ہے جو محمد نے اپنی
عملی زندگی ميں پيش کيں۔ محمد کے زندگی گذارنے کے طريقوں پر
پوری تفصيالت موجود ہيں جو کہ اس کے ساتھيوں اور اس کی ازواج
نے بيان کيں۔ ہر چيز کی تفصيالت موجود ہيں۔ ہر عمل باقاعده درج
ہے۔ تمام مسلمان سالہاسال ان "ضروری" نسخوں کو سيکھنے پہ صرف
کرتے ہيں تاکہ اسالمی طرز حيات اپنايا جاسکے اور ايک بيوقوفانہ
اشتياق کے تحت انتہائی باريک بينی سے اس پر عمل کرتے ہيں اور يہ
سمجھتے ہيں کہ يہ سب کچھ ايک مسلمان کے فرائض منصبی ميں
شامل ہيں اور ان "اچھے" اعمال کے عوض ان کو اجر اور ثواب مليگا۔
اسالم ميں اچھائی اور برآئی کی تعريف غلط اور صيح ہونا نہيں بلکہ وه
ہے جس سے محمد لطف اندوز ہؤا يا جس کو اس نے منع کيا۔
محمد کی لوگوں کو بڑی سليقہ مندی سے ہانکنے کی اہليّت کيسے
پروان چڑھی ،ايک ايسی قوّ ت ہے جس کی تہھ تک پہنچنے کيلئے

ماہرين نفسيات کو کئی سالوں کا عرصہ لگا؟ محمد ايک خود پرست تھا
اور اس نے جو کچھ بھی کيا اس کو انگريزی اصطالع ميں نارسسٹک
پرسنيليٹی ڈس آرڈر کا اظہار کہا جاسکتا ہے۔ يہ سب کچھ اس کو فطرت
نے عطا کيا ،ايک ايسی خوبی جس ميں کچھ اور کامياب خود پرست
بھی حصہ دار ہيں جيسا کہ ہٹلر ،سٹالن ،جم جونز اور ص ّدام۔
اوشريو اس کے بارے ميں بھی لکھتا ہے جب وه جم جونز کی بات
کررہا ہوتا ہے " :اگرچہ اس کا کوئی امکان نہيں کہ اسکو علم نفسيات
کی باقاعده تحريروں سےکوئی واسطہ پڑا ہو ،جم جونز نے کئی ايسے
متاثر کن اسلوب کا استعمال کيا جن کی مدد سے اس نے لوگوں کے
روّ يوں کو اپنے بس ميں کيا اور ان کے وطيروں کو تبديل کيا۔ کچھ
تجزيات ميں ان کا موازنہ ان حربوں سےبھی کيا گيا جو 'برين واشنگ'
کے فن ميں استعمال ہوتی ہيں کيونکہ ان دونوں ميں جو اقدار مشترک
ہيں وه ہيں ،رابطوں کا کنٹرول ،جرم کرنے کی فطرت کو اپنا ڈھنگ
دينا ،اور لوگوں کا اپنے وجود کوبرقرار رکھنے کی ضرورت کو اپنے
بس ميں کرنا ،اور تنہائی بھی ،ايک باقاعده سلطنت ،جسمانی دباؤ ،اور
اقبال جرم کروانے والی اہليّت کا استعمال۔ ليکن برين واشنگ والی
اصطالح کا استعمال اس سارے عمل کو زياده ہی مخفی اور معمول سے
ہٹا ہؤا بنا ديتا ہے۔ جونز کی خود کو بہت بڑا سمجھنے والے جنون کی
تابع شخصيّت ميں يکتا قسم کے اور ڈرے سہمے ہونے کے عناصر
بھی شامل تھے ،جيسا کہ جاه وجالل کا فريب تصوّ ر ،ايذا رسانی ،اور
خود کشی پر مائل خياالت کا دماغ ميں بسيرا۔ تاہم ،اس کے ذاتی
محرکات جو بھی تھے ،اپنے منصوبوں اور خواب خياليوں کو ترتيب
دينے کے بعد اس نے مانے ہوئے مستند سماجی نفسياتی داؤ پيچ کا
اپنے مقاصد کے حصول کيلئے بھرپور استعمال کيا۔ اس کا يہ فيصلہ کہ

اپنی برداری کو فنا کردے ايک پاگل پن تھا ،ليکن جن لوگوں نے اس پر
عمل کيا وه 'نارمل' لوگ تھے جو انتہائی جوش اور ولولہ انگيز
صورتحال کے تابع ہو گئے تھے اور انتہائی طاقتور اندرونی ابھار اور
بيرونی دباؤ کے۔"
يہ تصريح وضاحت کرتی ہے کہ کسطرح ممکن ہؤا کہ سمجھ بوجھ
رکھنے والے لوگوں کے ايک ج ّم غفيرنے ايک پاگل شخص کی تقليد
کی۔ جرمنی ميں بھی ايسا ہؤا۔ ہٹلر پاگل تھا ،ليکن جن کروڑوں
جرمنوں نے اس پر يقين کيا وه پاگل نہيں تھے۔ کسطرح کروڑوں تعليم
يافتہ اور ذھين لوگ ايک ذھنی مريض کے داؤ پيچ کا شکار ہوئے؟
جيسا کہ ہم ديکھ رہے اسطرح ايک سے زياده دفعہ ممکن ہؤا۔ ڈکٹيٹر
اکثر ذھنی مريض ہوتے ہيں ،پھر بھی وه کروڑوں لوگوں کو کنٹرول
کرنے کی صالحيّت رکھتے ہيں اور نارمل سمجھدار لوگوں کو بيوقوف
بنا ليتے ہيں۔
ان پاگلوں کی اپنے شکاروں کے جذبات پر گرفت دماغ کو چکر ميں
ڈال ديتی ہے۔ جيمز ٹاؤن ميں وقوع پزير ہونے والے ہولناک واقعے کے
تين ماه بعد ،مائيکل پروکس ،جسے اس کاروائی ميں اس لئے شامل نہيں
کيا گيا تھا کہ اس پيپلز ٹيمپل کے فنڈز والے بکسے کو لے جانے کی
ذمہ داری سونپی گئی تھی ،نے کيليفورنيا کے ايک ہوٹل کے کمرے
ميں ايک پريس کانفرنس کی۔ اس دعوے کے بعد کہ جونز کو صيح
طرح سے نہيں سمجھا گيا اور مطالبہ کيا آخری لمحات کی ٹيپ
ريکارڈنگ]جسکا ذکر پہلے آچکا ہے[ کو ريليز کيا جاۓ وه باتھ روم
کے اندر داخل ہؤا اور سرميں گولی مار لی۔ اس نے اپنے پيچھے ايک
رقعہ چھوڑا جس ميں لکھا تھا اگر اس کی موت جيمز ٹاؤن کے بارے

ميں ايک اور کتاب کی تحريک پيدا کردے تو اسکا مطلب ہے کہ اس
کی جان کی قربانی رائيگاں نہيں گئی۔ )نيوز ويک (1979،کيا يہ
خودکش بمباروں کی نفسيات پر روشنی نہيں ڈالتی؟
پيپلز ٹيمپل سے انحراف کے بعد ،جينی او ال ملز اس پرسب سے زياده
کھل کے تنقيد کرنے والوں ميں سے تھے اوردشمنوں کی قابل
اظہار"ڈيتھ لسٹ" ميں سر فہرست تھے۔ جونز ٹاؤن کے بعد ہی ملز نے
متعدد بار اپنی زندگيوں کے خطرے ميں ہونے کا برمال اظہار کيا تھا۔
پيپلزٹيمپل کے قتل عام کے پورے ايک سال بعد وه اور ان کی بيٹی
انکے برکلے ہوم ميں قتل کر ديئے گئے تھے۔ انکا جواں سال بيٹا بھی
جو پيپلز ٹيمپل کا سابقہ ممبر تھا ،اس نے تصديق کی کہ وه اس وقت
اس بڑے گھر کے دوسرے حصے ميں تھا۔ ابھی تک کسی شخص پر
بھی اسکا الزام نہيں لگايا جا سکا۔ کچھ اشارے پائے جاتے ہيں کہ ملز
انکے قاتل کو جانتا تھا۔ اس طرح کے کوئی نشانات نہيں تھے کہ کوئی
باہر سے زبردستی اندر گھسا ،اور انکو گولی بہت قريب سے ماری
گئی تھی۔ جينی ملز کےان الفاظ کا بعد ميں حوالہ ديا گيا تھا " ،يہ ہونے
واال ہے؛ اگر آج نہيں تو کل" جيمز ٹاؤن ميں ريکارڈ ہونے والی آخری
ٹيپ ميں ،جم جونز نے نام ليکر جينی ملز کو الزام ديا تھا ،اور وعده کيا
تھا کہ فرانسسکو ميں اس کے پيروکار" ہماری موت کو بيکار نہيں
ہونے دينگے۔" )نيوزويک(1980 ،
مسلمان اس چيز کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہيں کہ جو اسالم چھوڑ
دے اسے قتل کرديا جائے۔ منحرفين کے بارے ميں انکی نفرت ناقابل
يقين حد تک شديد ہوتی ہے۔ اس کے عالوه اور کچھ نہيں جس پر
مسلمانوں کو نفرت کا بخار چڑھ جائے جتنا کہ اسالم کو بدنام کرنے

والے کی وجہ سے چڑھتا ہے۔ مسلمان اسوقت تک نرم نہيں پڑتے يا
اراده ترک نہيں کرتے جب تک وه منحرفين کو مار نہ ديں۔ جواسالم کو
للکارنے کی جرآت کرتے ہيں وه خود اپنے آپ کو خطرے ميں ڈالتے
ہيں۔ محمد کے ان احکامات کا کوئی اور مطلب نہيں ہو سکتا:
اگر وه ترک وطن قبول نہ کريں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں بھی
مليں انکو قتل کردو۔)قرآن(4:89
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باب ہشتم
خوف کی نفسيات
ايک خود پرسxت کxو جxاننے کيلxئے کسxی ذھنxی مxريض کxے بxارے مxيں
ايxxک يxxا دو چيxxزوں کxxو جxxان لينxxا مxxددگار ثابxxت ہوسxxکتا ہxxے۔ خودپرسxxتانہ
خصxلتيں زودرس ہxوتی ہxxيں اور خودپرسxت رياکxxاری مxيں بہxxت تيxز فہxxم
صxxلتوں کxxا بھرپxxور انxxداز مxxيں
ہوتxxا ہxxے۔ ايxxک ذھنxxی مxxريض بھxxی انہxxی خ ّ
اظہار کرتا ہے۔ ايکدفعہ اگر آپ ان خصّxلتوں کxو سxمجھ لxيں تxوپھر ايxک
خود پرسxت کxو ان زودرس انکشxافات کxے ذريعxے شxناخت کxرنے مxيں
بڑی آسانی ہو جائيگی۔
سائيکوپيتھ اور سوشيوپيتھ کی اصطالحيں روزمرّ ه کی زبان ميں
استعمال ہوتی ہيں۔ سائيکيٹری ميں جو اصطالح استعمال ہوتی ہے اسے
"اينٹی سوشل" يا اينٹی سوشل پرسنيليٹی ڈس آرڈر) (ASPDکہتے ہيں۔
اس باب ميں ميں روزمرّ ه کی زبان ميں استعمال ہونے والی اصطالح ہی
استعمال کرونگا۔
 NPDايک بيماری کی حد تک توجع حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار
ہے۔ سوشيوسائکوپيتھی ايسی مرض کا اظہار ہے جسميں مريض خود
کی طمانييّت کا خواہشمند ہوتا ہے۔ آخر الذکر شايد اول الذکر سے کم

پائی جانے والی اور کم پيچيدگيوں کی حامل ہے۔ کچھ ريسرچرز اس
خيال کے حامل ہيں کہ ايک دوغلی نسل بھی ہے جسے " سائکوپيتھک
نارسزم" کہا جاتا ہے۔ ہميں يہ جان لينا بہت ضروری ہے کہ باوجود
ايک باريک سے فرق کے نارسزم ،سائيکوپيتھيٹک نارسزم اور اينٹی
سوشل پرسنيليٹی ايک ہی قسم کے ڈس آرڈر کے مختلف درجے ہيں۔
ويکنن کہتا ہے " ،نارسسٹوں کی طرح سائيکوپيتھ بھی دوسروں کے
احساسات سمجھنے سے عاری ہوتے ہيں مگر ان ميں سے بہت سارے
دوسروں کو تکليف ميں ديکھ کر راحت محسوس کرنے والے ہوتے ہيں۔
انکو دوسروں کو تکليف پہنچا کر يا انہيں دھوکے ميں رکھ کر لطف
اندوز ہورہے ہوتے ہيں۔ بلکہ وه اسے ايک تماشہ سمجھ رہے ہوتے
ہيں !" ويکنن اپنی کتاب " ميلنگنينٹ سيلف لو ری وزٹڈ " ميں لکھتا
ہے:
اس کے برعکس کہ سکاٹ پيک کيا کہتا ہے ،نارسسٹ برے لوگ
نہيں ہوتے -ان ميں نقصان پہنچانے کی صالح ّيت ناپيد ہوتی ہے۔۔۔۔
نارسسٹ محض ہر چيز سے بيگانہ ہوتے ہيں ،وه دوسروں کے
معاملوں اور انکے ساتھ برتاؤ ميں بڑے کٹھور اور الپروا ہوتے
ہيں۔ بدعملی پر مبنی انکا برتاؤ اوپرا اوپرا سا ،حاضر دماغی سے
تہی ،بنا سوچے سمجھے اور سائيکوپيتھ کی طرح عدم لگاؤ کا
مظہر ہوتا ہے۔۔۔۔ جب اپنے ہی گرد گھومنے والی ،دوسروں کی
احساسات سے بے خبر ،اور احساس برتری کی حامل نارسسٹ
شخص ّيت ايک دوسری شخص ّيت جسے اينٹی سوشل کہا جاتا ہے
جو جلدبازی ،دھوکے بازی اور مجرمانہ رجحانات کی حامل ہوتی
ہے ،دونوں کی زرخيزی اگر باہم مل جائے تو جو نئی شخص ّيت

معرض وجود ميں آتی ہے اسے سائيکوپيتھ کہتے ہيں اور وه ايک
ايسا شخص ہے جو اپنی خودغرضانہ جلدبازی پردوسروں سے
احسانمندی کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کيلئے جو ذرائع استعمال
کرتا ہے وه ہيں دوسروں کے احساسات سے بے خبری اور
احساس ندامت سے ال تعلقی۔
خودپرستوں کی طرح ،سائيکوپيتھز ميں بھی درسروں کے
احساسات کو سمجھنے کی اہلي ّيت نہيں ہوتی  ،وه دوسروں کو
محض اپنی احسانمندی کا ايک آال کار سمجھتے ہيں اور وه يہ
سمحھتے ہيں کہ دوسرے لوگ ان کے کسی کام آنے کيلئے ہی
بنے ہيں اور وه جسطرح جی چاہے انکو استعمال کر ليں۔
سائيکوپيتھز اور نارسسٹز کو انوکھے خيال آتے رہتے ہيں اور
انکو کسی قسم کے ارادے باندھنے ،ضروت پيدا کر لينے،
ترجيحات قائم کر لينے ،طريقہ کار طے کر لينے اور کسی کو کس
پہ فوق ّيت ہوگی ايسے معامالت کا کوئی مسئلہ نہيں ہوتا۔ ليکن انکو
اس کا بہت صدمہ ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا يہ کام کرے۔
اکثر لوگوں کا خيال ہوتا ہے کہ انکے کچھ حقوق ہوتے ہيں اور
کچھ فرائض۔ سائيکوپيتھ کسی چيز کے بدلے ميں کچھ دينے والی
بات کو رد کرتے ہيں۔ ان کا تعلق محض يہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ
طاقت کا استعمال ہی صيح حکمت عملی ہے۔ لوگوں کے کوئی
حقوق نہيں اور اس سائيکوپيتھ پر کسی کو کوئی حق نہيں يہی
اسکا "سماجی معائده" ہے۔ سائيکوپيتھ خود کو اس اخالقی ذمہ
داری اور قانون سے باالتر سمجھتا ہے۔ سائيکوپيتھ ملنے والی
طمان ّيت ميں تاخير برداشت نہيں کرسکتا۔ وه ہر چيز کے فوری

حصول کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اسکی تمنائيں ،خواہشات ،اسکی
ضرورتوں کا پورا ہونا اور اسکی چالوں پر اسکا اطمينان اس کی
ضرورتوں ،اسکی ترجيحات ،اور اس کے جذبات اور قريبيوں اور
پياروں پر سبقت لے جاتا ہے۔
يہ تمام خوائص محمد ميں پائے جاتے تھے۔ وه کسی اور کے حقوق کو
نہيں مانتا تھا۔ ہرکسی کو اسکی رضا حاصل کرنا تھا بصورت ديگر
تباہی اسکا مقدر۔ اس کے فيصلے خدا کے فيصلے تھے اور اسکی
نافرمانی جيسے خدا کی نافرمانی۔ اس نے اپنے دعوے کو منوانے
کيلئے کسی منطقی دليل کی ضرورت نہيں تھی ،بلکہ وه الٹيميٹموں اور
دھمکيوں سے کام ليتا تھا۔ وه اس چيز کا مطالبہ کرتا تھا کہ اسکے
پيروکار بال جھجھک مکمل طور پر اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالکر
اسکی اطاعت ميں مشغول ہو جائيں۔ وه دوسروں سے توقع رکھتا تھا کہ
وه اسکی خاطر لڑيں ،اپنے آرام کو قربان کريں اپنی دولت اور زندگی
کو بھی۔ جہاں تک اس کا اپنا تعلق ہے کہ اس کے الفاظ حرف آخر ہيں
اور کسی کو اجازت نہيں تھی کہ اس کی رائے کے ساتھ اختالف کرے۔
تمہارے پروردگار کی قسم يہ لوگ جبتک اپنے تنازعات ميں تمہيں
منصف نہ بنائيں۔ اور جو فيصلہ تم کردو اس سے اپنے دل ميں تنگ نہ
ہوں بلکہ اسکو خوشی سے مان ليں تب تک وه مومن نہيں ہونگے۔
)قرآن(4:65
کسی مومن مرد اورمومن عورت کوحق نہيں ہے کہ جب خدا اور اسکا
رسول کوئی امر مقرر کر ديں تو اسميں کچھ اپنا اختيار سمجھيں۔
)قرآن(33:36

ويکنن کہتا ہے " ،سائيکوپيتھز کو اسپر کچھ تاسف نہيں ہوتا کہ وه کسی
کو مجروع کررہے ہيں يا اسکے ساتھ فراڈ کررہے ہيں۔ انکے پاس ذرا
سا ابتدائی ضميربھی نہيں ہوتا۔ وه اپنے روّ يے)اکثر مجرمانہ( کو عقلی
اعتبار سے درست اور ذھانت پر مبنی تصور کر ليتے ہيں۔ سائيکوپيتھز
خود ہی اپنی قديم ذاتی دفاع کی ترکيب )جيسا کہ خودپرستی ،پھوٹ ڈالنا
اور خود کو ابھارنا( کے شکار بن جاتے ہيں۔ سائيکوپيتھ کو اس بات کا
پکا يقين ہوتا ہے کہ تمام دنيا اس کی دشمن ہے ،دنيا ايک بے رحم جگہ
ہے ،صرف طاقتور کی بقاء پر مائل اور وه لوگ يا تو "سب اچھے" ہيں
يا "سب برے" ہيں۔ سائيکوپيتھ صرف اپنی نزاکتوں ،کمزوريوں
اورکميوں کو ہی دوسروں کے سامنے بڑھا کراس طريقے سے پيش
کرتا ہے کہ وه بھی جوابآ ايسا ہی کريں ) ذاتی دفاع کے اس نظام کو
"پروجيکٹو آئيڈينٹيفيکيشن" کہا جاتا ہے(۔ خود پرستوں کی مانند،
سائيکوپيتھز بھی بدعملی کی حد تک دوسروں کا ناجائز فائده اٹھانے
والے ہوتے ہيں اور سچی محبت اور شناسائی کے جذبوں سے محروم
ہوتے ہيں۔
محمد کو اپنے ستمزده لوگوں کو دھوکہ دينے ميں کسی خلش کا احساس
نہيں ہوتا تھا ،اور نہ ہی ان پر اسوقت حملہ کرنے پر جب وه اس کے
لئے تيار نہيں ہوتے تھے ،ان بے گناہوں کو بغير اس کے کسی اور
وجہ سے کہ وه اسکے پيروکار کيوں نہيں قتل کردينے پر ،اور اس پر
کہ وه اسکے دشمن ہيں ،وه اس کے حقدار ہيں کہ نيچے لگ کر رہيں،
غالم بن جائيں ،زنابالجبر کا شکار بنيں ،انکی تحقير ہو اور مارے
جائيں۔ اس نے اپنے ان تمام جرائم کو  Vکی طرف سے ديئے گئے
استحقاق کی بنا پر کئے۔

کسی سائيکوپيتھ کے ذھن کو جاننے کا بہترين طريقہ يہ ہے کہ اس کو
کسی مثال کی مدد سے سمجھا جائے۔ ذيل ميں بيان کی گئی يہ کہانی
کيمرون ہوکر کی ہے جسے کيتھرين ريمزلينڈ نے بيان کيا ہے۔ آپ کو
اس کہانی پر بڑا تعجّ ب ہوگا کہ اسکا محمد سے کيا تعلق ہے۔ اس کو
پڑھتے جائيں تو آخر پر جاکر آپ کو چونکا دينے والی مماثلتيں نظر
آنی شروع ہو جائينگی۔
 19مئی 1977کو بيس سالہ کيرل اورگون ميں واقع اپنے گھر سے
 400کلوميٹر کے فاصلے پر شمالی کيليفورنيا ميں رہنے والےاپنے
ايک دوست کو ملنے گئی۔ اس کے پاس نہ تو گاڑی تھی اور نہ ہی
بس کا کرايہ اسلئے اس نے مفت جانے کيلئے لفٹ مانگنے کا
طريقہ استعمال کيا۔  1970کی دہائی ميں يہ ايک الئف سٹائل تھا۔
جس دن وه اپنے گھر سے نکلی وه شام تک کيرل کا بقيہ سفر 100
ميل سے کم تھا۔ اس نے ہر اس شخص جسکو اسنے روکا اسے
جانچنے کی کوشش کی تاکہ اسے يقين ہو جائے کہ وه محفوظ ہے،
پھر جب ايک نيلے رنگ کی ڈاج کولٹ سڑک پر رکی جس ميں ايک
تسلی ہو گئی۔ وه
آدمی ،ايک عورت اور ايک بچہ سوار تھا ،کيرل کو ّ
جوان ،صاف ستھرے اور دوستانہ تھے ،وه پچھلی سيٹ پر بيٹھ
گئی۔ " ميں اپنے لکی سٹارز کی مشکور ہو رہی تھی" يہ بات اس
نے بعد ميں کہی۔
اس خاندان جسکے ناموں کا آخری حرف ہوکر تھا اس کے ساتھ
بڑی شيريں گفتگو کرتے رہے ،ليکن تھوڑی دير کے بعد ،کيرل نے
نوٹس کيا کہ گاڑی کا ڈرائيور ،کيمرون ہوکر ،شيشے کے اندر سے
نروس ہو گئی۔ " وه مجھے گاڑی
گھور رہا تھا۔ وه اس بات سے ّ

سے اتار دينا چاہتا تھا۔" اس نے بعد ميں بتايا۔ اور جب وه آدھے
گھنٹے کی مسافت کے بعد گيس سٹيشن پر رکے کيرل ريسٹ روم
استعمال کرنے چلی گئی۔ "ايک آواز آئی کہ وه کھڑکی سے کود
جائے اور دوباره پيچھے مڑ کر نہ ديکھے" وه اس بات کو ذھن
ميں الئی ،پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پاليا اور کار کی طرف
واپس چلی گئی۔ اس نے خود کو سمجھايا کہ وه کيسے اپنی بيوی
اور بچے کی موجودگی ميں اس کے ساتھ کچھ ايسا ويسا کريگا۔
جيسے ہی وه کار ميں داخل ہوئی انہوں نے اسے ايک کينڈی بار
دی۔
ابھی انہوں نے ابھی ايک ميل کا سفر ہی طے کيا تھا کہ ہوکر نے
بتايا وه ايک شاندار برف کی غار کے بالکل قريب ہيں اور انہيں
فوری رکنا ہے۔ کيرل نے اس پر کوئی اعتراض نہ کيا۔ کيرون ايک
گندی سی سڑک پر مڑ گيا جو انہيں ايک ايسی جگہ کے درميان لے
گئی جہاں آگے کوئی راستہ نہ تھا  ،پھر اس نے کار روک دی اور
چابی گھما کر گاڑی کا انجن بند کرديا۔ اسکی بيوی کو جيسے سمجھ
آگئی تھی کہ کيا ہونے واال ہے بچے کو ليکر کار سے نيچے اتر
گئی۔ يکايک اسنے چاکو نکال کر اس کی گردن پر رکھ ديا۔ کيمرون
نے اسے حکم ديا کہ وه اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے اور وہی
کچھ کرے جو اسے کہا جائے۔ وه خوف سے بالکل ساکت ہوگئی۔
اس کو اس سے زياده کچھ سمجھ نہ آيا سوائے اسکے کہ وه کہے"
ہاں"۔ پھر اسنے اسکے ہاتھ باندھ ديئے ،آنکھوں پر پٹی باندھ دی،
اسکو پوری طرح باندھ کر منہ پر کپڑا بھی باندھ ديا۔

اس نے کيرل کے سر پر ايک آہنی قبضے سے جڑا ہؤا پالئ وڈ کا
ايک بڑا باکس اس کے سر پر رکھ ديا۔ وه بہت بھاری اور اسکی
دوہری تہوں کے درميان انسوليشن لگی ہوئی تھی اور اسميں سے
گردن کےگذرنے کا سوراخ تھا جسميں اسکا گال گھٹ رہا تھا۔ وه نہ
کچھ سن سکتی تھی اور نہ ہی ديکھ سکتی تھی اور اسے بڑی
مشکل سے سانس آرہی تھی۔ پھر اسے محسوس ہؤا کہ کيمرون نے
اس کے اوپر بھاری سا سليپنگ بيگ چڑھا ديا جو وه اپنے ساتھ
الئی تھی۔ جب کار دوباره سٹارٹ ہو گئی ،اس نے خيال کيا کہ
جينائس بھی دوباره اندر آگئی ہے۔ اسے ايسا محسوس ہؤا جيسے
وه ايک بل کھاتی ہوئی پہاڑ سے نيچے اترتی ہوئی سڑک پر چل
رہے ہيں۔
وه ايک فاسٹ فوڈ ريسٹورينٹ پر کھانے کيلئے رکے جبکہ کيرل کار
کے اندر ہی ٹرنک ميں قيد تھی۔ اس کو حيرانگی تھی کہ پتہ نہيں
وه دوباره اپنی فيملی اور دوستوں سے مل بھی سکے گی يا نہيں۔
پھر اسے احساس ہؤا کہ کار کھڑی ہونے سے پہلے تھوڑی دير
چلی اور پھر رک گئی تب کيمرون نے اس کو بندھنوں سے آزاد کر
ديا اور چوہب لگا کر باہر نکاال۔
ايک گھر کے اندر جاکر اس نے سر پر جو ڈبہ چڑھا رکھا تھا اسے
اتار ديا۔ تکليف سے آزادی تو ملی مگر وه عارضی تھی۔ کيمرون
کيرل کو چند سيڑھياں نيچے اتر کر ايک تہھ خانے ميں لے گيا۔ اس
نے اشارے سے سمجھايا کہ وه کولمين آئيس والی پيٹی پر کھڑی
ہو جائے۔ حوف سے سہمی ہوئی کہ وه نہ جانے اس کے ساتھ کيا
کريگا اس نے اس کی تعميل کی۔ اس نے اسے کہا کہ وه اپنے ہاتھ

اپنے سر سے اوپر اٹھائے جو اس نے اٹھا لئے۔ پھر اسنے چمڑے
کا ايک پٹہ لے کر اوپر پائپ کے ساتھ اسکو کالئيوں سے باندھ ديا۔
جوں جوں وه اس کے تمام کپڑے اتار رہا تھا کيرل نے محسوس کيا
کہ وه کانپ رہا تھا۔ ابھی تک اسکی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی
تھی ،ليکن اس نے اندازه لگا ليا کہ وه کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہا
ہے۔ گو يہ سب کچھ بہت تکليف ده تھا ليکن اس کے بعد جو ہونے
واال تھا يہ اس کے مقابلے ميں کچھ بھی نہيں۔
کيمرون نے اس پيٹی کو نيچے سے ہٹا ديا جس کے اوپر وه کھڑی
تھی وه ہوا ميں معلق تھی اور ٹانگيں پھڑ پھڑا رہی تھی اور چينخ
کر کہھ رہی تھی کہ اسے چھوڑ ديا جائے۔ " اس نے مجھے کہا کہ
چالتی رہو" ۔ کيرل نے کہا۔ اس نے اسے يقين دال ديا اس جگہ کوئی
اور ہوتا تو وه اسکا گال کاٹ ديتا اگر وه ايسا ہی کرتی رہی تو وه
اس کے ساتھ بھی ايسا ہی کريگا۔
وه حيران ہوئی کہ کيمرون پرے چال گيا اور پھر واپس لوٹا۔ اس نے
اسکو کسی چيز سے مارنا شروع کرديا جو اسے سامنے اور
پيچھے دونوں طرف ٹکرا رہی تھی۔ کيرل مدد کی خاطر چينخی ليکن
اس نے اسے زياده مارنا شروع کرديا۔ اس نے اندازه لگا ليا کہ وه
اسے چابک سے ماررہا تھا۔ پر اسنے اسے اسطرح لٹکتا ہؤا چھوڑ
ديا کہ اس کے پاؤں کی انگلياں نيچے زمين پر کسی چيز کو چھو
رہيں تھيں۔ آنکھوں پر بندھی پٹی کے نيچے سے وه ديکھ رہی تھی
کہ جنسی مناظر واال ايک رسالہ نيچے فرش پر پڑا تھا ،نظر آنے
والے صفحے پر ايک عرياں عورت کی تصوير تھی جو اسی طرح
لٹکی ہوئی تھی جيسے کہ کيرل اسوقت۔

ابھی بھی وه اسے تنہا نہيں چھوڑ رہاتھا۔ کيمرون اپنی اس فتح پر
کہ اس نے ايک غالم قابو کرليا اتنا پرجوش تھا کہ وه باہر گيا اور
فورآ ہی اپنی بيوی کے ساتھ وہاں آگيا۔ انہوں نے اپنے کپڑے اتارے
اور بالکل کيرل کے قدموں پر جنسی فعل سرانجام ديا۔ اس کےلئيے
يہ ايک ڈراؤنا خواب تھا۔ اسکو اس بات کا يقين نہيں آرہا تھا کہ يہ
سب کچھ اسکے ساتھ ہورہاتھا۔ اس نے اسطرح کی بات کبھی سنی
تک نہ تھی اور اسکو سمجھ نہيں آرہی تھی کہ اسے کس گناه کی
سزا مل رہی تھی۔
اسے کچھ راحت دينے کيلئے اس نے اسے لٹکنے والی حالت سے
نيچے اتارا۔ اس کے بازو سوج گئے تھے اور جہاں جہاں اسے مارا
تھا وہاں چوٹوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اسنے اسے ايک اور
قبضوں والے صندوق ميں بھی بٹھا ديا ،اور جب اس نے اسے بند
کيا تو اسے پتہ چال کہ وه تو ہل بھی نہيں سکتی۔ پھر اسنے ہيڈ
باکس اس کے سر پر چڑھا ديا۔ اب اسکا ہلنا جلنا مکمل طور پر
ختم ہوگيا اور اسے سانس بھی بڑی مشکل سے آرہی تھی۔ اس نے
چينخنا شروع کرديا۔ اسنے اس کے سينے پر بھی ايک پٹہ اسلئے
باندھ ديا جس سے اسکا سانس لينے کا عمل مزيد دشوار ہو جائے
اور وه شور کرنا بند کردے۔ پھر اسنے اسے اسی حات ميں ايک
طويل خوفناک رات گذارنے کيلئے چھوڑ ديا۔ اس نے سوچا کہ وه
مر جائيگی۔
اسکی اس صبح يہ حيرانکن سوچ کہ کيسے ايک دوست بدل گيا اور
اسکی جوان زندگی ميں اتنا بھيانک موڑ آ گيا ،ليکن يہ تو ابھی آغاز
ہی تھا۔

بلف ميں کيمرون اور جينائس
کيليفورنيا ميں ايک پرسکون ٹاؤن ريڈ ّ
بہت کم جانے جاتے تھے۔ وه خريداری کی خاطر آتے جاتے تھے
مگر زياده تر صرف اپنے لئے۔ کباڑ کے ايک کارخانے ميں وه ايک
قابل بھروسہ مالزم تھا۔ انہوں نے  1976ميں وہاں ايک بوڑھے
جوڑے سے مکان کرائے پر ليا تھا جو اس کے برابر والے گھر
ميں رہائش پذير تھے انہوں نے نوٹ کيا تھا وه بڑے چپ چاپ قسم
کا جوڑا تھا جنہوں نے ابھی شادی شده زندگی کا آغاز کيا تھا۔ وه
اس جوڑے کے ماضی کے بارے ميں کچھ نہيں جانتے تھے۔
کيمرون دستی کام ميں سبک رفتار تھا مگر دوست بنانے ميں نہيں۔
اس نے چارسال قبل ايک ہائی سکول سے گريجوايشن کيا تھا اور
پھر وه کام پر لگ گيا۔ اس کے اگلے سال 1973 ،ميں اس کی
مالقات  15سالہ جينائس سے ہوئی جو ايک مرگی کی مريضہ تھی۔
کيمرون نے تاڑ ليا تھا کہ وه اس عورت کو تھوڑی توجع کے
عوض جس طرح چاہے اپنے مقصد کيلئے استعمال کرسکتا ہے۔
اسکو ہر قيمت ايک آدمی کی ضرورت تھی۔
کيمرون جس کی سوئی پرتشددّ جنسی بے راہروی ميں اٹکی ہوئی
تھی اس نے جينائس کو راضی کرليا کہ وه اسے کالئيوں کی مدد
سے ايک درخت کے ساتھ لٹکا دے۔ يہ عمل اس کيلئے ناگوار تو
تھا ہی مگربعد ميں ملنے والی محبت اس کيلئے ايک انعام تھا۔
انکے يہ الٹے سيدھے جنسی افعال ايک معمول بن گئے اور 1975
ميں انکی شادی ہو گئی۔ يہ وه موقع تھا جب کيمرون نے خود کو
محفوظ سمجھ ليا کيونکہ اب وه جو جی چاہے کرسکتا تھا۔ جينائس
اسکی ہو چکی تھی اور اس کو اسنے اپنی جنسی خوابخياليوں ميں
اپنا شريک بنا ليا تھا۔

ہيزل وڈ اور اين برجس نے جنسی ايذارسانی ميں راحت پانے والوں
مردوں کے بارے ميں ايک سٹڈی کی جس می بيس عورتوں نے
انکا ساتھ دياــ درحقيقت جس کی تحريک کيرل سمتھ کے تجربات
سے ملی ــ نے نشاندھی کی کہ مردوں کی خوابخيالی والی دنيا ميں
رفتہ رفتہ ہورتيں بھی اس ميں برابر کی شريک بن جاتی ہيں۔ مرد
جو چاہتا ہے دونوں ساتھيوں کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ جيسے ہی
رفتہ رفتہ مرد عورت کو تنہا کرتا جاتا ہے وه اس پر اپنا انحصار
بڑھانا شروع کرديتی ہے اور اپنی ذات کی خاطر کچھ بات نہيں
کرتی۔
اسی طرح کی باہمی انحصار کی اجزائے ترکيبی ايک روحانی پيشواء
اور اسکے مريدوں کے درميان بھی ہوتی ہے۔ پيشواء کی خوابخيالياں
اس کے ماننے والوں ميں و ّديعت ہو جاتی ہيں۔ وه غيروں کے بارے
شکوک و شبہات اور وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہيں اور اپنے پيشواء
کے شان وشوکت والے ارمانوں مين اس کے حصہ دار بن جاتے ہيں۔
وه اپنی انفراديّت کی نفی کرتے ہيں ،درحقيقت وه اپنی ضروريبت اور
خواہشات کی قربانی دے ديتے ہيں جيسے ايک جتھے کيلئے شہد کی
مکھياں ،ليکن وا اسی ميں اپنی شان وشوکت محسوس کرتے ہيں اور وه
اپنے پيشواء جو ايک ملکہ مکھی ہے اسکی ايک توسيع بن جاتے ہيں۔
ہيزل وڈ لکھتا ہے  "،يہ سمجھنا ضروری ہے کہ مختلف طريقوں
سے جنسی مباشرت کے ذريعے ايذارسانی سے راحت پانے والے
عبادتگذاروں کو ورثے ميں ہی يہ عقيده مال ہوتا ہے کہ تمام عورتيں
بری ہوتی ہيں۔ اس کے نتيجے ميں جب يہ لوگ اس مفروضے کو
ثابت کرنے کيلئے کھﮍے ہوتے ہيں تو وه اس کام کےلئے مڈل کالس

کی نفيس عورتوں کا چناؤ کرتے ہيں جو بظاہر نارمل ہوں۔" وه ايک
ايسا طريقہ اختيار کرتے ہيں جس سے وه انکی کمزوريوں کا فائده
اٹھاکر انکو اپنی ڈگر پر لے آتے ہيں اور تابع کرليتے ہيں۔
يہ اس بات سے مختلف نہيں ہے جو فرقہ پرستوں کے نزديک عام لوگوں
کی فطرت ہے۔ وه سمجھتے ہيں کہ لوگ پيدائشی اعتبار سے ہی گنہگار
ہوتے ہيں اور فطرتآ برائی کی طرف مائل ہوتے ہيں۔ انکا پيغام اکثر ايک
تمبيّع کی شکل ميں ہوتا ہے اور وه کہتے ہيں کہ توبہ استغفار کرو اور
اپنے گناہوں پر پچھتاؤ۔
حقيقت يہ ہے کہ ہر کوئی دنيا کو اپنی نظر سے ديکھتا ہے۔ اچھے لوگ
دوسروں ميں اچھائی ڈھونڈھتے ہيں۔ وه بھروسہ کرنے والے ہوتے ہيں
کيونکہ وه خود قابل بھروسہ ہوتے ہيں۔ بےايمان لوگ دوسروں کو
بدکردار سمجھتے ہيں۔ بے راہرو دوسروں کو بے راہرو سمجھتے ہيں۔
لﮍنے بھﮍنے والے لوگ دنيا کو ميدان کارزار سمجھتے ہيں اور چل سو
چل۔
ہوکرز کے باہمی تعلقات کے ڈرامے ميں يہ چيز مختلف رنگوں ميں
نظر آتی ہے۔ کيمرون نے ڈانس کو سمت دی اور جينائس نے
سرتسليم خم کرديا۔ اگر وه ايسا نہيں کرتی وه اسکو مار دينے کی
دھمکی دے ديتا  ،اور اسے يقين تھا کہ وه اس کو عملی جامہ پہنا
ديگا۔
روحانی پيشواء اپنے مريدوں پر اسی طرح کا کنٹرول کرتے ہيں۔ انکی
دھمکياں زياده تر تمبيع ہوتی ہے کہ وه عذاب الہی سے ڈريں اور اپنے
گناہوں پر پچھتاتے رہيں۔ ليکن يہ جسمانی سزاؤں کی شکل ميں بھی
ہوتی ہے ،جسميں مارپيٹ ،ٹارچرنگ ،جسم کا کوئی عضو کاٹ دينا يا

سر قلم کردينا – اسکا انحصار اس چيز پر ہے کہ پيشواء کا اپنے
مريدوں پر کنٹرول کتنا مظبوط ہے اور وه کس حد تک اپنے ارادوں سے
عہده براه ہوسکتا ہے۔ ساتويں صدی ميں عرب ميں ايسا معاشره تھا جہاں
کسی قانون کی عملداری نہيں تھی اور مدينہ جہاں محمد حاکم عالی تھا
اور وه جو چاہے کرسکتا تھا۔
تاہم اسطرح کے لوگ اس قسم کی تابعداری سے بھی اکتا جاتے ہی
اور کچھ نئے اور زياده مزيدار کی تالش ميں نکل پﮍتے ہيں۔ کيمرون
کو ايک جوان لونڈی کی تالش تھی اور وه چاہتا تھا کہ اسميں
جينائس اسکی مدد کرے۔ اسطرح کے جوڑوں ميں عورت کو ڈر ہوتا
ہے کہ اگر اس نے اپنے مرد کا ساتھ نہ ديا تو کہيں وه اسے کھو نہ
دے ،اور چونکہ اسکو ايک موقع نظر آرہا تھا کہ اگر اس کی توجع
دوسری طرف ہو جائے تو اسکا رگﮍے کھانے کا بوحھ بھی کم ہو
جائيگا اسطرح کی صورتحال ميں عورت سمجھوتہ کرليتی ہے۔
جينائس بس کيا چاہتی تھی ،ايک بچہ ،اور پھر کيمرون جو جی چاہے
کرے۔ اس نے يہ سودا منظور کرليا اور مستقبل کی منصوبہ بندی
کرنے لگا۔
سائيکوپيتھ اور اسکے کو -ڈيپينڈنٹ کے مابين بھی ايسا ہی رشتہ ہوتا ہے
جيسا کہ روحانی پيشواؤں اور انکے پيروکاروں کے درميان ہوتا ہے۔
فرقہ پرستوں سے انکی اپنی شناخت چھين لی جاتی ہے۔ انکو اپنے اندر
کچھ نظر نہيں آتا سواۓ اسکے کہ وه اپنے اس آقا کے ادنی غالم ہيں جو
خود کو ايک بہت طاقتور خدا کے نمائندے کے طور پر پيش کرتا ہے۔
انکو صرف اسی وقت خود ميں کوئی جان محسوس ہوتی ہے جب وه
اسکی چھتری کے تلے ہوتے ہيں بصورت ديگر وه کچھ بھی نہيں۔ وه

اپنے آقا کی خوشنودی کی خاطر کچھ بھی کرسکتے ہيں۔ سائيکوپيتھ اور
اسکے کوـ ڈيپينڈنٹ کے درميان رشتہ نہ ہی خوف کا ہوتا ہے اور نہ ہی
محبت کا۔ يہ دونوں کی آخری حدوں کا آميزه ہوتا ہے۔ ايک فرقہ پرست
کو سب سے زياده ڈر کسی جسمانی سزا کا نہيں ہوتا بلکہ ٹھکرائے
جانے اور قطع تعلقی کا ہوتا ہے۔ اپنے آقا کی رضا حاصل کرنے کی
خاطر مريد کچھ بھی کرسکتے ہيں۔ وه قتل کر سکتے ہيں ،خودکشی
کرسکتے اور اور اپنی مرضی سے خود کو پيش کرسکتے اور يہاں تک
کہ اپنی بيوی اور بچوں کو بھی اپنے گرو کی جنسی تسکين کيلئے
حاضر خدمت کرسکتے ہيں۔
اسے کچھ تيارياں کرنی تھيں۔ اسے کسی ايسے طريقے کی ضرورت
تھی جس سے وه اپنے غالم کی چينخ وپکار کو پﮍوسيوں تک
پہنچنے سے روک سکے تاوقتيکہ وه اپنی اوقات پہچان لے۔ اپنی
خوابخياليوں کے بہاؤ ميں اسنے ڈبے ڈيزائن کئےاور تيار کرلئے
جنکو وه کيرل پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جينائس کو حمل ہوگيا،
اسکے ہاں بچہ پيدا ہؤا اور وه اسکی پرورش ميں لگ گئی۔ کئی
مہينے گذر گئے ،ايسا ہوسکتا ہے کہ کيمرون اپنا مقصد بھول چکا ہو
ليکن ايسا نہيں ہؤا تھا۔ بالک بھی نہيں۔ جب وقت موزوں تھا اور
ہرچيز تيار تھی ،اس نے اس کام جينائس کی مدد حاصل کی کہ سب
کچھ ٹھيک ٹھاک لگے اور اس چکر ميں لگ گيا کہ پہال قدم کيا ہو
جو لونڈيوں کو باندھ کر رکھے۔
صبح ہوئی توکيرل نے محسوس کيا کہ وه بالکل بس ہو چکی ہے۔
اسے شايد ہی نيند آئی ہو اور اب اسے فکر تھی کہ اور نيا کيا ہونے
واال ہے۔ کيمرون اسے لينے آ گيا ،اس نے اسکا ہيڈ باکس اتار ديا

اور اس نے باڈی بکس بھی اتار ديا جسنے کيرل کو بانھ کے رکھا
ہؤا تھا۔ اس نے سکھ کا سانس ليا ،ليکن ابھی بھی وه اس شخص
سے خوفزده تھی۔ کيا اب وه اسے جانے ديگا يا ابھی بھی کچھ باقی
ہے؟
اس نے اسے باقی کے دن کيلئے بھوکہ رکھا اور پھر اس نے اسے
کھانے کيلئے آلو اور پانی ديا۔ کيمرون نے اسے دوباره لٹکا ديا اور
اسکے اوپر ہيڈباکس بھی چﮍھا ديا۔ اسے کچھ سمجھ نہيں آرہی تھی
کہ وه کب آتا جاتا ہے يا اس کے ذھن ميں کيرل کيلئے کيا منصوبہ
ہے۔ رفع حاجت کے لئے اس بيڈپين استعمال کرنے کی اجازت تھی،
اور وه اسے ايک ريک پر سيدھا لٹا ديتا تھا جہاں وه گھنٹوں ساکت
پﮍی رہتی تھی ۔
خودپرست روحانی پيشواء اپنے مريدوں کو مطيع کرنے ميں زياده
باريک بين ہوتے ہيں۔ وه ان پر موت سے بعد والی زندگی کا خوف
طاری کرديتے ہيں اور اس عذاب سے ڈراتے رہتے ہيں جو روز حشر
کے نتيجے ميں انکا منتظر ہے۔ وه انہيں تمبيع کرتا رہتا ہے کہ اگر وه
تائب نہ ہوئے تو ان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ نارسّسٹ اور
سائيکوپيتھ دونوں ہی خوف کو غلبے کے حصول کی خاطر بطور ہتھيار
استعمال کرتے ہيں ۔ درج ذيل کہانی اس نکتے کی وضاحت کرديگی۔
سيد الخضری سے روايت ہے:
ايک دفعہ رسوال yعيدالفطر يا عيد االضحی کی نماز ادا کرنے
مصلے پر گئے اور چند عورتوں کا وہاں سے گذر ہؤا اور اس نے
کہا " ،او عورتو ،صدقہ خيرات ديا کرو کيونکہ ميں نے ديکھا ہے
کہ جہنم کے باسيوں ميں زياده تعداد تم عورتوں کی ہے۔" انہوں

نے پوچھا "ايسا کيوں ہے يا رسوالy؟" اس نے جواب ديا " ،تم
اکثر اپنے خاوندوں کو کوستی ہو اور بہت ناشکری ہو ،ميں نے
کسی کو بھی اتنا ناقص العقل اور دين ميں کمزور نہيں پايا جتنی
کہ تم ،ايک صالح اور سمجھدار مرد کو بھی تم ميں سے کچھ
گمراه کرسکتی ہو" عورتوں نے پوچھا " ،يا رسوال ، yہماری
عقل اور دينی معامالت ميں کيا خامی ہے؟" اس نے کہا" ،کيا دو
عورتوں کی گواہی ايک مرد کے برابر نہيں ہے؟" انہوں نے ہاں
ميں جواب ديا۔ پھر اس نے کہا " ،يہ ہے عورتوں کی عقل ميں
کمی۔ کيا يہ سچ نہيں ہے ماہواری کے دنوں ميں عورتيں نہ تو
نماز پﮍھ سکتی ہيں اور نہ ہی روزے رکھ سکتی ہيں؟" عورتوں
نے ہاں ميں جواب ديا۔ اس نے کہا " ،يہ ہے انکی دينی
کمزوری۔"
اس حديث کو بہت سے راويوں نے سلسہ وار بيان کيا ہے اور متعدد
م ّورخين نے بھی اسے تايخ کا حصہ بنايا ہے۔ محمد نے عورتوں کے
ذريعے اپنے خزانے کے صندوق بھرنے چاہے۔ اس نے انکے ذھن
خوف سے بھر ديئے اور کہا کہ وه اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو
ہہائيں۔ اپنی بات منوانے کيلئے خوف دنيا کا قديم ترين اور مؤثر ترين
ہتھيار ہے۔
نوٹ فرمائيں مندرجہ باال حديث ميں ربط ناپيد ہے۔ محمد کے حيات بعد
از موت کے نظريئے کے مطابق ،جو لوگ اس دنيا سے کوچ کرجاتے
ہيں بشمول انبياء کے ،وه اسوقت تک اپنی قبروں ميں ہی قيام کرينگے
جب تک آخرت کے دن انہيں دوباره زنده نہيں کرديا جاتا اور انکی
بخشش کا فيصلہ نہيں ہوجاتا ۔ اسلئے امکان يہی ہے کہ محمد نے ان ميں

سے کسی کو بھی جہنم ميں نہيں ديکھا ہوگا۔ اس منطق کی رو سے
معراج کے بارے ميں محمد کا دعوی بھی جھوٹا ہے کہ پہلے آنے والے
پيغمبروں کی وہاں اس سے مالقات ہوئی۔ ہاں ايسا ہوسکتا ہے کہ محمد
کا يہ سفر وقت کی دنيا کا سفر تھا اور اسنے اسوقت کو بھی ديکھ ليا جو
ابھی آنا ہے۔ ليکن يہ مفروضہ بھی قائم کرنے کے قابل نہيں کيونکہ
محمد نے يہ دعوی کيا کہ پہلے آنے والے پيغمبر وہاں عرش پر موجود
تھے جنہوں نے وہاں اسکا استقبال کيا۔ ليکن ايسا بھی کيسے ہوسکتا ہے
کيونکہ روايات کے مطابق ابھی تو اسرافيل نے ثور پھونکنا ہے)سچ کا
بگل( اور محمد وه پہال شخص ہوگا جو دوباره زنده کيا جائيگا۔
اسکا ايک اور پورا دن ايسے ہی گذر گيا بغير کھانے کی اجازت ملے۔
کيمرون نے اسے پانی پينے پرمجبور کيا اور کہا کہ انڈے اور سالد
واال سينڈوچ کھائے۔ اسنے کھا ليا مگر اس دن گرمی اور جبّس تھا
اسلئے اس نے دوسرا کھانے سے انکار کرديا ۔ اس کو اس نے بﮍے
غصے ميں ياد داليا کہ اسے اسکا مشکور ہونا چاہئے۔ اس نے
احتجاج کيا کہ وه سير ہو چکی ہے ليکن اسے فورآ ہی سمجھ آگئی
کہ غالم وہی کچھ کرتے ہيں جسکا اسے کہا جاتا ہے ،اس سے کچھ
فرق نہيں پﮍتا کہ اسے کيسا لگ رہا ہے۔
اس کی اس نافرمانی کی پاداش ميں کيمرون نے دوباره اسے لٹکا ديا
اور چمﮍے کے پٹوں سے اسکی کالئياں بندھ ديں اور اسے چابک
مارنے شروع کرديئے حتی کہ وه بيہوش ہوگئی۔ اور آخرکار جب اس
نے اسے نيچے اتارا تب تک اسے بھوک نہيں لگی تھی اسے شديد
درد ہورہا تھا ليکن اس نے اسے مجبور کيا کہ وه باقی کا کھانا ختم
کرے۔ مطمئن ہوکر اس نے دوباره اسے بانھ ديا اور ہيڈ باکس اس

کے سر پر چﮍھا ديا اور باہر چال گيا۔ آخر اسکے چلے جانے پر کيرل
نے سکھ کا سانس ليا مگر وه ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔
جيسے جيسے وقت گذرتا گيا کيرل نے جينائس اور اسکے بچے کو
شازونادر ہی ديکھا۔ دن کا بيشتر حصہ وه عرياں حالت ميں زنجيروں
کے ساتھ کس کرتختے پر بندھی رہتی اور اسکی آنکھوں پر بھی پٹی
بندھی ہوتی تھی۔ کيمرون اکثر اسے کوڑے مارنے آتا رہتا۔ کبھی
کبھی جب وه عرياں حالت ميں مار کھا کھا کر نڈھال ہو چکی ہوتی
تھی تو وه اسکی تصويريں اتارتا تھا اور خود ہی اس فلم کو ڈويلپ
کرتا تھا۔ ہر دفعہ جب کبھی اسکے ذھن ميں اذيّت پرستی کی لہر
اٹھتی تھی وه اسکا سر پانی ميں ڈبو ديتا تھا يہاں تک کہ وه بيہوش
ہوجاتی۔ اسے حيرانگی تھی کہ اگر وه زياده دير تک اسی طرح اسے
رکھے تو اسکی موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔ کيرل اکثر اس سے
پوچھا کرتی تھی کہ وه کب اسے رہائی ديگا۔ وه ہميشہ يہی کہتا،
"جلد ہی"۔
اپنی غير حقيقی خوابخياليوں کے باوجود ،کيمرون کچھ حقيقی پہلو
بھی ذھن ميں رکھتا تھا۔ اسے احساس ہؤا کہ اگر وه يونہی کيرل کو
سارا سارا دن تختے کے ساتھ اسے زنجيروں سے کس کر باندھے
رکھے گا تو کہيں اس کی صحت پر ہی برا اثر نہ پﮍ جائے۔ اس نے
اسے کنٹرول ميں رکھنے کا ايک نيا طريقہ سوچا۔  10دن تک وه
ايسے بکس کی تياری ميں لگا رہا جو تابوت کی مانند دکھتا تھا۔ جب
تک اسکا کام ختم نہيں ہؤا  ،کيرل کو اس تختے کے ساتھ ہی گذارا
کرنا تھا۔ پھر اس چھوٹی سے تنگ کوٹھﮍی ميں کيمرون نے اسکا
سليپنگ بيگ ساتھ رکھ ديا۔ پھر اس نے اسکے کانوں ميں روئی

وغيره گھسيﮍ دی اور اسکو اندر بند کرنے سے پہلے زنجيروں ميں
جکﮍ ديا۔ وہاں اسکو اسوقت تک رہنا ہوتا تھا جبتک وه چاہے۔
ايک ماه سے کچھ زياده يہی معمول رہا ،اور اس نے کيرل کو کبھی
نہانے يا خود کو صاف کرنے کی اجازت نہيں دی۔ اس کے وزن ميں
تقريبآ  20پاؤنڈ کی کمی ہوگئی اور اسکو حيض آنا بند ہوگئے۔ وه
صندوق ہی اب اسکی کل دنيا تھی اسلئے اب اس نے خود کو اسکا
عادی بنا نا شروع کرليا۔ کيمرون اس صندوق ميں ہوا کے گذر کيلئے
ايک بلؤر لگا ديا ليکن وه درجہ حرارت کو کنٹرول نہيں کرتا تھا،
اسطرح کيرل نے بکس کے اندر کے درجہ حرارت سے وقت کا اندازه
لگانا سيکھ ليا۔
کيرل کو بانھ کے رکھنے واال کيمرون کا دورانيہ بﮍھنے لگا اور
تواتر ميں بھی زيادتی آنے لگی۔ ٹارچر بﮍھاتے ہوئے اس نے اسکی
جلد کو جالنے يا اسے برقی رو سے تکليف پہنچانے کی غرض سے
ايک ہيٹ ليمپ لگا ديا۔ کبھی کبھی وه اسکے گلے پر بھی دباؤ ڈالتا
تاکہ اسکو سانس لينے ميں دشواری پيدا کرسکے ،چابک برسانے
کا کام اس نے کبھی نہيں چھوڑا ۔ جو کچھ بھی وه اسکے ساتھ کيا
کرتا تھا اس سے اسکے جنسی اشتياق ميں جوش پيدا ہوتا اور اس
سيشن کا اختتام اسکو زدوکوب کرنے پر ہوتا  ،تاہم اس نے اسکے
جنسی مباشرت نہيں کی۔
پھر ايک دن اس نے فيصلہ کيا کہ اس کو کام پر لگا دے۔ اسنے ايک
چھوٹی سے کوٹھﮍی تيار کی جوکہ سيﮍھيوں کے نيچے آسکتی تھی
پھر اسنے اسے اسکے اندر رکھﮍا کر ديا ،اسکی بيﮍياں تو اتار ديں
مگر آنکھوں پر سے پٹی نہيں۔ دروازه بند کردينے کے بعد اسنے

اسکی آنکھوں سے پٹی اتار دی اور اسے حکم ديا کہ وه موم پھلی
کے چھلے اتارے يا ميکرامے کا کام کرے۔ يہ اس کی آزادی کا ايک
چوٹا سا ميدان بن گيا بس اتنا سا وقت ہی تھا جس ميں اسے حرکت
کرنے کی آزادی تھی گو وه بھی بہت محدود تھی۔

جسمانی کنٹرول بمقابلہ ذھنی کنٹرول
نارسسّٹز اور سائيکوپيتھز شکاری ہوتے ہيں۔ وه دوسروں پر اپنا کنٹرول
چاہتے ہيں۔ کسی کے مرنے جينے پر کنٹرول انکو خدا ہونے کا احساس
ديتا ہے۔ يہ طاقت مطلق ہے۔ انکے کنٹرول حاصل کرنے کے ذرائع
مختلف ہوتے ہيں۔ ايک سائيکوپيتھ زياده بﮍی برآئياں کرسکتا ہے۔ وه
اپنے شکار کيلئے مادی شکنجے لگاتا ہے اور انکو حيوانوں کی طرح
باندھ کر رکھتا ہے۔ وه اپنے شکار کے ساتھ چوہے بلی واال کھيل کھيلتا
ہے۔ نارسسّٹ اپنے شکار کو نروان کا اللچ ديتا ہے اور اسپر نفسياتی
کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ اس فرق کے باوجود وه فنا پذيری کی حد تک
مشابہت رکھتے ہيں۔
کئی مہينے گذر گئے اور کيرل  21سال کی ہوگئی ،اسنے اپنی
سالگره ،کرسمس اور نياسال بھی تابوت ميں ہی منايا۔ آٹھ مہينے تک
اس جسمانی اذيّت کو سہنے اور وہاں سے رہائی پانے کی بے
يقينی والی کيفيّت ميں کيرل نے اچانک ايک نئی چيز سيکھ لی۔
کيمرون نے خفيہ طور پر شائع ہونے واال ايک اخبار لگوا ليا جس
کی نوعيت ) sadomasochisticايک شخص ميں دو متضاد خوائص
ہونا ايک توکسی کو اذيّت ديکر خوش ہونا اور دوسرا خود کی تکليف
ديکرخوش ہونا( تھی اور اسے انسائيڈ نيوز کے نام سے پکارا جاتا

تھا۔ اسکا ايک شمارے ايک مضمون چھپا جسکا عنوان تھا " وه اس
کے پاس جسم اور روح بيچ ديتے ہيں جب وه غالمی کے معاہدے پر
دستخط کرديتے ہيں"
اس سے اسکے ذھن ميں ايک خيال آيا۔ اسنے ايک معائده وضع کيا
جو اسطرح نظر آئے کہ اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اس نے
کيرل کو بطور غالم "کے" سے موسوم کيا اور اسکا اپنے ساتھ
ايک جھوٹے نام"مائيکل پاور" سے معاہده سائن کرليا۔ اسکے
مہينے کے اختتام ،اسنے اسے کہا کہ وه يہ مضمون پﮍھے اور کے
پاورز کے ساتھ کنٹريکٹ سائن کرلے ۔ اسے سمجھ آگئی تھی جو اس
نے پﮍھا ہے وه سراسر ايک برآئی ہے ،ليکن اس نے اسے بتايا کہ
يا تو وه اس پر دستخط کردے نہيں تو وه اسکی جگہ دستخط کرديگا
اور ايسا ظاہر کريگا کہ يہ دستخط اسنے کئے ہيں۔ اس نے بات مان
لی۔
دستاويز ميں وه قوانين موجود تھے جس پر اس نے عمل کرنا تھا،
اور اس پر دستخط کرنے کا مطلب تھا کہ اس نے ان قوانين کو تسليم
کرليا ہے۔ اب اسے اسکو "آقا" سمجھنا تھا اور اپنے شرير کو ہر
وقت اسک تسکين کی خاطر " حاظر" رکھنا تھا۔ اگر وه اسکا کہنا
نہيں مانے گی تو وه اسے کسی اور کے حوالے کر ديگا جو اتنا اچھا
نہيں ہوگا جتنا وه خود ہے۔
اسنے اس کے ساتھ جھوٹ بوال کہ اسنے سليو کمپنی کے ساتھ
رجسٹريشن کروانے کيلئے  1500امريکی ڈالر خرچ کئے ہيں۔ اس
نے وضاحت سے بتايا کہ کمپنی کے لوگ انپر مسلسل نگاه رکھے
ہوئے ہيں کيونکہ انہوں نے سارے گھر ميں خفيہ کيمرے لگا رکھے

ہيں۔ انکو کيرل کے رشتہ داروں کا بھی پتہ ہے اور اگر اسنے
نافرمانی کی تو وه اسکے رشتہ داروں کو قتل کردينگے۔ جينائس
بھی انکی غالم ہے ،اور ان ميں سے کسی نے بھی بھاگنے کی
کوشش کی تو وه انکی ہتھيليوں ميں کيل گاڑ کر انکو اوپر شہتير کے
ساتھ کئی دنوں کيلئے لٹکا دينگے۔
کيرل نے بتايا "،اس کے پاس اپنی سنائی ہوئی کہانيوں کو سچ ثابت
کرنے کيلئے کافی مواد موجود ہوتا تھا اور اسلئے جو وه کہتا تھا
ميں اسے مان ليتی تھی"
جسمانی کنٹرول کا حصول محدود ہوتا ہے۔ شکار جيسے ہی موقع ملتا
ہے اپنے پھندے سے جان چھﮍا کر فرار کی راه لے سکتا ہے۔ اور اگر
زنجيريں نفسياتی ہوں تو وه ہميشہ کيلئے غالم بن جاتا ہے۔ جسمانی
بندھنوں کا توڑنا بہ نسبت نفسياتی بندھنوں کے توڑنا آسان ہوتا ہے۔
کيمرون نے اس چيز کا احساس کرليا تھا کہ اپنے شکار پر مکمل کنٹرول
حاصل کرنے کيلئے اسے ايک فرضی ساتھی کی ضرورت تھی ،ايسے
ساتھی کی جو انہيں ہر وقت ديکھ رہا ہو جبکہ وه نہ انہيں ديکھ پائيں ،وه
انکی ہربات سن سکتا ہو مگر اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دے' وه
ہرجگہ موجود ہو اور مختارکل ہو اور ڈرانے واال ہو۔
نارسسّٹ/سائيکوپيتھ اپنے شکار پر مکمل قابو رکھنے اسکو يہ باور
کروانے کامياب ہو جاتے کہ انکی پشت پر ايک بہت ہی طاقتور خيالی
طاقت کارفرما ہے۔
روحانی پيشواء خدا کو اپنے تصوراتی ساتھی کے طور پر استعمال
کرتے ہيں۔ لوگوں کی اکثريت خدا کو مانتی ہے۔ انکا ايمان ہوتا وه سب
سے طاقتور ،سب کوديکھنے واال ،اور سب کچھ سننے واال ہے اور وه

ہر جگہ موجود ہے۔ بس ايک دفعہ يہ روحانی پيشواء اپنے مريدوں پر يہ
اعتقاد بٹھا ليں کہ وه اسکا نمائنده ہے ،اسکا بھيجا ہؤا پيغمبر ہے ،نبی ہے
اور وه خدا کا ساتھی ہے تو پھر وه انپر مکمل کنٹرول حاصل کرسکتا
ہے۔
غالمی کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد کيرل اب کيمرون کی غالم
نہيں تھی؛ اب تو وه اس کمپنی کی ملکيت تھی جو اس سے کہيں زياده
طاقتور اور دہشتناک تھی۔ غيرمرّئيی چيزيں زياده ہيبتناک ہوتی ہيں بہ
نسبت انکے جن کو آپ ديکھ سکتے ہيں۔
بس ايک دفعہ کيرل کو کمپنی پر يقين ہوگيا تو پھر وه فرار کی آزادی
سے ہاتھ دھو بييٹھے گی۔ وه کسی سے بات کرتے ہوۓ ڈرتی تھی کہ
کہيں وه کمپنی کا جاسوس ہی نہ ہو۔ اگرچہ ابھی بھی سوچنے کی
آزادی رکھتی تھی اور اپنے خيالوں کے ذريعے اپنی حقيقت سے فرار
حاصل کرسکتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ يہ شيطانی کمپنی ہے اور وه اس
سے نفرت کرسکتی ہے۔ يہ ايک عياشی ہے جو فرقہ پرستوں کی
قسمت ميں نہيں۔
کيرل سات برس تک کيمرون کی باندی بن کے رہی۔ اس نے اپنے
جذبات کو مارنا سيکھ ليا۔ بيٹی ليز نامی صحافی کو اس نے بتايا،
" جتنا زياده ميں اسکے کھيل ميں اسکا ساتھ ديتی رہی اتنا ہی
ميرے لئے بہتر تھا۔ اگر ميں اسکا مقابلہ کرتی تو يہ سب کچھ
ہميشہ کيلئے ہوتا رہتا۔" اس نے جانا کہ اس سے بھيک مانگنا
اس کو مزيد بھﮍکا تھا اسلئے اس نے مانگنا چھوڑ ديا۔ اس کی
موجودگی ميں وه اپنے آنسؤوں کو چھپا ليتی تھی۔ تو اسے نہيں
پتہ چلتا تھا کہ وه کيا محسوس کررہی ہے۔ اس نے اس صورتحال

سے بچنے کيلئے اپنے ذھن کی طاقت کو استعمال کيا۔ ليکن ہر
روز ہی اسے پچھلی والی پوزيشن ميں لے آيا جاتا۔
کمپنی کی جگہ ﷲ کا نام استعمال کرليں۔ ﷲ سب کچھ ديکھتا اور سنتا
ہے ،ليکن اس کے پاس وه طاقت ہے جو کيمرون کی فرضی کمپنی کے
پاس نہيں۔ ﷲ تو بندے کا ذھن بھی پﮍھ سکتا ہے۔
ايک پيشواء کے پاس يہ ايک جاللی طاقت ہے۔ جس چيز نےہميں انسان
ہونے کا رتبہ ديا وه اسکی سوچنے کی صالحيّت ،کسی چيز پر سوال
اٹھانا اور اسکو شک کی نظر سے ديکھنا۔ ڈيکارت نے کہا تھا کہ ميں
سوچتا ہوں اسلئے ميں ہوں۔ اگر کوئی شخص آپکے خياالت پر کنٹرول
حاصل کرلے تو اس نے آپکی قوت فکر کو قابو کرليا اور اسطرح آپکی
پوری ذات کو۔ اگر کوئی شخص سوچنے سے ڈرتا ہے ،نہ کسی چيز
پرسوال اٹھاتا ہےاور نہ ہی شک کرتا ہے وه ايک شخص ہونے کی
حيثيت کھو ديتا ہے اور ايک زومبی بن جاتا ہے۔
محمد کا ﷲ لوگوں کے ذھن کو پﮍھ سکتا ہے۔ اس کے پاس عقوبت والی
آگ ہے جو اس پر يقين نہ رکھنے والوں کيلئے ہے۔ کيا اس سے کوئی
زياده طاقتور چيز موجود ہے جو ذھنوں کو کنٹرول کرسکے؟
کيمرون کی "سليو کمپنی" اپنے غالموں کو بس تھوڑی دير کيلئے ہی
سزا دے سکتے ہيں۔ کوئی مسئلہ نہيں سخت ٹارچر موت کا سبب ہوسکتا
ہے مگر يہ بھی ايک خالصی ہے۔ کمپنی غالموں کے اندر کو نہيں پﮍھ
سکتی ليکن ﷲ اپنے بندوں کے ذھنوں کو پﮍھ سکتا ہے ،انکو ہميشہ
کيلئ ےآگ ميں جال سکتا ہے ،انکے منہ مين کھولتا ہؤا پانی ڈال سکتا
ہے۔ انکی انگلياں کاٹ سکتا ہے اسکو زہريلے پھل اور پس کھال سکتا
ہے۔ کسی کو اسطرح کی المتناہی سزاؤں کا حقدار بنانے کيلئے بس آپکو

صرف اتنا کرنا ہے کہ محمد نے جو کہا اس پر شک کيا جائے تو پھر وه
ہميشہ ہميشہ کيلئے جہنمی ہو سکتا ہے۔
ايک دفعہ کوئی اس تانے بانے پر يقين کرلے وه اپنی سوچ سے کام لينا
چھوڑ ديتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا کوئی طريقہ نہيں ہوتا۔ مسلمانوں نے
محمد اور اسکے تصوراتی خدا سےاپنی غالمی کے معاہدے پر دستخط
کر ديئے ہيں جب تک وه اس شخص کی للکاروں پر يقين کرتے رہيں
گے۔ وه خود کو اسکے بندے )غالم( کہالتے ہيں۔
مسلمانوں کو اس غالمی سے چھٹکارا حاصل کرنے کيلئے بس اتنا کرنا
ہے کہ وه اس پر سوال اٹھائے کہ اتنا رحيم اور رحمان خدا کيوں اپنے
بندوں کو اتنی اذيّت پرستی سے ٹارچر کريگا تو محمد کی لفظوں سے
بنی ہوئی پہيلی تار تار ہو جائيگی۔ کيسے ايک مختارکل خدا لوگوں کو
اس بات پر آگ ميں جھونکے گا کہ اس نے ايک ايسے شخص کے
واہيات اور منطق سے عاری دعووں پر يقين نہيں کيا جس نےالئق
مالمت اور تشدد ّ سے بھرپور مجرمانہ زندگی گذاری ہو۔ عقلمندانہ سوچ
کا ايک لمحہ تمام مسلمانوں کو آزاد کر ديگا۔ اور اگر آپ نے يہ غالمی
کا معاہده سائن کيا ہؤا ہے اور اپنی قوت فيصلہ کو بادلوں کے خوف ميں
چھپايا ہؤا ہو تو يہ لمحہ کبھی نہيں آئيگا۔ ايک مسلمان عورت نے مجھ پر
توہين آميز جملوں سے حملہ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے سچ کی سمجھ
نہيں ہے۔ ميں نے اسے کہا کہ محمد نے کہا تھا کہ عورتيں ناقص العقل
ہوتی ہيں۔ مجھے بتائيں آپ اس سے اتفاق کرتی ہيں يا کہ نہيں۔ ميں نے
يہ سوال بيشمار عورتوں سے پوچھا ہے جنہوں نے پلٹ کر مجھے کوئی
جواب نہيں ديا۔ اس مسلمان عورت نے دفاع کرتے ہوئے لکھا " ،ميں ہر
اس بات پر يقين رکھتی ہوں جو محمد نے کہی۔ اور تم سو سال ميں بھی

ميرا ذھن تبديل نہيں کرسکتے۔" اس نے مجھے احمق کہنے کے بعد
دوباره لکھا" ،ہمارے خاندان کی تمام عورتيں محمد کی ہر بات سے
اتفاق کرتی ہيں جو محمد نے عورتوں کے بارے ميں کہيں ،اور يہ سچ
ہے کہ عورتوں کی سوچ ناقص ہوتی ہے۔"
يہ برين واشنگ کی بہترين مثال ہے۔ ان پيروں کے معتقدين اپنی سوچنے
کی اہليّت کو اپنے پير کے حوالے کرديتے ہيں۔ انکو آزاد لوگ نہيں
تصور کيا جاسکتا۔
فرض کرليجئے خدا کا وجود ہے ،ہم اسے کبھی نہيں جان سکتے اور نہ
ہی اسکے اوصاف کو۔ جن خداؤں پر ہم ايمان رکھتے ہيں وه ہمارے ذھن
کی پيداوار ہيں۔ کوئی شخص بھی يہ نہيں مانے گا کہ اسکا خدا برا ہے۔
سوچ سے خالی اس طرح کے دعوے کہ ﷲ بﮍارحمان اور رحيم ہے بے
معنی ہيں اگر اسکی تعليمات يہ ہيں کہ جنگ کرو ،قتل کرو ،دھوکہ بازی
کرو اور دوسروں کو مطيع کرو۔ اسطرح کے خدا کا ذھن ميں وجود
رکھنا جو اذيّت پسند ہو اور اس نے اسطرح کی دوزخ بنائی ہوئی ہو جس
ميں وه انسانوں کو جالئيگا اور ان کو بﮍے سفاکانہ انداز ميں ہميشہ
ہميشہ کيلئے عقوبت ميں مبتال رکھے گا ،اسلئے کہ انہوں نے اس کی
پوجا نہيں کی ايک بہت گہری حماقت ہے۔ خالق کائنات کے ساتھ اسطرح
کے اوصاف منسوب کرنا توہين خداوندی ہے۔
اچھے لوگوں کے ذھن ميں اچھے خدا ہوتے ہيں اور برے لوگوں کے
خدا ہيبتناک ہوتے ہيں۔ مسلمانوں کی دنيا دوزخ کی مانند ہے کيونکہ وه
ايک سائيکوپيتھ کے تراشے ہوئے ايسے خدا پر يقين رکھتے ہيں جو
اذيت پسند ہے۔

جو برے خداؤں پر ايمان رکھيں گے وه برائياں کريں گے۔ مانا جاتا ہے
کہ  Aztecsہر سال اپنے خدا  Huitzilopochtliکی قربان گاه
پر 20000انسانوں کی قربانی ديتے ہيں۔ انڈين ٹھگوں کے حصے ميں
بھی بات آتی ہے کہ انہوں نے کالی ،ايک ايسی ديوی جس نے يہ حکم
ديا تھا کہ تمام ايسے لوگوں کو قتل کردو جو اس کی طرح کے نہيں ،
کے حضور ہرسال 40000انسانوں کی قربانی دی۔ محمد کے قوت
باصره کے مطابق ﷲ ايک برا خدا ہے جو انسانوں کی قربانی کا مطالبہ
کرتا ہے۔ مسلمانوں کو يہ نويد سنائی گئی ہے کہ اگر وه اس پر ايمان نہ
النے والوں)يعنی جو انکی طرح کے نہيں( کو قتل کرديں يا وه اس
راستے پر چلتے ہوئے خود مارے جائيں تو اس کے بدلے ميں انہيں اجر
مليگا۔
تو جو لوگ آخرت کو خريدتے اور اسکے بدلے دنيا کی زندگی کو
بيچنا چاہتے ہيں انکو چاہئيے کہ وه خدا کی راه ميں جنگ کرے پھر
شہيد ہو جائے يا غلبہ پائے تو ہم عنقريب اسکو بﮍا ثواب دينگے۔
)قرآن (4:74

يکدم اور واضع غالمی
واقعتآ کيرل اب گھر ميں ' کے' کے نام سے جانی جانے لگی اور اب
اسے گھر کے کام کاج  ،جيسا کہ کھانا پکانا ،برتن دھونا اور صفائی
کرنا وغيره کی اجازت تھی۔ تاہم جب بھی کبھی کيمرون غصے سے
چال کر اسے کہتا" ،اٹينشن" اس پر الزم تھا کہ وه اپنے کپﮍے اتار
پيروں کی انگليوں پر کھﮍی ہو جائے اور ڈائنگ روم اور لونگ روم

کے دروازے پر کھﮍے ہوکر اپنے ہاتھوں سے اسکے اوپر والے
حصے کو چھونے کی کوشش کرے۔
وه غالموں والی وردی پہنتی تھی اور اسے رجسٹريشن کارڈ ديا گيا
تھا جس کو فرض کيا جاتا تھا کہ وه کمپنی کی طرف سے ہے۔
کيمرون اسکو ان چيزوں کی کہانياں سنايا کرتا تھا جو ان غالموں
کے ساتھ پيش آئيں جو حکم عدولی کے مرتکب ہوتی تھيں۔ ايک کے
ساتھ ايسا ہؤا کہ اسکی زبان سولڈرنگ گن سے کھينچ لی گئی ،ايک
کے بارے ميں اس نے دعوی کيا کہ اسکے جسمانی اعضاء الگ
کرديئے اور ايک اورکی انگلياں کاٹ ڈاليں۔
اس کا ان سزاؤں سے موازنہ کريں جو محمد کے کہنے کے مطابق قبر
کے اندر اور دوزخ ميں دی جائينگی۔ گمراہوں کی قبروں ميں اور دوزخ
ميں ان کی نعشوں کو روندا جائيگا جب کہ وه ہوش ميں ہوتے ہيں ،انکو
آگ ميں جاليا جائيگا اور جب انکی جلد پوری طرح جلس جائيگی تو
انکے اوپر نئی جلد چﮍھا دی جائيگی تاکہ اسے بھی جاليا جاسکے۔
انکے ٹکﮍے کرديئے جائينگے انکو کيﮍے کھا جائينگے اور انہيں ابلتا
ہؤا پانی پاليا جائيگا۔ يہ کتنے بيمار ذھن واال خدا ہے اور کتنے احمق ہيں
وه لوگ جو اسطرح کی بکواس پر يقين رکھتے ہيں! پھر بھی  150کروڑ
لوگ جو بظاہر نارمل ہيں اور بﮍے فخر کے ساتھ اور بےشرمی سے
اس گدھا پن پر يقين رکھتے ہيں اور اسکا مطالبہ کرتے ہيں کہ اسکی
عزت کی جائے۔ عزت کمائی جاتی ہے۔ کيا اس سے بﮍی کوئی مصيبت
ہو سکتی ہے؟ کيا انسانيت کے لئےاسالم سے بﮍی بھی کوئی لعنت ہے؟
ہم بنی نوع انسان کے بارے ميں کيا اندازه لگا سکتے ہی اگر اس آبادی

کا پانچواں حصہ پاگل ہے؟ کسطرح ذيعقل لوگ اپنی ق ّوت مدارکہ کو
چھوڑ کے حماقت کا روپ دھار سکتے ہيں؟
پھر ايک رات کيمرون کيرل کو اپنے بستر عروسی پر لے آيا۔
جينائس نے چاہا کہ وه بھی اس جنسی کھيل کا حصہ بنے مگر
آخرکار وه دوسرے کمرے ميں چلی گئی۔ اس رات پہلی دفعہ کيمرون
نے کيرل سے زيادتی کی اور اس کے بعد وه باقاعدگی سے اسکے
ساتھ ہمبستری کرنے لگا۔
نوٹ کريں ان تمام مہينوں کے دوران کيمرون نے کيرل کے ساتھ
ہمبستری نہيں کی۔ ايک سائيکو پيتھ يہی ايک طريقہ ہے کہ وه دوسرے
پر اپنا غلبہ ظاہر کرسکے۔ سائيکوپيتھ نارسسّٹ کسی کی زندگی پر
کنٹرول چاہتے ہيں۔ انکو جنسی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی دولت کی۔
انکو طاقت کا نشہ ہوتا ہے۔ انکو غالم درکار ہوتے ہيں۔ انکو لوگ
چاہئيے ہوتے ہيں جو انکی تابعداری کريں ،انکی شرطيں پوری کريں
انکا کہنا مانيں اور انکے اختيار پر کوئی حيل و حجّت نہ کريں۔
يہ اک اہم نکتہ ہے۔ کچھ روحانی پيشواء بﮍی سادگی کی زندگی گذارتے
ہيں۔ اپنے ماضی ميں انہوں نے مذھبی ايذارسانی کا سامنا بھی کيا ہوتا
ہے' قيد کاٹی ہوتی ہے اور سزائے موت بھی۔ اس ميں کوئی چيز بھی
اسکا ثبوت نہيں ہے کہ انکا دعوی سچا ہے۔ خودپرست روحانی پيشواؤں
کا مقصد طاقت کا حصول ہوتا ہے اور وه اسکی خاطر بﮍی تکليفيں بھی
برداشت کرتے ہيں۔
جب اسے بھروسہ ہوتا گيا کہ کيرل اب بھاگے گی نہيں اس نے اسے
سيﮍھيوں کے نيچے بنی ہوئی تنگ سے ورکشاپ ميں کام کرنے کی
چھوٹ ديدی اور اس اجازت مل گئی کے وہاں وه سو بھی سکتی

تھی۔ ليکن اس کی يہ آزادی عارضی تھی۔ ہوکرز زمين کے ايک
خطے پر ايک ٹريلر ميں شفٹ ہو گئے جہاں انہيں زياده پرائيويسی
تھی ،اسکے اندر جگہ ايک فالتو منافع تھا۔ کيرل کو باندھ کر رکھنے
کيلئے کيمرون نے ايک ہوادار بکس بنايا جو اسنے اپنے واٹربيڈ کے
نيچے فٹ کرديا۔ يہ تھا کيرل کا نياگھر جہاں اسکی بادشاہی تھی اور
وہاں وه سوائے زنده رہنے کےاور کچھ نہيں کرسکتی تھی۔ کيمرون
نے اسے ايک بيڈ پين فراہم کررکھا تھا جسے وه رفع حاجت کيلئے
استعمال کرسکتی تھی۔
جسطرح قيديوں کو زياده سے زياده سيکيورٹی فراہم کی جاتی ہے
اسے اپنے دانت صاف کرنے ،کھانے پينے ،اپنے بيڈپين کی صفائی
اور کبھی کبھی اسے اپنے بال صاف کرنے کی بھی اجازت تھی۔
اسکی قيد کی سزا ميں تھوڑی سے آزادی يہ تھی کہ جن دنوں ميں
اس کی تعطيل ہوتی تھی وه باہر صحن ميں کام کرسکتی تھی وه اس
پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہوتا تھا۔ اس نے اسے تمبيع کی ہوئی
تھی کمپنی اس پر مسلسل نگاه رکھے ہوئے ہے اور اگر اس نے
بھاکنے کی کوشش کی تو وه اسے ڈھونڈھ نکالے گی۔ ان پﮍوسيوں
نے جنہوں نے اس کے ساتھ بات کی وه سمجھتے تھے کہ جيسے
ايک چھوٹی بہن ساتھ رہنے آئی ہوئی ہے۔ اس نے کبھی کسی قسم
کی کوئی مدد نہيں مانگی۔ اسے جاگنگ پر جانے کی بھی اجازت تھی
اور وه ہميشہ واپس آ جاتی تھی۔
ہوکرز اپنے واٹر بيڈ پر جو کچھ بھی کرتے تھے جس ميں ہمبستری
اور دوسرے بچے کی پيدائش وغيره شامل تھا کيرالپنے بکس ميں

رہتے ہوئے يہ سب سنتی تھی۔ اسے جينائس يا کيرل دونوں کيلئے
کوئی پرائيويسی نہيں تھی۔
عام طور پر کيرل چپ چاپ وہی کرتی رہتی تھی جو اسے کہا جاتا تھا
ليکن کبھی کبھی اس سے غلطی بھی ہو جاتی تھی۔ اس کی پاداش
ميں اسے بجلی کی تاروں سے سزا دی جاتی تھی اور اس کی جلد پر
چھوٹے چھوٹے نشان بھی پﮍگئے تھے۔ آخر ميں وه اسکے کام آئے۔
کيرل نے ايک سال کرسمس پر بائبل کا مطالبہ کيا اور کيمرون نے
پورا کرديا۔ جب بھی اسے موقع ملتا وه خود کو بائبل ميں لکھی
عبارت ميں غرق کر ليتی۔ کيمرون اے مسلسل کمپنی کے بارے ميں
بتاتا رہا اور ان چيزوں کے بارے ميں جن سے اسپر اسکا ہولڈ زياده
مظبوط ہو۔
کيمرون اور جينائس دونوں کام کرتے تھے ،ليکن جينائس کی کام
سے چھٹی ہو گئی تو کيمرون اپنی غالم کا ايک بہتر استعمال کرنے
کا فيصلہ کيا۔ وه اسے ساتھ والے ٹاؤن رينو لے گيا اور اسے گليوں
ميں بھيک مانگنے پر لگا ديا۔ يہ بہت ذلت آميز تھا ليکن کيرل کے
پاس اور کوئی راستہ نہيں تھا۔ اس نے کبھی بھی ايسے موقعوں کا
فائده اٹھا کر مدد کی درخواست نہيں کی۔
پھر جينائس کو کام مل گيا اور کيرل کو گھر ميں اکيلے رہنا پﮍا۔ اب
دوباره اگرچہ اسکو باندھ کے نہيں رکھا جاتا تھا اس نے آزادی پانے
کی کوئی کوشش نہيں کی۔ رات کے وقت اسے اکثر زنجيروں کے
ساتھ ٹائيلٹ ميں باندھ ديا جاتا جہاں وه پچھلے بيڈروم ميں فرش پر
سو جاتی۔ تکليف ده تو يہ بھی تھا ليکن يہ بيڈ کے نيچے والے بکس
سے بہتر تھا۔

جينائس اپنا کام گھر ميں اٹھا التی اور کيرل کو بھی اپنے ساتھ کام پر
لگا ليتی اور اسطرح سے کمائی ميں اضافہ ہو جاتا۔ تاہم دونوں ميں
کبھی کبھارلﮍائی ہو جاتی کيونکہ عمر ميں چھوٹی ہونے کی وجہ
سے کيرل کو کيمرون کی طرف سے زياده توجع ملتی تھی اور اس
وجہ سے جينائس کو حسد ہوتا تھا۔ وه چاہتی تھی کہ کيمرون کيرل
کو جانے دے۔ کيمرون نے جينائس کی نوکری چھﮍوا دی تاکہ وه
بچوں کی طرف زياده دھيان دے سکے ،اور کيرل پھر اپنی اسی بيڈ
کے نيچے والے بکس کی زندگی ميں واپس آگئی۔ کيمرون نے اسے
قائل کرليا کہ اس نے کمپنی کو اس کی مکمل حفاظت کے پيش نظر
 30000امريکی ڈالر ديئے ہوئے ہيں جوکہ ايک بہت بﮍی مالی
قربانی ہے اس لئے اسے چاہئے کہ وه بہتر برتاؤ کرے۔ اس نے
دوباره اسے يادھانی کروائی کہ کمپنی نے اسکی کار ،گھر اور اس
کے تمام فيملی ممبرز کے ٹيليفون الئنز پر خفيہ آالت نصب کئے
ہوئے ہيں اور اسے يقين دال ديا کہ وه مدد کيلئے کسی کو ٹيليفون نہ
کرے۔
ايک دن اس نے يہ جاننے کيلئے کہ آيا کيرل اپنا مقام سمجھ چکی
ہے اس نے گلے پر بندوق رکھ دی۔ اسکو يہ بھی پتہ نہيں تھا کہ وه
لوڈڈ ہے اس نے اسکے حکم کی تعميل کی اور ٹرگر دبا ديا۔ بندوق
کے خالی چل جانے کی آواز سے اسکو جھٹکا لگا اور اسے سمجھ
لگ گئی کہ ايکدن وه اسے قتل بھی کرسکتا ہے۔ کيمرون نے چاہا کہ
کيرل اپنے پروسيوں کو خدا حافظ کہے تاکہ وه يہ سمجھيں کہ وه
واپس جنوبی کيليفورنيا جا رہی ہے۔ ان کو يہ نہين پتا تھا کہ وه
واپس اپنے ٹريلر ميں قيد ہونے جارہی ہے۔

کيرل کو اپنی فيملی کی ياد آ رہی تھی ،تو اس کی تابعداری کےانعام
کے طور پر کيمرون نے اسے اپنی بہنوں کے نام تين خط لکھنے کی
اجازت دی تاکہ وه جان ليں کہ وه زنده ہے۔ وه خط پوسٹ کرنے سے
پہلے انکے مندرجات کو پﮍھ ليتا تھا۔ وه اسکو گھر پر فون کرنے کی
اجازت بھی دے ديتا تھا اور آخرکار اس کی ايک مالقات بھی کروا
دی۔ اس نے يہ بھی کہا کہ کمپنی بہت کم اسطرح کی رعايتيں ديتی
ہے اور ان پر کﮍی نظر رکھتی ہے۔
اسکو باہر جانے کی اجازت دينے سے پہلے اس نے اسے ايک ہفتہ
اس باکس ميں بند رکھا۔ کيمرون نے اسے تمب ّيع کر رکھی تھی کہ
ہوسکتا ہے اس سے پہلے کمپنی تمہارا ٹيسٹ لے ،اور اس نے
اسے ايک عجائب گھر کے بارے ميں بتايا جہاں کمپنی نے ان
غالموں کے مرده ڈھانچے رکھے ہوئے تھے جنہوں نے وہاں سے
بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم آخر پر اس نے کہا کہ کمپنی نے
ٹيسٹ نہ لينے کا فيصلہ کيا ہے ليکن اگر اس نے کسی سے اس
صورتحال کے بارے ميں کچھ کہا تو پھر وه فوری طور پہ تجھے
دبوچ لينگے۔
 20مارچ  1981کو ساڑھے تين سال اس کی غالمی ميں رہنے کے
بعد کيمرون نے کيرل کو بتايا کہ وه يہ کہانی بتائے کہ وه اس
شخص کے ساتھ ايک کمپيئوٹر پروگرامر بن گئی ہے جس کے ساتھ
اسکی دوستی ہو گئی ہے اور پھر وه اسے اسکے والدين اور بہنوں
سے ملوانے لے گيا۔
اسکا باپ اسکو اسکے نئے "بوائے فرينڈ" جس نے اپنے آپ کو
متعارف کروانے کا انتظار بھی نہيں کو يکدم ديکھ کر اور يہ ديکھ

کر کہ وه دبلی ہوگئی تھی اور بوڑھی عورت کی طرح بدشکل لگ
رہی تھی ہکا بکا ره گيا۔ اس خوف کے پيش نظر کہ کہيں انہوں نے
اس کےساتھ اتنی دير دور رکھ کر کوئی زيادتی نہ کی ہو وه انتہائی
احتياط سے کام لے رہے تھے اور کئی سواالت نہيں پوچھے جو وه
اس سے پوچھنا چاہتے تھے۔ کيرل ان سے دوراپنے گذرے ہوئے
وقت کے بارے ميں کوئی واضع بات نہيں کررہی تھی اور ان سب
کو اکٹھا ديکھ کر خوشی سے پاگل ہورہی تھی۔ اس کو نہيں پتا تھا
کہ وه اور کتنی دير انکے ساتھ ہے ـــ اسکو اميد تھی کہ پوری ہفتہ
وار چھٹيانـــ وه بس يہی چاہتی تھی کہ وه اپنے ہر لمحے سے لطف
اندوز ہو۔
اس کی بہن نے بتايا " اس نے اس چيز کے بارے ميں کچھ نہيں
بتايا کہ وه کہاں رہی۔ اور اب وه کہاں جائيگی۔ ہم سب فکرمند تھے
کہ اسکو بٹھا کر پوچھيں کہ اسکے ساتھ کيا معاملہ ہے۔ ہميں ڈر
تھا کہيں ہم دوباره اسے کھو نہ ديں۔"
اگلی صبح وه اپنی ماں سے ملنے گئی ،جو اس کے قريب ہی رہتی
تھی اور وه اسے چرچ لے گئی تاکہ وه اسکی دوسرے رشتہ داروں
سے ملوا دے۔ اتنے ميں اس کی مالقات کا وقت ختم ہو گيا۔ "مائک"
نے کہا وه ابھی اسے لينے آرہا ہے ،صرف  24گھنٹوں کے بعد ہی
اس نے اس مالقات کا وقت ختم کرنے کا فيصلہ کرليا۔
جب وه وقت آيا کہ کيمرون واپس ريڈبلف لے جانے کيلئے آيا اس
نے اپنے اہل خانہ کو بتايا کہ وه اسکا منگيتر ہے۔ اسکی بہن نے
ان دونوں کی اکٹھے تصوير اتاری ،اسکا خيال تھا کہ اسکی بہن

خوش تھی۔ اس کو نہيں پتا تھا کہ اس کی بہن اس سے مدد کی
بھيک مانگنے کی خواہشمند تھی۔
اسکا محدود آزادی کا سال اختتام پذير ہؤا۔ کيمرون نے دوباره اسکو
بکس ميں بند کرديا اور پھر اگلے تين سال اس نے زياده وقت اسی
ميں گذارا۔ ايک دفعہ وه پاؤں کی ٹھوکر سے اسکا چٹخنی سے بند
دروازه کھولنے ميں کامياب ہو گئی اور پھر وه ڈر گئی کہ پتا نہيں
اسکے ساتھ کيا سلوک ہو اس نے کيمرون کو بتا ديا کہ اسنے کيا
کيا ہے۔ دورزے کو جو نقصان پہنچا تھا اس نے اسکی مرمت کردی
اور اسے اسکی کوئی سزا نہيں دی اور اسے زبردستی دوباره اندر
دھکيل ديا۔
اس کی صحت مزيد خراب ہو گئی۔ اس کے بال گر گئے اور وزن
بھی کم ہوگيا۔
کيرل کی عمده غالمی کے باوجود کيمرون کچھ زياده خوش نظر
نہيں آرہا تھا۔ وه مزيد غالموں کی ضرورت کی بات کرنے لگا،
جسکا مطلب تھا اسے زياده جگہ کی ضرورت تھی۔ اس سے نے
ايک کال کوٹھڑی بنانے کا فيصلہ کيا اور اسنے کيرل کی مدد سے
باہر صحن ميں ايک گھڑا کھودا۔ اس نے ديواروں پر اينٹيں لگائيں
اور فرش بھی بنا ديا ،نومبر  1983ميں اسنے اپنا کام مکمل کرليا۔
اس نے اسے اس ميں منتقل کر ديا اور جب اس ميں پانی جمع ہو
جاتا تھا تو کيمرون نے ديکھا کہ يہ کام نہيں دے رہا ايک دفعہ پھر
اس نے اسے بکس ميں بند کرديا۔
ہاں البتہ ايک چيز کا خطره بڑھ رہا تھا جس سے وه بے خبر تھا۔
جينائس کو يہ پسند نہيں تھا کہ اسکا خاوند کيرل کے ساتھ باقاعدگی

سے ہمبستری کر رہا تھا۔ اپنے غصے کو قابو ميں رکھنے کی
خاطر وه بائبل پڑھتی رہتی تھی۔ جلد ہی اس نے اسکا باقاعده
مطالعہ کرنا شروع کرديا۔ اسکو اس کارگذاری پر شرمساری کا
احساس بڑھنے لگا جو کچھ اس کے گھر ميں ہو رہا تھا۔
کيرل  27سال کی ہوگئی۔ اس کے لئے اب يہی اس کی زندگی تھی۔
اس کو ہوکرز کے ساتھ رہتے ہوئے سات سال ہو گئے تھے ،اسے
اسکا کوئی انت نظر نہيں آرہا تھا۔ اسکو دوباره کچھ آزادياں ملنی
شروع ہو گئيں ،اس کو باہر کنگز الج موٹل ميں کام کرنے کی
اجازت ملگئی۔
جينائس نے ايک مقامی چرچ ميں جانا شروع کرديا ،اور بعض
اوقات کيرل بھی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ کيمرون بھی بائبل ميں
اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا تھا ليکن اسکا مطلب صرف يہی تھا کہ
وه ان دونوں کو اپنی ملکيت ميں رکھ سکے۔ وه کہا کرتا تھا کہ يہ
بندوبست خدا کی مرضی کے مطابق ہے بشمول اپنے ان کاموں کے
جو اس نے ان دونوں کے ساتھ جنسی صحبت کے سلسلے ميں
جاری رکھے ہوئےتھے۔ ان کے پاس اسکا کوئی حل نہيں تھا
سوائے اسکے کہ بائبل ميں لکھی ہوئی اس کہانی کا سہارا ليں
جسميں ابراہيم ،ساره اور ہاجره کا ذکر ہے۔
پھر بھی ،جينائس جانتی تھی يہ صورتحال اخالقی اعتبار سے غلط
ہے ،اس لئے وه ہدايات حاصل کرنے کی غرض سے پاسٹر فرينک
ڈيبنی اور چرچ کے دوسرے ممبران کے پاس گئی۔ بجائے اسکے
کہ وه پوری روئيداد سناتی اسنے اسے تين لوگوں کے درميان ايک
ّلو سٹوری بنا کر پيش کيا۔ ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا

اسے نہيں مانے گا۔ اس سرزنش نے کام کرنا شروع کرديا اس نے
اس کے بارے ميں سوچا اور ايک منصوبہ بنايا۔
9اگست  1984کو جينائس نے کنگز الج سے کيرل کو اپنے ساتھ
ليا۔ اس نے اسے بتايا کہ کمپنی کا کوئی وجود نہيں ہے اور کوئی
سليوری کنٹريکٹ نہيں ہے ـــ يہ تمام جھوٹ تھا۔ کيرل نے يہ بات
سنی اور جان ليا کہ اب کيمرون سے اسکا کوئی بندھن نہيں ہے۔
اس نے فوری طور پر اپنی نوکری چھوڑ دی اور جينائس کے ساتھ
نکل کھڑی ہوئی۔ اس نے ايک رات اور قيام کيا اور کيمرون سے
اجازت مانگی کہ وه اور جينائس اکٹھے سونا چاہتی ہيں۔ اس نے
بات مان لی۔ انہوں نے اس وقت کا استعمال کيرل کے فرار کی
منصوبہ بندی ميں استعمال کيا جس پر اگلے دن عمل ہونا تھا جب
کيمرون کام پر گيا ہؤا ہوتا۔
کيرل نے رورسائيڈ ميں اپنے باپ سے رابطہ کيا تاکہ وه گھر واپس
آنے کيلئےٹکٹ خريدنے کيلئے پيسے دے۔ اس نے اسے فورآ تار
بھيج دی۔ ٹکٹ کو ہاتھ ميں ليکر اس نے بس سٹيشن پر سے
کيمرون کو فون کيا۔ اس نے اسے بتايا کہ اسے پتہ چل گيا ہے کہ
وه جھوٹ بولتا رہا ہے لہذا اب وه جا رہی ہے۔ کيمرون چاليا ليکن
کيرل اپنا حقيقی نام واپس حاصل کر چکی تھی اور اب اسے روکا
نہيں جاسکتا تھا۔ اس نے سات سال کی ج ّبری غالمی سے نجات
حاصل کرلی تھی اور اب وه دوباره اپنی زندگی کی تالش ميں نکل
کھڑی ہوئی تھی۔
" ميں بس پر بيٹھی اور اسے چھوڑ آئی۔"

ذھن کو ہال کے رکھ دينے والی اس کہانی سے ہميں ملنگنينٹ نارسسٹ
کے ذھن کی ايک جھلک ملتی ہے اور ان کے شکاروں کی نفسيات کی
بھی۔ اس کے ادراک کے بعد ہميں اسکی سمجھ آنا شروع ہو جائيگی کہ
فرقے کس طرح کام کرتے ہيں اور انکے پيشواؤں کے پيچھے کونسی
طاقت کارفرما ہوتی اور کيوں فرقہ پرست انکی بے منطقی اور معيوب
مطالبات کو مانتے ہيں۔
سوشيوپيتھ جارہيّت کے ذريعے اپنے شکار پھانستا ہے۔ ملنگنينٹ
نارسسّٹ روحانی پيشواء بہشتی جزاؤں کے اللچ ميں شکار کرتے ہيں۔
اوّ الذکر انکو جسمانی طور پر قابو کر کے رکھتا ہے اور آخرالذکر
نفسياتی طور پر اپنے جال ميں پھنساتا ہے۔ دونوں ہی خوف کی طاقت
کے ذريعے اسکی قوّ ت ارادی کو مفلوج کرديتے ہيں۔
سليوکمپنی کی کہانی کا کوئی مقصد نہيں۔ کيرل ايک بالغ عورت تھی۔
عام حاالت ميں اس کو اس پر اعتبار نہيں کرنا چاہئے تھا۔ اس نے
کيمرون کی بات پر اسلئے يقين کرليا کيونکہ اس کی آزادی کو اس سے
چھين ليا گيا تھا ،حقيقی دنيا سے التعلق اور وحشيانہ سزاؤں کو سہتے
سہتے اس کا دماغ ماؤف ہو گيا تھا اور اوپر سے جينائس بھی کيمرون
کا ساتھ دے رہی تھی۔
يہ ہيں وه بنيادی عناصر جس کی وجہ سے فرقہ پرست عقل کے
برعکس اور معيوب تعليمات پر ايمان رکھتے ہيں۔ فريضہ جہاد پر غور
کريں۔ مسلمانوں کو يہ بتايا جاتاہے بہترين عبادت يہ ہے کہ آپ آ mکی
راه ميں جنگ کرو اور ان لوگوں کو قتل کردو جو  Vکو نہيں مانتے۔
کوئی بھی ذيعقل شخص اسے ايک برائی سمجھے گا۔ ليکن مسلمانوں
کی دليل کو سمجھنے کی اہليّت مفلوج ہو چکی ہے۔ انسانوں اور وحشی

جانوروں ميں جو فرق ہے وه ہے عقل کا استعمال۔ مسلمانوں ميں يہ
صالحيّت ناپيد ہے۔
مجھے غصے سے بھرے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے التعداد
دھمکی آميز ای ميلز موصول ہوتی ہيں۔ ان ميں جو چيز بڑے تواتر سے
پائی جاتی ہے وه ہے دوزخ کا خوف۔ يہاں تک کہ پڑھے لکھے مسلمان
بھی اس نامعقول خوف سے مبرّ ا نہيں ہيں جو کہ بچپن سے ہی انکے
دلوں ميں ڈالديا جاتا ہے۔ اگر فوبيا ايک نامعقول خوف ہے تو دوزخ کے
عذاب والے فوبيا کے بغير اسالم کا کوئی وجود نہيں۔
پھر ايک کنفرميٹی فيکٹر بھی ہے۔ جو کچھ بھی قرآن ميں لکھا ہر
مسلمان اسے سچ سمجھتا ہے اسلئے بے ہوده ،فاسد اورپرتشد ّد قرآنی
تعليمات کو بھی کنفرمٹی مل جاتی ہے۔ فرقہ پرست اپنی پرکھ کو بھی
قرآن کے مقابلے ميں غلط سمجھنا شروع کرديتے ہيں۔
 1950ميں سولومن ايش نامی ايک ماہرنفسيات نے ايک تجربے کی رو
سے ثابت کيا کہ کيسے لوگ اپنی رائے کو گروپ کے رائے سے
مختلف ہونے کے باعث مسترد کرديتے ہيں۔
اس نے اپنے فاعلوں کو چند چھوٹی بڑی سيدھی الئنوں سے بنا ہؤا ايک
عکس دکھايا۔ پھر اس نے انہيں ايک ايسا عکس دکھايا جسميں ايک ہی
الئن تھی اور وه ان الئنوں ميں سے کسی ايک کے برابر تھی اور پھر
ان سے کہا کہ وه اس الئن کو تالش کريں۔ فاعلوں کو صحيح جواب
دينے ميں کوئی دقعت نہيں ہوئی جبتکہ اداکاروں کے ايک گروپ نے
ان کی جگہ لےلی اور ايک سازش کے تحت اداکاری کرتے ہوئے ايک
غلط جواب کو سامنے لے آئے۔ فاعل اس صورتحال ميں اپنی توجّ ع کو
منتشر کر بيٹھے اور دوسروں کے ديئے ہوئے جواب کو درست

سمجھنے لگے۔ اس تجربے کو چند دفعہ دہرانے کے بعد فاعلوں کی
اکثريت انکے ديئے ہوئے جواب کو کنفرم کرنے لگے اور غلط جواب
دے ديا۔ ايش کے فاعلوں ميں سے  ٪29نے اس بوگس اکثريت کا ساتھ
دينے سے انکار کرديا۔ ہر کوئی ہجوم سے عليحده کھڑے ہونے کی
جرآت نہيں کرسکتا۔

سٹاک ہوم سنڈروم
سائيکوپيتھ اور روحانی پيشواء اپنے پيروکاروں پر جو اثر چھوڑتے ہيں
وه اسقدر مظبوط ہوتا ہے کہ وه فرار اختيار کرجانے کے بعد بھی اس
کے اثر سے باہر نہيں نکلتے۔ ايسا لگتا ہے کہ يہ ستمزده لوگ ان
لوگوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ بنا ليتے ہيں جنہوں نے انہيں اپنا غالم
بنا رکھا ہوتا ہے۔
کيرل واپس اپنے والدين کےپاس آگئی مگر اس نے حکام کو اس
کے بارے ميں ايک لفظ بھی نہيں بتايا جو اسکے ساتھ ہوتا رہا۔ اس
نے اپنے اہل خانہ سے بھی اسکے بارے ميں کچھ نہيں کہا اور
اسکا جينائس ہوکر کے ساتھ فون پر رابطہ برقرار رہا۔ جينائس نے
اس سے کہا کہ وه خاموش رہے اس وقت تک کہ جب وه خود کسی
نتيجے تک نہيں پہنچ جاتی۔ کيمرون اس ڈراتا رہا ليکن وه اسے
چھوڑ دينا چاہتی تھی۔
کيمرون اور جينائس پہلے عليحده ہوگئے تھے اور بعد ميں پھر
اکٹھے ہوگئے۔ پھرانہوں نے کيرل کا انکے گھر ميں رہنے سے
متعلقہ تمام شہادتيں تلف کرنا شروع کرديں۔ جب بھی کيرل نے فون
پر رابطہ کيا کيمرون نے اسکی واپسی کی بھيک مانگی مگر اس

نے انکار کرديا۔ ليکن اس نے ہربار ہوکرز کو يقين دہانی کروائی کہ
وه پوليس کو کچھ نہيں بتائيگی۔
جب اس نے اپنے آگ پر سے گذرنے والی اس آزمائش کے بارے
ميں اپنے والدين کو کچھ اشارے ديئے تو انہوں نے اسکو تحريک
دی کہ وه ايسے لوگوں کو جيل بھيجوائے۔ اس کے کزنز نے ہوکرز
کو فون پر دھمکياں ديں۔ کيرل نے کيمرون کو فون پر بتايا کہ اس
نے اسے معاف کرديا ہے اور اسکيلئے دعاگو ہے کہ وه اپنے
گناہوں سے بھرپور زندگی سے توبہ کرلے۔ اس سے زياده اس نے
اس کے ساتھ کچھ نہيں کيا۔
کيمرون نے کيرل کو جن اذيتوں سے گذارا اسکو ذھن ميں رکھتے ہوئے
اسکا کيمرون کو معاف کردينا کچھ ججچتا نہيں۔ ہوکرز خطرناک لوگ
تھے۔ کيمرون نے کيرل کو بتايا تھا کہ اسنے پہلے بھی ايک لﮍکی کو
قتل کيا ہے۔ جينائس نے بھی اس سٹوری کو کنفرم کيا۔ يہ جوڑا معاشرے
کيلئے خطره ہے۔ کيوں کيرل نے پوليس کو اطالع نہيں دی؟
پھر جينائس نے کيمرون کو دوباره چھوڑ ديا ،اور اس دفعہ ہميشہ
کيلئے۔ وه چاہتی تھی کہ وه کسی سے بات کرے اور اس کام کيلئے
اسنے ايک ڈاکٹر کے آفس ميں کام کرنے والی ايک ريسپشنسٹ کا
انتخاب کيا۔ اس نے تقريبآ دو گھنٹے تک اس سے بات کی اور
ريسيپشنسٹ نے سوچا شايد وه اس سے مدد مانگ رہی ہے۔ اس نے
جينائس کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وه سب کچھ بتا دے جو اسکو
مشکل ميں ڈالے ہوئے ہے اور سچ اگل دے۔ ايک شخص کو بتا دينے
کے بعد اور اس بات پر خوفزده ہوجانے کے بعد کہ اسکی دونوں
بيٹيوں کے ساتھ کيا ہوگا جينائس سيدھی پاسٹر کے پاس چلی گئی

اور اس کے سامنے اپنے گناه قبول کرلئے۔ وه ششدر ره گيا اور
اسکی اجازت سے اس نے پوليس کو فون کرديا۔
جينائس نے پوليس کو ايک اور جوان لﮍکی کے بارے ميں بتايا جس کو
اس نے کافی حد تک اسی طرح اغوا کيا ،ليکن چونکہ وه اس کی بات
نہيں مان رہی تھی اور مسلسل چالئے جارہی تھی اس لئے کيمرون نے
اسکی زبان کاٹ دی اور گال گھونٹ کر ہالک کرديا اور کہيں دور جاکر
اس کو زمين ميں گاڑديا۔ جس طرح کی نشانياں جينائس نے بتائيں اس
سے ملتی جلتی ايک جوان لﮍکی غائب تھی ليکن پوليس اس کی الش
تالش نہيں کرسکی اسلئے کيمرون کو اس جرم سے بری کرديا گيا۔
جينائس نے کيرل کے بارے ميں بتايا کہ کيسے اسکے خاوند نے
اس لﮍکی کا برين واش کر کے اپنے بس ميں کرليا۔ اس نے مزيد
تفصيالت بھی فراہم کيں اه کيسے اس نے اس کے ساتھ ملکر سارے
ثبوت مٹائے اور پھر کھوجيوں نے کھوج کرنی شروع کی۔ ايک ٹيم
نے پﮍوسيوں سے پوچھ گچھ کی جنہوں نے بﮍے اسرار کے ساتھ
کہا کہ کيمرون ايک "عمده" "،نارمل "،اور "خوش مزاج" شخص
تھا اور جب ايک پوليس آفيسر نے کيرل سے بات کی تو اس نے بﮍی
گھبراہٹ کے ساتھ التعلقی کا اظہار کيا۔ اس نے جينائس کی کہانی کی
تصديق کی ،ليکن ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی نے اصل مسئلے کو سمجھ
ليا :ر ّورسائيڈ آکر کيرل کے پاس وافر موقع تھا کہ وه اس کے چنگل
سے آزاد ہو جاتی ،مگر اس نے پوليس کے ساتھ رابطہ تک نہيں کيا۔
ٹرائل کے دوران کيرل کی وضع قطع سے بالکل نہيں لگ رہاتھا کہ وه
کوئی انتقام لينا چاہتی ہے اور يہاں تک کہ پراسيکيوشن کو ڈر تھا کہ يہ
مقدمہ خارج کر ديا جائيگا۔ پراسيکيوشن کويہ چيز پريشان کررہی تھی

جب انہوں نے ايک ٹيپ ميں کيرل کو يہ کہتے سنا کہ وه کيمرون سے
پيار کرتی ہے۔ خوشقسمتی سے جج نے فيصلہ کيا اس جرم کے خالف
کافی شہادتيں موجود ہيں اور اس نے کيمرون ہوکر کو مجرم ٹھہرايا اور
اسکو  104سال کی قيد کا حکم سنايا۔  2022ميں وه پيرول کا مستحق ہو
گا۔
ميں کچھ ايسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ترک اسالم کے بعد بھی محمد
سے وفاداری رکھتے ہيں۔ حسن ايک ايسا شخص ہے جس کے ساتھ ميں
 1999ميں آن الئن تھا۔ وه ايک اسالمی مدرسے ميں ٹيچر تھا اور ميرے
ساتھ مباحثے کے دوران وه اسالم کا دفاع کيا کرتا تھا۔ کچھ سالوں کے
بعد اس نے اسالم ترک کرديا۔ پھر ميرے ساتھ اسکا تعلق دوستانہ ہوگيا۔
بہت سارے مواقعوں پر اس نے مجھے سمجھايا کہ وه محمد پر برسنا
چھوڑ دے۔ جب ميں نے اسکو ايک آرٹيکل بھيجا جو ميں نے محمد کے
بدعملی ميں سجے بچپنے کے بارے ميں لکھا تھا تو اسنے اس قتل عام
کرنے والے شخص سے ہمدردی کا اظہار کيا۔ درحقيقت تمام مجرموں کا
بچپن تکليف ده رہا ہوتا ہے۔ يہ ان کے جرائم کی وجہ تو بيان کرسکتا ہے
مگراسکی وجہ سے اس مجرم کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اسکے جرائم
کو جائز تصور کرنا ايک غلطی ہوگی۔ جب کوئی محمد کے بارے ميں
سخت الفاظ استعمال کرتا تو حسن غصے ميں آجاتا اور يہی نہيں کہ
کبھی اس نے اس بات ميرا مشکور ہؤا ہو کہ ميں نے اسے ذھنی آزادی
دلوائی وه ميرے خالف طعنہ زنی اور بد کالمی کا مظاہره کرتا رہا۔ اس
نے ايک نئی سائٹ شروع کی جس پر وه بﮍے دھيمے انداز ميں قرآن
کے کچھ حصوں پر تنقيد کيا کرتا تھا اور ابھی تک اس حقيقت کو قبول
نہيں کرسکا کہ محمد ايک انتہائی برا شخص تھا جيسا شايد ہی اس دنيا
کبھی پيدا ہؤا ہو۔ اسکی وفاداری محمد کے ساتھ زياده تھی جس نے

اسکے ذھن کو غالم بنايا بہ نسبت مجھ سے کہ کہ جس نے اسے اس
غالمی سے نجات دلوائی۔ اگرچہ حسن جيسے لوگ کم کم ہی ہوتے ہيں
مگر يہ ايک مثال ہے کہ کيسے انسان کی برين واشنگ کی جا سکتی
ہے۔
کسی شخص کا ايسے شخص سے وفاداری نبھانے کے ناقابل توضيع
فعل کو جس نے اسے جبس بيجا ميں رکھا ہؤا ہو اسے سٹاک ہوم سنڈروم
کہتے ہيں۔  1974ميں پيٹريشيا ہرسٹ ميں ايک کھاتے پيتے گھرانے کی
ايک  19سالہ لﮍکی کو اغوا کرليا گيا۔ اس عرصے کے دوران جب وه
اغوا کننده کی قيد ميں رہی اسنے اسکے ساتھ اتنا وفاداری کا رشتہ قائم
کرليا کہ اس نے ايک بينک لوٹنے ميں اسکی مدد کی۔
ايک ايسا شخص جسکی زندگی ايک فرقے کے گرد ہی گھومتی ہو
اسکی برين واشنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ فرقہ پرست ايک غلط مقام پہ
کسی پيشواء سے وفاداری کا رشتہ بنا ليتے ہيں۔ آپ اس وقت تک آزاد
نہيں ہوتے جبتک آپ اس امر کو جان نہيں ليتے کہ جس شخص سے آپ
وفاداری نبھا رہے ہيں وه آپکو اپنا غالم بنانے ميں مصروف ہوتا ہے اور
وه ايک ايسی ب ّدروح ہے جسے آپکی ہمدردی نہيں بلکہ آپکے قہر کی
ضرورت ہوتی ہے۔
کرس ہيچر نامی ايک ماہرنفسيات کو پراسيکيوٹر نے اوپر بيانکرده کيس
ميں تصديق کيلئے باليا گيا تو اس نے جيوری بتايا کہ کيسے مائنڈ
کنٹرول اپنا کام کرتا ہے۔ اس نے ) sadomasochismايک ہی شخص
کا بيک وقت کسی کو تکليف ديکر خوش ہونا اور خود کو بھی تکليف
ميں رکھ کر خوش ہونا( کے علم الحرکيات کی رو سے بتايا کہ مقتدر
اور مطيع شخصيات کا آپس ميں کيا تعلق ہوتا ہے ،خصوصی طور پر

اپنے "آقا" کيلئے اس کی ہر خواہش کے سامنے سر تسليم خم کرنے کی
ولولہ انگيزی۔ ہيچر نے ايسے اثرات کے بارے ميں بات کی جن کا تعلق
يکايک اغوا ہوجانا ،مار ديئے جانے کی دھمکياں ،ايک اندھيرے مقبرے
ميں قيد ہو جانے جيسے واقعات سے ہے اور يہ کسطرح روشنی ميں
ہونے والے معموالت کو تحس نحس کر ديتے ہيں۔ جسمانی بدعملی،
جسمانی اعضاء کو اپنی مرضی سے حرکت دينے کی ممانعت ،اور کسی
سےبات کرنے کی سہولت کے نہ ہونے جيسے عوامل کے مجموعی
تاثر نے کيرل کی قوت ارادی کو ختم کر ديا۔ بالفاظ ديگر ،اس کی اقدار،
اسکی شناخت اور اسکا دنيا کو ديکھنے کا انداز مکمل طور پر تبديل ہو
گيا۔
اسالم ميں بہت سے واہيات مگر بﮍے سخت قوانين بھی اسی مقصد
کے حامل ہيں۔ مندرجہ ذيل اقتسابات اس عورت کے شہادتی بيان سے
لئے گئے ہيں جس نے اسالم قبول کرليا اور پھر اسے سمجھ آئی کہ
کيسے اسکو شرعی فرائض کی بجا آوری ميں مشکالت کا سامنا ہے۔ اس
نے لکھا " ،مجھے آدھی رات کو اٹھنا پﮍتا ہے ،غسل کرنا اور پھر نماز
کی ادائيگی ) کيونکہ نماز کی ادائيگی نيند سے بہتر ہے(اور پھر سونا
اور اپنی زندگی کو اس ڈھنگ سے بسر کرنا کہ ميری نيند بھی پوری
نہيں ہوتی ہے۔ ميرا ايک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ جب ميرا بچہ اجازت ديتا
ہے کہ ميں تھوڑا اونگھ لوں يا سو جاؤں تو اسوقت نماز کا وقت ہو جاتا
ہے ،ميں بچے کو چينختا بھی نہيں چھوڑ سکتی جب وه مجھے پکار رہا
ہوتا ہے اس وقت مجھے غروب آفتاب سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے نہيں
تو مجھے گنہگار ہونے کا دھﮍکا لگا ہوتا ہے اگر ميں نے وقت پر نماز
نہ ادا کی۔ ايک ماں کيلئے يہ بہت تھکا دينے واال عمل ہے تو ميرے لئے
الزمی ہوتا ہے کہ ميں اسوقت سو لوں جب ميرا بچہ سو رہا ہوتا ہے

نہيں تو ميں بالکل سو نہيں سکوں گی۔ يہ ٹھيک کيسے ہوسکتا ہے جب
ميں خود شديد عاللت کی شکار ہوجاؤں اور ميری صحت بری طرح
خراب ہو جائے اگر ميری نيند پوری نہ ہو؟ يہ کيسے ميری زندگی
کيلئے فائده مند ہو سکتا ہے؟"
مندرجہ باال قصہ تو محض ايک ٹوکن ہے اس نفسياتی جال کا جو محمد
نے اپنے بدبخت مقت ّديوں کو پھنسا کر انکی قوت ارادی اور انفراديّت کو
پامال کرنے کيلئے بچھايا تھا۔ مسلمانوں کا کسی اور روح کی مدد يا
اسکے ساتھ رحمدلی سے پيش آنے جيسے اعمال سے کوئی تعلق نہيں۔
اگر وه ايسا کرتے بھی ہيں تو يہ انکے عقيدے کا مطالبہ نہيں۔ بطور
مسلمان انکا ا ّولين مقصد مذھبی عبادات کی بجا آوری ہے ،کسطرح انکی
نماز قضا نہ ہو ،وضو کيسے کرنا ہے ،بيت الخالء ميں کيسے جانا ہے،
اور اسکے اندر داخل ہوتے وقت کيا پﮍھنا ہے اور کسطرح اپنے آپکو
پاک کرنا ہے۔ يہ سارا حالل اور حرام کا تانا بانا ہے ،اور حصول ثواب
کی خاطر تکليفيں برداشت کرنا ہے۔ جتنی زياده آپ تکليف برداشت
کرينگے اتنا ہی زياده آپکو اس کا اجروثواب مليگا! يہ مسلمانوں کی
مذھبيّت کی انتہا۔ يہ اسالم کی اخالقی اقدار کا حاصل ہے۔ تکاليف =
ثواب۔
مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اس سمت ميں کی جاتی ہے کہ وه اپنی
شناخت اور انفراديّت کو کھو ديں اور اپنی ذات کی نفی کو قبول کر ليں۔
رومی نے کہا ہے " ،کتنی دير تک تم اپنے کپﮍوں کی فکر کرتے رہو
گے؟ اپنے جسم کی نفی کرديں تو پھر آپکو کپﮍوں کی ضرورت نہيں ہو
گی۔" مسلمانوں کيلئے روحانيّت يہ سب سے بﮍا ذريعہ اظہار ہے۔

فرقے زندگی کی کمقدری کرتے ہيں۔ وه جسم کومحض ايک "کنٹينر"
سمجھتے ہيں اور حقيقی "وجود" صرف روح ہے۔ مسلمانوں کيلئے
زندگی کی کوئی اہميّت نہيں ہے ــ ہی صرف امتحانگاه ہے۔
ايک اسرائيلی ماں ،جسکے شيرخوار بچے کی زندگی بچانے کيلئے ايک
اسرائيلی يہودی کی  55000امريکی ڈالر کی خيرات کا شکرگذار ہونا
چاہيئے ،نے زندگی کی بے وقعتی کے بارے ميں اسالمی نظريئے کو
بﮍی فصاحت سے بيان کيا۔
بچے کا عالج کيا جارہا تھا اور اسے بون ميرو ٹرانسپالنٹ کی ضرورت
تھی۔ چينل  10نيوز کے غزه کے شلومی ايلڈر نامی کورسپونڈينٹ کو اس
اپريشن جسکو " قيمتی زندگی" کا نام ديا اس کی ڈاکومينٹری بنانے کی
ذمہ داری سونپی۔ ليکن جب وه رياضہ ابو مصطفے نامی بچے کی ماں
سے مال تو اسے ايک تکليف ده خودکالمی کا سامنا کرنا پﮍا جو اس نے
شہيدوں کے کلچر کے بارے ميں شروع کر دی اور اس ٹرانسپالنٹ کے
اس پيچيده عمل کے دوران يہ تسليم کيا کہ وه چاہے گی کہ اسکا بچہ
يروشلم ميں جاکر خودکش بمبار کا معرکہ سرانجام دے۔

اس نے اعالن کيا" ،يروشلم ہمارا ہے ،ہو سب لوگ يروشلم کيلئے ہيں،
ساری قوم ،صرف ايک ملين نہيں ،ہم سب۔ کيا تم سمجھ رہے ہو اسکا
مطلب؟ــ ہم سب؟"
اس نے اس چيز کی بھی وضاحت کی جو کچھ اسکے ذھن ميں ہے۔

"ہمارے لئے موت ايک قدرتی چيز ہے ،ہميں موت کا کوئی خوف نہيں
ہے ،ايک چھوٹے سے شيرخوار بچے سے ليکر ايک بوڑھے شخص
تک ،ہم سب لوگ يروشلم کی خاطر اپنی جانيں قربان کر دينگے۔ ہم يہ

سمجھتے ہيں يہ ہمارا يہ حق ہے۔ تم غصہ کرنے کی آزادی رکھتے ہو
تو غصہ کرتے رہو۔"

ايلڈر نے پوچھا " ،تو پھر تم اپنے بيٹے کی زندگی بچانے کی کوشش
کيوں کررہی ہو،اگر آپ يہ کہتی ہو تم لوگوں کيلئے موت ايک عام سی
بات ہے۔" وه اس پے مسکرآئی اور کہا " ،يہ معمول کی بات ہے۔ زندگی
انمول نہيں ہے۔ زندگی انمول ہے مگر ہمارے لئے نہيں۔ ہمارے لئے،
زندگی کچھ نہيں ،کوئی چيز بھی نہيں۔ اسی لئے ہمارے پاس بہت سارے
خودکش بمبار ہيں۔ وه موت سے نہيں ڈرتے۔ ہم ميں سے کوئی بھی نہيں،
يہاں تک کہ ہمارے بچے بھی موت سے نہيں ڈرتے۔ ہمارے لئے يہ
فطری ہے۔ جب محمد ٹھيک ہو جائيگا تو ميں ضرور چاہوں گی کہ وه
شہيد بنے۔ اگر يہ يروشلم کيلئے ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہيں۔ تمہارے
لئے يہ ايک مشکل بات ہے۔ ميں جانتی ہوں؛ ہمارے لئے يہ قابل ستائش
ہے اور خوشی کی بکت ہے جب کوئی شہيد ہوتا ہے ،ہمارے لئے
شہادت بﮍے فخر کی بات ہے۔"
بہت سے فرقوں کی طرح اسالم بھی موت پرستی واال فرقہ ہے۔ مسلمان
کی ساری سوچوں کا محور موت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پﮍتا ہے کہ
اسکو يہ بتايا گيا ہے کہ جنت ميں جلدی جانے کايہ طريقہ ہے کہ کسی
کو مارديا جائے۔
سٹاک ہوم سنڈروم محبوس ہونے کے دوران دباؤ کے تحت عمل ميں آتا
ہے ،جہاں ٹارچر کے ساتھ بے يقينی اپنی انتہا پر ہو۔ مسلمان کی تمام
زندگی غيريقينی صورتحال سے بھری پﮍی ہے۔ ايک مسلمان کو کبھی
يقين نہيں ہوتا کہ اس کا ﷲ اس سے راضی ہو گيا يا نہيں اور کيا وه
دوزخ ميں پھينکا جائيگا۔

اس بے يقينی کی بنياد قرآن ميں رکھی گئی ہے۔ اگرچہ متعدد بار محمد
نے دعوی کيا ہے کہ روز قيامت وه ﷲ کے برابر بيٹھ کر قادرمطلق کو
سفارشات کريگا کہ کسے بخشنا ہے اور کسے نہيں اور کچھ اور
موقعوں پر اسکا کہنا ہے کہ اسے خود نہيں پتہ کہ اسکے ساتھ کيا ہونے
واال ہے۔
کہھ دو کہ ميں کوئی نيا پيغمبر نہيں آيا۔ اور ميں نہيں جانتا کہ
ميرے ساتھ کيا سلوک کيا جائيگا اور تمہارے ساتھ کيا۔ ميں تو
اسکی پيروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے اور ميرا کام تو
اعالنيہ ہدائت کرنا ہے۔ )قرآن (46:9
يہ بات ايک حديث کے ذريعے بھی کنفرم ہوتی ہے جس ميں اس نے کہا۔
" ﷲ کی قسم اگرچہ ميں ﷲ کا نبی ہوں پھر بھی مجھے نہيں پتا کہ ﷲ
ميرے ساتھ کيا سلوک کريگا۔" نوٹ فرمائيں ،اوپر بيان کرده آيات سورة
 48کی آيت  1تا 2کے برعکس ہيں جس ميں محمد نے يہ دعوی کيا ہے
کہ اس کے مستقبل ميں ہونے والےتمام گناه معاف کر ديئے گئے ہيں۔
نجات کے بارے ميں جو چيز بہت يقينی ہے وه ہے جہاد ميں حصہ لينا
اور خصوصی طور پر شہيد ہو جانا۔
اغواء کا شکار ہونے والے ،بدعملی کے شکار جيون ساتھی اور عقوبتيں
سہنے والے قيدی زياده آسانی سے سٹاک ہوم والے معاملے کا حصہ بن
سکتے ہيں اور ايسا ہی فرقہ پرستوں کے ساتھ پيش آتا ہے۔ ايسا لگ رہا
ہوتا ہے کہ مغوی اپنے اغواء کنندے سے مانوس ہو گيا ہے اور اسکے
ساتھ اسی دوران جو بدعملی روا رکھی جارہی ہوتی ہے اس ميں اسکی
رضا شامل ہوتی ہے۔ ايسا بھی ہوتا ہے کہ وه خود کے قابو کرنے والے

سے شفقت کااظہار کررہے ہوتے ہيں اور باہر سے آنے والے اس بات
پر حيرانگی ميں پﮍ جاتے ہيں کا اسطرح کے سلوک کی کيا حقيقت ہے۔
مسلمان ابتدائی طور پر اسالم کے شکار ہيں ،اور پھر بھی بہت ہی
تھوڑے اسکی سمجھ رکھتے ہيں۔ وه اسکا دفاع کرتے ہيں اور اگر کوئی
ان کی مدد کرنا چاہے تو اسے کتے کی طرح پﮍ جاتے ہيں۔
کيتھرين ريمزلينڈ کہتی ہے " جن ماہرين نے اس معاملے کی چھان بين
کی ہے انکا کہنا ہے کہ ايسا لگتا ہے کہ يہ لوگ "منجمد" ہو جاتے ہيں
تاکہ مزيد ٹارچر سے بچ سکيں اور اسکی تابعداری اختيار کر ليتے ہين
جس نے انہيں باندھ رکھا ہوتا ہے۔ اور اگر جبّر کرنے واال شخص انکی
بنيادی ضروريات کا خيال کرنا شروع کردے تو يہ ستم رسيده لوگ
انسيّت سے انکے ممنون ہو جاتے ہيں۔ اسطرح کے لوگ کسی قسم کی
تجويز کو شک کی نظر سے ديکھتے ہيں ،انکی دنيا اتنی سکﮍ چکی
ہوتی ہے کہ وه پھانسنے والے سے ہی ہمدردی کے احساس کے عادی
ہو جاتے ہيں۔ اپنے پھانسنے والے سے ہی اپنی شناخت بناتے ہوئے اور
يہ ديکھ کر کہ راه فرار ناپيد ہے تو يہ بﮍ ا آسان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ
انکے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اسے دل سے قبول کر ليں اور نوبت يہاں تک
پہنچ جاتی ہے کہ وه ايسی اداکاری کرنا شروع کر ديتے ہيں کہ جيسے
وه اپنے پھانسنے والے سے محبت کرنے لگے ہيں۔ وه اس کوشش ميں
لگ جاتے ہيں کہ انکی باقی مانده زندگی اگرچہ وه کتنی غير محفوظ ہے
وه زياده آرام اور اطمينان سے گذر جائے۔"
مسلمانوں سے زياده اور کوئی اس جال ميں پھنسا ہؤا نہيں۔ مسلمانوں کو
پکا يقين ہے چاند ديوتا ﷲ ہی واحد خدا ہے؛ اور وه انکے ذھنوں کو پﮍھ
سکتا ہے اور وه ہر بات کا ريکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے اور اسنے ايک

ٹارچر ہاؤس بنايا ہؤا ہے جہاں وه ان لوگوں کو سزا ديگا جومحمد پر
شک کرنے کی جرآت کريں گے انکے لئے بﮍا سخت اور ہميشہ رہنے
واال عذاب موجود ہے۔ اسقدر خوفناک صورتحال ميں کيسے کوئی اس
پر شک کريگا؟ اور شک کئے بغير کيسے کوئی سچ جان سکتا ہے؟
انسان کی عظمت اسی صالحيّت ميں ہے کہ وه شک کرسکتا ہے اور اس
ميں نہيں کہ وه اندھی عقيدت کا مالک ہے۔
 Huitzilopochtliکی طرح ﷲ بھی بہت ظالم اور خون کا پياسا ہے۔ تم
اس خوفناک خدا کے مخالف نہيں ہو سکتے۔ ايزٹکز اپنے خدا سے محبت
کرتے ہيں۔ انہوں نے قربان گاه پر التعداد جانوں کی قربانی دی۔ ﷲ کی
قربان گاه پر بھی کروڑوں جانوں کی قربانی دی گئی اور يہ گنتی جاری
ہے۔
اسميں عقل کی کوئی بات نہيں کہ ، Huitzilopochtliکالی اور ﷲ
جيسے برے خداؤں سے محبت کی جائے۔ ان خوفناک خداؤں کے ساتھ
محبت اس لئے نہيں کی جاتی کہ وه اس کے قابل ہيں بلکہ اس لئے کہ ان
سے ڈرا جاتا ہے۔ سب باتيں ايک طرف ،عقلمندی تو اسی ميں ہے کہ
تيالب ميں ره کر مگرمچھ سے بير نہيں رکھا جاسکتا۔ پيچيدگی دراصل
انسان کی نفسيات ميں ہے۔
ليکن مگرمچھ کے برعکس ديوتا انسانی خياالت کے تراش کرده بت ہيں۔
انکا کوئی حقيقی وجود نہيں اس کی مثال ايسے ہی ہے کسی بچے کے
بستر کے نيچے جن بھوت ہوتے ہيں۔ تاہم ،جب تک انکو سچ ماننے
والے لوگ موجود ہيں وه تباہی مچاتے رہينگے اور انکے نام پر بدی کا
عمل جاری رہيگا۔ ديوتاؤں کے پجاری اپنے ہی تخيّالت کے قيدی ہيں۔
صرف سچ ہی انکو اس قيد سے آزاد کروا سکتا ہے۔

فرقوں ميں کشش رکھنے والے لوگ
کيمرون کی بيوی جينائس کا ر ّويہ بھی سوچ طلب ہے۔ وه ايک کمزور
خودی والی عورت تھی۔ وه اپنے مرد کے ساتھ زندگی گذارنے کی خاطر
کچھ بھی کرسکتی تھی۔ حاالنکہ وه خود بھی ستمزده تھی پھر بھی اسنے
کيرل اور ايک اور لﮍکی کو اغواء کرنے مين اپنے خاوند کی مدد کی۔
پہلی لﮍکی کے قتل ميں بھی وه ملوث تھی اور کيرل کے ساتھ بدسلوکی
ميں بھی۔ جينائس نے کيرل کی رہائی ميں مدد اس کے ساتھ رحمدلی کی
بنا پر نہيں کی بلکہ اس لئے کہ وه اس سے حسد کررہی تھی۔
جو لوگ اسالم قبول کرنے کی طرف راغب ہوتے ہيں انکی نفسيات
جينائس سے مماثلت رکھتی ہے۔ اسالم قبول کرنے والوں ميں زياده تعداد
انکی ہے جو جيلوں ميں ہم مسکن يا ايسے نوجوان جو چاہا جانا چاہتے
ہوں يا کمتر خودی کی حامل خواتين جنہيں کسے چاہت نہيں ملی ہوتی۔
جذباتی پختگی کے حامل لوگ اسالم جيسے مذھب سے کوئی رغبت نہيں
رکھتے۔ ذھين لوگوں کيلئے اسالم کی حيثيت دافع کی ہے۔ کمتر ذھانت
اور کمتر خودی کے حامل لوگ ہی اسالم قبول کرتے ہيں اور يا وه جو
دھوکے ميں آ جاتے ہيں۔ اسالم ان لوگوں کيلئے دلچسپی کا حامل ہے جو
کم عمر ہيں اور زندگی کا تجربہ نہيں رکھتے وه جلد متاثر ہو جاتے ہيں
اور آسانی سے گمراه ہو جاتے ہيں۔ ان ميں سے کئی سارے اسالم کو
چھوڑ جاتے ہيں جب انکو سمجھ آ جاتی ہے۔
مسلمان بيک وقت شکار بھی ہيں اور شکار کرنے والے بھی۔ محمد مر
چکا ہے۔ اس کے پيروکار اس کے نام پر اور اسکے خدا کے نام پر کئے
جانے والے جرائم اب بھی جاری ہيں۔ وه اس نفسياتی ضرورت کے

تحت اسالم سے چمٹے رہتے ہيں جو کيمرون اور جينائس کے درميان
تھی۔ وه دوسروں کے ساتھ انکی بدعملی کی بھی وہی وجہ ہوتی ہےجو
جينائس کی کيرل کے ساتھ تھی۔ مسلمان ساتويں صدی کے سائيکوپيتھ
کے نفسياتی طور پر يرغمالی ہيں۔ زنده ہے يا مرده ،محمد کے جھوٹے
دعوے ابھی تک لوگوں کو پھنسانے اور شکار بننےکيلئے کارآمد ہيں۔
اجتماعی طور پر مسلمان خودتکريمی کی نچلی سطح پر ہيں۔ وه صرف
اپنی ذات کی حد تک برآئی نہيں کررہے بلکہ تمام دنيا ميں انسانی حقوق
کی پامالی ،تش ّدد اور دہشتگردی ميں عملی طور پر مل ّوث ہيں۔
انسان کی عظمت اسکی آزادیء فکر ميں ہے۔ اگر انکی يہ آزادی چھين
لی جائے تو ان سے انکی انسانيّت ہی چھن جاتی ہے۔ جب کوئی ايک
شيطانی خدا کی تابعداری قبول کرليتا ہے تو وه خود بھی ايک شيطان بن
جاتا ہے۔
يہ بات صرف بنياد پرست مسلمانوں پر ہی الگو نہيں ہوتی بلکہ تمام
مسلمان اسی صف ميں شامل ہيں۔ مسلمان بحيثيت مجموعی انسانيت سے
عاری ہيں۔ پاکستان ،سعودی عرب ،مصر اور ديگرمسلمان ممالک ميں
ديکھيں کيا ہو رہا ہے۔ وه اجتماعی طور پر اپنے اندر بسنے والی اقليتوں
سے بدسلوکی کررہے ہوتے ہيں اور انکو کوئی پوچھنے واال نہيں ہوتا۔
اقليّتوں کےساتھ بدسلوکی معمول کی بات ہے۔ چند لوگ ضرور
کاناپھوسی کرينگے اور "بنياد پرستوں" کو اسکا الزام دينگے ليکن کوئی
بھی اقليّتوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر انگلی نہيں اٹھائے گا جو
اسالمی حکومتوں اور عام پبلک کے ہاتھوں مذھبی ايذا رسانی کا سامنا
کر رہے ہوتے ہيں۔ پاکستان ميں التعداد معصوم لوگ توہين رسالت کے
قوانين کی خالف ورزی کے نتيجے ميں جيلوں ميں بند مختلف قسم کی

اذيتوں سے دوچار ہيں۔ ايک دفعہ کسی پر توہين رسالت کا قانون الگو ہو
جائے تو اسے خود ہی اپنی بيگناہی ثابت کرنا ہوتی ہے۔ اس عرصہ کے
دوران اسکی مارپيٹ جاری رہتی ہے اور بعض اوقات اسے جان سے
مار ديا جاتا ہے اور يہ سب کچھ قانون کے تحت بﮍے جوش وخروش
سے کيا جاتا ہے۔
توہين رسالت کے قوانين وحشيانہ ہيں۔ اسالمی اقوام وحشی اقوام کا روپ
دھار چکی ہيں۔ مسلمان شيطان کی عبادت کرتے کرتے خود بھی شيطان
بن چکے ہيں۔ خاموش اکثريت اس بزدالنہ جرم ميں برابر کے شريک
ہيں۔ کہاں ہے وه چينخ وپکار ،کہاں ہے نام نہاد ميانہ رّوی کے حامل
مسلمانوں کا احتجاج جو انہيں اپنی حکومتوں اور ہموطنوں کی ان
مجرمانہ حرکات کے خالف کرنا ہے جو اسالمی ممالک ميں انہوں نے
غيرمسلموں کے خالف روا رکھی ہوئی ہيں؟
اسالم کا شکريہ جسکی وجہ سے اسالمی دنيا بربرّيت کا گہواره بن چکی
ہے۔ لوگ زومبيز بن چکے ہيں۔ ان ميں محبت کی کوئی رمق نہيں اور نہ
ہی ان ميں انسانيّت باقی بچی ہے۔ يا تو وه انسانيت کے خالف جرائم کے
تيارکننده ہيں يا اپنی خاموشی کے سبب اس کی معاونت کررہے ہيں۔
ايک وقت تھا کہ يہ عظيم قوميں دنيا ميں روشنی کی علمبردار تھيں ــ
انسانی تہذيبوں کا گہواره ـــ اور اب يہ ايک پاگل کی پيروی کررہی ہيں،
ايک شيطان کی پوجا کر رہی ہيں اور ايک سراب کے پيچھے بھاگ رہی
ہيں۔ ايک وقت يہ بﮍے طاقتور کلچرز کے لئے کھٹولے تھے جو اب دنيا
ميں گندے پانی کے جوہﮍوں کی شکل اختيار کر چکے ہيں۔
مسلمانوں کواپنی اجيرن بھری زندگيوں کا احساس ہے مگر وه اسکی
وجہ نہيں جانتے۔ حقائق واضع ہيں مگر وه انہيں ديکھنے سے انکاری

ہيں۔ ايک عادی نشيئی کی مانند وه نشہ آور مواد ميں ہی پناه ڈھونڈھتے
ہيں ،جتنا ہی وه اپنی فرقہ پرستی سے چپکتے جاتے ہيں اتنے ہی وه
تباہی سے دوچار ہو رہے ہيں ــ وه سمجھتے ہيں ايک ذھنی طور پر
بيمار شخص انکيلئے نجات کا سبب بن جائيگا۔
نجات کا حصول علم کے ذريعے ممکن ہے نہ کہ جہالت کے ذريعے۔
نجات اس وقت نصيب ہوگی جب مسلمان ممالک faithfreedom.org
جيسی ويب سائٹس اور اسطرح کی کتابيں جيسی يہ ،پر سے پابندياں اٹھا
لينگے اور اسالم کی جانچ پﮍتال اور بحث مباحثے کی اجازت دے
دينگے۔ جہاں سچائی کو دبايا نہيں جائيگا وہاں اسالم کا خاتمہ ہو جائيگا۔
اسالم کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلم دنيا آزاد ہو جائيگی۔
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

باب نہم
لہريں اور اسکے اثرات
تاريخ کی موئثرّ ترين شخصيّت
اس کتاب کے تعارف ميں ميں نے ذکر کيا تھا کہ مائيکل ہارٹ نے
محمد کو تاريخ کی موئثرّ ترين شخص قرار ديا ہے۔ آئزک نيوٹن،
عيسی ،ب ّدھا ،کنفيوشس اور سينٹ پال بعد ميں آتے ہيں۔ ہارٹ کی ترتيب
کرده اس فہرست ميں يہ چيز بے معنی ہے کہ ان کی اثرانگيزی مثبت
ہے يا منفی۔ اس فہرست ميں ہٹلر ،ماؤزے تنگ اور جوزف سٹالن
جيسے ظالموں کے بھی نام ہيں ،اس ميں تو نکوالئی ميکياؤلی بھی
شامل ہے۔
مجھے مائيکل کے اس دعوے سے اختالف نہيں ہے۔ مگر اس امر کی
جانچ بہت ضروری ہے کہ دنيا پرمحمد کی اثرانگيزی مثبت عمل نہيں۔
ہٹلر کا نسل پرستی پر مبنی يہ فاشسٹ نظريہ کہ اس کی قوم دنيا ميں
افضل ترين ہے دراصل محمد کے اس نظريے سے کہ اسکا مذہب سب
سے اعلی ہے اور اسکی حکومت کسی بھی اختالف سے باال تر ہے
سے تحريک يافتہ ہے۔

البرٹ سپيّر جو کہ ہٹلر کے وقت ميں اسلحہ اور گوالبارود کا وزير تھا
اپنی ياداشتوں ميں لکھتا ہے کہ ہٹلر کو اس امر کا افسوس تھا کہ
مسلمان آٹھويں صدی ميں فرانس سے آگے وسطی يورپ تک نہ پہنچ
سکے۔
اگر عرب يہ جنگ جيت جاتے تو آج تمام دنيا محمديوں کی ہوتی۔
کيونکہ انکا يہ عقيده تھا کہ انکے مذھب کو بزور تلوار تمام دنيا
ميں پھيلنا چاہئے اور سب اقوام کو انکے عقيدے کے تابع ہونا
ہے۔ اگر ايسا ہوتا تو جرمن لوگ اس مذھب کے وارث ہوتے۔ اس
طرح کا مذھب جرمنوں کے مزاج کے مطابق ہے۔ ہٹلر نے کہا کہ
عرب فاتحين نسلی اعتبار سے گھٹيا ہونے کے باعث اپنا تسلط
برقرار نہ رکھ سکے کيونکہ وه اس ملک کے سخت موسمی
حاالت کا سامنا نہ کرسکے اور وہاں کے سخت جان مقامی لوگوں
کو اپنے قابو ميں نہ رکھ سکے۔ اگر عربوں کی بجائے جرمن
دائره اسالم ميں آئے ہوتے تو وه سلطنت محمديہ کے سربراه
ہوسکتے تھے۔
ہٹلر نے ان الفاظ کے ساتھ تاريخ کے بارے ميں اپنے قيافے کو
يہ حتمی شکل دی 'آپ ديکھ رہے ہيں کہ يہ ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہمارا مذھب غلط ہے۔ کيوں نہيں ہمارا مذھب جاپانيوں واال ہے
جو باپ کے وطن کی خاطر قربان ہوجانے کو اعلی ترين چيز
سمجھتے ہيں۔ محمد واال مذھب بھی ہميں عيسائيت کی بہ نسبت
زياده موزوں تھا۔ کيوں ہمارا مذھب عيسائيت بالکل مسکين اور
پلپال ہے۔

اس ميں کوئی شک نہيں کہ ہٹلر نے محمد کی تعريف کی اور اسالم کو
دلچسپی کا حامل سمجھا۔ کيونکہ اس ميں اسکو جارحيّت والے ذائقے کی
کشش تھی جس کے ذريعے وه پھيال۔ دونوں ميں ايک مشترک بات تھی
يہوديوں سے نفرت۔
کارل جنگ نامی سؤٹزرلينڈ کے ايک مشہور سائيکيٹرسٹ نے 1930
کی دہائی کے آخری سالوں ميں ايک انٹرويو کے دوران جرمنی ميں
نازيوں کے عروج کی بات کرتے ہوئے کہا " ،ہم نہيں جانتے کہ ہٹلر
کوئی نيا اسالم دريافت کرنے جارہا ہے ،وه پہلے ہی اس راستے پر
ہے؛ وه محمد کی طرح ہے۔ جرمنی ميں پائے جانے والے جذبات
اسالمی ہيں ،جنگجؤانہ اور اسالمک۔ ان سب کو ايک وحشی خدا کا نشہ
ہے۔ تاريخ کا بھی يہی مسقبل ہو سکتا ہے۔"
اسالمی فوجيانہ عناصر ہٹلر کے الہاتی منظر کا حصہ بن گئے تھے۔
محمد کی طرح ہٹلر بھی ' جس کی الٹھی اس کی بھينس' والے فلسفے
کا قائل تھا۔ اس نے اس بات کی تبليغ کی کہ اسکا مذھب "ماسٹر" مذھب
ہے۔ کيونکہ وه "ماسٹری کو جنم "ديگا اور جھوٹ کو راحت نہيں
بخشس گا۔
کيمونزم بھی اپنے آفاقی نظريئے ميں اسالم کے مقام کو تسليم کرتا ہے۔
برٹنڈ رسّل نے  1920ميں شائع کرده اپنی کتاب دی پريکٹس اينڈ
تھيوری آف بوريشوزم ميں لکھا ہے:
کيمونزم ميں انقالب فرانس اور عروج اسالم دونوں کے خوائص
پائےجاتے ہيں۔۔۔۔۔۔ مارکس کا خيال تھا کہ کيمونزم کا مقدّ ر پہلے
ہی لکھ ديا گيا ہے۔ يہ اسطرح کی ذہن ّيت کو جنم ديتا ہے جسطرح

کی محمد کے شروع شروع کے جانشينوں کی تھی۔۔۔۔۔ مذاہب ميں
کيمونزم نے اسالم سے حساب چکتا کيا ناکہ عيسائيت اور بدھ ازم
سے۔ عيسائيت اور بدھ ازم بنيادی طور پر شخصی مذاہب ہيں،
جن ميں صوفيانہ تعليمات اور مراقبے سے رغبت کا پہلو نماياں
ہے۔ محمڈن ازم اور کيمونزم دنياوی ،معاشرتی ،غيرروحانی ہيں
اور انکا مقصد دنيا ميں اپنی سلطنت کا قيام ہے۔
جولس مونروٹ نے اپنی  1949کی سٹڈی ،سوشيالوجی ڈی کيمونزم ميں
کيمونزم کو بيسويں صدی کا 'اسالم' کہا ہے۔ مونروٹ نے لکھا ہے کہ
سوويت کيمونزم کا حتمی مقصد " انتہائی جابرانہ حکومت کا قيام جو آج
تک کسی انسان کے وہم و گماں ميں بھی نہ ہو؛ ايک ايسی جابرانہ
حکومت جو کسی خالئی حدود کو بھی تسليم نہ کرتی ہو)ماسوائے فی
الوقت کرّ ه ارض کی( نہ کوئی دنياوی حدود)کيمونزم کے ماننے والے
کيمونزم آنے کے بعد کے زمانوں کے تصور سے انکاری( کسی فرد پر
انکا المحدود کنٹرول؛ جو کوئی بھی اسے مان لے اسکو مکمل کنٹرول
کرنے کی خواہش يہاں تک کہ انکی آزادی فکر بھی اتنی ہی محدود
جتنی کہ انکی روزگار کمانے کی آزادی۔ يہ ايک ايسا دعوی ہے جو
اسکو عقيدوں ،مذاہب اور اقدار کے م ّدمقابل لے آتا ہے جو کہيں زياده
قديم ہيں اور آزادی سے پرورش پارہی ہيں ،اگر ايسا ہے تو يہ ايک
جنگ ہے اور ہم يہ جنگ لڑرہے ہيں۔"
مونروٹ آگے چل کر لکھتا ہے " کيمونزم بيک وقت ايک سيکولر
مذھب اور يونيورسل رياست ہے ،اسلئے يہ اسالم سے زياده مطابقت
رکھتا ہے بہ نسبت ايک يونيورسل مذھب کے جس کا اجراء ہيلينسٹک
اور رومن ادوار ميں يونيورسل رياست کے قيام کی مخالفت سے ہؤا

اور جس کے بارے ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے انسانوں کے
دلوں کو رياست سے دور کرديا۔۔۔۔ سوويّت روس ۔۔۔۔ پہلی سلطنت نہيں
ہے جہاں مادی اور عوامی طاقت ايک شيڈو پاورجوکہ سامراجی حدود
سے باہر ہمسايہ رياستوں کے سماجی ڈھانچے ميں نقب زنی ميں ملوّ ث
ہے اس کے ہاتھوں ميں ہاتھ ڈال کر چل رہی ہے۔

جون او' نائل اپنی زلزلہ برپا کرنے والی کتاب ہولی ورّ يز:اسالم اينڈ
دی ڈيمائز آف کاسيکل سوالئزيشن ميں اس انکشاف کا تعين کرتا ہے کہ
عيسائيت ميں تش ّدد اور طاقت کا استعمال جيسا کہ صليبی جنگيں اور
نقادوں کی سرکوبی) (Inquisitionکيلئےرومن کيتھولک کے تحت قائم
کرده ادارے جيسے عوامل اسالم کی اثر انگيزی کے تحت کليسا ميں
داخل ہوئے۔
خياالت چھوت کی بيماری کی طرح ہوتے ہيں۔ ہم انسان ايک دوسرے
کی سوچ کو متاثر کرتے ہيں۔ نظريات ايک سے دوسرے کو منتقل ہو
جاتے ہيں۔ وه نئی بستيوں ميں اثرپذيرہو کر حاالت ميں ڈھل جاتے ہيں۔
آج بھی کئی مغربی ممالک ميں اسالم پر تنقيد کرنا ايک خطرناک فعل
ہے۔ ايک ولنديزی رکن پارليمنٹ اسالم کے خالف بات کرنے پر اپنے
ہی ملک کی عدالت ميں پيشياں بھگت رہا ہے۔ تيس سال پہلے اسطرح
کی بات گمان سے بھی باہر تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ يہ نظريہ کہ
اسالم پر تنقيد ناقابل برداشت فعل ہے ،مغرب ميں بھی سرائيت کررہا
ہے۔ اسالم کا مغرب ميں يہ اثر او نائل کی تھيوری کو تقويّت بخشتا ہے
کہ کيتھولک چرچ ميں صليبی جنگيں اور مذھب کے نقادوں کی
سرکوبی اسالمی اثرونفوز کی مرہون منت ہے۔

خفيہ انجمنيں جيسا کہ شرائنرز ،دی روسيکروشيّنز ،دی فری ميسن ،دی
اليؤميناٹی اور يہاں تک کہ مافيا بھی اسالمی فرقے اسماعيليہ کے
انتظامی ڈھانچے سے تعلق رکھتی ہيں اور گيارھويں صدی ميں حسن
صبّاح کی قائم کرده آرڈر آف ايسّسنز۔
تمام سنگل پارٹی طرز کی حکومتيں ،فاشسّٹ حکومتيں اور انکے عالوه
باقی اقسام کی حکومتيں جو گولڈن رول کے منافی ہيں انکو اسالم نے
جال بخشی ہے۔
ابن ورّ اق نے اپنے آرٹيکل جس کا عنوان اپالوجسٹس آف ٹوٹلٹيرنزم:
فرام کيمونوم ٹواسالم ميں بہت سے سکالروں جيسا کہ چارلس واٹسن،
جی-ايچ باؤسکووٹ ،برٹنڈرسّل،جولس مونروٹ ،چيزلوملوسز ،کارل
جنگ ،کارل نارتھ۔ سيد عامرارجمند ،ميکسائم روڈيسن اور مينفرڈ ہالپرن
کا حوالہ ديا ہے جنہوں نے فاشسزم ،نازی ازم اور کيمونزم کی اسالم
کے ساتھ مماثلت کو نوٹ کيا ہے۔
اس ميں کوئی شک نہيں کہ دنيا پر اسالم کا گہرا اثر ہے اور بالشبہ آج
تک پيدا ہونے والے لوگوں ميں محمد سب سے زياده موئثر کن
شخصيّت ہے۔ تاہم يہ ايک دليل ضرور دی جاسکتی ہے کہ وه اور
اسکی تاثير کے بغير شايد يہ دنيا ايک بہتر حالت ميں ہوتی۔

ہم کدھر کو جارہے ہيں؟
مسلمان کوشش کرتے ہيں کہ وه ہر کام ميں محمد کی نقل کريں۔ مالںّ
حضرات برس ہا برس اپنے پيغمبر کی سنت سيکھنے ميں لگے رہتے
ہيں ،پھر وه اہل ايمان کو سکھاتے ہيں ،جو بعد ميں اس پر عمل کرنے

کی بھرپور کوشش کرتے ہيں۔ سنت کے ذريعے ہی مسلمان سيکھتے
ہيں کہ محمد نے نمازيں کيسے ادا کيں ،منہ کيسے دھويا ،وضو کيسے
کيا۔ اس نے کيسے دانت صاف کئے اور اپنے ناک اور کان۔ وه يہ جاننا
چاہتے ہيں کہ وه کھانا کيسے کھاتا تھا ،کھانے کے بعد کونسی انگلياں
چاٹتا تھا ،کونسا کھانا اسے پسند تھا اور کونسا ناپسند ،وه سوتا کيسے
تھا ،کپڑے کيسے پہنتا تھا اور اسکے کپڑوں کی تراش خراش کيسی
تھی اور اجزائے ترکيبی کيا تھی۔ اس کی داڑھی کتنی لمبی تھی؟ کيا وه
اپنی ازواج کے ساتھ ہمبستری کرنے سے پہلے غسل کيا کرتا تھا يا بعد
ميں؟ بيت الخالء ميں داخل ہوتے ہوئے کونسا پاؤں پہلے اندر رکھتا
تھا؟ کيا وه پيشاپ کھڑے ہو کر کرتا تھا يا دو زانوں بيٹھ کر؟ اور رفع
حاجت کے وقت اس کے منہ کا رخ کس جانب ہوتا تھا؟ دو زانوں
بيٹھتے وقت کس پاؤں پر وه اپنا زياده وزن ڈالتا تھا؟ کس ہاتھ سے وه
اپنے پوشيده اعضاء کو دھويا کرتا تھا؟ مسلمانوں کے نزديک پاکبازی
صرف اسی ميں ہے کہ بالکل ايسے ہی عمل کيا جائے جيسے محمد
نے کيا۔ ابن سعد محمد کے ايک ساتھی کی وساطت سے ايک حديث
بيان کرتا ہے جو يہ کہھ کر اپنی پاکی بيان کياکرتا تھا کہ محمد کو حلوا
ک ّدو بہت پسند تھا اور اس کے بعد سے اسکو بھی يہ سبزی بہت پسند
تھی۔
مسلمانوں کے خياالت محمد کے خياالت کا عکس ہيں اور ان کے اعمال
اس کے اعمال کا آئينہ۔ مسلمانوں اپنے خود کو گنوا بيٹھے ہيں اور
محمد کے کلون بن چکے ہيں۔ يہ اک کھال جھوٹ ہوگا اگر ايسا کہا
جائے کہ مسلمان مختلف ال انواع لوگوں کا ايک گروپ ہے۔ يہ تمام
اپنے پيغمبر کا چھوٹا ساچربہ ہيں۔ فرق صرف درجے ميں ہےــ کچھ
زياده نقالی کرتے ہيں اور کچھ کم۔ اسی سے ان کے تشدد کا اندازه ہوتا

ہے۔ اپنے جوہر ميں ہر کوئی ايک جيسی ذھنيّت ،اقدار ،اور روّ يوں کا
حامل ہے۔ ان ميں کئی بڑے اچھے لوگ بھی ہيں جو مسلمان کہالتے
ہيں۔ حقيقی مسلمان اکثر انکو مالمت سے منافق کہھ کر پکارتے ہيں۔
مسلم امہ کا ايک بڑا حصہ ان "مالئم" قسم کے مسلمانوں پر مشتمل
ہے ،مگر ان کی آوازيں اکثر دبا دی جاتی ہيں کيونکہ ان کے نظريات
کو قرآن سے کوئی مدد نہيں ملتی۔ الفاظ کی حد تک يہ شائستہ کہالتے
ہيں مگرعملی طور پر يہ بھی بھيڑ چال ميں اقليّت ميں ہونے والے
جوشيلے مسلمانوں کی قطار ميں ان کے پيچھے ہوتے ہيں۔ اگر امہ ايک
کتا ہے اور"انتہا پسند" اس کی دم ،تو دم ہی کتے کو ہال رہی ہے۔
درحقيقت اسالم ميں کوئی انتہاپسند نہيں۔ دوسرے عقيدوں کےلوگ انتہا
پسند اور انقالبی ہوتے ہيں مگر اسالم ميں کوئی نہيں۔ مسلمانوں کو تين
گروہوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہےـــ اچھے برے اور بدصورت۔
اچھے مسلمان وه ہيں جو حرف بہ حرف محمد کی تقليد کرتے ہيں۔ وه
دنيا سے ال تعلق ہوکر شہادتکے متمنی ہوتے ہيں۔ ہم انہيں دہشتگرد
کہتے ہيں۔ وه اپنے آپ کو سالفی کہالتے ہينـــ محمد اور اسکے
ساتھيوں کے پيرو کار۔
برے مسلمان وه ہيں جو محمد کی سنت پر پورا عمل نہيں کرتے۔ وه
کہنے کی حد تک مسلمان ہوتے ہيں۔ انکا ايمان کمزور ہوتا ہے اور انکو
اسالم کا مکمل علم بھی نہيں ہوتا ۔ وه شہادت کی بجائے اپنی دنياوی
زندگی کی بہتری ميں ہی مگھن ہوتے ہيں۔ وه اسالم سے غافل ہوتے ہيں
اور اپنی اس غفلت اور عدم لگاوٹ کو تسليم کرتے ہيں۔ ان ميں سے
بہت سارے احساس جرم سے آگاه ہوتے ہيں اور اميد رکھتے ہيں کہ
ايکدن وه سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کر اچھے مسلمان بن جائيں گے اور

وه جنت ميں جائينگے اور ان تمام جزآؤں کو پا لينگے جن کا قرآن ميں
وعده کيا گيا ہے۔ برے مسلمان اچھے مسلمانوں کو برا نہيں کہتے۔ وه
انکی ايمان پروری اور قربانی کے جذبے کو سراہتے ہيں حاالنکہ وه
خود اسکا الٹ ہوتے ہيں۔
اس کے بعد ذکر ہے بدصورت مسلمانوں کا۔ يہ وه ہيں جو سچائی
جانتے ہيں مگر اسکا انکار کرتے ہيں۔ وه باقی دنيا کو دھوکا دينے ميں
مصروف ہوتے ہيں اور بتا رہے ہوتے ہيں کہ اسالم پر" انتہاپسندوں"
)اچھے مسلمان( نے قبضہ کرليا ہے۔ اور اگرمسلمان ايسے کام نہ کريں
تو اسالم امن اور برداشت واال مذھب ہے۔ وه اپنے آپ کو مسلمان کہتے
ہيں مگر شريعت کے خالف عمل کرتے ہيں۔ يہ ہيں وه مسلمان جو
حقيقی طور پر منافق ہيں۔
سچ يہ ہے کہ تمام مسلمان ،ماسوائے دہشتگردوں کے ،منافق ہيں۔اگر وه
تشدد پر يقين نہيں رکھتے جس کی تبليغ قرآن ميں کی گئی ہے تو وه
کيوں اپنے آپ کو مسلمان کہالتے ہيں؟ وه کيوں اسالم کو چھوڑ نہيں
ديتے اور اس تشدد کے چکر کو ختم کيوں نہيں کر ديتے؟ وه بيگناه
نہيں ہيں۔ وه اپنے جہادی ہم مذھبوں کے خاموش ساتھی ہيں۔ يہ مسلمان
اصلی اسالم سے بے بہره ہيں ،ليکن يہ عدم آگہی کوئی جواز نہيں ہے۔
ليکن انکا اسالم کے ساتھ اس طرح جڑے رہنا ان لوگوں کے حوصلوں
کو ايک طاقتور سہارا فراہم کرتا ہے جو اسی طرح کرنا چاہتے ہيں
جيسے کہ محمد کرتا رہا اوروه دہشت گرد بن جاتے ہيں ،اور جہاد کے
نام پر کافروں کو قتل کرتے ہيں۔
نتيجہ يہ ہے کہ ايک دوزخ مانند معاشره وجود ميں آتا جا رہا ہے جس
ميں اصالح کی گنجائش بہت کم ہے ،اور جس ميں ہر کسی کا دم گھٹ

رہا ہے ،اور کسی کو علم نہيں کہ اس سے باہر کيسے نکال جائے۔ ستم
ظريفی يہ ہے کہ جتنا وه مصيبتوں ميں دھنستے جاتے ہيں اتنا ہی وه
اسالم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہيں۔ اسطرح يہ ايک ايسے چکر ميں
پھنسے ہوئے ہيں جہاں روز بروز ان کے حاالت بد سے بد ترہوتے
جارہے ہيں۔
اسالم کی خاطرکسی بھی اور مقصد سے زياده جانيں اب تک اس ميں
ضائع ہو چکی ہيں۔ اربوں لوگوں نے اسالم کی وجہ سے مصيبتيں
اٹھائی ہيں اور مزيد اٹھاتے جارہے ہيں۔ اگر ہٹلر کے پاگل پن کی وجہ
سے پچاس ملين لوگ مارے گئے ،تو محمد کے پاگل پن کی اپنے
پيروکاروں کو کی گئی وصيّت کے سبب سينکڑوں ملين لوگ موت کی
ّزد ميں ہيں ،اور ہم ابھی تک گنتی ميں مصروف ہيں۔ ہٹلر کی پہنچائی
ہوئی تکليف تو اب ماضی کی تاريخ بن چکی ہے۔ ليکن اسالم کے
لگائے ہوئے زخم  1400سالوں سے رس رہے ہيں۔ ابھی بھی ان سے
خون بہھ رہا ہے اور يہ نا ختم ہونے واال سلسلہ جاری رہيگا جبتکہ
اسالم کا خاتمہ نہيں ہو جاتا۔
اسالم کے ابتدائی شکار انتہائی بدبخت اہل ايمان تھے۔ ان کے دماغ
توہمات اور لغوّ يات سے بھرے پڑے ہيں ،دل نفرتوں کی وجہ سے بہت
سخت ہوجاتے ہيں ،حيات مصيبتوں اورعقوبتوں کا جنجال ہے ،اور ان
کے بھيجے دوزخ کی آگ سے خوفزده ہوکر مفلوج ہو چکے ہيں۔ وه
دنيا ميں سب سے زياده مسکين ہيں اور جبکہ وه يہ سوچتے ہيں کہ
دوسرے ان سے جلتے ہيں۔ مسلم معاشرے بدعملی کا شکار ہيں ،ان کے
ممالک آمرانہ تسلط ميں ہيں ،اور انکی زندگياں لڑکھڑاتے ہوئے چل
رہی ہيں۔ اب يہ ان پر منحصر ہے کہ وه ميں نہ مانوں کی ضد چھوڑ

کر اس تکليف ده سچ کو قبول کرليں کہ اسالم ايک جھوٹ ہے اور انکی
مصيبتوں کا سبب بھی۔
غير مسلموں کا جرم انکا اناڑی پن ہے۔ يہ وه لوگ ہيں جو انتہا پسندی
کی آگ کو ہوا ديتے ہيں اس امر کی تصديق کرکے کہ اسالم ايک
باضابطہ مذھب ہے۔ انہوں نے ال علمی ميں کہ اسالم کی اصل حقيقت
کيا ہے اور اسکا خطره کيا ہے اس خبيث مسلک کی بال روک ٹوک کی
تشہير کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اسالم کسی اور مذھب يا نظام کو
جائز تصوّ ر ہی نہيں کرتا۔ اس کا مقصد باقی تمام نظاموں کا خاتمہ ہے،
يہ تمام انسانی حقوق کو ختم کر ديتا ہے اور تمام دنيا کو جہنم ميں تبديل
کر ديگا۔
مسلم مہاجرين کا سيالب ان پر قبضے کی غرض سے مغربی ممالک کا
رخ کررہا ہے۔ دورانديشی سے محروم ،بدديانت سياستدان ان کے
سامنے جھک جاتے ہيں۔ کچھ تو اتنا آگے نکل چکے ہيں کہ انہوں نے
تو "توہين رسالت کے قوانين" کی بھی حمائت کرتے ہيں تاکہ اسالم پر
تنقيد کی پابندی ہو جائے۔
مغربی ممالک ميں مسلمانوں کی آبادی ميں تيزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
اس کی بڑی وجہ اميگريشن اور بچوں کی اونچی شرح پيدائش ہے۔
مسلم ممالک ميں مسلمانوں کی کثير تعداد سے دنيا کو کوئی خطره نہيں
ہے۔ يقينآ وه اپنے ہاں بسنے والی اقليتوں کی زندگيوں کو ہی اجيرن
بنائيں گے۔ جسطرح کی تکليف يہ ہے ،اس سے بنی نوع انسان کو کوئی
خطره نہيں۔ ليکن غيرمسلم ممالک ميں مسلمان آبادی کی کثرت انتہائی
خطرناک ہے۔ اگر مسلمانوں کی آبادی کا سيالب اپنے ہی ملکوں ميں
ہے تو وه غريب سے غريب تر ہوتے جائينگے۔ وه اپنے ہی ملک ميں

ايک دوسرے سے لڑ کر مزيد کمزور ہو جائينگے۔ وه خود کو ہی
نقصان پہنچائينگے اور دنيا کے امن اور استحکام کيلئے کوئی خطره
نہيں بنيں گے۔ تاہم ،اگر انکومغربی ممالک ميں پھيلنے کی کھلی چھٹی
مل جائے تو جمہوريّت ختم ہو جائيگی جسکا مطلب ہے مغربی تہذيب کا
خاتمہ۔ اگر ہم مغربی تہذيب کے خاتمہ ہونے ديں ،تو عالم انسانيّت
دوباره دورجہالت ميں چلی جائيگی جہاں سے دوباره ابھرنے کے مواقع
ختم ہو جائينگے۔ عالم انسانيّت کو درپيش سب سے بڑا خطره يہ ہے۔
يہ بھی دھيان ميں رہے کہ مغرب ميں مسلمان زياده "راست باز" اور
جنگجو ہوتے ہيں بہ نسبت اپنے ہم وطن ہم مذھبوں کے۔ جمہوريّت انہيں
زياده کڑوا بننے کيلئے بڑی زرخيز زمين مہيا کرتی ہے ،ايسی جگہھ
جسکا وه اپنے آبائی ملک ميں خواب ميں بھی تصوّ ر نہيں کرسکتے۔
اکثر مسلم ممالک ميں انتہاپسند مسلمانوں کا ٹھکانہ جيل ميں ہے ،جہاں
کہ وه مغربی ممالک ميں آزادی سے گھومتے پھرتے ہيں۔
ہميں ضرور يہ سوال کرنا چاہئے :کيا اسالم کی جمہوريّت اور مغربی
اقدار سے کوئی سے مطابقت ہے؟ کيا ہم خود کو محفوظ تصوّ ر
کرسکتے ہيں اگر مسلمانوں کو ہمارے بيچ بال روک ٹوک پنپنے ديا
جائے؟ کيا ملٹی کلچرل ازم کا يہ مطلب ہے کہ وه نظريات جوملٹی
کلچرل ازم ،پلورل ازم اور جمہوريّت کی کھلے عام مخالفت کررہے
ہوں ان کو پھيلنے کی اجازت دے دی جائے؟
ملٹيکلچرل ازم کی بنياد اس حقيقت پر ہے کہ ہر کلچر ميں کوئی نہ
کوئی اچھی بات ضرور ہے جو اپنائی جا سکتی ہو۔ اس نے پہلے سے
ہی يہ فرض کرليا ہؤا ہے کہ تمام کلچر مکمل اتفاق کے ساتھ باہم ملجل
کر ره سکتے ہيں۔ تاہم اس کے مصدقہ ثبوت موجود ہيں کہ اسالم نے

الگ تھلگ مملکتيں قائم کيں جوکہ اکثر ،اگر ہميشہ نہيں ،تو اپنے
اردگرد کے ممالک کے ساتھ معاندانہ برتاؤ کرتی رہيں اور ان سے
برسرپيکار رہيں۔ اسالم ايک کلچر نہيں ہے ،اور نہ ہی اس کے اندر
کوئی خاطر خواه صالحيّت موجود ہے کہ اسکا کسی دوسرے کلچر ميں
ادغام ہوسکے۔ کيا اسکا کوئی فائده ہے کہ فاشزم اور نازی ازم کو
انصاف پر مبنی سچے نظريات سمجھ کر اس کے پھيالؤ کی غرض
سے سکولوں کالجوں کے بچوں کو اس کی تعليم دينی شروع کر دی
جائے؟ کيا ہم کو ايسی تعليمات کوبرداشت کر لينا چاہئيے جو کھلے عام
عدم برداشت کا سبق ديتيں ہوں ،عدم مسابقت کا درس ديتی ہوں ،نفرت
کی ٹکور کرتی ہوں اور دہشتگردی کی حوصلہ افزآئی؟ عقلی اعتبار
سے يہ کہاں تک درست ہے کہ ہم کسی ايسے اعتقاد کو اپنے ملک کے
اندر گھسنے ديں جبکہ اس عقييدے کے بنيادی قوانين ہمارے اصولوں
کا قطعی انکار کر رہے ہوں اور يہ کہھ رہے ہوں کہ انکو اپنا مطيع
بناؤ اور انکا صفايا کردو؟ اسالم ايک کلچر نہيں ہے۔ يہ ايسی تعليمات
ہيں جوباقی تمام کلچروں کو اپنے اندر ذم کرنے کا متقاضی ہے۔ يہ
مذاھب کی قوس قزاح کے رنگوں ميں ايک اور رنگ کا اضافہ نہيں؛ يہ
رات کا وه بے فائده پہر ہے جو تمام رنگوں کو کھا جاتا ہے۔
اگر کسی کلچر کے بچانے کی ضرورت ہے تو وه ہے ہيلينو کرسچين
کلچر۔ يہ وه کلچر ہے جس کو معدوم ہونے کا خطره الحق ہے۔ صرف
يہی ايک کلچر ه جس نے ہميں آگہی اور جمہوريّت دی۔ يہ ہيں ہماری
جديد دنيا کی اساس۔ اس کلچر کو نہ بچايا جانا ايک سنگين غلطی ہوگی۔
اگر ہم کچھ نہيں کرتے ،ہميں ايک ايسے مستقبل کا سامنا ہے جہاں
جمہوريّت اور رواداری پھيکی پڑ جائيگی اور اسالم کی قديم فرسودا
جبّلتيں انسانيّت کو اپنا مطيع بنا ليں گيں۔

تمام کلچر تخليق کے لحاظ سے ہم پلہ نہيں ہيں۔ ايک ايسا نظريہ جو
عورتوں اور اقليّتوں کو مطيع رکھنے کی وکالت کرتا ہو اس کلچر کے
برابر نہيں ہو سکتا جو لوگوں کے اندر مساوات کی بات کرتا ہو قطع
نظر اس کے کس کا کيا عقيده ہے ،عورت ہے يا مرد اور اسکا تعلق
کس نسل سے ہے۔ اسالم ايک کلچر نہيں ہے۔ يہ کلچر کی صنعت تضاد
ہے۔ يہ بربرّ يت ہے ،وحشيانہ سنگدلی ہے اور بے مروتی ہے۔ اسالمی
تہذيب ايک ايسا ضابطہ ہے جس کے اپنے اندر ہی اس کے غلط ہونے
کا ثبوت موجود ہے ،اور دہشت گردی ايک فضول چيز ہے۔ ہماری
آزادی اور جديد تہذيب مغربی کلچر کی مرہون منت ہے۔ اب يہی کلچر
ہے جو کہ حملے کی ذ ّد ميں ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے۔

ڈاکٹر پيٹر ہيمنڈ اپنی کتاب ،غالمی ،دہشتگردی اور اسالم :تواريخی
جڑيں اور ہم عہد خطرات ميں وضاحت سے بيان کرتا ہے کہ
اسالمائزيشن کا عمل کس طرح وقوع پذير ہوتا ہے جب کسی ملک ميں
مسلمانوں کی تعداد اتنی کافی ہو جائے کہ وه ہنگامہ آرائی کرکے اپنے
نام نہاد 'مذھبی حقوق' منوانے کی سعی کر سکيں۔
جب سياسی طور پردرست اور کلچر کے اعتبار سے رنگارنگ
معاشرے اس پر رضامند ہو جائيں کہ مسلمانوں کے "مذھبی
حقوق' سے متعلقہ 'معقول' مطالبے مان لئے جائيں تو وه ان کے
ساتھ ديگر لوازمات کو بھی ڈھکے چھپے انداز ميں ساتھ مال ليتے
ہيں۔ يہاں ذکر ہے ايسی کاروائيوں کا)اعداد وشماربحوالہ سی آئی
اے :ورلڈ فيکٹ بک (2007۔
جبتکہ مسلمانوں کی کسی ملک ميں تعداد اسکی آبادی کا تقريبآ
 1%ہو ،انکا شمار امن پسند اقل ّيتوں ميں ہوتا ہے اور وه کسی

کيلئے کوئی خطره نہيں ہوتے۔ ان کے مخصوص انداز اور رنگ
برنگے انوکھے پن کا ذکر بطور ايک فيچر کے مضامين ميں ہو
گا يا فلموں ميں:
رياستہائے متحده امريکہ ۔۔ 1%؛ آسٹريليا ۔۔ 1.5%؛
1.9%؛ چين۔۔  1تا %2؛ اٹلی۔۔ 1.5%؛ ناروے۔۔ 1.8%

کينيڈا

اگر ان کی تعداد  2سے ليکر  3فيصد ہو جائے يہ دوسری اقليتوں
اور معاشرے کی ٹھکرائے ہوئے اور گلی کوچوں ميں دربدر
پھرنے والوں اور قيديوں کو اپنے مذھب ميں شامل کرنے کی
کوششيں شروع کرديتے ہيں:
ڈنمارک۔۔ 2%؛ جرمنی۔۔3.7%؛ يونائٹڈ کنگڈم۔۔  2.7%؛ سپين۔۔4%؛
تھائيلينڈ۔۔4.6%
 5%ہونے پر آبادی کے تناسب سے ہٹ کر غيرمعمولی دباؤ اور
اثر ڈالنے کی کوششيں کرنا شروع کر ديتے ہيں۔
وه اشيائے خوردونوش ميں ہالل حرام کا اسالمی نظريہ متعارف
کروانے پر دباؤ ڈالنا شروع کر دينگے اور اسطرح مسلمانوں
کيلئے خوراک کی تياری والے کاموں ميں روزگار کے مواقع
بڑھانے کی کوششيں کريں گے۔ وه اس امر پر اپنے دباؤ ميں
اضافہ کرتے جآئينگے اور مطالبہ کرينگے کہ ان کو سپرمارکيٹ
چين سٹور کی شيلفوں پر نماياں کيا جائے ــ وگرنہ وه کام کرنا
چھوڑ دينگے۔ )رياستہائے متحده امريکہ(

فرانس۔۔ 8%؛ فلپائن ۔۔ 5%؛ سويڈن ۔۔ 5%؛ سؤٹزرلينڈ ۔۔ 4.3%؛
ہالينڈ ۔۔  5.5%؛ ٹرنڈيڈ اور ٹوباگو ۔۔ 5.8%
يہ مقام حاصل کرنے کے بعد وه اس پر کام کرنا شروع کردينگے
کہ حکومت پر زور ڈاال جائے کہ ان کے لئے طرز حکومت
اسالمی شريعہ کے مطابق ہونی چاہئيے۔ اسالم کا منتہائے مقصود
تمام دنيا کو مسلمان بنانا نہيں بلکہ ساری دنيا ميں شرعی قوانين
کا نفاذ ہے۔
جب مسلمانوں کی آبادی  10فيصد ہو جائے ،وه اپنے حالت
زندگی کی شکائيت کے طور پر قانون شکنی ميں اضافہ کردينگے
)فرانس ميں کار جالنے کا واقع(۔ کسی غير مسلم کا کوئی ايسا
کام جو اسالم کے خالف ہو تو ہنگامہ آرائی اور دھمکياں
)ايمسٹرڈيم۔ محمد کے کارٹون(۔
گھانا ۔۔ 10%؛ انڈيا ۔۔ 13.4%؛ اسرائيل ۔۔ 16%؛ کينيا ۔۔ 10%؛
روس ۔۔ 10-15%
 20فيصد ہو جانے پر انتہائی خفيف بات پر بلوے کرنے کا
سوچنا ،مسلح جہادی تنظيموں کا قيام ،اکـّا دکـّا قتل اور يہوديوں
اور عيسائيوں کی عبادتگاہوں کو آگ لگانا:
ايتھوپيا ۔۔ مسلم آبادی 32.8%
 40فيصد ہو جانے پر جگہ جگہ قتل عام ،نہ رکنے والے
دہشتگردانہ حملے اور تواتر سے جاری رہنے والی مسلح جنگ
وجدّ ل:

بوسنيا ۔۔ 40%؛ چڈ ۔۔ 53.1%؛ لبنان ۔۔ 59.7%
 60فيصد ہونے پر آزادانہ طور پر کافروں اور دوسرے مذاھب
کے لوگوں اپنے مذھب پر زبودستی النے کی کوشش کرنا ،کبھی
کبھار چھوٹی مھوٹی نسل کشی ،شرعی قوانين کا استعمال بطور
ہتھيار اور جزيہ کی وصولی ،اور کفـّار پر ٹيکس عايد کرنا۔
البانيا۔۔ 70%؛
۔۔70%

مالئشيا ۔۔ 60.4%؛

قطر۔۔ 77.5%؛

سوڈان

70فيصد ہو جانے پر دوسرے قبائل کی صفائی اور نسل کشی:
بنگلہ ديش۔۔83%؛ مصر۔۔90%؛ غـّزا۔۔ 98.7%؛ انڈونيشيا86.1%؛
ايران ۔۔ 98%؛ عراق ۔۔ 97%؛ اردن ۔۔ 92%؛ مراکش ۔۔ 98.7%؛
پاکستان ۔۔ 97%؛ فلسطين ۔۔99%؛ شام ۔۔90%؛ تاجکستان
۔۔90%؛ ترکی۔۔ 99.8%؛ متحده عرب امارات۔۔96%
 100فيصد ان کو امن 'دارالسالم'ــ اسالمی داراالمن کی کرسی پر
بٹھا ديگاــ فرض کر ليا جائيگا کہ اب سب مسلمان ہوگئے ہيں لہزا
اب امن ہو گيا ہے:
افغانستان ۔۔100%؛ سعودی عرب ۔۔ 100%؛ سوماليا۔۔ 100%؛
يمن ۔۔99.9%
ہاں البتہ ايسا نہيں ہے۔ اپنی خون آشامی کی تسکين کی غرض
سے مسلمان مختلف وجوہات کی بنا پر آپس ميں لڑنا شروع کر
دينگے۔

مسلمانوں کی ابادی ميں اضافہ دنيا کيلئے کوئی خطره نہيں۔ اگر مسلمان
صرف اپنی بہشتوں تک محدود رہيں تو وہاں وه صرف ايک دوسرے
ہی کو مارينگے اور غربت ميں غرق ہوجائينگے۔ وه دوسروں کيلئے
کوئی خطره نہيں۔ اميد ہے کہ انکو ايکدن ہوش آ جائيگی اور يہ اسالم
کو ترک کردينگے۔ خطرناک بات وه ہے جب يہ دوسرے غيرمسلم
ممالک ميں چلے جاتے ہيں اور ان سے مل جل کر رہنے سے انکار
کرتے ہيں اور خواہش کرتے ہيں کہ وہاں اسالم کا غلبہ ہوجائے۔ اسلئے
يہ بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کی دوسرے ملکوں ميں ہجرت کو روکا
جائے اور اسالم جوکہ دوسروں کو تابع بنانے واال سياسی نظريہ ہے
اس پر پابندی لگائی جائےاور مسلمانوں کو انکے والدين کے پاس بھيج
ديں جو وہاں مل جل کر نہيں ره سکتے۔

اسالم کو نظرياتی اساس پر شکست دينا
کتاب لکھتے وقت ميرے ذھن ميں دو مقاصد تھے :مسلمانوں کی امداد
کہ سچ جان کر اسالم سے کناره کش ہو جائيں ،اور اس خطرےسے دنيا
کو آگاه کرنا۔ اسالم اپنے آپ کو ايک مذھب کے روپ ميں پيش کرتا ہے
اور مذھبی اصطالعات کا استعمال کرتا ہے ،ليکن اسکا مقصد مطيع
کرنا اور حکومت کرنا ہے۔ يہ وہی مقصد ہے جو نازی ازم اور کيمونزم
کا تھا۔ اسالم کی اولوالعزمی دنياوی اور سياسی ہے ،اس کا روحانی پہلو
محض دکھاوا ہے۔
اسالم کا مقابلہ کرنا اور اسکو شکست دينا الزمی ہو چکا ہے۔ نہ صرف
نظرياتی طور پر بلکہ سياسی ميدان ميں بھی۔ چونکہ اس کا حتمی مقصد
تمام حکومتی نظاموں کو ختم کرکے اپنا عالمی ٹوٹليٹيرين نظام نافذ کرنا

ہے ،اس کو ايک سياسی نظريہ قرار دينا چاہئے۔ سياستدانوں کا يہ
اخالقی فريضہ ہے کہ کسی بھی نظريئے کی مخالفت کريں جو ہماری
جمہوريّت کيلئے خطره ہوں ،خواه وه نازی ازم ہو ،فاشزم ،کيمونزم يا
اسالم ہو۔ اسالم کے خالف جنگ ہر سٹيٹسمين کی اوّ لين ذمہ داری ہونی
چاہئيے۔ اسالم سياست ہے۔ اسکا مقصد دوسروں پر غلبہ پانا ہے۔ ۔ اس
کا طريقہ يہ ہے کہ اپنے معتقدوں ميں جوش پيدا کر کے اس مقام پر اليا
جائے کہ وه اس کے سامراجی مقاصد کے دفاع ميں جنگ کريں جن کی
بنياد دوسرے جہان ميں بہشتی جزاؤں کے جھوٹے وعدے ہيں۔ اس
سياسی ايجنڈے کے بغيراسالم زنده نہيں ره سکتا۔
مجھے اميد ہے کہ يہ کتاب اس آگہی ميں گراں قدر اضافے کا سبب
ضرور بنے گی کہ اسالم ايک خطره ہے۔ بہت سے لوگ اس خطرے
سے غافل ہيں۔ وه اس سے انکاری ہيں۔ تاہم اس خطرے کی جانکاری
کے لئے کسی شخص کو جو کچھ کرنا ہے وه يہ ہے کہ وه سنے کہ
مسلمان کيا کہتے ہيں۔ جب وه احتجاج کررہے ہوتے ہيں تو وه غصّے
ميں آکر کيا نعرے لگاتے ہيں ان کو ذرا غورسے سنيں۔ ان کے پلے
کارڈذ کا مطالعہ کيجيئے۔ يہ نوشہء ديوار ہيں۔ آزادی کو اس سے پہلے
ايسا خطره درپيش نہيں تھا جيسا کہ آج ہے۔
آزادی مفت ميں نہيں ملتی۔ ديارمغرب کے باسی اس نعمت سے لطف
اندوز ہو رہے ہيں کيونکہ ان کے آباؤاجداد نے اسالمی فوج کشی کے
خالف جنگيں کيں۔ اگرصليبی جنگوں ميں انکو شکست کا سامنا کرنا
پڑتا تو آج کا يورپ بھی بالکل ايسا ہی ہوتا جيسے کہ مشرق وسطی کے
تنگ دست ممالک اور باقی سارے جن کا اسالم نے ناک ميں دم کيا ہؤا
ہے۔

انتقام کی غرض سے آج پھر جہادی ميدان ميں ہيں؛ اس مرتبہ مہاجروں
اور معاشی پناه گزينوں کے بھيس ميں۔ مسلمانوں کی ہجرت ايک
اسالمی ٹروجن ہارس ہے۔ اگر ديار مغرب کے باسی اس خطرے کو
بروقت نہ پکڑ سکے ،تو خطره ہے کہ وه سب کچھ ہار جائيں۔ خطره
حقيقی ہے اور وقت ہاتھ سے نکال جارہا ہے۔
ہمارے سامنے تين طريقے ہيں:
)اے(ہاتھ پر ہاتھ دھرے بيٹھے رہيں اور ہجرت کرکے آنے والے
مسلمانوں کی افرادی برتری کے دھماکے کی لپيٹ ميں آجائيں۔
ايسا آئنده چند دہائيوں ميں ہی ممکن ہو جائے گا۔ مسلمان مہاجرين
اوسطآ يورپيوں کی بہ نسبت چار گنا زياده بچے پيدا کرتے ہيں۔ يہ
بچے ان کے ميزبانوں کی ٹيکس کی صورت ميں ادا شده رقم پر
پلتے ہيں اس اميد پر کہ انکی يہ سرمايہ کاری آخرکار اس وقت
منافع دينا شروع کريگی جب يہ نوجوان مسلمان ان کيلئے پينشن
کی رقم کے بندوبست ميں معاون ہونگے جو انکو ملے گی جنہوں
نے انکی پرورش کا بندوبست کيا۔ يہ صريحآ ايک خواب خيالی
ہے۔ مسلمان کبھی بھی غير مسلموں کو سپورٹ کرنے پر خرچ
نہيں کرينگے۔ جيسے ہی وه افرادی برتری حاصل کرلينگے ،وه
اقتدار پر غالب آجائينگے ،پينش پالن کو اکھاڑ پھينکيں گے اور
اس کی جگہ اسالمی 'خيرات" کا نظام الگو کردينگے اور اسکا
فائده صرف مسلمان ہی اٹھا سکيں گے۔ غير مسلموں کو ذمی قرار
دے ديا جائيگاــ دوسرے درجے کے شہری ــ انکو مسلمان
حاکموں يو خراج دينا پڑيگا ،جيسا کہ پہلے ان ممالک ميں ہوتا رہا
ہے۔ اہل مغرب کو بہت ناخوشگوار حيرت کا سامنا ہوگا۔ مسلمان

مہاجرين کو اندر آنے کی اجازت ديکر وه خود ہی اپنی کمبختی کو
آواز دے رہے ہيں۔ يہ فرض کر لينا بڑی حماقت ہو گی کہ وه جو
آج دنگے فساد کررہے ہيں اور ہر دفعہ غير مسلموں کو مار کر
خوشياں مناتے ہيں ايک دن بڑے ذمہ دار شہری بن جائيں گے اور
بوڑھی عمر کو پہنچے ہوئے اپنے ميزبانوں کی ديکھ بھال
کرينگے۔ دوسری اور تيسری پيڑھی کے مسلمان اپنے والدين کی
بہ نسبت بنيادی تبديليوں کے زياده خواہشمند ہيں۔ غيرمسلم ممالک
ميں مسلمان کوئی نفع کا سودا نہيں۔ ان ممالک کيلئے يہ ايک بڑا
خطره ہيں۔
عام پائی جانے والی کوئل ايک انڈوں کی جھولی واال طفيلی پرنده
ہے۔ يہ پرنده کسی اور پرندے کے گھونسلے ميں انڈے ديتا ہے۔
اس کے ديئے ہوئے انڈوں سے جو بچے نکلتے ہيں وه دوسرے
پرندے کے چوزوں کو ماربھگاتے ہيں ،اور دوسرے پرندے جو
انکے اصل والدين نہيں ہوتے وه ان قاتل بچوں کو اپنے بچوں کی
طرح پالتے ہيں۔ مغربی ممالک ميں آنے والے مسلم مہاجرين بھی
يہی کچھ کرتے ہيں۔
)بی(دوسرا طريقہ يہ ہے کہ ان کے خالف اب جنگ لڑی جائے
پيشتر اس کے کہ يہ طاقتور ہو جائيں۔ پھر بھی جيت مسلمانوں کی
ہوسکتی ہے ،نوآبادکاری کے دور کے بعد کے اہل مغرب احساس
جرم کا شکار ہيں اور اسلئيے بھی کہ ان کی مذھبی تعليمات انکو
يہ نہيں سکھاتيں اور وه اپنے ضمير کے قيدی ہيں۔ وه بنا کسی
تميز کے ہر کسی کو ہالک نہيں کرسکتے ،جہاں پر کہ مسلمانوں
کی ايک کان کھڑے کر دينے والی اکثريت اس طرح کی ضمير

کی خلش سے عاری ہيں۔ مسلمان کتنی بھی تعداد ميں غيرمسلموں
کا خون کرسکتے ہيں ،يہاں تک کہ اپنے بچوں کا بھی اور وه بھی
روشن ضميری کے ساتھ۔ بيسالن کو ياد کريں؟ ان کے پاس ايسا
کرنے کيلئے رضائے الہی موجود ہے۔
13فروری 2007ء کو سی بی سی نے احوال جاننے کيلئے مضافاتی
عالقوں ميں کی گئی رائے شماری کے نتائج کی تشہير کی۔ اس ووٹنگ
کے مطابق ،تمام  12فيصد کينيڈين مسلمانوں نے کہا کہ دہشتگردی کا
ضائع ہو جانے واال منصوبہ جس ميں کينيڈا کے وزيرآعظم کا اغوا اور
قتل اور پارليمنٹ اور سی بی سی کو دھماکے سے اڑايا جانا بھی شامل
تھا بالکل درست تھا۔ کينيڈا ميں بسنے والے  7الکھ مسلمانوں کے 12
فيصد کا مطلب ہے  84ہزار کينيڈين مسلمان دہشتگردی کے حق ميں
ہيں۔  25فروری 2007ء کو يو کے ٹيليگراف نے بتايا کہ  MI5کے
ڈائريکٹر جنرل ،عليزه ميننگھم بـّلر نے متنبّہ کيا ہے کہ  1600سے
زياده "شناخت کرده افراد" بڑی مستعدی سےدہشتگردی کی وارداتوں
کی منصوبہ بندی ميں ملوّ ث پائے گئے ہيں۔  200کے قريب ايسے نيٹ
ورکس کی اطالعات موجود ہيں جو کم وبيش  30دہشتگردانہ حملوں کی
منصوبہ بندی کررہے ہيں۔ خيال کيا جاتا ہے کہ جو برطانوی شہری
اسالمی تعليمات سے ترغيب پاکر ان منصوبوں کا حصہ بن چکے ہيں
ان کی تعداد  2000سے کہيں زياده ہے۔ دوسرے ممالک ميں جہاں
مسلمانوں کے بڑے بڑے خفيّہ اجالس ہوتے ہيں ،حاالت زياده مختلف
نہيں۔ محمد کی سنت ،اور ان ميں ضمير کی عدم موجودگی ان کيلئے
اپنے مخالفين پر سبقت لے جانے کا ايک مؤثر ذريعہ ہے۔ ضمير کی
اس عدم موجودگی کا احسان ہے کہ محمد اور اس کے مٹھی بھر

ساتھيوں نے بڑی کثير آباديوں والے قدرے زياده تہذيب يافتہ ممالک کو
اپنا مطيع کرليا۔ جب شائستگی اور بربريّت آپس ميں ٹکراتے ہيں تو
جيت بربرّ يت کی ہی ہوتی ہے۔ تاريخ اس طرح کے واقعات سے بھری
پڑی ہے جہاں پر بہت بڑی بڑی سلطنتيں ڈاکوؤں اور شمشير زنوں کے
ايک ٹولے کے سامنے ريزه ريزه ہو گئيں۔
)سی(تيسرا راستہ يہ ہے کہ اسالم کے ساتھ نظرياتی بنيادوں پر جنگ
کی جائے اس سے پہلے کہ مسلمان ايسا کچھ کرليں کہ آزادئ تقرير
اور کھلے عام تنقيد کی سہولت ہی ختم ہو جائے۔
آسانی اسی ميں دکھائی دے رہی ہے کہ تيسرا راستہ ہی موزوں ترين
ہے۔ ہماری جنگ جہالت کے خالف ہے۔ ہم جہالت کے خالف تلوار نہيں
نکالتے۔ ہم تو روشنی کرتے ہيں۔ اسالم کے ساتھ طاقت سے جنگ کرنا
تو انہی کی ٹرّ ف پر کھيلنے والی بات ہوگی۔ جب بات تش ّدد کی آتی ہے
تو اس ميں تو مسلمانہں کا پلہ بھاری ہے۔ کوئی بھی شخص اسقدر
خباثت سے برائی نہيں کرسکتا جتنی کہ عقيدے کی شہ پہ کی جاسکتی
ہے۔ تش ّدد مسلمانوں کی طاقت ہے ليکن عقل کی بات انکی کمزوری
ہے۔
اگر اسالم نظرياتی اعتبار سے شکست کھا جاتا ہے ،تو بہت سے
مسلمان اس کے خالف ہو جائينگے۔ دنيا ميں تارکين اسالم بہترين
اتحاديوں کے طور پر انکا ساتھ دے سکتے ہيں۔ ان کو اسالم کی سچّ ائی
کا بخوبی علم ہے ،انکو آزادی کی اقدار کا احساس ہے اور وه اسکا
پختہ عظم کيئے ہوئے ہيں۔
يہ جنگ ہر حال ميں جيتی جانے والی جنگ ہی ہوگی۔ ہم يہ جنگ اس
لئے جيت جائينگے کيونکہ ہم دشمن کو دوست بنا لينگے اور ہمارا

دشمن شيطان پر قابو پا ليگا اور آزادی کی نعمت سے ماال مال ہو
جائيگا۔ خون خرابے کی چنداں ضرورت نہيں ہے۔ گولياں بھی نہيں
چالنی پڑينگی۔ اسالم کو نيست و بابود کرکے ہم نفرتوں کے منبعے
کوہی ختم کر ڈالينگے ۔
اسالم کونظرياتی طور پر شکست دينے کے لئے ہميں کھل کر اس پر
بات کرنی چاہيئے۔اسالم کھوج بين کا متحمل نہيں ہو سکتا ۔ يہ تاش کے
پتوں سے بنا ہؤا ايک گھروندھا ہے جسے جھوٹ کے گوند سے جوڑا
گيا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ صلح جوئی اور انکے نازک مذہبی جذبات
جو کہ ايک رستے ہوئے ناسور کی مانند ہيں انکو ٹھيس لگنے سے
محفوظ رکھنا ايک عظيم غلطی ہوگی۔
ڈاکٹر ويکنن کہتا ہے " :يہ خوپرست اينٹھے خاں اکثر اپنا راستہ ۔۔۔
انکی سياه کاريوں کو نظر انداز کر ديا جاتا ہے اور اسکے برے برتاؤ
کو برداشت کر ليا جاتا ہے۔ کچھ حد تک اسلئيے کہ خود پرست بڑی
ماہرانہ فنکاری سے جھوٹے بول سکتے ہيں اور باقی اسلئے کہ کوئی
بھی اس تشد ّد پسند کے ساتھ الجھنا پسند نہيں کرتا يہاں تک بھی کہ اس
کی تشد ّد پسندی محض الفاظ اورجسمانی اشاروں تک ہی محدود ہوتی
ہے۔" کيا مسلمان بھی يہی کچھ نہيں کررہے؟ کيا وه بلوے اسی مقصد
کيلئے نہيں کرتے کہ تمام دنيا کو ڈرا کر رکھا جائے تاکہ اسالم پر
کوئی تنقيد نہ کرے۔
جمہوری اقدار کا مرکز برداشت ہے۔ ہميں ايک دوسرے کے عقيدے کا
احترام کرنا چاہئے خواه ہم اس کے ساتھ متفق نہ بھی ہوں۔ تاہم برداشت
کا يہ مطلب نہيں ہونا چاہئے کہ ہم نے اسکی منظوری دے دی ہے۔

مسلمان چاہتے ہيں کہ ہم انکے مذھب کو تسليم کر ليں اور يہ کبھی نہيں
ہونا چاہئيے۔
اسالم پر مباحثے کا آغاز تو ہو چکا ہے ،ليکن سچ تک رسائی تا حال
مشکل لگ رہی ہے کيونکہ پرانے اعتقادات بڑے سخت جان ہيں۔ کيرن
آرمسٹرونگ ،اور جون اسپوسيٹو جيسے اسالم کے حق ميں حيلہ جوئی
کرنے والوں نے خود پر اسالم کا ايک ہی پہلو طاری کرليا ہے جو
دھوکے پہ مبنی اسالم کا گالبی نقشہ پيش کرتا ہے۔ ميڈيا کے بڑے اور
نماياں حصے کو آسان لگتا ہے کہ اسالم کے اس مثبت پہلو کو ہی
اجاگر کيا جائے۔
ميں ہميشہ سے اس بات کو شک کی نظر سے ديکھتا رہا ہوں جب
غيرمسلم اسالم کا دفاع کرتے ہيں۔ اس بات پر يقين کرنا بہت دشوار نظر
آتا جب کوئی ايماندار شخص اگر وه اس سے باخبر نہيں کہ وه ايک
ايسے عقيدے کا ساتھ دے رہا ہو جو نفرت ،دہشت اور بدعملی پر مبنی
ہو۔ مغربی ممالک کے متع ّدد سياستدان خصوصی طور پر وه جن کا
تعلق بائيں بازو سے ہے وه اسالم کے متعلق دفاعی انداز اپنائے ہوئے
ہيں۔ زياده امکان يہی ہے کہ انکو سعودی عرب نے خريدا ہؤا ہے۔ ايک
قابل ذکر مثال امريکی کانگرس کے سابقہ رکن مارک ڈی سلجندر کی
ہے۔ اس نے اپنے کيرئير کا آغاز پرجوش مسيحی مبلغ کے طور پر کيا
اور اس نے "مسلمانوں اور مسيحيوں کے درميان ايک پل" باندھنے
کيلئے ايک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا اے ڈيڈلی مس انڈرسٹينڈگ ۔
اس کی دليل يہ تھی کہ عيسائيوں اور مسلمانوں کی مق ّدس کتابوں کے
اقتسابات کو جب انکی اصل زبان ميں پڑھا جائے تو حيران کن طور
ميں ان ميں مماثلت پائی جاتی ہے۔ يہ انتہائی مضحکہ خيز ہے اور

اسکو ان ميں سے کسی بھی زبان کا علم نہيں۔ سچائی اس وقت سامنے
آئی جب  7جوالئی  2010کوسلجندر کو اس بات کا مجرم ٹھہرايا گيا کہ
وه مسلمانوں سے رقم وصول کرکے مسلمان دہشتگردوں کی امداد کرتا
تھا۔ جنوری  2008ميں اسپر فرد جرم عائد کی گئی تھی کہ وه منی
النڈرنگ ،سازش اور انصاف کی راه ميں رکاوٹ جيسے جرائم ميں
ملوّ ث تھا۔ اسلئے اس طرح کے بيوقوف اکثر اوقات اسالم کے دفاع ميں
کارآمد ثابت نہيں ہوتے ،بسا اوقات وه بہت بڑے غ ّدار ہوتے ہيں۔
ايک بہت ہی اوٹپٹانگ سا واقعہ نيويارک کے ميئر مائيکل بلومبرگ کا
بھی ہے۔ اس نے بڑے پرجوش انداز ميں  13منزلہ مسجد کی تعمير کی
حمايت کی جس کا محل وقوع اس مقام سے صرف دو بالک کے
فاصلے پر ہے جہاں  19مسلمانوں نے  3000امريکيوں کو قتل کيا تھا۔
کيسے وه اتنا بے حسّ ہوسکتا ہے۔ اسکو اس ٹريجيڈی سے متائثره
خاندانوں اور تمام امريکيوں کا خيال بھی نہيں آيا۔ مسٹر بلومبرگ کی
اس پراجيکٹ کی پرجوش حمائيت اتنی شديد تھی کہ اس نے ملک کی
انٹيليجينس کی بھی بے عزتی کی اور کہا کہ اس مسجد کی تعمير کا
پراجيکٹ ان طاقتوں کو سرنگوں کرديگا جنہوں نے  9/11کو امريکہ
پر حملہ کيا تھا۔
يہ دليل ابتدائی طور پر فيصل عبدالرؤف کی پيش کرده ہے جو "قرطبہ
کی حيات نو" کا امام ہے۔ تاہم رؤف نے سی اين اين پر سوليداد او برين
کے ساتھ انٹر ويو مين اس کے برعکس بات کی ،اس نے کہا ميں اس
مرکز کو سيکيؤرٹی خدشات کے پيش نظر کہيں اور منتقل نہيں کرسکتا
کيونکہ مسلمان اس تيديلی مقام پر تش ّدد پر بھڑک اٹھيں گے " ،مسلم
ورلڈ ميں يہ شہ سرخياں لگا دی جائينگی کہ اسالم پر حملہ ہو گيا۔۔۔۔ اس

کا خطره رہيگا کہ مسلم دنيا کے بنياد پرست ہماری نيشنل سيکيؤرٹی کو
نقصان پہنچائينگے اور ہمارے فوجيوں کو بھی"۔ اس نے کہا۔
رؤف نے مزيد کہا " اگر ہم نے اسکو يہاں سے ہاليا تو يہ دليل مسلمان
بنياد پرستوں کے ہاتھ آجائيگی اور وه زياده سے زياده حملے کرنے
والوں کی بھرتی کرينگے اور ہمارے ملک کے خالف انکا تش ّدد بڑھ
جائيگا" رؤف نے دراصل يہ بيان کر کے تمبيع کی تھی " اگر اس
معاملے کو صيح طرح سے نہ نپٹا گيا تو يہ ڈنمارک کے کارٹونوں
والے مسئلے سے بھی زياده خطرناک ہو جائيگا اور اس کے نتيجے
ميں مسلم ممالک ميں ڈنمارک کے سفارتخانوں پر حملوں ميں تيزی
آجائيگی"۔ اس نے اس پر زور ديا " ،اگر ہم نے اس معاملے کو صيح
طريقے سے نہ نپٹايا تو ايک بہت بہت بہت خطرناک مسئلہ بن جائيگا۔"
يہ متضاد بيانات بيک وقت درست کيسے ہو سکتے ہيں۔ کيا مسلمان اس
گراؤنڈ زيرو مسجد کی تعمير کے حق ميں ہے يہ نہيں؟ اگر مسجد کی
تعمير روک دی گئی توکيسے انکے اندر نفرت بھڑک سکتی ہے اور وه
اشتعال ميں آسکتے ہيں؟ يہ بہت حيرانکن ہے کہ کيسے مسلمان دھوکے
کے ساتھ اپنے ايجنڈے کو آگے بڑھاتے ہيں۔
رائے شماری کے نتائج کے مطابق  71فيصد امريکيوں نے گراوئنڈ
زيرو سے صرف دو بالک کے فاصلے پر جہاں مسلمانوں نے ہزاروں
امريکيوں کو قتل کيا اسالمک سنٹر کی تعمير کی مخالفت کی۔ تاہم،
بلومبرگ جو خود کو بہت سارے امريکيوں سے زياده عقلمند سمجھتا
ہے اس نے کہا "،ان مقبول عام خياالت کو گڑھے ميں ڈالکر ہم فتح
دہشتگردوں کی جھولی ميں ڈالدينگے۔ اور ہميں ايسا نہيں کرنا چاہئيے۔"

يہ دعوی منطق کو جھٹالتا ہے جبتک ہم اس کہانی کی اندرونی کہانی
کو نہيں جان ليتے۔ اکتوبر  2008ميں متحده عرب امارات کے اخبار دی
نيشنل انکشاف کيا کہ مسٹر بلومبرگ کے مشرق وسطی ميں خبررسانی
کی پيشہ ميں ايک بہت بڑا حصہ ہے۔ دبئی ميں اس کی کمپنی کا وجود
ايک دہائی سے بھی زياده پرانا ہے۔ اور  2009تک وه اپے کاروبار کا
حجم چارگنا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ايک "اسالمک فنانس پورٹل" بھی
قائم کررکھا تھا۔
ميکس ليننگٹن ،جو بلومبرگ کا مشرق وسطی اور جنوبی ايشيا ريجن کا
سربراه ہے اس نے کہا " خصوصی طور پر اسوقت سے جب سے
مغربی سرمائے کا نظام پگھلنا شروع ہؤا ہے اسالمی سرمائے کی
طرف توجّ ع بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔" اس نے مزيد کہا " آج کوئی
بھی ايک واحد شخص نہيں جو اسالمی فنانس مارکيٹ کے بارے ميں
اطالعات فراہم کرنے کا کام سرانجام دے ،اس لئے بلومبرگ کا يہاں
اسالمک فنانس پراڈکٹ کے قيام ميں مصروف عمل ہے۔"
بلومبرگ کی کمپنی تمام دنيا ميں  300000ٹرمينلز ميں خدمات سرانجام
دے رہی ہيں۔ اور اسطرح اسکی ساالنہ آمدن  5ارب امريکی ڈالر ہے۔
اس نے کہا اس کے تمام جی سی سی ميں نيوز بيورو ہيں بشمول بحرين
اور کويت۔ سعودی عرب اور قطر مين اس کے دفاتر کھلنے کی تياری
ہو رہی ہے۔
کيا مذکوره باال انکشاف اس ميگا مسجد کی تعمير کی حمايت کے پس
پرده نيويارک کے ميئر کے ناقابل توضيع خلوص کی وجہ کی وضاحت
نہيں کرتا؟ يہ تو محض آئسبرگ کے اوپر دکھنے والی ايک چھوٹی سے
نکڑ ہے ،اس کی تہھ ميں کيا کيا کچھ ہے اور بلومبرگ اور اسکے

اسالمی دوستوں کے درميان کيا کچھ پنہاں ہے اس کو تو ابھی ہوا بھی
نہيں لگی؟
اس بات کی سمجھ نہيں آرہی کہ کيوں ايک سياستدان اپنے ہی ملک کے
مفادات کے خالف کام کررہا ہے؟ اور ايک مسجد کی تعمير کے
معاملے کو بڑے جوشيلے انداز ميں سپورٹ کررہا ہے جبکہ يہ اس کے
ملک کے عوام کيلئے ايک قابل نفرت اقدام ہے۔ مسلمانوں کی کسی
ملک سے وفاداری نہيں۔ انکی وفاداری اسالم سے ہے جسکو وه صرف
ايک مذھب ہی نہيں سمجھتے بلکہ اسکو ايک سياسی نظام اور نظام
حکومت بھی سمجھتے ہيں۔ اسلئے جب کوئی سياستدان معمول سے
ہٹکر اسالمی مفادات کی حمايت کررہا ہو تو ميرا ماتھا ضرو ٹھٹکے گا۔
اس آدھے کشکول کےپيچھےکوئی بڑا کشکول ضرور ہوگا۔ فارسی
محاورے کے مطابق کچھ دال ميں کاال ضرور ہے۔
اہل فارس کا ذکر کرتے ہوئے عرض ہے کہ ايرانی اور سعودی اسالمی
حکومتوں کی پٹرول کی خطير کمائی سے ہرجگہ کے سياستدانوں اور
ماہرين تعليم کی وفادارياں خريدی گئيں۔ يہ جوشيلے غيرمسلم مدافيعان
اسالم ہميشہ کارآمد احمق نہيں ہوتے بلکہ بہت سارے معامالت ميں وه
تنخواه دار غ ّدار ہوتے ہيں۔
اکثر اوقات اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ انٹر نيٹ کی سہولت استعمال
کرنے واال ميڈيا جس ميں مدافيعان اسالم کے مضامين پوسٹ کئے
جاتے ہيں اسکے نيچے پوسٹ کئے گئے تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے
کہ عام قسم کے لوگوں کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہيں۔ اب لوگ
سمجھدار ہو گئے ہيں مگر ميڈيا اور سياستدان ابھی تک وہی گھسا پٹا
ڈھول بجا رہے ہيں۔

تاريخ بتاتی ہے کہ اسالمی طاقتوں نے ہميشہ سے دھوکے سے شکار
مارا ہے۔ انہوں نے ہميشہ جھانسا ديا کہ اسالم اور مسلمان بہت امن پسند
ہيں ،اسکا بعد ميں پتا چلتا ہے کہ حقيقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس
دھوکہ دھہی اور غ ّداری کی ايک مثال  635عيسوی کا ايک واقعہ ہے
جب مسلمانوں نے دمشق فتح کيا۔ حملہ آوروں نے وہاں کے بشپ کو
رشوت دی جس نے رات کی تاريکی ميں شہر کا دروازه کھولديا۔
جب ايک سياستدان اسالم کے حق ميں آواز بلند کرتا ہے اور اس بات
کی تبليغ کرتا ہے کہ اسالم "برداشت" اور "انسانی بھائی چارے" کا
مذھب ہے تو وه دراصل اس بات کو دھيان ميں نہيں ال رہا ہوتا کہ اسالم
ميں کوئی برداشت وغيره نہيں ہے ،اس وقت اسے اپنے پيسوں سے
غرض ہوتی ہے۔ اس بات کا قوّ ی امکان ہے کہ اس ميں کوئی نہ کوئی
گھپال ہے۔
جبکہ يہ گمراه کن ،ليکن سياسی لحاظ سے درست آوازيں اس چيز کا
دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہيں جو دفاع کے قابل نہيں ہے ،ناراض
مسلمان مستقل طور پرسراسيمگی پھيالنے کيلئے تيار ہوتے ہيں ،ڈراتے
دھمکاتے ہيں ،اور جو کوئی بھی اسالم کے خالف چھوٹی سی بات بھی
کرے اسےخفيہ سازشيں کرکے قتل کردينے سے بھی گريز نہيں کرتے
اور يوں وه اسالم کا اصل چہره دنيا کے سامنے پيش کرتے ہيں۔
اس پرمباحثہ بڑا نازک کام ہے۔ فيتھ فريڈم انٹرنيشنل ) (FFIنے2001
سے ہی اس مباحثہ کو جاری رکھا ہؤا ہے اور جبکہ ميں نے يہ کام
 1998ميں ہی شروع کرديا تھا۔ مجھے اميد ہے کہ يہ کتاب اس کے
پھيالؤ ميں اضافے کا سبب بنے گی۔ مکالمہ ،قوّ ت مدرکہ اور ذھانت
اسالم کو شکست دے سکتی ہے اگر اس کا موقع مل جائے۔ جھوٹ

صرف ظالمانہ جبّر اور سنسر شپ کے سائے ميں ہی زنده ره سکتا
ہے ،ليکن يہ آزادانہ اور کھلی بحث کا سامنا نہيں کرسکتا۔ جھوٹ فنا ہو
جاتا ہے جب سچ سے سامنا ہوجائے ،جيسا کہ گرمی ميں برف پگھل
جاتی ہے۔
اسالم کوسياسی شکست دينے کيلئے ہميں عوام کی آگہی مطلوب ہے۔
عوامی آگہی سياست دانوں کو تبديل کرسکتی ہے اور اسی طرح
حکومتی پاليسياں بھی۔ اگر پبلک کی چينخيں زياده اونچی ہو جائيں،
کوئی نہ کوئی ضرور آگے بڑھ کر ان کو سنے گا۔
يہ ايک جنگ ہے۔ دشمن ايک نظريہ ہے۔ ہميں اپنی کمر کس لينی
چاہئے اور دشمن سے لڑنے کيلئے تيار ہو جانا چاہئے۔ ان کی بہت بڑی
تعداد کے سامنے ہمارے حوصلے پست نہيں ہونے چاہئيں ،اسالم بڑی
غير مستحکم بنيادوں پر کھڑا ہے۔ اس کی بنياد کوئی نہيں بس جھوٹ
ہے۔ ہميں اسکوختم کرنے کيلئے جو کرنا ہے وه ہے اس جھوٹ کو بے
نقاب کرنا اور يہ دھوکے اور دہشت کے پتھروں سے بنی ہوئی ديوقامت
تاريخی يادگار دھڑام سے زميں بوس ہوجائيگی۔ مسلمان آزاد ہو
جائينگے اور دنيا اسالم کے اس زہر سے بچ جائيگی۔ ہمارے بچوں کا
ہم پر يہ قرض ہے۔ يہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انکی دنيا کو محفوظ
اور آزاد بنا ديں۔
دو ہزار سال پہلے ،ايک يہودی ترکھان نے کہا تھا " ،سچ تمہيں آزاد کر
ديگا۔" يہ سچا پن کبھی اتنا سچ نہيں تھا جتنا کہ آج ہے۔ آئيے اسالم کے
بارے ميں سچ کو پھيالئيں۔ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم سچ کا ساتھ ديں۔

اسالم کو سياسی بنيادوں پر شکست دينا

مجھ سے اکثر سوال کيا جاتا ہے کہ اسالم کے بڑھتے ہوئے خطرے
کيا مقابلہ کيسے کيا جائے۔  2001ميں ميں نے پيشگوئی کی تھی کہ
اسالم ہمارے وقتوں ميں ہی ختم ہو جائيگا۔ اس وقت سے اسالم پھيال ہے
کم نہيں ہؤا۔ مغربی ممالک ميں مساجد کی تعمير کی بھرمار ہے اور
مسلمانوں کی تعداد ميں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمان ان ملکوں کی
حکومتوں ميں بھی گھس گيا ہے اور يہاں تک کہ وائٹ ہاؤس ميں بھی۔
جس کسی کو بھی يہ شک ہے کہ باراک حسين اوباما يا تو مسلمان ہے
يا انکا حمائيتی ہے جيسے اسنے اپنی خودنوشت سوانعمری ميں لکھا
ہے تو اسے چاہئے کہ ہوش کے ناخن لے۔
اسالم کی ترقی متوقع تھی۔ صديوں سے نہيں تو کئی دہائيوں سے
مسلمان دنيا پر قبضے کی تياری کررہے تھے۔ غير مسلم اس بات سے
کہ وه گھيرے ميں آچکے ہيں ،مسلسل تغافل کا شکار تھے۔ ان ميں سے
بہت سارے جنکا تعلق بائيں بازو کی جماعتوں سے ہے وه ابھی تک
اسکا انکار کررہے ہيں۔ 9/11کے واقعے کے بعد انکو ہوش ميں آنے
ميں ايک دہائی گذر گئی۔ کافی لوگ تو جاگ اٹھے ہيں ماسوائے انکے
جنہوں نے اپنے کانوں ميں روئی ٹھونس رکھی ہے اور اٹھنا چاہتے ہی
نہيں۔
اب جبکہ عوام کا ايک بڑا حصہ يہ جان چکا ہے کہ اسالم محض مذاہب
مين سے ايک مذھب نہيں بلکہ يہ تو بنی نوع انسان کی بقاء کيلئے ايک
خطره ہے۔ اب ہم اسے روک سکتے ہيں۔ ليکن ايک مسئلہ ہے۔ اسالم
ايک مذھب ہے۔ کسی مذھب پر پابندی لگانا امريکی آئين کی پہلی ترميم
کی ايک شک کے مطابق تمام انسانوں کو اپنی مرضی کا مذھب اختيار
کرنے کی آزادی ہے۔

ليکن ايک راستہ موجود ہے۔ دو سرے مذاہب کے برعکس اسالم ايک
کثير جہتی مذھب ہے۔ باقی تمام مذبہب کی ايک ہی سّمت ہے يا کم ازکم
ايک غالب سمّت۔ آئيے ہم اسکو اسطرح کہھ ليتے ہيں کہ يہ عمودی خط
ہے جو بندے کو خدا سے مالتا ہے۔ اسالم ميں چوڑائی اور گہرائی بھی
ہے جو دوسرے مذاھب ميں نہيں۔ يہ اس کی سياسی اور سماجی جہتيں
ہيں۔
اسالم کی سياسی اور سماجی جہتيں اس کے شرعی قوانين سے واضع
ہوتی ہيں۔ يہ انسانی رھہن سہن کے ہر زاويے کو طے کرتی ہيں ،مثال
کے طور پر مياں بيوی کا تعلق؛ شرعی قوانين کے مطابق اگر خاوند کو
ڈر ہو کہ اس کی بيوی کوئی تڑ پھڑ کررہی ہے تو اسے اسکی پٹائی کا
حق حاصل ہے۔ وه جب چاہے اپنی بيوی کی مرضی کے بغير اس کو
طالق دے سکتا ہے۔ بچے اسکی ملکيت ہونگے۔ وه جتنی جی چاہے
شادياں کرسکتا ہے۔ چار بيويوں کی پابندی تو قرآنی آيات کی غلط
توضيع کا نتيجہ ہے۔ بہت سارے مسلمان حکمرانوں اور اہل تشيع کے
اماموں نے بھی لگ بھگ سينکڑوں کی تعداد ميں شادياں کيں۔
شرعی قوانين صرف مسلمانوں پر ہی الگو نہيں بلکہ انکا اطالق تو
غيرمسلموں پر بھی ہوتا ہے۔ مسلم اکثريت والے ملکوں ميں غير
مسلموں کی حيثيت ضمّی )پابند شده( کی ہے ،زيرنگيں اور شرمسار۔
اس پر الزم ہے کہ وه مسلم رياست کو بطور ہرجانہ ادا کرے جو بعض
حاالت ميں اسکی آمدنی کا نصف بھی ہو سکتا ہے۔ فتح خيبر ميں تمام
صيح سالم لوگوں کو قتل کردينے کے بعد زنده بچ جانے والے يہوديوں
سے محمد اسی حساب سے رقم وصول کرتا تھا۔

شرع کے مطابق عورتوں کے حقوق مردوں کی بہ نسبت آدھے ہيں۔
انکو ناقص العقل تسليم کيا جاتا ہے اور عدالت ميں انکی گواہی بھی
آدھی تصور کی جاتی ہے۔
شرع کے تحت ہمجنس پرستی کی سزا موت ہے۔ زانيوں کی سزا
سنگسار ہے خواه اسميں عورت زنابالجبر کا شکار ہی کيوں نہ ہوئی ہو۔
زيادتی کی شکار عورت اگرعدالت ميں چار مردوں کو بطور گواه نہ
پيش کرسکے تو قرآنی آيت  24:13کی رو سے وه جھوٹی سمجھی
جائيگی اور اسے اسی سورة کی آيت نمبر 4کے مطابق  80کوڑوں کی
سزا مليگی۔ اگر اس کے نتيجے ميں وه حاملہ ہو جاتی ہے تو اسکو اس
بات کا ثبوت سمجھا جائيگا کہ وه شادی شده زانی عورت ہے اور اسکو
اس جرم کے تحت سنگسار کرديا جائيگا۔
اسالم کا سياسی رخ اس کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اس کے بغير اسالم کا
وجود ہی ناپيد ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم قانون يہ ہے کہ خدا کی دھرتی
کو "پاک" کيا جائے اور تمام دنيا ميں  Vکا قانون الگو ہو جائے۔ اس
مقصد کو حاصل کرنے کيلئے جو طريقہ استعمال کيا جائے وه حملے
کرنا اور دہشت پھيالنا۔ اسالم کا مقصد ہر کسی کو مسلمان کرنا نہيں
بلکہ انکو شرعی قوانين کے تابع کرنا ہے۔ وه ممالک جن ميں 100
فيصد شرعی قوانين پر عمل نہيں ہوتا ان پر بھی انکا قانونی حق ہے کہ
وہاں دہشتگردی کی جائے۔
شرع ميں اہل کتاب کو اپنے مذھب پر قائم رہنے کی اجازت اگروه
اپنے مذھب کو نجّ ی زندگی کی حد تک محدود رکھيں اور سرعام اسکا
مظاہره نہ کريں۔ تاہم انکو اپنے مذھب کی تبليغ کرنے کی اجازت نہيں

ماسوآئے اپنے بچوں کے۔ انکو گرجے اور عبادتگاہيں بنانے کی بھی
اجازت نہيں۔
ايک مسلمان محض ايک مومن ہی نہيں بلکہ وه امّہ کا ايک حصہ
ہے اور آفاقی اسالمی رياست کا ايک نائب ہے۔ اس رياست کا وجود
اصلی غير حقيقی ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اسکو حقيقت کا
جامہ پہنائے۔ اس کا حاصل يہ ہے کہ ترک اسالم اس ورچوئل اسالمی
رياست سے غ ّداری کے مترادف ہوگی اور اس کی سزا موت ہے۔ لہذا
مرتد کو سزائے موت دی جائے۔
ان تين جہتوں ميں ايک فرد کے پلے کچھ بھی نہيں بچتا۔ مومن کی
زندگی کا ہرپہلوشرعی قوانين کے تابع ہے۔ شرع ہی يہ فيصلہ کرتی ہے
کہ اس نے کيا کھانا پينا ہے اور کيا نہيں۔ اور کب اسکو کھانے کی
اجازت اور کب نہيں۔ اس نے کيسا لباس پہننا ہے اور کيسا نہيں۔ اسکو
اپنی داڑھی کی شيو کيسے بنانا ہے ،غسل کيسے کرنا ہے ،دانت کيسے
صاف کرنا ہے ،آباسی کيسے لينا ہے ،چھينک کيسے مارنا ہے ،ناک
کيسے صاف کرنا ہے اور رفع حاجت کے بعد اپنے عضويات
مخصوصہ کو کيسے دھونا ہے۔
جيسے مسلمان اکثر ہميں بتاتے رہتے ہيں کہ اسالم صرف ايک
مذھب ہی نہيں بلکہ ايک مکمل طرز حيات ہے۔ يہ ايک مکمل نظام ہے
جو زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ يہاں تک کہ مومنوں کے خياالت
بھی انکے اپنے نہيں۔ ان پرہر لحاظ سے مکمل کنٹرول ہے۔
يہ انکے تينوں پہلو ناقابل تقسيم ہيں۔ يہ اسالم تثليث ہے۔ اس ميں
سے اگر ايک کو بھی خارج کرديا جائے تو اسالم کا وجود ہی برقرار
نہيں رہتا۔
يہ جان لينا بہت اہم ہے۔ سن زی نامی ايک چينی بزرگ نے کہا
تھا۔ تم اپنے دشمن کو جان لو تو تمہيں شکست نہيں ہوگی۔ مسلمان ہميں
جان چکے ہيں اور وه ہمارے ممالک کےاندرگھسنے کيلئے ہمارے ہی

نظام کا استعمال کررہے ہيں تاکہ ہميں ہمارے اندر سے ہی شکست ديں۔
بہت سارے سياستدان ،ماہرين تعليم اور ميں يہ کہنے کی جرآت کررہا
ہوں ،کچھ ربّی اورپادری مسلمانوں سے مراعات وصول کرتے ہيں اور
اسکے عوض وه بڑے سفاکانہ اندازميں انکے مفادات کے تحفظ کی
جنگ لڑ رہے ہيں۔ وه ہميشہ کارآمد احمق نہيں ہوتے بلکہ بسا اوقات وه
غ ّداری کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہيں۔
مسلمان يہ جانتے ہيں کہ وه کيسے ہماری جمہوريت اور شہری
آزاديوں کو ہمارے ہی خالف استعمال کرسکتے ہيں۔ دوسری طرف اہل
مغرب اسالم سے واقف نہيں اور مار کھا رہے ہيں۔ اس جنگ کو جيتنے
کيلئے انکو اپنے دشمن کے بارے ميں جان لينا بڑا ضروری ہے۔
اور اگر ہم يہ جان ليں کہ اسالمی مق ّدس تثليث يعنی مذھبی ،سماجی
اور سياسی جہتيں ناقابل تقسيم ہيں اور ايک اکائی کے تين جزو ہيں ،تو
اسکو شکست دينا ہمارے لئے آسان ہو جائيگا۔
ہم اسالم پر بطور مذھب پابندی نہيں لگا سکتے ،ليکن ہم اسے بطور
ايک سياسی نظام پابندی لگا سکتے ہيں۔ بطور ايک سياسی نظام کے يہ
ہماری جمہوريت اور ديگر قوانين کے برخالف ہے۔
جبکہ مسلمان امريکی آئين کی پہلی ترميم کے تحت تقرير کی آزادی
کے حق کا استعمال کرکے اسالم کا پراپيگنڈا کررہے ہيں ،اگر کوئی
محمد کے کارٹون بنا دے تو مسلمان بلوے کرتے اور بيگناه لوگوں کا
خون بہاتے ہيں۔ جو کوئی بھی اسالم کے خالف بات کرے يہ اسکو قتل
کردينا چاہتے ہيں۔ يہ ہے ايک نکتہ جہاں يہ پہلی ترميم کی خالف
ورزی کررہے ہيں۔
اسالم تمام انسانوں کو قانونی طور پر برابر نہيں سمجھتا۔ اسميں
عورت اور مرد کو يکساں قانونی حقوق حاصل نہيں۔ يہ مسلمانوں کہ
اس حق کو بھی نہيں مانتی کہ وه اسلم کو ترک کرسکيں۔ ان حقائق کی

بنياد پر اسالم کو ايک خالف قانون مذھب قرار ديکر اس پر پابندی
لگائی جاسکتی ہے۔
آئيے ذرا شرعی قوانين کو نزديک سے ديکھتے ہيں۔ ظالمانہ اور
عام دی جانے والی سزآئيں  :اسالمی قوانين کی گھمبير عالمی الجھنيں
کے مصنف نونی درويش نے اپنے ايک آرٹيکل جس کا عنوان ہے
ضمّيوں کيلئے شرعی قوانين ميں ان ميں سے کچھ پر روشنی ڈالتا ہے۔
 .1جہاد جس کی تعريف يہ ہے " دين کے قيام کی غرض سے
غيرمسلموں سے جنگ کرنا" ہر مسلمان اور مسلمان سربراه
مملکت )خليفہ( کا فرض ہے۔ کوئی مسلمان خليفہ جو جہاد سے
انکار کردے وه شريعت کی خالف ورزی کررہا ہے ،لہذا وه
حکومت کرنے کے اہل نہيں۔
 .2ايک خليفہ طاقت کا استعمال کرکے حکومت پر قبضہ کرسکتا
ہے۔
 .3ايک خليفے کو اس طرح کے جرائم جيسا کہ قتل ،زناکاری،
لوٹمار ،چوری ،شرابخوری ،اور چند حالتوں ميں زنابالجبر
سے استثناء حاصل ہے۔
 .4زکواة سے حاصل شده رقم کا کچھ حصہ جہاد کيلئے مخصوص
کرنا۔
 .5حليفہ کا حکم ہر حالت ميں ماننا ضروری ہے خواه وه انصاف
کے مطابق نہ بھی ہو۔
 .6خليفہ کيلئے الزم ہے کہ مسلمان مرد ہو اور غالم نہ ہو۔
 .7مسلمانوں کيلئے الزم ہے کہ وه خليفہ کو سبکدوش کرديں
اگراسالم کو ترک کردے۔
 .8ايک مسلمان جو اسالم کو ترک کردے اسے فورآ قتل کرديا
جائے۔
 .9ايک مسلمان کوان وجوہات کی بنا پر کيا ہؤا قتل معاف کيا
جاسکتا ہے ) (1کسی مرتد کو ) (2ايک زانی کو ) (3کسی بڑی

گذرکاه پر لوٹنے والے کو۔ غيرت کے نام پر قتل بھی قابل قبول
ہے۔
 .10اگر کوئی مسلمان کسی غيرمسلم کو قتل کردے تو اسے
سزائے موت نہيں مليگی۔
 .11شريعت ميں غالم رکھنے اور لونڈياں رکھنے کو خالف
قانون قرار نہيں ديا بلکہ اس کو منظم کيا۔ ايک آقا اگر اپنے
غالم کو قتل کردے تو اسے کوئی سزا نہيں مليگی۔
 .12شريعت جس طرح کی سزاؤں کا حکم ديتی ہے ان ميں شامل
ہيں سنگسار کرنا ،سرقلم کردينا ،ہاتھ پاؤں کاٹ دينا ،کوڑے
مارنا اور اسطرح کی معمول سے ہٹکر سخت اور ظالمانہ
سزائيں خواه جرم کی نوعيّت معمولی سے ہو جيسے کہ زنا
وغيره۔
 .13غيرمسلم مسلمانوں کے برابر نہيں ہيں اور اگر محفوظ رہنا
چاہتے ہيں تو انکو شريعت کے تابع رہنا ہوگا۔ ان کو کسی
مسلمان عورت سے شادی کی ممانعت ہے ،جوچيزيں وه سرعام
نہيں کرسکتے ان ميں شامل ہے شراب نوشی  ،خنزير خوری،
اپنے صحيفوں کی تالوت ،مذھبی تہوار منانا اور جنازے
وغيره۔ انکو نئے گرجے بنانے کی ممانعت ہوگی اور انکی
بلندی مساجد کی بلندی سے زياده نہيں ہوگی۔ وه کسی مسجد
ميں بال اجازت داخل نہيں ہوسکتے۔ ايک غيرمسلم کو تحفظ
فراہم نہيں کيا جائيگا اگر وه کسی مسلمان عورت سے زنا کرے
يا کسی مسلمان کو اسالم سے دور کرے۔
 .14ايک غيرمسلم اگر جنگی ہتھيارکی فروخت ايسے لوگوں کو
کرے جو انہيں مسلمانوں کے خالف استعمال کرنا چاہتا ہو تو
اسے ايک جرم تصوّ ر کيا جائيگا۔ کوئی غيرمسلم کسی مسلمان
کو برا بھال نہيں کہھ سکتا ،اور  V ،Vکے رسول اور اسالم
کے بارے ميں بھی تحقير آميز الفاظ استعمال نہيں کرسکتا اور

نہ ہی وه مسلمانوں کی کمزوريوں کو اجاگر کرسکتا ہے۔ تاہم
اگر مسلمان ايسا کرنا چاہيں تو ان پر ايسی کوئی پابندی نہيں۔
 .15ايک غيرمسلم کسی مسلمان کی جائيداد کا وارث نہيں ہو
سکتا۔
 .16بينکوں کو شريعت کے تابع ہونا الزم اور سود حرام ہے۔
 .17معمولی نوعيت کے کام کرنے والے جيسا کہ خاکروب اور
جمعدار وغيره عدالت ميں گواہی دينے کے اہل نہيں ہونگے۔
طالق ہو جانے کی صورت ميں ايسی پييشہ ور عورتيں جو
معيّتوں پر نوح خوانی کرتی ہوں انکو انکے بچوں کی محافظ
نہيں بنايا جائيگا۔
 .18ايک غيرمسلم ايک غيرمسلم اقليّت پر حکمرانی نہيں کرسکتا۔
 .19ہمجنس پرستی کی سزا موت۔
 .20کسی لڑکی شادی کيلئے عمر کی کوئی قيد نہيں ،اسکی
پيدائش کے بعد کسی وقت بھی اسکی شادی ہوسکتی ہے اور 8
يا  9سال کی عمر ميں رخصتی ہوسکتی ہے۔
 .21اگر عورت بغاوت پر اتر آئے تو خاوند کی ذمہ داری نہيں
کہ اسکی ضروريات پوری کرے اور اسے اجازت ہے کہ وه
اسے مارے پيٹے تاکہ وه گھر سے نہ جاسکے۔
 .22طالق کا حق صرف مرد کو حاصل ہے اور يہ فعل انتہائی
آسان ہے اسے صرف يہی کہنا ہے " ميں تجھے طالق ديتا
ہوں" اور طالق وقوع پذير ہو جائيگی خواه اسکی ايسا کرنے
کی نيّت نہ بھی ہو۔
 .23خاوند اور بيوی کے درميان کوئی مشترکہ جائيداد نہيں جو
خاوند کی موت کے بعد خودبخود بيوی کی ملکيّت ہو جائے۔
 .24وراثت ميں عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہوگا۔
 .25مرد کو يہ حق حاصل ہے کہ وه چار بيوياں رکھ لے اور اس
کثيرزوجی کی بناء پر عورت اس سے طالق نہيں لے سکتی۔

 .26عورت کے جنسی اعضاء کے عوض اسے حق مہر ديا جاتا
ہے۔
 .27مرد کو اس چيز کی اجازت ہے کہ وه اپنی غالم عورت سے
جنسی تعلق قائم کرلے اور ان عورتوں سے بھی جو جنگوں
ميں انکے ہاتھ لگی ہوں ،اگرغالم بنائی گئی عورت شادی شده
ہے تو اس کی شادی فسق ہو جائيگی۔
 .28عدالت ميں عورت کی گواہی نصف تصوّ ر ہوگی۔
 .29عورت اگر دوباره شادی کرلے تو اس سے بچوں کی
نگہبانی واپس لے لی جائيگی۔
 .30يہ ثابت کرنے کيلئے کہ وه زنابالجر کا شکار ہوئی ہے اسے
چار مرد بطور گواه پيش کرنے ہونگے۔
عورت سے زنا کرنے والے مرد کو عورت کے ساتھ شادی کئيے
بغير صرف حق مہر ادا کرنے پر ہی اکتفا کرسکتا ہے۔
ايک مسلمان عورت پر الزم ہے کہ وه اپنے جسم کا انچ انچ جسکو
"اوراه" يعنی جنسی عضويات کو ڈھانپ کر رکھيں۔ اہل ت ّشيع ميں
چند طبقہ فکراس بات کی اجازت ديتے ہيں کہ وه اپنا چہره ننگا
رکھ سکتی ہيں۔
ايک مسلمان مرد کيلئے يہ جرم قابل معافی ہے کہ اگر وه اپنی بيوی
کو کسی غيرمرد کے ساتھ بد فعلی کرتے ہوئے ديکھ لے۔ ليکن اس
کے برعکس عورت ايسا نہيں کرسکتی کيونکہ مرد کے پاس ايک
راستہ ہے کہ وه اس عورت سے شادی کرلے جس کے ساتھ وه
پکڑا گيا ہو۔
ان قوانين پر شيّعہ اور سنیّ دونوں متفق ہيں اور دونوں ممالک ميں
قوانين کی بنياد يہی ہيں۔ طالبان کے دور حکومت ميں افغانستان ميں
بھی شريعت کی مکمل عملداری تھی۔ يہ قوانين قرآن اور حديث کے

تحت بنائے گئے ہيں۔ يہی ہيں وه قوانين جو مسلمان مغربی ممالک
پر نافذ کرنا چاہتے ہيں۔
سفيد پاؤڈر کی شکل ميں سائينائيڈ)ايک انتہائی مہلک زہر( کی
مينوفيکچرنگ ہو رہی ہے۔ چھوٹے ريزوں کی شکل ميں يہ مواد
شکرسازی ميں استعمال ہونے والے مواد سے مشابہت رکھتا ہے۔
ليکن يہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر اسکو ايک دوسرے کا متبادل
سمجھا جائے۔
اسالم کا موازنہ دوسرے مذاھب کے ساتھ ان بنيادوں پر کرنا کہ ان
مذاھب ميں بھی ايسا ہے تو يہ انتہائی مہلک غلطی ہوگی۔ سائينائيڈ
کی کيميائی ساخت ميں کاربن اور نائٹروجن کے ايٹموں کا تہرا
جکڑاؤ ہوتا ہے۔ يہ عناصر اپنی انفرادی حالت ميں بالکل بے ضرّر
ہوتے ہيں اور جب وه ايک دوسرے ميں مدغم ہو جاتے ہيں تو وه
انتہائی مہلک زہر کی شکل احتيار کرليتے ہيں۔
سياست اور مذھب اپنی انفرادی حيثيّت ميں بے ضرّ ر ہيں۔ اگر
اکھٹے ہوجائيں تو ايک زہر۔ تمام مذاھب ميں کٹڑ جنونی پائے جاتے
ہيں۔ اسالم تو اپنی ترکيب و ترتيب ميں ہی کٹڑ جنونيّت ہے۔
ہم اسالم کو بطور ايک عقيدے کے پابندی نہيں لگا سکتے۔ مسلمان
تنظيموں ،مساجد اور آئمہ حضرات اس کی ضمانت ديں کہ وه
ظالمانہ شرعی قوانين کو ترک کر دينے کی ضمانت ديں۔ اگر وه
ايسا کرنے سے انکار کريں تو اسکا مطلب ہے کہ وه ہمارے قوانين
کی خالف ورزی کررہے ہيں اور انکی اسالمی تنظيموں کو ختم کر
ديا جائے اور انکو ملک سے نکال ديا جائے۔
اگر اسالم پر بطور ايک عقيده پابندی نہيں لگائی جاسکتی تو اسے
بطورايک تباه کن سياسی نظام جوکہ جمہوريّت کے منافی ہے اس
پر پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ ايسا کرتے ہوئے ہم اپنے ملکی قوانين

کی خالف ورزی نہيں کررہے اگر ہم مسلمانوں سے کہيں کہ يا وه
انکو قبول کرليں وگرنہ ملک چھوڑ ديں۔
شريعت سے دستبرداری اسالم سے دستبرداری کے متراد ف ہوگا۔
عيسائی بڑی آسانی کے ساتھ عقيدے اورسياست کے درميان خط
کھينچ سکتے ہيں۔ عيسی نے واضع اعالن کيا تھا کہ اسکا سيساست
سے کوئی تعلق نہيں جب اس نے يہ کہا ،ميری حکومت يہ دنيا نہيں
)جون(18:36۔ ليکن اسالم اور سياست ناقابل تقسيم ہے۔ محمد نے
کہااسالم بيک وقت مذھب اور رياست ہے۔ اسالم کی غائت وجود ہی
دنيا پر غلبہ ہے۔ خطره يہاں موجود ہے۔ کيا مسلمان خود کو مذکوره
باال قوانين کے تابع کرتے ہيں ياکہ وه انسانيت کا حصہ بننا چاہتے
ہيں؟ وه دو آقاؤں کے تابع نہيں ره سکتے۔ فيصلہ انکا ہے ،ليکن
ہمارے لئے يہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اور ان کے درميان ايک
لکير کھينچ اگر وه جارہيّت اور دہشتگردی کو ترک نہيں کرتے۔
بہت سارے مسلمان تو يہ بھی نہيں جانتے کو شرعی قوانين کے
اثرات کہاں تک جاتے ہيں۔  1979کے انقالب ميں ايرانيوں نے
شرعی قوانين سے العلمی کی بہت بڑی قيمت ادا کی جب انہوں نے
خمينی کی حمايت کی۔ ہم مسلمانوں کی بڑی امداد کرينگے اگر ہم
مسلمانوں کو انکے مذھب کی صيح تعليم دے ديں۔
مسلمانوں کو گمان ہےاسالم بڑا دلکش مذھب ہے جس کی کوئی
حقيقت نہيں۔ اگر ہم شرعی قوانين کو اجاگر کريں تو ہم ايک کثير
تعداد لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھا سکتے ہيں اور انکے نفرت
اور دھوکہ بازی کے عقيدے کو ختم کرسکتے ہيں۔
ايک دفعہ سچائی سامنے آجائے ،اسالم فنا ہو جائيگا۔ لوگوں جاگ
رہے ہيں۔ مسلمان اور غيرمسلم دونوں ہی اپنی نيند سے بھری
آنکھوں کو مل رہے ہيں اور اس مذھب کے ظالمانہ بہروپ کے
نظارے سےحواس باختہ ہو رہے ہيں۔

