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 اظہار تشکر
لجالل  کے اسب سے پہلے اپنےسب سے طاقتور  رب ذو 

دربار اقدس  اور بارگاہ اٰلہی میں سجدۂ شکر بجاالتا ہوں جس نے ہمت 

نوازا۔یقیناً اس وحدۂ الشریک کی مدد کے بغیر کوئی بھی ومحنت سے 

کام ممکن نہیں۔بے  شمارحمدوسپاس ہو اس واحد رب ذولجالل کے 

لیے جس کا کوئی ثانی نہیں۔اس کے بعد اس کے  تمام تر پاک 

رسولوں اور جلیل القدر پیغمبروں ؑ  پر الکھوں درود وسالم جنہوں نے 

سم تکالیف ان نادان لوگوں کے کٹھن حاالت میں اپنے اوپر ہمہ ق

ہاتھوں اٹھائیں جن کی  نجات کی فکر میں یہ شب وروز سرگرداں 

رہے۔بالخصوص تمام نبیوں کے سرخیل اور سارے پیغمبروں کے 

پر کروڑوں درودوسالم جنہوں نے اپنے گزشتہ ملسو هيلع هللا ىلص سردار خاتم االنبیاء 

مبعوث سبھی برگزیدہ ہستیوں سے بڑھ کر مصائب وتکالیف 

نے انسانیت  کےایک بنجر زمین ملسو هيلع هللا ىلص  ۔اس بے مثال شخصیتجھیلیں

میں ہمدردی، رحم دلی، احساس، اخالق و اخالص وغیرہ صفات کی  

کے ملسو هيلع هللا ىلص ہریالی الکر ایک امرمحال کو ممکن کرکے ثابت فرمایا۔نیز آپ

کا ساتھ ملسو هيلع هللا ىلص ان پاک جانثاروں کے نام جنہوں کسی بھی حالت میں آپ

آیا ہی پورے عالم کے لیے تھا، نہیں چھوڑا اور اس دین مبین کو جو 

دنیا کے کونے کونے اور چپہ چپہ تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں 

 چھوڑی۔رضوان ہللا علیہم اجمعین

بعدازاں اگراختصاراً کہوں تو اتنا  کافی ہوگا کہ اگر میرے  

سپروائزر یعنی نگران مقالہ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب  نہ 

ی کام کبھی مکمل ہی  نہ ہوتا۔اس لیے تہہ دل ہوتے تو شاید یہ تحقیق

استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد  سے اپنے 

)ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز قرطبہ یونیورسٹی آف سائنس صاحب

کا شکرگزار ہوں جنہوں نے قدم بہ قدم راقم  وانفارمیشن ٹیکنالوجی( 

ً آگاہی کی رہنمائی فرمائی اور موضوع کے متعلق جہاں وق ً فوقتا تا

فرمائی وہاں  اس کے لیے مواد بھی مہیا کیا۔کیونکہ یہ کوئی عام مقالہ 

نہیں تھا جو میرے جیسے بے بہرہ،کم علم اور ناتجربہ کار کے لیے 

موضوع پر قلم اٹھانا بالشبہ محنت  اہم جیسے "اسپین"آسان تھا کہ 

۔لیکن طلب اور محققانہ کام تھا جو اس بے بس کی بس سے دور تھا

ہللا تعالٰی جزائے خیر دے حضرت استاد محترم کو جنہوں نے  ہمت 

بندھائی اور حوصلہ دالتے ہوئے کرگزرنے پر دل آور کیا۔ساتھ ہی ان 
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کے گھروالوں کا شکرگزار ہوں جن کی عنایتیں ومحبتیں بھی زاد سفر 

بھی  اپنے والدجناب سعید ہللا صاحب اور اپنی والدہ صاحبہ کا  رہیں۔

یں اور ان ہی کے ن ہوں جن کی دعائیں راقم کے ساتھ ساتھ رہممنو

اور ساتھ ہی اپنی اہلیہ کا تہہ دل سے شکرگزار سبب یہ منزل ملی،

 کی بدولت یہ کام تکمیل کو پہنچا، ہوں جن کی دعاؤں اور نوازشوں

کیونکہ جس لگن اور ہمت سے انہوں نے بندہ کی ہمت بندھائی، وہ 

تھ اپنے بھائیوں نعیم ہللا، صدیق ہللا اور قابل تعریف ہے۔ اس کے سا

امین ہللا کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے امریکہ 

کے شہر نیویارک میں بیٹھ کر راقم کو سہولیتیں دے کر اس کام کو 

  پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آسانی دالئی۔

ہللا اپنے چئیرمین ڈاکٹر موالنا محمد سلیم  صاحب، ڈاکٹر ضیاء 

ازہری،ڈاکٹر قبلہ آیاز، ڈاکٹر مبارک شاہ، ڈاکٹر معراج االسالم،  ڈاکٹر 

محمد نواز صافی، ڈاکٹر سلیم، سپرنٹنڈنٹ محمد نوازاور وقارحمید کا 

معاونت کی۔ان کے  کماحقہ جنہوں نے بندہ کیشکرگزار ہوں بھی 

اپنے ان تمام اساتذہ کرام، دوست احباب، رشتہ داروں اور  عالوہ

متعلقین کا تہیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کسی بھی 

خدائے الیزال کے دربار بے مثال میں دست بہ  ۔صورت تعاون کی

دعا ہوں کہ ہللا تعالٰی اس مقالہ کو اپنے دربار میں قبول فرماکر اس 

 پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست کے ذریعہ صراط مستقیم سے

الئے اور ساتھ ہی اسے ذریعہ نجات اور   اس گناہگار کی مغفرت کا 

 نسبب بھی بنائے۔آمی

 

 

 روح ہللا        

پی ایچ ڈی        

 اسکالر

 

 

 

      

 مضامینفہرست 
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 مقدمہ
درمیان جہاں مادی قوت کا ایک سے ایک اقوام عالم کے  

دوسرے کی طرف منتقل ہونا تاریخ کا حصہ رہا ہے، وہاں ایک قوم 

کی فکری قوت بھی دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی نظر آتی 

ہے۔روم نے یونان سے صرف عسکری قوت کو نہیں چھینا بلکہ 

گہی  جو کبھی یونانی فکر، علم ودانش، منطق وفلسفہ اور حکمت وآ

روم کے  روم میں سرائیت  کرگئی۔جس سے ،یونان کی نشانی تھی

کو برپا کرنے کے لیے  (Hellenic society)یلنک سماج اندر ایک ہ

میں آیا۔یہ بات  ض وجوداور یوں عظیم روم معر فراہم ہوا تاسیسی مواد

ہوگی کہ ایران و بابل اور ایران و روم کے باہمی چپقلش نے  نامعقول 

ایک دوسرے کو فکری لحاظ سے متاثر نہیں کیا ہوگا، یاساتویں صدی 

کے بعد کے اسالمی فتوحات نے افریقہ، ایشیاء، ایشیائے کوچک اور 

وسطی ایشیاء کے قدیم فکر کو متغیر نہیں کیا ہوگا اور یہ کہ اسالم 

کے سروں پرکھڑا تھا۔بال شبہ اسالم نے اپنی  صرف تلوار تانے ان

مقبوضات کے پہلے سے موجود فکری اور علمی  صالحیتوں کو 

مزید فروغ دیا اور ان کو تنویری اور تہذیبی مراحل سے 

گزارا۔دوسری طرف اسالم نے معاصر دنیا سے فکری جواہر مستعار 

حسوس لینے اور اپنے اندر ان کے پیوند لگانے میں کوئی  جھجھک م

نہیں کی۔گوکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسالمی علوم وفنون کا اکثر 

حصہ غیرتہذیبوں کے پیوندکاری کا نتیجہ یا ان کا مرہون منت ہے۔تاہم 

یہ حقیقت ہے کہ  مصلحت عامہ کی خاطر اسالم نے غیر کے مثبت 

 اصولوں کو ضرور پذیرائی بخشی ہے۔

نویں صدی عیسوی کا زمانہ اہل مغرب کے لیے اس لیے اہم 

ہے کہ اس دور میں انہیں اسالم سے متعلق تفصیالت جاننے میں کافی 

 The Age of Elaboration ofشناسائی  ملی۔ اس دور کو 

Islam بھی کہا جاتا ہے۔عباسی خلیفہ مامون الرشید اس فکری توسیع

لمبردار تھے۔ان کا زمانہ اور باہمی انتقال فکر کے سب سےبڑے ع

ء میں اس نے بغداد میں 832ء پر محیط رہا ہے۔833ء تا 813خالفت 

 ھی ، یوںکرکی تاسیس  (Home of the Wisdom)بیت الحکمت

فکر کو ممکن بنایا۔ بیت  خالفت اسالمیہ کے درمیان انتقالِ  مغرب اور

الحکمت صرف ترجمہ گاہ نہیں تھی، جہاں یونانی فکر کا ترجمہ 

بی زبان میں کیا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے ذریعہ مامون سواد عراق عر
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میں واقع نسطوری کلیساؤں کے پادریوں  اور ایران  کے مانوویوں 

(Manicheans) کے ساتھ مسلمان مفکرین کے علمی مناظرے بھی

ء 781اتا تھا۔اس سے پہلے اس کے پیشرو خلیفہ مہدی نے ومنعقد کر

بہت بڑے علمی   (Timothy)یموتیانسطوری کلیسا کے بشپ تمیں 

دینیہ جس میں  مباحثے منعقد کراچکے تھے۔انتقال آراء اور مکالمات

، عبدالمسیح الکندی جیسے مسیحی اور صعصاع بن خالد تھیوڈرابوقرہ 

اور محمد بن عبدہللا ہاشمی جیسے  مسلمان مناظر شریک ہوا کرتے 

کے لیے سازگار تھے۔ان کا ماحول ہرلحاظ سے نارمل اور اظہارآراء 

یہ عدل اور برابری کی عدالت  ”یا گیا تھا۔مامون نے واضح کیا کہ بنا

ہے۔ہر شخص پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرسکتا 

۔مذکورہ حوالے سے میور نے مامون کے “ہے۔ہر حاضر کو بولنا ہے

سے تعبیر  (Latitudinarian court)دربار کو ایک تاویل پسند دربار

ے، اور یہ کہ مامون کا زمانہ انتقال علم ومعرفت اور باہمی علمی کیا ہ

کی  (Mutual Education and Edification)اور اعلٰی توقعات

عکاسی کرتا ہے۔بایں ہمہ مامونی دور کے یہ علمی تبادلے، تراجم، 

مکالمات اور انتقال علوم اور اس کے اثرات مشرقی خالفت  اسالمیہ 

اندر ہی گردش کرتی رہی، جو مسیحی  کے جغرافیائی حدود کے

ان کا زیادہ تعلق عراق کے ، علماء مامون کے دربار میں آتے رہے

جو  تھا، نسطوری کلیساء یا شام کے ان رومی مسیحی کلیساؤں سے

کبھی بازنطینی سلطنت کے زیر تسلط تھے اور اب اسالمی مقبوضات 

ن میں قابل میں شامل ہو چکیں تھیں۔ پھر دوسری اہم بات جو اس ضم

ذکر ہے، ان علمی مباحث کا زیادہ مقصد خالفت اسالمیہ کے اندر کے 

 غیرمسلم رعیت کے ساتھ دینیاتی افہام وتفہیم کو فروغ دینا تھا۔

بنوعباس کے انتہائی دور تک  ابھی صلیبیں  جنگیں برپا نہیں 

ہوئی تھیں جس کی وجہ سے مغربی اور مشرقی دانش کے درمیان 

گیارھویں  تا۔اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہرابطہ پیداہوجا

صلیبی جنگوں کے دوران اہل مغرب  صدی عیسوی کے اواخر میں

ے دیکھا۔صالح الدین ایوبی اور اس کے سنے اسالم کو پہلی بار قریب 

ت ئیہاریوں کو پہلی بار اسالم کے اصل رفقائے کار نے صلیبی یلغ

صلیبی جنگوں کے وقائع نویسیوں وتشکیل سے متعارف کیا۔

(Recorders) نے مسیحیت اور اسالم کے باہمی تصادم کو صرف

ایک سیاسی جنگ کے طور پر قلمبند نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ساتھ اسالم 
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کے دینیاتی، سماجی، معاشی اور عمرانی اداب کو بھی ضبط تحریر 

 میں الکر واپس چلے گئے۔

 فطری اور قت کے لیےسماجیات سے ہٹ کر اگر ہم کچھ و

تکنیکی علوم کا جائزہ لیں، تب بھی مغرب اس حوالے سے اسالم کا 

قرض کو تسلیم کرنے کے لیے تیار  ےمقروض ہے گوکہ وہ اس بار

نے (Charles Singer)نہیں حاالنکہ اس کا اعتراف چارلس سنگر 

 A History of )معروف کتاب تاریخ ٹیکنالوجی خود اپنی

Technology) یا ہے۔میں ک 

The near east was supervisor to the west for 

nearby all branches of technology, the best products 

available to the west were those of the near East. 

Technologically, the west had little to bring to the East. 

The technological movement was in the other 

direction.1  

بال شبہ طلوع اسالم کے زمانے میں چین سائنسی اور تکنیکی 

اور مغرب نے ابھی اس راہ  کی راہ پر پورا گامزن ہوچکا تھا ترقی

میں پہال قدم رکھا بھی نہیں تھا۔تاہم اسالم بہت جلد ان خطوں کا وارث 

ے سپین تک پھیلی ہوئی تھیں، اور یہاں کے سجو وسطی ایشیاء  ،بنا

ویں صدی تک اسالم ھعلوم وفنون کو نشوونما سے ہمکنار کیا۔ پندر

دنیا کو انتقال علوم کا سرخیل رہا۔اس کا کردار یونانی، رومی اور 

صرف یہ کہ یونانی رومی ملی  مصری تہذیب سے بھی بڑھ کر رہا۔نہ

بلکہ  کا بڑا ہاتھ رہا ہے یلنک سائنسی رسائی میں مشرق وسطیٰ ہجلی 

ازنطینی روم کے زیرتسلط تھے اور ب، جو کبھی ان خطوں میں بھی

 بعد میں اسالم کے قبضے میں آگئے۔

جس طرح یونانی علوم کو عربی میں منتقل کرنے کے لیے 

بغداد میں بیت الحکمت کی داغ بیل ڈالی گئی تھی۔بعدازاں اسی نہج پر 

گیارھویں صدی کے لگ بھگ تولیدو میں "سکول آف ٹرانسلیٹرز" کی 

ی گئی تاکہ نویں صدی عیسوی سے لیکر اب تک کے داغ بیل ڈال

مسلمان حکماء اور مفکرین کے عربی کاوشوں کو مغربی زبانوں میں 

منتقل کیا جاسکے اور مغرب کو برآمد کیا جاسکے۔ اسپین کے مسلمان  

                                                             
1 Charles Singer, A History of Technology, (Oxford: 1979.), p. 756 
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اور مسیحی خاندان مضارب نے اسپین کے زوال کے بعد اسالمی 

 ار ادا کیا۔علوم کو یورپ منتقل کرنے میں نمایاں کرد

یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ اسالمی خالفت سے 

پہلے مسیحیت میں غیروں کے ساتھ مکالمہ اور تبادلہ خیاالت کا کوئی 

تصور نہیں تھا۔خلیفہ بغداد ماموں نے اسالمی خطوط پر اس مکالمہ 

کو بڑھایا۔بعدازاں سسلی میں نارمن خاندان کے شاہ راجر دوم نے یہاں 

کالمہ کی تاسیس کی۔جہاں مشرق اور مغرب کے مفکرین آپس مرکز م

میں بیٹھتے ،مختلف سماجی اور فلسفیانہ علوم پر ہفتوں بحث مباحثے 

کرتے رہتے،یوں مغرب کی نشاۃ ثانیہ کے لیے راہ ہموار ہوتی 

رہی۔اوریوں وسیع النظری کا رجحان سسلی سے اٹلی اور پھر اٹلی 

ء تا 827ا گیا۔سسلی نے یہ کردار سے باقی یورپ  کی طرف منتقل ہوت

 ء دورانِ 1194ء تا 1091ء دوران تسلط اسالمی اور بعدازاں 1091

کہ وہ اسالم اور مغرب کے درمیان ایک پل بنا  ،سلطنت نارمن ادا کیا

میں بافی  رہا۔یہ کردار اسلحہ سازی، زراعت، صنعت وحرفت، ریشم 

 میں اٹلی کے دو بڑےاہم رہا۔یہ سسلی کا کارنامہ تھا جس کے نتیجے 

میں پہلی بار ریشمی کارگاہ بنی اور   Bolognaاور Lucca شہروں

ریشم کو عمل بافی سے گزارنے کے لیے وہی مناہج اختیار کیے گئے 

 جو عرب سے سسلی اور سسلی سے اٹلی منتقل ہوئے تھے۔

اسالمی فتوحات نے بازنطینی اور خالفت مشرقی کے درمیان 

اہم پھر بھی اسالمی خطے کے سائنسی ایک خط فاصل کھینچی ت

نظریات یہاں کے بازنطینی سلطنت کے ذریعہ یورپ منتقل ہوتے 

گئے۔عربی کتب کا یونانی زبان میں تراجم تیزی سے جاری رہے۔اس 

کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک نئی دریافت شدہ یونانی مخطوطہ 

اب  جو، نظام الدین طوسی کے ریاضی کے دو اصول پر مبنی ہے

 کےنام سے معروف ہے۔ Tusi Couple یورپ میں

پر محیط رہیں۔ وہ  صلیبی جنگیں جو دو سو سال کے عرصے

کے رحمت خداوندی ثابت ہوئیں، کہ یورپ کو اسالم  یورپ کیلئے 

جو بعد ازاں یورپ میں وسیع  ،یونٹ سے شناسائی ہوئی پیداواری

پیمانے پر کارگاہی نظام پر منتج ہوئیں۔ صلیبی جنگوں کا دائرہ اسپین 

تک پھیل گیا تو گویا صلیبی یہاں مسلمانوں کے سائنسی اور 

ٹیکنالوجی پر مبنی کالس لینے آئے تھے۔اسپن میں صلیبیوں نے پہلی 

ے یسک (Canon)توپ خانہ، (Gun Powder)بار دیکھا کہ گرِدبندوق 
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اور اس کے استعمال کا طریقہ ومنہج کیا ہے۔مستند  تیار کیا جاتا ہے

ء 1340ذرائع بتاتی ہیں کہ صلیبیوں نے محاصرہ اندلس کے دوران 

کے زمانے میں اس تکنیک کو انگلینڈ منتقل کیا۔اس انتقاِل علم میں 

اور سالئس  (Derby)انگلستان کے دو بڑے نوابوں ڈربے

ا بڑا ہاتھ تھا۔یورپ میں اس پر مزید کام کیا گیا ک (Salisbury)برے

ء 1346اور انگریزی توپ خانے کو پہلی بار فرانسیسیوں کے خالف 

میں استعمال کیا گیا۔یہ تاریخی  (Battle of Crecy)میں جنگِ کریسی

 Libber کی کتاب Marcus Gracious صداقت

LignumاورAbelard Bath کی تازہ ترین ایڈیشMappae 

calvicula میں درج ہے۔ 

اسپین کے الفانسو پنجم مامون کی طرح تراجم اور انتقال علوم 

کے رسیا ثابت ہوئے۔اس کے دربار کے مسیحی مترجمین عربی سے 

الطینی اور دیگر زبانوں میں تراجم کیا کرتے تھے۔ یہاں تحدید وقت 

 Libras del saber کے بارے میں یورپ میں الطینی زبان کی کتاب

de Asironomia   قابل ذکر ہے۔جس نے تیرھویں صدی عیسوی میں

کا پہال تصور دیا۔حاالنکہ  Weight Driven Clock شمالی یورپ کو

اسپین میں اس سے دوسوسال پہلے گیارھویں صدی عیسوی میں اس 

تعمیلی طریقہ  قسم کا گھڑیال موجود تھا۔تاہم اس کا طریقہ ساخت اور

اور یوں  بی زبان میں ضبط تھاعر (Operational Techniques)کار

تیرھویں صدی عیسوی تک اہل یورپ اس سے واقف نہ ہوسکے، جس 

طرح وہ اسپین میں کیمیا سازی، ادویات اور آالت کیمیا وآالت استعماِل 

قطیر وعمل کشید سے تاور تجربہ گاہوں میں ان کی عمل  ادویات

 واقف نہیں تھے۔

کا  Broqulereلیر یہاں اس فرانسیی کھوجی اور جاسوس بروک 

مختلف روپ میں ارض مقدسہ ، میں  ء  1432کردار بھی اہم ہے جو

بیروت اور خالفت اسالمیہ کا خفیہ چکر لگاتا رہا اور یہاں سے 

مسلمانوں کے جنگی طرزوطرق کو فرانس منتقل  کرتا رہا۔وہ اس بات 

کا تخمینہ بھی لگانے آتا کہ ایک نئی صلیبی حرب کیسے شروع کی 

 ہے۔ جاسکتی

تاجروں نے بھی اس  میں بھرپور کردار ادا کیا جو اٹلی سے 

ہوتے ہوئے مصر اور شام آیا کرتے تھے اور اجناس کے ساتھ ساتھ 

علم ومعرفت کی تجارت اور برآمد ودرآمد میں مشغول رہتے۔اس 
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حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جب مغرب میں تحریک تنویر 

سارے عرب تاجر، دانشور، مفکر،  ہتبآغاز ہورہا تھا تو اس وقت 

فالسفر، ماہرین فلکیات وارضیات روم اور گردونواح کے شہروں میں 

کا دیکر اس ہل مغرب کا پہیہ رکتا وہاں وہ دھموجود رہے اور جہاں ا

کو دوبارہ چاالن  کرتے۔اس وقت لبنان اور ارض مقدسہ سے مہاجرت 

کرنے والے عرب نژاد مسیحیوں کا ایک بڑا گروہ یہاں موجود تھا، 

جن کی حیثیت ایک تعلیمی ادارہ سے کم نہیں تھی۔ان کا تعلق مشرق 

سے (Maronite Catholic Church)وسطی کے مارنطینی کلیسا 

ے تحریک تنویر میں معاونت کررہے فکر کے ذریع تھا اور وہ عربی

ے۔کیا عربی مخطوطات کا مغربی کتب خانوں میں موجود پایا جانا تھ

ات میں یسائنس اور تکنیک کا مبینہ ثبوت نہیں ہے کہ مغرب اس بات

 اسپین کا خوشہ چین رہا ہے۔

جابر بن حیان کی کتاب"کتاب الخواص الکبیر" مغربی زبانوں 

ے سے پہلے تو اہل مغرب بھی نہیں جانتے تھےکہ میں ترجمہ کرن

اور نہ  کیسے کی جاتی ہے(Curious Surgery)خطرناک سرجری 

کہ گن پاؤڈر  ،یخ بستہ راز جانتے تھے ان وہ کتاب الرماۃ سے پہلے 

کے جزئیات کیا ہیں اور ان کی علی الترتیب جمع بندی کا طریقہ کیا 

 ہے۔

اسپین کے طفیل سے  سماجی علوم سے مغرب کی بہرہ مندی 

ت ئیہاسپین کی شاندار  تھے کہ مسلم ہی ممکن ہوئی۔وہ جاننے لگے

کی دھاک کا سبب صرف فطری علوم  یاور اسالمی خالفت مشرق

(Natural science) میں ان کی پیش رفت نہیں  بلکہ وہ سماجی علوم

 میں بھی یدطولٰی رکھتے ہیں۔

صدی عیسوی سماجی علوم کے حوالے سے آٹھویں اور نویں 

 ہائے کلیسا اور پوپ کی دینیاتی کا مغرب زیرو پوائنٹ پر تھا۔شکنجہ

ت نے اسے مفلوج کرکے رکھ دیا تھا۔برسراقتدار بادشاہتیں کلیسا ئیہ

کے اس کے فکری بال وپر کاٹ رہے کراتھ گٹھ جوڑ اور پوپ کے س

نے ان کی  (Age of Council)تھے، یا کاٹ چکے تھے۔عہد مجالس

ہال تک محدود کرکے رکھا تھا۔وہ  کو بادشاہ کے دربارِ اڑان  فکری

عہِد ظالم یا دوِر تاریک کی طرف رواں دواں تھے اور باآلخر اس 

میں ڈوب بھی چکے تھے۔یہ وہ زمانہ تھا جب اسپین میں اسالم جڑیں 

پکڑ چکا تھا اور مسلمان اسپین کو سماجی علوم کے چراغوں سے 
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رح سماجی علوم کا دائرہ بھی منور کر رہے تھے۔ فطری علوم کی ط

الزما مذہب  وسیع وعریض رہا ہے۔سماجی علوم کا ایک رخ اور پہلو

ہے۔بال  اہوتہے یا وہ مذہب کے نتیجے میں پیدا اکے ساتھ پیوستہ رہت

شبہ اسالم نے اس وقت دوسو سال میں اتنے سماجی علوم اگل دئیے 

 جو مسیحیت گزشتہ آٹھ سو سال میں نہیں اگل سکی تھی۔

یہ حقیقت ہے کہ اس پورے عرصے میں مسلمان مفکرین نے 

نہ انہیں  اس بات پر مسلمان  مغربی فکر کو درخوراعتناء نہیں سمجھا،

امراء نے کوئی توجہ دی کہ مسیحی آہستہ آہستہ اسالمی فکر چراچرا 

کر اسپین کو چھوڑ رہے ہیں۔یہ مرابطین اور مؤحدین کا زمانہ امارت 

اس  شوران سے خالی ہو رہا تھا۔نہ طبقہ دان تھا۔جب اسپین مضارابی

ء میں مکمل 1151ء تا 1126بات کا احساس تھا کہ مدرسہ تولیدو 

اسالمی فکر کو مغرب منتقل کرچکی ہے۔کیا تاریخ کے ہردور میں 

ن کے فکر کوکمتر سمجھتے آرہے حکمران قابض محکوم مقبوضی

میں اسالم نے  یہ الگ تنقیح طلب سوال ہے۔کیا پھر تمام مقبوضات؟ہیں

کر کے اندر سمونے سے گریز کیا غیروں کے فکر کو اپنے ف

بالشبہ ہرجگہ اور تاریخ کے ہر دور میں ایسانہیں ہوا ہے۔مامون ؟ہے

عباسی خلیفہ میں  جو حضرت عباؓس کی چھٹے ساتویں پشت

ہرلحاظ سے تاویل پسند اور فکر غیر کو اپنے اندر جذب کرنے ،ہیں

عربی ہوکر بھی وہ فکری لحاظ سے عجمی والے مسلمان امیر تھے۔

فلسفی لگتے تھے۔بغداد میں ان کا قائم کردہ مدرسہ بیت الحکمت اس 

کے انجذابی رجحان کا مبینہ ثبوت رہا ہے۔تاہم اسپین کے اموی اور 

بعد صرف دوسروں کو مستفید کرنے کے اصول پر کاربند ماامرائے 

رڈ اور کیمبرج رہے۔تیرھویں صدی کے نصف اوائل سے لیکر آکسفو

کی تاسیس تک ابن خلدون جیسے مفکر اور اثاثہ اسالم نے بھی مسئلہ 

کے اس رخ کو کم توجہ دی۔اس وقت اسالمی فکر صرف غرناطہ اور 

شمالی افریقہ میں محوپرواز تھا۔باقی اسپین کا خزانہ خالی ہوکر مغرب 

 کی طرف منتقل ہوچکا تھا۔

ر نہ اس پر دوسری اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا او

ہائے  فکر بشمول ہ بات ہوسکتی ہے کہ آج کے مغربی دانشگا

کی بنیادوں سے (Oxford andCambridge)آکسفورڈ وکیمبرج 

اسپین کے اسالمی فکر کی بو آرہی ہے۔مسلمانوں نے پہلی بار مختلف 
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ادوار میں مختلف انداز اور متبائن مناہج وطرق سے اسپین کو سماجی 

 کیا۔فکر سے آشنا 

 Goddardاس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہیوج گوڈرڈ 

Hughہتا ہے کہ اسالم نے مغربک(West)  کو پہلی بار

پہلوؤں سے آشنا  (Intellectual) اور فکری (Institutional)ادارتی

کیا۔موجودہ مغربی تصور میں یونیورسٹی یا اجتماعی طرِز درس 

االزہر سے  فاطمین مصر کے جامعۃ ء میں قائم969وتدریس بالشبہ 

ء کے لگ بھگ مغرب کے پانچ 1200لیا گیا ہے۔جس نے بعد میں 

یونیورسٹیز کے لیے تاسیسی مواد فراہم کی۔ان یونیورسٹیز کا اسالمی 

امارت کے قریب ہونا اور وہاں سے اس تصور کا یورپ کے شمال 

ب سے کی طرف منتقل ہونا اس کا مبینہ ثبوت ہے۔ان میں قانون وط

، فرانس کی (Salerno)اور سالرنو (Bologna)متعلق اٹلی کی بلگانا

اور (Montpellier)اور مونٹ پیلر  (Paris)پیرس

یونیورسٹیاں شامل  (Oxford)کی آکسفورڈ  (England)انگلستان

کا حوالہ  (Makdisi)سییہیں۔یہاں گوڈرڈ اپنے ایک پیشرو جارج مکد

دیتا رہتا ہے جو مذکورہ باال تصور کے علمبردار ہیں اور جو اس بات 

 (Borrower)کو تسلیم کرتا ہے کہ قرون وسطٰی میں مغرب عاریتا 

اور عہد حاضر میں اسے بمع سود واپس کرنے واال  لینے واال تھا

سی اس بات کو دہراتا ہے کہ جو کچھ آج یبنا۔ مکد (Lender) معیر

اسالم کو واپس کررہا ہے وہ دراصل اسالم کے گھر (West)مغرب 

 ہی کی پیداوار ہے جو وہ خود عرصہ سے بھول کر چال آرہا ہے۔

 From Borrower in the middle Ages, the west 

becomes lender in modern times, lending to Islam what 

the later had long forgotten as its own home-grown 

product when it borrowed the University system replete 

with Islamic elements.2  

دوسری اہم عنصر جس میں مغرب اسالم کا ممنون رہے گا، وہ 

 Intellectual)قرون وسطٰی کے یورپ کو انتقال دانش وآگہی 

Transfer)میز ہہے، جو بعد میں مغرب کی نشاۃ ثانیہ کی اساس اور م

ئی۔اسالمی اسپین کی وساطت سے مغرب کا فکری تمول بھی ثابت ہو

وتوسیع اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔بالشبہ یونانی علوم بنیادی طور 

                                                             
2Goddard, A History of Christian Muslims relationship, p.99 
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پر اسالمی نہیں تھیں۔تاہم مغرب بھی ان سے باخبر نہیں تھا۔اسالمی 

اسپین میں جب ان علوم پر عربی حاشیہ نگاروں نے تشریحی نوٹ 

حی ترجمہ گاہوں میں ان کا چڑھائے اور اسپین کے مختلف مسی

الطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، تب مغرب کو ارسطو سے آگاہی 

ہوئی۔وہ ارسطو  کے فلسفے کا مقامی زبانوں میں مطالعہ کرنے 

ء( 1111ء(، غزالی)م 1037ء(، ابن سینا)م952لگا۔اور اسے فارابی)م 

نہوں ء( کا ممنون ہونا پڑا کہ ا1198اور سب سے آخر میں ابن رشد)م 

 نے اسے سماجی فکر میں نشان راہ دکھایا۔ 

بارھویں صدی عیسوی کے اوائل سے لیکر تیرھویں صدی 

اور  Johnکے  Seville کے نصف اول کے درمیانی وقفے میں

Gundisalvas اور Cremon کے Gravid  اورToledo  کے

Mark  نے اسپین میں رہ کر اسالمی علوم کو مغربی زبانوں میں

منتقل کیا اور یوں مغرب کے لیے ایک فکری خمیر تیار کیا۔ابن رشد 

قرطبی جو مبادین فلسفہ میں کئی پہلو سے ارسطو کے ہم خیال تھے، 

یورپ میں اتنا فکری اثر چھوڑ گئے کہ الطینی زبانوں میں ان کے 

اور یورپ کے نام سے متعارف (Averroism)افکار ابن رشدیت  

کے ساگر  (Brabant) کے متعدد اہم شخصیات جیسے برابنٹ

(Sager)  ابن رشد نواز بنے۔مسلمان فلسفیوں نے پہلی بار قرون

 (Aristotlian)ایک ارسطونوازجیسے Thomas Aquinasوسطائی 

فلسفی  کو اس بات پر قائل کیا کہ سامنے مادی موجودات کے ماوراء 

لفطرتی دنیا بھی موجود ہے۔ جس کا ادراک عقل کی نہیں بلکہ فوق ا

نے  (Thomas) وحی کی وساطت سے ہوسکتا ہے۔بعدازاں تھامس

خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وحی کو عقل اور رحمت کو فطرت 

 (Thomas) پر فوقیت حاصل ہے۔چودھویں صدی عیسوی میں تھامس

 Aquinasکیا گیا۔(Canonized)کی آراء کو قانونی طور پر تسلیم 

 Authoritativeبراہ راست دو فلسفیوں سے متاثر ہیں اور انہیں

اور دوسرا اسالمی دنیا کا ابن  (Aristotle)گردانتا ہے، ایک ارسطو

کا خیال ہے کہ ارسطو اور ابن سینا نے  Aquinas ۔(Avicenna)سینا

 ۔اس کے فلسفیانہ افکار کے اندر ایک حسین امتزاج پیدا کیا ہے

کے سماجی فکر سے متعلق ان کے  Aquinas گوڈرڈ فاضل

طویل ترین اقتباسات نقل کرکے ایک ہی ابتدائی فقرے میں اس کا 

 نچوڑ نکال کرکہتا ہے؛
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Aquinas thus demonstrates both the extent and the 

limitations of Islamic influence on European Christian 

thinking in the thirteen century. Himself born in 

southern Italy, at Roccaseca, near Naple, he studied 

liberal arts at the new University of Naple before 

moving to Paris to Study theology.3 

مغربی فکر پر اسالمی اسپین کے سماجی فکر کے اثرات سے 

ا ہے، جو خالص مسیحی فکر متعلق یہ تجزیہ گوڈرڈ جیسے شخص ک

کا علمبردار ہے۔ جس نے ساتویں صدی عیسوی سے لیکر عصر 

حاضر تک کے مسیحی مسلم تعلقات کا دوسروں کی بہ نسبت گہرا 

مطالعہ کیا ہے اور اسے موضوع کے اس پہلو پر یدطولٰی حاصل 

کا ترجمہ   Thomas Aquinas ہے۔تیرھویں صدی عیسوی میں

مفسر  ابن رشد کی تفسیر آیات االحکام کے منہج  وتفسیِر بائبل، مسلمان

کی عکاسی کرتا ہے، جو ان کی طرز پر بائبل کے عہد نامہ قدیم اور 

عہد نامہ جدید کے خطوِط پولوس کے مشکل الفاظ اور تمثیالت کی 

 Franciscanمعنی اور تعبیرات پر مشتمل ہے،اسی دور میں

Nicholas de Lyre   ء میں بائبل 1291کے ساتھ منسلک ہوئے اور

پر عربی مفسرین کی طرز پر ضروری تعلیقات مرتب ہوئیں۔نیکولس 

(Nicholas)  کی تفسیری تعلیقات کا زیادہ اثر پروٹسٹنٹ

(Protestant) کے بانی مارٹن لوتھر(Martin Luther) نے قبول کیا۔

جس نے سولہویں صدی میں بائبل کی عقلی تعبیر کو اساس گردان کر 

ء میں یورپ کے چار 1311تشریح کو آگے بڑھایا۔اس کے ترجمہ و

بڑی یونیورسٹیوں پیرس، بولوگنا، آکسفورڈ اور سالمانکا میں 

Exegetical Studies Council of Velma نے عبرانی، کالدی اور

عربی زبانوں کا چئیر قائم کیا، تاکہ عہدنامہ قدیم وجدید کی تفسیری 

ی زبان دانی یقینا اس کاوش کو پیش رفت حاصل ہو۔اس ضمن میں عرب

لیے ضروری تھی کہ معاصر مسلم دنیا قرآن کریم کی تفسیر کس انداز 

 St. Isodoreکے بائبلی عالم  Sevileپر کررہی ہے۔اسی دور میں 

مسلمان مفسرین کےاثرات کے تحت تفسیر  Juliavکے Toledoاور 

بائبل میں مصروف رہے۔حاالنکہ اس سے پہلے بائبل کو زبان غیر 

 منتقل کرنا نیک شگون نہیں سمجھا جاتا تھا۔میں 

                                                             
3 Ibid, p. 102 
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 Metaphysical)نے الہیات سے(Proclus)پروکلس 

Science) سے متعلق ابن سینا اور ابن رشد کے اثر کو قبول کیا اور

Element of Theology ء میں پیرس کے 1255نامی کتاب لکھی۔

 فیکلٹی آف آرٹس نے اسی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا۔مسلمان

مفکرین نے معجزہ کی ماورائی قوت کے ہیئاتی اور کیفیاتی پہلو سے 

اور Andrea Cattoniء میں 1506مغربی فکر کو آگاہ کیا اور 

کو اس موضوع کا خوگر  Pietro Pomponazi ء میں1526

بنایا۔دونوں کی تحریری کاوشیں مغرب میں علوم کے روحانی پہلو کی 

 نمائندگی کرتی ہیں۔

 ابل ادیان سے متعلق قابل قدر گفتگو کی اورابن حزم نے تق

لکھ کر مغربی فکر کو تقابل ادیان  والنحلواالھوا  الملل  الفصل فی

سے اس قدر واقف کیا کہ ایک طرف مغرب میں استشراقی فکر نے 

میں  College de Franceء میں1539جنم لیا اور دوسری طرف 

معرض وجود میں آیا۔جس  (Chair of Arabic)پہلی بار عربی چئیر

کا مقصد ادیان سے متعلق مذکورہ قسم کے مواد کو عربی سے 

ء اور 1613نہج پر بعد میں   فرانسیسی میں منتقل کرنا تھا۔اسی

ء کے درمیانی وقفے میں الئیڈن، آکسفورڈ اور کیمبرج میں 1630

ء میں 1649شعبہ عربی کی تاسیس عمل میں الئی گئی ۔جہاں 

ء 1705ے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ کیا، جبکہ الیگزنڈر راس ن

ء میں ایڈریان ایلنڈ اور سائمن  اوکلے نے مترجم عربی 1708اور 

 مراجع کی بنیاد پر اسالمی تاریخ مرتب کی۔

چودھویں صدی عیسوی میں تنجا کے معزز، قدردان اور علم 

ء( نے 1369سیاحت کے شائق عبدالرحمن المعروف بہ ابن بطوطہ)م 

کا ایک الکھ بیس ہزار کلومیٹر کا سیاحتی سفر مکمل کیا۔ان ہی کی  دنیا

ء( نے 1506ء( اور کولمبس)م 1460روش پر پرتگالی سیاح ہنری )م 

 جزائرافریقہ اور نئی دنیا کی تالش میں خود کو مصروف پایا۔

ء( نے رومی اور بہت سے اسالمی 1404ابن خلدون)م 

کو متعارف کیا اور انہیں مؤرخین کی طرز سے ہٹ کر فلسفہ تاریخ 

خطوط پراپنے شہرہ آفاق تاریخی کاوش کو مرتب کیا۔بعد میں 

میکاؤلی، وایکو اور پہلے  کارل مارکس اور ہیگل کو تاریخ کے ساتھ 

ساتھ فلسفہ تاریخ کی کنجی ہاتھ آگئی۔تصوف کا تصور یہودیت اور 

مسیحیت میں پہلے سے موجود تھا۔لیکن اس کی حیثیت ایک روایتی 
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ء(، اور ابن سابن )م 1240علم سے زیادہ نہیں تھی۔تاہم ابن عربی)، 

ء( نے یہودی مسیحی تصوف کو جال بخشی اور ان کے اندر 1270

اسحاق لوریا، بال شمتو اور کپالن جیسے متصوفانہ افکار کے حامل 

 بزرگ پیدا کیے۔

ء میں اسپین سے اسالمی امارت کا خاتمہ اور زوال 1492

کے ان پہلووں کا زوال تھا جس کے نتیجے میں  دراصل مغربی فکر

اسالمی فکر  اور یوں مغربی فکر کو مزید مواد کی ترسیل رک گئی۔

کے اسپین سے اخراج کے نتیجے میں مغرب فکری مواد کی مزید 

حصول سے محروم رہا۔ اتنے قلیل عرصے میں اسالم نے مغرب کے 

یکی میں اس خطے کو منور رکھا، جبکہ مغرب کے بقیہ خطے تار

ٹٹول ٹٹول کر چل رہے تھے۔اسالمی فکر آئندہ صدیوں تک مزید اسپین 

موجودہ ترقی یافتہ فکر اس سے زیادہ  مغرب کا میں قائم رہتا تو

روشنی سے محروم  روشن اور تابناک رہتا۔بال شبہ مغربی فکر مزید

کچھ یوں ان اندھیروں میں چال گیا جو اندھیرے  اسپینرہا اور خطہ 

سنبھال کررکھے  بہت پہلے سے  دان نے اس کے لیےگاتھ خان

لین  تھے۔ایک مسلمان نہیں بلکہ عالمی شہرت کا حامل مسیحی مؤرخ

جس کا زیر  The Story of the Moors in Spainکتاب  اپنی پول

ء میں شائع ہوا ہے، میں تأسف کے 2014نظر ایڈیشن نیویارک سے 

ے اثرات کا ذکر ساتھ اسپین سے مسلمانوں کے اخراج اور اس ک

 کرتے ہوئے کہتا ہے؛

The Moors were banished, for a while the Spain 

shown like the moon with borrowed light, then came 

the eclipse, and in that darkness Spain graveled ever 

since.4 

 

 

 

 تعارف موضوع مقالہ اور ابواب بندی
دینیاتی اور سماجی مطالعات کا مغربی "اسپین میں اسالم کے  

فکر پر اثرات کا جائزہ" کا زیرنظر عنوان اور اس کے تحت مرتب 

                                                             
4Stanley Lane –  Poole,  The Story of the Moors in Spain ,  

(New York: Cosimo Classics,  2010.),  p.280  
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مقالہ دراصل چار ٹکڑوں کے جوڑ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ایک یہ کہ 

اسپین کیا ہے؟ اس کا قدیم اور جدید محل وقوع اور جغرافیہ اور قومی 

میں اسالم کے آنے سے اور نسلی تاریخ کیا ہے۔دوسری یہ کہ اسپین 

پہلے یہاں کا دینیاتی اور سماجی مطالعہ کس سطح پرتھا۔ تیسری یہ کہ 

اسالم نے اسپین میں آکر اپنے مطالعات اور افکار کو کیسے اور کس 

حد تک پروان چڑھایا۔اور چوتھی یہ کہ اسپین کے اندر کے مغربی یا 

ی فکر نے یہودی مسیحی دینیاتی اور سماجی فکر ومطالعہ پر اسالم

کیا اثرات مرتب کئے اور ان اثرات کے ترتیب کے پیچھے کے 

عوامل کیا ہیں۔مذکورہ ٹکڑوں کو یکجا کرکے مقالہ کی ابواب بندی 

اور فصول بندی کی گئی ہے۔اور اسی کے بل بوتے بحث کو آگے 

 بڑھایا گیا ہے۔پوری بحث پانچ ابواب اور ذیلی فصول پر مشتمل ہے؛

سپین سے متعلق ہے۔دوسرا باب اسپین اور پہال باب حسب اصول ا

ماورائے اسپین کے اسالمی دینیاتی اور مغربی دینیاتی فکر ومطالعات 

کی جاری وساری حالت سے متعلق ہے۔دینیاتی فکر تفسیر وحدیث، فقہ 

وقانون، تقابل ادیان، تصوف اور اس کے اصول اور مغربی مطالعات 

تیسرا ، پر محیط ہے۔ اثراتدینیات کے ساتھ اس کے باہمی رابطہ اور 

چوتھا اور پانچواں باب ہر ایک اسالم کے سماجی فکر کے پیروی 

میں علی الترتیب مغرب کے مطالعہ تاریخ وجغرافیہ اور اس  پر اسالم 

کے اثرات، مغرب کا مطالعہ فلسفہ وکالم اور اس پر اسالم کے اثرات 

المی ادب کے اور آخر میں مغرب کے مطالعہ ادب اور اس پر اس

ہے۔یوں مقالہ پانچ ابواب اور بیس فصول پر مشتمل اثرات کو نمٹاتا 

 ہے۔

معاصر اور جدید  (Hypothesis)موضوع کا فرضیہ تحقیق 

مغربی مطالعات پر اسالمی فکر کے اثرات کو کماحقہ اجاگر کرتا 

ہے۔مقالے کا منہج تحقیق بیانیہ اور تناظری ہے، جسے الئبریری 

ھ برقی وسائل وذرائع اخبار وتحقیق کی اساس پر نمٹایا مطالعہ کے سات

 گیا۔

اہمیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقوام عالم کے درمیان  

جیسا کہ مقدمہ کے آغاز میں کہا گیا کہ علوم وفنون کا باہمی انتقال 

وتبادلہ یا ان کی باہمی اثراندازی اور اثرپذیری اور استفادہ اور غیر 

پیوندکاری دنیا کے ادبی اور علمی تاریخ کا کی صورت میں نئی 

حصہ رہا ہے۔اور اسی نے انسان کے علمی رجحان کے ارتقاء کو 
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ممکن بنایا ہے۔خود اسالم نے اپنے اقتدار میں معاصر اقوام کے علوم 

سے استفادہ کیا ہے اور ان کی علمی دنیا پر اثر بھی ڈاالہے ۔بالشبہ 

اسپین میں مغرب کو روشنی دی اسالم نے اپنے عہد اقتدار میں اگر 

ہے، تو اس سے پہلے ہارون اور مامون کے ادوار میں ارسطو اور 

افالطون کے یونانی افکار کا عربی میں ترجمہ کرکے اسالم میں 

فلسفہ وکالم کو متعارف بھی کیا ہے۔ بعد میں اسی فلسفہ وکالم کو 

غرب شکل میں م یان مفکرین نے کہیں زیادہ تنویر اسپین کے مسلم

کو واپس کیا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ عصر 

حاضر میں مغرب کو فکری برتری حاصل ہے گوکہ اس برتری کے 

پیچھے زیادہ تر سیاسی قوت وبرتری کا ہاتھ ہے، لیکن اس برتری 

کے پیچھے گہری علت مغرب کے اس حصے میں وہ اسالمی فکر 

ک سے اتارکر شاخ پائیدار ہے جس نے مغربی مطالعات کو شاخ ناز

 پر استوار کیا۔

مقدمہ کے سابقہ سطور میں ہم نے اس حوالے سے جارج 

جیسے مسیحی مفکرکا اعتراف نقل کیا  George Makdisiمقدسی 

تھا  (Borrower)ہے کہ قرون وسطٰی میں مغرب اسالم کا  مستعیر

بن گیا ہے۔موضوع کی (Lender) معیراور عصر حاضر میں وہ 

تاتی ہے کہ کیا ایک طرف ہم اپنے فکری زوال کے اسباب اہمیت ب

وعلل کو جاننے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور دوسری یہ کہ مغرب جو 

کچھ ہمیں واپس کررہا ہے کیا ہم اسے مزید پروان چڑھاکر اور 

چمکاکر موجودہ اسالمی فکر کو مغربی کے مقابلے میں زیادہ 

سکتے ہیں۔ایسے مضبوط اور زیادہ معقول خطوط پر استوار کر

مضبوط اور ایسےمعقول خطوط پر استوار رکھنا کہ مغرب ایک بار 

  معیر Lenderاور اسالم اس کا (Borrower)پھراسالم کا مستعیر 

 بنے۔

روح 

 ہللا 
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 کی وجہ تسمیہ اسپین
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سرے کا وہ جزیرہ نما  ییورپ کے آخر ، جنوب مغربی  (Spain)اسپین

معروف ہے   سے جو عرب مؤرخین کے ہاں االندلسیہ یا ہسپانیہ کے نامملک ہے 

ہے، جدید نقشہ عالم میں سپین  ء تک مسلمانوں کے زیرتسلط رہا1492ء تا 711جو 

تاریخی اعتبار سے اس خطہ کو سب سے پہلے ۔اور پرتگال کے نام سے موسوم ہے

کے نام سے پکارا تاکہ اسے ایک یونانی قوم ایبیری  (Iberia)یونانیوں نے ایبیریا

(Iberi) اسے رومی سلطنت کے بجانب غرب کی طرف منسوب کیا جاسکےبعد اذاں

عرب مؤرخین کے ہاں  یہ نام دراصل ۔5واقع ہونے کی وجہ سے ہسپانیہ کا نام دیا گیا

شبان بن طیطش کی طرف منسوب ہے۔اشبانیا ا ہے جو ایک رومی حکمران اشبانیا 

۔ایک 6صرف خطہ اشبیلیہ کا تھا جو اشبان اور ایلیاء سے مرکب ہے میں نام ابتداء

روایت کے مطابق یہ اصل میں اصبہان تھا لیکن رومیوں کے ہاں پہنچ کر یہ اشبان 

اس کے بعد ۔7اشبیلیہ کی تعمیر بھی اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے ہرشبن گیا۔

جب عرب  اس ملک میں داخل  ہوئے تو انہوں نے اس کو ہسپانیہ یا اشبانیہ کے 

بجائے اندلس سے موسوم کیا اور اپنے مذاق کے مطابق اس کو نوح ؑ کی اوالد میں 

ایک عجمی لفظ ہے  اندلس۔8سے اندلس بن طوبال بن یافث کی طرف منسوب کردیا

جو عربی زبان میں اس وقت داخل ہوا جب عرب فاتح بن کر اس ملک میں وارد 

                                                             

دار الغرب اإلسالمي،   :، بیروتالمسالك والممالكھ(، 487عبد ہللا بن عبد العزیز بن محمد البكري األندلسي )م  5 

 781: 2ء ،1992

ایلیاء سے مراد بیت المقدس یعنی یروشلم ہے۔عرب مؤرخین کا ہسپانیہ بنیادی طور پر اشبانیہ کا معرب ہے  6 

جو ایک رومی حکمران اشبان بن طیطش کے نام کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔اس زمانے میں اس کے ساتھ ایلیا 

 ہا۔کے خطہ کے منسلک ہونے کی وجہ سے دونوں خطوں کا مرکب نام اشبیلیہ بھی ر

 63: 1  ھ،1404دارصادر،  :،بیروتنفح الطیب من غصن االندلس الرطیبء(، 1631محمد بن احمدالمقری)م   7 

 1ھ، ص1408، بیروت: دارلجیل، صفة جزیرة االندلس ھ(، 900محمد عبدہللا بن عبدالمنعم الحمیری)م  8  
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ہوئے۔یہ عربی میں اندلس اور االندلس دونوں طرح یعنی الف الم کے ساتھ بھی اور 

بغیر الف الم کے مستعمل ہیں جیسا کہ مشہور سیاح اور عربی دان عالم یاقوت 

ظ ہے ہے  کہ یہ اندُلُس اصل میں عجمی لفلکھا  حموی نے اس کی وضاحت میں

جب وہ یہاں وارد ہوئے تب ان کی زبان پر یہ  جسے عرب نہیں جانتے تھے، تاہم

لفظ جاری ہوا جسےوہ الف الم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور بغیرالف الم کے 

 بھی۔جیسا کہ ایک شعر میں کہا گیا کہ ؛

 9وأندلَس بعیدبأندلٍس   سألُت القوَم عن أنس فقالوا 

أَْندُلُس بفتح الھمزۃ وبضم ِ الدال  :لفظ اندلس کی تشریح میں لکھتے ہیں ماہرین لغت 

 10 والالم  قُْطٌر واسٌع بالَمغِرب

بن  حام بن  اصل میں کوشان بن قوط کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ یہ اندلس 

یاد رہے کوشان یا کوش بن حام بن نوح کا ذکر کتاب مقدس میں ۔11نوح کا بھائی تھا

بھی آیا ہے تاہم وہاں  ایک تو اس کا نام صرف کوش ذکر کیا گیا ہے اور دوسرا ، 

؛ کوش بن وہاں شجرہ یوں درج ہےاس کو حام کا بیٹا کہا گیا ہے نہ کہ پوتا، یعنی 

 میں اصل)Andalus(اندلس یہ بھی توجیہ کی ہے کہ مؤرخین نے  ۔12حام بن نوح

کیونکہ کچھ جرمنی قبائل سے منسوب ہے" (Vandals)واندالسجرمن قوم کے نام "

آٹھ سوسالہ حکمرانی کے دوران اس اپنی  نے پانچویں صدی عیسوی میں کیے گئے

 کے نام سے پکارا جو بعد میں بروئے تکلم (Vandalusia)اندلیسیہوخطے کو 

نام کو مذکور خطہ میں بولی جانے والی کچھ ماہرین تاریخ اس ۔13اندلس رہ گیا

کہ جب بربری قوم طارق بن زیاد کی قیادت  بربری زبان سے منسوب کرتے ہیں

 ۔14میں اس عالقے میں وارد ہوئی تو انہوں نے اس نام کو اس ملک پر رکھ دیا

یہ بھی کہاجاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جو قوم اس خطے 

کا نام ''اندلش'' تھا، عربوں نے ''ش'' کو ''س'' میں تبدیل کرکے میں آکرآباد ہوئی اس 

عربی، انگریزی، ہسپانوی،پرتگیزی،اراغوانی اور بربری ۔15اس کانام اندلس رکھ دیا

زبانوں میں حروف اور اعراب کے اشتقاقی صورتوں کے اختالف کے ساتھ اس کا 

ربی اور شمال س کا اطالق بحر متوسط کے اس جنوب مغا ۔نچوڑ اندلس ہی ہے

                                                             

 177: 1ء،  1995صادر، ، بیروت: دار معجم البلدانھ(، 626یاقوت بن عبد ہللا الحموي )م  9 

بیدي،  10  اق الزَّ د بن عبد الرز  د بن محم  بذیل ھ، 1403دارالفکر، بیروت:  ،تاج العروس من جو اهر القاموسمحم 

  "اندلس"

 مذکور، بذیل "ک و ش" 11 

 10-8: 1؛ تواریخ، 7-6: 10ء، کتاب پیدائش، 2015، الہور:  انارکلی بازار، کتاب مقدس  12 

 18ء، ص 2013دارالشعور، الہور : ، تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  13 
14https://www.almaany.com/ar/name/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%

D9%84%D8%B3/ accessed on 13 May 2019  

  16ء، ص 2010، کراچی : مکتبہ معارف القرآن،  دنیا مرے آگےتقی عثمانی،  15 

https://www.almaany.com/ar/name/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3/
https://www.almaany.com/ar/name/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3/
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مغربی خطے پر ہوتا ہے جو آٹھویں صدی عیسوی میں پندرھویں صدی عیسوی تک 

۔اہل مغرب کے پاس 16خالفت بنوامیہ اور دیگر مسلم حکمرانوں کے ماتحت رہا

ہی سے ماخوذ ہے یا یہ کہ اس  )Hispania(بنیادی طور پر ہسپانیہ)Spain(اسپین 

  )Hesperia(لفظ پر اہل یونان کے شاعرانہ اور افسانوں کے تصوراتی لفظ ہسپاریہ

کا عکس غالب ہے جو اہل یونان کے ہاتھ عموماً خطہ غربی یا مغرب الشمس کا 

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ شاید یہ نام اس قدیم ترین  ۔17ےمفہوم ادا کرتا ہ

قوم''اندلش'' کی نسبت سے ہو جو سب سے پہلے یہاں آکر آباد ہوگئی تھی کیونکہ 

۔پھر 18تاریخی تفصیالت کے مطابق اندلس کی سب سے قدیم ترین قوم"اندلش"تھی

 میں تبدیل کرلیا گیا ہو۔   مرورزمانہ کے ساتھ "ش" کو "س"

 میں لکھا   Political & Cultural History of  Muslim Spain کتاب

، یونانی لوگ اس کو آئیبریا کہ ماضی میں اس کے مختلف نام چلے آرہے ہیں ہےگیا 

کہتے تھے، رومی لوگ اسے ہسپانیہ کہتے تھے جبکہ مسلمانوں کے ہاں یہ ملک 

اس کے غرض مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں ۔19االندلس سے مشہور ہے

مختلف نام رکھے مثالً یونانیوں نے اسے آئیبریا کہا، رومیوں نے اس کو ہسپانیہ 

۔تاہم زیادہ مشہور 20سے یاد کیا اور مسلمانوں نے اس کا نام اندلس اور اشبانیہ رکھا

ان میں ہسپانیہ، اسپین اور اندلس ہی رہے۔تاریخ اور جغرافیہ سے واقفیت رکھنے 

بعیدازقیاس ہرگز نہیں کہ مرورزمانہ کے ساتھ ناموں والے جانتے ہیں کہ یہ امر 

  میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔

نام اندلس کہ مسلمانوں نے اس ملک کا  مذکورہ باال تناظر میں کہاجاسکتا ہے

اہل جرمن زبان سے مستعار لیا اور اس کو عربی زبان میں داخل کردیا جب کہ 

سے اسے ماخوذ گردانا اور  ہسپانیہ""نے ہسپانیوں اور الطینیوں  کے لفظ  مغرب

۔یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عربوں نے بن گیا "اسپین " Spain یوں یہ انگریزی میں

پہلے اسپین کے جنوبی حصہ کو فتح کیا جسے واندلیسیہ کہاجاتا تھا، اس لیے انہوں 

نے اس ملک کو اندلس کہا اور پھر جیسے جیسے فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہوتا 

لک کے اس نام کا اطالق بھی آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کے پورے ملک اسپین گیا، م

                                                             
16https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3  

accessed 13 May 2019. 
17 Anthon, Charles, A system of ancient and medieval geography for the use of schools 
and colleges, (New York: Harper & Brother, 1850), p.14 

  6: 1، نفح الطیبء(، 1631محمد بن احمدالمقری)م  18 
19 M. Shahid Bhatti and Dr. Rasheed Ahmad Shibli, Political & Cultural History of Muslim 
Spain, (Lahore: Bhatti sons Publishers), P.7 

 556: 4ء، 1965، بیروت: دارالفکر، الكامل في التاریخابن األثیر،  20 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://books.google.com/books?id=hm0rAAAAYAAJ&pg=PA14
https://books.google.com/books?id=hm0rAAAAYAAJ&pg=PA14
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وپرتگال پر اس لفظ کا اطالق ہوگیا۔اور پھر آگے بڑھ کر جنوبی فرانس کے دو بڑے 

 ۔ 21عالقے نربونین سس اور اکوتانیا بھی ملک اندلس کے حدود میں داخل ہوگئے

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 محل وقوعجغرافیائی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرتے ہوئے کہا ہے کہحدود اربعہ بیان  کانے اندلس  وںدان جغرافیہ افریقی

جزیرہ اندلس کا جنوبی کنارا بحر متوسط اور مشرقی کنارا بحر روم کے ساتھ مال 

غیر دراصل  ہیں۔ یہ جزیرہ نما  رہے کے حدود ہمیشہ سے مسل م ملک  اس۔22ہوا ہے

پرتگال سے مرکب ہے۔اس کی حد  دو بادشاہوں ایک اسپین اور دوسرے مساوی

                                                             

 18، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  21 

المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى ھ(، 647عبد الواحد بن علي التمیمي المراكشي، )م  22 

 13م، ص 2006 /ہ 1426، بیروت: المكتبة العصریة،  آخر عصر الموحدین
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کے ملک  اور اس  23ہے )Atlantic Ocean( بحر ظلمات فاصل مغرب کی طرف

واقع ہے۔بہ جانب شمال کوہ Mediterranean sea)  (جنوب ومشرق میں بحر روم

 24کو فرانس سے جدا کرتا ہے۔ ملک اسکا سلسلہ  )Pyrenees( نسپایری

  ً  ۴۵درجہ  ۴۳درجہ دقیقہ اور  ۳۶اندلس موجودہ نقشوں میں شماالً جنوبا

 ً درجہ دقیقہ کے درمیان واقع ہے۔اس طول  ۳دقیقہ کے درمیان اور شرقاً غربا

یں جنوبی فرانس کا وہ عالقہ جو اندلس میں سمجھا گیا، داخل نہیں موعرض 

ً دوہزار فٹ بلند 25ہے ہے۔یہ بلندی مشرق ۔اندلس کی زمین سطح سمندر سے قریبا

سے مغرب کی طرف کم ہوتی گئی ہے، یہاں تک کہ بحر محیط کی سطح آجاتی 

۔اگر اس کی مساحت کی بات کی جائے تو ادریسی نے اس کا طول گیارہ سو 26ہے

۔یاقوت حموی نے اس کے طول وعرض کے 27میل اور عرض چھ سو میل لکھا ہے

 بارے میں لکھا ہے؛

بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔اس ملک کی  اندلس ایک بڑا جزیرہ ہے جہاں

لمبائی ایک مہینے کی ہے۔یہاں پر کثرت سے درخت اور میوہ جات پائے جاتے 

ً بارہ  ہیں۔اس )آبنائے جبل الطارق( کا عرض خلیج خارج سے بحر محیط تک تقریبا

میل کے فاصلے پر محیط ہے۔ اس حال میں کہ دونوں جانب کے لوگ ایک دوسرے 

رنامہ میں ھ( اپنے مشہور سف280ابن خردازبہ )م  ۔اسی طرح28کو دیکھ سکتے ہیں

 ؛کہ اس ملک کی مسافت مہینے سے بھی زیادہ ہے اندلس کے بارے میں لکھتے ہیں

 29واالندلس مسیرۃ اكثر من شھر فى شھر 

موجودہ پیمائش کے لحاظ سے مشرق سے مغرب کی جانب زیادہ سے زیادہ طول 

زیادہ سے زیادہ طول پانچ سو میل ہے لیکن چھ سو میل اور شمال سے جنوب میں 

 30اس پیمائش میں فرانس کا کوئی عالقہ داخل نہیں ہے۔

 

                                                             

اس کو بعض حضرات بحراوقیانوس بھی کہتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں الفاظ یعنی بحر  23 

اور اوقیانوس سمندر کو کہتے ہیں۔یونانی زبان میں  اوقیانوس کے معنی بحر کے ہیں۔)نواب ذوالقدر 

 ( 55 ء، ص2005، تخریج محمد بابرجاوید، الہور:  مشتاق بک کارنر، خالفِت اندلسجنگ،

 21ء، ص 2010الہور: مشتاق بک کارنر،  ،تاریخ اسپینسیدمحمود احمد،  24 

 22-21، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  25 

 31: 1معجم البلدان،  ،الحموی 26 

 36: 1ھ، 1409، بیروت: عالم الکتب، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، ء(1166محمد بن عبدہللا االدریسی) 27 

  262: 1 معجم البلدان، الحموی، 28 

 90: 1م،  1889، بیروت:  دار صادر لیدن، المسالک والممالکھ(،280عبید ہللا بن عبد ہللا ابن خرداذبة )م  29 

 21، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  30 
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 موجودہ اسپین کا نقشہ

لس کے جو وں نے اندہ نویسجیسا کہ کہا گیا کہ عرب مؤرخین اور جغرافی

دریا اور پہاڑ دکھاتے ہیں، اس  ،اور اس کے انتہائی گوشے حدود اربعہ بیان کیا ہے

لحاظ سے اسپین، پرتگال اور جنوبی فرانس کے وہ عالقے اندلس کے مفہوم اور 

سے عرب س جزیرہ نما ہے ججیسا کہ معلوم ہے کہ اندلوسعت ملک میں داخل ہیں۔

مؤرخین نے اختصار کی وجہ سے شبہ الجزیرہ کے بجائے صرف جزیرہ کہا 

۔اس کی تین سمتوں 32نے اس کی صراحت کی ہےجیسا کہ شریف ادریسی   ۔31ہے

میں تین سمندر واقع ہیں۔مشرق میں بحر روم سے بحر متوسط، بحر شام اور بحر 

مشرق بھی کہا جاتا ہے۔مغرب میں اوقیانوس)ایٹالنٹک اوشین( ہے جسے بحر 

محیط، بحر ظلمات اور بحراعظم بھی کہا جاتا ہے۔اور جنوب میں آبنائے جبرالٹر 

۔آبنائے جبرالٹر اندلس کے 33رب بحر زقاق سے موسوم کرتے تھےہے جس کو ع

                                                             

اہل عرب اس کو جزیرہ کہتے تھے حاالنکہ ملک اندلس ایک طرف خشکی سے اور باقی اطراف میں پانی  31 

سے گھرا ہے اس کو جغرافیائی اصطالح میں جزیرہ نما  یا شبہ الجزیرہ کہنا چاہیے تھا۔لیکن عرب اس کو 

ی بات تھی کیونکہ اختصار کی وجہ سے جزیرہ ہی کہتے تھے اس لیے کہ یہ ان کی اصطالح میں ایک عام س

وہ ملک عرب کو جزیرہ کہتے تھے حاالنکہ ملک عرب کے بھی تین اطراف سمندر اور ایک طرف خشکی 

واقع ہے۔اسی طرح اور بہت سارے مقامات کے لیے بھی جوصرف ایک طرف خشکی سے ملے ہوئے تھے، 

، اسالم آباد: تاریخ اسپینشاہد،  جزیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مثالً جزیرہ خضرا، جزیرہ طریف وغیرہ۔)ایس ایم

 (18ایورنیو بک پیلس ، سطن،ص

 36: 1،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، ادریسی 32 

 21، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  33 
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جنوبی گوشہ اور افریقہ کے شمالی گوشہ میں ہے۔یہی آبنائے یورپ کو افریقہ سے 

 جدا کرتی ہے۔

دوسری طرف اندلس کی شمالی قدرتی سرحد جبل البرانس یعنی کوہ پائیرینس 

ہے پھر وسعت ملک ہے اور اندلس کا یہی شامل مشرق حصہ خشکی سے مال ہوا 

، اس انیا واقع ہےکے لحاظ سے جنوبی فرانس کا وہ عالقہ جس میں ناربون اور اکان

کی سرحد میں داخل ہیں پھر ادھر شامل مغربی کنارہ کی سرحد پر خلیج بسکے واقع 

 ۔34ہے

کے سنگم پر واقع اس خطے کا رقبہ )اوقیانوس  (محیط بحیرہ روم اور بحر

۔خالق کائنات نے اس پورے عالقے میں اپنی شان خالقی 35مربع کلومیٹر ہے 87000

کا بھی کیا خوب ثبوت پیش کیا ہے کہ یہاں آج کے جدید یورپ اور پس ماندہ افریقہ 

کلومیٹر چوڑی آبنائے جبل الطارق جدائی ڈالتی ہے۔اسی  تئیسکے درمیان محض 

اخت کی وجہ پر واقع جبل الطارق اپنی انوکھی اور حیرت انگیز سآبنائے کے دہانے 

سے رب ذوالجالل کی کاریگری اور صناعی کامنہ بولتا ثبوت ہے۔دلچسپ بات یہ 

نوآبادی ہی چلی آرہی ہے۔جغرافیائی میں  ہے کہ دورحاضر میں بھی جبل الطارق

لحاظ سے دیکھا جائے تو عجیب بات یہ ہے کہ اگرمطلع صاف ہو تو  یہاں کھڑے 

اضح طور پر دیکھے جاسکتے جزائر و خوبصورت ہوکر آنکھ سے مراکش کے

 ہیں۔  

 

 

 

 

 

                                                             

 21مذکور، ص  34 

 11ء، ص 2010، الہور: نشریات، داستان اندلسمحمداحسن،  35 
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 جبل الطارق کا منظر

 

 
 آبنائے جبل الطارق کا نقشہ جو اسپین اور مراکش کو مالتا ہے
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 جبل الطارق سے بالکل سامنے مراکش کی پہاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں
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پار دکھائی دے رہا کلومیٹر ہے، کے اُ س پار اور اِس  23آبنائے جبل الطارق جس کی لمبائی 

 ہے

 

اس مرتفع زمین میں پہاڑوں کے چھ چھوٹے اور بڑے سلسلے اندلس کے  

جو یقینا قدرت کا ایک الزوال  ہیں مشرق سے مغرب کی سمت میں پھیلے ہوئے 

 کی تفصیل یہ ہے؛ سب نتحفہ ہے اس ملک کے لیے،ا

اندلس کے شمال میں پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو جلیقیہ تک  

چالگیا ہے۔اس پہاڑی سلسلہ کے کئی ٹکڑوں کے کئی نام ہیں مثالً جبل 

البرتات، جبل االبواب، جبل الفاضل اور جبل الماجز۔پہاڑی کا یہی سلسلہ 

اندلس کو افرنجہ یعنی فرانس کے ان عالقوں سے جدا کرتا ہے جو معناً 

۔اس پہاڑی سلسلہ میں چند درے ہیں جن میں چار 36اندلس میں داخل تھے

بیونہ کے نام  عرب  دروں برت اشمرہ، برت جافہ، برت شاذراور برت

وں نے لکھے ہیں۔ان ہی دروں سے عربی فوجیں ادھر سے جغرافیہ نویس

کلومیٹر پر پھیال ہوا ہے  491۔اس کوہ کا سلسلہ 37ادھر گزرا کرتی تھیں

اور یہ اسپین اور فرانس کے مابین سرحد کے طور پر واقع ہے۔اس کی 

                                                             

 مذکور 36 

 90: 1، المسالک والممالک، ابن خرادزبہ، 36: 1، نفح الطیبمقری ، ، 31: 1فتوح البلدان،یاقوت حموی ، 37 
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زیر نظر ۔38فٹ تک پہنچتی ہے 11168لے کرفٹ بلندی سے  3404بلندی 

 تصاویر میں اس پہاڑی سلسلہ کے مختلف مناظر دیکھے جاسکتے ہیں؛

 
 جبل البرانس

 
 جبل البرانس

                                                             
38 https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrenees accessed on 15 May 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrenees
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 جبل البرانس کا سلسلہ اسپین کے نقشہ پر

 

 
جبل البرانس سے جنوب میں موجوہ صوبہ سرقسطہ  جبل الشارات کا سلسلہ 

کے (Calmbra)کے جنوب مشرقی حصہ سے شروع ہوکر پرتگال کے شہر قلمریہ 
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کہا جاتا ہے جس  sjera neˈβaðaاس کو اسپینی زبان میں۔39قریب تک چال گیا ہے

 mountain range"کے معنی ہیں پہاڑوں کا ایسا سلسلہ جو برف سے ڈھکا ہو

covered in snow" ۔یہ سارا پہاڑی سلسلہ اکثر برف سے ڈھکا ہوتا ہے۔اس کی

۔جیسا کہ زیرنظر تصاویر میں دکھائی دے رہا 40 فٹ تک پہنچتی ہے 9200بلندی 

 ہے۔

 
 جبل الشارات

 
 

                                                             
 21ء، ص 1986زبان، ، اسالم آباد: مقتدرہ قومی اندلس کا تاریخی جغرافیہمحمد عنایت ہللا ،  39 

40 https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Spain) Accessed 10 May 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Spanish
https://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Spain)
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 اسپین کے نقشہ پرشارات جبل ال

 

لشارات کے جنوب میں یہ سلسلہ واقع ہے۔اس کے ایک جبل اجبل طیطلہ کا سلسلہ 

۔اس  خوبصورت پہاڑی سلسلہ کا منظر 41ےٹکڑے کا نام شارات وادی اللب بھی ہ

اس میں وادیاں اور ندیاں بھی واقع ہیں اور یہ اسپین کا خوبصورت قابل دید ہے۔

 ۔42عالقہ ہے

                                                             

 23، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  41 

 21، ص اندلس کا تاریخی جغرافیہمحمد عنایت ہللا ،  42 
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 جبل طیطلہ

 

 
 اسپین کے نقشہ پر جبل طیطلہ

ل طیطلہ کے جنوب میں اندلس کے وسطی ارض جبجبل شارات مورینہ، 

مرتفع کے بالکل جنوبی سرے پر یہ سلسلہ واقع ہے۔عربی جغرافیہ نویس اس کو 
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کہ اسی کی ایک شاخ قرطبہ شہر تک آئی ہے۔اسی  43جبال قرطبہ بھی لکھتے ہیں

۔اس سلسلہ کا مشرقی 44شیریں پانی الیا گیا تھاپہاڑ سے نہریں کاٹ کر قرطبہ میں 

تا تھا جس سے وادی شقورہ اور وادی کہالدامن جنوب میں بڑھ کر جبل شقورہ 

جانے واال پہاڑی سلسلہ ہے جو یہ مشرق سے مغرب کی طرف الکبیر نکلے ہیں۔

 1332  اس کی سب سے بلند چوٹی کی بلندیکلومیٹر احاطہ پر مشتمل ہے۔ 450

 ۔45کی گئی ہے میٹر ریکارڈ

 
 

 
 جبل شارات مورینہ

                                                             

 322:  4، فتوح البلدانیاقوت حموی ،  43 

 23، ص تاریخ اندلسریاست علی ،  44 

 21، ص اندلس کا تاریخی جغرافیہمحمد عنایت ہللا ،  45 
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 جبل شارات مورینہ اسپین کے نقشہ پر

 

یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ کوہ صوبہ غرناطہ میں جبل الثلج کے جنوب میں  

ساحل کے قریب شرقاً غرباً پھیال ہوا ہے۔یہ چھ سلسلے مشرق سے مغرب کی طرف 

یہ وہی پہاڑ پھیل کرکہیں شمال اور کہیں جنوب کی طرف کچھ جھکے ہوئے ہیں۔ 

 2 ہللا محمد یازدہم مانروا ابوعبدہے جس کی ایک چوٹی پر مسلمانوں کے آخری فر

یہ پہاڑی ،تفصیل آگے آرہی ہے۔46ء کو مڑکر غم واندوہ سے رودیا تھا1492جنوری 

کلومیٹر عالقہ پر مشتمل ہے جس کی  80سلسلہ مغرب سے مشرق کی طرف 

  ۔47فٹ( ریکارڈ کی گئی ہے 11414میٹر ) 3479بلندترین چوٹی 

 

                                                             
 21، ص اندلس کا تاریخی جغرافیہمحمد عنایت ہللا ،  46 

47 https://en.wikipedia.org/wiki/Alpujarras Accessed 10 May 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alpujarras
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 جبل البشارات

  



20 
 

 
 جبل البشارات اسپین کے نقشہ پر

 

پہاڑی کی چوٹی اندلس  جبل الثلجاندلس کے جنوب مشرقی گوشہ میں واقع  

یہ پہاڑی سلسلہ فٹ کی بلندی رکھتی ہے۔ 11664میں سب سے اونچی چوٹی ہے جو 

کلومیٹر پر مشتمل ہے جس کے اکثر حصہ پر برف پڑی رہتی ہے جس سے یہ  300

الثلج کہا جاتا اس لیے اس کو جبل پورا عالقہ بہت ہی خوبصورت نظرآتا ہے۔

یہاں ایک عرب فرمانروا ۔48دوہزار میٹر کی بلندی تک اس کی چوٹیاں جاتی ہیںہے۔

 ۔49جگہ سیرووی موالبانس مشہور ہے مولٰی علی ابوالحسن کے نام پر بھی ایک

                                                             

 22، ص اندلس کا تاریخی جغرافیہمحمد عنایت ہللا ،  48 

  23، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  49 
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 جبل الثلج اسپین کے نقشہ پر

 

سے موسوم  (Gibraltar)جبل الطارقاندلس کا مشہور ترین پہاڑی سلسلہ  

جنوبی اندلس کے صوبہ قادس کے جنوب مشرق میں ایک جزیرہ نما کی ہے۔یہ 

ً ایک میل عریض  ً تین میل طویل اور شرقاً غربا شکل میں واقع ہے۔شماالً وجنوبا

فٹ ہے۔اس کے مغربی جانب ایک  1439ہے۔جبل الطارق کی سب سے بلند چوٹی 

میل  25امنے کے آمنے س خلیج ہے جس کو خلیج جبرالٹر کہا جاتا ہے۔جبل الطارق

امام قزوینی نے لکھا ہے کہ اس چوٹی کے متعلق  اس کیہ آباد ہے۔پر شہر سبت

ہے کہ اس  یہ بھی لکھااور تھا  ٹھہرتاچوٹی پر حضرت سلیمان بن داؤد ؑ کا تخت آکر

چوٹی پر اگر کوئی کسی قسم کا گند پھینک دیں تو اسی وقت آسمان سے بارش 

۔ اس پہاڑ کو اگر بغور دیکھا 50شروع ہوجاتی ہے اور اسے دھوکربہا دیا جاتا ہے

جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کسی نے اس کا ایک حصہ  کاٹ دیا ہو۔اس کے 

کو جوز کہتے ہیں جس کے تین قزوینی فرماتے ہیں کہ اس حشیش متعلق بھی 

اطراف ہیں، پہال حصہ یوں لگتا ہے کہ کوئی ہنس رہا ہو، دوسرا حصہ رونے اور 

اس کو جبل طارق اس لیے ۔51تیسرا حصہ رقص کرنے والے کی شکل بناتا ہے

                                                             

: 1ھ، 1388، بیروت: دار صادر، آثار البالد وأخبار العبادھـ(، 682زكریا بن محمد بن محمود القزویني)م  50 

404 

؛ قال أبو الریحان الخوارزمي بطبرستان جبل فیه مغارۃ فیھا دكة تعرف بدكان سلیمان بن داود علیه جبل طارق 51 

السالم إذا لطخت بشيء من األقذار انفتحت السماء ومطرت حتى تزیل األقذار منھا؛ ھذا في اآلثار الباقیة من 
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کہتے ہیں کہ یہاں سے مسلم فاتح طارق بن زیاد اندلس میں داخل ہوئے تھے اور 

شتیاں جالنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان میں کوئی بھاگ نہ اپنے لشکر والوں کو اپنی ک

سکیں۔اور یوں وہ دل سے یا تو غازی بن جائیں اور یا شہادت کو گلے لگاکر ہللا کے 

ادریسی لکھتے ہیں محمد بن عبدہللا  ہاں سرخرو ہوجائیں۔اندلس کے مشہور مؤرخ 

ہے جہاں پہنچ کر  کہ اس پہاڑ کو جبل الطارق، طارق بن زیاد کی وجہ سے کہاجاتا

 52انہوں نے کشتیاں جالنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔

 

 
 منظرائی فضجبل الطارق کا ایک 

                                                                                                                                                                                     

ً وأكله تصانیف أبي الریحان الخوارزمي وقال صاحب تحفة الغرائب بھا  حشیش یسمى جوز ماثل من قطعه ضاحكا

غلب علیه الضحك، ومن قطعه باكیاً وأكله في تلك الحالة یغلب علیه البكاء، ومن قطعه راقصاً وأكله كذلك على كل 

، دار آثار البالد وأخبار العبادزكریا بن محمد بن محمود القزوینی، حال قطعه وأكله تغلب علیه تلك الحالة۔)

 (404: 1ھ، 1388صادر،بیروت 
 550: 2، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقإدریسی، 52
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 تصاویر ںجبل الطارق کی مختلف زاویوں سے لی گئی
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31. 

 تاریخ اندلس)اسپین(
 

 

 

 

 

 
بیری، کلت، قدیم زمانہ سے آئی  عرب روایات کے مطابق اندلس کے اندر 

، شیوانی، االنی، واندال، فرینک اور قوطی )گوتھ( قوموں نے یونانی، رومیفنیقی، 

فنیقیوں کے ماسوا مذکورہ تمام  تر  اپنی آبادیاں قائم کیں۔ مختلف تاریخی مراحل میں 

کہاجاتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی ۔53کا تعلق مشرقی اور وسطی یورپ سے تھااقوام 

لسلہ اور آبادی وبحالی کا عمل مکمل کے اواخر تک یہاں ان قوموں کی آمد کا س

 اندلش"اندلس کے اندر کی قدیم ترین قوم "ہوچکا تھا۔تاریخی تفصیالت کے مطابق 

اس کے بعد سلسٹ نامی قوم ہے اور تیسرے مرحلہ میں علی الترتیب آئی ۔   54تھی

بیری، انگوری ودیگر اقوام یہاں آئیں۔یہ عمل سینکڑوں سال قبل مسیحی ہے۔فنیقی 

                                                             

 2005ھـ/  1426، بیروت: دار الكتب العلمیة، انبعاث اإلسالم في األندلس علي بن محمد المنتصر باهلل الكتاني،  53 

 29م، ص 

  1:6، نفح الطیبء(، 1631محمد بن احمدالمقری)م  54 
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ق م  247۔ںیہاں داخل ہوئی سواحل افریقہ کے راستے کچھ عرصہ قبل مسیح اقوام

 ۔55میں قرطاجنی اور یونانی اقوام ایک ہی ساتھ یہاں آکر آباد ہوئیں

دنیا کے مختلف اور متنوع اقوام کی موجودگی نے اندلس کو جلد ہی ایک 

یے حسب رزم گاہ میں تبدیل کیا۔اپنے خطہ سکونت اور وسائل کو وسعت دینے کے ل

عادت ان اقوام کے درمیان لڑائیوں کا آغاز ہوا۔رومیوں اور قرطاجنیوں کے باہمی 

رومیوں کا زمانہ سلطنت اندلس چپقلش کے نتیجہ میں مؤخر الذکر کو شکست ہوئی۔

بڑے  کا شاندار عہد ہے کہ اس زمانے میں رومیوں کے زیرسرپرستی اندلس نے 

سنیکا، مکالمہ نگار لوشئین، شاعر فلسفی بڑے نامور لوگ پیدا کئے جن میں 

 شاملمارشل، ٹریجن ہیڈرین، مارکس اریلیس، تھیودوسیس اور سالطین روم کے نام 

۔رومیوں کی سلطنت کمزور ہوتے ہی اندلس میں خود مختار حکومتیں قائم 56ہیں

تاہم اس وقت کی اندلسی تاریخ کی ایسی جھلک نظر نہیں آتی جس سے ہونے لگیں۔

نظر آسکے۔بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ ایک انارکی پھیل چکی  تصویر مکمل صاف

عرب مؤرخین کے بیانوں تھی اور ملک میں کوئی مستقل حکومت موجود نہیں تھی۔

میں اشبان بن طیطس کا نام آتا ہے کہ اس نے اسپین سے فوج جمع کرکے ایلیاء 

اؑن ساتھ الیا یعنی بیت المقدس )یروشلم( پر حملہ کیا تھا اور وہاں سے مائدہ سلیم

 57اس کا دارالحکومت اشبیلیہ تھا۔،تھا

" قوط "جس کو عرب  پانچویں صدی عیسوی میں ایک نئی قوم گاتھ آئی  پھر

قوطیوں یعنی قوم گاتھ کا قافلہ بحراسود کے شمالی ساحل دریائے کا نام دیتے ہیں۔ 

 عیسوی میں 414نیپر کے نواح سے اٹھ کر یونان ، اٹلی اور فرانس سے گزرتا ہوا 

ء تک انہوں نے یہاں قائم شیوانی اور االنی کی 419اور  داخل ہوا اندلس میں

حکومتوں کو ختم کرکے اپنی حکومت قائم کی اور یوں اندلس یعنی اسپین اورفرانس 

ء 429پھر ۔58غیرے حکمران بن گئےشرکت  تک وہ بال)Loir(میں دریائے لوائر 

ے آکر قوطیوں پر حملہ کردیا اور ملک کے میں شمالی افریقہ کی ایک قوم واندال ن

ایک حصہ پر چند روزہ حکومت قائم کرلی لیکن ابھی بیس برس کا زمانہ بھی نہ 

گرچہ ۔59گزرا تھا کہ قوطیوں نے انہیں دوبارہ افریقہ چلے جانے پر مجبور کردیا

یہاں پر انہوں نے زیادہ عرصہ نہیں گزارا لیکن اس مدت قلیل کے لیے آئی ہوئی 

نے اپنا نام اس ملک پر ہمیشہ کے لیے ضرور ثبت کردیا۔اپنے نام سے اس ملک قوم 

                                                             
55 R. Altamira, A History of Spain, Mona Lee Toronto, )Canada, 1949.(, p.24  
56 J. F. O' Callaghan, A History of Medieval Spain,) London, 1975.(, p. 20 

 61، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  57 
58 Isadora of Seville, History of Goths, Vandals, and Suave,) Leiden, 1970.(, p. 3  
59 H. V. Livermore, The Origins of Spain and Portugal,) London, 1971.), pp. 86-88 
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جو بعد میں واندلیسیہ، واندلسیہ، واندلس اور ۔60کانام واندلیکیہ یا واندالیشیہ رکھ دیا

ل ھوں نے یہاں پر قریباً تین سو ساگوتآخر میں اندلس سے تاریخ نے محفوظ کرلیا۔ 

ء 711تک حکومت کی کہ ان ہی کے زمانہ حکومت میں عرب مسلمانوں نے 

اپنی  ہ کرکے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اورھ( میں آکر اندلس پر قبض92)

پانچویں صدی عیسوی میں تھیوڈرک اعظم مشرقی گاتھک ۔61رلیحکومت قائم ک

میں منقسم تھے، دوگروہوں  سلطنت کا بانی ہوا جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔گاتھ چونکہ

نی وزی گاتھ کا تعلق اندلس آخرالذکر یعمشرقی( گاتھ اور وزی )مغربی( گاتھ۔اسٹرو)

کیونکہ اسٹرو اٹلی ہی میں  انہوں نے یہاں حکومت قائم کی تھیسے ہے کہ 

وں کی اولیں تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ۔اگر گاتھرہے

کہ ان میں وحشی پن زیادہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے رومیوں سے آزادی حاصل 

کرکے اپنی حکومت قائم کی تھی۔حکومت کرنے سے ان میں تہذیب اور تعلیم کے 

نین بطور اساس قواایک صحیفہ  تنظیم سلطنت کے لیے۔ساتھ شعور پیدا ہونے لگا 

کرتی کام کرتا تھا۔شاہی کونسل بہ یک وقت سیاسی اور مذہبی معتمد کے طور پرکام 

اس کے ارکا ن اندلس کے معزز پادری اور صدر بادشاہ ہوتا تھا۔تخت کے تھی۔

قریب رہ رہ کر پادریوں میں بھی بادشاہت کی حرص پیدا ہوئی اور پھر چھٹی صدی 

تو اس سے پادریوں کے اقتدار  دور دورہ شروع ہواعیسوی میں اندلس میں مذہب کا 

اور یوں انہوں نے سلطنت کو اپنے ہاتھوں میں لے میں غیرمعمولی اضافہ ہوگیا۔

اندلس میں تین  تو مسلمانوں کے دخول سے قبل مذہبی حوالے سے دیکھا جائے ۔62لیا

عیسائیت کو ان تینوں میں مذاہب بت پرستی، عیسائیت اور یہودیت پائے جاتے تھے۔

ھی صدی عیسوی میں غلبہ حاصل تھا کیونکہ یہاں کی حکمران قوم گاتھ نے چوت

چوتھی صدی عیسوی میں ۔63۔قبل ازیں یہ لوگ بت پرست تھےاسالم قبول کرلیا تھا

جب بائبل کا ترجمہ گاتھک زبان میں کیا گیا تب سے اس قوم کی میالن اور رغبت 

تھوڑے عرصہ میں انہوں نے عیسائیت قبول مسیحیت کی طرف ہونے لگی اور بہت 

اور چوتھی  64ء میں پہلی بار یہ لوگ مسیحیت سے روشناس ہوئے377کرلی یعنی 

ان میں اور صدی عیسوی کے ختم ہونے سے قبل یہ پوری قوم مسیحی بن گئی تھی

ء میں آئی کلووس کے عیسائی بننے پر اور 496جو رہ گئے تھے انہوں نے  سے

  65۔حی فرینک کی بادشاہت پر عیسائیت قبول کرلیء میں مسی510پھر 
                                                             

 61، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  60 

  - 38، ص 1926، مدرید: خولیان رایبیرا،  تاریخ افتتاح األندلسابن القوطیة،  61 

 62، صتاریخ اندلسریاست علی ندوی،  62 

م، 2001، بیروت: دار الكتاب الجدید المتحدۃ ، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلسخلیل إبراھیم السامرائي،  63 

 16ص 
64 Isadora of Seville, History of Goths, Vandals, and Suave, p.35 

 27، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  65 
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یہودی دیگر خطوں کی طرح اسپین میں بھی محکوم ومغلوب قوم کی حیثیت 

انہیں نہ صرف گوتھوں نے ان پر بہت سختی روا رکھی تھی ،سے رہتے تھے۔

شہری حقوق سے محروم کیا گیا تھا بلکہ اندلس میں توطن کا حق بھی چھین لیا گیا 

نئے بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ وہ جس طرح چاہے ، یہودیوں تھا۔چنانچہ 

 ، تے جاتےجال  ،کیے جاتےجالوطن  جاتے اور  یہودی مارے نتیجتاً سے پیش آئے۔

انہیں مزارعت پر مجبور کیاجاتا تھا اور ان پر  جاتے جو بچ ئے جاتے اورغالم بنا

یہ پابندی بھی الگو تھی کہ وہ کسی بھی مسیحی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سختی 

 ۔66کریں شخص سے معامالت میں گڑبڑاور نہ ہی کوئی مسیحی  ےروا رکھ سک

ہے  کہ یہودیوں پر اس قسم وں کی حالت زار ذکرکرتے ہوئے کہتا یہودی ایک عرب 

تنگی کی اصل وجہ عقیدے کا اختالف تھا اس لیے انہیں ہرقسم کی تجارت سے منع 

کیا گیا تھا، تاہم اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی سودی کاروبار کیا کرتے 

 ۔ 67تھے اور اپنےآپ کو بہتر گردانتے تھے

یہودیوں نے مزاحمت کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے حاالت کے ساتھ 

انہوں نے اس حالت سے نکالنے کی ایک ترکیب کو ترجیح دی۔مفاہمتی عمل 

عہدہ داروں کو  سوجھی اور اپنی تاریخی چلبازی سے کام لے کر حکومت کے اعلیٰ 

شاطرانہ انداز انہوں نے بڑے ۔68رشوت دے کر ان قوانین سے خود کو آزاد کرادیا

ر سے پھر سے ان مظالم اور مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے سودی کاروبا

سے دولت پر قبضہ جمالیا۔ جب کبھی ان پر دوبارہ حاالت نے سختی دکھائی تو 

انہوں نے مختلف حیلوں سے کام لے کر ارباب اقتدار اور پادریوں کو رشوت کے 

بلکہ یہ رفتہ رفتہ ذریعہ  خاموش کرکے اپنے وجود کو اندلس میں باقی رکھا۔

ور اپنی علمی وصنعتی تفوق کے حکومتی خزانوں پر بھی حاوی نظر آنے لگے ا

  69ذریعہ اپنا مقام پیدا کرلیا۔

کی  ےل میں اندلس پھر مسلمانوں کے حملآٹھویں صدی عیسوی کے اوائ 

قسطنطنیہ کی فتح اور نے مسلمانوں کو ملسو هيلع هللا ىلص وجوہات تھیں۔ایک یہ کہ نبی کریم دوبڑی

اس حوالے سے اس متوقع مہم کے شرکاء کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔

یہ خواہش تھی کہ وہ قسطنطنیہ کے عسکری مہم میں شریک  کی  ہرمسلمان

ی طرف سے فوجی مہم حضرت عبدہللا ہو۔امیرالمؤمنین حضرت عثماؓن قسطنطنیہ ک

بن نافع بن حصین اور حضرت عبدہللا بن نافع بن عبدالقیس کی قیادت میں  اندلس کی 

                                                             
66S. Katz, The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul,)New 
York: 1970.(, pp. 3-5, 11 

 19، ص تاریخ العرب وحضارتهم في األندلسخلیل إبراھیم السامرائي، 67 
68 Katz, op. cit., p. 127  

 63، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  69 
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وہ سوچ رہے تھے کہ تو۔70تھے رہے ہجری میں روانہ کر 25 جب فتح  کے لیے

اگر قسطنطنیہ کی طرف عسکری پیش  ،بحر متوسط کے مشرقی کنارے کے بجائے

بحفاظت بحیرہ قدمی اندلس کے خطہ کی طرف سے ہوتو اسالمی فوج زیادہ 

انہوں نے  خطہ اندلس سے متعلق عسکری  باسفورس پہنچ سکتی ہے۔اس لیے 

  مہمات کے قائد کو لکھا کہ ؛

یعنی  یہ کہ قسطنطنیہ براستہ  71 ل األندلسبَ نیة إنما تفتح من قِ القسطنطیعد فإن ا بأم

 اندلس فتح ہوگا۔

اور ساتھ یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو بھی فتح اندلس میں شریک رہا ، وہ  

گرچہ فتح قسطنطنیہ میں بنفس نفیس شریک نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کی فتح کے 

ر نے بھی یہ نوید سنائی تھی کہ اندلس فتح ۔حضرت کعب احبا72اجر میں شریک ہوگا

کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز ایک خاص قسم نور سے 

اسی وقت مسلمان بحر متوسط کے جنوبی کنارے براعظم ۔  73پہچانے جائیں گے

کی قیادت میں افریقی فتوحات میں میں حضرت عبدہللا بن  ابی سرخ   افریقہ

رومیوں کو شکست دیکر مسلمانوں نے طرابلس سے لے کر مصروف تھے۔مسیحی 

 ۔74جرجیر تک کا افریقی براعظم کے ایک وسیع خطے پر قبضہ کیا تھا

 

تاہم بربر قبائل کی طرف سے کچھ باغیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے 

تا آنکہ یزید بن معاویؓہ نے  سرگرمیوں کو موقوف کیا عسکری اپنی اندلس کی طرف

بن نافع کو ایک بار پھر اس افریقی خطے میں عسکری کارروائی شروع عقبہ 

اندلس پر مسلمانوں ۔75کرنے اور اپنے ہدف اندلس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا

صورت حال ہے۔جب سبتہ کے  کے حملے کا دوسرا سبب خالص ایک ہنگامی

خاندان کے راڈرک کے ظلم وستم سے تنگ آکر نے گاتھ  (یلیان نواب جولین) گورنر

کو اندلس پر حملہ کرنے   76موسٰی بن نصیرشمالی افریقہ کے فوجی مہمات کے قائد 

                                                             

 484: 1،  الكامل في التاریخابن اثیر، 70 

تاریخ الطبري )تاریخ الرسل ھـ(، 310محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )م  71 

  255: 4ھـ،  1387 -، بیروت:  دار التراث ،الطبعة الثانیة والملوك، وصلة تاریخ الطبري(

 (255: 4 تاریخ الطبري،) وانكم إن افتتحتموھا كنتم شركاء من یفتحھا في األجر 72 

 255: 4ایضاً،  73 

  484: 1، الكامل في التاریخابن اثیر،  74 

  مذکور 75 

ء میں بمقام وادی 640ھ/ 19ابوعبدالرحٰمن موسٰی بن نصیر عرب قبیلہ بنو لخم سے تعلق رکھتے تھے، جو   76 

القرٰی )حجاز( میں پیدا ہوئے۔اس کا والد حضرت معاویؓہ  کی طرف سے فوج کا سپہ ساالر تھا۔موسٰی کی تربیت 

ھ میں وادی القرٰی میں وفات 97مقرر کیا۔ ھ میں خلیفہ ولید نے انہیں افریقہ کا گورنر 88دمشق میں ہوئی اور 

 پائی۔ وہ ایک بہادر اور ناقابل شکست سپہ ساالر تھے۔ان کے بارے میں امام زرکلی لکھتے ہیں ؛

 م( : 715 - 640ه =  97 - 19موسى بن نصیر )
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اور  عددی تعاون کا یقین  مالیکی دعوت دی اور اسالمی افواج کو ہرقسم کے 

دالدیا۔خطے کے اندر کے اس پیچیدہ صورت حال کو مسلمانوں نے اپنے لیے 

کے ہدف قسطنطنیہ کو ممکن بنانے کے لیے جولین مسلمانوں نواب  ا۔غنیمت سمجھ

رہا تھا۔تاہم موسٰی بن نصیر خود دیکھنا چاہتا تھا کہ خود ممد اور معاون ثابت ہو 

جولین شاہ راڈرک کے خالف کہاں اور کس حد تک قدم اٹھاتا ہے؟ چنانچہ جب  نواب

جولین نے راڈرک کے زیرتسلط بندرگاہ خضراء  نوابموسٰی بن نصیر کی ایماء پر 

کردیا۔اس سے پھر ایک طرف راڈرک کے لیے اندرونی پر حملہ کرکے اسے تباہ 

مسئلہ پیدا ہوا اور دوسری طرف موسٰی بن نصیر کو یقین آیا کہ نامساعد حاالت میں 

                                                                                                                                                                                     

ادى موسى بن نصیر بن عبد الرحمن ابن زید اللخمى بالوالء، أبو عبد الرحمن: فاتح االندلس.أصله من و

القرى )بالحجاز( كان أبوہ نصیر على حرس معاویة.ونشأ موسى في دمشق، وولي غزو البحر لمعاویة، فغزا قبرس 

وبنى بھا حصونا.وخدم بني مروان، ونبه شأنه.وولي لھم االعمال، فكان على خراج البصرۃ في عھد الحجاج، وغزا 

إلى الولید بن عبد الملك، والہ إفریقیة الشمالیة وما وراءھا إفریقیة في والیة عبد العزیز بن مروان.ولما آلت الخالفة 

ہ( فأقام بالقیروان ووجه ابنیه عبد ہللا ومروان فأخضعا له من بأطراف البالد من  88من المغرب )سنة 

البربر.واستعمل موالہ طارق بن زیاد اللیثى على طنجة، وكان قد فتحھا وأسلم أھلھا، وأمرہ بغزو شاطئ أوربة، 

ہ( جبل كلبى  92عربي( من حامیة طنجة، فاحتل )سنة  300بربریا ونحو  1988ف طارق بقوۃ )قیل: عددھا فزح

Calpe  الذى سمي بعد ذلك جبل طارقGibraltar  وصد مقدمة االسبانیین، وكانوا بقیادۃ تدمیرThudemir  وعلم

واالسبانیین الرومانیین، یناھز عددہ أربعین  Gothsبھزیمة تدمیر، فحشد جیشا من القوط  Roderickالملك روذریق 

فدامت المعركة ثمانیة أیام، وانتھت  Xeresبقرب شریش  Guadaleteألفا، وقابل طارقا على ضفاف وادى لكة 

بمقتل روذریق بید طارق.وكتب طارق إلى موسى بما كان، فكتب إلیه موسى یأمرہ بأن ال یتجاوز مكانه حتى یلحق 

بأمرہ، خوفا من أن تتاح لالسبانیین فرصة یجمعون بھا شتاتھم، وقسم جیشه ثالثة أقسام وواصل به.ولم یعبأ طارق 

احتالل البالد، فاستولى قوادہ في أسابیع على إستجة ومالقة وقرطبة، واحتل بنفسه طلیطلة )دار مملكة 

عشر ألفا من وجوہ العرب القوط(.واستخلف موسى على القیروان ولدہ عبد ہللا، وأقبل نحو االندلس في ثمانیة 

 Carmonaسالكا غیر طریق طارق، فاحتل قرمونة  93والموالي وعرفاء البربر، فدخل إسبانیة في رمضان سنة 

ولم یتوقف إال أمام مدینة  Guadianaووادي أنس  Guadalquivirوإشبیلیة وعددا من المدن بین الوادي الكبیر 

رجاله في حصارھا، ثم استولى علیھا.وتابع السیر إلى أن بلغ  وكانت حصینة، ففقد كثیرا من Meridaماردۃ 

طلیطلة.ولما التقى بطارق عنفه على مخالفته أمرہ وقیل سجنه مدۃ وأطلقه، وسیرہ معه، ثم وجھه الخضاع شرقي 

شبه الجزیرۃ، وزحف ھو مغربا، واجتمعا أمام سرقسطة، فاستولیا علیھا بعد حصارھا شھرا، وتقدم طارق فافتتح 

وغیرھا، بینما كانت جیوش موسى تتوغل في قلب شبه  Daniaودانیة  Valenceوبلنسیة  Barcelonaرشلونة ب

في أقل من  Pyreneesالجزیرۃ وغربھا.وھكذا تم لموسى وطارق افتتاح ما بین جبل طارق وسفوح جبال البرانس 

ینیة، بحیث یكتسح أوربة كلھا سنة.وجعل موسى یفكر في مشروع عظیم، ھو أن یأتي المشرق من طریق القسطنط

االسود، فما كاد یتصل خبر عزمه ھذا بالخلیفة )الولید ابن عبد الملك(  ویعود إلى سوریة عن طریق شواطئ البحر

حتى قلق على الجیش وخاف عواقب االیغال، فكتب إلى موسى یأمرہ بالعودۃ إلى دمشق، وأطاع موسى االمر، 

( 95ة )دار إمارۃ االندلس( واستصحب طارقا معه.ووصل إلى القیروان )سنة فاستخلف ابنه عبد العزیز على قرطب

فولى ابنه عبد ہللا على إفریقیة، ووصل إلى المشرق بما اجتمع له من الغنائم، فدخل مصر ومعه مئة وعشرون من 

ض موته، فلما والولید في مر 96الملوك وأوالدھم، في ھیئة ما سمع بمثلھا، وواصل السیر إلى دمشق فدخلھا سنة 

ولي سلیمان بن الولید استبقاہ عندہ، وحج معه فمات بالمدینة، وقیل: بل عزله ونكبه، فانصرف إلى وادى القرى 

)بالحجاز( وأقام في حال غیر مرضیة، إلى أن توفي.وكان شجاعا عاقال كریما تقیا، لم یھزم له جیش قط.أما سیاسته 

ة على إطالق الحریة الدینیة الھلھا، وإبقاء أمالكھم وقضائھم في أیدیھم، في البالد التى تم له فتحھا، فكانت قائم

ومنحھم االستقالل الداخلي على أن یؤدوا جزیة كانت تختلف بین خمس الدخل وعشرہ )أي أقل مما كانوا یدفعونه 

 لحكومة القوط(

 (330: 7 ء1986، بیروت: دارالعلم، ، االعالمخیرالدین الزرکلی)     
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جنگی حوالے سے یہ ایک آزمائشی مسلمانوں کا ممد ثابت ہوسکتا ہے۔ نواب

کیونکہ موسٰی بن نصیر نہیں چاہتے تھے کہ دوسروں کی  ،تھا (Test case)پہلو

اور اندلس میں پھنسا بات پر اندھا دھند اعتماد کرکے اسالمی افواج افریقہ 

دیں۔سیاسی اور جنگی تاریخ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدمقابل کا بظاہر باغی جرنیل 

اور ان کے عسکری راز اچک مل کر یاسپاہی یا پورا گروہ دوسرے لشکر کے ساتھ 

سے پہلے عہد نبوی میں بئرمعونہ ۔اس لمحہ دشمنوں کو پہنچاتارہا ہے کر لمحہ بہ

غزوہ احزاب ملسو هيلع هللا ىلص خود نبی کریم  نعیم بن مسعوؓد کے بقول ۔77کا واقعہ رونما ہوچکا تھا

رب حال نے فرمایا ؛ملسو هيلع هللا ىلص آپ۔78میں اس قسم کی خدمت پر مامور کرچکے تھے

یعنی جنگ میں دھوکہ دہی ہوتی رہتی ہے۔دنیا کے امرائے عساکر اس قسم 79ةخدع

باغی  اس آزمائشی پہلو کو سامنے رکھ کر کی جنگی چالوں سے واقف رہےہیں۔پھر 

 ۔نواب کو اندلس کے ایک حساس بندرگاہ خضراء پر یلغار کرنے کا کہا گیا

 نہیں اور باغینواب راڈرک سے  اگرموسٰی بن نصیر کا مقصد یہ تھا کہ کیا  

چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی خضراء انداز اختیار کرکے ہمیں پھنسانا  محض شاطرانہ

جیسے اہم بندرگاہ پر یلغار نہیں کرے گا کیونکہ عموماً لڑنے والے اپنے مقصدکے 

حصول کے لیے کسی بڑے نقصان برداشت کرنے کے حق میں نہیں ہوتے بنسبت 

لہذا جب جولین ۔دین کے اپنے پیمانے ہوتے ہیںکہ جنگ میں لین چھوٹے نقصان کے

نے دوجہازوں کے ذریعے اندلس کے ساحلی شہر خضراء پر ایک جمعیت کے 

موسٰی بن نصیر جب ب ت۔80ساتھ حملہ کیا اور لوٹ مار کرکے سبتہ واپس چالگیا

نواب جولین کی طرف سے مطمئن ہوگئے تب انہوں نے دمشق کو تمام تر واقعات 

بن عبدالملک نے عسکری رپورٹ کا ورتحال سے مطلع کیا۔ولید اور جغرافیائی ص

موسٰی بن نصیر نے ئزہ لیکر موسٰی بن نصیر کو پیش قدمی کی اجازت دے دی۔جا

کو حکم دیا کہ اندلس پر حملہ کرنے کے لیے  82کے گورنر طارق بن زیاد 81طنجہ
                                                             

، مصر: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، السیرة النبویة ،ھ(213الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري)م عبد  77 

  183: 2ھ، 1375

 229:  2مذکور،  78 

 مذکور 79 

 اس کو سبتہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں سات پہاڑ واقع ہیں۔ 80 

(Henry Coppee, History of the Conquest of Spain by the Arab-Moors, Boston: Little 
Brown and Company, 1881, Vol:1, p. 79)   

طنجہ یورپ کی طرف سے براعظم افریقہ کا پہال شہر ہے جو مراکش میں واقع ہے۔طارق بن زیاد موسٰی   81 

بن نصیر کی طرف سے یہاں کے حاکم تھے۔ یہاں پر دراصل دوسمندر یعنی اوقیانوس اور بحیرہ روم ملتے 

حصہ ایک سمندر پر اور دوسرا حصہ دوسرے سمندر پر اور تیسرا حصہ دونوں سمندروں کے  ہیں۔شہر کا ایک

مقام وصل پر آباد ہے۔طنجہ میں زمانہ قدیم کے غار بھی ہیں جو ہرکولیس کیو کہالتے ہیں۔زمانہ قدیم میں یہاں 

براعظم افریقہ کا نقشہ افریقہ کے قدیم باشندے رہتے تھے۔غار کے دھانے کو غور سے دیکھا جائے تو یہ ہوبہو 

، افریقہ کا پہال شہرمحسوس ہوتا ہے۔یہاں پر یہود، مسیحی اور مسلمان تینوں ساتھ رہتے ہیں۔)جاوید چودھری، 

 ء(2018نومبر 27کالم روزنامہ ایکسپریس اسالم آباد، 
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ہ اہم ھ میں اسالمی تاریخ کا ی92ء/711بحری بیڑے لے کر اندلس کی طرف بڑھے۔

جس نے آئندہ سینکڑوں سال تک تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت 83واقعہ پیش آیا 

کی طرف سے سواحل اندلس پر بحری بیڑوں کو جالنے کے  کئے۔طارق بن زیاد 

اور ان کی  اور مغربی مؤرخین نے بہ یک وقت ذکر کیا ہے 84واقعہ کو مشرقی

طور پر ذکر کیا ہے نیز اس امر کو بھی خاص ۔85بہادری اور شجاعت کو سراہا ہے

 کہ مادی وسائل کا انقطاع اور روحانی قوت کی جال اور احیاء کا موجب ہوتا ہے۔

ابن اثیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب طارق بن زیاد اندلس کی طرف بڑھ رہے 

کے صحابہ کراؓم کو ننگی تلواروں ملسو هيلع هللا ىلص اور آپملسو هيلع هللا ىلص تھے تو اس نے خواب میں نبی کریم

ملسو هيلع هللا ىلص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپملسو هيلع هللا ىلص دیکھا اور نبی کریمکے ساتھ خود سے آگے آگے 

جغرافیہ ۔86دعا فرمارہے ہیں اور ساتھ یہ حکم فرمارہے ہیں کہ طارق آگے بڑھو

کے مادی پہلوں اور معلومات تاریخی صداقتوں کے مظہر ہوتے ہیں۔سواحل اندلس 

اب پر عربی زبان کے جبل الطارق انگریزہائے لفظ جبرالٹر کے نام سے وہ پہاڑی 

 بھی اندلس میں طارق بن زیاد کی کامیاب عسکری پالیسی کو اجاگر کرتی ہے۔ 

 

                                                                                                                                                                                     

م تھا۔عالمہ زرکلی طارق بن زیاد بربر قوم کا ایک بہادر سپہ ساالر تھا جو موسٰی بن نصیر کا آزاد کردہ غال 82 

 ان کے بار میں لکھتے ہیں ؛

م( اللیثي بالوالء فاتح االندلس أصله من البربر أسلم على ید موسى بن  720۔ - 670ھ/ 102 – 50)طارق بن زیاد 

 92ہ( فأقام فیھا إلى أوائل سنة  89نصیر، فكان من أشد رجاله.ولما تم لموسى فتح طنجة، ولى علیھا طارقا)سنة 

قیادتھم، فنزل بھم البحر، واستولى معظمھم من البربر، لغزو االندلس، وولى طارقا  12000ھ.فجھز موسى نحو 

على الجبل )جبل طارق( وفتح حصن قرطاجنة، وتغلغل في أرض االندلس، بعد أن أحرق السفن التي جاء علیھا 

 (217  :3   ء، ص1986دارالعلم،  :، بیروت االعالمبجیشه. )خیرالدین الزرکلی، 

 ، م1998دار ومكتبة الھالل، بیروت: ،فتوح البلدانھ(، 792أحمد بن یحیى بن جابر بن داود الباََلذُري )المتوفى:  83 

1 :228  

 26 ، صنزهة المشتاق في اختراق اآلفاقادریسي،  84 
 ہنری کاپی اس بارے میں لکھتے ہیں؛ 85

Many Historians repeated that Tarik ordered the boats to be burned in order to take 

away all hopes of retreat.)Henry Coppee, History of the Conquest of Spain by the Arab-

Moors, p. 243( 

 

 2:341، الکامل فی التاریخابن اثیر،86 
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 جبل الطارق )جبرالٹر(

 

طارق بن زیاد نے اس پہاڑی پر قیام کیا تا آنکہ پیچھے سے مزید کمک پہنچ 

پر قدیم تاریخی شہروں  جبل الطارق کے بالکل شمالی ساحل۔اگلے مرحلے پر87گئی

اس کے بعد طارق آگے قرطاجنہ اور  جزیرہ طریف کو بآسانی زیرنگیں کرلیاگیا۔

راڈرک اس ناگہانی افتاد سے ہللا کےفضل سے کامیابی سمیٹتا گیا۔بڑھتا گیا اور 

سخت پریشان تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے عام فوجی 

لوگ حملہ آوروں کو ملک سے نکالنے کی عام اپیل کی۔بھرتی کا اعالن کرایا اور 

نیز اس نے اپنے فوج میں بھرتی ہوئے۔ قرطبہ آکر اس کی آواز پر لبیک کہتےہوئے

اس جنگ میں شریک ہونے کی مخالفین کو بھی ملک ومذہب کا واسطہ دے کر 

دعوت دی۔ادھر موسٰی بن نصیر نے بھی اسالمی لشکر کے لیے کمک روانہ کیا 

کوچ کرتا ہوا (Roderick)راڈرک ہزار ہوگئی۔ 12یوں اسالمی لشکر کی تعداد اور 

جنوبی اندلس کی طرف چال، ادھر طارق بن زیاد بھی آگے بڑھا اور یوں دونوں 

کے داہنے کنارے بحرمحیط (Guadalete)لشکروں کا آمنا سامنا دریائے گواڈلیٹ 

راڈرک میں ہوا۔(Xeres)کے ساحل سے قریباً سات میل کے فاصلہ پر مقام زیرس 

کے ایک الکھ لشکر جرار کے مقابلہ میں اسالمی لشکر محض بارہ ہزار پر مشتمل 

مرعوب تھے اس لیے طارق   نوں میں بعض لوگ دشمن کی تعداد دیکھ کرمسلماتھا۔

                                                             

اسالمی لشکر کی تعداد میں مؤرخین کا اختالف ہے ابن اثیر اور مقری نے سات ہزار فوج لکھی ہے پھر پانچ  87 

ہزار کمک کا اور تذکرہ کیا ہے اور ابن خلدون نے تین سو عرب اور دس ہزار بربر لکھا ہے اور ابن بشکوال 

ر تک بنتی ہے۔بقول ریاست علی سے بارہ ہزا 10300لکھی ہے۔اس طرح یہ تعداد  1188نے مجموعی تعداد 

، تاریخ اندلسندوی یہی صحیح تعداد ہے جو ایک الکھ فوج کے مدمقابل صف آراء ہوئی۔)ریاست علی ندوی، 

 (100ص 
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نے لڑائی سے قبل مسلمانوں کو ایک یادگار تقریر کرکے ان کی ہمت 88بن زیاد 

مسلمانو! یاد رکھنا اب تمہارے بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں بندھائی اور کہا کہ 

کیونکہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور تمہارے آگے دشمن ، ایسی حالت میں 

 89سوائے بہادری دکھانے کے اور کوئی چارہ باقی نہیں۔۔۔۔

یہ ایک طویل تقریر ہے جس کا محض ابتدائیہ ذکر کیا گیا۔طارق کے رفقاء 

د کے ساتھ شوق شہادت سے سرشار تھے۔اپنے عظیم قائد پہلے ہی سے  جذبۂ جہا

پیدا کردی اور وہ اس وادی کے اس خطبے نے ان کے اندر ایک نئی روحانی طاقت 

متواتر آٹھ  لکہ کے معرکے میں اپنے جسم وجان کو فراموش کرکے لڑے۔یہ جنگ

مسلمانوں اور باآلخر فتح ونصرت  وں کے پشتے لگ گئےدن تک جاری رہی، کشت

پسپا ہوا اور خود راڈرک بھی اسی  کا لشکر بری طرح حصے میں آئی۔راڈرک کے 

اس کا خالی گھوڑا دریا کے معرکے میں کام آیا۔بعض روایتوں میں ہے کہ تاریخی 

وادی کنارے پایا گیا جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ دریا میں ڈوب کر ہالک ہوا۔

کے بعد مسلمانوں کو حاصل لکہ کی یہ فتح جو ایک ہفتے کی صبرآزما جنگ 

یورپ میں مسلمانوں کے داخلے کی تمہید تھی جس سے نے پورے اندلس کے ،ہوئی

اس کے بعد مسلمان اندلس کے تمام شہر فتح ۔90دروازے ان کے لیے کھول دئیے

رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس وقت کے دارالحکومت کرتے ہوئے آگے بڑھتے 

 یطلہ کو بھی فتح کرلیا۔لط

                                                             

رق بن زیاد کا شجرہ یوں لکھا طارق بن زیاد ایک بربری بہادر سپاہ ساالر تھے۔ ابن غدار مراکشی نے طا  88 

طارق بن زیاد بن عبد ہللا بن ولغو بن ورنجوم بن نبرغاسن بن ولھاص بن بطوفت بن نفزاو فھو نفزي ذكر إنه ہے؛

ھ(، 695من سبي البربر وكان مولى موسى بن نصیر )ابن عذاري المراكشي، أبو عبد ہللا محمد بن محمد )المتوفى 

 (43: 1م،  1983ة، الطبعة الثالثة، ، بیروت:  دار الثقافالبیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب

 مؤرخ عالمہ مقری نے طارق بن زیاد کی اس تاریخی تقریر کو اس طرح نقل کیا ہے؛ 89 

أیھا الناس! أین المفر؟ البحر من ورائكم والعدو  أمامكم ولیس لكم وہللا إال الصدق والصبر واعلموا أنكم في ھذہ 

م األیام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ذھبت ریحكم وتعوضت الجزیرۃ أضیع من أیدي عدوكم وإن امتد ت بك

القلوب من رعبھا منكم الجراءۃ علیكم فادفعوا عن أنفسكم خذالن ھذہ العاقبة من أمركم بمناجزۃ ھذا الطاغیة فقد ألقت 

أحذ ركم أمراً أنا عنه بنجوۃ به إلیكم مدینته الحصینة وإن  انتھاز الفرصة فیه لممكن إن سمحتم ألنفسكم بالموت وإن ي لم 

وال حملتكم على خطٍة أرخص متاعٍ فیھا النفوس ]إال  وأنا[ أبدأ بنفسي واعلموا أن كم إن صبرتم على األشق  قلیاًل 

استمعتم باألرفه األلذ  طویالً فال ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فما حظكم فیه بأوفى من حظي  وقد بلغكم ما أنشأت ھذہ 

ور الحسان من بنات الیونان الرافالت في الدر  والمرجان والحلل المنسوجة بالعقیان المقصورات في الجزیرۃ من الح

قصور الملوك ذوي التیجان، وقد انتخبكم الولید بن عبد الملك أمیر المؤمنین من األبطال عرباناً ورضیكن لملوك ھذہ 

ً ثقةً منه بارتیاحكم للط عان واستماح كم بمجالدۃ األبطال والفرسان لیكون حظ ه منكم ثواب ہللا الجزیرۃ صھاراً وأختانا

على إعالء كلمته وإظھار دینه بھذہ الجزیرۃ ولیكون مغنمھا خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنین سواكم وہللا 

ل مجیٍب إلى ما دعوتكم إلیه وأن ي  عند ملتقى تعالى ولي  إنجادكم على ما یكون لكم ذكراً في الدارین واعموا أن ي أو 

الجمعین حامٌل بنفسي على طاغیة القوم لذریق فقاتله إن شاء ہللا تعالى فاحملوا معي فإن ھلكت بعدہ فقد كفیتكم أمرہ 

ولم یعوزكم بطٌل عاقل تسندون أموركم إلیه وإن ھلكت قبل وصولي إلیه فاخلفوني في عزیمتي ھذہ، احملوا بأنفسكم 

 یرۃ بقتله فإنھم بعدہ یخذلون۔علیه واكتفوا الھم  من فتح ھذہ الجز

 (240: 1، نفح الطیبھ( ،1041شھاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني )م )

 22ء، ص 2010، کراچی: مکتبہ معارف القرآن، دنیا مرے آگےمحمدتقی عثمانی،   90 
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بعض مستشرقین فتوحات اندلس کو دیگر فتوحات کی طرح مسلمانوں کے 

ہوس زر کا ایک پہلو قرار دیتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ یہ آفاقی دین کا دعوٰی کرنے 

والے مذہب اسالم کے ہمہ گیر منصوبہ فتوحات عالم کا ایک حصہ تھا۔اگر مسیحی 

ا مقصد محض روم سے دنیا کے اکثریتی حصے کی طرف عسکری پیش قدمی ک

تبشیری عمل کا ایک حصہ تھا تو اسالم کی طرف فتوحات اندلس طمع زر کا حصہ 

 کیسے ہوسکتا ہے؟ 

 کیا اسی اندلس میں اسالم سے پہلے مسیحیت طمع زر کے لیے آئی تھی؟ 

یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ ایشیاء، افریقہ ، ایشیائے کوچک اور دنیا کے دیگر 

دلچسپ رہا ہے۔ اان )؟( کے طور پر مستشرقین کا منہ چڑنقشوں پر اپنے سوالیہ نش

کہ اندلس پر حملہ کی دعوت نواب جولین نے اس لیے دی تھی کہ ایک ہےبات یہ 

کے ظالمانہ اور استبدادی اور شریف خانوادہ ہونے کے ناطے وہ اندلس کو مسیحیت 

ً اپنے براعظم افریقہ میں موجود  غیراخالقی سسٹم سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔یقینا

اسالم کے عادل اور منصف والی کو وہ اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ رہے 

تھے۔مستشرقین کو یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیئے کہ جہاں نواب نےاسالمی 

لیوسینا شہر کے فوجوں کو اسپین پر حملہ کرنے کی دعوت دی وہاں اندلس کے 

 ۔91تھے یے کھول دیئےے خود شہر کے دروازے مسلمانوں کے لآبادی ن یہودی

اس سے پہلے منصور بن سارگون مسیحی نے دمشق کے دروازے خالد بن 

مسلمانوں کی فوج ہرلحاظ سے اپنے  ۔92ولید کے لیے کھول کر ان کا استقبال کیا تھا

مسلم لشکر ایک منظم لشکر تھا جس کا دشمن فوج پر فوقیت کی حامل فوج تھی۔

ہرسپاہی تابعداری، جانثاری، وفاداری، قربانی، دلیری، بہادری، فتح کی یقین، غیرت 

وحمیت، اپنے امیر کی اطاعت، سپہ ساالر پر اعتماد اور شہادت کا جذبہ جیسے 

یہی وجہ تھی کہ ۔93ان کی امتیازی صفات تھیں جو مخالف فوج میں ناپید تھیںعوامل 

ے ھتسلمانوں نے پچھلے مقابلوں کی طرح اس مقابلہ میں بھی اپنی روایت قائم رکم

 اور ہوئے بہادری کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ میں ان کے سوا کسی

اس سے پہلے جو فتوحات مسلمانوں نے کی تھیں، ان میں اور کے ہاں نہیں ملتی۔

کے صحابہ کرام ؓ ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللااس میں شاید ایک خاص فرق یہ تھا کہ اس وقت  

موجود تھے جن کے سینے نورایمان سے معمور تھے ، جن کے بارے میں خود 

رب کائنات نے وضاحت کی ہے کہ میں رب الٰعلمین نے خود ان کے سینوں کو 

ایمان کی دولت سے ایسا معمور کرلیا ہے کہ ان کے دلوں میں اب کفر، شرک اور 

                                                             

 240: 1، نفح الطیبھ(، 1041المقري )م  91 

 1ھ، 1417، السعودیة: مكتبة المدینة الرقمیة، فتوح الشامھ(، 207أبو عبد ہللا محمد بن عمر بن واقد الواقدي )م  92 

 :31 
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اور یہاں اس جنگ میں کوئی صحابی موجود ۔94ں ہوتاکوٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہی

نہیں تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ تابعی اور تبع تابعین کی جماعت تھی جن کے بارے 

میں ایسا کوئی خدائی قول موجود نہیں لیکن پھر بھی یہ اس بے جگری سے لڑے 

اعظم "کہ اندلس کے عظیم اور مستند مؤرخ عالمہ مقر ی کو کہنا پڑا کہ  یہ فتح 

 ۔95تھی "الفتوح

کےمطابق مسلمانوں کی فوج کے سپاہی سخت مشہور مؤرخ سٹینلے لین پول 

جان اور بہادر تھے اور ان کی کمان بہادر سپہ ساالر طارق کے ہاتھ میں تھی، جو 

کسی ہیرو سے کم درجہ نہ رکھتا تھا۔سپینی فوج کے سپاہیوں کا ہجوم بدحال غالموں 

غا بازشرفاء تھے۔وٹیزا کے رشتہ فوج کے کمان داردل تھا اور اس کی پر مشتم

داروں نے راڈرک کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن وہ مسلمانوں سے 

طرح مسلمانوں نے یہ  لڑ رہے تھے۔ اسملے ہوئے تھے اور راڈرک کے خالف 

جنگ جیت لی ۔وٹیزا کے رشتہ دار سمجھتے تھے کہ انہوں نے ملک سپین سے 

ری نہیں کی بلکہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان حملہ آور مال غنیمت لے کر کوئی غدا

افریقہ واپس لوٹ جائیں گے اور اس طرح وٹیزا کے خاندان کے لیے شاہی تخت 

خالی ہوجائے گا لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا اور سپین کے شاندار ملک پر 

ات یہ ہے کہ ایک اور دلچسپ ب۔96مسلمان آٹھ سو سال تک حکومت کرتے رہے

کی طرف اسالم کی پیش قدمی کو طمع زر کا (Jerusalem)مستشرقین یروشلم 

نتیجہ سمجھتے ہیں لیکن گیارھویں صدی عیسوی میں یروشلم پر صلیبی یلغار کو 

کا حصہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیؑح  (World Evengaliasm)عالمی تبشیر

ایک ہی بات اور ایک ے۔کے علمبردار تھ (World Evengaliasm)عالمی تبشیر 

ہی نوع کا عمل وقدم اسالم کے لیے ناجائز اور مسیحیت کے لیے جائز سمجھنا ایک 

تاریخی منافقت کے سوا اورکیا ہے ؟ہنری جیسے مؤرخین نے بھی اندلسی 

کے پیش گوئی کا حصہ بتایا ہے اور غیروں کی ملسو هيلع هللا ىلص مقبوضات کو پیغمبراسالم

 ۔97حرکت کو داد دی ہے سرزمین پر اہل اسالم کے جرات مندانہ

رانی ان فتح و کامقدرت مسلمانوں پر مہربان تھی، یہ جہاں بھی جا رہے تھے 

کے قدم چھوم رہے تھے۔اس لیے کہا جاتا ہے کہ اندلس میں مسلمانوں نے جس 

اس لیے طارق نے طرف بھی رخ کیا اس طرف فتح ان کے پاس خود چل کر آئی۔

کے  اندلس پورے اندلس کو اپنے زیر کرلیا۔اپنی فوج تین حصوں میں تقسیم کرکے 

                                                             

ہ إلیكم الكفر والفسوق والعصیان أولئك ارشاد باری تعالٰی ہے ؛  94  ولكن  ہللا حب ب إلیكم اإلیمان وزینه في قلوبكم وكر 

اشدون   (--78: 49، القرآن) فضاًل من ہللا ونعمةً ھم الر 

 249: 1،الطیب نفح  95 
96 Stanly lane pool, The  Moors in Spain, (Montana: Kissinger Publisher, 2005.), P.26 
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ہ، لبلہ، باجہ اور قرطبہ مسلمانوں کے ہاتھ یرسمشہور شہر شذونہ، اشبیلیہ، م

یہودیوں کے حوالے کیا۔ لین پول مسلمانوں نے جب قرطبہ شہر فتح کیا تو اسے آئے۔

ں اور یو نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا

یہودی اسپین کا سب سے مظلوم ۔98یہودی گوتھ پادریوں کے ظلم سے بچ گئے تھے

طبقہ تھا اور نہایت بے چارگی و مجبوری کی زندگی گزار رہا تھا حاالنکہ یہ لوگ 

اس وقت بھی مالدار تھے لیکن ان کی دولت مند ہونے کی وجہ اسپین کے حکمران 

لے بہانوں یے تھے اور مختلف حاور مذہبی پیشوا انہیں حسد کی نگاہ سے دیکھت

کو بٹورنے کی کوشش کرتے چنانچہ وہ آئے دن یہودیوں کے سے ان کی دولت 

بارے میں مختلف قسم کے سخت مذہبی قوانین کا نفاذ کرتے تھے۔اس لیے جب 

مسلمان اندلس میں داخل ہوئے تو ان یہودیوں نے نہ صرف مسلمانوں کو خوش آمدید 

کیونکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ مسلمان تعاون بھی کیا۔ کہا بلکہ ان کی ہر طرح کا

ہرگز زیادتی کرنے والے نہیں بلکہ یہ انصاف والے ہیں۔ان کی اسی معاونت سے 

اس کا اعتراف خود عیسائی مؤرخین نے کیا مسلمانوں نے بآسانی اندلس پر فتح پالیا۔

 ہے۔

کا رونا رویا ی نے بھی یہودیوں کے اوپر مسیحی مظالم مشہور مؤرخ فلپ حت

ہے کہ انہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر بپتسمہ کے تاالب میں غوطے دیئے جاتے 

تھے اور جب بھی مسیحی حکمران چاہتے یہودی امالک کو بحق سرکار ضبط 

۔کے ہٹی کے نزدیک تو عام مسیحی آبادی بھی نووارد فاتح کو 99کرلیتے تھے

 ۔100مسیحی حکمرانوں پر ترجیح دیتے تھے

بلکہ اندلس کے لوگوں کے دلوں انوں نے نہ صرف جگہوں کو فتح کیا مسلم

کو بھی فتح کیا اور اس وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں کی فوج میں بھرتے ہونے 

ان  تک مسلمانوں کے اخالق نے انہیں ایسا مطیع بنایا کہ انہوں نے اپنی جانیں۔لگے

ے تھے، وہ لے سکتے کو وقف کردی تھیں اور اب یہ جو بھی کام ان سے لینا چاہت

چونکہ مسلمانوں سے قبل یہاں کے باشندوں پر بہت ظلم ڈھایا جاتا تھا، ان تھے۔

لوگوں کو پادریوں کے اقتدار اور بے جا مذہبی حکومت اور ان کا اپنے آپ کو فوق 

الفطرت مخلوق سمجھ کر دوسرے سے طاقت سے مال چھیننا بہت ناگوار ہوتا تھا 

وں نے ان کے ساتھ بہت نرمی کا برتاؤ دکھایا اور مساوات اس کے مقابلہ میں مسلمان

، عدل، اخوت اور اخالق حسنہ سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔یہی وجہ تھی کہ 

                                                             

 مذکور 98 
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۔انہیں اسالم قبول کرنے میں اپنی لوگ گروہ در گروہ اسالم میں داخل ہورہے تھے

بھولے ہوئے  اخالقی اور معاشرتی ترقی نظر آئی جیسے کسی راستہ  ،روحانی

بہت سے امراء وشرفاء انسان کو راستہ مل گیا ہو اور وہ لپک کر اس پر چلنے لگے۔

بھی اس لیے اسالم میں داخل ہونے لگے کہ ان کے ساتھ بھی سابقہ حکمرانوں کی 

طرح ظلم کا سا رویہ روا نہیں رکھا گیا بلکہ عام لوگوں کی طرح انہیں بھی آزاد 

اثر ہوئے اور اسالم میں جوق درجوق داخل چھوڑا گیا۔جس سے یہ لوگ مت

غیرمسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی رواداری اور فیاضانہ سلوک، ان کے ہوئے۔

اعلٰی کردار اور کریمانہ اخالق، راست بازی اور تقوٰی وطہارت نے لوگوں کے 

دلوں کو موہ لیا۔ظاہر ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے وہاں ظلم وجہالت کی گھٹاٹوپ 

تھا، اور لوگ بندوں کی غالمی میں جھکڑے ہوئے تھے۔مسلمانوں نے حق  اندھیرا

وصداقت کے دیے جالکر لوگوں کو فطری آزادی دی جس سے انسانوں کو ایک 

 ے گئے۔تاندرونی خوشی ملنے لگی اور یہ خود اس طرف کھنچے چل

کی (France)فرانس  مسلماناب اندلس پر مکمل غلبہ حاصل کرنے کے بعد 

داخل ہونے لگے۔جس سے یہاں کے عیسائی حکمرانوں میں ہل چل مچ حدود میں 

یعنی نوابوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں  (Counts)گئی۔اس وقت فرانس میں کاؤنٹس

ء( امتیاز 714ء تا 669)Pen of horsetail جن میں پین آف ہرسٹل  ،قائم تھیں

فرمان روا  حاصل کرکے فرانس کے تخت پر قابض ہوچکا تھا، یہی پین فرانس کے

ب مؤرخین قانہ سے موسوم اس کو عرکا بانی تھا۔ (Carolingian)خاندان کارالیگین

مسلمانوں کے ساتھ ان کا سخت مقابلہ ہوا  ابن اثیر لکھتے ہیں کہ  کرتے ہیں۔
موسٰی اور طارق کو اندلس سے واپس جانا پڑا تو موسٰی کا لڑکا عبدالعزیز وہاں ۔101

یہ بھی اپنے والد کی طرح خلیفہ سلیمان بن عبدالملک لیکن ۔102کا گورنر مقرر ہوا

علی  ان کے بعد۔103میں قتل کردیا گیا ء(715)ھ97کی بیر کا نشانہ بنا اور انہیں 

 آئے؛یہ حاکمین اندلس  الترتیب

 ء(716ء تا 715ھ/98ھ تا 97)ایوب بن حبیب لخمی 

 ء(718ء تا 716ھ/100ھ تا 98)حر بن عبدہللا ثقفی

 ء(721ء تا 718ھ/102ھ تا 100)الک خوالنیبن م امیر السمع 

 ء(721ء تا 721ھ/ 103ھ تا 102فقی)امیر عبدالرحٰمن غا

                                                             

 474: 4،  الکامل فی التاریخ 101 

 امام زرکلی فرماتے ہیں ؛ 102 

م( عبد العزیز بن موسى بن نصیر اللخمي، بالوالء، أمیر فاتح.  716 - 000ھ=  97 - 000) عبد العزیز بن موسى 

ھ فضبطھا وسدد أمورھا وحمى ثغورھا وافتتح مدائن وكان  95والہ أبوہ إمارۃ االندلس، عند عودته إلى الشام سنة 

 (394   ء، ص1986دارالعلم،  ، بیروت : االعالم شجاعا حازما فاضال في أخالقه وسیرته )خیرالدین الزرکلی،

 90ء، ص 2005مشتاق بک کارنر، ، الہور: خالفت اندلسنواب ذوالقدر جنگ بہادر،   103 
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 ء(726تا ء 721ھ/ 107ھ تا 103عنبہ بن سحیم کلبی ) 

ء تا 726/ 112ھ تا 107البی)یحٰی کلبی، حذیفہ قیسی، عثمان خثمعی، ہیثم ک 

 ء(730

 ء(732ء تا 730ھ/114ھ تا 112فقی)عبدالرحٰمن بن عبدہللا غا 

 ء(734ء تا 732ھ/ 116ھ تا 114فہری) عبدالملک بن قطن

 ء(739ء تا 734ھ/ 121ھ تا 116عقبہ بن حجاج)  

پھر بربری قوم نے شورش برپا کیا جس کی کئی وجوہات اور اسباب بیان   

  ۔104کئے جاتے ہیں

اور  عقبہ کا اندلس سے ہٹنا تھا کہ یہاں کے حاالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئے

وہ قائم مقام والی کے قابو سے باہر ہوگئے چنانچہ بربروں نے اندلس میں بغاوت 

کرکے افریقہ کی حکومت سے تعلق منقطع کردیا اور عبدالملک بن قطن فہری کو 

 یہء میں والی بناکر اندلس کی آزاد حکومت کی تاسیس کا اعالن کردیا۔739ھ/121

قوم کی بغاوت کی وجہ یہ لکھی ہے  ڈوزی نے بربر ۔105کا زمانہ تھاء 741ھ/123

کہ عرب فاتحین نے ان کے ساتھ منصفانہ  رویہ روا نہ رکھا تھا اس لیے  بربر قوم 

کوئی شک نہیں لیکن اس میں نے ان کے خالف علم بغاوت بلند کیا، اس بات میں 

تزلزل مسلمان من حیث القوم اس وقت  ایک تو حقیقت یہ ہے کہقدرے تفصیل ہے۔

کا شکار تھے اور دوسری وجہ بربر قوم کا امتیازانہ مزاج اور جداگانہ  اور بدعملی

 طبیعت اس کا اصل سبب گردانا جاسکتا ہے ۔

مؤرخین کا خیال ہے کہ افریقہ میں دوعرب قبیلے قیسی اور ملی آباد تھے 

جو زمانہ جاہلیت سے ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اسالم آنے سے یہ متحد 

س میں بھی دو قبائل یمانی اور بربر آپس کی دشمنیوں میں ہوگئے، اسی طرح اندل

مبتال تھے، اسالم کے آنے سے یہ بھی ایک ہوگئے لیکن نہ جانے کہاں سے ان میں 

بربر ایک پھر سے قومی عصبیت لوٹ آئی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔

بر قوم کی بہادر ، اکھڑ، غیور اور آزادی پسند قوم ہے، اگر یوں کہا جائے کہ بر

مثال افغان قوم کی مانند ہے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ لوگ دین کے لیے اپنی جان تک 

اپنی قومی روایت اور رسم ورواج کے ساتھ  لوگ یہدینے سے نہیں کتراتے لیکن 

 اپنی فطری مزاج کے خالف کسی قسم کا کوئی قول وفعل بھی برداشت نہیں کرتے

۔یہی وجہ کو کسی کے ہاتھ قربان ہونے نہیں دیتےاور اپنی فطری آزادی اور دلیری 

تک کسی کو اپنے اوپر بآسانی حاوی ہے کہ نہ صرف بربر بلکہ پختون قوم بھی آج 

                                                             

، الہور: نیکسن ایچ پبلشنگ تاریخ االندلسعربی مترجم ابراہیم االبیاری، اردو مترجم محمد زکریا مائل،  104 

 108کمپنی ، سطن، ص 

، الہور: مشتاق بک کارنر، عبرت نامہ اندلسپروفیسر رائن ہاٹ ڈوزی، ) اردو مترجم عنایت ہللا دہلوی(،   105 
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انہیں وہ بربر قوم نے بھی عرب سے اپنا حق مانگا لیکن  کرنے نہیں دیتی۔بعینٖہ 

سے  حاالنکہ چاہیے یہ تھا کہ حکمران انصافحصہ نہ مال جس کے وہ حقدار تھے۔

کام لے کر بربر کو برابر کا حصہ دیتے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوسکا تو 

یہ بغاوت انتہائی خوفناک اور مجبوراً بربر قوم نے ان کے خالف علم بغاوت بلند کیا۔

خونریز تھی چنانچہ اس خانہ جنگی سے اندلس میں مسلمانوں کی قیمتی جانوں کا 

کو ان کے اعمال کا بدلہ مل گیا تو  بے دریغ ضیاع ہوا۔ایک طرف اگر عربوں

دوسری طرف اسالم کا شیرازہ بکھر گیا اور ملت بیضا کو ناقابل تالفی نقصان اٹھانا 

بھی عربوں کا صفایا کرنا چاہا اور یوں  بر قوم نے افریقہ کے بعد اندلس سےبرپڑا۔

ہ اس خانردیا جو اموی دورحکومت میں جاکر ختم ہوا۔خانہ جنگی کا بازار گرم ک

جنگی سے اندلس کے عیسائیوں نے بھی فائدہ اٹھا کر سربغاوت بلند کیا اور اسالمی 

مسلمانوں کی آپس میں خانہ سلطنت کے پہلو میں اپنی حکومت کی داغ بیل ڈالی۔

جنگی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں فرصت ہی نہ مل سکی کہ بڑھتی ہوئی 

وجماعتی کشمکش کی بدولت مسلمانوں کی قبائلی مسیحی طاقت کو روک سکے۔

اندلس میں ایک باضاطہ متوازی مسیحی سلطنت قائم ہوگئی جو آگے چل کر ایسی 

اس کے بعد شامیوں اور یمانیوں کے ۔106آور ہوئی کہ پورے اندلس پر چھا گئیربا

 ھ میں۱۳۲ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر عرب میں عباسیوں نےحملے ہوئے اور

کا تختہ الٹ دیا اور چن  کے آخری فرمانروا مروان بن محمد مروان اموی خالفت

ن بن معاویہ بن عبدالرحمٰ اس خاندان کا ایک فرد  ماردیا۔ایسے میں امویوں کو چن کر

 ۔107ہشام بن عبدالملک جان بچاکر بھاگ نکال اور اندلس جاپہنچا

ء 755ه/ 171ه تا 138عبدالرحٰمن الداخل بانی دولت امویہ اندلس) 

 ء(787ا ت
اندلس کی تاریخ  پر ایک سرسری نظر دوڑائی جائے تو  خالصًۃ  ملک گرا

 یوں کہاجاسکتا ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کے پانچ دور گزرے ہیں ؛

 ء756 تا ء711  : امراء اموی ۔1

 ء912 تا ء756  اموی خلفاء: ۔2

 ء1091 تا  ء1023  ملوک الطوائف:  ۔3

 ء1269 تا  ء1091 المرابطون، المؤحدون ۔4

 ء1492 تا ء1232   بنواحمر ۔5

ر کو اگر مسلمانوں کی مجموعی طور پر ترقی اور تنزلی کے حساب ادو ا ان پانچ

سے دیکھا جائے تو بقول ڈاکٹر عبدالرؤف یہ کہاجاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے اسپین 

                                                             

 116، ص تاریخ اسپینعبدالباری ،  106 

 154:  4، 1988، فکردار ال بیروت: ،ابن خلدون تاریخم(، 808عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون)107 
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وسرا میں تین ادوار ہوگزرے ہیں، پہال دور بوکھالہٹ اور انتشار کا شکار تھا اور د

طاقت اور ترقی کا اور تیسرا دور ناخوشگوار القانونیت اور بربادی کا دور کہالتا 

  108ہے۔

جب اموی امراء کے دور کے بعد اموی خلفاء کا دور اس وقت شروع ہوا  

 5اور اس خاندان کا آخری حکمران مروان  ختم ہوئی کی حکومت سلطنت بنی امیہ

بنوعباس  یوں اور109ھ کو مصر میں قتل کردیا گیا132ذی الحجہ 26ء/750اگست 

برس  انیساس خاندان کو تباہ کرنے لگے تو ان میں سے ایک نوجوان جس کی عمر 

، جس کا نام 111، جان بچا کر پہلے فلسطین اور پھر افریقہ جا پہنچا110تھی

اور صاحب اندلس جیسے ناموں سے   ، صقر قریشالداخل تاہم وہعبدالرحٰمن تھا 

اس کی یاوری کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندلس کا  قسمت نے ۔112تھےموسوم 

ایک تاجدار بن گیا۔سوال یہ ہے کہ آخر اسے اتنی بڑی کامیابی دالئی کس نے ؟

صر اس کا بہت ہی آسان اور مخت اس سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ مستشرق

جیسا کہ اس تاہم اس میں قسمت کا بھی بڑا ہاتھ ہے ۔113انقالب اور انارکی جواب ہے؛

کے بچپن کا ایک واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ایک بار یہ اپنے دادا ہشام بن 

عبدالملک کے پاس دربارخالفت میں بیٹھا تھا کہ اچانک مسلمہ بن عبدالملک  نے 

پیشانی کا بوسہ لیا اور خلیفہ ہشام کو متوجہ کرکے کہا آکر اسے دیکھا اور اس کی 

نامور مغربی  کہ میں اس کی پیشانی میں حکمران بننے کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔

 بھی اسی نظریہ کو مان کر لکھتے ہیں ؛ (Lane poole)لین پول مؤرخ

In his childhood wise men had predicted great things of his future 

and in spite of his family he was not yet daunted.114 

ء 731ھ/113مشہور اموی خلیفہ ہشام کے لڑکے معاویہ کے ہاں  عبدالرحٰمن

وہ بطرف اندلس  ھ میں138میں دمشق یا تدمیر کے نواح میں بمقام علیا پیدا ہوا۔ 

                                                             
108 Dr Abdul Rauf, Illustrated History of Islam, (Lahore: Feroz Sons, 1993.), p. 91 
109 Reinhart Dozy, Spanish Islam; A history of the Muslim in Spain, (London: Chatto and 
windus, 1913.), p.181 

بعض حضرات اس کی عمر بیس اور کچھ حضرات تیس لکھتے ہیں تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمر انیس  110 

ھ میں ابوالعباس سفاح نے اموی خالفت کا چراغ گل کردیا۔اس 132ھ میں پیدا ہوا اور 113برس تھی کیونکہ  

 حساب سے یہ جب یہاں سے بھاگ نکال تو اس کی عمر محض انیس برس تھی۔

 212، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  111 

عام تاریخی کتابوں میں اس کا نام عبدالرحٰمن الداخل مذکور ہے جب کہ مؤرخ ابن اثیر اپنی کتاب'' الکامل   112 

: 3، الکامل فی اتاریخ البن اثیرفی التاریخ'' میں اس کو '' صاحب اندلس'' جیسے معزز نام سے یاد کرتے ہیں۔ 

 ۔۔۔175 ،167، 101، 89، 71
113 Stanley lane pool, The History of the Moors in Spain, (New York: G.p Putnam sons, 
1898.), p.68  
114  Stanley lane pool, The Moors in Spain, (London: Fisher Unwind, 1888.), p. 60 
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اس نے یہاں  کے ساحل پر اترا۔ 115ھ میں بمقام منکب138روانہ ہوا اور ربیع الثانی 

اور دیکھتے ۔116کے حملے شروع کردیئےکر پنی حکومت کے قیام کا منصوبہ تیارا

۔قدرت ہی دیکھتے یہ اندلس پر حاوی ہوگیا اور تھوڑے عرصہ میں حکمران بن بیٹھا

اپنی جان بچا کی بو قلمونیاں دیکھیئے کہ جب وہ  ملک عرب سے نکل رہا تھا تو 

وہ  یا تو اپنی ۔کر نکال تھا لیکن قدرت نے اس کی قسمت میں جو بادشاہی لکھی تھی 

اس  جان بچانے کی فکر میں تھا اور یا ہللا نے اس کو اندلس کے تخت پر بٹھا دیا۔

نے اس جزیرہ پر قبضہ جمانے میں کچھ مزاحمت ضرور اٹھائی مگر بہت ہی جلد 

ابن ۔117امیاب ہوا اور جزیرہ اندلس کا خلیفہ بن گیامیں ک مشن ھ میں اس138 وہ

ء کو پہلی بار اندلس میں عبدالرحٰمن کی 755ھ/138خلدون کے مطابق یکم شوال 

عام امارت کا اعالن ہوا۔پہلے پہل یہ خلیفہ ابوجعفر المنصور کے نام کا خطبہ پڑھا 

طراف اندلس کرتا تھا لیکن جب اس کی حکومت کا سکہ ہسپانیہ میں چلنے لگا اور ا

  نے تو اس میں باغیوں کا قلع قلمع کرکے  پورا جزیرہ اس کے قبضہ میں آگیا

خالفت عباسیہ کو موقوف کرکے خود کے لیے امیر کا لقب اختیار کرلیا۔اس طریقہ 

ن میں سے کسی نے اپنے نے بھی یہی طریقہ روا رکھا اور ا پر اس کے لڑکوں

کیا کیونکہ خالفت کی بیعت مرکز اسالم اور لیے امیرالمؤمنین کا لقب اختیار نہیں 

۔اور یوں اسپین میں 118حتی کہ پھر عبدالرحٰمن ناصر آیا عرب میں لی جاتی تھی

حتی نے اس کی یوں صراحت کی ایک اسالمی خالفت کی بنیاد رکھی گئی۔فلپ کے 

 ہے ؛

Under Abdurrahman 1 Spain had thus been the first province to 

shake off the authority of the recognized caliphate Islam.119 

اندلس پر مکمل قابض ہونے کے بعد دارالسلطنت قرطبہ میں عبدالرحٰمن کی تاج 

 قرطبہ میں آپ نے شاندار محل اور مسجد تعمیر کیداری کا بااتفاق اعالن کیا گیا۔

 اس کی ابن اثیر نے امام جیسا کہجس پر اس وقت کے اسی ہزار دینار صرف کئے۔

 وضاحت کی ہے ؛

واستقر عبد الرحمن بقرطبة وبنى القصر والمسجد الجامع وأنفق فیه ثمانین ألف دینار 

 120ومات قبل تمامه

                                                             
اس کا صحیح تلفظ ُمنَکَّب ہے۔ غرناطہ سے چالیس میل دور ایک ساحلی قصبے کا نام ہے۔)ڈاکٹر غالم 115 

 (328ء، ص2013،الہور: الفیصل ناشران،معجم البلدانجیالنی برق، 

البیان المغرب في أخبار األندلس ھـ(، 695أبو عبد ہللا محمد بن محمد ابن عذاري المراكشي )المتوفى: نحو  116 

  39: 2م،  1983، بیروت: دار الثقافة، الطبعة الثالثة، والمغرب

 347: 1، نفح الطیب، 82: 2، البیان المغرب 117 

 276:  5، تاریخ ابن خلدون 118 
119 Philip k Hitti, History of the Arabs, (New York: Red glob publisher, 2002.), p. 698  

 15: 3، الکامل فی اتاریخ ،ابن اثیر 120 
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گر عبدالرحٰمن الداخل کی سترہ سالہ خالفت پر ایک تحقیقی نظر دوڑائی ا    

کئی امور میں اس نے اندلس میں ایک انقالب الکر لوگوں کے دل جیت جائے تو 

لیے جیسا کہ رائن ہاٹ ڈوزی نے کہا ہے کہ عربی فتح ملک اندلس کے حق میں نفع 

مند ثابت ہوئی کیونکہ اس فتح سے ملک کی معاشرت میں ایک اہم انقالب پیدا ہوا 

ے ک صدہا سال ساور اس انقالب نے بہت سی خرابیاں جن کی وجہ سے یہ مل

۔جو جماعتیں عیسائیوں کی صاحب مراعات  تکلیف کی حالت میں تھا، دورہوئیں

زور اور امراء کی قوت معدوم ہوگئی اور  یں ان کے اختیارات اور پادریوں کیتھ

چونکہ ضبط شدہ زمینیں کثرت سے لوگوں میں تقسیم ہوگئی تھیں اس لیے 

ے اس سے ملک کو بہت نفع مال جس کاشتکاروں کو زمین کے مالکانہ حقوق مل گئ

اس کے عالوہ اسالمی فتح نے کے ذریعہ ملک میں زراعت کو کافی ترقی ملی۔

سے اسالم التفات  غالموں کی حالت میں بہتری پیدا کی اور سچ یہ ہے کہ جس نظر 

سٹینلے لین پول ۔121کو دیکھتا ہے، اس طرح عیسائی مذہب نہ دیکھتا تھا غالموں

کھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ )ابوجعفرمنصور( اس کی کامیابی تبصرہ کرتے ہوئے ل

پر بھڑکا ضرور لیکن اس کی عقلمندی کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔عباسی 

خلیفہ اسے قریش کا شاہین کہا کرتے تھے۔کہتے کہ عبدالرحٰمن کی بہادری، فہم 

ائی وادراک اور دوراندیشی حیرت انگیز ہے کہ خطرناک راستوں پر چل کر انتہ

نامساعد حاالت میں دور ایک اجنبی ملک میں حریف گروہوں کی باہمی دشمنی سے 

فائدہ اٹھانا اور ان سے خود جنگ کرنے کی بجائے ان کو آپس میں لڑانا اور اپنے 

حاصل کرنا اور تمام مشکلوں سے چھٹکارا پاکر حکومت کرنا، عوام میں مقبولیت 

ایک قدیم پھر۔122بھی کبھی نہیں کیا کسی نےپہلے حقیقت یہ ہے کہ ایسا اس سے 

کہ وہ ایک  میں کہتا ہےالداخل کے بارے  کا حوالہ دے کرعرب مؤرخ ابن حیان 

نرم دل ورحم دل شخص تھا۔اس کی زبان بہت فصیح تھی اور وہ حساس تھا۔کسی کام 

میں جلدی نہیں کرتا تاہم وہ اس کے کرنے میں مستقل مزاج ضرور تھا، وہ ہوشیار 

آدمی تھا۔وہ حکومت کے کام کبھی کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتا بلکہ خود کرتا 

 ۔123ی تھاتھا۔وہ ایک بہادر اور نڈر سپاہ

ء میں انتقال فرمایا اس کے بعد اس کا بیٹا 788ھ/172عبدالرحٰمن الداخل نے  

اس کے بعد ء تک حکومت کی۔796ھ /180ء تا 788ھ/172ہشام خلیفہ بنا۔جس نے 

نی، محمد، منذراور عبدہللا کے عہدسلطنت میں انتظام بہت بگڑا حکم، عبدالرحٰمن ثا

                                                             

ء، 2012)اردو مترجم عنایت ہللا (، الہور : مشتاق بک کارنر، عبرت نامہ اندلسپروفیسر رائن ہاٹ ڈوزی،   121 

 242-241ص 
122 Stanley lane pool, The Moors in Spain, p. 66 

ء، ص 2010)اردومترجم ملک اشفاق(، الہور:  جمہوری پبلی کیشنز،  مسلمان اندلس میںسٹینلے لین پول،  123 

56 
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لیکن بدامنی اور بدنظمی کے باوجود یہ دور اور مختلف مقامات پر بغاوتیں ہوئیں 

زراعت اور تجارت خوب پھلی کے لحاظ سے خاصا شاندار دور تھا، تمدنی ترقیات 

تاہم عبدالرحٰمن پھولی، سلطنت کی آمدنی بہت بڑھ گئی، نئی عمارتیں بنیں وغیرہ۔

نی اثکی پیدا کردہ سلطنت کا دائرہ اختیار عبدہللا بن محمد بن عبدالرحٰمن 124الداخل

کے دور میں گھٹتے گھٹتے صرف قرطبہ تک محدود ہوگیا تھا۔پھر قدرت نے اندلس 

کا مقابلہ کیا اور کھوئی میں ایک اور اولوالعزم شخص پیدا کیا جس نے ان حاالت 

شخص  ہوئی طاقت کو بحال کرکے ملک کی عظمت کو بلندی تک پہنچایا۔یہ

ب سے مشہور تھا، یہ شخص امویان عبدالرحٰمن ثالث تھا جو الناصر لدین ہللا کے لق

ھ/ 350ء تا 912ھ/300جس نے اندلس میں سے بڑا حکمران گردانا جانا جاتا ہے۔

برس کی  23یہ محض ۔125ء نصف صدی تک اندلس پر اسالم کا پھریرا لہرایا961

یہ جس وقت حکمران بنا، اس وقت نہ ۔126عمر میں تخت نشین ہوا اور کمال کردکھایا

تہذیب کے جانے کا بھی خدشہ تھا اس لیے اسے کافی  صرف انارکی تھی بلکہ

۔اس سلسلہ میں اس نے متذبذب سیاست کی جگہ ایک بے باک 127محنت کرنی پڑی

لین پول کے بقول ان کے طرزعمل کو دیکھ کر لوگوں میں طرزعمل کو اختیار کیا۔

 ایک روحانی کیفیت سرایت کرجاتی کیونکہ یہ جوان نہایت محنتی اور استعداد واال

ور اس نے اپنے لیے سب سے پہلے امیرالمؤمنین کا لقب اختیار کیا ا۔128انسان تھا

 ین عبدالرحٰمن الناصر لدین ہللا"امیرالمؤمنین حامی دحکم جاری کیا کہ اس کے نام "

اس نے قرطبہ کی شان وشوکت میں اضافہ کیا ، ۔129کا خطبہ پڑھا اور لکھا جائے

لیوں میں باقاعدہ روشنی کا انتظام باغات لگائے اور سڑکوں، بازاروں اور گ

ہسپتال ، کتب  عوام کے لیے کیا۔جابجا فوارے لگائے، مسافروں کے لیے سرائیں ،

اس زمانے میں علم وہنر ۔قرطبہ اور کالجوں کا جال بچایاخانوں ، مدرسوں، سکول 

کا مرکز بن گیا بلکہ بقول غالم رسول مہر، قرطبہ کتابوں کا سب سے بڑا مرکز بن 

ا نام اس نے سرامونا پہاڑ کے دامن میں ایک نادرہ روزگار محل بنایا جس ک۔130گیا

کروڑ  56کے نام پر رکھا۔اس پر پچیس برس لگے اور  اپنی ایک کنیز "الزہرا"

                                                             

تاریخ میں عبدالرحٰمن بن معاویہ الداخل کے لقب سے مشہور ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان بنی امیہ  124 

میں یہ پہال شخص تھا جو اندلس میں داخل ہوا۔نیز اسے عبدالرحٰمن اول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ثانی 

 اور ثالث بھی حکمران بنے۔
125 Syed Ameer Ali, A Short history of the Saracens, (Lahore: A H Publishers, Y P U.), 

p.497 
126 Philip k Hitti, History of the Arabs, p. 520 
127 Syed Ameer Ali, A Short history of the Saracens, p.500 
128 The Moors in Spain, p.74 
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۔غرض اس نے ملک اندلس کو اس زمانے کا جدید ترین اور 131روپے الگت آئی

حکومت کرنے کے بعد عبدالرحٰمن ثالث نے پچاس برس ترقی یافتہ ملک بنادیا تھا۔

ء میں وفات پائی، اس کے بعد امویوں کی حکومت صرف ستر برس قائم 961

رہی۔اس میں حکم ثانی اور منصور حاجب کے دورحکومت کو چھوڑکر کوئی واقعہ 

قابل ذکر نہیں۔حکم ثانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس جیسا علم دوست اور کتابوں کا 

ڈوزی خلیفہ حکم کی علم دوستی کے  رابرٹ شائق کوئی نہیں گزرا۔ایک مستشرق

 بارے میں لکھتے ہیں ؛

گو خلیفہ الحکم کے بزرگ بھی عالم اور علم دوست تھے اور کتابوں کے  

جمع کرنے کا شوق رکھتے تھے لیکن الحکم کے برابر کوئی عالم وفاضل بادشاہ 

ی اور نہ اسپین میں ایسا نہیں گزرا، نہ علوم ومعارف میں کسی کو اتنی قدرت ہوئ

کسی نے اتنی کتابیں جمع کیں۔خلیفہ کے گماشتے قاہرہ، دمشق اور اسکندریہ میں 

موجود رہتے اور کتابیں نقل اور خرید لیا کرتے تھے۔قطع نظر اس کے کہ کتاب 

سے الحکم کا قصر معمور تھا، ہرطرف کاتب،  پرانی ہے کہ نئی۔ان نادر خزانوں 

 44ے۔اس کے کتب خانے کی فہرست خطاط اور جلد ساز بیٹھے کام کرتے تھ

جلدوں میں تھی اور ہرجلد میں بیس اور بقول بعض مؤرخین پچاس ورق تھے۔ان 

جلدوں میں صرف کتابوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔کتابوں کی تعداد چارالکھ بتائی 

ایسی کتابیں  تجاتی ہے اور ان سب کتابوں کو خلیفہ نے پڑھا تھا اور ان میں سے بہ

جن کے شروع یا اخیر میں مصنف کتاب کانام، کنیت، خاندان اور قبیلہ، موجود تھیں 

  ۔132یب واقعہ اس نے اپنے قلم سے لکھ دیا تھاجوالدت، سال وفات یا کوئی ع

ایک عظیم کتب بازار میں تبدیل  شہر قرطبہخلیفہ حکم کے زمانے میں پورا  

ہوچکا تھا جہاں پر دنیا کے ہر ملک کی نادر کتاب اور ہرعلم وفن کا شاہکار آسانی 

جن میں ایسی  سے مل جاتا تھا۔کاتبوں اور خوشنویسوں کی سینکڑوں دکانیں تھیں

خرید وفروخت کی جاتی تھیں جیسے کہ نادر ونایاب کتابوں کو بہم پہنچانے کے 

اور تاجروں کو حکومت کی قریب ودور کے عالقوں میں معتبر آدمیوں تمام لیے 

طرف سے روانہ کیا جاتا تھا۔تاکہ جس قدر کتابیں دستیاب ہوں زرکثیر کی خریداری 

محمد بن ابی عامر ۔133پر صرف کرکے انہیں حاصل کرے اور قرطبہ بھیج دے

عالی خیال مگر آتش وہ نہایت نہایت ذہین، شدید العزم اور پر جوش طبیعت رکھتا تھا۔

قوت اس خیال  کوئی جاتی، اس کا بندہ ہوجاتا پھر سما مزاج تھا جو بات دماغ میں

دیانت داری اور مستعدی سے کام کرنے کی صالحیت کی مزاحم نہیں ہوسکتی تھی۔
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نہایت ہوشیاری اور نے اس کو جلد ہی حکومت کے بڑے عہدوں تک پہنچادیا۔

مدردوں کی تعداد میں اضافہ کرنا اس کی فطری چاالکی سے اپنے خیرخواہوں اور ہ

کے مرنے کے بعد سلطنت بنی حاجب  منصور صالحیتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

ی جہاں منصور حاجب کو عرب اسپین کا زیرک ۔ فلپ کے حتامیہ روبہ زوال آگئی

حکمران قرار دیتا ہے،وہاں وہ اس کی موت کو بھی بنوامیہ کے زوال کا سبب 

اندلس میں بہت سی خودمختار اسالمی کی وفات کے بعد منصور۔134گردانتا ہے

دوسرے کی مخالفت  قائم ہوگئی تھیں اور آپس میں ایکاسالمی سلطنتیں الگ الگ 

پر آمادہ ہوگئیں۔اس وقت مسیحی باشندوں نے فائدہ اٹھاکر اسالمی عالقوں پر آہستہ 

دلس پر قائم آہستہ قابض ہونے لگے۔اس کے بعد مرابطین کی سلطنت اسالمی ان

ہوئی۔مگر جس قدر عالقہ مسیحیوں کےہاں چالگیا تھا، وہ واپس نہ ہوسکا۔پھر 

تو  مرابطین کی سلطنت مؤحدین کےہاتھوں برباد ہوئی اور ان کی حکومت قائم ہوئی

مزید عالقے مسیحیوں کو ایک بار پھر حملہ کرنے کا موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے 

صنعت وحرفت کے ساتھ ہمہ قسم انحطاط کے  قبضہ کرلیے۔مؤحدین کے دور میں

آثار نمایاں ہوئے حتی کہ تمام یورپ مسلمانوں کی بیخ کنی پر آمادہ ہوا اور عیسائی 

بقول اکبرشاہ نجیب آبادی، اس وقت لوگ مسلم کشی کےلیے دیوانہ ہورہے تھے۔

عیسائیوں کے پاس ایک زریں موقع تھا، مسلمانوں کی بیخ کنی کا لیکن مسیحی 

نے اندلسی مسیحی برادری کو خود سے متنفر یوں ہدین کی بدعنوانیاں اور ناالئقمجا

صال کا کام کسی دوسرے حکردیا اور یوں اندلسی عیسائیوں نے مسلمانوں کے است

 ۔135وقت کے لیے ملتوی کردیا

اس خاندان کا کرلیا تھا۔حاصل  ورمختاری کا د خود بنو حمود نے قرطبہ میں 

پھر اس کا بیٹا اور بھائی برسراقتدار علی بن حمود تھا۔ پہال قابل ذکر حکمران

جاتا تھا کہ مرا نہیں  ہشام ثانی کے متعلق عام خیال کیا آئے۔اموی خاندان کے بادشاہ

بلکہ کہیں گم ہوگیا ہے۔اس نے ہشام کا ایک ہم شکل آدمی الکر دعوٰی کردیا کہ یہی 

ء میں تخت 1042اصل ہشام ہے اور خود کو اس کا نائب بتاکر معتضد کے لقب سے 

ء میں بادشاہ بنا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 1068معتضد کا بیٹا معتمد نشین ہوا۔

عشرت کی محفلوں میں موال تھا۔میدان جنگ میں ایک شجاع سپہ ساالر،کہ وہ ہرفن 

اس  جم کر عیاشی کرنے واال، ادباء وشعراء کی مجلسوں میں عظیم شاعر وادیب تھا۔

کی عیش وعشرت اور اپنی محبوبہ رمیکہ کے ساتھ بے انتہا عشق جس کے شوق 

ن امراء کا کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے خزانے لٹائے گئے، اور مسلما

عیسائی لیڈر الفانسو کے ساتھ خفیہ تعلقات  ایسے اسباب تھے جن سے وہاں موجود 

                                                             
134  P.K Hitti, History of the Arabs, p. 509 
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اور ایک بار جب الفانسو نے ۔136مسلمانوں کی سلطنت جانے کا خطرہ الحق تھا

المعتمد کے پاس اپنا سفیر یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ اس کی بیوی بیمار ہے اسے 

معتمد نے یہ سنا تو اسے غصہ آیا اور سیسے قرطبہ کی مسجد میں رہنے دیا جائے۔

کی دوات اٹھاکر سفیر کے سرپر دے مارا جس سے وہ وہیں ڈھیرہوگیا۔پھر حکم دیا 

کہ اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر پھانسی دے دیا جائے۔اس پر الفانسو کے ساتھ لڑائی 

چھڑگئی۔دوسرے عیسائی بھی الفانسو کے ساتھ مل گئے۔معتمد نے بھی عرب 

کو بالکر یوسف بن تاشفین کو مدد کے لیے باللینا چاہا کیونکہ اس وقت   امیروں

جن میں اکثریت حکومت  تھے منتشر ہوگئے امراءانی کے بقول راغب السرجعالمہ 

امراء  سے کنارہ کش ہوچکے تھے۔حاالت اس قدر ناگفتہ بہ ہوچکے تھے کہ مسیحی

ششم کو ٹیکس دینے لگے  جو کبھی مسلمان حاکمین کو جزیہ دیتے تھے اب الفانسو

اور تو اور کئی مسلمان امراء بھی الفانسو کو رقم دیتے تھے بلکہ بذات خود ۔137تھے

 ۔138الفانسو کو رقم دیتا تھامعتمد بھی 

مسلمانوں سے حکومت ششم لیڈر الفانسو قریب تھا کہ عیسائی ایسے میں 

اس مصیبت  ملوک الطوائف نے آپس میں  مل کر طے کیا کہ لیکن پھر ۔چھین لیتا

سے نجات پانے کے لیے کسی خارجی امداد کا سہارا لیا جائے ۔اس کے لیے انہوں 

۔یوسف بن تاشفین  139نے افریقہ کے مرابطین سے اسپین آنے کی درخواست کی

کو جب اندلس بالنے لگے تو امیروں کو یہ خیال ہوگزرا کہ کہیں یوسف مرابطی 

نے یہ سنا تو کہا کہ میں خنزیروں کا  باهللآکر اندلس کا مالک نہ بن بیٹھے۔معتمد

یعنی اگر یوسف بن ۔140چرواہا بننے کے بجائے اونٹوں کا ساربان بننا پسندکرتا ہوں

تاشفین آکر مسیحیوں کو دوربھگاکر اس ملک پر قبضہ کربھی لیں اور ہمیں 

زیرکرکے اپنا غالم بناکر اونٹ چروانے پر مامور کرلیں، یہ اس سے کئی گنا بہتر 

اس لیے فرمایا الفانسو آکر ہمیں غالم بناکر خنزیر چروانے پر مامور کرلیں۔ہے کہ 

کہ میں خنزیروں کا چرواہا بننے کے بجائے اونٹوں کا ساربان بننا پسند کرتا  

 23کی استدعا سن کر اسپین تشریف الئے اور  لہذا یوسف بن تاشفین معتمدہوں۔

کے قریب زالقہ کے میدان  ھ کو بطلیموس480رمضان  13ء بمطابق 1086اکتوبر 
                                                             

 215، ص مختصر تاریخ اسالمغالم رسول مہر،  136 

 8: 3ھ، 1403، بیروت: دارصادر، األندلس من الفتح إلى السقوطراغب السرجاني،  137 

 215، ص مختصر تاریخ اسالمغالم رسول مہر،  138 

سے نکال ہے جس کے معنی سرائے اور خانقاہ کے ہیں، مراکش میں ایک نیک اور  "رباط"مرابط کا لفظ   139 

متقی مسلمان نے اسالمی اخوت کا ایک حلقہ قائم کیا تھا۔یوسف بن تاشفین جوکہ والی مراکش تھا، اسی حلقہ میں 

مختصر ، شامل ہوگیا تھا اور یہاں بیعت کی تھی اس لیے اس کے ساتھی مرابطین کہالئے۔) غالم رسول مہر

 (216، ص تاریخ اسالم

مطلب یہ تھا کہ عیسائی جوکہ خنزیر کو جائز سمجھتے ہیں ، وہ آکر ہمیں مغلوب بنائے اور اپنے خنزیروں  140 

کی نگہبانی پر مامور کرائے ، اس سے یہ بہتر ہے کہ  میں عرب مسلمانوں کا غالم بن کر اونٹوں کا ساربان بن 

 ے اور دوسرا یہ کہ مسلمان الکھ برے سہی، عیسائیوں سے پھر بھی بہتر ہیں۔جاؤں کیونکہ ایک تو اونٹ حالل ہ
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کا ذکر کے اس ذلت آمیز شکست ۔میں عیسائیوں کے متحدہ لشکر کو شکست فاش دی

 کےنے یوسف بن تاشفین اندلس سے عیسائیوں کا قلع قمع کر۔141ٹی نے بھی کیا ہےہ

چال گیا لیکن جونہی وہ افریقہ چلتا بنا، ادھر پھر سے عیسائیوں نے  واپس افریقہ  بعد

موجود ناتجربہ کار منتشر مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ایسے حال میں معتمد نے پھر 

بالیا اور جب وہ دوبارہ آیا تو اس بار نہ صرف عیسائیوں کو شکست سے یوسف کو 

میں ڈال دیا جو بارہ سال بعد  دالئی بلکہ خود معتمد کو بھی قید کرکے قیدخانہ

اور اپنی  محبوبہ اعتماد)رمیکہ( کے  ء میں بندی خانہ میں فوت ہوا1098ھ/488

 ۔142پہلو میں دفن ہوا

ء میں بادشاہ بنا، وہ ایک مردصالح اور 1061ھ/454یوسف بن تاشفین  

عوام کے ساتھ شفقت کرنے واال اور اہل علم سے محبت انصاف پسند حکمران تھا۔

تو اپنی حکومت کو  واال امیر تھا۔اس نے جب اندلس میں امن وامان قائم کیاکرنے 

سے ء میں عباسی خلیفہ المقتدی بامرہللا 1086ھ/479ال کر قرآن وسنت پرڈ

درخواست کی کہ جو ممالک ان کے قبضہ میں ہیں، ان کا بادشاہ انہیں بنادیا جائے 

پرچم ،اور اس کو خلعت  چنانچہ عباسی خلیفہ نے اس درخواست کو منظور کرلیا

اور شمشیر عنایت کرتے ہوئے اجازت دیدی کہ یہ اپنے لیے امیرالمومنین کا لقب 

یوسف وہ اختیار کرسکتا ہے۔جس سے یوسف اور مغرب کے فقہاء بہت خوش ہوئے۔

پہال شخص ہے جس نے مراکش کی بنیاد رکھی اور اس کو اپنا دارالحکومت 

ری اس قدر شہرت کو پہنچی تھی کہ امام غزالی بنایا۔اس کی علم دوستی اور دیندا

جیسے عالم دین نے اس سے مالقات کی غرض کے لیے مغرب اقصٰی کا سفر 

بار  یوسف دو۔143تاہم اس کے پہنچنے سے قبل وہ فوت ہوچکا تھا اختیار کیا تھا

ء میں جب آئے تو 1090ء اور دوسری بار 1086اسپین تشریف الئے تھے، پہلی بار 

ایک یادگار حکومت کرنے کے بعد زبردست شکست دے دوچارکیا تھا۔ عیسائیوں کو

رمایا ۔اس نے انتقال فبمقام مراکش  ء میں 1106ھ/500یوسف بن تاشفین نے باآلخر 

کو طلب کیا اور کچھ علی بن یوسف  مرنے سے کچھ دیر قبل اپنے بیٹے ابولحسن

دارالحکومت بنانا۔علی  نصیحتیں کیں اور ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ اشبیلیہ کو اپنا

علی نے اپنے باپ کی برس تھی۔ 33جس وقت تخت نشین ہوا اس وقت اس کی عمر 

سلطنت کا کماحقہ  حفاظت نہیں کی کیونکہ اس پر اس کی بیوی قمر غالب آگئی تھی 

اور اس کی دیکھا دیکھی امراء، وزراء اور علماء پر بھی ان کی بیویاں حاوی ہوگئی 

ی توجہ حکومت سے ہٹ گئی تھی اور ان کے دشمن ایسے ہی ایسے میں ان کتھیں۔

                                                             
141 P.K Hitti, History of the Arabs, p. 540 

 291، ص خالفت اندلسذوالقدربہادرجنگ،   142 

 499، ص تاریخ اسپینپروفیسر عبدالباری،  143 
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ھ میں اسپین میں گھس کر 528ء/1133ا لہذا الفانسو ہفتم نے موقع کی تالش میں تھ

ھء تک اسپین میں تباہی 1143/538قتل وغارت گری کا بازار گرم کیا اور 

یٹا ء میں وفات پائی پھر اس کے بعد اس کا ب1144ھ/538علی بن یوسف نے مچادی۔

نہ تاشفین بن علی تخت پر بیٹھا گرچہ وہ ایک مردصالح تھا لیکن عسکری طاقت 

حدین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارا گیا اور ء میں مؤ1145ھ/450رکھتے ہوئے 

 ۔144اسی کے ساتھ مرابطین کا خاتمہ ہوا

گرچہ مرابطین علم فقہ کے شیدائی تھے لیکن اس کے ساتھ وہ علم کالم اور  

جانی دشمن تھے اور اس دشمنی میں وہ اس قدر بڑھ گئے تھے کہ یہ فلسفہ کے 

شاہی حکم نامہ جاری  ہوا تھا کہ جس کسی کے پاس اگر امام غزالی کی کوئی 

کہا ۔145تصنیف جو فلسفہ پر لکھی ہو، پائی گئی تو اس کی گردن اڑادی جائے گی

گوئی کی کہ اس  جاتا ہے کہ جب یہ بات امام غزالی کو بتائی گئی تو انہوں نے پیش

علی کے بعد تاشفین دو سال کوشش ۔146سلطنت کی تباہی کے دن شروع ہوگئے ہیں

دو سال اس کی طرح کرتا رہا اور پھر تاشفین کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم بھی والد 

سعی میں رہا کہ کسی طرح کھوئی طاقت حاصل کرلیں لیکن وہ برابر ناکام رہے 

پیدا ہوگئی تھی جوکہ مؤحدین کی ایک اور قوت  کیونکہ اس اثناء میں مراکش میں

ء 1147قوت تھی جنہوں نے شمالی افریقہ میں سے بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ 

کے ساالر عبدالمؤمن نے مرابطین کے آخری فرمانروا 147مؤحدین  ھ میں541/

ابواسحاق ابراہیم بن علی بن تاشفین بن علی بن یوسف بن تاشفین کو گرفتار کرکے 

 33اس نے الجزائر، تیونس، مہویہ، طرابلس، مراکش اور اندلس پر ۔  148اقتل کردی

ء 1163سال حکومت کی تاہم وہ پورے اسپین کو اپنے زیر کرنے کا ارمان لے کر 

 ۔149میں فوت ہوا

                                                             

 518مذکور، ص  144 

  150:  3، تاریخ اسالم اکبرشاہ نجیب آبادی،  145 

 520، ص تاریخ اسپین پروفیسر عبدالباری، 146 

ء میں مراکش میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد بن تومرت رکھا گیا۔یہ بڑا نیک اور خدا 1078 147 

پرست تھا۔لوگ اس کے مرید ہونے لگے اور اسے مہدی قرار دیا، یہ توحید پر بہت زیادہ زور دیتا تھا اس لیے 

کہتے تھے۔ابن تومرت کے رفیقوں میں سے ایک شخص عبدالمؤمن تھا جوکہ اس کے مریدین خود کو مؤحدین 

کمہار کا بیٹا تھا لیکن خدا نے اسے سپہ ساالی اور ملک داری کے خاص جوہر عطا کئے تھے۔اس لیے جب 

ء میں ابن تومرت فوت ہوا تو اس نے اپنے مرنے سے قبل عبدالمؤمن کو اپنا جانشین مقرر کیا۔عبدالمؤمن 1130

ء میں مرابطین کی 1147عد میں اپنی مؤحدین کی جماعت کو لے کر ایک حکومت کی بنیاد رکھی اور نے ب

جماعت کو شکست دے کر ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اپنی  مؤحدین کی جماعت کی حکومت قائم 

ل ء میں فوت ہوا۔)موالنا  غالم رسو116 3کی۔عبدالمؤمن نے مراکش اور اندلس پر حکمرانی کی اور

 (218، ص مختصر تاریخ اسالممہر،

 296، ص خالفت اندلس 148 
149 Syed Ameer Ali, A Short history of the Saracens, p.536 
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اسی طرح فلپ حتی کہتا ہے کہ ایک عظیم اور لمبی حکمرانی کے بعد 

۔عبدالمؤمن کے بعد اس کا بڑا بیٹا ابومحمد عبدہللا تخت نشین 150عبدالمؤمن فوت ہوگیا

لٰہذا اسے ہٹاکر ہوا لیکن امراء دربار کو جلد ہی اس کی نااہلیت محسوس ہوئی 

اسپین یعقوب  ابوکو اپنا بادشاہ بنالیا۔ صورالمن یعقوب ابو عبدالمؤمن کے تیسرے بیٹے

ء میں 1176اور محالت بنوائیں۔ آیا اور ایک سال تک یہاں رہ کر مساجد، پل، مینار

وبا پھیلی جس کی وجہ سے اسے واپس افریقہ جانا پڑا اور یوں یہاں پھر سے 

ھ میں ایک زبردست لشکر تیار کرکے اسپین پر 880ء/1184انارکی پھیلی، اس نے 

حملہ کیا اور ملک کے بڑے حصے کو اپنے زیر کرلیا لیکن ایک جنگ میں وہ 

وہ علم  اور زخموں کا تاب نہ الکر باآلخر شہید ہوگیا۔ لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوا

وفن کا دلدادہ تھا ، اس کے دربار میں زمانے کے مشہور ترین علماء اور 

ابن زہری، ابن باجہ اور ابن رشد جیسے سالطین علم  سائنسدانوں کا جھمگٹا ہوتا تھا۔

بادشاہ بنا  اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابویوسفاس کے دربار کی رونق تھے۔

ء میں اندلس کے 1189حکمرانی کی۔اس نے  سے جس نے المنصور بامرہللا کے نام

کہا جاتا ہے کہ سلطان مغربی حصہ کو عیسائیوں کے شروفساد سے پاک کیا۔ 

کو اس کے پاس بھیجا کہ  بن منفذ اسامہ ایک ساالرصالح الدین ایوبی نے اپنے 

جہاز مع  140اس نے بحری بیڑے، ۔151صلیبیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کریں

قابل ذکر ہے  کا عہد اس لیےاس ۔152سازوسامان اور فوج کے ساتھ روانہ کئے تھے

کہ اس کے زمانے میں صلیبی جنگیں ہوئیں ، خاص کر آخری صلیبی جنگ کے 

لیے یورپ کے تمام مسیحی امراء، نواب، بادشاہ اور حکمران ایک ہوگئے تھے۔ان 

اور اسپین میں حاالت سازگار  اسپین تھا گزر چونکہ  ان کا ہمکا ٹارگٹ یروشلم تھا تا

ملک کی  اس لیے انہوں نے ایک تیر دو شکار کو زریں موقع پاکر نہیں تھے

کے اکثر جگہوں یعنی ایورہ،  سب سے پہلے اسپین انتشاری حالت سے فائدہ اٹھاکر

اور بے گناہ مسلم آبادی کو قتل عام کیا۔اس بات کا  پر حملہ کیا باجہ اور شلب وغیرہ

الکھ  بربر کا فوج لے کر افریقہ کی طرف  3یوسف کو ہوا تو اس نے  ابو علم جب

                                                                                                                                                                                     

 
150 P.k Hitti, History of the Arabs, p.548 

یہ عبدالباری کی تحقیق ہے ، مؤرخ اندلس ذوالقدر بہادر جنگ کی رائے اور تحقیق اس سے مختلف ہے، وہ  151 

ھ میں بزمانہ جنگ صلیب فلسطین صالح الدین ایوبی نے اپنے ایک خاص سفیر ابن منفذ کو 587لکھتے ہیں کہ 

مسیحیوں کا قلع قمع کریں اس غرض سے اندلس روانہ کیا کہ اس کے ساتھ اس صلیبی جنگ میں شریک ہوکر 

مگر المنصور نے صرف اس بات پر کہ نامہ)یعنی اس کے نام بھیجے گئے خط ( میں  اس کے نام کے ساتھ 

امیر المؤمنین نہیں لکھا گیا تھا، شرکت جنگ سے انکار کردیا تاہم ابن منفذ کی جو کہ اعلی درجہ کا شاعر تھا، 

یدے کے صلہ میں چالیس ہزار درہم سرخ دے کرکہا کہ میں بہت خاطر مدارت کی اور چالیس اشعار کے قص

تجھے اس لیے نہیں دے رہا کہ صالح الدین کا سفیر ہے بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تیری لیاقت اور کمال کا 

 (305، ص خالفت اندلسادنٰی صلہ ہے۔)

 527، ص تاریخ اسپین پروفیسر عبدالباری، 152 
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کوچ کیا اور بطلیموس کے قریب مقام ارکہ میں الفانسو ہشتم اور اس  کی متحدہ 

شروع میں مسیحیوں کو خاصی عیسائی فوج کے ساتھ ایک خونریز جنگ لڑی۔

کامیابی ملی لیکن پھر مسلمانوں کی غیرمعمولی بہادری نے جنگ کا پھانسہ پلٹ دیا 

 تیس ہزار اور یوں مسلمان ہاری ہوئی جنگ جیت گئے۔اس جنگ میں ایک الکھ

ایک الکھ پچاس ہزار خیمے اور اسی مارے گئے اور تیس ہزار قید ہوئے۔ عیسائی

رداری کے گدھے اور ساٹھ ہزار گھوڑے اور ایک الکھ خچر اور چار الکھ بارب

ہزار مختلف وضع کے زرہ بکتر اور بہت کچھ زروجواہر مسلمانوں کے ہاتھ 

 ۔153آئے

 ہم عالقےا سپین کے ھ میں عیسائیوں سے592ء/1196یعقوب المنصور نے 

گیارہ مہینے ۔چودہ سال 154ہ اور سلمانکہ بھی چھین لیےرقلیہ، وادی الحجاص

اس کے بعد اس بروز جمعہ انتقال فرمایا۔ء میں 1199ھ/595حکومت کرنے کے بعد 

پنے باپ کی امحمد بن یعقوب کا بیٹا ابوعبدہللا محمد ناصر لدین ہللا تخت نشین ہوا۔

ء میں بیٹھا۔اس نے اپنے باپ 1199ھ/594 وریفروفات کے بعد تخت مراکش پر 

کے زمانے میں اپنی ذہانت اور انتظام حکومت کی وجہ سے کافی نام کمایا لیکن 

ثابت نہ ہوسکے اور یوں اندلس کے پر بیٹھنے کے بعد وہ صحیح جانشین  تخت

ادھر قشتالیہ کے الفانسو نہم کی بغاوتوں نے سراٹھایا۔ پھر مشرق میں ایک بار

بیلیہ کے ساتھ قرطبہ سرکردگی میں ایک بار پھر عیسائی متحد ہونے لگے اور اش

محمد نے عیسائیوں کے مقابلہ میں شروع کردیا۔کرنا  تخت وتاراج کے عالقوں کو

ء میں 1212ھ/608۔156تیار کیا اور بقول بعض چھ الکھ کا لشکر 155کا لشکرتین الکھ 

جب یہ لوگ عیسائیوں کے مدمقابل ہوئے تو عین حالت جنگ میں اسپینی مسلمانوں 

کا ایک حصہ جس کی تعداد ساٹھ ہزار بتائی جاتی ہے، سپہ ساالر ابن حاجب کی 

محمد کی ناتجربہ کاری اور غرور جہ سے  میدان چھوڑ کر چال گیا۔بدسلوکی کی و

کی وجہ سے مسلمانوں نے کثرت تعداد کے باوجود اس جنگ میں شکست کھائی 

اور الکھوں مسلمان تہہ تیغ ہوئے۔ محمد بمشکل چند ہزار لوگوں کے ساتھ جان بچا 

 کر بھاگ نکال۔

The disastrous defeat at las navas de Tolosa in 1212 resulted in 

their expulsion from the peninsula.157 

                                                             

 304، خالفت اندلس 153 
154 Syed Ameer Ali, A Short history of the Saracens, p.537 

 529، ص تاریخ اسپین پروفیسر عبدالباری، 155 

 305، خالفت اندلس 156 
157 P k Hitti, History of the Arabs, p.549 
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محمد اس حادثہ سے اس قدر مغموم ہوا کہ اسپین چھوڑ کر مراکش چال گیا 

اس ۔158ء میں غم اور شرمندگی کی حالت میں فوت ہوا1214اور وہیں پر دو سال بعد 

اور الکھ مسلمان اسپین سے ہجرت کرکے افریقہ چلے گئے۔ 5جنگ کے بعد تقریباً 

مسلمان اسی حالت میں ۔159یوں رفتہ رفتہ عیسائیوں کے لیے جگہ خالی ہونے لگی

بھی آپس کی خانہ جنگیوں سے باز نہیں آئے بلکہ عیسائیوں کے لیے راہ ہموار 

ھ میں مؤحدین کی حکومت 625ق موالنا اکبرشاہ نجیب آبادی کے مطابکررہے تھے۔

کو چھوڑ کر مراکش کی بندرگاہ  کا نام ونشان اندلس سے گم ہوگیا۔مامون نے اندلس

بنی مرین  ۔انتقال ہوا تو اس کا بیٹا رشید تخت نشین ہواکا ہ میں قیام کیا۔وہیں اس سبت

 ھ میں668مراکش میں اپنی طاقت کو دم دم ترقی دے رہے تھے۔آخر نتیجہ یہ ہوا کہ 

کی حکومت پورے طور پر مؤحدین کا نام ونشان گم ہوگیا اور مراکش میں بنی مرین 

اہم اہم شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے حتی کہ ۔160قائم ہوگئی

 ۔161غرناطہ پر دشمن کی نظریں مرکوز ہوئیں

اس وقت محمد بن یوسف بن احمد بن نصر جو عام طور پر ابن االحمر کے 

میل کے فاصلے پر مقیم تھا،  30نام سے پکارا جاتا ہے، وہ ارجونہ میں قرطبہ سے 

ھ بمطابق 635آزاد ریاست کا اعالن کیا اور پھرء میں اپنے 1231ھ/628اس نے 

میشہ کے لیے اسے ء میں عیسائیوں کی مدد سے غرناطہ پر قبضہ کرکے ہ1237

اس کے پاس کل رقبہ ۔162کا لقب اپنایا مت بنایا اور اپنے لیے "الغالب"اپنا دارالحکو

سات سو مربع میل کا عالقہ تھا۔پھر اس نے کوشش کی اور سوائے قرطبہ کے 

ینڈ نے قرطبہ پر قبضہ میں آچکا تھا۔کیونکہ فرڈی ن مکمل اسپین مسلمانوں کے

محمد بن یوسف بن احمد بن نصر ھا۔الحمراء محل ء کو قبضہ جمالیا ت1236ھ/634

 مسلمانوں کی یادگار ہے۔کی یادگار ہے جو ابھی تک اسپین میں 

 

                                                             
158 Syed Ameer Ali, A Short history of the Saracens, p.540 
159 P k Hitti, History of the Arabs, p.549 

 157:  3، تاریخ اسالماکبر نجیب آبادی،  160 
161 Stanly lane pool, The Moors in Spain, p. 145 
162 P k Hitti, History of the Arabs, p.550 
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 قصر الحمراء

 

ہ سے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خالف جمحمد کی غلط پالیسیوں کی و

ہوگئے اور مسیحی جو کبھی ، مسلمان اس سے بدظن رہا عیسائیوں کی مدد کرتا

، انہوں نے بھی محمد کو دھوکہ دیا اور 163کے دوست بن ہی نہیں سکتے وںمسلمان

الفانسو دہم نے اس کو دھمکیاں دینی رفتہ رفتہ اندلس پر اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے۔

مجبور ہوکر ڈھائی الکھ دینار خراج  ساالنہ دینے کا وعدہ شروع کردیں تو اس نے 

لی۔اور پھر جب کئی عیسائی بھی الفانسو سے بدظن ہوئے اور محمد کرکے صلح کر

ے باہر کے ساتھ مل گئے کہ الفانسو کو سبق سکھائے۔یہ فوج غرناطہ کی فصیل ک

ھ میں اس عظیم اور مدبر 671ء/1272دسمبر  24جمع ہوئی لیکن بدقسمتی سے 

سوم تھا، اس حکمران نے انتقال فرمایا۔اس کے بعد محمد دوم جو محمد فقیہ سے مو

کا جانشین بنا۔اس کو فقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبردست فقیہ عالم تھا جیسا کہ 
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ابن خلدون نے صراحت کی ہے۔اس کو کتب بینی کا دلدادہ کہا جاتا تھا۔اس کے 

لیکن کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہ کرسکا اور عالوہ وہ ایک عظیم جنگجو بھی تھا۔

رانی کرنے کے بعد وفات پائی۔پھر ابوعبدہللا محمد ء میں تیس سال حکم1302ھ/701

ء تک حکومت کی۔اس کو اپنے بھائی 1309ھ/708سوم حکمران ہوا جس نے 

جہاں یہ پانچ سال تک مقید گرفتارکرلیا اور المنکب میں قیدکرلیا۔نے  نصربن محمد 

رہا اس دوران جب نصر سخت بیمار ہوا تو محمد سوم نے حکومت حاصل کرنا 

 ۔164لیکن وہ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھاچاہی 

نصر میدان جنگ کا فرد نہ تھا البتہ اس کے دور میں سائنس اور فلسفہ نے 

ایجادات کے کافی ترقی کی۔بہت ساری کتابیں اور تراجم اس کے دور کی یادگار ہیں۔

سلسلے میں بھی اس کا دور مشہور ہے۔دیوارگھڑی کی ایجاد اس سے منسوب 

اس کے ۔166 وہ ایک بدقسمت بادشاہ تھا ن پھربھی سیدامیر علی کے مطابقلیک 165ہے

بھانجے ابولولید نے تخت حاصل کرنے کی ایک بار ناکام کوشش کی لیکن دوبارہ 

نصر کو تخت سے دستبردار کردیا اور اسے وہ درباریوں کی بدولت کامیاب ہوا اور 

میں وفات ء 1323ھ/723ش کا گورنر مقرر کردیا۔جہاں اس نے وادی آ

ء تک حکمران رہا جس نے خود کو ایک 1325ء تا 1314پائی۔ابوالولیداسماعیل 

وہ ایک صاف دل، باحیا ، پاک دامن اور خوش خلق ۔167کامیاب حکمران بن کر دکھایا

اس نے غرناطہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر بہت ہوشیاری سے آدمی تھا۔

لمانوں کی اس خانہ جنگی کو خاموشی سے امور سلطنت کو انجام دیا۔عیسائی جو مس

اب غرناطہ کے تخت پر پہلے سے زیادہ قابل اور  کہ دیکھ رہے تھے۔یہ دیکھ کر

بہادر شخص قابض ہوگیا ہے، حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہوئے، 

ھ میں سلطنت غرناطہ کے سرحدی مقامات پرحملہ کیا 716ہ نے لچنانچہ شاہ قسط

ر قبضہ جمالیا۔ابوالولید نے بھی جنگوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اور کئی شہروں پ

اس سے مسیحی دنیا میں ہلچل مچ گئی اور پوپ ھ میں عیسائیوں کو ماربھگایا۔719

اعظم نے پادریوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنی تقاریرمیں عیسائیوں کو 

یطلہ ل۔لٰہذا شہر طمسلمانوں کے خالف ابھاریں کہ صلیبی جنگ کا وقت ہوچال ہے

مسلمانوں کی مکمل  باالتفاق میں عیسائی افواج کا دو الکھ پر مشتمل اجتماع ہوا اور

ربیع  20بیخ کنی کے لیے وہ پرعزم ہوئے۔ادھر ابوالولید پانچ ہزار کا لشکر لے کر 

ھ کو غرناطہ سے روانہ ہوا اور البیرہ کے مقام پر ایک ناقابل یقین اور 748الثانی 

فراموش جنگ ہوئی جس میں عیسائیوں کی ایک الکھ فوج ہالک ہوئی اور ناقابل 
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ایک الکھ فوجی بھاگ گئے۔جبکہ مسلمان صرف تیرہ شہید ہوئے۔اس سے انہیں 

ہے۔ابھی ابوالولید فتح  اندازہ ہوگیا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نابود کرنا اتنا آسان نہیں

، تاہم ے نے دھوکے سے اسے قتل کردیا سے واپس لوٹا ہی تھا کہ اس کے بھتیج

قاتل کو بھی قصاص میں قتل کردیا گیا اور عنان حکومت محمد چہارم کے ہاتھ میں 

 ۔168آئی

محمد چہارم اپنی عزت، سیادت، خوش خلقی، شجاعت اور بالغت کے سبب 

ء 1333ء تا 1325غرناطہ کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔اگرچہ اس نے 

صہ حکومت کی لیکن پھر بھی عیسائیوں سے کئی لڑائیاں لڑیں اور تک بہت کم عر

انہیں شکست سے دوچارکرایا اور جب مسیحی برادی کو معلوم ہوا کہ اسے میدان 

اس کے جنگ میں زیر کرنا آسان نہیں تب انہوں نے چال چالکر اسے قتل کروایا۔

ء تا 1333ء میں اس کا بھائی ابولحجاج یوسف حکمران بنا جس نے 1333بعد 

ء میں اس نے مراکش کے ابوالحسن کی مدد سے 1340ء تک حکومت کی۔1354

عیسائیوں سے ایک جنگ لڑی جس میں مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور 

ء میں غرناطہ کا مشہور مدرسہ قائم ہوا 1349کا قتل عام کیا۔مسیحیوں نے مسلمانوں 

ن بیطار اس زمانے کا مشہور اب۔اس کے زمانہ میں علوم وفنون کا خوب چرچہ تھا۔

سائنس دان اور علم نباتات کا ماہر تھا۔پولیس کو درست کیا اور شہر کو بہت سے 

ء کو نماز کی حالت میں ایک پاگل نے 1354اکتوبر  19۔169حصوں میں منقسم کیا

 اس کے بعد محمد پنجم۔170، بعد میں یہ قصرالحمراء میں دفن ہوااسے شہید کردیا

ء پورے نوے سال محمد دہم تک یہ ایک دوسرے 1445ء تا 1354ھ/755کے دور

ء میں ابوالحسن علی نے 1454ھ/ 850سے حکومت چھیننے میں لگے رہے حتی کہ

ھ تک شاندار حکومت کی۔وہ گرچہ 887ء/1483آکر تخت لے کر براجمان ہوا۔اور 

ابوعبدہللا  یایک نڈر اور بہادر آدمی ضرور تھا تاہم  مدبر نہیں تھا، اس کے بھائ

غل کے نام سے مالقہ میں اپنی امارت قائم کی تھی۔عیسائیوں محمد بن سعد نے الز

غل ایک لڑانا چاہا لیکن اس کے برعکس الزنے ان دونوں بھائیوں کو آپس میں 

عقلمند آدمی تھا، اس نے غرناطہ آکر اپنے بھائی کے ہاتھ بیعت کرلی اور یوں 

 اہا۔لین پول لکھتا ہے کہ ؛دونوں نے دشمن  کا مقابلہ کرنا چ

He refused to pay the customary Tribute and when the 

ambassador of Ferdinand came to insist, he made answer; tell 
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your sovereign that the king of Granada who paid tribute are 

dead, out mint now coins nothing but sword blades.171 

دوران عیسائی سرداروں کی آپس میں چپقلش شروع ہوئی جس سے  اسی

ابوالحسن کو فائدہ اٹھانا چاہیئے تھا لیکن وہ ایسا نہ کرسکا بلکہ عیش وعشرت میں 

غون کے تخت پر فرڈی نینڈ بیٹھا اپڑگیا اور جہاد کو ترک کردیا۔اس زمانہ میں ار

نوں نے کمال دوراندیشی کا اور قشالیہ کے تخت پر ملکہ ازبیال براجمان تھی۔ان دو

مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائیوں کی خانہ جنگیوں کو ختم کرنے کے لیے آپس میں 

دونوں مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور ان کی اندلس سے مکمل بیخ شادی کرلی۔

بنونصر کی مسلمان ملکہ اور کنی چاہتے تھے۔ابوالحسن کی دوبیویاں تھیں، ایک 

ی۔مسلمان عورت سے دولڑکے ابوعبدہللا محمد اور یوسف دوسری عیسائی ازابیال تھ

تھے جبکہ عیسائی کنیز ازابیال سے ایک لڑکا تھا۔ابوالحسن چونکہ عیسائی بیوی کو 

زیادہ چاہتا تھا اس لیے اپنا جانشین اس کے بیٹے کو بنایا جس کے اراکین دربار میں 

ایک دوسرے کے بعض امراء مخالف تھے۔اور یوں دربار دو حصوں میں بٹ گیا، 

قتل کرنے لگے حاالنکہ وہ وقت  مخالف اس حد تک چلے گئے کہ ایک دوسرے کو

غلطی کا قطعاً متحمل نہ تھا۔ادھر عیسائی ان حاالت سے کی  نازک تھا، اس قسمبہت 

ھ میں غرناطہ کے 891ء/1486ناواقف نہ تھے،اس لیے انہوں نے موقع پاتے ہی 

یا اور بڑی تعداد میں مسلمان مرد، عورتیں اور جنوب مغربی قلعہ الحمراء پر حملہ ک

اس دوران محمد یازدہم ابوعبدہللا نے اپنے باپ ابوالحسن کے ۔172بچے قتل کردیئے

خالف بغاوت کردی اور عیسائیوں کی مدد سے الحمراء پر قبضہ کرکے غرناطہ کا 

اس کا باپ ابوالحسن اپنے بھائی الزغل کے پاس مالقہ چال گیا اور حکمران بن بیٹھا۔

ھ میں عیسائیوں کی متحدہ فوج نے ان پر حملہ کیا جسے انہوں نے 888ء/1484

بری طرح پسپا کیا۔یوں غرناطہ کی حکومت دو حصوں میں منقسم ہوئی، ایک حصہ 

ضافات شامل تھے پر ابوعبدہللا محمد کا قبضہ تھا جس میں المریہ، غرناطہ اور م

اور دوسرے حصے پر اس کے باپ ابوالحسن کا قبضہ تھا جس میں مالقہ اور 

بالدغرب آتے تھے۔اگر یہ دونوں اپنے اپنے حصے پر قناعت کرکے حکومت 

دونوں ہی  کرتے تو بھی عیسائیوں میں ان پر حملہ کرنے کی جسارت نہ ہوتی لیکن

نوں ایک دوسرے کے مقابلے میں جلد ہی دو دانائی اور تدبر سے خالی تھے اور

یوں وہ غرناطہ سے آگئے جس میں ابوعبدہللا محمد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 

بھاگ گیا۔ابوالحسن نے تخت غرناطہ اپنے بھائی الزغل کو دے دیا اور خود المنکب 
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کا جو اندلس  ء میں الزغل کو غرناطہ کا تخت مال1484ھ/888میں جاکر فوت ہوا۔

 ۔173مان بادشاہ کہالتا ہےآخری مسل

الزغل نے تخت نشین ہوکر ملک کا بندوبست شروع کیا مگر سلطان 

عیسائیوں کے ایک عظیم الشان لشکر نے صوبہ مالقہ پر قبضہ کیا اور جو قلعے 

غیر محفوظ تھے ان پر بآسانی قابض ہوئے۔ایک جنگ میں عیسائیوں نے سلطان 

ے بری طرح شکست دے کر بھگایا جس کے لشکر پر حملہ کیا تو انہیں مسلمانوں ن

صال کوئی آسان کام نہیں تاہم یہوا کہ مسلمانوں کی حکومت کا استسے انہیں معلوم 

 ۔174ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ یہ آپس میں متحد نہیں تھے

اس لیے فرڈی نینڈ کو جب یقین ہوچال کہ سلطان الزغل کو اب زیر کرنا آسان 

عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے ابوعبدہللا کو بالکر  نے نہیں ہے تو اس

چاالکی کرتے ہوئے اسے بتایا کہ غرناطہ کے اصل حقدار تم ہو ،تمہارے چچا نے 

غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔میری خواہش ہے کہ تم الزغل پر حملہ کرکے خود سلطنت 

ابوعبدہللا کروں گا۔غرض  تمہاری مدد  ، میںغرناطہ پر قابض ہوجاؤ، اس کام میں

اس بات پر اکسایا کہ وہ اپنے چچا کے خالف کو خوب سرسبز باغ دکھاکر 

ے البیرہ، ھ میں عیسائی افواج کی مدد س891آئے۔چنانچہ اسی طرح ہوا اور اس نے 

 ۔175رہ کرکے فرڈی نینڈ کے حوالے کیامثلین اور مخرہ کا محاص

ابوعبدہللا نے ر تھا، ااندلس کا وہ حصہ جو عیسائیوں کےلیے نہایت دشو

، الغرض چچا اور بھتیجے کے اس ذاتی  بآسانی اسے عیسائیوں کے ہاتھ میں دے دیا

لگے ہاتھوں چپقلش نے مسلمانوں کی طاقت کو ریزہ ریزہ کردیا اور فرڈی نینڈ کو 

دریں اثناء اندلس  ،کی وجہ سے غرناطہ کا محاصرہ ہوا فتح دیتے رہے۔ان کی نااہلی

ور افریقہ کے حکمرانوں سے امداد طلب کی لیکن کسی کے مسلمانوں نے ترکی ا

جس کی بہت شرطیں گیا  کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔آخر ایک معاہدہ کرلیا

خاص شرطیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کی جانیں اور مال محفوظ رہیں گے اور وہ تھیں۔

ے ایک اپنے مذہبی شعائر کی پابندی میں بالکل آزاد ہوں گے اور ابوعبدہللا کے لی

ء 1492جنوری  2ھ بمطابق 897ربیع االول  3جاگیر کا وعدہ بھی کیا گیا اور پھر 
غون کی عیسائی فوجیں غرناطہ میں داخل ہوئیں اور قلعے کے اکو قسطلہ اور ار176

 ۔177برج پر سے اندلسی جھنڈا اتارکر اس کی جگہ اپنا جھنڈا لگادیا

                                                             
173 Lane pool, The Moors in Spain, p.163 

 550، ص اسپینتاریخ سید محمداحمد،  174 
175 Syed Ameer Ali, A Short history of the Saracens, p.554 
176 https://www.searchtruth.com/hijri/  accessed 19 June 2019 

 ،224، ص مختصر تاریخ اسالمغالم رسول مہر،   177 

https://www.searchtruth.com/hijri/
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جو آٹھ سو سال تک یہاں  عظمت جاتی رہی و آخرکار مسلمانوں کی وہ شان 

 الغرض تھوڑی دیر بعد چاندی کی صلیب قلعہ غرناطہ کے برج پر۔178قائم رہی

سائیوں نے خوشی کے نعرے بلندکیے اور آفتاب کی شعاعوں سے چمکنے لگی۔عی

۔ 179فرڈی ننڈ بمع ملکہ ازابیال نہایت تزک واختشام سے غرناطہ میں داخل ہوئے 

ر البشاراۃ کی ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو بے ابوعبدہللا محمد جب چابیاں دے ک

ساختہ اس نے گھوڑے کو غرناطہ کی طرف موڑا اور اپنے خاندان کی گزشتہ 

عظمت وشان پر آخری نظرڈال کر زاروقطار رونے لگا۔اس کی ماں عائشہ نے جو 

سخت کیا اورکہا کہ جب تو  کو اس وقت ساتھ تھی، یہ حالت دیکھ کر اپنے زخمی دل

ایک مردسپاہی پیشہ ہونے کے اپنے ملک کو نہ بچاسکا تو اب مثل عورتوں ود باوج

کے گم شدہ شے پر رونے کا کیا فائدہ؟ ابوعبدہللا نے ایک آہ سرد کھینچی اور جواب 

دیا کہ جو صدمہ اس وقت میرے قلب پر گزر رہا ہے، وہ کسی دوسرے کر ہرگز 

کے نام سے مشہور  اپسیں عرب"ہ ہوگا۔چنانچہ وہ مقام آج بھی "دم وکبھی نصیب ن

اس گاؤں کو سسپیرو ڈل مورو اس لیے کہتے ہیں کہ اسپنیش زبا ن میں اس  ہے۔

کے معنی آہ کے ہیں۔یہاں چونکہ مسلمانوں کے آخری بادشاہ نے آہ بھری تھی اس 

 نسبت سے اس کو سسپیرو ڈل مورو کہتے ہیں۔

                                                             
178 History of the Arabs, p. 555 

 349، ص خالفت اندلس 179 
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 کی یاد میں بنایا گیا (Boabdil)مسلمانوں کے اندلس میں آخری بادشاہ محمد عبدہللا  یہ مجسمہ

نامی  (Suspiro Dil Moro )میں سسپیرو ڈل مورو ہے جو آج بھی اسپین کے شہر غرناطہ 

 گاؤں میں نصب ہے۔

 

کے اختتام کے بعد ہی عیسائیوں نے خالف معاہدہ  (Granada)جنگ غرناطہ

ء 1498ھ/904مسلمانوں پر ظلم وتعدی شروع کردیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ 

میں ایک عام مسلمان کو حکم دیا جاتا کہ یاتو مذہب عیسائیت اختیارکر اوریا مرنا 

انہیں ان کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ نہایت براسلوک اختیارکیا گیا۔پسندکر۔

زبردستی عیسائی بنایا جاتا، معمولی بات پر قتل کردیا جاتا اور یاپھر جالوطن کیا 

 ۔180جاتا تھا

Life under Islamic rule was also intellectually exciting for the 

Jewish community, when had rapidly adopted Arabic as its spoken 

language. During its early centuries, Islam was far advanced 

beyond Christian Europe in its exploration of science, medicine, 

                                                             
180 Syed Ameer Ali, A Short history of the Saracens, p.560 
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philosophy, poetry and the fine arts. Jews living in Muslim 

countries benefited from an atmosphere of cultural creativity and 

tolerance and themselves developed Jewish religions philosophy 

and Hebrew secular poetry. Many Jews were well-known 

physicians. Muslim courts, is renowned for its outstanding Hebrew 

poets and major philosophical and scientific Jewish writers.181 

اسالمی حکمرانی کے تحت زندگی یہودی برادری کے لئے بھی فکری طور 

پر دلچسپ تھی ، جب عربی کو اس کی بولی جانے والی زبان کے طور پر تیزی 

یا تھا۔ اپنی ابتدائی صدیوں کے دوران سائنس ، طب ، فلسفہ ، سے اختیار کیا گ

شاعری اور فنون لطیفہ کی کھوج میں اسالم عیسائی یورپ سے بہت آگے تھا۔ مسلم 

ممالک میں بسنے والے یہودیوں نے ثقافتی تخلیقی صالحیتوں اور رواداری کی فضا 

ی سیکولر شاعری تیار سے فائدہ اٹھایا اور خود یہودی مذاہب کے فلسفہ اور عبران

کی۔ بہت سے یہودی معروف طبیب تھے۔ مسلم عدالتیں اپنے عبرانی شاعروں اور 

اسی پر بس نہیں بلکہ بڑے فلسفیانہ اور سائنسی یہودی مصنفین کے لئے مشہور ہیں۔

جب تک مسلمان اسپین میں رہے تب تک یہودی اسپین میں آسودہ حال رہے اور 

خل ہوئے تو یہودیوں پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔گرچہ جوں ہی مسلمان یہاں سے بے د

بہت پہلے سے مسیحیوں نے یورپی یہودیوں کو تنگ کرنا شروع کردیا تھا اور ان 

پر یورپ کی زمین تنگ کردی تھی، ان کو قسم قسم اذیتیں دینا اور ان پر مصائب 

ھے وآالم کے پہاڑ توڑنا شروع کردئیے تھے تاہم وہ پھر بھی اس حد تک محدود ت

جہاں تک مسیحیوں کی سلطنت تھی اور جہاں تک مسلمانوں کی حکومت تھے وہاں 

ء میں جوں ہی مسلمان 1492یہ پھر بھی خوشحال زندگی بسر کرتے رہے لیکن  

اسپین سے بے دخل ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو ایک پل یہاں چین سے 

یا تو بے دخل کردیا گیا، یا  جینے نہیں دیا گیا۔اور انہیں بھی اسپین سے زبردستی

الکھوں کی تعداد  میں انہیں مارا گیا اور یا پھر زبردستی انہیں عیسائی بنایا گیا۔بلکہ 

ان یہودیوں کو بھی مارا گیا جو زبردستی مسیحی بن گئے تھے کیونکہ ان مسیحیوں 

 کا خیال تھا کہ یہ لوگ ڈرامہ کررہے ہیں ، اندر سے یہ پھر بھی یہودی ہیں اور

 ۔182ہماری نسل کو خراب کریں گے اس لیے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا

In the fourteenth century, Jews were blamed for the plague and 

thus were killed or forced of many countries. In 1492, tens of 

                                                             
181 Mary pat Fisher, Living religions ,(London, Lauraence King Publishing Ltd, 1991.), p 

249 
182 Goddard, A History of Christian-Muslim Relations,(London, Edinburgh University 

press, 1998.), p.248 
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thousand years.Some Jews fled to saftety in Portugal or Italy, or 

the Muslim Realms of North Africa and the Ottoman Empire of 

Turkey….183 

یا جانا اور ان یہودیوں کو چودہویں صدی میں یہودیوں کو طاعون کا ذمہ دار ٹھہرا

، ان پر یورپی زمین  یہاں سے بے دخل کردینا جو صدیوں یہاں پر رہ رہے تھے 

تنگ کرنا، کہاں کا انصاف تھا۔ پھر جونہی مسلمان وہاں سے بے دخل ہوتے ہیں تو 

یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ بھگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور یوں وہ 

عثمانیہ میں محفوظ مقام پر شمالی افریقہ کے مسلم دائرے اور ترکی کی سلطنت 

 جاتے ہیں۔ بھاگ

مسیحی مفکرین جیسے الیگاہ اور الوارس کے مطابق اسپین میں اسالمی کچھ  

پیش  یفتوحات کتاب دانیال اور عہدنامہ جدید کے انجیل مرقس اور کتاب مکاشفہ ک

گویا یورپ میں اسالم کی آمد خود مسیحی مفکرین کے ۔184گوئیوں کی آئینہ دار ہیں

کہ  حقیقت یہ ہےتھی۔ خیال میں ان کی مقدس کتابوں کی پیش گوئیوں کے مطابق

اسپین کی مسیحی تہذیب وتمدن کو چار چاند لگائے اور ایک ایسے وقت  اسالم نے 

میں اسے روشنی دی جب باقی یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔یہ روشنی اس وقت 

مستعار اور عارضی ثابت ہوئی جب پندرھویں صدی عیسوی کے اختتام پر اسالم کو 

سپین مسیحی دینیات اور پاپائیت کے رحم وکرم پر رہ گیا اسپین سے نکاال گیا تو ا

اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آج کا اسپین ترقی یافتہ یورپ کے درمیان ایک ترقی پذیر 

 مسیحی ملک ہے۔لین پول  نے اسالمی اسپین کے زوال پر لکھا تھا ؛

The Moors were banished, for a while the Christian Spain shone, 

like then moon, with a baaowed light, the came he ecplse and in 

that darkness Spain has graveled ever wine.185  

اقتدار کو امن، مادام کیرن سڑانگ نے بھی اسپین میں اسالم کے چھ سو سالہ  

ی کا عرصہ قرار دیا ہے جہاں یہودی مسیحی اور مسلمان برادری خوشی اور ترق

اسالم نے اسپین میں ورود کے فوراً بعد جہاں یورپ کی ۔186سکون سے رہ رہی تھی

انتظامی تقسیم اوراصالح پر توجہ دی وہاں اس کی مسیحی ویہودی آبادی کے ساتھ 

یہودیوں سے روابط کے فروغ دینے کو بھی اہمیت دی اور اسپین کے مسیحیوں و

اچھے تعلقات روا رکھے۔نیز ان سے متعلق وہی ریاستی پالیسی اختیار کی جو مدینہ، 

ً اہل کتاب کے  کوفہ، دمشق اور بغداد کے مسلم خلفاء نے غیر مسلم اور خصوصا

                                                             
183Mary pat Fisher, Living religions, p 248 
184Ibid  
185Lane pool, Story of Spain, p 172 
186Karen Arm Strong, The Battle for God, p 17 
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جس میں انہیں اپنی عبادات کو بجا النے میں مکمل آزادی تھی ساتھ روا رکھی تھی۔

کسی پر بھی یہ زبردستی واال  187طرح آزاد چھوڑا گیااور یہاں پر بھی انہیں اسی 

قانون نافذ نہیں کیا گیا کہ وہ مسلمان ہوجائے ورنہ ان کی جان، مال یا عزت کی خیر 

جیسا کہ مسلمانوں کے خروج کے بعد مسیحیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں  نہ ہوگی

بلکہ انہیں مکمل آزادی دی گئی جو مسیحی یا یہودی  ۔188کے ساتھ روا رکھا تھا

مسلمان ہوئے ، اس کی وجہ زبردستی ہرگز نہیں تھی بلکہ اس کی ایک ہی وجہ تھی 

اور وہ تھی مسلمانوں کے اخالق حسنہ اور ان کے اچھے روابط جن سے متاثر 

اسالم نے عدل ونصاف ہوکر مسیحی اور یہودی لوگ جوق درجوق مسلمان ہوئے۔ 

ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یورپ کے اس حصہ کو مسیحیوں، یہودیوں اور کو 

کچھ عالقہ بربر قوموں میں تقسیم کردیا وگرنہ تو اسالم سے پیشتر وہاں کے قابض 

 مسیحیوں نے غیر مسیحیوں پر عموماً اور یہودیوں پر خصوصاً زندگی اجیرن بنادی

ا تو یہودیوں نے اپنے شہروں تھی۔یہی وجہ تھی کہ اسالم جونہی اسپین میں داخل ہو

کے دروازے ان کے لیے کھول دئیے اور اسپین کو مسیحیوں کے چنگل سے آزاد 

 ۔ 189کرانے کے لیے مسلمانوں کی ہرممکن باہم مدد کی

اسپین کے اسالمی انتظامی اور سماجی ڈھانچے میں مسیحی مضارب کے نام  

اتھ رومی ثقافت اور سے جانے جاتے تھے۔یہ عربی ثقافت اور عربی بولنے کے س

اور  وزبان کو بھی استعمال کرتے تھے۔ان کی زیادہ تر آبادی قرطبہ، سوالہ، تولید

مارید جیسے شہروں پر محیط تھی جہاں پر وہ کثیر تعداد میں مقیم تھے، ان میں 

اکثریت نے اسالم کو قبول کرلیا تھا۔جب شمالی اسپین کے مسیحی حکمرانوں نے 

کے اسپین مسیحیت کو گھٹتا دیکھا تو انہوں نے مسلم اسپین کے اس حصے میں 

مسیحیوں کو شمالی اسپین آنے کی ترغیب دی تاکہ انہیں ان عالقوں میں بسایا 

جاسکے جو شمالی اسپین نے مسلمانوں سے خالی کرائے تھے۔خود اسپین کے 

مسیحیوں کو مسلمانوں سے سیاسی ، سماجی اور مذہبی بنیادوں پر کوئی شکایت 

قانون نافذ تھا جو گاتھ خاندان تھی۔قانون کے حوالے سے ان پر ان کا شخصی نہیں 

اسالمی عدلیہ کے کےنام سے مسیحیوں کےلیے مدون کیا گیا تھا۔کے دور حکومت 

ساتھ مسیحی رابطہ کےلیے ایک  معقول طریقہ وضع کیا گیا تھا مثالً وہ خلیفہ کے 

  Defusedجو پیش ہوتے تھے سامنے اپنے مسیحی وکیل یا نمائندہ کی وساطت سے

تاکہ وہ حقوق کے حوالے سے اپنے مسیحی مؤکل کی بھرپور وکالت کہالتا تھا۔

عدالتوں میں ان کے اپنے حج اور مجسٹریٹ ہوتے تھے جن کو کرسکے۔

                                                             
187Mary pat Fisher, Living religions, p 248 
188Southeren, Westeren voice of Islam, (Harvard University press, 1967.), p 19 off 
189Mazaharulhaq, A Short History of Spain, p 212 
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کہا جاتا تھا۔وہ ان کے شخصی مقدمات کو سنتے اور حسب قانون  (Censor)سنسر

ان سے جزیہ نہیں لے سکتا تھا اور نہ ہی فیصلے سناتے تھے ، کوئی مسلمان عامل 

اس کا تحریری مطالبہ کرسکتا تھا اور نہ ہی اس کی عدم ادائیگی پر سزا دینے کا 

کہالتا تھا۔اس کو جزیہ   Exceptorجومجاز تھا، یہ کام مسیحی کلکٹر کے ذمہ تھا 

کی معافی کا بھی پورا اختیار حاصل تھا۔جزیہ کے مقدار میں تدریج کا لحاظ کیا جاتا 

تھا تاکہ شہری اسے باالقساط ادا کرسکیں۔اسپین کے مسیحی مضارب اہم سرکاری 

عہدو ں پر فائز تھے جن میں زیادہ تر مسیحی ماہرین مالیات کے شعبہ سے وابستہ 

طریقہ دمشق اور بغداد کے خلفاء نے بھی اختیارکیا تھا۔ان ہی مذہبی  ہوتے تھے۔یہی

آزادی حاصل تھی، ایسی آزادی جو گاتھ خاندان کے حکمرانوں کے عہد میں نہیں 

تھی۔اس آزادی پر اس وقت بھی کوئی حرف نہیں آیا جب انہوں نے پہلی بار زیالوط 

ے اور جب تحریک کے نام سے اسالمی حکومت کے خالف مظاہرے کے لی

 ۔190دوسری بار انہوں نے ابن حفسون کی قیادت بغاوت کی

شاید اب تک اسپین سے متعلق لکھنے واال کوئی بھی مؤرخ ، نقاد اور تاریخ  

یا حاالت حاضرہ کا تجزیہ نگار ا س بات کی برحق توجیہہ نہیں کرسکا کہ اسپین 

م کو بھڑکانے میں پادریوں کو مذہب کے نام پر مسلمان حکمرانوں کے خالف عوا

کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ کہ اس تحریض میں وہ کس حد تک حق بجانب  

تھے مگر یہ کہ سیاسی اساس پر آزادی کی تڑپ پر محکوم کے اندر موجزن ہوتی 

ہے جو کبھی کبھی فتح کی خواہش میں تبدیل ہوجاتی ہے اور افریقہ اور ایشیاء کے 

یزوں کے خالف اسی اساس پر آزادی کی محکوم عوام نے فرانسیسیوں اور انگر

کے ساتھ جنگ لڑی۔محض حاکم کی طرف سے یہ یقین دھانیاں کو وہ محکوم طبقہ 

انصاف کو رہا ہے۔یا اس نے اس کو مغلوب کرکے انہیں ماضی کے مقابلہ میں 

پھر جو آزادی کی تحریکوں کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ زیادہ اہم مقام دیا ہے

باقی رہ جاتا ہے کہ جب باغی طبقہ اپنے بیرونی عادل حاکموں کے  بھی اصل سوال

خالف بغاوت میں کامیاب ہوجاتا ہے تو الزمی طور پر حاکم محکوم بن جاتا ہے۔تو 

اس صورت میں ان کا رویہ سابقہ حاکموں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔یہ سوال اسپین 

اور وہ یہ کہ جب  میں مسیحی تعلقات سے متعلق صحیح رخ کو متعین کرسکتا ہے

محکوم مسیحیوں اور یہودیوں سے مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا تو ان کا رویہ 

کیسا رہا اور جب مسیحیوں نے اسپین کو مسلمانوں سے واگزار کیا تو انہوں نے 

اپنے محکوم مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک نبھایا۔پندرھویں سدی عیسوی کے باکل 

پین سے مسلمانوں کو بے دخل کردیا تو نہ صرف آخر میں جب مسیحیوں نے اس

اور کمال کی بات مسلمانوں کو بلکہ یہودیوں کو بھی ناقابل برداشت اذیتیں دی تھیں۔
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یہ کہ اسی وقت کہ جب اسپین میں مسلمانوں پر جینا دوبھر کردیا گیا تھا اور 

کر مسیحیوں نے مسلمانوں کو اس قدر اذیت ناک سزائیں دی تھیں کہ جنہیں سن 

روح کانپ اٹھتی ہے حاالنکہ یہی مسلمان تھے جنہوں ن ے محض چالیس سال 

پیشتر مسیحیوں سے ان کا مرکز قسطنطنیہ)استنبول( لے کر ان پر رحم وکرم کی 

انتہا کردی تھی۔آل عثمان کے اس محمد الفاتح نے مسیحیت کے دینیاتی مرکز کو ہی 

سالم نے ہمیشہ اپنا شعار قائم رکھا نہیں بلکہ ان کے دلوں کو جیت لیا تھا کیونکہ ا

ہے۔اسی طرح چند صدیوں پیشتر صالح الدین ایوبی نے بھی یروشلم میں ان کے ظلم 

 کا جواب رحم سے دیا تھا۔

اس تناؤ کا جو اب تک مسیحی تعلقات کی بگاڑ کی بنیاد ہے ، اصل ذمہ دار  

کی  کلیسا ہے۔گنجے کو ناخن ملے ، کے مصداق جب اسپین کے مشرقی خطے

راجدھانی ارگوں کی منصب داری پاپائے روم الیگزینڈر دوم کے حصے میں آئی تو 

گون کو اکسایا کہ سراگوسا کے مسلم ریاست کے شہر اپہلی فرصت میں اس نے ار

مقدس اسپین میں جنگ کا آغاز کیا برباسسترو کے خالف فوجی مہم بھیجے کیونکہ 

پورے اسپین کو اپنے لپیٹ میں گیا جس نے بارھویں صدی عیسوی کے آغاز میں 

لے لیا تھا۔پوپ الیگزینڈر دوم نے اس جنگ میں مسیحی افراد کی شرکت کو ان کی 

گناہوں کی تکفیر اور ان کی نجات اور خدائی بادشاہت میں ان کی شرکت کا ضامن 

ء میں اس کے نائب پوپ گریگوری ہفتم نے پورے یورپ کو 1073قرار دے دیا تھا۔

نوں کے خالف اکسانے کے لیے مذہبی مبشرین بھیجے اور انہیں اسپین کے مسلما

بتاکید بتادیا کہ اگر وہ تمام یورپی طاقتیں جمع کرکے اسپین پر حملہ کرلیں تو 

مفتوحہ عالقے ان کی عملداری میں شمار ہوں گے۔بیس سال بعد ان ہی تصورات 

کو مسلمان  کے ساتھ صلیبی یلغاریوں نے مشرقی خالفت کا رخ کیا تاکہ یروشلم

 ۔ 191قابضین سے واپس چھین لیں

کلیسائے اسپین کے مسیحیوں کو ابھارا گیا کہ وہ مسلمانوں کا سا رہن سہن،  

لباس پوشاک اور طرز زندگی کو یکسر ترک کردیں کیونکہ ا س سے قبل مسیحی 

چونکہ مسلمانوں سے بہت متاثر ہوچکے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا سا طرز 

تھا، ان جیسا لباس، ان جیسا ڈھال چال، ان کی زبان وادب الغرض یورپی  حیات اپنایا

کو خیال  "بڑوں"مسیحی گویا مسلمانوں کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔اب ان کے 

گزرا کہ اگر اپنے دین کو ہم نے بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اخالف کو 

رنا ہوگا کیونکہ جب تک مسلمانوں کے علم وہنر، ادب ، ثقافت اور کلچر سے دور ک

چنانچہ مسیحیوں نے یہ نہ ہوگا تب تک اپنے دین کو مستحکم نہیں کرسکتے۔

مسلمانوں کی ہر چیز کی بھرپور مخالفت کی۔یہاں تک کہ سؤر کا گوشت جو اسالم 
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میں حرام ہے ، اس کو مسیحیوں نے مرغوب غذا ڈکلئیر کردیا اور مسلمان چونکہ 

یا کرتے تھے تو انہوں نے اس انسانی فطری طہارت کے لیے وضو اور غسل ک

   ۔192عمل کو بھی یکسر ترک کردیا

ء میں مسیحی 1492بوعبدہللا غرناطہ کا آخری مسلمان حکمران تھا جس نے ا 

حملہ آوروں کے ساتھ ساز باز کرکے غرناطہ کا شہر ان کے حوالے کردیا تھا اور 

اطہ میں داخل اسی سال مسیحی فوجیں الحمراء کے صدر دروازے سے غرن

ہوئیں۔گوکہ بوعبدہللا )بوعبدل( کو اپنی غداری کا احساس تھا لیکن پھر بھی وہ 

فاتحین سے کچھ منوانے میں کامیاب ہوچکا تھا۔یہ بات اپنی جگہ کہ مسیحیوں 

کئے گئے معاہدۂ غرناطہ کا پاس نہیں رکھا۔یہ کو اسپین سے نکال کر نےمسلمانوں 

ہوگا کہ جو اپنی مرضی سے غرناطہ سے ہجرت  کہ مسلمان امالک کو تحفظ حاصل

کرنا چاہے تو اس کو سفر کرنے کی ہمہ قسم سہولیات میسر کی جائیں گی۔۔۔۔غرناطہ 

کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور مسلمان قاضی ان 

کے مقدمات کا تصفیہ کریں گے۔۔۔تین سال تک مسلمان غرناطہ کے مفتوح مسلمان 

سی قسم کا کوئی ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔۔۔۔کسی مسیحی کو مسلمان کے گھر میں ک

داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔۔۔کسی مسلمان کو جبری طور پر مسیحی بنانے 

کی قطعاً کوشش نہیں کی جائے گی۔۔۔۔۔مسلمان تاجروں کو آزادانہ تجارت کرنے کی 

 ۔مکمل آزادی ہوگی۔

اس معاہدہ کو پامال کیا گیا تومسلمانوں کو جبراً اندر تاہم چند مہینوں کے اندر  

مسیحی بنانا شروع کردیا گیا۔یہ کہتے ہوئے کہ ریاست کے حاالت اس بات کا تقاضا 

کرتے ہیں کہ یہاں کا ہرشہری مسیحی ہو اور مسیحی مذہب وقانون کے سامنے 

کیا گیا۔دنیا استعمال جوابدہ ہو۔اور یوں مسلمانوں کے خالف فوجی طاقت کا بھرپور 

قوت کا نام ہے جو گزشتہ آٹھ سو والوں نے دیکھا کہ مسیحیت دراصل ایک عسکری 

سال سے اسالم کے خالف برسرپیکار رہی ہے۔اور وہ شمالی افریقہ کے اس حصے 

میں اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کررہی ہے۔اسی نے یہودیوں میں مرانو اور 

ء میں تین ہزار مسلمانوں کا بہ 1499کئے۔مسلمانوں میں موریکاس جیسے گروہ پیدا 

ابی ذخیرہ کو اکراہ بپتسمہ کیا گیا۔اسی طرح اسالمی دینیات کے بیش بہا کتو جبر 

الباسین جامع مسجد کو کلیسا میں تبدیل کردیا گیا۔اس کے  جالیا گیا۔غرناطہ کے

ء میں غرناطہ کے مسلمانوں نے بغاوت کی اورناکام ہونے کی شکل 1500خالف 

مسلمانوں کو آخری بات مسیحیوں الفجارس کے پہاڑیوں میں روپوش ہوگئے۔ میں
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نے یہ کہی تھی کہ وہ اگر اپنی جان کی حفاظت اور سالمتی چاہتے ہیں تو وہ اسپین 

 ۔  193سے نکل جائیں۔حاالنکہ یہ کئے گئے معاہدے کے سراسر خالف تھا

الٹا ان کے لیے احتسابی قضا وقانون میں مسلمانوں کو قانونی حقوق دینا تو درکنار 

عدالتیں قائم کی گئیں تاکہ یہودیوں اور مسلمانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنساکر 

رگڑا دیا جاسکے۔یہودی مرانو اور مسلمان ماریکاس اس کا نشانہ بنے۔احتسابی 

عدالتوں نے یہ عجیب فارم تیار کیا تھا کہ جس کے تحت ہرشخص کو یہ ثابت کرنا 

درآزاد مسیحی ہے۔ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان یا یہودی کے لیے ہوتا کہ وہ مادرپ

ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔اس لیے انہیں آگ میں جھونک کر سزائے موت دی جاتی 

تھی۔ملزم کو اتوار کے دن جلوس کی شکل میں الکر جائے سوختنی پر رکھ کر 

  ۔194جالدیا جاتا تھا

میں جب یورپ میں دلچسپ بات یہ کہ سترھویں صدی عیسوی کے آغاز  

تحریک تنویر کو فروغ نصیب ہورہا تھا اور اہل یورپ پاپائیت کے طاری کردہ 

ء میں ان پرامن 1612عہدظالم سے نکل رہے تھے ، تو اس دور میں بھی 

نومسیحیوں کو محض اس بنیاد پر اسپین سے نکاال گیا کہ وہ مسیحی ہونے کے 

، ان جیسا چال ڈھال کیوں رکھتے ہیں، باوجود مسلمانوں کا سا لباس کیوں پہنتے ہیں

ان کی زبان عربی کیوں بولتے ہیں اور ان جیسی زندگی کیوں گزارتے ہیں۔اسپین 

صدی کے آغاز میں  ںسترھوی۔195سے مسلمانو ں کے اخرا ج کا آخری مرحلہ تھا

تو اس وقت اہل یورپ ،  جب مسلمانوں کا آخری گروہ بھی اسپین سے نکل رہا تھا

ریقہ کے مسلمان سلطنتوں میں تجارتی کوٹھیاں قائم کررہے ایشیاء اور اف

ں ہندوستان کے حکمران نورالدین جہانگیر سے اجمیر می تھے۔سرتھامس راؤ

مسیحیوں کا جزیہ بھی معاف کراچکے تھے۔اور اسی پر بس نہیں بلکہ انہیں 

جہانگیر نے ان مسیحیوں کو ہندوستان میں تجارتی سرگرمیوں کا اجازت نامہ بھی 

 ۔ 196 دے دیا تھا

مسلمانوں نے اسپین کو چھ سو سال تک روشنی سے ہمکنار کیا کیونکہ وہ 

بین االقوامی تعلقات کی اصل ہئیت اور منہج کو جانتے تھے۔ان کے سروں پر مذہبی 

جنون سوار نہیں تھا جو ان کو ناخوشگوار تعلقات پرآمادہ کرسکے۔مثالً مسلم اسپین 

مسیحی الفانسو نو بغاوت کی تو مسلمانوں نے اس کی بغاوت کو دبا کر اسے میں 

پھر سے اسپین کے سماج کا حصہ بنادیا جب کہ مسیحیوں نے الفجارس کے مسلمان 
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انہیں یا موت کے گھاٹ اتاردیا گیا اور یا پھر باغیوں پر پرتشدد کارروائی کی اور 

 ۔اسپین سے بے دخل کردیا گیا
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 الم کا دینیاتی فکر اوراس

 مغرب کے دینیاتی فکر پر اس کا اثر
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تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو اندلس کے اندر اسالمی فتوحات اور 

اسالمی مقبوضات کی توسیع سے پہلے بھی عرب تاجروں کی آبادیاں موجود 
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جزیرہ عرب ہی سے تھا۔اس لیے یہ نہیں کہا تھیں۔خود اندلسی یہودیوں کا تعلق 

ھ میں اندلس میں 93جاسکتا کہ اندلسی باشندے عربی ادب سے یکسر نا آشنا تھے۔

آنے والے مسلمانوں کے ساتھ اسالمی علوم سے مطمئن کوئی ایسا تحریری مواد 

موجود نہ تھا جس کی اساس پر دینی مراکز اور مدارس کو فروغ دیا ہو۔اس وقت 

علوم کے جو ان  ،حدیث سے متعلق کوئی مدون ادب بھی پایا نہیں جاتا تھاتفسیر و

اس وقت قرآن کریم کی سادہ قراءت وتجوید اور احادیث  ۔اارتقاء میں کردار ادا کرت

کے محدود ذخیرہ پر اکتفاء کرکے اس کی روشنی میں اسالمی روح کو اندلس میں 

ھ میں اندلس کے اندر کے مسلمان فاتحین میں کبار 93پھیالنے کی کوشش کی گئیں۔

سینوں کے اندر فاتحین کا موجود ہونا خارج از امکان قرار نہیں دیا جاسکتا جو اپنے 

قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا ایک وافر ذخیرہ محفوظ کیے ہوئے تھے۔اس حوالے 

سے ہر فاتح اور سپاہی بطور خود قرآنی تعلیمات اور علوم حدیث کا چلتا پھرتا ادارہ 

 ۔197رہا ہوگا

بعدازاں اندلس میں باضابطہ طور پر مسلمان مفسرین اور محدثین کا پیدا ہونا 

امور کی ادارہ بندی اسالم کے ارتقائی عمل کا ایک حصہ تھا جیسا کہ  اور دینیاتی

تاریخ کے ہرموڑ پر ہوتا ہے۔یہ سوال کہ اندلس کے اندر عربی ادب کی ترویج کو 

مقدم رکھا جائے یا قرآنی تعلیم کو اولیت دی جائے، بہت بعد کا قضیہ ہے جہاں 

فہمی کے لیے ضروری چھٹی صدی ہجری میں ابھی عربی ادب پر عبور کو قرآن 

سمجھنے لگے۔یہی وہ زمانہ تھا جب دنیا کے غیر عربی خطوں میں صرف ونحو 

جیسے بنیادی علوم کو ارتقائی مراحل سے گزارا جارہا تھا۔ابن عربی کے برعکس 

نویں صدی ہجری کے عبدالرحمان بن خلدون کا موقف یہ تھا کہ سلمانی بچوں کی 

کہ پہلے ان کو قرآنی الفاظ سے روشناس جفسیاتی ارتقاء کے لیے ضروری ہے 

کرایا جائے۔ان کے نزدیک عربی ادب اتنا کم اور محدود ذخیرہ اور الفاظ کی 

استقصائی صورتیں اتنی آسان نہیں تھیں کہ ایک کم عمر بچہ حدبلوغ سے پہلے اس 

پر عبور حاصل کرسکے۔ان کے نزدیک قرآن کریم کے ابتدائی ناظرہ کا دستور دور 

سے چال آرہا تھا اور تمام نوآبادیاتی اسالمی خطوں میں یہی دستور جاری نبوی ہی 

 ۔198تھا

ابن عربی کے موقف کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم سے پہلے عربی دانی نے 

اندلس میں عربی نثر اور عربی نظم کو فروغ دیا۔کوئی بھی اندلسی مسلمان ماہر 

ن شاعر ہوتا۔اس کے ساتھ ساتھ تفسیر ہونے سے زیادہ عرب شعراء کی طرح آتش بیا

اندلس کے مسلمان عربی دانوں نے فلسفہ وکالم جیسے علوم میں بڑا نام کمایا۔یہی وہ 
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زمانہ تھا جب بغداد میں یونانی فلسفہ وکالم کو نہ صرف عربی زبان میں منتقل کیا 

جارہا تھا بلکہ اس حوالے سے یونانی اور اسالمی فکر کا باہمی موازناتی اور 

قی عمل بھی جاری تھا۔اس ضمن میں اندلس کے یہودیوں نے اسالمی فکر کو تطبی

مغرب اور مغربی فکر کو اسالمی اندلس منتقل کرنے میں ایک پل کا کردار ادا 

کیا۔اس ادبی شغل اور میالن نے اندلس کے اندر کے تفسیری پہلو کو کافی مدہم 

تصور عام تھا جہاں  ۔دیگر خطوں کی طرح اندلس میں بھی مسجد مکتب کا199کردیا

ی حلقوں کا مرکز بھی ہوتا مسجد بہ یک وقت اجتماعات اور درس وتدریس کے علم

 ۔200بہ کی مشہور جامع مسجد نے اس ضمن میں نمایاں کردار ادا کیاتھا۔قرط

چوتھی صدی ہجری میں اموی خلیفہ مستنصرباهلل نے پہلی بار ملکیت اور 

س کے اندر مدارس کا جال بچھا کر ان مسجد کے الگ تصور کو فروغ دیا اور اندل

سب کو قرطبہ کے جامع مسجد کے ساتھ مربوط کیا تاکہ وہ ایک وفاق المدارس 

جیسے تدریسی مرکزی ادارے کے طور پر نمایاں ہو۔یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرطبہ 

کی جامع مسجد اسالمی علوم میں تخصص اور اعلی ترین سند عطا کرنے کا حتمی 

۔جو  201تھا جس کی طرف بالد اندلس کے طلباء رجوع کیا کرتے تھےاندلسی ادارہ 

۔بالشبہ 202تمام جزیرہ اندلس میں سب سے معتبر جگہ گردانی جانی جاتی تھی

مستنصر باهلل نے اندلس کو اسالمی دنیا میں مرکز المدارس میں تبدیل کیا۔اتنی بڑی 

ے جتنے اندلس میں تعداد میں مدارس  اسالم کے کسی اور مفتوحہ ملک میں نہیں تھ

۔ان مدارس نے اندلس کو چمکا دیا۔اور یہ علمی چمک کوئی وقتی 203موجود تھے

نہیں تھی بلکہ یہ صدیوں پر محیط رہا جیسا کہ لین پول نے اس کا ذکر کرتے ہوئے 

 کہا ہے۔

بایں ہمہ یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جاسکتی کہ اندلس میں تفسیری ادب 
ا گیا تھا۔ان مدارس کے قیام سے پہلے اور بعد میں کو پروان ہی نہیں چڑھای

ہندوستان کے شاہ ولی ہللا اور ان کے خاندان کی طرح اکابرین اندلس نے بھی 

شخصی طور پر تفسیری خدمات کا بیڑا اٹھایا تھا۔ان میں سرفہرست بقی بن مخلد)م 
ھ میں پیدا  201یعنی رمضان  صدی عیسوی کے اوائل ھ( ہیں جو تیسری276

۔انہوں نے ستر جلدوں میں ایک ضخیم تفسیر لکھی تھی جس کی صراحت 204ہوئے

                                                             

ھ،  ص 1984، بیروت: دارالمعارف،  طبقات النحوین واللغوینھ(، 379امحمد بن حسن بن عبیدہللا الزبیدی)م  199 
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 1:220م، 1997، بیروت: دارصادر، نفح الطیبھ(، 1041شھاب الدین أحمد بن محمد المقري )المتوفى   201 

 88ء ، ص 2001القاھرہ: اھداءات، ، قرطبة فی التاریخ االسالمیالدکتور جودۃ ھالل،  202 
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 518: 2، نفح الطیبأحمد بن محمد المقري ، 204 
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علماء اسالم نے بھی کی ہے ۔ان کی کنیت 206کے ساتھ غیراندلسی 205اندلسی علماء 

، مؤرخ اندلس امام مقری آپ 208اور نام بقی بروزن علی ہے 207ابوعبدالرحٰمن ہے
وئی پیدا نہیں ہوا، آپ نے کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان جیسا لکھنے واال اسالم میں ک

دوہزار چارسواسی شیوخ سے کسب علم کیا جن میں مشہور امام احمدبن حنبؒل  

ہیں۔آپ کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ آپ ایک بے مثال مصنف تھے۔آپ نے 
دوسوچوراسی شیوخ سے استفادہ کیا جن میں امام احمد بن حنبؒل خاص طور پر 

  ۔209مشہور ہیں

بن یحیٰی اللیثی اور محمد بن عیسٰی االعشی سے علم  بقی بن مخلد نے یحییٰ 
حاصل کیا اور پھر مشرق کی طرف چلے گئے تاکہ کبار علماء سے استفادہ حاصل 

کرسکیں اس لیے انہوں نے حجاز میں مصعب الزھری اور ابراہیم بن منذر اور 

غسانی مصر میں یحیٰی بن بکیر، زھیر بن عباد اور ایک جماعت ، دمشق میں ابراہیم 
اور صفوان بن صالح اور ہشام بن عمار اور ایک جماعت، بغداد میں احمد بن حنبل 

اور ایک طبقہ سے، کوفہ میں یحیٰی بن عبدالحمید حمانی، محمد بن عبدہللا بن نمیر 

اور ابوبکر بن ابی شیبہ، بصرہ میں حماد بن زید کے اصحاب  جیسے جبال العلم 
 210تک پہنچتی ہے۔ 284کے اساتذہ کی تعداد سے خوب استفادہ کیا۔اور یوں ان 

صرف علم میں ممتاز نہیں تھے بلکہ عمل اور ورع وتقوٰی میں بھی اپنا ثانی نہیں 

اما صادقا ؛رکھتے تھے  کیونکہ آپ مستجاب الدعوات تھے وكان إماما زاھدا صو 
 211جاب الدعوۃ قلیل المثل مجتھدا ال یقلد بل یفتي باألثرستكثیر التھجد م

                                                             

، القاھرہ: دارالمصریة،  جذوة المقتبس فی ذکر والة االندلسھ(، 488محمد بن فتوح بن عبدہللا الحمیدی)م  205 

 ؛ 351م، ص 1966

، القاھرہ: دارالکاتب العربی، بغیة الملتمس فی تاریخ اهل االندلسھ(، 599احمد بن یحٰی بن احمد الضبی)م    

 ؛469م، ص 1967

ھ، 1374،  القاھرہ:مکتبة خانجی ، الصلة فی تاریخ ائمة االندلسھ(، 578خلف بن عبدالملک  بن بشکوال)م      

2 :631 

، بیروت: دارالکتب طبقات المفسرینھ(، 945، محمد بن علی بن احمد  الداؤدی)م 33: 2، االعالم الزرکلی،  206 

 116: 1العلمیة ، سطن، 

، قاھرہ: مکتبة الخانجی ، تاریخ علماء االندلسھ(، 403عبدہللا بن محمد بن یوسف المعروف بابن الفرضی )م   207 

 91: 1ھ، 1408

 74: 2، نفح الطیب أحمد بن محمد المقري،  208 

بقي  بن مخلد الشھیر الذكر صاحب التآلیف التي لم یؤل ف مثلھا في اإلسالم ولقي مائتین وأربعة وثمانین  209 

؛ 118، الصلة؛ 584، بغیة الملتمس؛ 167ترجمته في الجذوۃ، )  شیخاًوكانت له خاصة من اإلمام أحمد بن حنبل

 (629، وتذكرة الحفاظ؛  1ابن الفرضي، و

یحیى اللیثي ومحمد بن عیسى األعشى وارتحل إلى المشرق ولقي الكبار وسمع بالحجاز أخذ عن یحیى بن  210 

مصعبا الزھري وإبراھیم ابن المنذر وطبقتھما وبمصر یحیى بن بكیر وزھیر بن عب اد وطائفة وبدمشق إبراھیم 

یحیى بن عبد الحمید الغساني وصفوان بن صالح وھشام بن عمار وجماعة وببغداد أحمد بن حنبل وطبقته،و بالكوفة 

الحماني ومحمد ابن عبد ہللا بن نمیر وأبا بكر ابن أبي شیبة وطائفة وبالبصرۃ أصحاب حماد بن زید وعني باألثر 

: 2، نفح الطیب)أحمد بن محمد المقري ،۔عنایة عظیمة ال مزید علیھا وعدد شیوخه مائتان وأربعة وثالثون رجالً 
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تصانیف بہت زیادہ ہیں اور جس طرح کہ امام ابن حزم نے فرمایا تھا آپ کی 

کہ ان جیسا مصنف اسالم میں پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی آپ جیسی تفسیر کسی نے 
۔اس لیے کہ آپ نے گراں 212لکھی ہے حتی کہ امام ابن جریر نے بھی نہیں لکھی

ہیں ؛ ایک تفسیر اور  قدر کتابیں لکھی تھیں۔البتہ ان میں دو کتابیں زیادہ مشہور

دوسری حدیث پر لکھی گئی کتاب۔امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں جیسی 
۔آپ کو امام سیوطی نے اعالم المفسرین میں ذکر 213کتابیں کسی نے نہیں لکھی ہیں

۔آپ اعلی پایہ مفسر ہونے کے ساتھ حدیث کے بھی بہت بڑے امام تھے، 214کیا ہے

تک لکھا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد آپ ہی امام مقری نے تو یہاں 
حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے اور آپ سے اس باب میں کوئی بڑھ کر محدث 

نہیں تھا۔آپ نے مسندحدیث نامی کتاب لکھی تھی اور آپ کسی کے مقلد نہیں تھے 

 ۔215بلکہ خود حدیث کے تناظر میں فتوٰی دیا کرتے تھے
مام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ میں نے اندلس میں علم کا آپ کا یہ مشہور قول ا

ایک ایسا درخت لگایا ہے جو کہ دجال کے خروج تک یعنی قیامت تک قائم رہے 

 ؛216گا
 217بخروج الدجال لقد غرست لھم باألندلس غرسا ال یقلع إال  

وتوف ي في جمادى اآلخرۃ سنة ست  ھ میں وفات پائی۔277آپ نے جمادی الثانی 

 218وسبعین ومائتین
۔تفسیری 219مکی بن ابی طالب چوتھی صدی ہجری کے دوسرے اندلسی مفسر ہیں

ھ میں 355آپ ۔220ادب کو فروغ دینے میں آپ  کو امتیازی حیثیت حاصل تھی

                                                             

 77: 7، معجم االدباء: 528: 13، سیراعالم البنالء:امام ذھبی، 116: 1، ةالصلابن بشکوال،  212 

  528: 13،  سیراعالم البنالءھـ(، 748الذھبي )المتوفى :  213 

 40، ص طبقات المفسرینالسیوطی،  214 

 272: 3، نفح الطیبأحمد بن محمد المقري ، 215 

اگر اس بات پر غور کیا جائے تو بظاہر اس بات میں صداقت نظر نہیں آتی کیونکہ مسلمان تو اس ملک میں  216 

ء میں  جب مسلمان یہاں سے بے دخل ہوئے تو اس ملک کے مسیحیوں 1492سے کب کو نکالے جاچکے ہیں۔

علمی خزانوں کو آگ لگاکر  ۔اور وہاں کےتھا یادنے وہاں کے مسلمانوں کو زبردستی اسالم سے ہٹاکر مسیحی بنا

۔ایسے میں بقی ؒ کا یہ قول درست نہیں لگتا لیکن درحقیقت وہاں سے تھی ختم کرنے کی ازحد کوشش کی گئی

مسلمانوں کا اخراج ہوا نہ کہ علم وہنر کا ، کیونکہ  اس وقت تک  علم مسلمانوں کے پاس تھا اور مسیحی 

ے علم کی طرف رجوع کیا اور یوں یورپ کا ظلمت کدہ علم حضرات بے علم وہنر تھے۔ اس کے بعد مسیحیوں ن

سے منور ہونے لگا اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں مسلمانوں کا رہ جانے واال علم تھا جس کی بنیاد پر 

یورپ نے علم وہنر کے میدان میں ترقی کی اس لیے بقی ؒ کا قول بجا ہے کہ ان کا لگایا ہوا علم کا درخت اس 

 جب تک دجال نہ نکلے۔   ہے گاہرا روقت تک 

 528: 13،  سیراعالم البنالءالذھبي ، 217 

 518: 2مذکور ،  218 

؛ عیاض 469، ص بغیة الملتمس؛  الضبی، 381، ص جذوة المقتبس؛ الحمیدی، 631: 2 الصلةابن بشکوال،  219 

- 313:  3، إنباہ الرواة؛ 171 -167:  19؛ معجم األدباء، 347، نزهة االدلباء؛ 3:737،ترتیب المدارکالیحصبی، 

؛ 258:  1، دول اإلسالم؛ 187: 3، العبر؛ 213:  3، معالم االیمان؛ 277 -- 274:  5، وفیات األعیان؛ 319 -

الوافي ؛ 217:  12، عیون التواریخ؛ 254-- 251، تلخیص ابن مكتوم؛ 317 -- 316:  1، معرفة القراء الكبار

؛ 310ـ  309:  2، غایة النهایة؛ 343- 342:  2، الدیباج المذهب؛ 58- 57:  3، مرآة الجنان؛ 68:  26، بالوفیات
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۔آپ نے کئی تصانیف لکھی تھیں جن کی تعدادامام  ابن 221شہرقیروان میں پیدا ہوئے

۔جن میں تفسیراعراب 223بتائی ہیں 80جبکہ امام ذہبی نے  222بتائی ہیں 77غالب نے 

کافی شہرت کی حامل ہیں۔آخرالذکر تفسیر آپ نے  ةالی بلوغ النہای ةالہدایالقرآن اور 

ستر جلدوں میں لکھی تھی جس میں مستند احادیث اور اقوال صحابہ سے تفسیر کی 

گئی تھی۔آپ کا منہج یہ رہا کہ آپ نے اپنی تفسیر میں تفسیر قرآن بالقرآن، باالحادیث 

  بھی فرمائی۔آپ نے اور باقوال الصحابہ کا التزام کیا تھا اور مشکل الفاظ کی تشریح 

 ۔224اپنی تفسیر میں اسرائیلیات پر ردکیا ہے

أما القرآن فمن أجل ما صنف في تفسیرہ كتاب الھدایة إلى بلوغ النھایة في نحو عشرۃ 

أسفار صنفه اإلمام العالم الزاھد أبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي وله كتاب تفسیر 
 225نإعراب القرآ

۔امام ذہبی آپ کے بارے 226ں کہ آپ بال کے خطیب تھےابن بشکوال فرماتے ہی امام

 میں فرماتے ہیں؛
وكان خیرا متدینا مشھورا بإجابة الدعوۃ دعا رجل كان یؤذیه ویسخر به إذا خطب 

 227لجفزمن الر

 ھ میں وفات پائی۔437آپ نے محرم 
 229حرم سنة سبع وثالثین وأربع مائةمفي ال 228ھ 437وكانت وفاته سنة  

بن عربی اسالمی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔اتیسرے  مفسرابن 

ھ 468 آپ ۔230ےبیلی ہشاال یاال ندلس العربی کا پورا نام محمد بن عبدہللا المعا فری

                                                                                                                                                                                     

؛ 419:  1، مفتاح السعادة؛ 298:  2، بغیة الوعاة؛ 41:  5، النجوم الزاهرة؛ 258ـ  257، طبقات ابن قاضي شهبة

 ؛ 85:  1، إیضاح المكنون؛ 261ـ  260:  3، شذرات الذهب؛ 55، إشارة التعیین

 471- 470:  2، هدیة العارفین

، قاھرہ:  مکتبة ابن تیمیہ، غایة النهایة فی طبقات القرآنھ(، 833محمد بن محمد بن یوسف الجزری)م  220 

 309:  2ھ، 1351

  591: 17،  سیراعالم البنالءالذھبي ،  221 

 179: 3،نفح الطیبأحمد بن محمد المقري ، 222 

 591: 17،  سیراعالم البنالءالذھبي ، 223 

 88ھ، ص 1406، قاھرۃ: مکتبة المھتدین، مدرسةالتفسیر فی االندلسمصطفی ابراہیم المشینی،  224 

 179: 3،نفح الطیبأحمد بن محمد المقري ، 225 

 633: 2،  الصلةابن بشکوال،  226 

 591: 17،  سیراعالم البنالءالذھبي ، 227 

 179: 3،نفح الطیبأحمد بن محمد المقري ، 228 

 59: 17،  البنالءسیراعالم الذھبي ، 229 

، رقم بغیة الملتمس؛ 591ـ  590:  2، الصلة؛ 73-- ـ71، مطمح االنفس؛  تفصیلی حاالت کے لیے دیکھیے 230 

تذكرة ؛ 125:  4، العبر؛ 297 -- 296:  4، وفیات األعیان،  255ـ254:   1، المغرب في حلي المغرب(؛ 179)

؛ 280-ـ  279:  3، مرآة الجنان؛ 330:  3، الوافي بالوفیات؛ 61:  2، دول اإلسالم؛ 1298 ـ-- 1294:  4، الحفاظ

النجوم ؛ 256 -ـ 252:  2، الدیباج المذهب؛ 107 --ـ 105، المرقبة العلیا؛ 229-ـ 228:  12، البدایة والنهایة

جذوة ؛ 166 ـ-- 162:  2للداوودي،  طبقات المفسرین؛ 35- 34للسیوطي،  طبقات المفسرین؛ 302:  5، الزاهرة

 43-ـ   25:  2، نفح الطیب؛  62:  3، أزهار الریاض؛ 160، المقتبس
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 پیدا ہوئے۔ان کے والد اشبیلیہ کے فقہاء میں میںبیلیہ اش میں اندلس کےمشہور شہر

سال 17اور   چلے گئے طبہپھر قر سے تھے۔ ابتدائی تعلیم مالوف میں حاصل کی
۔مکہ مکرمہ ، مصر ،شام ئےچلے گیے لمر میں اپنے والد کے ساتھ حج کے کی ع

مشاہیرعلماء اسالم سے خوب علم حاصل کیا اوریوں اور بغداد کا سفر کیا اور

 10۔تقریباً 231میں مہارت حاصل کی  دیگرعلومفقہ اور کے عالوہ  حدیث  تفسیراور 
اشبیلیہ واپس ہوئے ۔ اشبیلیہ میں قضاء کے عہدے سال کے بعد اپنے وطن مالوف 

ر قرطبہ آئےاور وہاں درس ھاور پ ں مشغول رہےکے ساتھ ساتھ درس و تد ریس می

 سال کی عمر میں 75 اس عالم بے بدل نے محضدیتے رہے۔ وتدرس کا فریضہ انجام
بیع بفاس في شھر ر یتوفي ابن العرب۔ئیوفات پا میں س  شہرکو فاھ 543ربیع الثانی

 232خر سنة ثالث وأربعین وخمس مائةاال

س میں انہوں نے ج ہے ،فقہی تفسیر ایک حکام القرآنبی کی تفسیر اابن العر
کر ذہوں۔وہ پہلے ان آیات کا حکام موجود امیں فقہی  نکی ہے جان آیات کی تفسیر 

فسیر ے کر اس کی تلآیت اور پھر ایک ایک  ںجن میں فقہی احکام  ہو ہےکرتا 

فقہی مسائل ہوتے ہوں ان کو ایک ایک کر کے بیان  ےہیں۔ اور آیات میں جتنکرتے 
اس لیے اپنی تفسیر میں مالکی موقف  چونکہ آپ مالکی فقہ سے متاثر ہیںکرتاہے۔

ے مالکی مسلک ر فقہی مذاہب کو رد کرتے ہیں چاہدیگاور جیح دیتے ہیں کو تر 

ترجیح بھی  مخالف مذہب کو اراپنے بھکبھی ککے دالئل کمزور کیوں نہ ہوں۔ہاں 
 ۔233دیتے ہیں

عجیب اتفاق تھا کہ آپ کے والد ابن حزم کے دوست تھے جب کہ آپ ابن 

۔مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بال کے خطیب، فقیہ 234حزم کے علمی حریف تھے
 اور محدث بھی تھے۔آپ کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں ؛

جمع في فنون العلم برع وكان فصیحا، بلیغا، خطیبا واشتھراسمه وكان  صنف و

رئیسا محتشما وافر األموال وكان ثاقب الذھن عذب اْلمنطق كریم الشمائل كامل السؤدد 

                                                             

 امام ذہبی نے آپ کا علمی سفر اور شیوخ کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے ؛231 

ْینَِبي  َوأَبِي َعْبِد ہللاِ الن ِعَاِلي     ٍد الزَّ َوأَبِي الَخطَّاِب اْبن البَِطِر َوَجْعَفر اْرتََحَل َمَع أَبِْیِه َوَسِمعَا بِبَْغدَادَ ِمْن ِطَراد بن ُمَحمَّ

اج َواْبن الطُّیُْوِري  َوَخْلق َوبِِدَمْشَق ِمَن الفَِقْیه نَْصر بن إِْبَراِھْیَم الَمْقِدِسي  َوأَبِي الَفْضِل بِن  الفَُراِت َوَطائِفَة َوببَْیت السَّرَّ

َمْیِلي   ي  بن َعْبِد السَّالَِم الرُّ َبِري  َوبِِمْصَر ِمَن القَاِضي أَِبي  الَمْقِدِس ِمْن َمك ِ ٍ الفَِقْیه الطَّ َوبِالحرم الشَِّرْیف ِمَن الُحَسْین بن َعِلي 

د بن َعْبِد ہللاِ بِن دَاُودَ الفَاِرِسي  َوَغْیِرِھَما َوتَفَقَّهَ بِاإِلَمام أَبِي َحاِمد الغَ اِلي  َوالفَِقْیه أَبِي بَكْ الَحَسِن الِخلَِعي  َوُمَحمَّ ٍر الشَّاِشي  زَّ

، َوَجَماَعة َوذَكََر أَبُو القَاِسِم اْبُن َعَساِكَر أَنَّهُ َسِمَع  ً ِمْن أَبِي البََرَكات َوالعاَلََّمة األَِدْیب أَبِي َزَكِریَّا الت ِْبِرْیِزي  بِِدَمْشَق أَْیضا

ْحمَ  ِن بن َصابر َوأَُخْوہُ َوأَْحَمد بن َسالََمةَ األَبَّار َورجع إِلَى األَْندَلُِس بن َطاُوْوٍس َوالشَِّرْیف النَِسْیب َوأَنَّهُ َسِمَع ِمْنهُ َعْبد الرَّ

الذھبي بَْیِت الَمْقِدس )فِي َسنَِة إِْحدَى َوتِْسِعْیَن َوأَْربَعِ مائٍَة قُْلُت َرَجَع إِلَى األَْندَلُِس بَْعدَ أَْن دفن أَبَاہُ فِي رحلته أَظُن  بِ 

 (197:  20، سیراعالم البنالء،

التفسیر و محمد حسین الزھوی،   ؛197: 20،  سیراعالم النبالء؛ الذھبی، 591:  2، الصلةابن بشکوال،   232  

 330:  2، المفسرون

 مذکور 233 

 مذکور 234 
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لي قضاء إشبیلیة فحمدت سیاسته وكان ذا شدۃ وسطوۃ فعزل وأقبل على نشر العلم و

 235 وتدوینه
پورا نام ابوبکرمحی  اسپین کے چوتھے مفسر قرآن ہیں۔آپ کا  ن علیبحمدم

علمی و ادبی اور تصوف کے تاہم  ن عبدہللا تھاباحمد ن بن محمد ب ن علیبالدین محمد

ہ میں یسرن عربی مبکے نام سے جانے جاتے ہیں ۔ ا "ن عربیبا" آپ حلقوں میں
سال  30وئے اور تقریباً ہ منتقل ہیسال کی عمر میں اشبیل8پیدا ہوئے اور  میںھ 560

شام  ،ل علم اور شیوخ سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد مصرہکے اقیام پزیر رہے ۔ یہاں 

، مکہ مکرمہ ، ایشیائے کوچک اور موصل گئے اور آخر میں دمشق میں مستقل 
۔امام ذہبی آپ کے 236ھ میں دمشق میں وفات پائی638۔آپ نےیر ہوئےذپطور پر قیام 

 ؛ بارے میں لکھتے ہیں

حمد بن علي  بن محمد بن أحمد مي الدین أبو بكر یرۃ محیة صاحب التوالیف الكثمالعال
اء رمي المرسي ابن العربي ذكیا كثیر العلم كتب اإلنشاء لبعض األمتائي الحاطال

د وأتھم وأنجد د وسافر وتجر   237بالمغرب ثم تزھ د وتفرد وتعب د وتوح 

التعداد مرید اور پیرو کا ر چونکہ آپ تصوف کے امام تھے اور آپ کے 
تھے۔ اس لئے آ پ "الشیخ االکبر" اور اسی طرح "عارف با هلل" جیسے القابات سے 

وحدۃ الوجود" کی وجہ سے بعض جاتے ہیں ۔ ان کے مشہور نظریہ " بھی یاد کئے

ں تک کہا ہے کہ اہل علم نے آپ کو خارج ازاسالم بتایا ہے بلکہ امام ذہبی نے تو یہا
میں کفر نہیں تو پھر کہیں بھی دنیا میں کفر موجود نہیں  کتاب "فصوص" اگر ان کی

لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم ہللا سے  238فإن كان الَ كفر فیه، فما في الدنیا كفرہے؛ 

دعا کرتے ہیں کہ ہللا عز وجل ان کی خطاؤں کو معاف کردیں اور ان سے درگزر 
 ؛کہفرماویں۔اور آخر میں یہ بھی فرماتے ہیں 

 ه تلك قبل الموت فقد فاز وما ذلك على ہللاتي الدین رجع عن مقاالیإن كان مح 

 239بعزیز
ابن عربی نے تصوف کے عالوہ دوسرے علوم وفنون میں بھی مہارت 

نیف لکھیں۔ دائرۃ المعارف آپ نے تمام علوم میں گرانقدر تصاحاصل کی تھی اور 

۔ان میں علم تفسیر پر لکھی گئی 240کے مطابق ابن عربی کی نصف تصانیف باقی ہیں
آپ کی تفسیر القرآن مشہور ہے جس میں آپ نے قرآن کریم کی تفسیر ایک الگ 

 انداز سے کی ہے۔

                                                             

 197: 20،   سیراعالم البنالءالذھبي ، 235 

 330:  2، التفسیر و المفسرونمحمد سید حسین الزھوی،  236 

 

 

 310: 16،  البنالءسیراعالم الذھبي ، 237 

 مذکور 238 

 301:  2، التفسیر و المفسرونمحمد سید حسین الذھبی،  239 

 301:  2مذکور،  240 
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ابو محمد عبدالحق بن عطیہ اندلسی  تفسیری ادب کی پانچویں شخصیت

ھ 481غرناطہ  میں لکھی۔آپ شہر یعنی تفسیرابن عطیہحرر الوجیزلماجنہوں نے ہے۔
حا صل کئے  کیونکہ آپ کے والد  میںاپنے گھر ہی ۔ ابتدائی علوم  241میں پیدا ہوئے

 لم تھے ۔پھر مشرق کی جانب  سفر کیا اوراگرامی ابوبکر غالب بن عطیہ ایک جید ع

ہ فقیایک بلند پایہ آپ  مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ کبار علماء سے فیض حاصل کیا۔ 
آپ  رکھتے تھے۔  ید طوٰلیب میں بھی ادعربی  دیث اور حنیزعلم تھے  بھی

 ۔242قہ میں وفات پائیر اندلس کے  شہر میںہجری  541نے

میں آپ کے بارے میں میط کے مقدمے ححرالبال ر یتفس ینپاابو حیان نے  
ض فیہ لتنقیح والتحریر؛لکھا ہے  243رجل من صنف فی علم التفسر وافضل من تعر 

کی وجہ سے علماء اندلس  "الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزالمحر ر " تفسیر آپ اپنی

اپنی  ابن جزی   اندلسی مفسر کی تفسیر کے بارے میںآپ میں ہمیشہ نمایاں رہے ہیں۔ 
 ؛میں فرماتے ہیں "التسھیل لعلوم التنزیل" تفسیر

اما ابن عطیہ فکتا بہ فی التفسیر  احسن التالیف و اعدلھا فانہ اطلع علی ٰ تالیف من  

، مسدد لنظر ، محا فظ علی  ۃکان قبلھا فھذبھا  ولخصھا و ھو مع ذالک حسن العبار
 244 ةالسن

ل مغرب ہتحریر کی وجہ سے اکی تفسیر اپنی طرز ابن خلدون کے مطابق ابن عطیہ 

کیونکہ یہ اپنی منہج کے لحاظ سے ۔245تھیل اندلس میں کافی پسند کی جاتی ہاور ا
  منفرد تھی۔

 مصنف نے مرویات پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ اس لئے یہاس تفسیر میں :جہمن

کرتا ہے۔ اور پھر ور کی نمائند گی کرتی ہے۔ وہ پہلے آیت ذکر اثمبالتفسیر تفسیر،
م انداز اس کا مفہوم بیان کرتاہے۔ اکثر ابن جریر کی تفسیر "جامع ہآسان اور عام ف

پر جرح  بار مرویات البیان" سے نقل کرتاہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کھ

عربی نی الفاظ کے معنی متعین کرتے وقت آہ کے بقول وہ قرین تیمببھی کرتا ہے۔ا
عار اور عربی عبارت پیش کرتا ہے۔ نحوی مسائل اور قراءات کے اختالفات کو شا

مخشری کی زن عطیہ اور ببو حیان نے اکہ ا ہے ۔یہی وجہ246بھی بیان کرتاہے

 میں کیا ہے ۔ تفسیروں میں موازنہ ان الفاظ
 247انقل واجمع واخلص و کتاب الزمحشری الخص واغوض  ةکتاب ابن عطی 

                                                             

؛ النباھی، 389، بغیة الملتمس؛ الضبی، 386: 2، الصلةابن بشکوال، آپ کے حاالت کے لیے دیکھئے ؛  241 

 109، تاریخ قضاة االندلس

  301:  2، المفسرونالتفسیر و محمد سید حسین الذہبی،  242 

 170:  1ھ، 1420، بیروت: دارالفکر، البحر المحیطابو حیان محمد بن یوسف،  243 

 20: 1ھ، 1416دار االرقم، طبعہ اولی،  ة، بیروت: شرکالتسهیل لعلوم التنزیلمحمد بن احمد ابن جزی،  244 

 439، ص مقدمہعبد الرحمن ابن خلدون،  245 

 172: 1،التفسیر والمفسرون 246 
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تھے کہ ابن عطیہ کی تفسیر امام زمخشری کی الکشاف  ہ فرماتے ین تیمباس طرح ا

 سے بہتر ہے؛
خیر من تفسیر الز مخشری  واصح نقالوبحثا وابعد عن البدع وان  ةتفسیر ابن عطی 

  248بل لعلہ ارجح ھذہ التفاسیربل ھو خیر منہ بکثیر  اشتمل علی بعضھا

ہسپانوی مفسرین میں امام قرطبی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔امام قرطبی کا 
نصاری الخزرجی القرطبی ہے۔ محمد بن احمد بن ابوبکر فرح اال پورا نام ابو عبد ہللا

قرطبہ شہر کی طرف نسبت کی وجہ سے قرطبی کہالئے اور اسی سے معروف 

ہوئے۔آپ قرطبہ  میں پیدا ہوئے اور وہیں پہ پھلے بڑھے اور وہیں پہ تحصیل علم 
کی ابتداء کی۔ آپ کی تاریخ پیدائش نامعلوم ہے، ڈاکٹر مصطفٰی ابراہیم تحقیق کرتے 

ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی والدت کے متعلق تاریخ میں کوئی اشارہ نہیں ملتا، ہاں 

 ۔  249یںالبتہ تاریخ وفات پر سبھی متفق ہ
 امام مقری آپ کی علمیت اور عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں؛

وله تصاینف مفیدۃ تدل على كثرۃ اطالعه  وكان متفننا متبحرا في العلم كان شیخا فاضال

 250ووفور علمه منھا تفسیر القرآن ملیح إلى الغایة اثنا عشر مجلداً 
 میں یوں رقمطراز ہیں ؛امام ذہبی تاریخ االسالم میں آپ کے بارے 

بكر ابن فرح اإلمام القرطبي إما متفنن متبحر  یالعال مة أبو عبد ہللا محمد بن أحمد بن أب

 251 في العلم له تصانیف مفیدۃ تدل على كثرۃ اطالعه ووفور عقله وفضله
امام قرطبی کی تفسیر الجامع ال حکام القرآن کی خوبیوں کے بارے میں ابن فرحون 

 راز ہیں۔اس طرح رقمط

 اجل التفاسیر واعظمھا نفعاًو اسقط منہالقصص والتواریخ واثبت غوضھااحکام ھومن
 252وذکر القراءات و االعراب الناسخ والمنسوخ ةدل باطاالنالقرآن واست

امام قر طبی نے خود اپنی تفسیر کے مقدمہ میں سبب تالیف ، شرائط ، اور 

تفسیر  تفصیل سے بیان کی ہیں ۔ امام قرطبی کے نزدیک انہوں نے تفسیر  ہطریق
کے نکات،لغات ، اعراب، قراءات کے ساتھ ساتھ گمراہ فرقوں پر رد کیا ہے   اور 

ان کے قائل اور احادیث کے مصنفوں کے نام ذکر کئے ہیں    ،جو اقوال نقل کئے ہیں

کسی آیت میں حکم یا  زیادہ  اور جو واقعات ضروری تھےوہ بیان کئےہیں۔ اگر
احکام ہو تو ان کو بیان کیا اور ان کی وضاحت کی  ہے۔اور اگر احکام نہ ہو تو 

                                                             

 53: 1ء، 1980، بیروت: دار مکتبة الحیاۃ، مقدمة فی اصول التفسیراحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة،  248 

 

ھ، ص 1406، بیروت: موسسة الرسالة، طبعہ اولی، مدرسة التفسیر فی االندلسمصطفی ابراہیم المشینی،  249 

98 

 211: 2، نفح الطیب 250 

ء، 2003، بیروت:  دار الغرب االسالمی، طبع اولی، ریخ االسالم و وفیات المشاہیرتامحمد بن احمد الذھبی،251 
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۔امام قر طبی کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 253صرف تفسیرو تاویل بیان کیاہے

پہلے شان نزول اور پھر اختالف قراءات اور وجوہ اعراب بیان کرتا ہے اور کتب 
استشھاد کرتے ہیں۔اسی طرح وہ باطل فرقوں پر رد بھی کرتے ہیں لغت سے بکثرت 

۔اسی طرح امام قر طبی تفسیر اور احکام  القرآن کے سلسلے میں اپنے اسالف کی 

مرویات بیان کرتا ہے اور ہر قول کے قائل کا صراحت کرتے ہیں۔چنانچہ وہ  طبری 
مالکی مسلک سے  ۔ امام قرطبیبی ، اور جصاص کے حوالے دیتے ہیں، ابن العر

۔امام مقری 254متاثر ہیں مگر اپنی کتاب میں کسی قسم کے تعصب سے کام نہیں لیا 

وتوفي بمنیة ابن خصیب لیلة االثنین التاسع آپ کی وفات کے بارے میں لکھتے ہیں؛ 
 255ودفن بھا رحمه ہللا تعالى 671من شوال سنة 

انہوں نے محمد بن احمد آٹھویں صدی ہجری کے ہسپانوی مفسر ہیں 

تحریر کی۔آپ کا پورا نام ابو القاسم محمد بن احمد بن التسھیل لعلوم التنزیل تفسیر
ھ میں پیدا ہوئے ، بہت 693جزی  الکلبی المالکی  الغر ناطی ہے۔آپ غرناطہ میں 

 ۔ آپ کے بارے میں مقری لکھتے ہیں؛256بڑے فقیہ، محدث، مفسر قرآن تھے

 للتفسیر ةحفظل و قراءات و ادب و حدیث وفقہ واصو ةمشارکا فی فنون من عربی
 257ۃحسن المجلس ممتع المحاضر ةللکتب ملوکی الخزان ةمستو عبا لالقوال جماع

ھ میں ہللا کو پیارے ہوگئے۔ مصنؒف نے خود اپنی 741طریف کی لڑائی میں 

ج بیان کی ہیں۔فرماتے ہیں کہ میں اپنی تفسیر کے مقاصد اور منہ تفسیر کے مقد مہ
کتاب میں بڑا علم آسان انداز میں جمع کیا ہے اور نکات اور فوائد ذکر  میں نے اس

کئے ہیں اور مشکالت کی توضیح کی ہے اور مفسرین کے اقوال کی تحقیق کی ہے 

 ۔258کہ ان میں کون سا صحیح اور کون سا راجح اور مرجوح ہے
اندلس کا ایک اور مشہور مفسر ابوحیان ہیں جوتفسیرالبحر المحیط کے 

ہیں۔ان کا  پورا نام اثیرالدین ابوحیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن   مصنف

ھ میں غرناطہ میں پیدا ہوئے۔ یہاں کے علماء اور شیوخ 654حیان الغرناطی ہے۔آپ 
سے کسب فیض کیا اور پھر اندلس اور افریقہ کے بہت سے علماء سے علم حاصل 

تھا جس کے بارے میں صفدی ذکر  کیااور حدیث کا سماع کیا۔مطالعہ کا بے حد ذوق

 کرتے ہیں؛
 259علی غیر ذالکاو ینظر فی کتاب ولم ارہ  قط اال یسمع او یشتغل او یکتب ہلم ار
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 طبقات المفسرین میں الداؤودی آپ کی علمیت کا ذکر کرتے ہیں؛

 260وادیبہ ہ ومقرءہ و مورخہو مفسرہ ومحدثحوی عصرہ ولغویہ انہ کان ن 
وفات پاگئے۔ابو حیاؒن کے بقول اس نے اپنی تفسیر ھ کو 745آپ مصر میں 

البحرالمحیط میں یہ نہج اختیار کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے مفرد الفاظ کے لغوی 

تحقیق بیان کرتے ہیں اور پھر نحوی بحث کر تے ہیں۔اس کے بعد وہ تفسیرشروع 
ان کرتے ہوئے اسباب نزول بیان کرتا ہے اور پہلی آیت سے ربط اور مناسبت بی

کرتا ہے اور ناسخ  و منسوخ بیان کرتا ہے اور متقدمین اور متاخرین کے آراء بیان 

کرتا ہے۔ اور کالم میں تکرار سے اجتناب کرتا ہے کہ اگر ایک لفظ پہلی دفعہ آئے 
تو اس کے حوالے سے پوری بحث کرتے ہیں  کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑتے۔  لیکن 

ی تفسیر بیان نہیں کرتے ۔احکام شرعیہ میں جب یہی لفظ پھر آجائےتو پھر اس ک

چاروں فقہاء کے اقوال نقل کرتا ہے مگر دالئل بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح تصوف 
۔ابو حیان اپنی کتاب میں ایسی بحث سے 261کے اقوال  بھی مختصرا ذکر کرتا ہے

اجتناب کرتے ہیں جس کا اسالم سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو ، اس لئے فرماتے 

 ں؛ہی
من مد لوال تھا فی  ة، المخرجین اال لفاظ العربیةوترکت اقوال الملحدین الباطنی

،الی ھذیان افتروہ علی ہللا وعلی علی کرم ہللا وجھہ، وعلی ذریتہ،ویسمونہ علم ةاللغ

 262التاویل

شری کی تفاسیر سے کافی اقوال نقل اپنی تفسیر میں ابن عطیہ اور زمخ ابو حیان نے

ی مسائل اور اعراب کے وجوہ  میں دونوں متقدم مفسرین پر تنقید کئے ہیں اور نحو

بھی کی ہے۔یہ وہی تفاسیر ہیں جو بہت مشہور ہیں ان کے عالوہ بھی کئی تفاسیر 
 ۔263اور مفسرین اندلس میں ہوگزرے ہیں

علم تفسیر کی طرح سر زمین اندلس میں علم حدیث بھی اہل علم کی توجہ 

میں مسلمانوں کی آمد دوسری صدی ہجری میں ہوئی اس کامرکز رہا ۔ چونکہ اندلس 
لئے یہاں علوم وفنون بھی تاخیر سے شروع ہوئے، مگر پھر بھی علم حدیث کی 

لفین کی حیات ہی میں اندلس پہنچ ان کے مؤ تدوین کے زمانے میں ہی اکثر کتابیں

گئی تھیں۔ یوں اندلس میں علم تفسیر کی طرح علم حدیث کے حصول کے لیے  
دلسی مسلمان بے تاب ہونے لگے۔کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قرآن کے بغیر دونوں ان
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جہانوں کی کامیابی ممکن نہیں اور حدیث کے بغیر قرآن فہمی اور اسالم کی اصل 

معنوں میں پیروی ناممکن ہے اس لیے انہوں نے حدیث کے علم کو بہت زیادہ 
میں علم حدیث کا درس شروع  ترجیح دی اور اندلس میں جابجا مساجد اور مدارس

کروایا۔اس سلسلہ میں کئی نامور خلفاء اندلس نے بھی بذات خود اس میں دلچسپی 

ظاہر کی اور اس  مبارک علم کو عام کرنے کی ہرممکن کوشش کی جن کی تفصیل 
بہت طویل ہے۔تاہم یہاں پر صرف ان چند گنے چنے محدثین کے حاالت زندگی درج 

زیادہ مشہور ہیں وگرنہ ان محدثین کی تفصیل بھی کافی کئے جاتے ہیں جو بہت 

طویل ہے۔   اندلس میں سب سے پہلےحدیث کو متعارف کروانے کے بارے میں  
اندلس کے مشہور مورخ ابن الفرضی لکھتے ہیں کہ صعصعۃ بن سالم شامی وہ 

پہلے محدث ہیں ،جنہوں نے اندلس میں حدیث کو متعارف کیا۔ امام اوزاعی کے 

ہیں اور ان  کے عالوہ  وہ دوسرے شامی علماء سے روایت کرتے ہیں  شاگرد
۔مزید لکھتے ہیں کہ ابو سعید   264،اندلس کے مفتی اور جامع قرطبہ کے امام تھے

بیان فرماتے ہیں کہ محدث صعصعہ بن سالم مصر  آئے اور پھر اندلس تشریف 

ھ میں 192آپ نےالئے، تو  ان کے ساتھ اندلس میں حدیث  کا علم متعارف ہوا۔ 
۔ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اندلس میں امام اوزاعی 265انتقال فرمایا 

 ۔ 266کے مذ ہب کو متعارف بھی  آپ نے کیا ہے

اندلس کے اولین محدث کے طور پر دوسرا نام معاویہ بن صالح  کا ہے ۔ آپ 
اد حمص کے رہنے والے تھےآپ مشہور محدث اور بڑے بڑے محدثین کے است

تھے۔بخاری کے عالوہ باقی تمام صحاح ستہ میں آپ کی روایات موجود ہیں۔عبد 

الرحمن بن معا ویہ کے اندلس آنے  سے پہلے آپ  اندلس آئے اور اشبیلیہ میں قیام 
کیا۔اندلس کے خلیفہ اول  عبد الرحمن بن معاویہ الداخل نے آپ کو اپنے دربار کا 

شہرت اندلس میں ایک قاضی کی تھی آپ  ۔معاویہ بن صالح کی267قاضی بنادیا تھا

جب اہل مغرب طلب علم کیلئے مشرق  ،کی بطور محدث  اس وقت  پہچان ہوئی
چلے گئے ۔ تب انہیں پتہ چال کہ مشرق کے علماء معاویہ بن صالح کی روایات 

 ۔سننے اور ان کے اصول جاننے کیلئے  اندلس جانے کی خواہش رکھتے تھے

 قرطبہ لکھتے ہیں؛چنانچہ صاحب کتاب قضا ۃ 
بن صالح  قلت ال قال وما منعکم من ذالک  ةقال لی یحی بن معین جمعتم حدیث معاوی

 268 اضعتم وہللا علما عظیما  لدا  لم یکن اھلہ یو مئذ اھل علم قالقدم  ب قلت 
 اسی طرح الخشنی لکھتا ہے؛

                                                             

الخانجی،  ة: مکتبۃ، قاھرللعلم باالندلس ةتاریخ العلماء والرواھ(، 403عبد ہللا بن احمد ابن الفرضی )م  264 

 240:  1ء، 1988

ء، 1966، ة: الدار المصریۃ، القاھراهل االندلس ةالمقتبس فی ذکر وال ةجذوء(، 488محمد بن فتوح الحمیدی) 265 

1  :244 

 240:  1، للعلم باالندلس ةتاریخ العلماء والرواھ(، 403عبد ہللا بن احمد ابن الفرضی )م  266 

 211:  10ھ، 1326، ةالمعارف النظامی ۃدائر ة، الھند: مطبعتهذیب التهذیباحمد بن علی ابن حجر،  267 

 50ء، ص1979، ةثانی ة: دار الکتاب المصری، طبعۃ، قاھرقرطبہ ةقضاالقروی الخشنی،  268 
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بن صا لح بالعراق اعز  ةحدیث معاویقال محمد بن عبد المک بن ایمن :  ورایت 

 269شیء
 محمد بن وضاح کہتے ہیں ؛

حد ثنی یحی بن یحی قال اول من دخل اال ندلس با لحد یث معا ویہ بن صالح 

 270المحصی
 ھ میں آپ نے وفات پائی۔امام مزی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ؛158

بد الملك قدم مصر وخرج إلى األندلس فلما دخل عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام بن ع

بن مروان األندلس وملكھا اتصل به فأرسله إلى الشام في بعض أمرہ فلما رجع إلیه من 
الشام والہ قضاء الجماعة باألندلس روى عنه من أھل مصر واألندلس جماعة وكان 

 271خروجه من حمص سنة خمس وعشرین ومئة وتوفي سنة ثمان وخمسین ومئة

طبہ کے رہنے والے تھے۔ امیر غازی بن قیس کی کنیت ابو محمد تھی۔ قر
عبدالرحمن بن معاویہ کے زمانے میں بال دمشرق کا سفر کیا اور براہ راست امام 

مالک بن انس سے موطا پڑھی۔اسی طرح امام  اوزاعی سے سماع کیا۔ پھر اندلس 

 واپس آئے اور درس وتدریس میں مشغول ہوئے۔ابن الفرضی لکھتے ہیں:
سلت، ولوال ان عمر بن عبد العزیز قالہ ما قلتہ وما قالہ عمر منذاغت ةوہللا ما کذبت کذب 

 272فخرا  و ال ریاء وال قالہ اال لیقتدی بہ

اہل اندلس کو سب سے پہلے امام مالک کے موطا سےمتعارف کرانے واال غازی  
 بن قیس ہے۔

  273نافع و موطا مالک  الی اال ندلس ۃاد خل قراءوھو اول من 

 ۔274ھ میں وفات پاگئے 199عالمہ ذھبی کے مطابق آپ 
زیاد بن عبدالرحمن بن زہیر بن ناشرہ بن لوذان بن احطب بن حارث بن وائل 

لخمی کی کنیت ابو عبد ہللا ہے، لقب شبطون ہے۔آپ نے امام مالک سے موطا سنی۔ 

 آپ نہایت متقی اور ال یعنی سے بچنے والے  عالم دین تھے ۔ ایک دفعہ ایک خط
میں کسی نے پوچھا تھا کہ میزان کے پلڑے قیامت کے دن سونے کے ہونگے کہ 

چاندی کے۔تو جواب میں  حدیث لکھی کہ "ایک شحص کے اسالم کی خوبیوں میں 

شام بن حکم نے آپ کو قا ضول باتوں سے پر ہیز کرے"۔ امیر ہسے یہ ہے کہ وہ ف
کے مطابق موطا ضی بنانے کی کوشش کی مگر آپ نے انکار کیا۔قاضی عیاض 

                                                             

 51مذکور، ص 269 

 51مذکور، ص 270 

 186:  28ھ، 1400، بیروت: مؤسسة الرسالة، تهذیب الکمالیوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي،  271 

 387:  1، تاریخ العلماءابن الفرضی،  272 

 77:  8ء، 2006: دارالحدیث، ۃ، القاھرسیر اعالم النبالءمحمد بن احمد الذھبی،  273 

 مذکور 274 
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ھ 194ھ   یا  193امام مالک کو سب سے پہلے آپ ہی اندلس میں زیاد لے آئے۔وہ 

 ۔275ھ میں فوت ہوگئے199کو وفات پاگئےاور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 
بن عباس بن   ةابو مروان عبد الملک بن حبیب بن سلمان بن ہارون بن جاھم

مالکی ہے۔یہ امام مالک کی زندگی میں مرداس السلمی العباسی االندلسی القر طبی ال

امام مالک  ھ کے بعد پیدا ہوئے اس لیے کہاجاتا ہے کہ آپ نے  آخری عمر میں170
۔اندلس میں غازی بن قیس اور صعصعہ بن سالم سے 276سے مدینہ میں مالقات کی

علم حاصل کرنے کے بعد  تحصیل علم کیلئے مشرق کا رخ کیا اور حج کی سعادت 

اور امام مالک کے ساتھیوں سے علم حاصل کیا اور پھر واپس قر طبہ کی ۔ لیث  
 ے۔ئآ

وکان حافظا للفقہ نبیال،اال انہ لم یکن لہ علم بالحدیث وال یعرف صحیحہ من سقیمہ  

 277اکثر روایتہ ۃذکر عنہ انہ کا ن یتسھل فی سماعہ  ویحل علی سبیل اال جاز
 میں  لکھتے ہیں ؛ فح الطیب"کے بارے میں اپنی مشہور کتاب "ن امام مقری آپ

الفقیه العالم أبو مروان عبد الملك بن حبیب الس لمي أي شرف ألھل األندلس ومفخر وأي 

 ً  278 بحر بالعلوم یزخرخلدت منه األندلس فقیھاً عالما
محمدبن عمر بن لبابہ فر ماتے ہیں کہ ابن حبیب عالم اند لس ،یحی بن یحی عاقل 

۔ابن بشکوال کے مطابق جب سحنون کو 279فقیہ اندلس ہیںاندلس اور عیسی بن دینار 

 عبد الملک بن حبیب کی وفات کی خبر دی گئی تو فرمایا؛
 280مات عالم اال ندلس! بل وہللا عالم الدنیا

 ابن عبدالبر فرماتے ہیں؛

ابن حبیب اول من اظھر الحدیث باال ندلس وکان ال یفھم طرقہ، ویصحف االسماء 
 281اھل زمانہ ینسبونہ الی الکذب وال یرضونہویحتج بالمناکیر فکان 

کا شکار تھے ،  282لیکن ابن حبیب دانستہ جھوٹ نہیں بولتے تھے ۔بلکہ تصحیف

 ۔283بعض حضرات نے آپ کو ضعیف کہا ہے جس کی وجہ سے

                                                             

- ـ  116:  3ء، 1981، ةفضال ة، المغرب: مطبعترتیب المدارک وتقریب المسالکعیاض بن موسی القاضی،  275 

122  

 6: 2، نفخ الطیب 276 

 484:  9، سیر اعالم النبالء 277 

 6:  2، نفخ الطیب 278 

 

 382:  3، ترتیب المدارک 279 

 258:  17،تاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر ھ(،748محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي)المتوفى:  280 

 485:  9، سیر اعالم النبالءالذہبی،  281 

کرنا۔ تصحیف اصل میں حدیث مصحف  سے ماخوذ ہے جس کے معانی ہیں پڑھنے اور لکھنے میں غلطی  282 

اصطالح میں وہ حدیث جس میں سند اور متن کی صورت تو بدستور باقی رہے مگر نقطوں میں تبدیلی کے ساتھ 

 (238 ،  الہور: مکتبہ قدوسیہ، صالتحدیث فی علوم الحدیثعبد الرؤف ظفر ،) ثقہ کی مخالفت ہو جائے۔

 485:  9، سیر اعالم النبالء  283 
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تیسری صدی ہجری کے محدث  یحیٰی بن یحیٰی اللیثی اندلس کے معروف 

آپ  کا شجرہ نسب یہ ہے؛ یحی بن محدث ہوگرزے ہیں۔ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ 
ھ میں پیدا 152یحی بن کثیر بن وسالس بن شمال بن منغیا یا  اللیثی القرطبی۔آپ 

۔آپ نسال بربر تھے۔آپ کے دادا نے قرطبہ میں 284ھ میں وفات پاگئے234ہوئے اور 

سکونت اختیار کی۔قرطبہ میں  زیاد بن عبد الرحمن سے موطا امام مالک سنی ۔پھر 
رق کا سفر کیا اور مکہ میں سفیان بن عیینہ ، مصر میں لیث بن سعد سے بال د مش

۔اور مدینہ میں جاکر خوود امام مالک سے مؤطا سنی۔امام مالک کی 285سماعت کی

صحبت میں طویل عرصہ تک رہے ۔امام مالک آپ کو عاقل اندلس کہتے 
اندلس  ۔اندلس واپسی پر درس وتدریس شروع کی اور عیسی بن دینار کے بعد286تھے

کے مفتی بنے ۔ اندلس میں فقہ مالکی کی تر ویج کی اور مالکی مذہب پھیالیا۔ابن 

 الفرضی نے لکھا ہے کہ احمد بن خالد آپ کے بارے میں کہتے ہیں :
وعظم القدر و  ۃظوحلم یعط احد من اھل العلم باال ندلس  منذدخلھا االسالم من ال

 287الذکر ما اعطیہ یحیی بن یحیی ةجالل

 بابہ فرماتے ہیں :ابن ل
 288فقیہ اال ندلس عیسی  وعالمھا ابن حبیب و عاقلھا یحیی  بن یحیی

 ابن بشکوال لکھتے ہیں:

فی سمتہ وھیئتہ ونفسہ و مقعد ہ ھیئات ذ وانہ اخ ،ۃان یحیی بن یحیی کان مجاب الدعو

 289مالک

، سعید بن عبدالملک، مطرف بن قیس، بقی بن مخلد، محمد بن وضاح، سعید بن نمیر 

یوسف بن یحٰی االزدی جیسے جبال العلم آپ کے شاگرد تھے۔آپ نے کئی ایک 

تالیفات کیں جن میں غریب الحدیث، کتاب حروب االسالم، مصابیح الھدٰی، فضائل 

الصحابہ، کتاب الجامع، طبقات الفقہاء من الصحابۃ والتابعین، الواضحۃ اور مؤطا امام 

اں امام مالک کی جو موطا موجود ہے وہ مالک کی شرح زیادہ مشہور ہیں۔ ہمارے ہ

 ۔290ھ میں ہوا238یحی بن یحی کی روایت کردہ ہے۔آپ کا انتقال رمضان 

ہسپانوی محدث بقی بن مخلد بن یزید تیسری صدی ہجری کے ممتاز محدثین 

۔ لقب شیح االسالم ہے اور کنیت ابو عبدالرحمن ہے۔رمضان 291میں سے ایک تھے
                                                             

نفح ؛ 685:  2، الملتمس ةبغی؛ 431، ص تاریخ علماء االندلس؛ 382،  ۃجذوتفصیل کے لیے دیکھیے؛  284 

  229:  2، الطیب

 517:  8مذکور، 285 

 383:  3، ترتیب المدارک 286 

 177:  2، تاریخ العلماءابن الفرضی،  287 

 177:  2مذکور، 288 

 12:  2، نفخ الطیب 289 

، الدیباج؛ 685:  2، الملتمس ةبغی؛ 431، ص تاریخ علماء االندلس؛ 382،  ةجذوتفصیل کے لیے دیکھیے؛  290 

  229:  2، نفح الطیب؛ 431ص 

 آپ چونکہ بہ یک وقت محدث اور مفسر تھے، اس لیے آپ کے حاالت پیچھے فصل میں بھی ہوگزرے ہیں۔ 291 



84 
 

۔ ابتدائی تعلیم قرطبہ میں حاصل کیا۔ مشہور 292پیدا ہوئےھ کو قر طبہ میں 201میں 

فقیہ اور محدث محمد بن یحیی المعافری سے استفادہ کیا ۔ پھر مشرق کی طرف سفر 

کیا اور حرمین ،شام ، مصر ،جزیرہ، بصرہ ، کوفہ، خراسان اور عدن کے علماء 

کی اور  علماء سے مالقات 284۔ابن الفرضی کے مطابق آپ نے 293سے استفادہ کیا

حدیث سنی۔ ابوبکربن ابی  شیبہ کے "مصن ف" کو  اندلس لے آئے اور انہی کی 

۔اسی طرح آپ نے امام 294کوشش سے مصنف ابن ابی شیبہ اندلس میں متعارف ہوا

احمد بن حنبل سے بھی استفادہ کیا۔جب آپ اپنے علمی سفر سے واپس اندلس 

تھی۔ مگر جب آپ نے فتوی پہنچے، تو اس وقت اندلس میں فقہ مالکی پھیل چکی 

دینا شروع کیا اور نئی کتابیں جو پہلے اندلس میں نہیں آئے تھے ، تو اس پر 

دوسرےعلماء ناراض ہوئے۔ تو اس وقت کے امیرمحمد بن عبد الرحمن بن حکم کے 

حکم پر تمام علماء نے بقی بن مخلد کے پاس موجود تمام تالیفات کا مطالعہ کیا ۔ جس 

 ہا اور پھر امیر نے حکم دیا :کو انہوں نے سرا

 295انشر علمک وارو ما عند ک واجلس للناس ینتفعوا بک

۔ حمید ی کے بیان کے مطابق وہ حافظ 296ھ میں قرطبہ میں وفات پائی276آپ نے 

 حدیث ، ائمہ دین ،مستجاب الدعوات اور زہاد و صالحین میں سے تھے۔ آپ نے کئی

الکبیر" ہے۔ اور دوسری اہم تصنیف التفسیر تالیفات کئے جن میں سب سے اہم "

۔اس کے عالوہ آپ کی ایک اور تالیف بھی ہے۔جس میں 297"المسند الکبیر " ہے

انہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کے فتاوی جمع کئے ہیں۔ جس کے بارے میں ابن 

حزم کا قول ہے کہ بقی بن مخلد اس مصنف کی تر تیت و تصنیف میں مصنف ابی 

ور مصنف عبد الرزاق اور مصنف  سعید بن منصور پر سبقت لے بکر بن ابی شیبۃ ا

 ۔298گئے ہیں

محمد بن وضاح بقی بن مخلد کے ہم عصر تھے ۔ آپ کی کنیت ابو عبدہللا ہے عبد 

الرحمن بن معا ویہ کے مولی تھے ۔ آپ نے مشہور محدث یحیی بن معین کے عالوہ 

ی اویس اور یعقوب  بن کا زھیر بن عباد، حر ملہ ، محمد بن رمح، اسماعیل  بن اب

 ۔حافظ ذھبی نے میزان اال عتدال میں لکھا ہے:  299سب سے استفادہ  کیا

                                                             

 518:  2مذکور، 292 

 107:  1،تاریخ العلماءابن الفرضی،  293 

 108:  1مذکور،  294 

 11:  1ء، 1966، ة: دار المصریۃ، القاھراالندلس ةالمقتبس فی ذکر وال ةجذومحمد بن فتوح الحمیدی،  295 

 518:  2، نفح الطیب 296 
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 177:  1مذکور، 298 
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محمد بن وضاح القر طبی االحافظ  محدث اال ندلس مع بقی بن مخلد اخذ عن اصحاب 

 ۔300 مالک و اللیث و روی علما  جما

 ابن الفرضی لکھتے ہیں :

عن العباد ور  ةکثیرالحکا ی ،متکلما علی عللہکان عالما با لحدیث بصیرا  لطر قہ و  

نفع ہللا اھل اال ندلس بہ  وکان ابن الجباب   ،متعففا ،علی نشر العلم صبورا ،زاھدا ،عا

یعظمہ ویصف عقلہ و فضلہ و ال یقدم علیہ احداغیر انہ ینکر  ردہ لکثیرمن  الحد 

  301یث

 عالمہ ذھبی کے بقول؛

 302ھو صدوق فی نفسہ راس فی الحد یث 

 ۔303ھ میں  وفات پائی287آپ نے

قاسم بن  محمد بن قاسم  بن محمد بن سیار االندلسی کی کنیت ابو محمد ہے۔آپ 

 ھ میں قرطبہ شہر میں پیدا ہوئے۔آپ کے بارے میں عالمہ ذھبی فرماتے ہیں :220

غطی معرفتہ بالحدیث براعتہ فی الفقہ والمسائل و فاق اھل العصر وضرب بامامتہ 

 304 الی مذھب الشافعی وبصرہ بہ ةمیل ۃقلد احدا مع قویالمثل و صار اماما مجتھدا ال 

امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر میں قاسم بن محمد اور احمد بن 

۔آپ 306آپ ایک بلند پایہ محدث اور فقیہ تھے۔305الجباب سے زیادہ کوئی فقیہ نہیں ہے

نے الرد علی المقلدۃ، خیرالواحد، االیضاح جیسی گرانقدر کتابیں تصنیف کیں۔آپ کی 

 ۔307ھ میں ہوئی278ھ یا 277وفات 

محمد بن عبد السالم بن ثعلبہ سرزمین اندلس کے ایک اور مشہور محدث 

ہیں۔محمد بن عبد السالم کی کنیت ابو عبد ہللا تھی ۔ قرطبہ کے  ھ(288القرطبی )م

سال تک علم حدیث کے طلب میں  25رہنے والے تھے۔مشرق کا سفر کیا اور تقریبا 

گھومتے رہے۔ پھر اندلس واپس آکر درس حدیث میں مشغول ہوئے۔حدیث میں 

ی کے مطابق مہارت کے عالوہ ادب اور جا ہلی شعر سے بھی تعلق تھا ۔ ابن الفرض

مصر اور بصرہ کے علماء سے استفادہ کیا ۔ بہت سارے ائمہ کے روایات کے ساتھ 

                                                             

 59:  4ء، 1963و النشر،  ةللطباع ة، بیروت: دار المعرفمیزان االعتدال فی نقد الرجالمحمد بن احمد الذھبی،  300 

 18:  2،تاریخ علماء االندلسابن الفرضی،  301 

 59:  4، میزان االعتدال فی نقد الرجالالذھبی،  302 

 19:  2،تاریخ علماء االندلسابن الفرضی،  303 

 328:  13،  سیر اعالم النبالء 304 

 163، ص2ء،ج1998، ةالعلمی، بیروت: دار الکتب الحفاظ ةتذکرمحمد بن احمد الذھبی،  305 

 327:  13، سیراعالم النبالءامام ذہبی،  306 

 399:  1،تاریخ علماء االندلسابن الفرضی،  307 
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اندلس داخل ہوئے۔ اسی طرح عربی لغت اور جاہلیت کی شاعری بھی اندلس لے کر 

 ۔308آئے

 ابن الفرضی لکھتے ہیں : 

منقبضا عن السلطان وارادہ  ،انوفا ،کان فصیح اللسان جزل المنطق وکان صارما

اشفاق ال  ةرض ابایمیر محمدعلی القضاء فابی وقال ابیت کما ابت السموت و االاال

   309عصیان ةابای

 ۔310ھ میں انتقال کر گئے286یہ عظیم محدث 

محمد بن فطیس بن واصل المغافقی اند لس کے شہر البیرہ کے مشہور محدث 

تھے۔بقی بن مخلد، محمد  بن وضاح اور یوسف بن یحیی جیسے محدثین  ھ(319)م

اندلس سے استفادہ کیا اور پھر مشرق کا سفر کیا اور مکہ مکرمہ ، مصر اور 

طرابلس کے علماء سے علم حاصل کیا۔حمیدی فرماتے ہیں کہ آپ عالم بالحدیث تھے 

 ۔ابن فرضی نے فرمایا ؛311اور رجال پر بھی گہری نظر تھی

 312نبیال ضابطا لکتبہ تفقہ فی روایتہ صدوقا فی حدیثہ کان

اہل علم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اندلس کو علم حدیث سے سیراب 

۔آپ 313کرایا کیونکہ ذہبی آپ کو محدث االندلس کے خطاب سے نوازتے ہیں

 ۔314ھ میں انتقال فرمایا319نے

تھی۔ اندلس میں بقی بن  احمد بن خالد کی کنیت ابو عمر تھی اور لقب الحباب

مخلد ، محمد بن وضاح، قاسم بن محمد اور محمد بن عبد السالم الخشنی سے استفادہ 

کیا۔ اس کے بعد مشرق کا سفر کیا اور مختلف شہروں میں علماء سے استفادہ کیا۔ 

 اندلس آکر حدیث اور فقہ کے امام بن گئے۔آپ کے بارے میں حمیدی کا بیان ہے:

 315للحدیث مکثرا ةا، و روایظا متقنکان حاف

 ابن الفرضی لکھتے ہیں؛

 316 ۃمدافع فی الفقہ والحدیث والعباد کان امام وقتہ غیر

 امام ابن عبدالبر آپ کے بارے میں کہتے ہیں؛

 317ةرا قوي المعرفاحلیما كثیر التالوۃ لیال ونھ كان وقورا
                                                             

، الدیباج؛ 667:  2، الملتمس ةبغی؛ 448، ص تاریخ علماء االندلس؛ 382،  ةجذو؛ تفصیل کے لیے دیکھیے 308 

  266:  2، نفح الطیب؛ 431ص 

 17:  2، االندلس تاریخ علماءابن الفرضی، 309 

 17-16:  2مذکور،  310 

 84، ص المقتبس ةجذو 311 

 324، ص تاریخ علماء االندلس 312 

 802:  2، الحفاظ ةتذکرذہبی،  313 

 101:  1، االعالمالزرکلی،  314 

 121:  1، المقتبس ةجذوحمیدی،  315 

 42:  1، تاریخ علماء االندلسابن الفرضی، 316 
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 ۔318ھ میں وفات پائی324آپ نے

ابو محمد تھی۔ آپ گرچہ ولید بن قاسم بن اصبع بن محمد یوسف کی کنیت 

عبدالملک کے مولٰی تھے لیکن اپنے وقت کے حافظ الحدیث تھے۔آپ نے بقی بن 

مخلد ، محمد بن و ضاح اور اندلس کے دوسرے شیوخ سے استفادہ کیا۔ پھر مشرق 

۔ سنن ابی داؤد 319کا سفر کیا اور مکہ مکرمہ اور کوفہ کے علماء سے استفادہ کیا

۔ اسی طرح صحیح مسلم کے طرز پر "صحیح" 320مرتب کیا کی طرز پر "سنن"

بر الوالدین" اور "اال نساب " شامل دوسری کتابوں میں "مسند مالک"، "مرتب کی۔ 

 ۔امام ذہبی فرماتے ہیں کہ؛322ھ کو قر طبہ میں وفات پائی340۔آپ نے 321ہیں

أربعین دلس مات بقرطبة في جمادى األولى سنة نحد ث األمة ماإلمام الحافظ العال   

 323وثالث مائة

ورجع إلى األندلس بعلم كثیر ابن حجر عسقالنی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ؛

ونزل قرطبة وعظم قدرہ وتصدى لإلسماع وطال عمرہ فألحق األصاغر باألكابر 

وكانت الرحلة إلیه بالمغرب وإلى ابن األعرابي بمكة وكان قاسم بصیرا بالحدیث 

 324وصنف مستخرجا على أبي داود وكتابا في أحكام القرآن ةنبیال في العربی ،والرجال

خالد بن سعد القرطبی کی کنیت ابو القاسم تھی۔آپ حافظ الحدیث تھے اور 

۔ بہت زیادہ ذہین تھے۔ ان کی ذہانت کے 325حدیث کی علل کے ماہر اور ناقد تھے

اخبرنی الشیخ الصالح قال  ةرنی احمد بن رفاعاخببارے میں ابن الفرضی لکھتے ہیں:

 326 ۃواحد ةسعد انہ حفظ عشرین حدیثا من سمع خالد بن

 ۔327امام الضبی فرماتے ہیں کہ آپ حدیث کے بہت بڑے امام تھے

 خالد بن سعد کے بارے میں مستنصر با هلل کا قول ہے:

 328اذا فاخرنا اھل المشرق بیحیی بن معین  فاخرناھم بخالد بن سعد

 گیا ہے ؛تاریخ اسالم میں آپ کے بارے میں لکھا 

                                                                                                                                                                                     

 80:  29، سیراعالم النبالءذھبی،  317 

 42:  1، تاریخ علماء االندلسابن الفرضی،  318 

 406:  1مذکور،  319 

 48:  2، نفح الطیبالمقری،  320 

 66:  12، سیر اعالم النبالء 321 

 331:  2، المقتبس ةجذوحمیدی،  322 

 470:  29، سیراعالم النبالء 323 

 367:  3،  لسان المیزان 324 

 31:  15، سیراعالم النبالء 325 

 155-ـ 154:  1، تاریخ علماء االندلسابن الفرضی،  326 

 281، ص الملتمس ةبغی 327 

 155ـ -154:  1، تاریخ علماء االندلسابن الفرضی،  328 
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وله كتاب في رجال األندلس وكان إماًما في الحدیث حافظا بصیرا بالعلل متقد ما على 

 329أھل زمانه بقرطبة وكان أحد األذكیاء

 ۔330ھ کو وفات پائی352آپ نے

محمد بن احمد کی کنیت ابو عبد ہللا اور ابو بکر تھی ۔ اندلس کے مشہور 

ھ میں قرطبہ 315ماہر تھے۔آپ محدث تھے۔ حدیث کے حافظ تھے۔اور رجال کے 

ھ میں مشرق کا سفر کیا۔اور مکہ ،مدینہ یمن ،مصر، شام 337میں پیدا ہوئے اور 

۔ 331تک پہنچتی ہے 230اور عراق کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ اساتذہ کی تعداد 

کان ابن مفرج من اغنی عالمہ ذہبی نے ابو عبد ہللا بن عفیف کا قول نقل کیا ہے:

مارایت مثلہ فی ھذا الفن من او ثق المحد ثین  واجو  حفظھم بالحدیث  الناس بالعلم وا

 ۔332دھم ضبطا

امام حمیدی کے مطابق انہوں نے حسن بصری کے فقہی مسائل اور آراء کے 

بارے میں ایک کتاب لکھی جو سات جلدوں پر مشتمل تھی ،زہری کی فقہی آراء پر 

کئی جلدوں پر مشتمل   مسند قاسم بن اصبغ" تالیف کی جو" کتاب لکھی اور

۔آپ کی دیگر تالیفات میں مسند ابن الفرضی، فقہ الحسن البصری، فقہ الزھری 333ہے

ھ میں وفات پائی اور مقبرہ ربض میں ابوجعفر احمد 380۔آپ نے رجب334مشہور ہیں

 ۔335بن عون کے قریب دفن ہوئےاور قاضی محمد بن بیہقی نے نماز جنازہ پڑھائی

ھ میں قر 324حمد االصیلی کی کنیت ابو محمد تھی۔آپ عبدہللا بن ابراھیم بن م

طبہ میں پیدا ہوئے اور قرطبہ کے شیوخ سے استفادہ کرنے کے بعد بغداد چلے 

گئے۔ بغداد کے شیوخ سے حدیث کا سماع کیا اور اسی کے ساتھ فقہ مالکی میں 

مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں عبدالوارث بن سفیان القرطبی، ابوبکر 

ؤلؤی، وھب بن مسرۃ، محمد بن سلیم القاضی وغیرہ سالطین علم شامل ہیں۔اندلس الل

واپسی پر فقہ مالکی  اور حدیث کا درس دیا۔فقہ وادب پر دسترس رکھنے کے ساتھ 

ساتھ علم حدیث کے جید عالم تھے۔ساری عمر احادیث کی روایت میں گزاری۔حمیدی 

 ؛ ان کے ذوق علمی کی شہادت دیتے ہوئے کہتے ہیں

 336۔۔۔کان متقناً للفقہ والحدیثةاب الحدیث ۔۔۔اکثر الجمع والروایکان من کبار اصح
                                                             

 44: 8، تاریخ االسالمذہبی،  329 

، بغیة الملتمس؛ 205، جذوة المقتبس؛ 131 – 130:  1، تاریخ علماء األندلس تفصیل کے لیے دیکھیے؛ 330 

شذرات ؛ 374للسیوطي،  طبقات الحفاظ ؛219:  1، اإلسالم دول؛ 295:  2، العبر؛ 919:  3، تذكرة الحفاظ؛ 281

 11: 3، الذهب

 93: 2مذکور،  331 

 376:  12، سیر اعالم النبالء 332 

 40:  1، المقتبس ةجذوحمیدی،  333 

 17:  1، الملتمس ةبغی 334 

 349، ص الدیباجابن فرحون،  335 

 257:  1، المقتبس ةجذوحمیدی،  336 
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قاضی عیاض کے مطابق ابو محمداال صیلی حدیث کے علل اور رجال پر کامل 

۔ امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو محمد اال صیلی 337دسترس رکھتے تھے

۔ابن فرضی لکھتے ہیں کہ ان 338سے حدیث سنی اور اس جیسا کسی کو نہیں پایا

۔آپ سرقسطہ میں قاضی رہے اور 339جیسا علم حدیث کو جاننے واال نہیں دیکھا گیا

بری مشہور  ئندگی کی۔آپ کی کتاب "الدالئل"قرطبہ میں بھی مجلس شورٰی کی نما

 ۔340ھ میں وفات پاگئے 392ہوئی۔اندلس کا یہ متبحر محدث اور قاضی باآلخر 

بو القاسم  اور ابن الدباغ تھی اور سھلون سے بھی خلف بن قاسم کی کنیت ا

ھ میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور تحصیل علم کی ابتداء اندلس 325۔ 341مشہور تھے

کے علماء سے کرنے کے بعد سماعت حدیث کے لیے دمشق ، مکہ اور مصر کا 

سفر اختیار کیا۔آپ کے شیوخ میں احمد بن یحٰی، محمد بن ہشام، محمد بن معاویہ، 

حسن بن خضر، ابوالحسن الطوسی جیسے سالطین علم شامل ہیں۔آپ حافظ الحدیث 

۔حمیدی کے مطابق ابن 342تھے  اورمحدث اندلس کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے

دباغ نے امام مالک کی احادیث کو ایک مسند میں جمع کیا، صحابہ کی کنیتوں کے 

ی اور بشر الحافی کی بارے میں کتاب لکھی۔قاضی شریح کے فیصلوں پر کتاب لکھ

 ۔ احمدبابا آپ کے بارے میں لکھتے ہیں؛343زیر کے بارے میں لکھا

 344كان من أھل العلم والفقه والنظر والتحقیق 

 ۔345ھ میں آپ قرطبہ شہر میں  انتقال کر گئے393

احمد بن  عبد الملک بن ہاشم بن مکوی  کی کنیت ابو عمر تھی تاہم آپ کی 

ھ میں اشبیلیہ میں پیدا ہوئے۔فقہ مالکی کے 324 ۔ آپ346شہرت ابن مکوی سے ہوئی

بہت بڑے شیخ تھے۔ امام کی آراء پر ایک کتاب "اال ستیعاب" تالیف کی۔امام ذہبی 

 لکھتے ہیں ؛

                                                             

 484:  12، سیر اعالم النبالء 337 

 153:  3، الحفاظ ةتذکر 338 

   205، ص تاریخ علماء االندلسابن فرضی،  339 

 560: 16، سیر اعالم النبالءذہبی،  340 

 355:  1، ص الدیباج 341 

 118، ص تاریخ علماء االندلسابن فرضی، 342 

 210 ـ  -209:  1، المقتبس ةجذوحمیدی،  343 

نیل االبتهاج بتطریز ھ(، 1036احمد بابا بن احمد بن الفقیہ الحاج احمد بن عمر السودانی، ابو العباس )المتوفى: 344 

 460، طرابلس:  دارالكاتب، ص الدیباج

 287، ص الملتمس ةبغی 345 

 تفصیل کے لیے دیکھیے؛ 346 

:  7، الوافي بالوفیات؛ 75، 74:  3، العبر؛ 22:  1،الصلة؛ 642- 635:  4، ترتیب المدارك؛ 132، جذوة المقتبس

؛ 161:  3، شذرات الذهب؛ 81:  1، كشف الظنون 177، 176:  1، الدیباج المذهب؛ 3:  3، مرآة الجنان، 144
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 اإلشبیلي ابن اشمھ لك بنالم م األندلس وشیخ المالكیة أبو عمر أحمد بن عبدالع

ي غوامضه مع الصالبة فالمذھب و ةان وانتھت إلیه معرفقراأل اقالمكوي وبرع وف

 347ري النظواإلنصاف ف ىلدین والبعد عن الھوا

وفات کے وقت ایک شاگرد نے کہا کہ آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے  

آپ کی طرح احادیث  یاد کی ہو اور اس میں مہارت حاصل کی ہو۔اس عظیم محدث 

الفرضی)م عبدہللا بن محمد القرطبی المعروف ابن ۔348ھ میں وفات پائی 401نے

( تھے ۔آپ کا پورا نام عبد ہللا بن محمد بن یوسف االزدی القرطبی ہے،کنیت ھ403

ابو الولید تھی۔ اندلس کے مشہور مورخ ، محدث اور عالم تھے۔آپ نے قر طبہ میں 

تعلیم  حاصل کرنے کے بعد مشرق کا سفر کیا ۔ وہاں مکہ ،مصر اور قیروان کے 

سی پر قرطبہ میں درس وتدریس کا مشغلہ اختیار شیوخ سے استفادہ کیا۔ اندلس واپ

 ۔ امام ضبی لکھتے ہیں کہ؛349کیا

 350ولي الحكم بالجزیرۃ وأصله من قرطبة وكان فاضالً  ،شاعر ،إخباري ،محدث ،أدیب

 ابن الفرضی کے بارے میں ابن عبدالبر فرماتے ہیں؛

معہ عن اکثر  کان فقیھا حافظا عالما فی جمیع فنون العلم فی الحدیث و الرجال اخذت

 ةالبربر و بقی ملقی فی دارہ ثالث ، قتلہ ۃو المعاشر ةو کان حسن الصحب  شیوخی

 351ایام

"تاریخ علماء االندلس" جیسی ضخیم کتاب آپ کا اہم کارنامہ ہے جس میں ابن 

الفرضی نے اندلس کے علماء، فقہا ء اور محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی کتاب اندلس 

کا بنیادی مصدر ہے ۔آپ کا ارادہ اس سے بھی ایک ضخیم اور کی تاریخ اور رجال 

جامع کتاب مرتب کرنے کا تھا لیکن بعض اسباب کی بنا پر اسے مختصر کرنا 

پڑا۔کتاب کی غرض بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ راویوں کے حاالت، نسب، حدیث اور 

کا بھی فقہ کےعالوہ دیگر علوم میں ان کے مقام کے عالوہ بالد مشرق کے اسفار 

ذکر کیا ہے۔ان اسفار علمی میں صاحب ترجمہ نے جن اجل شیوخ سے مالقات 

واستفادہ کیا ہے اسے بھی محفوظ کیا ہے۔آپ نے اس کتاب میں جن اہل علم سے 

واقعات وحوادث جمع کیے ہیں ان کی وضاحت کی ہے۔اپنے ثقہ ہم عصروں کے 

تاب کا آغاز اندلس کے بارے میں بالواسطہ معلومات حاصل کرکے محفوظ کی ہیں۔ک

ابتدائی حکام کے ذکر سے کیا ہے جن میں عبدالرحٰمن الداخل، ہشام بن عبدالرحٰمن، 
                                                             

 207:  17، سیر اعالم النبالءذہبی،  347 

 28: 1ء، 1955الخانجی،  ة: مکتبۃ، القاھراالندلس ةفی تاریخ ائم ةالصلابن بشکوال،  348 

؛ 57، المطمح(؛ 888، )رقم: الملتمس ةبغی؛ 237، جذوة المقتبس؛ 246، الصلة ؛تفصیل کے لیے دیکھیئے 349 
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حکم بن ہشام اور دیگر دوسرے امیران کا مختصر تذکرہ موجود ہے۔کتاب حروف 

تہجی کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔آغاز ابراہیم نامی اسماء والے اشخاص وفضالء 

بعد احمد نامی اہل علم کے حاالت لکھے ہیں۔احمد کے بعد کرام سے کی ہے۔اس کے 

علماء وفضالء کا ذکر حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہے۔کتاب میں اگر کسی 

نام کا ایک ہی صاحب  علم ہو تو بعض مقامات میں ان کو من االفراد کی سرخی کے 

ور وہاں تحت التے ہیں۔اگر کوئی صاحب علم کسب مال وغیرہ کے لیے اندلس آیا ا

مقیم ہوا تو کتاب میں اس کو الغرباء کے تحت الیا ہے۔الغرض اندلس کا ایک بیش 

قیمتی خزانہ ہے جس میں اندلس کے علماء کا پتہ چلتا ہے۔چوتھی صدی ہجری میں 

اندلس میں افراتفری کا شکار ہوا تو اس پر بربروں کے حملے شروع ہوئے۔ آپ اسی 

 ۔352طبہ میں شہید کئے گئےھ میں  قر 403حملہ میں ماہ شوال 

حافظ بن البر کو حافظ مغرب بھی کہا جا تا ہے ۔آپ کا تعلق بنوعدنان کے 

قبیلہ نمر سے ہے۔ آپ کا نام یوسف اور کنیت ابو عمر  اور لقب جمال الدین ہے لیکن 

مشہور آپ ابن البر اور ابن عبدالبر سے ہیں۔ آپ کا  پورا نام یوسف بن عبدہللا بن 

ھ میں قرطبہ میں پیدا ہوئے 368لبر بن عاصم النمری القرطبی ہے، محمد بن عبدا

۔سب سے پہلے  اندلس کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ اور پھر مختلف شیوخ کے ہاں 

ر نے جن اساتدہ سے  علم جاکر علمی پیاس بجھائی۔امام ذہبی کے بقول "ابن الب

ابن حزم اور   مگر پھر بھی وہ خطیب، ،سے کم ہے 70ان کی تعداد   حاصل کیا،

 ابو ولید الباجی لکھتے ہیں ؛ 353"بیہقی سے معلومات میں کم نہیں ہے

 354لم یکن باالندلس مثل ابی عمر بن عبد البر فی الحدیث

ابن عبد البر نے موطا امام مالک کی بہت خدمت کی ۔ مؤطا کی شروحات 

"۔  جس کے بارے میں ابن التمھید لما فی الموطامن المعانی واال سانیدلکھیں، جیسے"

خزم کہتے ہی کہ ہمارے دوست ابو عمر کی تصنیف التمھید جو فقہ الحدیث میں 

۔اسی طرح 355کمال درجہ کی کتاب ہے، میں نے اس جیسی کوئی کتاب نہیں دیکھی

موطا کی ایک اور شرح ہے ۔اسی طرح صحابہ کرام " کتاب التفصی لحدیث الموطا"

روایات کو جمع کیا اور کتاب کا نام "اال ستیعاب فی  کے اسماء اور حیات اور ان کی

جیسے القابات  دالحافظ المجو اماإلمرکھا۔امام ذہبی نے آپ کو  معرفۃ اال صحاب"

                                                             

 237، ص جذوة المقتبس 352 

 199: 10، تاریخ االسالم و وفیات االعیانالذھبی،  353 
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۔ابن حزم آپ کی علمی شان اور خاص کر فقہ الحدیث پر دسترس 356سے یاد کیا ہے

 357مثله ال أعلم في الكالم على فقه الحدیثکے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ 

 358ھ میں شاطبہ میں وفات پائی۔463سال کی عمر پائی اور 95آپ نے 

کا پورا  نام سلیمان بن خلف بن سعد بن ایوب بن  ھ(474ابو الولید الباجی)

وارث التجیبی الباجی ہے اور کنیت ابوالولید ہے۔ آپ کے والد بطلیوس سے آکر باجہ 

وجہ سے الباجی کہالتے میں آباد ہوئے، اس لئے آپ باجہ کی طرف نسبت کی 

۔ اندلس کے علماء سے ابتدائی علوم حاصل کئے۔ 359ھ میں پیدا ہوئے403ہیں۔آپ 

سال تک مشرق میں رہے اور علم حاصل  13پھر مشرق کا سفر کیا اور تقریبا 

کرتے رہے۔ آپ کی فضیلت کیلئے یہی کافی ہے کہ مغرب اور مشرق کے دو بڑے 

ھے آپ سے روایت کرتے ہیں۔ مغرب کا حافظ حدیث جو آپ سے عمر میں بڑے ت

ھ میں 474۔آپ نے 360ابو عمر بن عبد البر اور مشرق کا ابو بکر بن ثابت البغدادی

 ۔ 361وفات  پائی
کا پورا نام محمد بن ابی النصر فتوح ھ(480محمد بن ابی النصر الحمیدی)م 

ابو عبد ہللا ہے۔ بن عبد ہللا بن  فتوح  بن حمید اال زدی ،الحمیدی، االندلسی ہے ۔کنیت 

ابن حزم اور ابن عبد البر سے حدیث سنی۔ پھر حصول علم کیلئے مصر، دمشق، 

 ۔ عالمہ مقری کا بیان ہے؛362بغداد کا رخ کیا اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا
متونہ و روایتہ محققا فی علم  ةاما فی علم الحدیث و عللہ و معرف، امةکان ورعا، ثف

 363ةب الحدیث، متبحرا فی علم االدب و العربیاالصول علی مذھب اصح

 کی مشہور تصنیف جذوۃ المقتبس  ہےجو اندلسی علماء کی تاریخ پرمشتمل آپ

 ۔ 364ھ میں بغداد میں ہوئی 480ہے۔ آپ کی وفات  الزوال دستاویز

کی کنیت ابو علی ہے۔اندلس کے ھ(498حسین بن محمد بن احمد الغسانی)م 

جیان منتقل ہوئے تھے۔ اندلس کے شیوخ اور علماء بڑے محدث تھے۔ آپ کے والد 

سے استفادہ کیا۔ اندلس کے باہر نہیں گئے۔ آپ قرطبہ کی جامع مسجد میں درس 

وتدریس میں مشغول تھے۔ابن بشکوال آپ کے بارے میں ابو الحسن بن مغیث کا قول 

 نقل کرتے ہیں کہ، ابو علی غسانی سند کے ماہر اوررجال کے حافظ تھے،صحیحین
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وفیات األعیان وأنباء ھ(، 681شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكی )المتوفى 357 

 67: 7م، 1994، بیروت: دارصادر،  أبناء الزمان

 642ـ -641: 1، ةالصلابن بشکوال،  358 

 76:  2، نفح الطیبالمقری،  359 

 71:  2مذکور،  360 

 77:  2مذکور،  361 

 530:  1، ةالصل 362 

 113:  2، نفح الطیبالمقری،  363 

 531:  1، ةالصل 364 



93 
 

تقنید المھمل کے رجال کے بارے میں پوری طرح آگاہ  تھے، جس کے بارے میں "

ھ میں ہوئی اور 498" لکھی جو نہایت فائدہ مند ہے۔ آپ کی وفات و تمییز المشکل

 ۔365غرناطہ میں دفن کئے گئے
کا پورا نام عبد ہللا بن احمد سلیمان بن ھ(522عبد ہللا بن احمد االشبیلی )م 

الشبیلی ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں سعید بن یربوع ا

حاصل کرنے کے بعد قرطبہ چلے گئےاور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا۔ ابن 

بشکوال کا بیان ہے کہ آپ رجال اور رواۃ کے ماہر تھے اور حدیث و علل کے 

ابو محمد ۔366ےھ کو فوت ہوئ522حافظ تھے اور جرح و تعدیل پر کامل دسترس تھا۔

کا پورا نام عبد ہللا بن علی بن عبد ہللا اللخمی تھا۔ کنیت ابو ھ(540عبد ہللا الرشاطی )م

محمد تھی۔ انساب کے ماہر اور حدیث و رجال میں مہارت حاصل تھی۔  اسی طرح 

 ۔367ھ میں وفات پا گئے540تاریخ میں ید طولٰی رکھتے تھے۔ 
بن عبد ہللا بن محمد بن عبد ہللا بن احمد کا پورا نام محمد ھ(543ابن العربی )م  

بن العربی  المعافری االشبیلی ہے۔ کنیت ابو بکر ہے۔ ابن العربی کے نام سے 

معروف و مشہور ہیں۔ اندلس کے آخری عہد کے امام، حافظ اور علوم و فنون کے 

ماہر تھے۔ مشرق کا سفر کیا اور شام، بغداد اور حجاز کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ 

ہاں امام غزالی کے صحبت میں رہے۔ اس کے بعد مصر چلے گئےاور وہاں کے ی

محدثین سے احادیث کا سماع کیا۔ وطن واپسی پر اشبیلیہ میں قیام کیا۔ پھر قاضی 

 ۔368ھ میں فوت ہوئے543مقرر ہوئے۔ 
عیاض بن موسی بن عیاض عمرو بن کا پورا نام  ھ(544قاضی عیاض)م  

کنیت ابو الفضل ہے۔ اندلس کے بہترین عالم، موسی الیحصبی السبتی ہے۔ 

محدث،فقیہ اور محدث تھے۔ اصال اندلسی تھا مگر دادا شمالی افریقہ منتقل ہو گئے 

ھ کو پیدا ہوئے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد اندلس چلے گئے۔ 476تھے۔ سبتہ میں 

غرناطہ کے قاضی مقرر ہوئے اور پھر قرطبہ چلے گئے۔ اپنی زندگی کے آخری 

 ۔369ھ  میں وفات پا گئے544م میں مراکش چلے گئے اور یہاں ایا
کا نام یوسف بن عبد العزیز بن یوسف اللیثی االندی ہے۔  ھ(546ابن الدب اغ )م  

ھ کو پیدا ہوئے۔  رجال ، طبقات المحدثین اور جرح و تعدیل 481کنیت ابو الولید ہے۔ 

                                                             

 143-142:  1مذکور،  365 

 283:  1مذکور،  366 

 286: 1مذکور،  367 

 559-558:  1مذکور،  368 

 53:  15، سیر اعالم النبالء 369 



94 
 

ن دباغ ہمارے بہترین میں ید طولٰی رکھتے تھے۔ ابن بشکوال نے کہا ہے کہ "اب

 ۔370ھ میں فوت ہوئے546ساتھیوں میں سے تھے"۔آپ

کا پورا نام ابراہیم بن یوسف بن ابراہیم بن عبد ہللا ہے۔ کنیت ابو ھ(569ابن قرقول  )م 

ھ کی ہے۔ علم کے حصول میں بہت ذیادہ سفر کرنے والے 505اسحاق ہے۔پیدائش 

ھ کو 569سال کی عمر  64۔ تھے۔ اندلس کے ادیب، محدث، فقیہ اور نحوی تھے

کی کنیت ابو عمر ہے اور نام یوسف بن عبد ہللا ھ(575ابن عباد )م ۔371وفات پاگئے

بن سعید بن ابی زید ہے۔ اندلس کے قاری، حافظ حدیث اور فقیہ تھے۔ محدثین کے 

سوانح اور ان کی احادیث جمع کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے احادیث کے اجزاءاور 

ھ کو اس دار فانی سے 575میں آپ کے ساتھ موجود تھیں۔ مجموعے کافی تعداد 

 ۔372کوچ کر گئے

کا پورا نام خلف بن عبد الملک بن مسعود بن موسی بن ھ(578ابن بشکوال )م 

بشکوال االنصاری ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ اندلس کے مشہور تاریخ دان اور 

ار حاصل کی۔ ابن االب محدث تھے۔ ابتدائی تعلیم اشبیلیہ اور قرطبہ کے علماء سے

ابن بشکوال بہت ذیادہ احادیث روایت کرنے والے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ "

تھے اور احادیث کو بہت دقیق نظر سے یاد اور لکھنے والے تھے، بہترین مؤرخ 

اور اندلس کے جدید و قدیم حاالت سے باخبر تھے"۔ کتاب الصلۃ کے نام سے ابن 

عصرہ ومؤرخھا وُمسندھا قال أبو  حافظ األندلس في۔تتمہ لکھاالفرضی کی تاریخ  کا 

د ّللا  األبار كان متسع الروایة شدید العنایة بھا عارفًا بوجوھھا حجة مقدًما على أھل عب

سال  84 ۔373وقته حافًظا حافاًل إخباریًا تاریخیًا ذاكًرا ألخبار األندلس القدیمة والحدیثة

 ۔374ےھ میں آپ فوت ہوئ578کی عمر میں 
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کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ اسالم کا مرکز ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا 

سے علم ملسو هيلع هللا ىلص بنا جہاں اسالمی مدرسہ جامعہ صفہ قائم ہوا جس میں صحابہ کراؓم آپ

کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان ہللا عنہم ملسو هيلع هللا ىلص دین سیکھا کرتے تھے۔آپ

ساتھ علم دین کی روشنی  اجمعین دنیا کے مختلف عالقوں میں پھیل گئے اور اپنے

بھی لے کر گئے۔اور یوں علم دین پوری دنیا میں پھیل گیا اور پھر رفتہ رفتہ جابجا 

مدارس قائم ہوئے۔یعنی مدینہ، مکہ، شام، بصرہ، عراق، کوفہ، خراسان، بخارا 

جن میں چار مشہور مسالک حنفی، اور یمن میں اسالمی مراکز بن گئے، سمرقند 

مالکی فقہی مذاہب کی تشہیر ہوتی رہی۔اسی طرح اندلس میں بھی حنبلی، شافعی اور 

اسالمی علوم پہنچ گئے لیکن وہاں پر سب سے پہلے جو اسالمی فقہ پہنچا، وہ امام 

ابوحنیفہ، امام شافعی، امام احمدبن حنبل اور امام مالک کے فقہ کی بجائے امام 

کے مسلک پر کارفرما عی کا فقہ تھا۔لٰہذا اندلس کے مسلمان امام اوزعی ااوز

ی معلوم ہوتا ہے کہ امام اوزاعی کے بارے میں کچھ معلومات رتھے۔اس لیے  ضرو

 درج کی جائیں۔

دمشق کے  (ء774 – 707 ھ/ 157 - 88)وزاعؒی عبدالرحٰمن بن عمراال امام

۔اور 375ایک محلہ اوزاع میں پیدا ہوئے اس لیے آپ امام اوزاعی سے مشہور ہوئے

۔آپ کا اپنا نام عبدالعزیز تھا لیکن 376ک میں پیدا ہوئےہے کہ آپ بعلب یہ بھی کہا جاتا

جب آپ کو معلوم ہوا کہ ہللا کو عبدالرحٰمن نام پسند ہے تب آپ نے اپنا نام 

۔یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ قبیلہ اوزاعی سے تعلق رکھتے 377عبدالرحٰمن رکھ دیا

یا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ قبیلہ تھے لیکن امام بخاری  نےآپ کو قبیلہ حمیر سے بتا

ہجری میں پیدا  88۔آپ 378ے ضرور تھےتاوزاع سے نہیں تھے ہاں البتہ ان میں رہ

 ہوئے جیسا کہ ابن سعد نے وضاحت کی ہے؛

                                                             

 125:  13، سیراعالم النبالء 375 

؛ 62:  7البن حبان،  لثقات؛ ا315، ص طبقات خلیفہ؛ 488:  7، طبقات ابن سعد تفصیل کے لیے دیکھیئے ؛ 376 

الجرح ؛ 428، تاریخ خلیفة؛ 307:  17، تهذیب الکمال؛ 127:  3، وفیات االعیان؛ 147:  35، تاریخ ابن عساکر

:  6،  حلیة األولیاء؛ 128 – 127:  3؛  وفیات األعیان، 318البن الندیم،  الفهرست؛ 187 – 184:  1، والتعدیل

 – 118:  10، البدایة والنهایة؛ 183 – 178:  1، تذكرة الحفاظ؛ 316 – 307:  17، تهذیب الكمال؛ 149 – 135

   241: 1،شذرات الذهب ؛ 18، مشاهیر علماء األمصار؛ 123

 109:  7، سیراعالم النبالء، 147: 35، تاریخ ابن عساکر 377 

 97:  2، التاریخ االوسط؛  326:  5، التاریخ الکبیرامام بخاری،  378 
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ولد سنة ثمان وثمانین وكان ثقة مأموًنا صدوقًا فاضاًل خیًرا كثیر الحدیث والعلم 

ن یحیى بن أبي كثیر وغیرہ من مشایخ والفقه حجة وكان مكتبه بالیمامة فلذلك سمع م

 379أھل الیمامة

ہجری بتاتے ہیں اور مزید آپ کی علمیت اور  80امام دارمی آپ کی پیدائش 

عظمت شان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی علم، حفظ کے ساتھ فضل 

 وعبادت میں یکتائے زمانہ تھے؛

أئمة الدنیا فقھا وعلما وورعا وحفظا وفضال وعبادۃ وضبطا  االوزاعي أحد أبو عمرو

 380 ومات ببیروت مع زھادۃ كان مولدہ سنة ثمانین

امام اوزاعی کے بارے میں یہ بھی ایک انکشاف ہے کہ آپ کا اصل سندھ 

سے تھا کیونکہ آپ اصل میں عربی نہیں تھے بلکہ آپ عجمی النسل تھے کہ اکثر 

شام کے عالقہ دمشق سے منسوب کرتے ہیں اور خود  علماء اسماء الرجال آپ کو

کان اصلہ من دمشق کے بہت بڑے، ثقہ اور مستند عالم ابوزرعہ دمشقی فرماتے ہیں 

ان االوزاعی  اسی طرح ابوبکر بن کامل القاضی بھی  فرماتے ہیں کہ ،381سباء السند

سے ثابت ہوا کہ امام موصوف اصل  اس382 لیس من االوزاع اصلہ من سباء السند

۔ امام اوزاعی اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر اور محدث 383میں سندھ کے تھے

                                                                                                                                                                                     

 

 3987، تحت ترجمہ 339:  7، طبقات ابن سعد 379 

مشاهیر علماء األمصار وأعالم فقهاء ھ(، 354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیمي، الدارمي )المتوفى  380 

 285ھ، ص 1411، المنصورۃ:دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، األقطار

  480:  31، 132:  34، تہذیب الکمالامام  مزی،  381 

 155:  35،  تاریخ ابن عساکرھ(، 571امام ابن عساکر)م  382 

یاد رہے کہ اس وقت کا  سندھ، موجودہ صوبہ سندھ ہرگز نہیں تھا کیونکہ اس وقت  کا سندھ  موجودہ  ملک  383 

ء کے 1897مشتمل تھا۔پاکستان، ایران کا مشرقی حصہ، ہند کا شمالی حصہ اور  افغانستان کے جنوبی حصہ  پر 

ایک فرنگی مؤرخ مسٹر کننگھم کے اس بیان سے اندازہ لگایئے کہ سندھ اس وقت کتنا تھا اور آج کتنا رہ گیا 

 250میل، مغرب میں  280ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ اس ملک کی وسعت کا اندازہ اس سے لگایئے کہ مشرق میں 

 یط خطہ کو سندھ کہا جاتا تھا۔میل پر مح 260میل اور جنوب میں  340میل، شمال میں 

(Cunningham, Ancient Geography of India, 1897, p. 748) 
 مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ؛

"، صوابی: ناشر نوار خان جدون ریسرچ سنٹر بیسک گدون ، صحابہ کرام پاکستان میں۔ضیاء ہللا جدون "1

 20 -17ء، ص  2017

 12ء، ص 2006شورو:  سندھ ادبی بورڈ ،  ، جامتاریخ معصومی ۔میر معصوم بکھری،2

 6ء، ص 1907، لکھنو: دلگداز پریس ، تاریخ سنده۔ عبدالحلیم شرر، 3

 Abbott, Sind A re-interpretation of the unhappy of the valley, London 1880, p. 23۔4
( فی عہد العرب ةلبالد السند والبنجاب)باکستان الحالی ةاالسالمی ةموسوع۔ الدکتور عبدہللا مبشر الطرازی، 5

 5ھ، ص1403 ۃ، جدةالمعرف

 256: 1، المسالک والممالکھ(، 280۔ ابن خردازبہ)م 6

 ، بذیل سندھ 2006دانش گاہ پنجاب ، ، الہور: اردو دائرہ معارف اسالمیہ۔7

 9ء، ص 1986، جام شورو : سندھ ادبی بورڈ، سنده کا جغرافیہ۔بشیراحمد خان، 8
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جیسا کہ امام ابن سعد نے اپنی مایہ  ،ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے

۔امام زرکلی آپ کے 384ناز تصنیف طبقات ابن سعد میں اس کی صراحت کی ہے

آپ کو قاضی بنانے کا کہا گیا لیکن آپ نے عہدہ لینے بارے میں فرماتے ہیں کہ 

 ۔صالح بن یحٰی فرماتے ہیں؛385سے انکار کردیا

كان األوزاعي عظیم الشأن بالشام، وكان أمرہ فیھم أعز من أمر السلطان وقد  

 386جعلت له كتاب یتضمن ترجمته

ہزار مسائل پوچھے گئے تھے اور آپ  70یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سے 

۔سب سے پہلےان 387کے جوابات دیئے تھے کیونکہ آپ کی فقاہت مسلم تھی نے سب

کی فقہ اندلس میں پہنچی اور وہاں آپ کا مسلک رائج ہوا اور حکم بن ہشام کے دور 

 تک ایک لمبے عرصے تک وہاں یہ رائج رہا۔امام زرکلی فرماتے ہیں؛

 388وكانت الفتیاتدور باألندلس على رأیه إلى زمن الحكم ابن ھشام

اہل اندلس آپ کا نام امالہ سے پڑھتے تھے اور یہ امالہ ان کی زبان پر غالب 

۔یعنی وہ اکثر نام اسی طرح امالہ کے ساتھ بولتے تھے۔صعصعہ بن سالم 389تھے

۔امام 390اول وہ محدث ہیں جنہوں نے آپ کا مسلک اندلس میں لے جاکر عام کیا

اہل اندلس کے ہاں امام مقری فرمایا کرتے ہیں کہ امام مالک کے مسلک سے قبل 

ھ تک وہاں  220۔امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کی فقہ 391اوزاعی کی فقہ رائج تھی

اندلس میں قائم رہی پھر یحٰی بن یحٰی اللیثی نے امام مالک کی فقہ کو وہاں رائج 

۔اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ  یحٰی بن یحٰی نہیں بلکہ زیاد بن عبدالرحٰمن 392کیا

لسی جو شبطون کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے اندلس میں فقہ مالکی اللخمی اند

 کی ترویج 

کے براہ راست شاگرد 393ھ میں فوت ہوئے۔یہ امام مالک 197ھ یا 193کی جوکہ 

 ۔394تھے
                                                             

  3987، تحت ترجمہ 339: 7، طبقات ابن سعد 384 

  320:  3، االعالم امام زرکلی، 385 

 مذکور 386 

، القسم  األول من تهذیب األسماء واللغات؛ 135: 6، حلیة األولیاء؛ 15، تاریخ بیروت؛ 275: 1، الوفیات  387 

 241: 1 الشذرات؛ 217، المعارف؛ 298الجزء  األول، 

 320:  3، االعالمالزرکلی،  388 

، تهذیب األسماء واللغات؛ 135: 6، حلیة األولیاء؛  15، تاریخ بیروت؛ 275: 1، الوفیات؛ 227: 1ابن الندیم،  389 

 241: 1، الشذرات؛ 217، لمعارف؛ ا298القسم األول من الجزء األول، 

 209:  10، ةوالنہای ة، البدای، ابن کثیر244، ص المقتبس ةجذوحمیدی،  390 

  96:  2، نفح الطیب مقری، 391 

 498، ص تاریخ االسالمامام ذھبی،  392 

 ھ(179-ھ 93امام مالک بن انؒس ) 393 

امام مالک بن انس مدینہ میں اس وقت پیدا ہوئے جب مدینہ میں ہرطرف علم وعمل کی فضا قائم تھی  

 کے صحبت یافتہ بقید حیات تھے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے؛ملسو هيلع هللا ىلص اور ابھی نبی کریم 
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میں لکھتے ہیں کہ یحٰی بن یحٰی امام مقری اپنی مشہور کتاب "نفح الطیب" 

ھے۔بالخصوص  خلیفہ ہشام بن حکم ہمارے ہاں اندلس میں ایک مقبول القول آدمی ت
                                                                                                                                                                                     

 4، وفیات االعیانابن خلکان، اإلمام أبو عبد ہللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غمیان)

 :135) 

آپ نے چھیاسی سال عمر پائی اور حج بیت ہللا کے  عالوہ تمام تر عمر آپ نے مدینہ میں گزاری اور کبھی باہر 

سے والہانہ ملسو هيلع هللا ىلص مجتہد عالم دین تھے۔اور اس کے ساتھ رسول ہللانہ نکلیں۔آپ ایک بلند پایہ فقیہ، محدث  اور 

مدینہ سے باہر نہیں نکلتے ملسو هيلع هللا ىلص سے اور اسی عشق کی وجہ سے آپملسو هيلع هللا ىلص عقیدت تھی بلکہ عشق تھا خاتم النبیین 

تھے جس سے آؒپ کی محبت اور عقیدت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ آپ مدینہ کی 

اور آپ کے برگزیدہ ساتھیوں ملسو هيلع هللا ىلص ں ننگے پاؤں نکلتے تھے اور کہتے کہ ان گلیوں پر میرے آقاگلیوں کوچوں می

کے قدم پڑ چکے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان راستوں پر جوتے پہن کر چلوں۔جب آپ مسندحدیث پر 

اور فتوٰی نہیں فائز ہوئے تب اہل مدینہ کے علماء نے اس پر اتفاق کرلیا کہ امام مالک کے ہوتے ہوئے کوئی 

 قال ابن وهب سمعت منادیا ینادي بالمدینة أال ال یفتي الناس إال مالك بن أنسدے سکتا۔

سے مشہور ہے۔اس کتاب کی علمی  "مؤطا امام مالک"دیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جو آپ  نے احا

شافعی کے مسلک کی اساس اور فقہی شان کا اندازہ اس سے لگایئے کہ اہل علم نے یہاں تک فرمایا ہےکہ امام 

بھی اسی مؤطا پر قائم ہے۔گرچہ بعض امور میں ان سے اختالف کیا ہے تاہم اس کتاب کے بارے میں کہا کہ 

کتاب ہللا کے بعد روئے زمین پر ایسی حق والی کتاب موجود نہیں ہے۔مؤطا امام مالک دو طریقوں سے ہم تک 

عہ اور ایک یحٰی بن یحٰی اللیثی کے ذریعہ۔امام محمد نے جو پہنچی ہے؛ ایک امام محمد بن حسن شیبانی کے ذری

مؤطا مرتب کی ہے ، وہ مؤطا امام محمد کہالیا کیونکہ انہوں نے مؤطا کو اپنے طور پر مرتب کیا۔بعض مسائل 

میں امام ابوحنیفہ کے مسلک کو ترجیح دی اور بعض ایسی احادیث کا بھی اضافہ کیا جو انہیں امام ابوحنیفہ کے 

ریعہ پہنچی تھیں۔جب کہ یحیٰی بن یحیٰی  کا روایت کردہ نسخہ آج معروف ہے ومتداول ہے یعنی اندلسی عالم کا ذ

نسخہ آج پوری دنیا میں متداول ہے۔آپ کی فقہ مصر، شام ، عراق سے نکل کر افریقہ اور تیونس سے ہوتے 

مالک '' تھی۔جو ان کے ایک قابل  ہوئے اندلس جاپہنچی۔اور اس کی اصل وجہ بھی آپ کی کتاب ''مؤطا امام

شاگرد یحیٰی بن یحیٰی  نے اندلس میں متعارف کرائی۔جس طرح فقہ حنفیہ کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ امام 

ابوحنیفہ کے بعد ان کے شاگرد امام ابویوسف جب قاضی القضاۃ بنے تو فقہ حنفی کو عروج حاصل ہوا اسی 

ب امام مالک کے شاگرد یحیٰی بن یحیٰی   اندلس سے مدینہ چلے آئے طرح کی بات یہاں بھی کی جاتی ہے کہ ج

اور امام مالک کی معیت میں کئی سال گزارکر واپس اندلس چلے گئے تو اپنے ساتھ اپنے استاد کی کتاب مؤطا 

ے آپ بھی ساتھ لے کر گئے اور وہاں جب ہللا نے آپ کو حکومتی دربار میں اعلٰی مقام سے نوازا تو ہللا تعالٰی ن

کو یہ توفیق دی کہ امام مالک کی فقہ کو پورے اندلس میں عام کرکے اسے رائج کردیں اور آپ نے اسی طرح 

کیا۔یہ قول امام ابن حزم کا ہے جسے مقری نے نقل کیا ہے۔اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اندلس میں فقہ مالکی کو 

فروغ حاصل ہوا، اگر اندلس میں ان کا صرف یحیٰی بن یحیٰی کے سیاسی اور حکومتی اثر ورسوخ کے باعث 

وجود نہ ہوتا تو فقہ مالکی کو اتنا فروغ حاصل نہ ہوسکتا تھا۔یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جس طرح قاضی 

ابویوسف کے ایک بڑی اسالمی ریاست کے قاضی القضاۃ بننے سے فقہ حنفی کو مدد ملی اسی طرح یحیٰی بن 

یں فقہ مالکی کے نفوذ میں ممد ومعاون ثابت ہوا لیکن ساتھ یہ بات بھی ذہن یحیٰی کا حکومتی اثر رسوخ اندلس م

نشین رکھنی چاہیئے کہ جیسے محض ابویوسف کا قاضی ہونا فقہ حنفی کی اشاعت کے لیے کافی نہ تھا بلکہ 

اس کے دوسرے بہت سارے اسباب تھے جن میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ یہ فقہ لوگوں کے لیے سہولت کا 

اور قرآن وحدیث کے عین مطابق تھی۔یوں سمجھ لیجیئے کہ بہت سارے اسباب میں ایک سبب یہ ضرور  باعث

ہوگا لیکن صرف یہی سبب گرداننا نادانی ہے اسی طرح اندلس کا بھی واقعہ ہے کہ دیگر عوامل کی طرح ایک 

االت کے لیے امام مالک کے تفصیلی حیہ بھی ہوسکتا ہے لیکن صرف اسے سبب ماننا درست نہیں ہے۔

 دیکھیئے ؛

: 2، صفة الصفوة؛ 9، االنتقاء؛ 316: 6، حلیة األولیاء؛ 67، طبقات الشیرازي؛ 254 - 102: 1، ترتیب المدارك

؛ 272: 1، عبر الذهبي؛ 17، الدیباج المذهب؛ 198، الفهرست؛ 498، المعارف؛ 5: 10، تهذیب التهذیب؛99

 289: 1، الشذرات

 751 ۃ، ترجم294، ص المقتبس ةجذوحمیدی، 394 
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کے پاس  خاص وقعت تھی۔اس کی اتنی قدرومنزلت تھی کہ حاکم وقت بھی اسی کے 

مشورے کے بغیر کسی کو کوئی اعلٰی عہدہ نہیں دیتے تھے اور ملک کے کونے 

کونے میں قاضی مقرر کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ ایسے میں وہ اپنے ہی ساتھیوں 

۔اور چونکہ امیر ہشام بن حکم علماء کی بہت قدر کیا 395تھے کو وہاں تعنیات کرتے

کرتے تھے اس لیے جب ان کے سامنے امام مالک کی صفات اور شمائل بیان ہوئے 

تب سے اس کے دل میں امام مالک کی جاللت شان بیٹھ گئی اور امام مالک سے 

فقہ محبت کرنے لگے اور پھر نہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی امام مالک کی 

اپنانے کی طرف متوجہ کیا اور یوں اہل اندلس امام مالک کے مسلک کی طرف 

۔اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کے حاالت پر روشنی 396متوجہ ہوئے

ڈالی جائے کیونکہ اندلس کی تاریخ فقہ وقضا میں فقہ مالکی کی بہت اہمیت ہے بلکہ 

 اس کے بغیر یہ فقہی تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی۔

فقہی مسالک کی نشوونما اور ارتقاء کے بعد اوالً اندلس میں امام اوزاعی کا 

مسلک پھیال لیکن چونکہ امام اوزاعی کی مدت طویل نہ ہوسکی جیسے ہی امام 

مالک کے اندلسی شاگرد ان سے تحصیل علم کرکے وطن واپس آئے اور انہوں نے 

لک کا علم اور فقہ، اوزاعی کی وہاں اندلس میں درس وتدریس کا آغاز کیا تو امام ما

فقہ پر غالب آگئی اور تیسری صدی ہجری کے اوائل میں اندلس میں فقہ مالکی چھا 

۔ایک وجہ اندلس میں مالکی فقہ کی تشہیر کا یہ بھی ہے کہ یہاں کا تمدن بھی 397گئی

حجاز کی طرح سادہ اور تکلفات سے آزاد تھا اور مغرب یعنی اندلس میں بھی اسی 

ماحول تھا اس لیے دونوں ملکوں بلکہ عالقوں کے درمیان تہذیبی اور طرح کا 

معاشرتی ہم آہنگی اندلس میں مالکی مسلک کی ترویج کا باعث بنی۔ابن خلدون )م 

ھ( نے اس حقیقت پر بڑا جامع تبصرہ کیا ہے  جس کا خالصہ یہ ہے کہ اندلس 808

کے لیے( اور  کے لوگ عام طور پر حجاز جاتے تھے )زیارت حرمین شریفین

چونکہ ان دنوں مدینہ علم کا مرکز تھا اس لیے وہ مدینہ میں اپنی علمی پیاس 

بجھاتے تھے اور یہاں پر چونکہ امام مالک موجود تھے اس لیے ان سے کسب 

فیض کرکے واپس ہوتے تھے او ر یوں امام مالک ہی ان کے شیخ الکل اور امام 

بعد ان کے تالمذہ سے استفادہ کیا۔اندلس  مجتہد تھے۔ان سے استفادہ کیا اور ان کے

میں مالکی مسلک کی ترویج اور اشاعت اور قبول عام کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی 

ہوئی کہ اس عالقے کے لوگ سیدھے سادے اور دیہاتی طرز کے لوگ تھے یعنی 

عراق کے مہذب معاشرے سے کوسوں دور تھے اور حجاز میں بھی یہی صورت 

                                                             

  96:  2، نفح الطیب مقری، 395 

 مذکور396 

 12، الہور: مطبع مجتبائی ، ص  التعلیق الممجد علی موطا محمدعبدالحئی لکھنوی، 397 
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ہل اندلس اور اہل حجاز میں ایک دینی اتحاد اور باہمی ہم آہنگی حال تھی اس لیے ا

 ۔   398پائی جاتی تھی اس لیے دونوں جگہ مالکی فقہ رائج ہوئی

پانچویں صدی ہجری میں جب اندلس میں بنی تاشفین کی حکومت قائم ہوئی  

تو فقہ مالکی کا اثر ونفوذ اس عالقے میں اور مضبوط ہوگیا۔اس کی بنیادی وجہ یہ 

تھی کہ بنی تاشفین کے امراء اور حکام دین دار اور سادہ طرز بودوباش کے حامل 

تھے۔تکلف اور تصنع سے پرہیز کرتے تھے۔اس دور میں فقہ مالکی کا غلبہ ہوا۔پھر 

آٹھویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے اقتدار کا چراغ گل ہوگیا۔بے رحم اغیار نے 

کیا۔انہوں نے سرزمین اندلس سے  صرف سیاسی غلبہ ختم کرنے پر اکتفاء نہیں

مسلمانوں کا وجود حتی کہ ان  کی علمی نشانات کو مٹادیا۔اسی کے ساتھ اندلس سے 

 فقہ مالکی کا وجود بھی ختم ہوگیا۔

فقہ اوزاعی اور فقہ مالکی کے موازناتی جائزہ کے دوران اندلس اور فقہ 

م فقہی مکتب فکر رہا ظاہری کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو اس خدا میں تیسرا اہ

ھ( مکتب ظاہری کے پانچویں صدی ہجری کے 452ہے۔امام محمد بن حزم اندلسی)م 

جنہوں نے مکتب ظاہری کی تکمیل وترتیب میں نمایاں کردار  ،ان ائمہ میں سے ہیں

ادا کیا۔وہ بہ یک وقت فقہ اسالمی اور ادیان کے تنازعی مطالعہ کے ائمہ میں سے 

الفصل بین الملل واھل "فقہ اسالمی اور " المحلی باآلثار"تھے۔ان کی اہم کتاب 

فرق اسالمیہ سے متعلق ان کے تبحر علمی کی شہادت دیتی ہے۔علم کالم  "االھوا

۔اس کے عالوہ حدیث اور فقہی 399اور علم ادب میں انہیں نمایاں مقام حاصل تھا

پر وہ استنباط میں بھی یدطولٰی رکھتے تھے۔نصوص کی ظاہری معانی کی اساس 

امام داؤد ظاہری سے متاثر ہوئے اور اپنے ابتدائی مکتب شافعی کو چھوڑ کر مذہب 

۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابن حزم کا لہجہ اور 400ظاہری کے پیروکار بن گئے

انداز تحریر  حجاج بن یوسف کی تلوار سے بھی زیادہ تیز دھاری جس کی وار اور 

ن حزم کی تحریرات میں متقدمین کے بارے ضرب سے بمشکل ہی کوئی بچتا۔غالباً اب

میں ان کا درشت رویہ محسوس کرکے ابن ظریف نے ان کے انداز کو حجاج کی 

 ۔401تلوار سے تشبیہ دی

بایں ہمہ امام ابن حزم اندلس کے اہم ائمہ میں سے تھے جن کے نام بغیر  

حزم نے اندلس کی علمی اور ادبی دنیا خالی خالی نظر آئیگی۔ان کے بیٹے فضل بن 

ان کی تحریرات چارسوجلدوں پر مشتمل حدیث، فقہ، تاریخ اور کالم سے متعلق 

                                                             

 245،ص مقدمہابن خلدون،  398 
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۔نصوص 402ایسی کتابوں کی تصریح کی ہے جو اسی ہزار صفحات پر محیط تھیں

کے ظواہر کی اساس پر فقہ اسالمی کے استنباط، تخریج اور انطباق وتطبیق نے ابن 

ر فقہی قضیوں میں جابجا  آپ حزم کو معاصر مکاتب فکر سے الگ تھلگ رکھا او

۔ہللا تعالٰی نے انہیں نصوص سے 403کی طرف تفرداتی پہلو کو منسوب کیا گیا

استدالل کے ملکہ سے نوازا تھا۔اسی بنا پر فقہی تبائن واختالف کے باوجود اب بھی 

 ۔ 404ابن حزم کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے

اء میں شافعی مکتب فکر کے جیسا کہ پہلے کہاجاچکا ہے کہ ابن حزم ابتد 

علمبردار تھے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ شافعی مکتب بھی کچھ عرصہ کے لیے 

اندلس کے اندر رائج رہا ہے۔اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ابن حزم 

کے متعدد شیوخ کا تعلق مکتب شافعی سے رہا ہوگا تاہم یہ بات واضح ہے کہ اندلس 

فکر کے فروغ سے پہلے امام حسن بن سعد بن ادریس بن  کے اندر ظاہری مکتب

ھ(، 277ھ(،قاضی قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سیار)248کسیلہ الکتامی)م

ھ(، بقی بن مخلد)م 295محمد بن احمد بن ہارون، یحیٰی بن عبدالعزیز بن خرار)م 

ھ(، 329ھ(، عثمان بن سعد الکتانی)م 319ھ(،  اسلم بن عبدالعزیز بن جعد)م314

ھ(، عثمان بن وکیل، علی بن محمد بن 327احمد بن بشر بن محمد بن اغبس)م 

ھ(، یوسف بن محمد بن سلیمان الھمدانی، عبیدہللا بن عمر بن جعفر 352اسماعیل) م 

ھ(، عبدالسالم بن یزید بن غیاث اللخمی، محمد بن احمد بن 360القیسی الشافعی )م 

ھ(، قاضی احمد بن بشر بن 387ن بابل الھواری)م محمد بن قادم، عبدالسالم بن سمح ب

ھ( مکتب شافعی کی 399ھ( اورقاضی احمد بن عبدالوہاب )م 327محمد بن اغبس)م 

۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اندلس میں 405تدوین وترویج میں نمایاں کردار ادا کیا تھا

مکتب امام اوزاعی کا ارتقائی عمل صعصہ بن سالم کے شاگرد یحیٰی بن یحیٰی 

ھ( مؤطا امام مالک کو لے کر اندلس پہنچے اور انہوں نے تیسری 243اللیثی)م

                                                             

أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عندہ بخط أبیه أبي محمد من توالیفه أربع مائة مجلد تَشتمل على قریب قال الذھبی  402 

 من ثمانین ألف ورقة

؛ 239 – 238:  12، معجم األدباء؛ 326:  3،  وفیات األعیان؛ 416:  2، الصلة؛ 187: 18، سیراعالم النبالء)

 (78:  2،  نفح الطیب؛ 199:  4،  لسان المیزان؛ 1147:  3،  تذكرة الحفاظ

الفقیه المنتھی الیقط الفَھم المحدث الذي قد حفظ مختصرا فی الفروع وكتابا في قواعد األصول وقرأ النحو وشارك 403 

تاھل للنظر في فی الفضائل مع حفظه لكتاب ہللا وتشاغله بتفسیرہ وقوۃ مناظرته فھذہ رتبة من بلغ االجتھاد المقید و

االعالم كأبي حنیفة مثال أو كمالك  ةفمتى وضح له الحق في مسالة و ثبت فیھا النص وعمل بھا أحد االئم ةدالئل األئم

أو الثوري أو ااَوزاعی أو الشافعي وأبي عبید وأحمد وإسحاق فلیتبع فیھا الحق وال یسلک الرخص ولیتورع وال یسعه 

 (186/ 18، سیراعالم النبالءد )ذھبی،فیھا بعد قیام الحجة علیه تقلی

 ابن حزم کے بارے میں تفصیلی کتاب الشیخ محمد ابوزہرہ مصری کی کتاب جس کا اردو میں ترجمہ404 

کے نام سے کیا ہے۔اسے شیخ غالم علی اینڈ سنز الہور نے  "امام ابن حزم"پروفیسر غالم احمد حریری نے 

 ء میں چھاپا ہے۔2016
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صدی ہجری میں فقہ مالکی کو یہاں متعارف کیا۔اسی صدی میں حسن بن سعد 

الکتانی نے یہاں شافعی مکتب کو فروغ دیا۔سب سے آخری پانچویں صدی ہجری 

کتب ظاہری کو کے دوران امام محمد بن حزم نے داؤد بن علی االصفہانی کے م

 یہاں پھیالیا۔

مذکور چاروں فقہی مکاتب فکر کا ارتقائی اور مسابقاتی عمل آئندہ صدیوں  

تک جاری رہا تاہم یہاں فقہ مالکی سبقت لے گئی کہ اسی صدی کے تاشفینی امراء 

ہر لحاظ سے مکتب مالکی کے نہ صرف حامی تھے بلکہ وہ ریاستی سرپرستی میں 

ھے اور یوں آٹھویں صدی ہجری تک اندلس میں اسے فروغ بھی دے رہے ت

دوسروں کے مقابلے میں مکتب مالکی غالب رہا۔تاآنکہ مسیحی قوتوں نے اندلس میں 

 اسالمی خالفت کو شکست دیدی۔

اندلس کے فقہاء کی بات کی جائے تو ان میں سرفہرست دوسری صدی  

امام  ھ(193خمی )م شبطون ابوعبدہللا زیاد بن عبدالرحٰمن اللہجری کے عظیم فقیہ 

مالک کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، محدث، 

فقیہ اور متکلم عالم تھے۔آپ نے امام مالک کے ہاں جاکر استفادہ کیا۔آپ شبطون سے 

معروف تھے،آپ کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں  کہ امام ابوعبدہللا زیاد بن 

۔  406م تھے اور اندلس کی قضاء کے منصب پر فائز تھےعبدالرحٰمن بہت بڑے اما

آپ انتہائی متقی انسان تھے جب حاکم اندلس جو آپ کی بہت قدرکیا کرتا تھا،اس نے 

آپ کو اپنے دربار میں قاضی بنانا چاہا تو آپ نے عہدہ لینے سے انکار کردیا۔اور 

حاکم نے کہا جب حاکم وقت کا اصرار بڑھا تو آپ نے قرطبہ شہر چھوڑدیا جس پر 

کاش! سارے عالم زیاد جیسے ہوتے جن کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی۔اور پھر 

ان کو خط لکھ دیا کہ آپ واپس قرطبہ آجائیں اس کے بعد آپ کو کبھی قضا کے 

بارے میں نہیں کہا جائے گا ا س لیے آپ واپس چلے آئے اور قرطبہ میں درس 

 ۔408ھ میں وفات پائی197ھ یا 193آپ نے ۔407وتدریس کا سلسلہ شروع کیا

باجہ کے رہنے والے تھے اور قرطبہ آکر  ھ(198ابوعبدہللا محمد بن سعید)م  

علم حاصل کیا۔پھر حج کے ارادے سے حرمین شریفین چلے گئے اور وہاں پر امام 

مالک سے استفادہ کیا۔واپسی پر  حاکم اندلس  حکم بن ہشام کے حکم سے باجہ کے 

 قاضی مقرر ہوئے۔امام زرکلی لکھتے ہیں ؛

                                                             

 325:  17، سیراعالم النبالءامام ذہبی،  406 

، العبر؛ 280، بغیة الملتمس؛ 349:   2، ترتیب المدارك؛ 218، جذوة المقتبس؛ 154، تاریخ علماء األندلس 407 

 63:  1، شجرة النور الزكیة؛ 329:  1، شذرات الذهب؛ 45:   2، نفح الطیب؛ 370:  1،الدیباج المذهب؛ 313:  1

 312:  9،سیراعالم النبالءذھبی،  408 
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ام الحكم بن ھشام وكان صلبا في القضاء قاض من أھل باجة ولي القضاء بقرطبة في أی

 409له أخبار في ذلك وضرب المثل بعدله

باالندلس وافضلھم  خیر القضاۃابن قوطیہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 

 410واعدلھم

نے ابتدائی تعلیم اندلس میں حاصل کی اس کے ھ(238عبدالملک بن حبیب )م

بعد مختلف مقامات میں جاکر علمی تشنگی بجھائی۔پھر اندلس آکر آپ کی شہرت 

ہوئی اور امیراندلس سے قرب حاصل ہوا۔نقل مؤطا کے کام میں یحیٰی بن یحیٰی کے 

قہ ساتھ شریک ہوگئے۔علوم حدیث سے انہیں زیادہ لگاؤ نہ تھا لیکن فقہ مالکی اور ف

اہل مدینہ کے ماہر تھے۔اچھے شاعر بھی تھے اور علم عروض پر یدطولٰی حاصل 

تھا۔آپ اندلس میں فقہ مالکی کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ بنے۔آپ نے واضحہ نامی 

ایک کتاب لکھی جس پر آپ کے ایک شاگرد محمد بن احمد بن عبدالعزیز بن عتبہ 

 ةالعتبینامی ایک کتاب لکھی۔لیکن اہل علم نے واضحہ کو  ةالعتبی پرنے اسی طرز 

پر بہت کام کیا۔ابن ابی زیاد نے ان کتابوں کو  ةالعتبیپر ترجیح دی ، تاہم ابن رشد نے 

ایک کتاب میں جمع کیا اور کتاب النوادر نام رکھ دیا۔یہ کتاب فقہ مالکی میں ایک 

کے عالوہ عبدالملک بن حبیب کی  ةالعتبی جامع اور مستند کتاب کا درجہ رکھتی ہے۔

درج ذیل کتابیں ہیں ؛الجوامع، فضل الصحابہ، غریب الحدیث، حروب االسالم، 

 ۔411ھ کو وفات پائی238رمضان  4طبقات الفقہاء، مصابیح الھدٰی۔آپ نے 

طیطلہ کے رہنے والے تھے اور اپنے وقت  ھ(212عیسٰی بن دینارقرطبی )م  

 ے تھے۔امام ذہبی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ؛کے بہت بڑے فقیہ شمار کئے جات
 412صالحا خیرا ورعا یذكر بإجابة الدعوۃ مقیه األندلس ومفتیھا اإلماکان ف 

من یحیى بن یحیى  ہھو كان أفقاور محمد بن عبدالملک آپ کے بارے میں کہتے کہ

 413اللیثي

پورے اندلس اور امام زرکلی فرماتے ہیں کہ آپ فقیہ اندلس تھے، آپ کے فتاوٰی 

۔الغرض عیسٰی بن دینار ایک بے مثال فقیہ تھے تبھی تو ابن 414میں مشہور تھے

                                                             

 138:  6،  االعالم 409 

 328:  3، ترتیب المدارکابن قوطیہ،  410 

 81:  7ء ، 1914، الجزائر :مدرسہ ثعالبیہ، طبقات علمائے افریقیہمحمد بن محمد بن تمیم،  411 

 433:  19، سیراعالم النبالء 412 

 مذکور  413 

 102:  5،  االعالم 414 
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اس زمانے میں    415وكان ال یعد في األندلس أفقه منه في نظرائهفرحون نے لکھا کہ 

 ۔416ھ میں وفات پائی212پورے اندلس میں فقہ میں آپ کی راج چلتی تھی۔ آپ نے 

ن یحیٰی اللیثی امام مالک کے شاگرد زیاد بن اندلس کے مایہ ناز فقیہ یحیٰی ب 

لیکن جب آپ نے مؤطا پڑھی تو امام مالک سے بذات  ۔عبدالرحٰمن کے شاگرد تھے

خود پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اس لیے خود مدینہ جاکر امام مالک کے سامنے 

۔امام 418۔ابن خلکان کے مطابق آپ کا تعلق قبیلہ بربر سے تھا417زانوائے تلمذ تہ کیے

مالک سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب تک امام مالک زندہ تھے تب تک آپ 

مدینہ میں مقیم رہے ، امام مالک بھی آپ کو شفقت فرمایاکرتے تھے۔ وہ آپ کو عاقل 

۔پھر اندلس تشریف لے گئے اور فقہ مالکی کی خوب 419االندلس کہا کرتے تھے

فتاوٰی جات دے کر اپنے علم کا لوہا  ترویج کی اور فقہ مالکی کے مطابق بے مثال

منوایا۔ابن حزم فرماتے تھے کہ جیسا مشرق میں فقہ حنفی قاضی ابویوسف ؒ کی وجہ 

سے ،کہ جب وہ قاضی القضاۃ بنے، تب فقہ حنفی پھیلی اسی طرح یحیٰی بن یحیٰی 

کی وجہ سے کہ جب وہ حاکم اندلس کی نظر میں صاحب وقعت ہوئے اور اندلس 

آپ کے مشورے سے قاضی تعینات ہوتے رہے تو مغرب میں اس لیے میں ہرطرف 

 ۔420ھ میں وفات پائی234فقہ مالکی پھیل گئی۔آپ نے 

نے  فقہ مالکی کے مشہور عالم یحیٰی بن یحیٰی ھ(255محمد بن احمد عتبی)م  

اور سعید بن حسان وغیرہ سے استفادہ کیا اور پھر مشرق کا سفر کیا اور اصبغ بن 

سے سماع کیا۔مسائل جمع کرنے والے تھے اور مسائل کے صرف الفرج وغیرہ 

نامی کتاب لکھی  ةالعتبیجمع کرنے والے ہی نہیں بلکہ حافظ تھے۔فقہ مالکی میں 

جس میں نادر اور شاذ مسائل ذکر کئے۔امام ابن رشد نے اس کتاب پر بڑا کام کیا۔آپ 

 ۔421ھ میں انتقال فرمایا255نے 

                                                             

 6:  2، الدیباج 415 

تاریخ ؛ 66 – 64:  2، الدیباج المذهب؛ 363 : 1، العبر؛ 20 – 16 : 3، ترتیب المدارك؛ 298 ،جذوة المقتبس 416 

 28:  2، شذرات الذهب؛ 331:  1، ابن الفرضي

بھا من زیاد بن عبد الرحمن بن زیاد اللخمي المعروف بشبطون  القرطبي  موطأ  مالك بن وسكن قرطبة وسمع  417 

أنس رضي ہللا عنه وسمع من یحیى بن مضر القیسي األندلسي ثم رحل إلى المشرق وھو ابن ثمان وعشرین سنة 

 (143:  6، نوفیات االعیا فسمع من مالك بن أنس  الموطأ  غیر أبواب في كتاب االعتكاف۔) ابن خلکان،

 143:  6، و فیات االعیانابن خلکان، 418 

 510: 1، بغیة الملتمس 419 

مذھبان انتشرا في بدء أمرھما بالرئاسة والسلطان مذھب أبي حنیفة فإنه لما ولي قضاء القضاۃ أبو یوسف كانت  420 

إال أصحابه والمنتھین إلى القضاۃ من قبله فكان ال یولى قضاء البالد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال أفریقیة 

مذھبه والناس سراع إلى الدنیا والدیانة فأقبلوا على ما یرجون بلوغ أغراضھم به على أن یحیى بن یحیى لم یل قضاء 

 (510:  1، بغیة الملتمسقط وال أجاب إلیه )

 48: 1، بغیة الملتمس 421 
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رطبہ کے باسی تھے تاہم اصل میں آپ طلیطلہ قھ(352اسحاق بن ابراہیم)م  

کے تھے۔ابتدائی علوم طلیطلہ میں حاصل کئے پھر قرطبہ میں ابوالولید محمد بن 

عمر بن لبابہ، قاسم بن اصبغ اور اسلم بن عبدالعزیز جیسے جبال العلم سے سماع 

 کیا۔آپ فقہ مالکی کے حافظ تھے جیسا کہ ابن الفرضی نے لکھا ہے؛

للفقہ علی مذھب مالک واصحابہ متقدما فیہ وکان مشاورا فی االحکام کان حافظا 

 422صدرا فی الفتیا وکان ینانظر علیہ فی الفقہ

 ۔ 423ھ میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے252آپ نے طلیطلہ شہر میں 

بھی اندلس سے  ھ(463یوسف بن عبدہللا بن عبدالبر)م مالکی علوم کےامین  

 ذہبی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ شیخ االسالم تھے ؛تعلق رکھتے تھے۔امام 

د بن عبد مة حافظ المغرب شیخ اإلسالم أبو عمر یوسف بن عبد ہللا بن محماإلمام العال

 424۔۔۔۔البر بن عاصم النمري األندلسي القرطبي المالكي

سے مشہور  س میں اپنے علمی رتبہ کی بدولت "حافظ المغرب"آپ اندل

تھے۔یوں تو آپ ہرعلم میں ماہر تھے لیکن بطور خاص حدیث اور فقہ میں درجہ 

کمال تک پہنچے تھے۔ابوالولید باجی کہتے ہیں کہ اندلس میں ابن عبدالبر سے بڑھ 

کر عالم حدیث اور حافظ الحدیث کوئی نہیں گزرا۔آپ نے فقہ الحدیث میں ایک کتاب 

رکھی جس کے بارے  الموطأ من المعاني واألسانید التمھید لما في ناملکھی جس کا 

میں ابن حزم نے کہا ہے کہ ابن عبدالبر کی کتاب التمہید سے بہتر کتاب فقہ الحدیث 

میں نہیں دیکھی گئی۔یقیناً آپ حدیث اور آثارحدیث کے ساتھ ساتھ فقہ اور علم انساب 

بن خلکان آپ کی ا۔425میں یکتائے زمانہ تھے اور ان علوم میں کئی تصانیف لکھیں

 ۔426تصانیف کی تفصیل لکھی ہے

امام زرکلی فرماتے ہیں کہ آپ محدث اور فقیہ ہونے کے ساتھ مؤرخ بھی 

سی سے ابن الفرضی نے تھے کیونکہ آپ نے جو فقہاء اندلس پر کتاب لکھی تھی، ا

 ۔427مرتب کی تھی اپنی کتاب "تاریخ علماء اندلس"

جب امام ذہبی جیسے جید  428 حافظا ُمْفتیاوكان فقیھا امام ذہبی فرماتے ہیں 

عالم دین آپ کو فقیہ ، حافظ اور مفتی جیسے القابات سے یاد کرتے ہیں تو یہ بڑی 

دلیل ہے ابن عبدالبر کی علمی شان اور عظمت پر۔گرچہ ابن کثیر نے آپ کو طبقات 

                                                             

 88، ص تاریخ علماء االندلسابن الفرضی،  422 

 88، ص مذکور 423 

 85، تحت ترجمة سیراعالم النبالءذھبی،  424 

، الدیباج المذهب؛ 61، المطمح؛ 407: 2، المغرب؛ 344، الجذوة؛ 1442رقم:  بغیة الملتمس،؛ 640، الصلة 425 

 314: 3، الشذرات؛ 255: 3، عبر الذهبي؛ 1128، تذكرة الحفاظ؛ 808: 4، ترتیب المدارك؛ 357

 67: 7، وفیات االعیانابن خلکان،  426 

 207:  1،  االعالم 427 

 587: 10، تاریخ االسالمذھبی،  428 
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لیکن حقیقتا آپ مالکی مسلک پر کاربند تھے اور اندلس  429الشافعین میں ذکر کیا ہے

کے ایک شہر اشبونہ کے قاضی رہے اور وہاں فقہ مالکی کی خدمت انجام دیں۔امام 

بو القاسم ا۔431ھ میں وفات پائی463آپ نے ۔430ذہبی نے اس کی صراحت کی ہے

ذہبی ۔امام 432ھ میں پیدا ہوئے493لك بن مسعود بن موسى بن بشكوال مد البخلف بن ع

 ۔433سے یاد کیا ہے العالم الحافظ الناقد المجود محدث األندلس ماإلما نے آپ کو

 ابوعبدہللا اآلبار آپ کے بارے میں فرماتے تھے ؛
 434بار األندلسختاریخیا ذاكرا أل ایرحافظا حافال أخبا

آپ قاضی اندلس بھی رہے اور آپ کبھی اندلس سے باہر نہیں گئے لیکن فقہ اور 

کی گہری نظر تھی۔آپ کی تصانیف کے بارے میں امام ذہبی نے تاریخ پر آپ 

۔الغرض آپ اپنے زمانے کے مشہور محدث، فقیہ اور مؤرخ 435تفصیل لکھی ہے

تھے۔آپ کی کتاب تاریخ علماء اندلس آپ کی ایک ایسی یادگار نشانی ہے جس نے 

کی آپ کو امر کردیا ہے اور آج علماء اندلس کے جتنے بھی تذکرے ملتے ہیں ان 

بنیاد اسی کتاب پر ہے کیونکہ آپ نے اپنے زمانے تک کے سارے علماء اندلس کے 

حاالت انتہائی محتاط انداز سے لکھے ہیں۔اور کیوں نہ لکھتے کہ آپ ابن رشد اور 

ھ میں 587ابن العربی جیسے جلیل القدر علماء کے شاگرد تھے۔آپ نے ماہ رمضان 

  ۔436قرطبہ میں وفات پاگئے
تھے۔  ابوالولید ھ(595ابن رشد )م ور فلسفی، متکلم اور فقیہ اندلس کا مشہ 

ھ میں پیدا ہوئے۔آپ نہ صرف 520محمد بن احمد بن احمد ابن رشد قرطبہ میں 

قرطبہ کے قاضی اور مفتی تھے بلکہ آپ مسلک مالکی کے بڑے لقب شیخ المالکیہ 

مسلک کی  لکھی جو مالکی موسوم تھے۔آپ نے فقہ میں کتاب "ہدایۃ المجتہد" سے

ما لان فقیھا عاک ترجمانی کرتی ہے۔ابن بشکوال آپ کے بارے میں فرماتے ہیں؛

 437۔۔حافظا للفقه 

 ابوالقاسم نے آپ کو افقہ االندلس کا لقب دیا ہے، فرماتے ہیں؛

 438شرح العتبیة فبلغ فیه الغایة نفدلس صنكان أفقه أھل األ 

                                                             

 548، ص طبقات الشافعینابن کثیر،  429 

 85، تحت ترجمة سیراعالم النبالءذھبی،  430 

 611، ترجمہ الصلة 431 

عقد ؛ 312:  12، البدایة؛ 240:  2، الوفیات؛ 1339:  4، تذكرة الحفاظ؛ 234:  4، العبر؛ 304:  1 ،التكملة 432 

  114، الدیباج؛ 261:  4، الشذرات؛ 650:  16، الجمان

 125: 41، سیراعالم النبالءذھبی،  433 

 501، ص التکملہابن آبار،  434 

 141: 21، سیراعالم النبالءذھبی،  435 

 مذکور 436 

 248: 1،  الدیباجابن فرحان،  437 

 501: 19، سیراعالم النبالءذھبی،  438 
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نے ارسطو کی کتاب کی اس کے عالوہ آپ بطور فلسفی مشہور ہوئے کیونکہ آپ 

تشریحات لکھیں۔اپنے فلسفیانہ عقائد کی بنیاد پر محبوس ہوئے اور جیل ہی میں 

 ۔439ھ میں فوت ہوئے595

احمد بن ہارون بن جعفر شاطبہ کے رہنے والے تھے۔آپ فقیہ اور حافظ 

۔ اپنے والد اور 440الزاھد یخ اإلمام الحافظ البارع القدوۃشالالحدیث تھے۔بقول ذہبی 

دوسرے علماء سے سماع کیا۔ابن بشکوال نے آپ کو اجازت حدیث دی۔آپ علم کے 

می ساتھ تقوٰی اور زہد کے اعلٰی درجہ پر فائز تھے۔آپ کی تصانیف سے آپ کی عل

" اور راحۃ االنفس فی ذکر شیخ االندلسمرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔کتاب "النزھۃ"، "

دلس میں جب حاالت خراب ہوئے تو آپ کی لکھی گئی کتابیں ہیں۔ان "ریحانۃ النفس"

 کے قریب ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ جہاد میں شرکت کی اور جیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 ابن حزم اور تقابل ادیان
                                                             

، تذكرة الحفاظ؛ 47:  4، العبر؛ 162، المغرب في حلى المغرب؛ 50، بغیة الملتمس؛ 577 – 576:  2، الصلة 439 

 248، المذهب الدیباج؛ 99 – 98، العلیا المرقبة؛ 225:  3، مرآة الجنان؛ 469:  13، عیون التواریخ؛ 1271:  4

 شجرة؛ 85:  2، العارفین هدیة؛ 62:  4، الذهب شذرات؛  59:  3، الریاض أزهار؛ 270، قنفذ ابن وفیات؛ 250 –

 125 - -122، الغنیة؛ 129:  1، الزكیة النور

 242: 11، النبالء سیراعالمذھبی،  440 
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یوں تو اندلس میں کئی ایک نامور شخصیات نے جنم لیا جن میں ہر میدان 

تقابل ادیان کے میدان میں کے ماہر حضرات شامل تھے تاہم اندلس کی سرزمین پر 

سب سے مایہ ناز شخصیت اور نمایاں نام امام ابن حزم کا ہے۔انہوں نے اندلس میں 

موجود عیسائیوں کے ساتھ علمی مباحثے کرکے اسالم کی صداقت عیاں 

کردی۔دراصل ابن حزم کے زمانے میں اہل اسالم اور اہل مغرب کے مابین فکری 

ی کیونکہ اس وقت اہل فرنگ کی علمی انحطاط کا آمیزش وقوع پذیر نہیں ہوئی تھ

زمانہ تھا ۔تاہم چونکہ بالد اندلس دیگر اسالمی ممالک کی نسبت مسیحی عالقوں سے 

قریب تر تھے بلکہ مسلمان مسیحیوں کے وسط تک گھس گئے تھے اور عیسائی 

عالقوں کے مالک بن گئے تھے۔آغاز میں گرچہ مسیحی اپنے آپ کو عاجز گردان 

یہ دینے پر رضامند ہوگئے تھے لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے مسلمانوں کے کر جز

باہمی اختالف سے فائدہ اٹھاکر اندلس پر مسیحی قبضہ کے خواب کو شرمندہ تعبیر 

ہونے کے لیے اپنی کوششیں تیز کردیں اور یوں اپنے لشکروں کو اندلس میں داخل 

دت کے شیرازہ کو بکھیرنا کروادیا اور اپنی چاالکی سے مسلمانوں کے مابین وح

 شروع کردیا جس میں باآلخر وہ کامیاب ہوگئے۔

پہلے پہل جب وہ مسلمانوں کے مابین وارد ہوئے تو انہوں نے چاالکی سے 

کام لے کر ان میں خفیہ انداز سے اور آہستہ آہستہ کام کیا۔مسلمانوں اور مسیحیوں کا 

وجب ہوا اور ان کے باہم میل یہ میل جول مادی اختالط کے ساتھ فکری آمیزش کا م

میالپ نے علمی افکار وآراء کے اختالط کی داغ بیل ڈالی۔امام ابن حزم کے وقت 

میں اور اس کے بعد قرطبہ کے مدارس یہود ونصارٰی سے بھرے پڑے تھے جو 
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۔ان علوم کی 441منطق وفلسفہ جیسے عقلی علوم کے حصول کے لیے آئے تھے

کار میں ایسے خیاالت کی آمیزش کرتے تھے تحصیل کے بعد وہ مسلمانوں کے اف

جس سے مسلمانوں کے اندر ایک تشویش پیدا ہوجاتی تھی۔خود وہ مسلمانوں سے 

پاکیزہ خیاالت کا اخذ کرتے رہے لیکن ان میں وہ مختلف قسم کے سواالت کے 

ذریعے شکوک وشبہات پیدا کرتے تھے۔ایسے میں اندلس کے مسلمانوں میں یہ زہر 

س سے باہمی تشویش نے جنم لیا۔ان حاالت میں قدرت نے امام ابن حزم پھیلنے لگا ج

جیسے عالم دین کو پیدا کرکے ان کے لیے سد سکندری کا انتظام کیا۔جنہوں نے ان 

کے اس حرکت پر غور کرکے ان کے ہرسوال کا جواب فراہم کرکے مزید آگے 

ل کتاب کے بڑھنے سے روک دینے کی کوشش کی اور انہیں لگام دیا اور ان اہ

فکری نزاعات ومجادالت کا بغور جائزہ لے کر ان کا بطالن ثابت کرنے کے لیے 

ہمت باندھی اور حق وصداقت کے کشف واظہار کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا اور 

ان کا علمی دفاع کیا۔اس سے نہ صرف مسلمانوں کا اپنے اسالم پر پورا یقین ہونے 

 ندان شکن جواب مال۔لگا بلکہ یہود نصارٰی کو بھی د

اس سلسلہ میں امام موصوف کی گراں قدر تصانیف اس کا بین ثبوت ہیں۔یہاں 

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حاالت کی نزاکت  اور مسلمانوں کی اندرونی کمزوری 

امام ابن حزم اندلس کی وجہ سے امام ابن حزم کی طبیعت میں قدرے شدت آئی تھی۔

متکلم ہونے کے ساتھ ساتھ منطقی اور فلسفی عالم دین معروف محدث، فقیہ اور کے 

آپ کا پورا نام علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن سفیان بن ۔تھے

زید ہے اور کنیت ابومحمد ہے تاہم آپ کی شہرت ابن حزم سے ہوئی کیونکہ آپ نے 

جانب پیدا  ھ میں قرطبہ کی مشرقی384اپنی تصانیف میں ابن حزم ہی لکھا ہے۔آپ 

۔مؤرخ 443۔آپ کے متعلق امام ذہبی نے لکھا ہے کہ آپ فارسی النسل تھے442ہوئے

۔آپ نے 444اندلس عالمہ مقری بھی اسی قول کے قائل ہیں کہ آپ فارسی النسل تھے

مؤطا امام مالک اپنے استاد عبدہللا بن دحون سے پڑھی اور ابن الفرضی سے بھی 

آپ مالکی بن گئے تاہم آپ پھر امام شافعی فقہ مالکی میں کمال حاصل کیا اور یوں 

سے متاثر ہوئےاور شافعی المسلک ہوئے اور پھر ظاہری مسلک اپنا کر قیاس اور 

 رائے سے کام لینا پسند کیا۔

                                                             

، )اردو مترجم پروفیسر غالم احمد حریری(، الہور: شیخ غالم حیات امام ابن حزم الشیخ محمد ابوزہرہ، 441 

 55ء، ص 2016علی، 

  166:  35،تحت ترجمة ابن حزم، سیراعالم النبالءامام ذھبی،  442 

 مذکور 443 

 203:  6، نفح الطیبمقری،  444 
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، الفقیه الحافظ، اإلمام األوحد البحر ذو الفنون والمعارف  آپ کو امام ذہبی نے

سے یاد کیا ہے اور امام ابن   445فاھري صاحب التصانیلظالوزیر ا ،األدیب ،ملالمتك
 وكان حافظا عالما بعلوم الحدیث وفقھهخلکان نے آپ کے بارے میں لکھا  ہے کہ 

مستنبطا لألحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذھب فانتقل إلى مذھب أھل 

 446بعلمه الظاھر وكان متفننا في علوم جمة عامال
اسی طرح اور علماء نے بھی آپ کی بہت تعریف کی ہے تاہم حاجی خلیفہ نے ابن  

عریف کے حوالے سے ایک اور بات لکھی ہے کہ  ابن حزم کی زبان حجاج کی 

 ۔447تلوار کی مانند تھی جس سے کوئی نہیں بچا

اج شقیقین ألنه كان كثیر الوقوع في األئمة المتقدمین  كان لسان ابن حزم وسیف الحج 

 448المتأخرین لم یكد یسلم منه أحد و

آپ ایک عظیم محدث، فقیہ اور متکلم اسالم تھے۔آپ نے بہت ساری کتابیں 

بھی لکھیں جن کے بارے میں آپ کے بیٹے فضل کا بیان ہے کہ ان کی تعداد 

چارسو جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ تحاریر اسی ہزار صفحات پر مشتمل 

مسلک کے حامی تھے اور پھر امام داؤد  ۔اگرچہ آپ پہلے امام شافعی کے449تھیں

ظاہری کے مذہب کے پیروکار بن کر ابن حزم ظاہری کہالئے تاہم حقیقت بات یہ 

ہے کہ آپ چونکہ علم کے بحرذخار تھے جو اجتہاد کے درجہ پر پہنچا ہو، اسلئے 

آپ بھی باقی ائمہ مجتہدین کی طر ح خود ایک بڑے مجتہد تھے کیونکہ آپ نہ 

ے بلکہ ایک عظیم فقیہ اور متکلم بھی تھے۔ اس لیے آپ کی رائے صرف محدث تھ

۔اس لیے آپ نے فقہ ظاہری کو 450بہت سارے امور میں تفرد کی حامل ہوا کرتی تھی

اندلس میں فروغ دیا اور دالئل کی بھرمار اور قرآن وحدیث پر حاوی نظر رکھنے 

                                                             

 166:  35، سیراعالم النبالءامام ذھبی،  445 

 325:  3ابن خلکان،  446 

یعنی جس طرح حجاج اپنی تلوار سے کسی کو چھین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے اسی طرح امام ابن حزم  447 

بلکہ ہرکسی کو علمی انداز میں گھیر لیتے تھے۔کیونکہ آپ نہ صرف بھی کسی کو آرام سے نہیں چھوڑتے تھے 

 قرآن وحدیث اور فقہ کے ماہر تھے بلکہ منطق اور فلسفہ اور علم کالم کے بھی امام تھے۔

 39: 4، سلم الوصول إلى طبقات الفحولحاجی خلیفہ،  448 

من توالیفه أربع مائة مجلد تَشتمل على قریب أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عندہ بخط أبیه أبي محمد قال الذھبی  449 

 من ثمانین ألف ورقة

؛ 239 – 238:  12، معجم األدباء؛ 326:  3،  وفیات األعیان؛ 416:  2، الصلة؛ 187: 18، سیراعالم النبالء)

 (78:  2،  نفح الطیب؛ 199:  4،  لسان المیزان؛ 1147:  3،  تذكرة الحفاظ

ھم المحدث الذي قد حفظ مختصرا فی الفروع وكتابا في قواعد األصول وقرأ النحو الفقیه المنتھی الیقط الفَ  450 

وشارك فی الفضائل مع حفظه لكتاب ہللا وتشاغله بتفسیرہ وقوۃ مناظرته فھذہ رتبة من بلغ االجتھاد المقید وتاھل 

الئمة االعالم كأبي حنیفة مثال للنظر في دالئل األئمة فمتى وضح له الحق في مسالة و ثبت فیھا النص وعمل بھا أحد ا

أو كمالك أو الثوري أو ااَوزاعی أو الشافعي وأبي عبید وأحمد وإسحاق فلیتبع فیھا الحق وال یسلک الرخص ولیتورع 

 (186: 18، سیراعالم النبالءوال یسعه فیھا بعد قیام الحجة علیه تقلید )ذھبی،
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نے کئی ایک  ۔یوں تو آپ451کی وجہ سے اہل علم آپ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے

 یالملل ف یالفصل ف" کتابیں لکھیں تاہم تقابل ادیان میں آپ کی لکھی گئی یادگار کتاب

ہے۔جس میں انہوں نے فلسفی اور منطقی انداز میں اسالمی افکار  "األھواء والن ِحل

کی وضاحت کی ہے اور اسالم پر عائد کیے گئے تمام تر الزامات کا جواب دیا ہے 

ً اہل کتاب کی طرف سے وارد کردہ تمام الزامات کا جواب ان کی دینی  خصوصا

ور اسالمی کتابوں سے دے کر ساکت کردیا ہے اور یوں اسالمی تہذیب وتمدن ا

۔ امام ابن حزم سے وقت کے 452عقائد کی عقلی لحاظ سے خوب وضاحت کی ہے

 ۃالمقتبس فی ذکر وال ۃجذوبڑے بڑے علماء ومشائخ نے استفادہ کیا جن میں کتاب 

کے  طبقات االمم، 453ھ(488کے مصنف محمد بن ابی نصر الحمیدی )م  االندلس

 454( اور ابن عربی مشہور ہیںھ463مؤلف ابوالقاسم قاضی صاعد بن احمد اندلسی)

ھ میں لبلہ کے 456۔آپ نے ابوالولید الباجی سے کئی ایک مناظرے کئے۔آپ شعبان 

 ۔ 455مقام پر اکہتر سال کی عمر میں رحلت فرماگئے

جیسا کہ عرض ہوا کہ اس وقت حاالت ایسے بن گئے تھے کہ ہرطرف سے  

اسالم پر وار کیے جاتے اسالم پر اعتراضات کی بھرمار تھی اور مختلف انداز سے 

رہے۔ایسے وقت میں ہللا تعالٰی کے دین اسالم کے تحفظ کے وعدے کو نبھانے کے 

۔تاہم اس سلسلہ میں اس نے قرآن کریم کا 456لیے قدرت نے امام ابن حزم کو پیدا کیا

انداز جرح وتنقید اختیار کیا  جس طرح قرآن کریم نے حکیمانہ انداز میں دوسرے 

بالکل اسی طرح ابن حزم  457اور رسومات باطلہ پر اعتراض کیا ہےادیان کے عقائد 

نے بھی دوسرے ادیان پر انتہائی مہذب انداز میں اور خوش اسلوبی سے ان کے 

اعتراضات کا مسکت جواب دیا۔اور یقیناً یہی اسالم کا امتیازی خصوصیت ہے جس 

ہ یہاں کسی بھی کی وجہ سے وہ دنیا بھر کے ادیان ومذاہب پر فوقیت کا حامل ہے ک

صورت میں اخالق اور تہذیب کا دامن نہیں چھوٹتا بلکہ ہرحال میں ہرقسم 

اعتراضات کا جواب نہایت مہذب انداز سے دیتا ہے۔دوسرے ادیان کے مقابلے میں 

عیسائیت اور یہودیت اسالم کے اس لحاظ سے قریب تر ادیان ہیں کہ وہ بھی سامی 

اپنے تئیں ہللا تعالٰی کے مقربین اور اس کے  یعنی آسمانی مذاہب ہیں اور وہ بھی
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اور جب مسلمانوں نے اندلس کے مسیحیوں اور  458محبین کے دعوٰی دار ہیں

یہودیوں کو زیر کرکے جزیہ دینے پر مجبور کیا تو اس لیے انہوں نے اسالم پر 

مختلف قسم کے اعتراضات کی بوچھاڑ کردی کہ وہ بھی تو دین سماوی کے قائل 

انہیں کیوں زدوکوب کیا گیا حاالنکہ اندلس میں یہودیت اسالم سے پہلے  ہیں تو پھر

مسیحیت کے ظلم وجبر تلے روندی جارہی تھی۔اسالم ہی تھا جس نے یہودیت کو 

 انسانی مساوات کے صف میں الکھڑا کیا۔

انہوں نے اسالمی عقائد ونظریات پر تنقید کا دروازہ کھوال اور مسلمانوں کو  

، ایسے میں گرچہ کئی ایک مسلمان  کرنے کی ازحد کوشش کیمیں مبتال تشویش

ھ( نے 330علماء نے کتابیں لکھ کر اسالم کا دفاع کیا مثالً ابوالحسن اشعری)م 

ق وبیان رَ رق بین الفِ الفَ "ھ( نے 429لکھی، عبدالقاھر البغدادی)م  "مقاالت االسالمیین"

لکھی  "التبصیر فی الدین"ھ( نے 471لکھی، اور عالمہ اسفرائینی )م "الفرقة الناجیة

لکھی اور اسالم کا بھرپور دفاع  "الملل والنحل"ھ( نے 528اور عالمہ شہرستانی)م 

کیا۔تاہم اس میدان میں جو کتاب ابن حزم نے لکھی وہ اپنی مثال آپ ہے۔اس نے اپنی 

جس قرآنی اسلوب کو اختیار کیا ہے وہ  میں األھواء والن ِحل یالملل ف یالفصل فکتاب 

 نہایت متاثر کن ہے۔ اس لیے امام ابن حزم کو تقابل ادیان کا  بانی کہا جاتا ہے۔

امام ابن حزم چونکہ گہرے علم والے تھے اس لیے ان کی کتاب سب پر فائق  

ہے۔ان کا علم نہ صرف اسالم کی حد تک محدود تھا بلکہ یہود ونصارٰی کی کتابوں 

اس لیے انہوں نے اہل کتاب کا علمی انداز سے ۔ھی گہری نظر رکھتے تھے پر ب

محاصرہ کیا۔انہوں نے تورات کے مختلف نسخوں پر علمی بحث کی ہے اور ان کے 

مابین پائے جانے والے اختالف کو واضح کیا ہے۔اور پھر قرآنی نکتہ نگاہ سے 

میں کتاب مقدس کے تقابلی جائزہ پیش کرکے اس پر علمی گرفت کی ہے۔ اس ضمن 

مختلف موضوعات پر سیرحاصل علمی بحث کرکے اہل کتاب کو دعوت فکر دی 

ہے کہ وہ اپنے عقائد پر نظر ثانی سے کام لیں کیونکہ بہت ساری امور میں وہ راِہ 

۔اور یہ محض ان کا نہیں بلکہ 459حق سے ہٹ کر بے راہ روی کا شکار ہوچکے ہیں

محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن کا کہنا ہےکہ یہود ونصارٰی 

حق سے منہ موڑتے ہیں حاالنکہ ان کے پاس حق اور ہدایت آچکی ہے لیکن پھر 

 ۔460بھی یہ نہیں مانتے

امام ابن حزم نے کتاب مقدس کے ان قابل اعتراضات مقامات پر کڑی تنقید  

جود ہیں جو کی جہاں پر ان کے مُحرَّ ف کتاب میں ان سرزد ایسی واضح غلطیاں مو
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ایک قسم کا مذاق کیا گیا  فطرت کے خالف ہیں بلکہ فطرت اور قدرت کے ساتھ

ہے۔ابن حزم نے ان کے کذب وافتراء کو واضح کیا ہے کہ کتاب مقدس میں کس 

طرح کذب بیانی سے کام لیا گیا ہے مثالً وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ کتاب 

کہ ہللا کے بیٹوں  461جھوٹ پر مبنی ہےمقدس کی کتاب پیدائش میں یہ بات صریح 

؟ وہ تو احد ۔اب بھال ہللا کی اوالد کہاں462نے آدم کی خوبصورت بیٹیوں سے نکاح کیا

۔ اسی طرح 463ذات ہے نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا ہے

 مختلف انبیاء کرام کےمتعلق کئے گئے لغو اور بے بنیاد باتوں کا علمی جائزہ لیا ہے

اور انہیں دعوت فکر دی ہے کہ اسالم پر اعتراضات کرنے سے قبل کم ازکم اپنی 

مذہبی کتابوں کو دیکھ لیا کریں  کہ وہاں کس قسم کی صریح غلطیاں سرزد کی گئی 

ہیں۔اس لیے کہاجاتا ہے کہ امام ابن حزم وہ پہلے شخص ہیں جس نے یورپ میں 

 ۔464ہے یہود ونصارٰی کی کتاب مقدس پر جرح وتنقید کی

امام ابن حزم نے یہودیوں کی اپنی مقدس کتاب تورات میں تحریف پر کڑی  

تنقید کی ہے اور تحقیق کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں اس 

مقدس آسمانی کتاب میں شامل کرلی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں 

عمر یا اس سے زئد عمر والے  صرف  ہے مثالً بنی اسرائیل  میں سے بیس سال کی

بنی الوا( کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد  بنی یہوذا کی اوالد)ماسوائے

شہروں کا طول محققین کی  کے ۔حاالنکہ یہودیوں465الکھوں تک پہنچ گئی تھی

پیمائش کے مطابق عقبہ انیق سے طبریہ تک آٹھ میل ہے جبل افرائیم سے کوہ طور 

ہے اور مجون تک بھی بارہ میل ہے یہاں اردن کا عالقہ ختم ہوتا ہے  تک بارہ میل

اور فلسطین کا عالقہ شروع ہوتا ہے۔رملہ تک چالیس میل اور عسقالن تک اٹھارہ 

میل ہے۔یہ کل تہتر میل کا رقبہ ہوا جو بنی اسرائیل کا عالقہ تھا اور جہاں وہ بستے 

ایسی تعداد پر تقسیم کی  کو زمین اس  مسافت بیان کی گئی تھے۔یہ ناممکن ہے کہ

جو ان میں سے خاص طور پر بیس یا زیادہ عمر کے لوگوں کا مسکن  ،جاسکے

ہو۔کیونکہ سوال یہ ہے کہ پھر ان کی عورتیں کہاں گئیں تاآنکہ وہ یہاں زراعت بھی 

کرتے رہے۔اس جھوٹ کو ہللا تعالٰی نے یہ کہکر بے نقاب کیا کہ یہ سارے بنی 
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۔لہذا یہاں پر وہ غلط بیانی سے کام لے رہے 466ک چھوٹا سا گروہ تھااسرائیل تو ای

 ۔467ہیں

اسی طرح یہودیوں کے اس وقت کے بہت بڑے عالم یوسف بن نغریلہ کی 

طرف سے اسالم پر کیے گئے اعتراضات کا بھی جواب دیا۔کیونکہ اس نے اسالم پر 

شویش کئی ایک ایسے اعتراضات کئے تھے جن سے اس وقت کے مسلمان بھی ت

میں مبتال ہوچکے تھے ۔اس نے اسالم کے خالف کئی رسائل لکھے تھے۔ابن حزم 

اس کے رد  نے اس کے رسالوں کا جواب دے کر حق ادا کردیا۔آپ نے جو رسالہ

ابن حزم چونکہ یہودیت اور مسیحیت ہے۔ لکھا تھا اس کا نام "الرد علی ابن النغریلہ"

ن کے تمام تر عقائد وعبادات سے پر نہ صرف بالغانہ نظر رکھتے تھے بلکہ ا

بخوبی واقف تھے اور ان کی کتابوں پر عبور رکھتے تھے۔اس لیے انہوں  نے 

 یہودیوں کو پانچ فرقوں میں منقسم کیا ہے؛

 سامریہ ۔1
یہودیوں کا یہ فرقہ کہتا ہے کہ شہر قدس اصل میں شہر نابلس ہے جو بیت    

لوگ اس مذکور حرم سے باہر نکلنے کے فاصلے  پر ہے۔یہ  المقدس سے اٹھارہ میل

کو حرام سمجھتے ہیں۔یہ چونکہ ملک شام میں ہیں اس لیے بیت المقدس)یروشلم( کی 

حرمت کو نہیں مانتے اور نہ ہی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ان کی تورات بھی اس 

تورات سے مختلف ہے جو باقی یہودی پڑھتے ہیں۔یہ لوگ موسٰیؑ کے بعد کسی بھی 

مانتے یعنی شمعون، داؤد، سلیمان، اشعیاء، یسع، الیاس، حبقوق، زکریا نبی کو نہیں 

اور ارمیا وغیرہ کی نبوت کو نہیں مانتے بلکہ ان کی تکذیب کرتے ہیں۔اور ان کی 

 بعثت کے قطعاً منکر ہیں۔

 صدوقیہ ۔2
یہ فرقہ صدوق نامی شخص کی طرف منسوب ہے جو عزیؑر کو ہللا تعالٰی کا 

رقہ اسی کی تابعداری کرتے ہوئے تمام یہودیوں میں عزیر کو ہللا کا بیٹا کہتا تھا۔یہ ف

 بیٹا تصور کرتے ہیں۔حاالنکہ ہللا اس سے برتر ہیں۔یہ یمن میں رہتے ہیں۔

  عنانیہ ۔3
یہ لوگ عانا داؤدی یہودی کے اصحاب ہیں اور انہیں کو یہود عراس ومس 

انبیاء کراؑم الئے ہیں اس کہتے ہیں۔ان کا عقیدہ ہے کہ شرایع تورات اور جو کچھ 

سے تجاوز نہیں کرتے۔علمائے یہود کے اقوال سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور ان 
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کی تکذیب کرتے ہیں۔یہ فرقہ عراق، مصر اور شام کے عالوہ اندلس اور طلیطلہ 

 میں ہے۔

 ربانیہ ۔4

اس کو اشعنیہ بھی کہتے ہیں، یہ لوگ اقوال احبار اور ان کے مذہب کے قائل  

 ں اور اکثر یہودی یہی ہیں۔ہی

 عیسویہ ۔5
یہ لوگ ابوعیسٰی اصبہانی یہودی کے ماننے والے ہیں جو اصبہان کا رہنے  

ملسو هيلع هللا ىلص واال تھا۔اس کا نام محمد بن عیسٰی تھا۔یہ لوگ نبوت عیسٰی بن مریم اور نبوت محمد

کے بھی قائل ہیں۔یہ کہتے ہیں کہ ہللا نے عیسٰی کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث 

بھی نبی تھے  جنہیں ہللا تعالٰی نے بنی ملسو هيلع هللا ىلص ۔ان کا ماننا ہے کہ محمد468فرمایا تھا

اسماعیل کے لیے مبعوث فرمایا جیسا کہ تمام یہود کے اقرار کے مطابق ایوب بنی 

 ۔469عمیص کے لیے نبی بھیجے گئے تھے اور بلعام بنی موآب کے لیے نبی تھے

بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ سارے یہودی اس 

یعقوؑب کی شریعت حضرت موسٰیؑ کی شریعت کے خالف تھی کیونکہ حضرت 

یعقوؑب نےابان کی دوبیٹیوں لیا اور راحیل کو نکاح میں لیا تھا اور یوں دوبیٹیوں کو 

ساتھ ساتھ جمع کیا تھا  جو کہ شریعت موسوی میں حرام تھا۔ایسا کبھی ممکن ہی 

ہللا تعالٰی پہلے حالل کردے اور پھر حرام کردے یا کسی شے  نہیں کہ ایک چیز کو

کو پہلے حرام قرار دے اور پھر حرام کردے اور جو ان میں فرق کرے وہ مشاہدے 

۔اسی طرح امام ابن حزم نے یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں 470کے خالف ہے

ر ۔اور پھ471ان سے کئے گئے تحریفی غلطیوں پر سخت اور کڑی تنقید کی ہے

یہودیوں کی اس بات کی نفی کی ہے کہ وہ چاہے تو بعض انبیاء کو مانے اور بعض 

کو نہ مانے اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس سلسلہ میں کوئی دلیل پیش کرتے ہیں 

دلیل ممکن ہے مثالً مجوس لوگ  تو ان کے مخالفین کے پاس بھی اسی طرح کی

کو نبی نہیں مانتے اسی طرح  شت کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اور موسیٰ زرت

صائبین ابراہیؑم کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے جو بعد میں نبی ہیں ان کی تصدیق 

کرتے ہیں۔خود یہودیوں کا فرقہ سامریہ موسٰی کے بعد ہرنبی کی تکذیب کرتا 

ہے۔الغرض یہ ناممکن ہے کہ ان تمام مذاہب کے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش 

لیل تمہارے سامنے نہ پیش کرسکیں یا تم ان کی کوئی نقل کرسکو کہ وہ ویسی د
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فُوَن اْلَكِلَم َعن ؛ قرآن مجید نے بھی ان کی اس تحریفی عمل کا یوں ذکر کیا ہے  471  ِمَن الَِّذیَن َھادُواْ یَُحر ِ

َواِضِعِه)  (46: 4، القرآنمَّ
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وروایت میں کوئی ایسا اعتراض کرسکو کہ ویسا اعتراض وہ تمہاری روایات میں 

 نہ دکھا سکیں۔اسی لیے تو ہللا نے سمجھانے کے لیے یہ آیت اتاری ؛

 472 َوال تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ 

نے تصریح فرمائی کہ طریقہ ایمان جس سے اہل کتاب ایمان الئے اور وہ طریقہ  ہللا

ایمان جس سے مسلمان ایمان الئے دونوں ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے 

کیونکہ ایمان اس خدا پر جو موسٰی کا بھیجنے واال ہے وہی ایمان ہے اس خدا پر جو 

ہ ایک ہی ہے جس میں کوئی فرق کو بھیجنے واال ہے۔ہرایک کا طریقملسو هيلع هللا ىلص محمد

نہیں۔اگر یہود میں سے کوئی یہ فریب دے کر کہے کہ مسلمان  موسٰی پر ایمان التے 

پر نہیں التے  تو یہ فریب ضعیف ہے اس لیے کہ یا تو ملسو هيلع هللا ىلص ہیں جبکہ یہود محمد

موسٰی کی نبوت کی تصدیق انہوں نے مسلمانوں کی تصدیق کی وجہ سے کی کہ 

و وہ بھی ان کی تصدیق نہ کرتے یا انہوں نے موسٰی کی فقظ اس اگر ایسا نہ ہوتا ت

 لیے تصدیق کی کہ انہوں نے برہان ومعجزات کا اظہار کیا۔

اگر انہوں نے مسلمانوں کی وجہ سے موسٰی کی نبوت کی تصدیق کی ہے تو  

کی بھی ملسو هيلع هللا ىلص ان پر واجب ہے کہ مسلمانوں ہی کی تصدیق کی وجہ سے وہ محمد

وہ پھر اپنی بات کے خالف کر رہے ہیں۔اور اگر محض تصدیق کریں وگرنہ 

معجزات کی وجہ سے تصدیق کی ہے تو پھر ان کی تصدیق کرنے والے کی 

تصدیق کے کوئی معنی ہی نہیں اور نہ ہی تکذیب کرنے والوں کی تکذیب کے 

کیونکہ حق تو حق ہے، خواہ لوگ اس کی تکذیب کریں یا تصدیق اور اسی طرح 

ے خواہ لوگ اس کی تصدیق کریں یا تکذیب۔   مسلمان موسٰی پر باطل بھی باطل ہ

کی خبر دی ہے اور تورات پر ملسو هيلع هللا ىلص اس لیے ایمان التے ہیں کہ انہوں نے نبوت محمد

کے اصحاؓب کی صفات بیان ملسو هيلع هللا ىلص اور آپملسو هيلع هللا ىلص اس لیے ایمان التےہیں کہ اس میں محمد

میں  کے اصحاب کے بارےملسو هيلع هللا ىلص اور آپملسو هيلع هللا ىلص ہوئی ہیں۔اور جس تورات وانجیل میں آپ

ذکر نہیں ہے، پر ایمان نہیں التے بلکہ اس سے یہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ان 

دونوں پیغمبروں یعنی حضرت موسٰی اور حضرت عیسٰی کی نبوت کی تصدیق کی 

نے کی ہے اور مسلمانوں ملسو هيلع هللا ىلص وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی تصدیق مسلمانوں کے پیغمبر

نہ ہوتا تو ان پر کبھی بھی مسلمان کو ان کے معجزات سے آگاہ کیا ہے اگر ایسا 

کا کوئی معجزہ ملسو هيلع هللا ىلص تصدیق نہ کرتے۔اگر اہل کتاب یہ دعوٰی کریں کہ حضرت محمد

کے ملسو هيلع هللا ىلص نہیں تو وہ عالنیہ شرارت اور کھلے جھوٹ سے کام لے رہے ہیں کیونکہ آپ

معجزات کے بارے میں کئی ایک روایات نقل ہیں۔یہ وہ امر ہے  جس کا سوائے 

نے اہل عرب ملسو هيلع هللا ىلص ۔آپ473کے منکر کے کوئی انکار نہیں کرسکتاجاہل اور مشاہدے 

                                                             

 46: 29، القرآن 472 

 185، ص الفصل في الملل واألهواء والنحلعلي بن أحمد بن حزم الظاھري،  473 
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جیسے فصیح اللسان لوگوں کو امردعوت دی کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب الکر 

پیش کریں اور پھر انہیں ایک سورۃ النے کے لیے فرمایا مگر باوجود اس فصاحت 

پر وبالغت کے وہ اس سے عاجز رہے اس لیے جس شخص میں ذرا بھی فہم ہو اس 

یہ امر پوشیدہ نہیں ہے کہ ان لوگوں پر اس عجز سے آگاہ کردیں کہ انہیں اس کی 

 قوت نہیں تھی۔

اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ موسٰی نے تورات میں یہودیوں کو یہ حکم دیا  

ہے کہ تمہارے پاس جو نبی آئے اس سے اس شریعت کے سوا کوئی اور شریعت 

یونکہ اگر موسٰیؑ ایسا کہتے تو خود اپنی نبوت قبول نہ کرنا۔یہ بات بوجوہ غلط ہے ک

کو باطل کردیتے کیونکہ اگر موسٰیؑ کے بعد معجزات الکر بھی قابل تصدیق نہ ہوں 

اور وہ معجزات اس کی الئی ہوئی چیز کی تصدیق کے بموجب نہ ہوں تو پھر یہی 

معجزات موسٰی کی الئی ہوئےی شریعت کی تصدیق  کے بھی موجب نہ ہوں گے 

نکہ  موسٰی اور دوسرے شخص کے معجزات میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ  کیو

معجزات ہی سے شریعت ثابت ہوتی ہے اور شریعت سے معجزات ثابت نہیں 

ہوتے۔شریعت کی تصدیق تو معجزے کے سبب سے واجب ہوتی ہے اور معجزہ 

تصدیق شریعت کو واجب کرتا ہے جو شخص نبوت وشریعت کا قائل ہے۔وہ اگر اس 

کے خالف کہے تو وہ باطل کا بہت بڑا  شہرت دینے واال ہے۔اور رہا یہ قول جو 

موسٰی کی طرف منسوب ہے، سراسر موضوع ہے کیونکہ اس قسم کی کوئی بات 

۔ اس کے بعد امام ابن حزم نے کتاب مقدس میں کئے گئے 474تورات میں نہیں ہے

پروردگار، روئے زمین پر تحریف پر ناقدانہ انداز میں گرفت کی ہے مثالً آدم بشکل 

بہشت کی نہروں کی وجوہ کذب، سد ذوالقرنین، زندگی کی درخت فرشتوں کے 

پہرے میں، قابیل کا خوں بہا، نوح کی بد دعا، وسعت حکومت کا وعدہ جو پورا نہ 

ہوا، کیا نبی کو خدا کے وعدے پر بھروسہ نہیں تھا؟، غیرہللا کو سجدہ کرنا،  تثلیث 

کے وعدے کی ہنسی، فرشتوں کو سجدہ، خدا کی بدعہدی، نبیوں بجائے توحید، خدا 

پر بہتان، پیغمبر زادی کی بے ادبی، پیغمبر پر افتراء،بنی اسرائیل کی بت پرستی، 

داؤؑد پر افتراء، سلیماؑن پر بہتان، زکریؑا کا قتل،  یہودیوں کی گوسالہ پرستی،  بے حیا 

ں، سرداری کے بدلے خواری، باشی، خدا پر جھوٹ باندھنا، دیگر جھوٹی باتی

برگزیدہ حضرات سے زنا کی نسبت کرنا، حضرت الیاس کا تعاقب، ایمان کی تباہی 

اور قتل انبیاء، بیت المقدس میں بت پرستی، سور کی قربانی،  حامالن تورات کی 

حقیقت، شرک کی تعلیم، خدا کا تجسم، خدا کی بیوی اور بیٹی، فرزندان خدا، پیغمبر 
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اتھ کشتی لڑنا، خدا کا ہار ماننا اور دیگر کفریات پر  محققانہ انداز میں کا خدا کے س

 ۔475کڑی تنقید کی ہے

ُل ھم أكَوْلیَحاس کے بعد امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہللا تعالٰی کا یہ فرمان  

ُ ف لَ اإلنجیِل بما أنز اپنے ظاہرمعنی میں حق ہے۔اس لیے کہ ہللا تعالٰی  بھی 476یهّللاَّ

کے دین کی پیروی کرنے کے احکام ملسو هيلع هللا ىلص پر ایمان النے اور آپملسو هيلع هللا ىلص نے اس میں محمد

نازل فرمائے ہیں۔وہ لوگ کبھی بھی ہللا تعالٰی کے انجیل میں نازل کردہ احکام کے 

کی ملسو هيلع هللا ىلص مطابق فیصلہ کرنے والے نہیں ہوسکتے سوائے اس کے کہ وہ دین محمد

پیروی کریں۔ہللا نے انہیں محض احکام انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا 

ہے اس لیے کہ یہ لوگ خود کو اہل انجیل کہتے ہیں، ہللا نے انہیں یہ حکم ہرگز نہیں 

دیا ہے کہ وہ انجیل کی پیروی کریں کیونکہ وہ انجیل ہے ہی نہیں چہ جائیکہ اس کی 

فی ردوبدل کیا گیا ہے۔ہللا کا یہ فرمانا کہ اگر یہ پیروی کی جائے کیونکہ اس میں کا

لوگ تورات اور انجیل کو اور اس کو جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی 

جانب نازل کیا گیا ہے، قائم کردیتے تو بالشک اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور 

، تو یہ بھی حق ہے کہ انہیں اس  تورات وانجیل کے قائم کرنے 477نیچے سے بھی

ی جو ہللا کی طرف سے نازل ہوئی تھی، ان کی تبدیلی کے بعد گنجائش نہیں ک

پر ایمان الئیں تو اس وقت یہ ان کے اندر نازل کیے ملسو هيلع هللا ىلص سوائے اس کے کہ یہ محمد

ہوئے احکام کے ایمان اور جو ان میں نازل نہیں ہوا ہے ، اس کے انکار کی وجہ 

 ے۔سے تورات وانجیل کے حقیقی قائم کرنے والے ہوں گ

لنا مصد قًا ل ما  اوتوا الكتاب آِمنُوا بمأ ذینا ال  ی ھا أی اسی طرح ہللا کا یہ فرمان  نز 

)اے اہل کتاب ! اس پر ایمان الؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، وہ اس کی تصدیق 478ممعك

کرنے واال ہے جو تمہارے پاس ہے(، تو یہ بھی حق ہے اور یہ عام ہے لیکن اس پر 

سے محض حق  مصد قًا لما معكمدلیل قائم ہے کہ یہ مخصوص ہے ہللا تعالٰی کی مراد 

دیہی طور پر جانتے ہیں کہ ان ہے کہ اس کے سوا ناممکن ہے اس لیے کہ ہم ب

ً جائز نہیں  لوگوں کے ساتھ حق بھی ہے اور باطل بھی اور باطل کی تصدیق قطعا

اس لیے ہللا تعالٰی نے اس قرآن کو نازل کیا جو اس حق کی تصدیق کرنے واال ہے 

  ۔479جو ان کے ساتھ ہے نہ کہ باطل کی جو ان کے ساتھ ہے

نکہ یہودی یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ یہ جہاں تک تورات کا مسئلہ تھا تو چو 

کتاب موسٰیؑ پر ہللا کی طرف سے منزل ہے اس لیے ہمیں ان کے اس دعوٰی کے 

                                                             

 ومابعد 186ص ،الفصل في الملل واألهواء والنحل 475 

 47: 5، القرآن 476 

ب ِِھْم ألَكلُواْ ِمن فَْوقِِھْم َوِمن تَ  477  ن رَّ  (66: 5، القرآن)ْحِت أَْرُجِلِھمَولَْو أَنَُّھْم أَقَاُمواْ التَّْوَراۃَ َواإِلنِجیَل َوَما أُنِزَل ِإلَیِھم م ِ

 47: 4، القرآن 478 

 ومابعد 196ص ،الملل واألهواء والنحلالفصل في  479 
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بطالن پر برہان قائم کرنے کی حاجت تھی لیکن جہاں تک مسیحیوں کا تعلق ہے تو 

انہوں نے مسلمانوں کو اس مشقت سے بے نیاز کردیا ہے کیونکہ وہ یہ دعوٰی ہی 

ہ یہ اناجیل اربعہ منزل من ہللا ہے بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کتابیں نہیں کرتے ک

یعنی چاروں اناجیل اصل میں کتب تاریخ ہیں جن کو چار شخصیات نے تالیف کیا 

ہے۔ان میں سب سے پہلی انجیل متی کی ہے جسے مسیؑح کے شاگرد متی الالوانی 

۔اسے بزبان عبرانی شام نے مسیؑح کے تشریف لے جانے کے نو سال بعد تالیف کیا

کے شہر یہوذ میں لکھا۔دوسری انجیل مرقس ہے جو مسیؑح کے بارہ سال بعد لکھی 

گئی ہے۔مارقس الہارونی حضرت مسیؑح کے شاگرد شمعون )باطرہ( کا شاگرد 

تھا۔بعض مسیحی کہتے ہیں کہ اس کی تصنیف شمعون ہی نے کی تھی لیکن بعد میں 

اپنا نام ثبت کردیا۔انجیل لوقا کو شمعون کے ہی مرقس نے اس کا نام مٹاکر خود 

شاگرد لوقا طبیب انطاکی نے بزبان یونانی لکھی۔اور چوتھی انجیل یوحنا کی ہے 

 ۔    480جسے مسیح کے شاگرد یوحنا نے انہتر سال بعد تالیف کی
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2.4 

 تصوف اور ابن عربی  
 

 

 

 

 

 
کا پورا نام محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد ہللا بن حاتم  شیخ ابن عربی

طائی ہے۔آپ کا  لقب محی الدین اور کنیت ابن عربی ہے۔اپنے نام کے بجائے اسی 

کنیت سے آپ معروف ہیں۔ اسی طرح آپ کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔آپ اندلس 

ء کو پیدا 1165جوالئی   28ھ  بمطابق 560کے جنوب مشرقی شہر مرسیہ میں 

، جب کہ بقول صاحب نفح الطیب یہ تاریخ 482ھ کو اشبیلیہ منتقل ہوئے578۔ 481ہوئے

۔ اسی طرح آپ کا قیام مرسیہ میں صرف آٹھ سال رہا۔ آپ عرب 483ھ  کی تھی568

کے مشہور سخی حاتم طائی کے خاندان بنو طے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں 

امجد یہاں آئے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے سپین کے فتح کرنے کے بعد آپ کے جد 

مرسیہ اور اشبیلیہ میں حاصل کی۔ ابو بکر بن خلف سے قرات  اور محمد بن شریح 

اندلس سے نکلے  پھر ۔484قرطبہ میں ابن بشکوال سے پڑھاپڑھی۔    الکافیکی کتاب 

اور ابن عساکر اور ابن جوزی سے سند اجازت حاصل کی۔  اور مشرق کا سفر کیا

ر، بغداد، موصل گئے۔ کچھ عرصہ مکہ میں قیام کیا اور آخر میں اسی طرح مص

                                                             
481Sherif, M.M(1964), A History of Muslim Philosophly, ed  7th, Article ; Ibn—Arabi, A life 
and Works by Affifi, p. 399 

 332:  7، شذرات الذهب482 

 162:  2، نفح الطیب483 

 310:  16، سیر اعالم النبالء484 
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ء میں  دمشق ہی میں فوت 1240ھ بمطابق 638دمشق میں ٹھہرے یہاں تک کہ 

 ۔ 485ہوئے

ابن عربی آٹھ برس کے ہوں گے جب ان کے خاندان نے مرسیہ کو خیرباد 

ی۔اشبیلیہ اس کہا اور اندلس میں مؤحدین کے پایہ تخت اشبیلیہ میں سکونت اختیار ک

علم وادب اور فلسفہ وسائنس کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ابن عربی  وقت مغرب میں 

۔اور اپنے دور کے مشہور علماء کرام سے استفادہ 486تیس سال تک وہاں رہے

کرتے رہے۔اپنی ذکاوت اور علمی استعداد کے بل بوتے جلد ہی اپنے ہم عصر علماء 

اعتراف میں حکومت اشبیلیہ نے انہیں دبیر میں ممتاز ہوگئے۔ان کے علم وفضل کے 

وکاتب کے عہدے پر فائز کردیا۔اوائل شباب میں روحانی منازل سے واقف ہوئے 

اور جلد ہی کشف وشہود کے اعلٰی مقام پر فائز ہوئے۔جب ان کی شہرت مشہور 

فلسفی ابن رشد تک پہنچی تو اس کو ابن عربی سے ملنے کا شوق ہوا اور ان کے 

متام  کے لیے کہا۔دونوں حضرات کی مالقات قرطبہ میں ہوئی۔مالقات کیا والد کے اہ

تھی؟ دو بلند پایہ شخصیات کا اجتماع تھا۔دونوں اپنے اپنے میدان اور فیلڈ کے فقید 

المثال شہسوار تھے۔ایک مشائی فکر اور دلیل وبرہان کا بے تاج بادشاہ اور دوسرا 

میں ایک سے راستہ آگے چل کر کشف وشہود اور وجد وعرفان کا شہنشاہ۔جن 

مسیحی دنیا کو اختیار کرنا تھا اور دوسرا اسالمی دنیا کو، دونوں نے فلسفی انداز 

میں آپس میں باتیں کیں، سوال جواب ہوا اور ابن رشد ابن عربی کی علمیت سے 

۔شاہ ولی ہللا لکھتے ہیں کہ ابن عربی نے ابوالبرکات 487متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا

لدین بن یونس بن یحیٰی الہاشمی سے خرقہ پہنا جب کہ انہوں نے شیخ جمال ا

 ۔488عبدالقادر جیالنی سے خرقہ پہنا تھا

شیخ ابن عربی کی طرز تحریر سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بڑی 

غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔گرچہ بعض لوگ شیخ کے اس قدر گرویدہ ہیں کہ وہ انہیں 

اورانہیں قطب معرفت کہتے ہیں۔ تو بعض ان کے  تصوف کا امام سمجھتے ہیں

اوقوال کی تاویالت کئے بغیر ان پر کفر تک کے فتوے لگاتے ہیں۔اس لیے ضرور 

ہے کہ اول شیخ کے فلسفہ کا خالصہ پیش کیا جائے تاکہ معلوم ہوجائے کہ شیخ کس 

دور  فلسفہ کی بات کرتے ہیں۔شیخ ابن عربی نے یقیناً اسالم میں تصوف کا ایک نئے

کا ابتداء کیا جس نے ایک گہرا اثر پیچھے چھوڑا۔شیخ ابن عربی کے فلسفہ یا 

                                                             
 162:  2مذکور، 485 

486Landua, Rom, The Philosophy of Arabi, (London: Gerge Allen, Unwin, 1959.), p.16 
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تصوف کی بات کی جائے تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان کے تصوف اور فلسفہ کا 

 دارومدار ان اصولوں پر مبنی تھا؛

وجود بالذات حق تعالٰی میں منحصر ہے، ماسوا ہللا تعالٰی کا وجود بالعرض  ۔1

 ہے۔

جود معنٰی مایۃ الموجودیۃ عین ذات حق ہے، حق تعالٰی کے سوا جتنے ہیں و ۔2

 سب انتزاعی ہیں، ان کا وجود مستقل تو کجا ، وجود انضمامی بھی نہیں ہے۔

اسمائے الہیہ نیز ممکنات العین ہے والغیر ہیں۔یعنی ان کا منشاء ذات حق  ۔3

 ہے اور بعد انتزاع ومفہوم ہونے کے غیر ہیں۔

ومعلومات حق یعنی اعیان ثابتہ کا مرتبہ قبل قدرت وادارہ ہے یعنی غیر علم  ۔4

 مخلوق ہیں۔

اعیان ثابتہ وحقائق اشیاء ظہورات اسمائے الہٰی کے امکانات ہیں۔جن کو  ۔5

 وجود خارجی کی بو تک نہیں پہنچی۔

ُکن سے پہلے مراتب داخلی والہی ہیں اور کن کے بعد مراتب خارجی  ۔6

 مخلوقات ہیں۔

بتہ مخلوقات، حقائق کونیہ، طباع ممکنات پر اسماء وصفات الہی کی ااعیان ث ۔7

تجلی ہوتی ہے یا یوں کہیے کہ علم کے ساتھ قدرت الہی ملتی ہے تو ان دونوں کے 

 ملنے سے جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ مخلوقات وممکنات ہیں۔

ہ ان کا اقتضاء اعیان ثابتہ وحقائق ممکنات پر ویسی ہی تجلی ہوتی ہے جیسا ک ۔8

 ہے۔

حقیقت کلی پر تجلی کلی اور حقیقت جزئی پر تجلی جزئی ہوتی ہے۔قدر وسع  ۔9

 آئینہ ظاہر ہوتی ہے صورت سے۔

تقدیر ایک ایسا نظام العمل اور پروگرام ہے جس کے تحت َعالم میں سب کچھ  ۔10

 نمایاں ہو رہا ہے۔

کو دال الزم ہے تو یہ استلزام الف سے باء پیدا ہوا، باء کا نتیجہ جیم ہے، جیم  ۔11

ہے نہ کہ جبر۔جبر کیا ہے؟ کسی کو اس کے افعال طبعی سے کسی خارجی قوت کا 

 روکنا۔

وجود مطلق، خیر مطلق ہے اور عدم محض شر محض ہے۔وجود اضافی کے  ۔12

 ساتھ عدم اضافی لگا رہتا ہے لہذا اس سے کچھ خیر کچھ شر ظاہر ہوتا ہے۔

اعتباری مگر واقعی ہونے میں، مخلوقیت مجعلویت یعنی ہونا مرکبات کو جو  ۔13

 عارض ہوتا ہے نہ کہ بسائط کو۔
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مرکب گو اعتباری ہوتا ہے مگر اس کی بھی ایک طبیعت روح ہوتی ہے اور  ۔14

اس کے لوازم وآثار ہوتےہیں جو اجزاء کے آثار کے سوا ہیں۔خلق بسیط نہیں ہوتا، 

 کام ہیں اور کل کی اور عالمت ہے۔غیر میں مخلوقیت ہے، اجزاء کے اح

علم معلوم کا تابع ہوتا ہے۔یعنی جیسی چیز ہوتی ہے ویسا ہی خدائے تعالٰی  ۔15

 جانتا ہے۔یہ کچھ اور ہے اور جانتا کچھ اور طرح ہے۔

 انقالب حقائق جائز نہیں۔پس عدم وجود نہیں ہوسکتا نہ وجود عدم۔ ۔16

و وجود کہتے ہیں۔بعض دفعہ ثبوت وجود علمی کو ثبوت اور وجود خارجی ک ۔17

وجود علمی کو عدم بھی کہتے ہیں۔لہذا اعان ثابتہ جو معلومات حق ہیں، غیر موجود 

 فی الخارج اور معدوم ہیں۔

عین ثابتہ کی استعداد کلی کے مطابق، عین خارجی کے استعدارات پیدا ہوتے  ۔18

 ہیں۔

ممکن ومخلوق ہر لحاظ حق تعالٰی سے ہردم وہر لحظہ امداد وجود ہے اور  ۔19

 کی ذات اقدس قیوم السماوات واالرض ہے۔ اس کی طرف محتاج ہے۔حق تعالیٰ 

 ظہورات وتعلقات کے حدوث سے اصل شئی کا حدوث الزم نہیں آتا۔ ۔20

شے کے دو تعین ہوتےہیں،ایک تعین ذاتی، ذات کے لحاظ سے جو کبھی  ۔20

ے بدلتا رہتا ہے۔اس تعین کے نہیں بدال۔اور دوم تعین وصفی جو اوصاف کی وجہ س

 ۔489بدلنے سے ذات کی جزئیات وتشخیص پر کوئی اثر نہیں پڑتا

عقل اپنے طور پر اپنی قوتوں کے ذریعے معرفت خداوندی پر قادر نہیں  ۔21

 ہے۔ہللا تعالٰی کے بارے میں اس کا علم سلبی ہے۔

ہے۔یہ احکام شریعت کے اسرار ورموز کا علم بھی عقل کی پہنچ سے باہر  ۔22

علم انبیائے کراؑم سے خاص ہے۔شریعت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا سب کے لیے 

 ضروری ہے اس کے لیے انبیاء کرام کے خصوصی علم پر اعتماد کرنا الزم ہے۔

الہام اور علم لدنی میں فرق ہے، علم لدنی کو الہام پر کئی گنا فضیلت حاصل  ۔23

   علم لدنی ایک اعتبار سے قطعی ہے۔ ہے،

معرفت الہی کے راستے میں دلیل وبرہان کشف مشاہدہ کو فضیلت حاصل  ۔24

 ہے۔

 قلب محل معرفت ہے۔ ۔25

وجود حقیقی واحد ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور نہ ضد ہے۔چنانچہ  ۔26

عارف اس امکانی کائنات کو جو مفارقت اور کثرت کا گہوارہ ہے۔معدوم دیکھتا ہے 

عین وحدت ہے، کے عالوہ کوئی چیز نہیں پاتا یہاں  اور وہ سوائے ذات حق کہ

غیریت تو ہے ہی نہیں نہ کوئی واصل ہے نہ موصول، نہ اس کی کوئی صورت ہے 
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نہ شکل ہے ، نہ کلی نہ جزئی، نہ خاص نہ عام، تمام تر قیود سے پاک اور مطلق 

 آزاد بلکہ قید اطالق سے بھی منزہ اور پاک ہے۔ 

ق کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ حق تعالٰی کے سوا محققین اور متالشئ ح  ۔27

کوئی اور چیز موجود نہیں ہے اور اگرچہ ہم موجود ہیں تاہم وجود اس کی وجہ سے 

 ہے اور جو وجود غیر کی وجہ سے ہو وہ معدوم کے حکم میں ہوتا ہے۔

اعیان ثابتہ کی اصطالح سب سے پہلے ابن عربی نے استعمال کی، اس سے  ۔28

یں قائم اشیاء کئ حقائق وذوات اور ماہیات ہیں بالفاظ دیگر یہ اشیاء کی مراد حق م

 ۔490علمی صورتیں ہیں جو ازل سے علم الہی میں ثابت ہیں

شیخ ابن عربی کی تصنیفات کی تعداد پانچ سو سے زائد ہے جن میں بعض کے نام 

 یہ ہیں؛

 من سنن االحوالملسو هيلع هللا ىلص االحتفال فیما کان علیہ رسول ہللا کتاب.1

 الجمع والتفصیل فی اسرار معانی التنزیلکتاب .2

 ةالمختلس ۃوالخطر ةالجذوۃ المقتبس.3

 ۃالمدخل الی طریق االراد ةفی معرف ۃمفتاح السعاد.4

 فی القرآن ۃمثلثات الوارد.5

 ةعلی المسائل المنصوری  ةاالجوب.6

 القرب ۃالقطب بحضر ةمبائع.7

 اللقاءمناھج االتقاء الی افتضاض ابکار البقاء المخدرات بخمیات .8

 کتاب کنہ ماال بد للمرید منہ.9

 الحلی فی اسرار روحانیات المالء االعلیٰ .10

 ملسو هيلع هللا ىلصالمحکم فی المواعظ والحکم وآداب رسول ہللا.11

 کسف المعنی عن سر اسماء ہللا الحسنیٰ .12

 الدلیل فی ایضاح السبیل.13

 ةاالنسانی ةالمستوفز فی احکام الصنع ةعقل.14

 ابکر صدیقؓ التحقیق فی بیان السر الذی وقر فی نفس ابی .15

 االعالم باشارات اھل االلھام.16

 السراج الوھاج فی شرح کالم الحالج.17

 االفھام فی شرح االعالم.18

 المنتخب فی سائر القرب.19

 نتائج االذکار وحدائق االذھار.20

 االنسان ةالمیزان فی صف.21

                                                             

 37-36ء، ص 2004دارالعلم والمعرفۃ ،  :،محمد فاروق القادری، رحیم یارخانمقدمہ فتوحات مکیہ490 
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 ۃمفتاح السعاد.22

 واالذکار ةکنزاالسرار فیما روی عن النبی المختار من االدعی.23

 ةومطالع االنوار االلھی ةقدسیمشاھد االسرار ال.24

 انزال الغیوب علی مراتب القلوب فیما لنا من سجع وشعر.25

 تاج الرسائل ومجھاج الوسائل.26

 اشارات القرآن فی عالم االنسان.27

 الجالل والجمال.28

 فصو ص الحکم.29

 ةفتوحات المکی.30

 کتاب االحسان.31

 کتاب الفلک والسماء.32

 کتاب المجد.33

 کتاب النور.34

 االعالق فی مکارم االخالق.35

 491االشارات فی اسرار االسماء االلھیات والکنایات.36

یہ تو محض مشت نمونہ خروار ہے، ان کی کتابوں کی تعداد ڈاکٹر محسن 

جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شیخ   492جہانگیری پانچ سو گیارہ بیان کیا ہے

ابن عربی کو تمام تر علوم پر کمال کی دسترس حاصل تھی، اور بالخصوص  قرآن 

ے اور حدیث کے بعد فلسفہ اور تصوف پر ان کی کس قدر بالغانہ نظر تھی۔انہوں ن

لکھنا شروع کی تو سورۃ کہف تک  قرآن مجید پر ایک تفیسر بنام "التفسیر الکبیر"

انوے جلدوں میں تفیسر مکمل کی اور ابھی آدھا قرآن تفسیر کرنےکو رہتا تھا کہ نن

اجل نے جلدی کی اور آپ کو دنیا سے اٹھا لیا۔اس تفسیر کا ہر جزو ایک اتھاہ سمندر 

۔ابن عربی  کی مشہور 493کی طرح علمی وتحقیقی جواہر پاروں سے لدا ہوا ہے

میں سب سے بڑی اور سب سے بڑھکر زمانہ کتابوں میں جو کتا بیں شامل ہیں ان 

دائرۃ المعارفی حیثیت رکھنے والی کتاب فتوحات ہے جس کے پانچ سو ساٹھ ابواب 

ہیں اور وہ اصول مابعد الطبعیات، مختلف متبرک علوم اور خود ابن عربی کے 

روحانی تجربات پر روشنی ڈالتی ہے۔یہ کتاب اسالم کے علوم باطنی کا خالصہ پیش 

                                                             

الدرالثمین فی  "کتابوں کا ذکر شیخ ابراہیم بن عبدہللا بغدادی نے اپنی کتاب  192شیخ کی کتابوں میں سے 491 

میں کیا ہے  اور لکھا ہے کہ یہ شیخ کی کتابوں کا محض تذکرہ ہے ، اس سے ان کی " مناقب الشیخ محی الدین

احاطہ کیا جاسکے۔)ڈاکٹر فردوس سہیول، کتابوں کا احاطہ مقصود نہیں کیونکہ بعید ہے کہ ان کی کتابوں کا 

 (60-45ء، ص 2014، کتاب محل :، الہورمناقب ابن عربی

مطبوعہ مکتبہ علمیہ ،  :الہور ، اردو ترجمہ احمد سہیل،ابن عربی؛حیات وآثارڈاکٹر محسن جہانگیری،  492 

 119سطن، ص 

 62مذکور، ص 493 
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پنی گہرائی اور گیرائی کے اعتبار سے پہلے اور بعد پر یہ کتاب کرتی ہے جو ا

۔اور جہاں 494باالتر سمجھی جاتی ہے۔خود اس میں لکھتا ہےکہ یہ کتاب الہامی ہے

والی کتاب کا تعلق ہے تو وہ ہے  تک ابن عربی کی سب سے زیاہ پڑھی جانے

م کی تعلیم ۔یہ کتاب ستائیس ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب اسال"فصوص الحکم"

ء میں کی 1229ھ/ 676باطنی کے اساسی عقائد کے لیے وقف ہے۔اس کی تصنیف 

کی زیارت کا نتیجہ ہے۔رسول ملسو هيلع هللا ىلص گئی تھی۔شیخ کا کہنا ہے کہ یہ کتاب رسول ہللا

ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے ہوئے تھے اورآپ نے شیخ سے فرمایا کہ یہ لے لو ملسو هيلع هللا ىلص ہللا

۔شیخ ابن 495ہ لوگ اس سے مستفید ہوسکیںاور اسے ساری دنیا  میں پھیالدو تاک

لخصوص برصغیر میں ان کے نظریہ "وحدت عربی کی مقبولیت عالم اسالم میں با

سے ہوئی۔شاہ عبدالرحیم ، شاہ ولی ہللا، شاہ عبدالعزیز ، حاجی امداد ہللا  الوجود"

مہاجر مکی، موالنا احمد رضا خان بریلوی، موالنا اشرف علی تھانوؒی تک یہ مسئلہ 

اجتماعی صورت اختیار کرگیا ہے۔موالنا تھانوؒی نے التکشف، بوادراالنوادر، اور 

کلید مثنوی میں اس کی تائید وحمایت کی ہے۔اور تشریح وتوضیح میں سینکڑوں 

صفحے لکھے ہیں کہ ابن عربی اور ان کے نظریے کے مخالفین میں عالمہ ابن 

کہا جاتا ہے کہ انہیں ابن عربی تیمیہ کا نام شدومد سے لیا جاتا ہے جن کے متعلق 

، حاالنکہ وہ خود ببانگ دہل 496کی جو کتابیں ملتی تھیں ،وہ تحریف شدہ ہوتی تھیں

۔موالنا عبیدہللا 497کہا کرتے تھے کہ جو حقیقت خالف شریعت ہو وہ زندقہ باطلہ ہے

 دہلوی کے بقول ان کی آخری تصنیف "فتوحات مکیہ"سندھی اور میاں نذیر حسین 

کی ناسخ کتاب ہے جس سے وہ اعتراضات دفع ہوجاتے ہیں جو  ہے جو سب

۔ابن عربی پر تنقید کرنے والے اکثر وہ لوگ 498فصوص الحکم پر وارد ہوتے ہیں

ہوتے ہیں جنہوں نے یا تو ابن عربی کو پڑھا نہیں ہوتا ہے اور  یا پھر ان کی کتابوں 

مشاکلہ استعمال ۔کیونکہ وہ  زیادہ تر 499کے سمجھنے کی صالحیت ہی نہیں رکھتے

کرتے  ہیں اور مشاکلہ ایک لفظ کا دوبارہ ایسے آنا کہ پہلی بار اس کا ایک معنی ہو 

ے ہوں۔مثالً قرآن مجید میں ارشاد خداوندی راور دوسری بار اس  کے معنی دوس

 ہے؛

                                                             

رحیم یارخان، دارالعلم  ،اردو ترجمہ محمد فاروق القادری "،فتوحات مکیہ"دیکھیے ابن عربی کی کتاب 494 

 ء 2004 ،والمعرفۃ 

ء، ص 2011 ،ادارہ اشاعت اسالمیہ:الہور، ترجمہ پروفیسر محمد منور، تین مسلمان فیلسوفحسین نصر،  495 

138 

 39،محمد فاروق القادری، ص مقدمہ فتوحات مکیہ  496 

 مذکور   497 

ء، ص 1942 ،پنجاب اشاعت گھر :الہور ،شاہ ولی ہللا اور ان کی سیاسی تحریکموالنا عبیدہللا سندھی،   498 

145 

 43،محمد فاروق القادری، ص مقدمہ فتوحات مکیہ  499 



128 
 

 500مّللاَّ یستھزئ بھ ،حن مستھزئونا نإنم

 یا ارشاد خداوندی ہے؛

ُ وا وومكر ُ وّللاَّ  501ینخیُر الماِكرمكر ّللاَّ

اب ان آیات میں بظاہر ایک لفظ دو بار آیا ہے لیکن دونوں بار اس کے معنی 

یعبدنی ربی نسبت کے لحاظ سے مختلف ہیں۔اسی طرح ابن عربی کے ان الفاظ 

کے معنی بظاہر کفریہ لگتے ہیں لیکن اس کو اگر مشاکلہ پر پرکھا جائے تو   واعبدہ

اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ تاویل کی ضرورت نہیں کہ ہللا میرا رب ہے وہ 

میری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور مجھے رزق دیتا ہے کیونکہ یہ اس نے اپنے 

جو میرے ذمے ہے۔بقول ذمے لگایا ہے اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں 

پروفیسر پروفیسر خلیق احمد نظامی کوئی ایک ایسا بہترین صاحب دل ودماغ 

شخص نہیں گزرا جو ابن عربی سے متاثر نہ ہوا ہو اور ان کا فلسفہ تصوف کی 

۔دوسری طرف امت مسلمہ کے کئی نامور حضرات ابن عربی 502روح نہ بن گیا ہو

کے مشہور فلسفی عالمہ ڈاکٹر محمد اقبال  پر سخت تنقید کرتے ہیں مثالً برصغیر

کہا کرتے تھے کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک ابن عربی کا 

 ۔503نظریہ وحدت الوجود بھی ہے

اصل میں شیخ سے پہلے جو صوفیاء ہوگزرے ہیں جن میں ابونصر حالج، 

بغدادی، سیدعلی ہجویری، ابوطالب مکی، القشیری، خواجہ عبدہللا انصاری،جنید 

سفیان ثوری اور سید عبدالقادر جیالنی تو ان سب کا خیال تھا کہ تصوف کا بنیادی 

مقصد معرفت خداوندی کے لیے عملی جدوجہد کرنا ہے۔تصوف کی موشگافیوں اور 

فکری ونظری پہلوؤں کو زیربحث النے کو یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ان مسائل 

تھا بلکہ غیر مستحسن تھا۔مگر ابن  میں الجھنا ان کے نزدیک نہ صرف خطرناک

عربی نے اب صوفیاء وشیوخ کے اصولوں سے مکمل انحراف کرتےہوئے پہلی بار 

کھل کر ان موضوعات پر بحث کیا اور نہایت نفاست اور بلند نظری کے ساتھ 

عرفانی حقائق کو آشاکارا کیا۔اگرچہ وحدت الوجود کی تصوراتی چھائیاں پہلے سے 

اسے سب سے پہلے آشکارا اور عیاں ابن عربی نے کیا۔نظریہ موجود تھیں لیکن 

وحدت الوجود دراصل نظریہ توحید کی مابعد الطبیعی توجیہ ہے جس کا مرکزی 

دعوٰی یہ ہے کہ عالم ہست وبود میں موجود تمام اشیاء وانفاس اپنی حقیقت وجودی 

ہ ہوجاتا کے لیے ذات واحد کے مرہون منت ہیں۔جب ان کی عارضی زندگی کا خاتم

ہے تو وہ ذات واجب مطلق میں دوبارہ ضم ہوجاتی ہے۔موجودات خدا کی حقیقت  کا 

                                                             

 15ـ -14: 2، القرآن  500 

 54: 3، القرآن  501 

 162، ص دارالمؤلفین: ، اسالم آبادتاریخ مشائخ چشتپروفیسر خلیق احمد نظامی،   502 

 7ص ء، 2011رسالہ الحکمت، :، اسالم آبادابن عربی؛ احوال اور وحدت الوجودیتمحمد اقبال آفاقی،   503 
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عکس ہے۔شیخ کے نقطہ نظر سے حق تعالٰی عین واحد ہے اور تعینات کثیر ۔یہ 

تعنیات محض نسبتی اور اضافی نوعیت کے ہیں جو عین واحد کے بغیر متحقق نہیں 

کوئی موجود نہیں ۔وہی ایک ذات جو اپنی ہوتے۔دار ہستی میں عین واحد کے ماسوا 

حقیقت پر قائم رہتے ہوئے مظاہر میں جلوہ ریز ہے اور کثرت کے ظہور کی وجہ 

سے ہے۔ابن عربی کے توحید کےبارے میں خیاالت پر اسالمی علم الکالم کے 

معتزلی اور اشعری تنازعات کا گہرا عکس موجود ہے۔شیخ دونوں مکاتیب فکر کے 

ایک نئے مزاج کا حامل سے تے ہیں تاہم ان کا نقطہ نظر اس لحاظ اثرات قبول کر

 ۔504ہے

مادی نقطہ نظر اور مادی طریق فکر یورپ میں استغراق وفنا کے ایسے  

درجہ کو پہنچ گیا ہے کہ مغربی اشخاص اور اہل فکر ماسوا کو بالکل بھول گئے، 

مادی  اسجیسے لوگ  ء(1883-1818فلسفہ اشتراکیت کا امام کارل مارکس)

کہ اس کے نزدیک پوری انسانی تاریخ تغراق اور فنا کی بہترین مثال ہیں اس

معاشرتی طبقوں کی باہمی جنگ کی داستان ہے، وہ اقتصادی پہلو کے عالوہ انسانی 

 زندگی کے تمام دوسرے پہلوؤں کی اہمیت اور اثر کا منکر ہے وہ دین ، اخالق

یتا اور اس کے نزدیک ان میں سے روح، قلب، حتی کہ عقل کو کوئی وزن نہیں د

کسی کو بھی انسان کی تاریخ میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، تاریخ کی قریباً 

ساری جنگیں، بغاوتیں اور انقالبات محض ایک انتقام تھا جو چھوٹا اور خالی پیٹ 

ایک بڑے بھرے ہوئے پیٹ سے لینا چاہتا تھا، وہ محض ایک جدوجہد جو اقتصادی 

کیل جدید اور صنعتی پیداوار کے طریقوں کی تنظیم جدید کے سلسلہ نظام کی تش

میں پیش آئی اور اس بنا پر یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہوگا کہ مذہبی جنگیں بھی اس کے 

کا نتیجہ تھیں، ایک جماعت دولت کے  نزدیک اقتصادی طبقات کی باہمی کش مکش

ر دوسری اس میں شرکت ذرائع اور پیداوار کے طریقوں پر قابض ہوگئی تھی او

کرنا اور اپنا واجبی حصہ لینا چاہتی تھی یا ان کی ازسرنو تشکیل وتنظیم کرنا چاہتی 

تھی۔پہلی جماعت کے مدافعت کرنے پر وہ جنگیں شورشیں او انقالب واقع ہوئے جن 

کسی کو تاریخ مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے،یہ ایک طرفہ فلسفہ کسی مذہبی جہاد 

کرنے کے لیے تیار اصالح کسی روحانی جدوجہد کو اس کلیہ سے مستثنٰی دینی 

 نہیں ۔یہ ہے مغرب کا مادی تصوف اور یورپ کا اقتصادی فلسفہ وحدۃ الوجود۔

کا غلبہ تھا اس لئے  خداشناسی اور خداطلبی ،حانیتوچونکہ مشرقیوں پر ر 

ہوئے انہوں نے  اس سلسلہ میں جن لوگوں پر استغراق طاری ہوا اور مغلوب الحال

کا  جود کی نفی کی اور غلبۂ حال میں "الموجود اال ہللا"ہللا کے سوا ہرشئی کے باو

نعرہ بلند کیا۔یورپ کے مفکرین پر چونکہ مادیت کا غلبہ تھا اور اس میں ان کو 

                                                             

 10مذکور ، ص   504 
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و درجہ استغراق وفنا حاصل تھا۔اس لیے اپنے غلبہ حال میں انہوں نے اقتصادی پہل

کی آواز بلند کی۔مشرق کے  نفی کی اور "الموجود اال البطن" کے عالوہ ہرچیز کی

پکار  سمجھتے تھے اور بعض مغلوب الحال "انا الحق"صوفی انسان کو سایہ ربانی 

انی سمجھتے کراٹھتے تھے،مغرب کے مادہ پرست انسان کو صرف ایک وجود حیو

 ۔505صدائیں آرہی ہیں کی ہر طرف سے"انا الحیوان"ہیں اور آج 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 مغربی فکر پر اسالمی دینیات

                                                             

جلس نشریات اسالم، ، کراچی: مانسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثرابوالحسن علی ندوی،    505 

 240-238سطن، ص 
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 کےاثرات

 
 

 

 

 

 

 

 

یورپ میں اسالم کی صدیوں موجودگی نے جہاں ہر پہلو پر اپنے انمٹ نقوش 

چھوڑے ہیں، وہاں مغربی فکر پر بھی اس کے ناقابل فراموش اثرات تاریخ کا حصہ 

، علمی،معاشی،  ہے۔اسالمی اثرات ہی تھے جن کی وجہ سے مذہبی، تہذیبی، ادبی

معاشرتی وسماجی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے مسیحیوں اور یہودیوں کو نکال کر 

ترقیوں کی راہ پر گامزن کرایا۔انہیں پوپ اور پادریوں کی بدمعاشیوں سے آزاد 

 کراکر اپنے معبود سے مالکر احسان کردیا۔

عقائد توحید اسالم کی ایک ایسی داخلی قوت تھی جو عیسائیت کے بنیادی 

سے متصادم تھی۔توحید اور تثلیث کی کشمکش سے عیسائیت کی تاریخ بھری پڑی 

ہے۔ماضی میں اس طاقت نے عالم عیسائیت کے امن کو بارہا تہ وباال کیا ہے۔یہ 

مسئلہ اس لیے اور بھی سنگین ہوگیا کہ تورات کے احکام عشرہ کا اولیں حکم توحید 

مقام تھا جہاں یہود کے تیر وشیر داخل ہوکر تھا۔عیسائیت کے دل میں یہ ایسا کمزور 

عیسائیت کے ضمیر کو ہمیشہ مجروح کرتے تھے۔چونکہ یہود عیسائی معاشرے کی 

ایک بے دست وپا اقلیت تھے۔اس لیے ان کی آواز کو دبا دینا مشکل کام تھا۔لیکن 

اسالم کے نعرۂ توحید کے آگے کلیسا بے بس تھا۔یہ نہ کسی بدعتی کی آواز تھی کہ 

کلیسا کا حکم یا تلوار سے خاموش کردے، نہ یہ کسی مجبور اقلیت کی مذہبی حمیت 

کا اظہار تھا بلکہ یہ ایک ایسی عظیم خارجی قوت تھی جس کی حمایت کے لیے 

عظیم ملت اسالمیہ اور اس کے جید علماء کی فکر موجود تھی۔یہ نہ قابل قبول تھی 

ۂ کار صرف یہ تھا کہ اسالم سے نہ اس کے قوی اثرات کو روکا جاسکتا تھا۔چار

 لوگوں کو اس قدر متنفر کیا جائے کہ اس کا ہر عقیدہ اس نفرت کی نذر ہوجائے۔

توحید کے بعد دوسرا بڑا اختالفی مسئلہ حضرت عیسٰی کی ذات کا تھا۔یہود 

کی نگاہوں سے عیسائیت اور موسویت کا تعلق پوشیدہ نہ تھا۔ان کے نزدیک 

ک گمراہ شاخ تھی جس نے ناجائز طور پر اپنی چند عیسائیت ، یہودیت کی ای
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یہود کے انداز فکر کو ختم تحریریں ان کی مقدس کتب کے ساتھ منسلک کردی تھیں۔

نہ کیا سکتا تھا کہ اس کی تائید اسال م سے ہونے لگی۔گوکہ اسالم  نے یہود کے 

ترین برخالف حضرت مریؑم کے تقدس کا اقرار کیا تھا۔حضرت عیسٰیؑ کو برگزیدہ 

پیغمبروں میں شامل کرکے بلند ترین انسانی مرتبہ دیا تھا، ان کی رفعت کا اقرار کیا 

تھا لیکن ان کی الوہیت مصلوبیت کا انکار کیا تھا۔ایک مصلوبیت سے انکار کی بنیاد 

پر ہی عیسائیت کے بے شمار عقائد پر ضرب پڑتی تھی۔ظاہر ہے جب مصلوبیت ہی 

ا، آدؑم کے ازلی گناہ کے کفارہ میں قربان ہونا، شفاعت نہیں رہی تو دوبارہ جی اٹھن

کے عقائد وغیرہ گویا سب کے سب رد ہورہے ہیں۔الوہیت، مصلوبیت اور حیات ثانی 

وہ بنیادی عناصر ہیں جن کے بغیر عیسائیت قائم نہیں رہ سکتی۔عیسائیت پر چونکہ  

ائش سے محروم رکھنا، یونانی نظریات کا گہرا اثر تھا کہ رہبانیت، جسم کو ہرقسم آر

تجرد وغیرہ نظریات وعقائد یونانی اور ایرانی اثرات سے عیسائیت میں آئے تھے 

لیکن جب اسالم آیا تو اسالم نے ان تمام تر امور کا جو خالف انسانیت تھے، کا دالئل 

سے تردید کیا ، تاہم عرب میں عیسائیت کی کثرت نہ تھی اور نہ ہی یہ وہاں حاکم 

تھے اس لیے ان کے مرکز کو براہ راست اس وقت دھچکا لگا کہ  کی حیثیت سے

جب اسپین میں اسالم کی کرنیں پڑنے سے عیسائیت کے یہ عقائد طشت از بام 

ہوئے۔اسالم میں گناہ آدم ایک انفرادی فعل تھا جو مشیت ایزدی کے تحت انجام 

ہ گناہ پایا۔اس کے اثرات اس کے فاعل تک محدود رہے اور استغفار کرنے پر ی

بخش دیا گیا، اس سے نسل انسانی متاثر نہیں ہوئی۔عیسائیت نے گناہ آدم پر مبنی اپنا 

ہی ایک فلسفہ نجات ترتیب دیا۔اس کے نزدیک آدم کے گناہ کے سبب ہر انسان گناہ 

گار پیدا ہوتا ہے،زوال آدم نے انسانی فطرت کو اس طرح مسخ کردیا تھا کہ اس سے 

رزمین ہو ہی نہیں سکتا تھا۔اس ازلی گناہ سے انسان کو سوائے گناہ کے کچھ اور س

بری کرنے کے لیے خدا نے پہلے تو ایک فرزند پیدا کیا پھر اس کو زمین پر بھیجا 

تاکہ وہ صلیب پر چڑھ کر قربانی دے جو بنی آدم کے گناہوں کا مجموعی کفارہ بن 

ہ آدم کو غیر سکے۔پھر اس کفارے کے سبب انسان کو راہ نجات ملی۔اسالم نے گنا

موروثی قرار دیکر عیسائی نظریہ نجات کے تاروپود بکھیر دیئے۔نہ انسان پیدائشی 

گناہ گار رہا ، نہ اس کی مفروضہ آلودگی کے کفارے کی کوئی ضرورت رہ 

 گئی۔قربانی کا نظریہ ایک کہانی بن گیا جو باعث نجات نہ بن سکتی تھی۔

کشش تھا۔اس نے مغربی اسالم کا منطقی نجات مغرب کے لیے خاصا پر

مفکرین بالخصوص یورپی مفکرین کو بہت متاثر کیا۔سولہویں صدی کے مفکرین  

مسئلہ نجات پر بڑی سرگرمی سے بحث کرتے نظر آتے ہیں۔کلیسا کے قدیم عقیدہ 

نجات میں وہ نیک اعمال اور خدا کی رحمت کی شمولیت کو بھی ضروری قرار 

حیت پر   اس قدر اثر چھوڑا کہ باآلخر ان ہی دینے لگے۔اسالم نے اس غالی قسم مسی
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میں سے ایک مسیحی مفکر مارٹن لوتھر  نے کلیسا سے بغاوت کرتے ہوئے اپنا 

ایک الگ فرقہ پیدا کیا۔لوتھر کے مطابق نجات کا انحصار ایمان کے بعد رحمت 

خداوندی پر تھا۔اس نے دعوٰی کیا کہ انسانی فطرت زوال آدم کے سبب اس قدر مسخ 

کی تھی کہ اس کے بعد ممکن ہی نہ تھا کہ انسان شر کے سوا کچھ اور ہوچ

کرسکے۔لہذا نجات کے حصول کے لیے صرف یہی رہ گیا کہ مسیح کے کفارہ کی 

بدولت نجات پر پختہ یقین رکھے اور نہ صرف خود کو اپنے اعمال ناجیہ کے ساتھ 

لیے اس  خدا کے سپرد کردے بلکہ یہ اعتراف بھی کردے کہ کسی انسان کے

معاملے میں عملی حصہ لینا ممکن ہی نہیں کیونکہ پوری نوع انسانیت مردود 

 ۔506ہوچکی ہے

( متفق نہ ہوسکا Jhon Calvinتاہم لوتھر کے اس نظریے سے جان کالون ) 

کیونکہ اس کے نزدیک نجات ایمان کی بدولت میسر نہیں آسکتی اس کے لیے اعمال 

کہ کیا ہم یہ یقین کرسکتے ہیں کہ نجات  صالحہ ضروری تھے۔اس نے اعالن کیا 

نیک اعمال کیے بغیر محض ایمان کے سبب میسر ہوجائے گی۔یہ بات ناممکن ہے 

کیونکہ  یسوع مسیح پر ایمان النے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہم نے ویسا ہی قبول کیا 

جیسا کہ اس نے خود کو پیش کیا۔اب اس کا وعدہ صرف یہی نہیں کہ موت سے ہمیں 

ائے گا اور اپنی معصومیت کے طفیل خداوند پدر کے سایہ رحمت میں جگہ چھڑ

دے گا بلکہ  یہ بھی  ہے کہ مقدس زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی رحمت سے 

 ۔507دوبارہ زندگی عطا کرے گا

لوتھر اور کالون دونوں کے ہی نظریات کیتھولک عقیدہ نجات سے متعارض 

ور کالون کے نزدیک نجات عمل پر تھے۔لوتھر کے نزدیک نجات رحمت پر ا

منحصر تھی۔جب کہ  کیتھولک عقیدے کی رو سے نجات کے لیے محض مسیح پر 

ایمان ہی کافی تھا۔اس اختالفی  مسئلے نے اس قدر اہمیت حاصل کی کہ اس پر غور 

ء میں ارباب کلیسا نے کونسل آف ٹرائنٹ 1563اور حتمی فیصلہ کرنے کے لیے 

قدیم فیصلہ دیا کہ فطری اعمال خیر شریعت موسوی کی طلب کی جس نے پھر وہی 

پابندی بجائے خود نجات نہیں دے سکتے۔نجات صرف مسیح کے توسط سے میسر 

۔کونسل آف ٹرئنٹ کے مندرجہ باال فیصلے نے مسئلے میں اور بھی 508آسکتی ہے

تندی اور تیزی پیدا کردی۔لوتھر ڈٹ کر کیتھولک کلیسا کے مقابلے میں 

 ٹ کلیسا قائم ہوا اور مغرب مذہبی خانہ جنگی میں مبتال ہوگیا۔آگیا۔پروٹسٹن

                                                             
506The Consice Encyclopedia of the living Faiths , p. 154 
507Ibid., p. 155 
508Ibid., p. 155 
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عقائد کے یہ اختالفات ارباب فکر کو موازنے کی دعوت دیتے رہے جس 

کے باعث عیسائی معاشرے میں بے چینی پھیلتی رہی۔لوتھر اور کارلون کے عالوہ 

تا دیگر فرقوں میں ارس جیسے فرقے ابھرے جن کے نزدیک بپتسمہ نے فائدہ ہو

ہے، نااہل پادریوں سے کوئی مقدس کام نہیں ہوسکتا، عشائے ربانی ایک فضول 

رسم ہے۔آخر مسیح کا بدن کتنی روٹیوں میں تقسیم ہوسکتا ہے۔گناہ کے اقرار سے 

گناہ کی تالفی نہیں ہوسکتی۔کلمات کا ورد فضول ہے، اصل اہمیت تو اعمال کی 

ں ہے۔صلیب انسانی ہاتھوں کی ہے۔چرچ سوائے پتھروں کے ڈھیر کے کچھ بھی نہی

صنعت کے سوا اور کیا ہے؟ نجات رسوم سے نہیں بلکہ صرف اعمال سے ممکن 

   ۔509ہے

وہ مذہبی اثرات جنہوں نے عہد وسطٰی میں مغربی معاشرے کو  ںیہ تھی

متالطم رکھا۔کلیسا کے لیے مسائل پر مسائل پیدا کیے۔کلیسا کے خالف تحریکوں 

اصالحات کے مطالبات اٹھے۔کالون اور لوتھر نے پوپ میں شدت پیدا ہوئی۔مذہبی 

ء میں 1517اور کیتھولک عقیدوں کے خالف صدائے احتجاج بلند کی۔لوتھر نے 

پوپ کے معافی ناموں کی فروخت کے خالف احتجاج کرتے ہوئے 

کے چرچ کے دروازے پر پچانوے اعتراضات کی ایک  (Wittenberg)وتنبرگ

 ۔510دستاویز آویزاں کی

اسے بدعتی قرار دیکر مذہب سے خارج قرار دیا۔جب اصالحات چرچ نے 

کے مطالبات بااقتدار چرچ نے تسلیم نہیں کیے تو مصلحین کے لیے سوائے اس کے 

اور کوئی چارہ کار نہیں وہ گیا کہ جداگانہ حیثیت اختیار کرکے اپنے عقائد کی 

نے یہ  روشنی میں اپنی روش متعین کریں۔لوتھر کے پروٹسٹنٹ چرچ کے قیام

واضح کردیا کہ پوپ کا اقتدار جزو مذہب نہیں اور عبادت بال کسی مورتی کے بھی 

ہوسکتی ہے۔اس کے لیے الطینی زبان کی بھی شرط نہیں۔عقائد تبدیل ہوسکتے 

ہیں۔گناہوں کی معافی کا اختیار ارباب کلیسا کو نہیں ہے اور کفارے کے بغیر بھی 

می عقائد کے اثرات پوری طرح سے توبہ ہوسکتی ہے۔تحریک اصالح میں اسال

جھلکتے ہیں۔اس تحریک کی وجہ سے پوپ کا اقتدار مجروح ہوا۔پروٹسٹنٹ چرچ 

نے صحف سماوی کو من وعن تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ان میں شامل کئی 

کتابوں کو مثالً مکابیوں کی پہلی اور دوسری کتاب الحاقی واضافی کتب قرار دیکر 

۔اس طرح اسالم کی وجہ سے مغربی معاشرے 511م سے خارج کیاانہیں عہد نامہ قدی

پر اس قدر شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ پڑا کہ عہد وسطٰی کے کیتھولک چرچ 

                                                             
509W. Stark, The Sociology of Religion, p. 322 
510George Peason, Towards one world, p. 6 
511The Consice Encyclopedia of the living Faiths , p. 118 
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کے لیے اپنی بقا کی جنگ لڑنا ناگزیر ہوگیا تھا۔یہی وہ اثرات تھے جس نے یورپ 

 اور مغرب کی اندرونی حالت کو یکسر تبدیل کردیا تھا۔

پہال شخص تھا جس نے پادریوں کی ان چیرہ دستیوں اور دینی  مارٹن لوتھر

اجارہ دادری پر کھل کر قدغن کیا کہ مسیحیت محض پوپ یا کسی پادری کی اجارہ 

داری ہرگز نہیں بلکہ ہر مسیحی کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنےمذہب سے آگاہی 

ایک  حاصل کرلے اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو باخبر کرلے۔لوتھر جرمنی کے

ء میں پیدا ہوا۔اس کے والدین غریب تھے۔تعلیم حاصل کرنے 1483شہر ایزلین میں 

کے بعد اس نے پادریت کی تربیت لی اور پھر وٹن برگ یونیورسٹی میں لیکچرار 

ء میں پوپ نے وٹن برگ کے پادری کو جنت ومغفرت کے پروانے 1517متعین ہوا۔

کو مضحکہ خیز قرار دیکر ر" فروخت بھیجے۔لوتھر نے نہ صرف اس "تجا برائے

کے پاس اتنا اس کا مذاق اڑایا بلکہ اس پادری کو مباحثہ کی دعوت بھی دی۔پادری 

سے بحث کرکے اسے مطمئن کرسکتا۔چنانچہ  علم کہاں کہ وہ ایک "باغی ومنکر"

وہ مباحثہ سے بھاگنے لگا۔اس پر لوتھر نے پچانوے سواالت کا ایک پوسٹر تیار کیا 

ء کو گرجے کے دروازے پر چسپاں کردیا۔ اس پر پوپ نے 1517 اکتوبر 31اور 

بگڑ کر اسے کافر وملحد قرار دے دیا نیز چند ایک غنڈے اس کی جان لینے 

کےلیے بھیجے لیکن سیکسنی کے سردار نے اسے اپنے قلعہ میں رکھ لیا اور اس 

 کی جان بچا لی۔لوتھر کے عقائد یہ تھے:

 اپائی تفسیرات بیکار وگمراہ کن ہیں۔ہدایت کے لیے بائبل کافی ہے، پ  .1

بائبل سے ہر شخص براہ راست ہدایت حاصل کرسکتا ہے اور  .2

 پادریوں کی وساطت محض تجارت ہے۔

 پوپ کا منصب الحاد الدینی ہے، اسے ختم کرنا چاہیئے۔ .3

 پروانۂ جنت اور اس قسم کے دیگر عقائد محض اباطیل وخرافات ہیں۔ .4

 راہوں کے امام ہیں۔افالطون ،ارسطو اور ابن رشد گم .5

پادریوں کا شادی نہ کرنا، سنت انبیاء کرام یعنی حضرت ابراہیؑم،  .6

حضرت اسحاؑق، حضرت یوسؑف، حضرت داؤؑد، حضرت سلیماؑن 

 وغیرہ کے خالف ہے۔

رہبانیت یعنی ایذائے نفس، فاقہ کشی، کانٹوں اور میخوں پہ سونا،  .7

 ۔512یںبرف پہ مہینوں چلہ کشی وغیرہ امور مذہب کے خالف ہ

لوتھر کی یہ سیدھی اور معقول باتیں لوگوں کو پسند آئیں۔اور وہ فوج درفوج 

اس کے حلقۂ ارادت میں داخل ہونے لگے تھے۔جب پوپ  نے اپنے اقتدار کو 

اگست  24خطرے میں دیکھا،تو اس نے حکومت فرانس کو گانٹھا اور 

                                                             

 128ء، ص 2011، الہور: الفیصل ناشران، یورپ پر اسالم کے اثراتڈاکٹر غالم جیالنی برق،   512 



136 
 

اایں ہمہ ء کو فرانس میں پچاس ہزار پیروان لوتھر قتل کردیئے گئے۔ب1572

یہ تحریک بڑھتی گئی اور لوگ اس میں جوق دروق داخل ہوتے چلے 

گئے۔آج یورپ میں پروٹسٹنٹس کی تعداد کروڑوں میں ہے اور رہی بات پوپ 

فروری  18کی تو وہ محض ایک نمائشی پروہت سا رہ گیا ہے۔بہرحال لوتھر 

 ء کو فوت ہوا اور اسی گرجے میں دفن ہوا جس کے دروازے پر اس1546

نے پوسٹر لگایا تھا۔وہ سواالت اس گرجے کے آہنی دروازے پر مستقالً کندہ 

کردیئے گئے ہیں اور جس مقام پر لوتھر نے پوپ کا فرمان پھاڑ پھینکا 

 تھا۔وہاں آج شاہ بلوط کا ایک درخت ہے۔لوتھر کے علمی کرکارنامے یہ ہیں؛

 بائبل کا ترجمہ کیا۔ .1

 چند مذہبی گیت لکھے۔ .2

 ں کے فرائض پہ لکھی۔ایک کتاب مسیحیو .3

 ایک کتاب میں شرفاء وامراء کو مخاطب کیا۔ .4

 ۔513ایک کتاب میں یہودیوں کی بابل کی اسیری کے حاالت قلبمند کیے .5

سوال یہ ہے کہ لوتھر میں یہ آزادی خیالی اور معقولیت کہاں سے آئی؟ اس 

نے کے دل میں رہبانیت اور پاپائیت کے خالف یہ نفرت کیسی پیدا ہوئی؟ کس چیز 

 اسے ایسا کرنے پر ابھارا کہ وہ یہ اقدام اٹھائے؟

اس کا جواب ایک ہی ہے کہ اسالمی اثرات ہی تھے جو اندلس میں صدیوں  

تک ان کے سوئے ہوئے افکار کو بیدار کرنے پر عامل رہے۔ان اسالمی تعلیمات کا 

کو  نتیجہ تھا کیونکہ اسالم ان تمام تر خرافات سے سختی سے منع کرتا ہے اور اس

غیرانسانی عوامل سے تعبیر کرتا ہے۔اور اس پر مستزاد یہ کہ اسالم اپنے 

پیروکاروں کو قرآن مجید سیکھنے اور اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔اور 

بار بار اس کا اعالن کرتا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہرکسی کے سمجھنے کے لیے 

، اس سے سبق لینے واال، اس آسان کردیا ہے۔تو کیا ہے کوئی، اس کو سیکھنے واال

 سے نصیحت حاصل کرنے واال؟

 514ولقد یس رنا القرآن للذ كر فھل من مد كر

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کردیا ہے تو ہے کوئی نصیحت " 

 حاصل کرنے واال؟"

اب اس میں یہ قطعاً کوئی قید نہیں کہ قرآن کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور 

لوگ اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں جو مذہبی ہوں ، نہیں بلکہ یا صرف وہ 

اس سے تو ہرکوئی سیکھ سکتا ہے اور ہر کوئی اس سے حاصل کرسکتا ہے۔بائبل 

                                                             

 129مذکور ، ص   513 

 40، 32، 22، 17: 54،   القرآن  514 
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میں بھی اس قسم کے اقوال پڑھنے کو ملتے ہیں کہ بائبل کو پڑھنے اور اس کو 

وں کو نکالنے سمجھنے اور اس کی تعلیمات عام کرنے اور انسانی غالمی سے انسان

 کے لیے ہی مسیؑح کی آمد ہوئی تھی؛

جو جو باتیں ےتمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور عالنیہ اور گھر گھر "

 515"سکھانے سے کبھی نہ جھجکا

اس طرح اناجیل ثالثہ)متی، مرقس اور لوقا( میں لکھا ہے کہ جب حضرت مسیؑح 

ے دستور کے مطابق عبادت خانہ ناصرہ میں دعوت دینے کے لیے آتے ہیں تو اپن

میں کھڑا ہوا اور کتاب کھول کر پڑھایا کہ خدا نے مجھے یہ بھیج کر خوشخبری 

سنانے کا کہا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں 

 516۔اور کچلے ہوؤں کو آزاد کردوں

بائبل کا یونانی نسخہ  ء میں1521لوتھر نے پوپ کی پابندیوں کو الت مار کر  

۔اس کے 517ء میں شائع کیا1522سے جرمنی زبان میں ترجمہ کرکے اسے ستمبر 

بعد پھر بائبل کے ترجمے بھی شائع ہوئے اور اس کی تفسیر کی طرف بھی مسیحی 

علماء متوجہ ہوئے۔اور یہ سب کچھ جیسا کہ اسکاٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانان اندلس 

 ۔518کا نتیجہ تھا

لوتھر کو آزاد کرنے واال آئیڈیا ، اسالم سے نہیں مال تھا؟ اور کیا یہ  تو کیا یہ 

اثرات  اسالم کے نہیں تھے اس مقید مسیحیت کو آزاد کرنے کااور پھر بائبل کا 

ترجمہ کرنے اور اس کو عوامی سطح پر عام کرنے کی یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ 

علیمات کی بنا پر یورپ جہالت کی یقیناً اس پر ان اسالمی تعلیات کا حصہ تھا۔ان ہی ت

اندھیری کوٹھی سے باہر نکل آیا۔اورمسیحی لوگ پوپ وپادرویوں کی قید وبند سے 

آزاد ہوئے۔پادریوں کا خیال تھا کہ بائبل کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے 

کا حق صرف ان ہی کو ہے۔لیکن جب اندلس کے مسیحیوں نے مسلمانوں کو دیکھا 

ی الہی کتاب قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں تب انہوں نے بھی کہ وہ اپن

س پر کام کرنے کا سوچا تاہم ان کی راہ میں چونکہ پادری بڑی رکاؤٹ تھے۔اس ا

لیے وہ ارداہ رکھتے ہوئے بھی قدم اٹھانے سے کتراتے تھے۔لیکن آخر کار پادریوں 

کرتے ہوئے مارٹن لوتھر نے کی طرف سے ہرقسم مشکالت اور مصائب کا مقابلہ 

یہ کارنامہ سرانجام دیا اور عوام الناس کو یہ باور دالیا کہ واقعی قرآن مجید کی 

طرح بائبل کا ترجمہ اور تفسیر ممکن ہے بلکہ الزمی ہے اور یہ ہرمسیحی کادینی 

                                                             

 20: 20 اعمال،  515 

 18: 16، لوقا، 3-1: 6، مرقس، 55-53: 13 متی،  516 
517Metzger Bruce, Manuscripts of the Greek Bible; All Introduction to Paleography, 
(Oxford: Oxford Uni press, 1981.), p.52 
518S.P. Scott, The Histiry of  Spain, 3: 455-356 
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اور مذہبی حق ہے۔یہ بات ان کی اس لیے معقول تھی کہ ہر کوئی شخص عبرانی 

ا تھا اور یوں وہ اپنی دینی والہی کتاب سے یکسر محروم  ہوگئے  نہیں سمجھ سکت

تھے۔اس لیے یہ روشن خیالی مسلمانوں کی طرف سے ان میں آئی جس کے شروع 

ً متعصب ومتشدد قسم مسیحیوں جن میں کلیسا کے پوپ وپادری کی طرف  میں یقینا

بیٹھ گئی کہ  سے بڑی رکاؤٹ دیکھنے کو ملی لیکن آخر کار یہ بات ان کے ذہن میں

ہاں واقعی اس بات میں دم ہے۔اگر سچ بات کی جائے تو اس جانب سے بھی پادری 

حق بجانب نہیں تھے بلکہ وہی اصل گنہگار تھے کہ ان کی خود غرضی اور اللچ 

اور تنگ نظری دراصل مسیحیت سے لوگوں کو متنفر کرنے اور اسالم کی طرف 

زاروں بلکہ الکھوں لوگ جو مسیحیت رغبت دالنے کے ذمہ دار تھے۔اندلس میں  ہ

کو چھوڑ چھاڑ کر دائرہ اسالم میں جوق در جوق داخل ہو رہے تھے تو اس کی 

اصل وجہ بھی یہی تھی کہ مسیحی اپنے دین سے ناواقف اور اپنی مذہبی تعلیمات 

سے یکسر نا اشنا تھے۔اور پادری لوگ ان کو اپنے دین کے بارے میں بہت کم 

ے تھے جن سے وہ اپنے نظریات اور عقائد کا دفاع نہیں معلومات فراہم کرت

کرسکتے تھے۔ اور دوسری طرف وہ جب اپنے پوپ پادریوں کی ظلم وستم، تنگ 

نظری، تعصب وحسد کو دیکھتے تو انہیں اس مذہب سے قدرتی نفرت ہونے لگتی 

اور انہیں ان پوپ پادریوں سے گن آنے لگتی تھی۔ حاالنکہ اس بات کا احساس خود 

پادریوں کو بھی الزمی طور پر ہوا ہوگا لیکن وہ خود غرضی اور انانیت کے ساتھ 

تنگ نظری، تعصب اور حسد کے دائرے میں یوں گھیرے ہوئے  تھے کہ ایسےمیں 

مسیحی انہیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں کہ اس کی اصل وجہ درحقیقت وہی ہیں۔

 اسکاٹ اس بارے میں لکھتے ہیں؛مؤرخ 

The ultimate effect of this enlightened policy upon the national 

mind, impereceptible at the time, but increasing in intensity with 

the lapse of centuries was the defeiant course of Luther, which 

established the right of private interpretation of the scriptures and 

shook the foundation of the papal throne. The fact that these three 

countries, which alone were directly acted upon by the spirit of 

Arabic learning and the example of Morish civilization, were the 

scene of the revival of letters, when the rest of Christendom was 

plunged in the most abject ignorance, is of profound significance 

in ascertaining the causes that, promoting the intellectual 
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advancement of Europe, have culminated in the great sceientific 

achievements of modern times.519  

 حریر کرتے ہیں ؛عنایت ہللا اس بابت ت

کا آخری نتیجہ یہ نکال کہ گرچہ انہیں ابتداء میں معلوم نہ  520اس روشن خیالی"

ہوا مگر صدیاں گزرجانے پر یہ ہوا کہ لوتھر جیسا صائب الرائے شخص پیدا ہوا 

جس نے یہ ثابت کرکے اناجیل کا ترجمہ وتفسیر ہر شخص کرسکتا ہے۔پاپائے روم 

اثر پڑا تھا  کے تخت کی جڑیں ہالکر رکھ دیں۔جن ممالک پر مسلمان کے علوم کا

اور جنہوں نے مسلمانوں کی تہذیب کی تقلید کی تھی، ان ہی میں احیائے علوم ہوا 

اور باقی تمام مسیحی دنیا جہالت کی سخت ترین اور بدترین ظلمت میں گرفتار 

رہی۔یہ اہم واقعات ہیں اور ان سے ان اسباب کا پتہ لگتا ہے جو یورپ کی دماغی 

 521س کا نتیجہ آج کل کی سائنس کا اوج کمال ہے"ترقی کے سبب ہوئے ہیں اور ج

اسی طرح حامل قرآن لوگوں کی ہسپانیہ، فرانس اور جنوبی یورپ میں  

موجودگی سے مغرب کی مضطرب اور بے چین ذہن کو تحریک مل رہی تھی۔ 

قرآنی کلچر غیر مرئی اور غیر محسوس انداز میں، نہایت خاموشی سے اپنے اثرات 

تھا۔ اکثر اوقات یہی حاملین قرآن اپنے دشمنوں سے جان بچانے  یورپ میں پھیال رہا

جو (Peter Abelard) ایبے الرڈ ہوتے تھے۔کیلئے مسلمانوں میں پناہ لینے پر مائل 

علوم قرآن میں کافی دسترس رکھتا تھا اور اکثر امور میں قرآن سے استدالل کرتا تھا 

د اس فکر میں تھا کہ کلیسا کی جس کی وجہ وہ کلیسا کی نظر میں ملحد تھا، وہ خو

ایبے الرڈ کا عقیدہ تثلیث ۔ 522ایذا رسانیوں سے بچ کر مسلمانوں کے پاس چال جائے

سے انکار اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا قرآن کے اصول استدالل کی برتری کو تسلیم 

حدیث کے میدان میں بھی اسپین کے اندر بڑے محدث پیدا ہوئے۔انہوں نے  ۔ 523کرنا

اس حوالے سے اسالمی فکر کو وسیع تو کیا تاہم وہ مغرب پر اس حوالے سے اثر 

انداز نہ ہوسکے کہ مسیحیت کا دینیاتی فکر اور دینیاتی مواد اسرائیلی انبیاء بشمول 

نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کی  حضرت عیسٰیؑ کے اس انداز سے الگ طور پر مرتب

                                                             
519S.P. Scott, Histiry of the Moorish Empire, 3: 455 

یاد رہے کہ اسالمی روشن خیالی سے مراد عام طرح کی روشن خیالی نہیں ہے۔کہ جس طرح مدر پدر آزاد 520 

ی نومسلم محمد اسد نے ہیں اور اسی پر وہ آج کل قائم ہیں جس کی تفصیل یورپنظریہ کو یورپی لوگ سمجھتے 

پڑھی جاسکتی ہے۔اس روشن  اس کی تفصیل میں میں خوب کی ہے،اس" ملت اسالمیہ دو راہے پر"اپنی کتاب 

 خیالی کا مطلب یہ ہے کہ اسالم  کا دین اور مذہب ،مسیحیت اور یہودیت  کی طرح تنگ نظری پر موقوف نہیں

ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مذہبی ودینی کتابیں پڑھ سکیں اور اپنی شریعت سے بخوبی واقف ہوسکیں 

بلکہ یہ ان کے مذہبی حاملین تک محدود تھا۔ا س کے برعکس اسالم اس سے آزادی کا سبق دیتا ہے کہ ہر 

 و اس سے واقف رکھیں۔مسلمان کو حق حاصل ہے کہ  وہ خود اسالم کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ ک

 392: 3 تاریخ اندلس، عنایت ہللا، 521 

 319ء، ص 1999، کراچی: داراالشاعت، قرآن، سائنس اور تہذیب و تمدنڈاکٹر حقانی میاں،  522 

 322ر، ص ومذک 523 
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اور سیرت رسول ملسو هيلع هللا ىلص جاسکتی ہے جس انداز سے قرآن کریم کے ساتھ اقوام رسول

کی ملسو هيلع هللا ىلص اپنے الگ اور اپنے منفرد انداز اور جداگانہ اصول حدیث اور اصول سیرت

شکل میں مرتب ہوئی ہے۔چونکہ اثر کے لیے محل اثر موجود نہیں تھی اس لیے 

خود  ےنطرف منتقل نہیں ہوسکا۔اال کہ اہل مغرب  اسپین سے علم حدیث مغرب کی

حدیث اور سیرت کا کج روئی سے مطالعہ کرکے مغرب کے اندر ایک استشراقی 

فکر کو پیدا کیا ۔جنہوں نے  گہرے انداز میں حدیث اور سیرت کو ناقص اور 

نامعقول انداز میں ہدف بنایا ۔مؤخر الذکر  حوالے سے  اہل استشراق جانتے تھے کہ 

سالمی دنیا کے اندر اسرائیلی انبیاء سے متعلق کوئی بھی استغرابی فکر پیدا نہیں ا

کی طرح انیباء بنی اسرائیل کو ملسو هيلع هللا ىلص ہوگا۔کیونکہ اسالم کے پیروکار حضرت محمد

 مقدس سمجھتے ہیں۔

 خالد مسعود لکھتے ہیں؛اسی طرح اسالمی فقہ و قانون نے یورپ کو متاثر کیا۔ 

These developments in Miliki law influenced Christian Spain as 

well. Roman law had survived under the Muslim rule in Spain as 

Fuero Juzgo. From the Study of text it appears that it was heavily 

affected by Maliki legal doctrines, because a large number of 

Muslim practices incorporated in this Feuro. The Fuero was not 

uniform; it different from kingdom to kingdom. The Castilian 

kings tried to revive Roman law and to eliminate the Fuero system. 

A legal battle ensued between the supporters of two systems. 

During the period of Alfanso they learned, the Bologna School of 

law distinguished itself in its effort to reconstruct Roman law by 

applying the rigid method of Arstotle and to interpret it in the 

laight of the Christian doctrine. The Christian doctrine defined the 

motive and purpose of law524. 

 "جوگو رویف"قانون  ی۔ رومایمتاثر ک یکو بھ نیاسپ یسائیع مالکی فقہ میں ترقی نے 
 اس کے متن کےکے تحت زندہ رہا تھا۔ یمسلم حکمران ںیم نیکے نام سے اسپ525

سے بہت قوانین  یمالکقوانین،  درج ںیم رویظاہر ہوتا ہے کہ اس ف ہیسے  مطالعہ

مسلمان طرز عمل کے  ،اس فیرو میں بہت سے اعمال ، کیونکہتھا متاثر ہوا ادہیز

۔ تھامختلف میں  وںاستیرمختلف  ہی؛ تھا ںینہ کساںی رویف شامل کئے گئے تھے۔

                                                             
524 Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy, (Islamabad: Islamic Research Institute, 

1977.), pp.79- 80 

 تھے۔ کئے نافذ میں قشتالہ نے سوم وفرنانڈ کو جن قوانین ہسپانویـرومی525 
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کے نظام  وریکرنے اور ف کو بحالں نے رومن قانون کے بادشاہو )قشتالہ(ایلیسٹیک

کے  وںیجنگ دو نظاموں کے حام یقانون کیا نتیجتا ۔یکوشش ک یکے خاتمے ک

، بولونہ اسکول آف الء  کھایانہوں نے س میں کے دور۔ الفانسو یشروع ہوئ نیماب

 ےینظر یسائینو اور ع لیتشک یک انونسے رومن ق قےینے ارسطو کے سخت طر

 ۔ ایخود کو ممتاز قرار د ںیکوشش م یکرنے ک یترجمان یاس ک ںیم یروشن یک

 In Spain, the University of Salamanca adopted this approach and 

soon became the most important centre for the study of Roman and 

Canon Law526. 

 کلیسائیرومن اور  یاور جلد ہ اینقطہ نظر اپنا ہینے  یورسٹیونیسالمانکا  ںیم نیاسپ

  ایکے مطالعہ کا سب سے اہم مرکز بن گ قانون

George Makdisi observes that the fact that whereas the colleges 

and universities in other parts of European Christendom focussed 

on theology, Spainaish universities specialised in law, speaks of 

Muslim influence527. 

 گریکے د ممالک نصاری ئنیوروپیکہ  مشاہدہ کرتا ہے، یسیدمکجارج 

 کنی، لہے یپر توجہ د اتینے مذہب وںیورسٹیونیواقع کالجوں اور  ںیحصوں م

 حاصل میں مہارتقانون  زیر اثر اسالمی اثر و رسوخ کے نے  وںیورسٹیونی ینیاسپ

 ۔ایک

 مہارت کا عالمانہ یونیورسٹیوں  نےقانون میں ان  کہمعلوم ہوتا ہے سے  اس 

انہی طریقہ کار اور قانون کا مقصد بھی انہی مسلمانوں سے اخذ کیا تھا۔ اور محققانہ

یونیورسٹیوں نے مخصوص مکتب فکر کے علماء کو پیدا کیا، جو "ہسپانوی علماء" 

Spanish Theologian Jurists  سے جانے جاتے تھے۔ فرانسسکو دی وٹوریہ

(Fransisco de Vitoria جو )میں فوت ہوا، اور فرانسس  154 6سالمانکا میں

ء میں فوت ہوا، دونوں اس قانونی رجحان 1617( جو Francis Suarezسوریز )

" یعنی اقوام Expounder of the Law of Nationsکے بانی تھے۔ وٹوریہ کو "

کی  اتاثر ۔ اسی مکتب فکر کے528عالم کے قوانین کا پیش کرنے واال کہا جاتا ہے

ترقی ہوئی۔ فرانسس سوریز کا نظریہ قانون  ورپ میں عالمی قوانین کیوجہ سے ی

"Common Good of the Community ،یعنی برادری کی عام بھالئی ہے "

کی ترقی کی  Teleological School of Jurisprudenceجس نے یورپ میں  
                                                             

526 Ibid., p. 80 
527 George Makdisi, An Islamic Element in the Early Spanish University, (Edinburgh: 
1979.), p. 132 
528 Islamic Legal Philosophy, p. 80 
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خاص  راہ ہموار کی۔ اس نظریہ کی بنیاد مالکی فقہ کی  فقہی اصطالح مصلحہ، اور

  ۔529طور پر ابو اسحاق الشاطبی کی پیش کردہ نظریہ مقاصد الشریعہ ہے

سپین میں قریب الوسطائی عہد کی اسالمی فکر سے مغرب میں ا

استشراق اور تقابل ادیان کے مکتب فکر نے جنم لیا۔ اس سے پہلے 

مسیحی مفکرین ادیان غیر سے متعلق تنقیدی اور تقابلی مطالعہ کے 

 ۔خوگر نہیں تھے

The development of comparable studies of Islam in the West after 

the middle Ages went through several stages. In 1539/946 the first 

Chair of Arabic was established at the College de France. By 

1586/994 it had become possible to print work in Arabic for the 

first time. In 1613/1022 a Chair of Arabic was established in the 

Univrsity of Leiden. During the 1630/1040 chairs of Arabic were 

established in both Oxford and Cambrigde……..530 

قرون وسطی کے بعد مغرب میں اسالم کے تقابلی مطالعات کی نشوونما کئی 

میں  College de Franceمیں کالج دی فرانس  1539/946 مراحل سے گزری۔

تک  1586/994قائم کیا گیا۔  Chair of Arabic عربی کا پہال شعبہپہلی بار 

میں لیڈن کے یونیورسیٹی  1613/1022پہلی بار عربی میں چھپائی ممکن ہو گیا تھا۔ 

آکسفورڈ اور کے دوران دونوں  1630/1040میں عربی کا شعبہ قائم کیا گیا۔ 

کیمبرج  میں بھی عربی کا شعبہ قائم کیا جاچکا تھا۔ قرآن کا پہال مکمل انگریزی 

میں سیل  1734/1149میں کیا تھا ، حاالنکہ  1649/1059ترجمہ اسکندر راس نے 

کے کام کے ذریعہ اس سے کہیں زیادہ درست تکمیل کرنے سے قبل قریب ایک 

ن ری لینڈ نے ، مذہب اسالم کے بارے میں ڈچ اسکالر ادریا صدی گزرنی پڑی۔ ایک

ایک اکاؤنٹ لکھا جو خصوصی طور پر مسلم ذرائع پر مبنی تھا اور سن 

ہسٹری ی کتاب "سائمن اوکلے نے اپن کے درمیان 1718/1130اور  1708/1120

بنانے  ی، جس نے اسالمی تاریخ کے علم کو مزید قابل رسائ یلکھ "آف ساریکنس

کے درمیان  1717/1129اور  1704/1116گیلینڈ نے سن کی کوشش کی۔ انٹوائن 

جب انیسویں / تیرہویں صدی کے   ۔عربی نائٹ کو فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا

اوائل میں انگریزی اور جرمن میں ترجمہ ہوا تھا ، اور کچھ اندازوں کے مطابق یہ 

 کام دوسرا تھا۔ 

                                                             
529 Islamic Legal Philosophy, p. 80 
530Hugh Goddard, A History of Christian-Muslim Relations,(London: Edinburgh 
University press, 1998.), p.143-144 
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ا مطالعہ کیا سپین میں امام ابن حزم نے پہلی مرتبہ ادیان غیر ک

اور الفصل فی الملل و االھواء و النحل لکھ کر مخالف ادیان کے عقائد 

 کا تقابل کرکے ان پر رد کیا ہے۔ 

 531االدیان ةعتبارہ مؤسسا لعلم مقارنباان ابن حزم کرم فی الغرب 

سپین یورپ میں واقع ہونے کی وجہ سے براہ راست یورپ چونکہ 

کو متاثر کرتا تھا۔ اس لئے یورپ دوسرے مسلمان علماء کی مذاہب سے 

 ۔ اہو روشناسمتعلق کتابوں سے عرصہ بعد 

Hugh Goddardہگ گودرڈ لکھتا ہے؛ 

……………(al) though Christians were not interested in 

other religions, except as opponent to be overcome, there 

were a number of Muslim writers of the period…….who 

attempted to describe or otherwise confront those 

religions to which Islam was opposed. 532 

ے مذاہب میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، سوائے اس کے کہ عیسائی دوسر

ان پر قابو پائے، اس دور میں متعدد ایسے مسلمان مصنفین موجود 

تھے، جنہوں نے ان مذاہب کو بیان کیا اور تقابل کیا جو اسالم کے 

اسی طرح اسالمی تصوف نے بھی یورپی اہل کتاب پر کافی گہرا اثر مخالف تھے۔

 وف کی وجہ سے یورپ نے ایک نیا موڑ لیا۔چھوڑا ہے۔اسالمی تص

-1160ء( اور ابن عربی )1270-1216ابن سابن ) سپین میںا

ء( کے متصوفانہ افکار نے یہودی تصوف میں اسحاق لوریا )م 1240

جیسےصوفیوں کو  ء(1226ء( اور سینٹ فرانسیس آف ایسیسز )م 1572

لترتیب یہودیت میں تصوف کا  سلسلۂ کباال اور پیدا کیا جنہوں نے علی ا

 ۔533سلسلۂ ہائےہاسیدیمیہ اور مسیحیت میں فرانسسزم کو فروغ دیا
 ابن عربی نے پانچ سو کتابیں لکھی ہیں۔مظہر الحق لکھتے ہیں کہ ؛

His (Ibn e Arabi’s) influence was great. As Browne remarks, no 

mystic of Islam with the exeption of Rumi has passed Arabi in 

influence, Feundity or obstruceness.534   

                                                             

 8ص ء، 1983، بیروت: دارالمعارف، االدیان ةابن حزم و منهجہ فی دراسدکتور محمد علی حمایہ،  531 
532Hugh Goddard ,  A History of  Chr ist ian-Muslim Relations , (Edinburgh: 
Edinburgh University Press,  2000.),  p.  143 
533Mary Pat F isher ,  Living  Relig ions ,  (New Jersey: Prent ice -Hall , 2005. ),  
pp. 252,  323  
534 Mazharul haq , A short  Histiry of  Muslim  Spain, p. 443 
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کہ براؤن نے  سای۔ جزیادہ رہا ہےبہت  یورپ پر  ( کا اثر و رسوخیاس )ابن عرب" 

 ابناثر و رسوخ  انہیصوفصوفی کی  یبھ سیک ےاسالم ک عالوہکے  یروم کہ کہا 

 ہے" ایک ںیسے تجاوز نہ یعرب

اکثر کتابیں چونکہ علم تصوف یعنی ابن عربی کی لکھی پانچ سو کتابوں میں 

پر ہیں، اور وہ خود بھی تصوف کے بہت بڑے امام گردانے جانے جاتے ہیں، ان 

کی کتابوں کا اثر اسالمی تصوف اور یورپی احوال پر کافی حاوی رہا ہے کیونکہ 

اس کے فلسفہ تصوف میں معقولیت کی ایسی مقنا طیسیت تھی کہ جو کوئی اسے 

لم ہو،مسیحی ہو یا یہودی ہو ، اس پر ضرور بالضرور اثر پڑھ لیتا ، خواہ وہ مس

کرتا اور یہی وہ اصل وجہ تھی جس نے یورپ میں مسیحی تصوف کو نیا رنگ 

 دیا۔عبدالرحٰمن بدوی اس بارے میں لکھتے ہیں؛

االسالمی فی نشاۃ التصرف االوربی امر لم یعد من الممکن انکارہ بعد  اثر التصوف

ی قام بھا المستشرق االسبانی العظیم "اسین بال ئیوس" وایدتھا الدراسات الممتازۃ الت

 535النصوص الجدیدۃ التی تتکشف باستمرار

آگے لکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں تین صوفیائے اسالم کے نام کافی مشہور 

ہیں جن میں ایک ابن عباد الرندی اندلسی ہیں، دوسرے امام غزالی اور تیسرے ابن 

عباد کی پیروی مسیحی عالم یوحنا الصلیبی نے ہوبہو کی ہے۔ عربی اندلسی ہیں۔ابن 

اسی طرح کئی ایک فنی اصطالحات بھی ان دونوں کی ایک ہی ہیں۔جیسا کہ 

" استعمال کیا ہے۔اسی طرح Anchuraکلمہ"قبض" جس کے لیے یوحنا نے کلمہ"

" استعمال کیا aprietoکلمہ "الخروج من االسباب" یوحنا نے اس کے لیے کلمہ "

 saہے۔کلمہ تجرید  جو ابن عباد نے استعمال کیا ہے اس کے لیے یوحنا نے کلمہ "

lirde las cosas۔536" استعمال کیا ہے 

چونکہ اسالم میں پیشہ ورانہ مذہبی طبقے یا چرچ کا کوئی وجود نہیں بلکہ 

یہاں ہرفرد بال کسی پنڈت، ربی یا پادری کے اپنا تعلق براہ راست  اپنے پروردگار 

ئم کرسکتا ہے۔لہذا یہاں پادریوں اور ربیوں کی وہ بدمعاشیاں نہیں چل سکیں، سے قا

جو انہیں وہاں میسر ہیں۔دوسری طرف اسالم نے یہ بھی ثابت کردیا کہ معاشرہ 

بالچرچ نہ  صرف قائم رہ سکتا ہے بلکہ اس سے معاشرے کا امن اور ارتقاء بھی 

تصور کی مخالفت کی اور ممکن ہے۔ اس لیے اسالم نے رہبانیت اور چرچ کے 

اسالمی عقائد کو ان چیزوں کو یکسر خارج کردیا۔اسالم کے نزدیک ترک دنیا ذمہ 

کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ دین  داریوں سےگریز کا نام ہے۔دنیا 

کی خدمت کی جاسکتی ہے۔اسالم کا یہ قوی تصور کہ انسان پروردگار سے براہ 

                                                             

 23ء ص 1979دارالقلم،  :بیروت دور العرب فی تکوین الفکر االروبی،عبدالرحٰمن بدوی،   535  

 42 ـ41مذکور ، ص  536  
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اپنی طرف مبذول کرانے  ا ہے، مغربی مفکرین کی توجہ راست تعلق پیدا کرسکت

میں ناکام نہیں رہا۔عہدوسطٰی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔سسلی کے نارمن 

حکمران فریڈرک ثانی نے مسلم اثرات کے سبب ہمیشہ پوپ سے ٹکرلی۔فرانس کے 

بارہا ہنری نے پوپ کے خالف بارہا اقدام کیا۔مغرب میں کلیسا کے تسلط کے خالف 

بے چینی پھیلی۔یورپ کے عوام نے یہ محسوس کرنا شروع کردیا کہ مذہب کلیسا 

کے اندر پیشہ ور گروہ کا قیدی بن گیا ہے۔عوام میں ایک تحریک پیدا ہوئی ہے 

جسے پائیٹیزم کہا جاتا ہے، جس نے مذہبی زندگی کا مرکز کلیسا کو بنانے کے 

حریک برطانیہ میں چلی جسے بجائے گھر کو بنادیا۔اسی قسم کی ایک اور ت

میتھوڈسٹ کہا گیا۔یہ لوگ اپنے عبادتی اجتماعات گھروں یا کھلے میدانوں میں 

کرتے تھے۔چرچ اور رہبانیت دونوں کی سالمتی کا تقاضہ تھا کہ اسالم کے مذہبی 

اثرات کے نفوذ کو ہر قیمت پر روکا جائے۔یہی وہ خطرہ تھا جو گبن کے اس مشہور 

ا ہے کہ جنگ طورس میں اگر مسلمان جیت جاتے تو شاید تبصرے میں جھلکت

 ۔537آکسفورڈ کی درسگاہوں میں قرآن اور حدیث کا درس جاری رہتا

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. 

 الم کا سماجی فکراس

 اور مغرب کا مطالعہ تاریخ وجغرافیہ

 
                                                             

   , 6: 15, The Decline and Fall of Roman EmpireGibben537 
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1.3 

 اندلس کے مشہور مؤرخین

 

 

 

 

 
 

ذکر الوقائع سے ماخوذ ہے جو  َرخَ أَ عربی لغت کے اعتبار سے تاریخ کا مادہ  

کا مفہوم ادا کرتا ہے یعنی وہ علم جو زمانہ ماضی میں پیش آمدہ واقعات  واوقاتھا

اور ان واقعات کے وقوع کے میعاد اور زمانہ کے تعین کرتا ہو،علم تاریخ کہالتا 
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 کا لفظ استعمال کرکے کہتا ہے کہ  Historyتاریخ کے لیے WEBSTER۔538ہے

History  یونانی لفظhistoriaایا گیا لفظبن سے انگریزی (Anglicized word) 

کے  WEBSTER یت وتجسس کے ذریعہ حصول علم کا نام ہے۔جو رؤ ،ہے

ات پر ہوتا ہے جس میں کسی قوم نزدیک تاریخ کا اطالق کسی ایسے مجموعہ معلوم

اتارچڑھاؤ ، کسی ملک یا کسی ادارہ کے مکتب فکر کے عروج وزوال ، مدوجزر، 

کسی  ی کے ساتھ پورے احتساب کے ساتھ بغیرسے متعلق حقائق کو ترتیب زمان

تقدیم وتاخیر کے منتقل کیا گیا ہو۔ویبسٹر کے نزدیک اس کا مطلب یہی نکتہ ہے کہ 

اس قسم کا روایتی مجموعہ واقعات احادیث ماضی ہی کی عکاسی کرتی ہے۔حال 

ل ۔دینیاتی لحاظ سے بائب539ہوتے ہیں اور مستقبل اس کے دائرہ بحث سے باہر ہی

کرکے واقعاتی تاریخ کی تشکیل کرتی ہے۔جس  ماضی اور مستقبل کے واقعات بیان

مدوجزر کے عمل سے  دنیوی سلطنتیں "دینیاتی واقعات"کے تحت دینیاتی اعالم 

اسی طرح  ،مہابھارت اور رامائن ،گزریں اور یوں زمانہ آگے بڑھا۔ہندومت کی وید

زرتشت کی اوستا اپنے اندر ماضی کا ایک معتدبہ حصہ سموئے ہوئے ہے۔اسی 

کے ایک علم کو متعارف طرح قرآن قصص وآثار سابقہ کا ذکر کرکے سیروتاریخ 

پر   (Warrative Basis) کرتا ہے۔قرآن کریم کا تصور تاریخ بھی روایتی انعکاس

ے ملتی جلتی ہیں۔تاہم قرآن قائم ہے۔اس کی متعدد تاریخی جہات اپنے پیشرو بائبل س

کا معائنہ اور ان کی چھان بین کرنے اور  Archialogical site))کریم آثار سابقہ

اور منطقی تخریج  (Calculation)اس عمل کے نتیجے میں واقعاتی جمع وتفریق

(Logical Edition)   کو آگے بڑھانے کی تلقین کرتا ہے۔اس قسم کا اختباری اور

اس کے تحریری نتائج آنے والی نسل کے لیے ایک منضبط تاریخ تجرباتی عمل اور 

Well Calculative History کا شکل اختیار کرلیتا ہے۔ 

مغربی تصور تاریخ اور اسالمی تصور تاریخ یا بائبلی تاریخ بندی اور قرآنی  

تاریخ بندی کا فرق یہی رہا ہے کہ اسالم اور قرآن ہر واقعہ کے پس منظر میں سند 

سلسلہ روایت کا تقاضا  کرتا ہے تاکہ تاریخ کا ہر مرحلہ دوسرے مرحلے کے اور 

وسری بات یہ کہ اسالم اور قرآن ساتھ معقول اور مناسب انداز میں جوڑا جاسکے۔د

نے نہیں رکھتا کہ مستقبل کا مؤرخ تاریخی واقعہ اور اس کے اثرات کو سام کا ایسا

اسے جھوٹ قرار ، مطالعہ کرنا کا ہر متفقہ واقعہ پر منطقی اور تجرباتی اساس

دے۔اور اس کو زمینی، زمانی، تکوینی اور طبیعاتی حقائق کے منافی سمجھے۔مثاًل 

فرعون کی الش سے متعلق مویس بوکاٹے کی وہ تمام تحریرات اس بات کا بین 

ثبوت ہے کہ قرآن کریم نے فرعون کے جسم کی بقا کا خدائی وعدہ ویسا نہیں کیا 

                                                             
 '' أََرخَ ور: البیرونی، مادہ '' ہ، الالقاموس العالی المتعلمحبیب الظون سلمونی،  538 

539Webster, New World Dictionary, 3rd Edition, Macmillan, s.v “History” 
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کے حوالے سے دیکھا جائے تو صحرائے اردن وشام کی کھدائی  تھا۔آرکیالوجی

قوی االجسام انسانوں کے تناور ڈھانچے، محیرالعقول کھوپڑیاں، کھجور کے تنے 

جیسے پنڈلیاں غیرمسلم آرکیالوجسٹس کو ان قرآنی صداقتوں کا قائل کرلیتی ہیں جو 

تاریخی تصور سے  ں۔غالباً قرآن کے اسیہ ہ اقوام کی بدنی جسامت سے متعلقسابق

متاثر ہوکر مارٹن نے آرکیالوجی کی روشنی میں بائبل کی تفسیر کو ضروری قرار 

 ۔540دیا تھا

تاریخی حوالے سے اگر کچھ قرآنی واقعات بائبل کے ساتھ مطابقت رکھتی  

ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآنی آیات بائبل کی نقول ہیں۔اہل استشراق میں یہ 

آٹھویں صدی عیسوی میں یوحنا دمشقی نے کیا تھا جسے بعد  دعوٰی سب سے پہلے

میں اس کے پیروکاروں نے فروغ دیا۔اس کے برعکس قرآن قصص اقوام سابقہ کے 

کا لفظ استعمال کرکے دنیاکو یقین دالتا ہے کہ قرآن اگر کسی  541لیے انباء الغیب

جس وحی کی  تاریخی واقعہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اسی وحی کی اساس پر بولتا ہے

اساس پر اسرائیلی انبیاء بولتے چلے آئے ہیں۔مثالً قرآن کریم جب آل عمران میں 

ذلك من أنباء الغیب نوحیه إلیك وما حضرت مریؑم  کا قصہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ؛

 542 كنت لدیھم إذ یلقون أقالمھم أیھم یكفل مریم

قعات کے اختتام پر قرآن کہتا اسی طرح سورۃ ہود میں اقوام قدیمہ کی ہالکتوں کے وا

 ہے؛

 543كذلك من أنباء القرى نقصه علی

سال  وكقرآن بتاتا ہے   544ل نقص علیك من أنباء الر 

م وحی اٰلہی ہی کو بطور اساس عم یسورۃ یوسف میں واقعہ یوسف کے بعد قرآن کر

 تاریخ بتاکر کہتا ہے ؛

 545وننوحیه إلیك وما كنت لدیھم إذ أجمعوا أمرھم وھم یمكر بذلك من أنباء الغی

ازاں مصر میں فرعون بعد سورۃ قصص میں جب حضرت موسٰی ؑ کی والدت اور 

ملسو هيلع هللا ىلص کے خالف ان کی دینیاتی جدوجہد کی کہانی اختتام پذیر ہوجاتی ہے تو نبی کریم 

ب ہم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جملسو هيلع هللا ىلص کو خطاب کرکے فرمایا جاتا ہے کہ آپ

اہل مدین کے درمیان رہے تھے ملسو هيلع هللا ىلص موسٰی کو نبوت سے نوازرہے تھے اور نہ ہی آپ

وادی طور ملسو هيلع هللا ىلص اور نہ آپآنے کی خبر لوگوں کو سنا رہے تھے، کہ وہاں موسٰیؑ کے 
                                                             

540 Martin luther, Commentary on Galatians,(Chigago: Grand Repids Fleming H. Revills, 
1988.), p.21 

 44: 3،  القرآن541 

 44: 3،  القرآن 542 

 100: 11،  القرآن 543 

 120: 11،  القرآن 544 

 102: 12،  القرآن 545 
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۔لٰہذا مریؑم کی کفالت کے لیے 546میں موجود تھے جب ہم نے موسٰی کو آواز دی

ھینکنا ،حضرت یوسؑف کے بھائیوں کا مجاورین یروشلم کا اپنے قلموں کو ندی میں پ

اسے کنویں میں پھینکنے پر اتفاق کرنا اور حضرت موسٰیؑ کے واقعات کے وقت کا 

کا ان واقعات سے ملسو هيلع هللا ىلص کا مدین اور وادی طور میں موجود نہ ہوکر بھی آپملسو هيلع هللا ىلص آپ

 باخبر ہونا اپنے پیچھے وحی اٰلہی کو بطور ماخذ تاریخ رکھتا ہے۔

دیگر علوم وفنون کے لیے مشہور تھی اس  اندلس کی سرزمین جس  طرح

طرح یہ تاریخ اور مؤرخین کے لیے بھی کافی شہرت کی حامل سرزمین تھی۔اس 

سلسلہ میں سرزمین اندلس نے بہت سارے مستند مؤرخین پیدا کیے جن میں کئی 

ایک تاریخ دانوں کی کتابیں تو زمانے کی نذر ہوگئیں اور چند ایک کے نام رہ گئے 

ابن  تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی۔ان میں ایک مشہورمؤرخجنہوں نے 

تھے۔آپ کا پورا نام عبد ہللا بن محمد بن یوسف االزدی القرطبی  ھ(403الفرضی)م 

ہے،کنیت ابو الولید تھی۔ اندلس کے مشہور مؤرخ ، محدث اور عالم تھے۔آپ نے قر 

ہ ،مصر اور طبہ میں تعلیم  حاصل کرنے کے بعد مشرق کا سفر کیا ۔ وہاں مک

پر قرطبہ میں درس وتدریس کا   قیروان کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ اندلس واپسی

شاعر  کھتے ہیں کہ آپ ادیب، محدث، مؤرخ اور۔ امام ضبی ل547مشغلہ اختیار کیا

۔ابن الفرضی کے بارے میں ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ آپ فقیہ ہونے کے 548تھے

وہ تمام تر علوم میں عالم ربانی تھے۔انہیں ساتھ حافظ الحدیث تھے اور اس کے عال

 ۔549بربر نے قتل کردیا تھا

"تاریخ علماء االندلس" جیسی ضخیم کتاب آپ کا اہم  اور ناقابل فراموش 

کارنامہ ہے جس میں ابن الفرضی نے اندلس کے علماء، فقہا ء اور محدثین کا تذکرہ 

مصدر ہے ۔آپ کا ارادہ اس  کیا ہے۔ یہی کتاب اندلس کی تاریخ اور رجال کا بنیادی

سے بھی ایک ضخیم اور جامع کتاب مرتب کرنے کا تھا لیکن بعض اسباب کی بنا 

پر اسے مختصر کرنا پڑا۔کتاب کی غرض بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ راویوں کے 

حاالت، نسب، حدیث اور فقہ کےعالوہ دیگر علوم میں ان کے مقام کے عالوہ بالد 

ر کیا ہے۔ان اسفار علمی میں صاحب ترجمہ نے جن اجل مشرق کے اسفار کا بھی ذک

شیوخ سے مالقات واستفادہ کیا ہے اسے بھی محفوظ کیا ہے۔آپ نے اس کتاب میں 

جن اہل علم سے واقعات وحوادث جمع کیے ہیں ان کی وضاحت کی ہے۔اپنے ثقہ ہم 

                                                             

 46 ـ 44: 28،  القرآن 546 

: 2 الذخیرة،؛ 57، المطمح؛ 888رقم: بغیة الملتمس، ؛ 237، جذوة المقتبس؛ 246، الصلةابن الفرضی،  547 
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عصروں کے بارے میں بالواسطہ معلومات حاصل کرکے محفوظ کی ہیں۔کتاب کا 

از اندلس کے ابتدائی حکام کے ذکر سے کیا ہے جن میں عبدالرحٰمن الداخل، ہشام آغ

بن عبدالرحٰمن، حکم بن ہشام اور دیگر دوسرے امیران کا مختصر تذکرہ موجود 

ہے۔کتاب حروف تہجی کے مطابق مرتب کی گئی ہے۔آغاز ابراہیم نامی اسماء والے 

نامی اہل علم کے حاالت لکھے اشخاص وفضالء کرام سے کی ہے۔اس کے بعد احمد 

ہیں۔احمد کے بعد علماء وفضالء کا ذکر حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق 

ہے۔کتاب میں اگر کسی نام کا ایک ہی صاحب  علم ہو تو بعض مقامات میں ان کو 

من االفراد کی سرخی کے تحت التے ہیں۔اگر کوئی صاحب علم کسب مال وغیرہ 

قیم ہوا تو کتاب میں اس کو الغرباء کے تحت الیا کے لیے اندلس آیا اور وہاں م

ہے۔الغرض اندلس کا ایک بیش قیمتی خزانہ ہے جس میں اندلس کے علماء کا پتہ 

س کا نام "اخبار شعراء چلتا ہے۔آپ نے شعراء اندلس پر بھی ایک کتاب لکھی تھی ج

۔آپ 550تھا، جو بدقسمتی سے تلف ہوگئی ہے۔اب اس کا صرف نام باقی ہے االندلس"

خود بھی بڑے اچھے شاعر تھے، ان اشعار سے ابن فرضی کی شعر گوئی کا اندازہ 

 لگایا جاسکتا ہے؛

 فارع   أنت  به  امم   َوَجٍل   ىعل    واقف  بابك  عند ا الخطای ر أسی

 فُ ویرجوك فیھا فھو راجٍ وخائ   ا غیبُھ  ب عنكغِ لم ی یخاف ذنوبا

 فُ مخال اءفي فصل القض  وماِلك   ي ن ذا ال ذي یرجو سواك ویت قمَ و
وإذا نُِشرْت یوَم الحساب   يفتیصح يف يتخزن ال ي سی د  فَیَا   

 551فُ الص حائ

چوتھی صدی ہجری میں اندلس افراتفری کا شکار ہوا تو اس پر بربروں کے حملے  

ھ میں  قرطبہ میں شہید کئے  403شروع ہوئے۔ آپ اسی حملہ میں ماہ شوال 

 ۔552گئے

تھے جو حدیث، اسماء الرجال، فقہ  ھ(463ابن عبدالبر)مدوسرے مؤرخ حافظ 

اورتاریخ کے شہرہ آفاق محقق عالم دین تھے۔خداداد ذہانت وفراست کے مالک 

تھے۔علم حدیث پر عبور کی بنا پرآپ کو حافظ مغرب بھی کہا جا تا ہے ۔آپ کا تعلق 

اور لقب جمال الدین ہے   بنوعدنان کے قبیلہ نمر سے ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمر

لیکن مشہور آپ ابن البر اور ابن عبدالبر سے ہیں۔ آپ کا  پورا نام یوسف بن عبدہللا 

ھ میں قرطبہ میں پیدا ہوئے 368بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمری القرطبی ہے، 

۔سب سے پہلے  اندلس کے شیوخ سے استفادہ کیا۔ اور پھر مختلف شیوخ کے ہاں 
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پیاس بجھائی۔امام ذہبی کے بقول "ابن البر نے جن اساتدہ سے  علم  جاکر علمی

سے کم ہے مگر پھر بھی وہ خطیب،  ابن حزم اور  70حاصل کیا، ان کی تعداد  

ابو ولید الباجی لکھتے ہیں کہ ابن عبدالبر  553"بیہقی سے معلومات میں کم نہیں ہے

 علم حدیث میں اندلس میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے  ؛

 554لم یکن باالندلس مثل ابی عمر بن عبد البر فی الحدیث

آپ فرائض قضاء کے ساتھ درس وتدریس اور تصنیف وتالیف کے لیے بھی 

وقت نکالتے تھے۔گرچہ آپ کی کئی کتابیں تلف ہوگئی ہیں تاہم تین یادگار کتابیں باقی 

کی  رہ گئی ہیں۔ ابن عبد البر نے موطا امام مالک کی بہت خدمت کی ۔ مؤطا

"۔  جس کے التمھید لما فی الموطامن المعانی واال سانیدشروحات لکھیں، جیسے"

جو فقہ  التمھیدبارے میں ابن خزم کہتے ہی کہ ہمارے دوست ابو عمر کی تصنیف 

الحدیث میں کمال درجہ کی کتاب ہے، میں نے اس جیسی کوئی کتاب نہیں 

کی ایک اور شرح ہے  "  موطاکتاب التفصی لحدیث الموطا۔اسی طرح "555دیکھی

۔اسی طرح صحابہ کرام کے اسماء اور حیات اور ان کی روایات کو جمع کیا اور 

اإلمام "رکھا۔امام ذہبی نے آپ کو اال صحاب ةاال ستیعاب فی معرفکتاب کا نام "

د ۔ابن حزم آپ کی علمی شان اور 556جیسے القابات سے یاد کیا ہے الحافظ المجو 

ال أعلم في کہ رس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے خاص کر فقہ الحدیث پر دست

ھ میں شاطبہ 463سال کی عمر پائی اور 95۔آپ نے 557الكالم على فقه الحدیث مثله

  558میں وفات پائی۔
معروف مؤرخ اندلس تھے۔آپ کا پورا نام محمد  ھ(480حمیدی)م تیسرے امام 

بن ابی النصر فتوح بن عبد ہللا بن  فتوح  بن حمید اال زدی ،الحمیدی، االندلسی ہے  

اورکنیت ابو عبد ہللا ہے۔آپ نے ابن حزم اور ابن عبد البر سے حدیث سنی۔ پھر 

استفادہ حصول علم کیلئے مصر، دمشق، بغداد کا رخ کیا اور وہاں کے علماء سے 

۔ عالمہ مقری کا بیان ہے کہ آپ امام الحدیث اور ثقہ عالم تھے۔حدیث کے متن 559کیا

اور رواۃ کے ساتھ علل سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے۔اس کے ساتھ ادب  عربی 

   من ذکر والۃ االندلس المقتبس ۃجذوکی مشہور تصنیف  ۔آپ560میں متبحر عالم تھے

                                                             

 199: 10، االسالم و وفیات االعیانتاریخ الذھبی،  553 

 641: 1، الصلةابن بشکوال،  554 

 217: 3، الحفاظ ةتذکر 555 

 494: 29، سیراعالم النبالءذہبی،  556 

، بیروت: دارصادر،  وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانھ(، 681أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكی )المتوفى 557 

 67:  7م، 1994

  642ـ 641: 1، الصلةابن بشکوال،  558 

 530 :1مذکور،  559 

 113 :2 ،نفح الطیبالمقری،  560 
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مل ایک مستند کتاب  ہے۔آپ نے اس کتاب میں ہےجو اندلسی علماء کی تاریخ پرمشت

اندلس کی تاریخ مرتب کی ہے اس کے عالوہ آپ نے جو کتابیں لکھی تھیں ان میں 

جمل تاریخ االسالم، الذھب المسبوک فی وعظ الملوک، الترسل، مخاطبات االصدقاء 

غداد ھ میں ب 480۔آپ کی وفات 561کا ذکر امام ذہبی نے کیا ہے ةحفظ الجار، ذم النمیم

  ۔ 562میں ہوئی
کا پورا نام خلف بن عبد الملک  آپہیں۔ ھ(578ابن بشکوال )م چوتھے مؤرخ 

بن مسعود بن موسی بن بشکوال االنصاری ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ اندلس کے 

مشہور تاریخ دان اور محدث تھے۔ ابتدائی تعلیم اشبیلیہ اور قرطبہ کے علماء سے 

ابن بشکوال بہت ذیادہ بارے میں کہتے ہیں کہ " ار آپ کےحاصل کی۔ ابن االب

احادیث روایت کرنے والے تھے اور احادیث کو بہت دقیق نظر سے یاد اور لکھنے 

والے تھے، بہترین مؤرخ اور اندلس کے جدید و قدیم حاالت سے باخبر تھے"۔ کتاب 

ریخ الصلۃ کے نام سے ابن الفرضی کی تاریخ  کا تتمہ لکھا جس میں اندلس کی تا

 تفصیل کے ساتھ درج ہے۔

إخباریًا تاریخیًا ذاكًرا ألخبار األندلس  ۔۔۔حافظ األندلس فِي عصرہ ومؤرخھا وُمسندھا 

آپ قاضی اندلس بھی رہے اور آپ کبھی اندلس سے باہر نہیں  ۔563القدیمة والحدیثة

گئے لیکن فقہ اور تاریخ پر آپ کی گہری نظر تھی۔آپ کی تصانیف کے بارے میں 

کی تاریخ علماء اندلس امام ذہبی نے تفصیل لکھی ہے  کہ آپ نے ابن فرضی کی 

کے حاالت تکمیل لکھی جس میں آپ نے اندلس کی تاریخ کے ساتھ وہاں کے مشاہیر 

۔الغرض آپ اپنے زمانے کے مشہور محدث، فقیہ اور مؤرخ تھے۔آپ 564لکھے ہیں

آپ کی ایک ایسی یادگار نشانی ہے جس نے آپ کو امر کردیا ہے  الصلۃ کی کتاب

اور آج علماء اندلس کے جتنے بھی تذکرے ملتے ہیں ان کی بنیاد اسی کتاب پر ہے 

اء اندلس کے حاالت انتہائی محتاط کیونکہ آپ نے اپنے زمانے تک کے سارے علم

انداز سے لکھے ہیں۔اور کیوں نہ لکھتے کہ آپ ابن رشد اور ابن العربی جیسے 

ھ میں آپ فوت 578سال کی عمر میں  84 ۔565جلیل القدر علماء کے شاگرد تھے

  ۔566ہوئے
اندلس کے مشہور عالم دین ھ(452)م امام ابن حزمانچویں قابل ذکر مؤرخ  پ

آپ ایک عظیم محدث، فقیہ اور تفصیلی حاالت پیشتر گزرچکے ہیں۔جن کے تھے ۔

متکلم اسالم  ہونے کے عالوہ ایک مستند مؤرخ تھے۔آپ نے بہت ساری کتابیں بھی 
                                                             

 123: 19، سیراعالم النبالءذہبی،  561 

 531 :1، ةالصل ابن بشکوال،  562 

 712  :12، تاریخ االسالمامام ذہبی،  563 

 141 :21، سیراعالم النبالءذھبی،  564 

 مذکور 565 

 250۔1/249، ةالتکملہ لکتاب الصل 566 
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لکھیں جن کے بارے میں آپ کے بیٹے فضل کا بیان ہے کہ ان کی تعداد چارسو 

۔اگرچہ آپ 567جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ تحاریر اسی ہزار صفحات پر مشتمل تھیں
پہلے امام شافعی کے مسلک کے حامی تھے اور پھر امام داؤد ظاہری کے مذہب 

کے پیروکار بن کر ابن حزم ظاہری کہالئے تاہم حقیقت بات یہ ہے کہ آپ چونکہ 

علم کے بحرذخار تھے جو اجتہاد کے درجہ پر پہنچا ہو، اسلئے آپ بھی باقی ائمہ 
تھے کیونکہ آپ نہ صرف محدث تھے مجتہدین کی طر ح خود ایک بڑے مجتہد 

بلکہ ایک عظیم فقیہ اور متکلم بھی تھے۔ اس لیے آپ کی رائے بہت سارے امور 

۔اس لیے آپ نے فقہ ظاہری کو اندلس میں فروغ 568میں تفرد کی حامل ہوا کرتی تھی
دیا اور دالئل کی بھرمار  کی اور قرآن وحدیث پر حاوی نظر رکھنے کی وجہ سے 

کے نام  ۃجوامع السیر۔آپ نے ایک کتاب 569بڑی قدر کیا کرتے تھے اہل علم آپ کی

کی سیرت پر عالمانہ بحث کی ہے۔اس کے عالوہ آپ کی ملسو هيلع هللا ىلص سے لکھی جس میں آپ
بے مثال کتاب ہے جس میں آپ نے عرب کے اکثر  االنساب ۃجمہرتاریخی کتاب 

اس  ۔اس کتاب کی علمی منزلت کا اندازہ570قبائل کے انساب  کی تفصیل لکھی ہے

امر سے کیا جاسکتا ہے کہ جہاں کہیں عربوں کے انساب کی بحث آتی ہے تو ابن 
خلدون ایک ناقد ہونے کی حیثیت کے باوجود صرف امام ابن حزم کی مذکور کتاب 

 ۔571کا حوالہ پیش کرتے ہیں

ہیں۔آپ کا نام احمد بن عبدالملک بن عمیرہ  ھ(599ضبی)م  امامچھٹے مؤرخ  

بوجعفر اور لقب ضبی ہے۔آپ بلش نامی قصبہ میں پیدا اندلسی ہے اور کنیت ا

۔آپ نے اندلس کے مختلف شہروں اور دیگر کئی مقامات میں جاکر وقت 572ہوئے

کے بڑے بڑے  علماء ومشائخ سے علم حاصل کیا۔ان میں ابوعلی صدفی، ابومحمد 

 بن ابو جعفر الفقیہ، ابو محمد بن عتاب، ابن رشد، منصور بن الخیر، ابوطاہر بن

                                                             

أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عندہ بخط أبیه أبي محمد من توالیفه أربع مائة مجلد تَشتمل على قریب قال الذھبی  567 

 12، معجم األدباء؛ 326:  3، وفیات األعیان؛ 416:  2، الصلة؛ 187: 18، سیراعالم النبالءمن ثمانین ألف ورقة)

 (78:  2، نفح الطیب؛ 199:  4، لسان المیزان؛ 1147:  3، تذكرة الحفاظ؛ 239 – 238: 

 

الفقیه المنتھی الیقط الفَھم المحدث الذي قد حفظ مختصرا فی الفروع وكتابا في قواعد األصول وقرأ النحو وشارك 568 

فی الفضائل مع حفظه لكتاب ہللا وتشاغله بتفسیرہ وقوۃ مناظرته فھذہ رتبة من بلغ االجتھاد المقید وتاھل للنظر في 

االعالم كأبي حنیفة مثال أو كمالك  ۃفمتى وضح له الحق في مسالة و ثبت فیھا النص وعمل بھا أحد االئم ۃدالئل األئم

أو الثوري أو ااَوزاعی أو الشافعي وأبي عبید وأحمد وإسحاق فلیتبع فیھا الحق وال یسلک الرخص ولیتورع وال یسعه 

 (186: 18، سیراعالم النبالءفیھا بعد قیام الحجة علیه تقلید )ذھبی،

مہ ابن حزم کے بارے میں تفصیلی کتاب الشیخ محمد ابوزہرہ مصری کی کتاب جس کا اردو میں ترج569 

کے نام سے کیا ہے۔اسے شیخ غالم علی اینڈ سنز الہور نے  "امام ابن حزم"پروفیسر غالم احمد حریری نے 

 ء میں چھاپا ہے۔2016

، بیروت: دار جمهرة أنساب العربھ(، 456أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري )م  570 

 ھ1403الكتب العلمیة، 

 تاریخ ابن خلدونن خلدون کی کتاب دیکھیے اب 571 

 268: 1، االعالمالزرکلی،  572 
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۔آپ صاحب تصنیف تھے، آپ  چونکہ 573عوف مالکی، اسماعیل بن قاسم مشہور ہیں

مطلع األنوار لصحیح ایک اعلی پایہ محدث تھے اس لیے آپ نے علم الحدیث میں  

نامی کتاب لکھی  جس میں آپ نے بخاری اور مسلم کی احادیث جمع کی  اآلثار

 اھل الملتمس في تاریخ رجالبغیة ہیں۔تاہم آپ کی شہرت جس کتاب سے ہوئی وہ 

جذوۃ المقتبس من ذکر ھ( کی کتاب 488آپ نے امام حمیدی)مہے۔جس میں  األندلس

 کا تکملہ لکھا ہے۔ والۃ االندلس

اس کتاب  میں اندلس  اور اہل اندلس کی مستند تاریخ مذکور ہے جس سے کسی بھی 

ھتے ہیں کہ طرح صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔جیسا کہ اس کے مقدمہ میں آپ لک

عالمہ حمیدی کی کتاب جیسی کتاب میں نے اندلس کی تاریخ پر نہیں دیکھی اس 

حمیدی سے رہ گئے تھے  ت یعنی رجال االندلس میں سےجو حضرا، لیے ارادہ کیا

اس پر میں نے قلم اٹھایا جس کا عوض   ،یا جہاں ان سے قدرے غفلت واقع ہوئی تھی

یہ محض اپنی معلومات کے لیے اور ہللا کی بلکہ ، میں کسی سے بھی نہیں مانگتا

۔آپ نے اپنی یہ کتاب الف بائی ترتیب سے لکھی ہے تاہم 574رضا کے لیے لکھی ہے

آیا ہے اور اس سے بھی  حضرات سے کیا ہے جن کے نام میں "محمد"شروع ان 

۔ 575شروع میں آپ نے ملوک اندلس کے بارے میں تاریخ  لکھی ہے پہلے یعنی

مر چالیس سے اوپر تھی کہ آپ پر ایک دیوار گرگئی جس سے ھ میں آپ کی ع599

 ۔576آپ کی موت واقع ہوگئی تھی

ہیں۔اندلس کے مایہ ناز ھ(776لسان الدین ابن الخطیب)م  امامساتویں مؤرخ  

بو ا یندلساال یالغرناط صلاال یاللوشی السلمانعالم کا نام محمد بن عبدہللا بن سعید 

اپنے وقت کے مشہور مؤرخ  ہے۔ جو بالشبہ الشھیر بلسان الدین ابن الخطیب عبد ہللا

 713)تھے۔آپ اپنے لقب لسان الدین ابن خطیب سے مشہور ہیں۔آپ کا عرصہ حیات 

۔آپ حاکم غرناطہ سلطان محمد بن یوسف 577ہے(ء 1374 - 1313 ھ بمطابق  776 -

ساتھ تصنیف وتالیف کے معتمد خاص اور وزیر کبیر تھے۔وزارت اور سفارت کے 

 "ةفی اخبار غرناط ةاالحاط"کا کام بھی کیا۔راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی تالیف 

                                                             

 1163: 12، تاریخ االسالمامام ذھبی،  573 

ً أقبل من كتاب أبي عبد ہللا محمد بن أبي نصر الحمیدي إال أنه انتھى فیه إلى ولم أجد في كتب من تقدم  574  كتابا

حدود الخمسین وأربعمائة، فاعتمدت على أكثر من ذكرہ وزدت ما أغفله وغادرہ، وتممت من حیث وقف، وجعلت ما 

بت به من أعراض الدنیا اعتمدته من ذلك تذكرۃ لنفسي ومطالعاً ألنسي، لم ألتمس علیه من مخلوق عوضاً، وال طل

 عرضاً ۔

 (1، ص بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلسھ(، 599)الضبي )م 

،القاھرۃ:  دار الكاتب بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس تفصیل کے لیے دیکھیے ان کی کتاب 575 

 ء1967العربي، 

 268: 1، االعالمالزرکلی،  576 

 235: 6مذکور،  577 
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۔اس کے عالوہ آپ کی تالیفات کی تعداد ساٹھ تک بتائی جاتی ہے۔اس کتاب 578لکھی

سے آپ نے نہ صرف اپنے وطن کو زندہ جاوید بنادیا ہےبلكہ اندلس کی سرزمین 

تذکرے سے حیات جاوداں بخشی ہے۔اخبار غرناطہ میں کے فرزندان جلیل کو اپنے 

مشاہیر اسال م اور ان کے والدین کے ناموں کی حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب 

 قائم رکھنے کا التزام کیا گیا ہے۔

مشاہیر غرناطہ میں سے ہر ایک کے وطن ، مسلک، مذہب ، وجہ شہرت اور  

ی ہیں۔اور اگر کسی پر کوئی تالیفات کے بارے میں ضروری معلومات پیش کی گئ

افتاد بڑی ہو تو اس کا مؤثر پیرایہ بیان میں ذکر کیا ہے۔آخر میں ان کی وفات کے 

غرناطہ کو ماہ وسال کی تصریح بھی کی ہے۔اگر کوئی بزرگ دوسرے عالقے سے

تو اس کی بھی تصریح کردی گئی ہے  ،غرناطہ سے کہیں باہر تشریف لے جاتے یا

دت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔مشاہیر کے سوانح حیات اور ان کے قیام کی م

کے بیان کے سلسلے میں سب سے پہلے سالطین غرناطہ کا ذکر کیا ہے اس کے 

بعد علماء، فضالء، فقہاء اور محدثین کا تذکرہ کیا ہے۔ بعدازاں مصنفین ،شعراء اور 

دین، عابدین، امراء کے سوانح حیات قلم بند کیے گئے ہیں اور سب سے آخر میں زاہ

صوفیاء اور فقراء کا بیان ملتا ہے۔سرزمین غرناطہ کی شخصیات کے بیان سے 

ً پچاس صفحات کا مقدمہ ہے جس میں لسان الدین بن خطیب نے  ،پیشتر تقریبا

تاریخی پس منظر کے پہلو بہ پہلو غرناطہ کے ی ماحول، غرناطہ کے جغرافیائ

ت کا مفصل تذکرہ پیش کیا ہے اور شاہی باغات ،شاہی عمارات اور زرخیز اراضیا

سب سے بڑھ کر یہ کہ غرناطہ کے باشندوں کے اخالق، عادات، انساب ، ملبوسات 

وغیرہ پر سیرحاصل بحث کی ہے اور وہاں کی تہذیب وثقافت کے آثار کا ایسے 

حسین پیرائے میں نقشہ کھینچا ہے کہ کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا است کا 

یک جامع الصفات انسان تھے جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابن مصداق ہے۔آپ ا

میں  "ةالثامن ةفی اعیان المائ ةالدرر الکامل" ھ( نے اپنی کتاب852حجر عسقالنی)م 

آپ پر کئی صفحات پر مشتمل ایک مقالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے آپ کی بڑی 

ایک مایہ ناز نام  ۔ان کے عالوہ اندلس کے مؤرخین میں ابن خلدون579صفت کی ہے

 ہے جس کے تفصیلی حاالت اگلے فصل میں آرہے ہیں۔

 

 

 

                                                             

 ھ1424دار الكتب العلمیة،  :، بیروتاإلحاطة في أخبار غرناطةھ(، 776لسان الدین ابن الخطیب )م  578 

، حیدرآباد)ھند(: مجلس دائرۃ الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةھ(، 852أحمد بن علي بن محمد العسقالني) 579 

 1261، تحت ترجمة 213: 5م، 1972ھـ/ 1392المعارف العثمانیة، 
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2.3 

 ابن خلدوناور تاریخ ِ ابن خلدون

 

 

 

 

 
تاریخ ایک ضروری اور مفید علم ہے اس سے دنیا کی تمام گزشتہ اور 

ترقی وتنزلی کے  وواقعات معلوم ہوتے ہیں اور ان کیموجودہ اقوام کے حاالت 

اسباب سے واقفیت حاصل ہوجاتی ہے۔یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں انسانی 

زندگی کی پوری تاریخ باوجود پیہم وانتھک کوششوں کے اب تک معلوم نہ ہوسکی 

اور یہ جو بھی تین ہزار سالہ دستیاب تاریخ ہے اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے۔تاہم اس 

اتا ہے کیونکہ قرآن مجید اور احادیث میں دنیوی تاریخ کا سہرا بھی اسالم کے سر ج

کا ایک اہم حصہ ملتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ قبل ازیں بھی کتاب مقدس میں  

اس  ،دنیوی تاریخ  کا حصہ ملتا ہے لیکن وہ تحریف کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں

احادیث  ہی کو  لیے کہاجاتا ہے کہ اس سلسلے میں  سب سے بنیادی ماخذ قرآن اور
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ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔گرچہ یہ دونوں کوئی تاریخی کتابیں ہرگز نہیں بلکہ 

مذہبی کتابیں ہیں لیکن انسانی تاریخ چونکہ انسانی مذہب سے ُجڑی ہوئی چیز ہے 

ً یہاں تاریخ انسانی مل جاتی ہے۔اس پر باقاعدہ کام امام طبری)م  اس لیے ضمنا

لکھی جو تاریخ  "تاریخ الرسل والملوك"جب انہوں نے ھ( نے اس وقت کیا 310

۔پھر اس کے بعد کئی ایک مسلمان مؤرخین نے اس باب 580طبری سے مشہور ہے

میں کام کیا تاہم تاریخ کے میدان میں جس شخصیت نے کافی شہرت حاصل کی اور 

اسے جو مقام مال، یقیناً وہ صرف ابن خلدون ہی کا حصہ ہے۔اس کی شاید ایک وجہ 

ا تو یہ ہے کہ اس نے  نہ صرف تاریخ کو نئے انداز سے مرتب کیا بلکہ  تحقیق ی

اور تدقیق سے کام لے کر سچ کو جھوٹ سے الگ کرکے کر دیا۔دوسرا یہ کہ اس 

نے منتشر تاریخ کو یکجا کرکے یوں ترتیب دیا کہ اہل مغرب بھی اسے داد دیئے 

رب کی اولیں تاریخ لکھی بغیر رہ نہ سکے اور مزیدبرآن یہ کہ اس نے اہل مغ

کاؤش  تاریخ لکھی جو اس سلسلہ میں اولینکیونکہ اس نے اہل اندلس اور بربر کی 

ت،اقتصادیات، عمرانیات اور یاابن خلدون نے تاریخ، سیاس اس میں تھی اور

سماجیات پر معقول بحث کی ہے۔ابن خلدون  نے صرف ایک کتاب کی وجہ سے اس 

کتاب کے ایک ہی جزو کی وجہ سے جو اس کتاب قدر شہرت حاصل کی  بلکہ اس 

بر فی ایام لعبر ودیوان المبتداء والخ"ا ے ، اس کی تاریخی کتاب کا نام  کا مقدمہ ہ

۔یہ سات 581ہے  "رھم من ذوی السلطان االکبرصومن عابر العرب والعجم والبر

جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب ہے جس میں علوم اجتماعی، سیاسیات، اقتصادات، 

ریخ، فلسفہ تاریخ، قانون، عمرانیات اور معاشرتی وسماجی علوم پر روشنی ڈالی تا

 ،گئی ہے۔ابن خلدون آٹھویں صدی ہجری یعنی چودھویں صدی عیسوی کا عالم ہے

جس زمانے میں اہل مغرب پر پردہ غفلت اور جہالت پڑا تھا۔عربوں میں بھی اس 

معیار کا کوئی خاطر خواہ کام نہ ہوا تھا۔ابن خلدون نے نہ صرف تاریخ مرتب کی 

بلکہ مذکورہ واقعات کا باہمی موازنہ ومقابلہ کرکے اس پر سیرحاصل بحث کرتے 

جن سے اس نے ذاتی مطالعہ یا  ،ہوئے نتائج اخذ کئے۔اس نے ان علل سے بحث کی

شخصی تجربے کی بنا پر واقفیت حاصل کی تھی۔تاریخ ابن خلدون تاریخ کی 

دوسری کتابوں پر اپنے فلسفیانہ مقدمات کے لحاظ سے تفوق رکھتی ہے۔جو اکثر 

فصلوں کی ابتداء میں پائے جاتے ہیں۔اہل مغرب نے اس کتاب کی کماحقہ قدر کی 

ابن خلدون کے حاالِت زندگی کا مختصر جائزہ لینا ہے۔آگے بڑھنے سے پہلے 

 ضروری ہے۔

                                                             

بو جعفر الطبری محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملی ہے اور آپ کی تاریخ وفات آپ کا پورا نام ا 580 

 ھ ہے۔تاہم آپ ابن جریر سے مشہور ہے، آپ کی ایک تاریخ اور ایک تفسیر مشہور و معروف کتابیں ہیں۔310

، االعالم) ،والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربرالعبر ودیوان المبتدإ امام زرکلی نے یہ نام ایسا لکھا ہے ؛  581 

3 :330) 
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مارچ  19اور 582ء میں پیدا ہوئے1332ھ/732مئی  27ابن خلدون تیونس میں  

ھ کو قاہرہ میں فوت ہوئے۔آپ کا شجرہ نسب یہ ہے؛ ابوزید عبدالرحٰمن 808ء/1406

ام خالد تھا ۔آپ کا اصل ن583بن محمد بن محمد بن خلدون الخضرمی االشبیلی المالکی

دراصل خالد کی بدلی ہوئی صورت ہے۔خالد بن عثمان بن خطاب بن  اور خلدون

، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں 584کریب بن معدی بن کریب بن حارث بن وائل بن حجؓر 

اواخر میں ہسپانیہ جاکر بودوباش  زمین عرب کو چھوڑ کر پہلی صدی کےنے سر

عربی علم الصرف میں خلدون کیونکر  اختیار کی۔خالد سے خلدون کیسے بنا یا خالد

ہوا ؟ تو اس کے دو توجیہیں بیان کی جاتی ہیں؛ اول، جو خاندان اندلس میں آکر آباد 

ہوگئے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے سلسلہ آباء و اجداد میں سے آئے ہوئے 

شخص کے نام کو لے کر اس کے آخر میں واؤ نون لگادیتے تھے تاکہ یہاں کے 

اندانوں میں ایک طرح کا امتیاز پیدا ہوجائے جیسے حفص سے حفصون، اصلی خ

بدر سے بدرون، عبد سے عبدون اور خالد سے خلدون وغیرہ۔ اور دوسری توجیہ یہ 

بیان کی جاتی ہے کہ واؤ نون کا اضافہ ہسپانوی زبان میں تکبیر کے لیے مستعمل 

د خالد اکبر، بدرون سے ہوتا تھا جس کا مطلب اکبر ہوتا تھا یعنی خلدون سے مرا

۔آپ کے جدامجد کے بڑے پن کے 585مراد بدراکبر، حفصون سے مراد حفص اکبر

لیے یہ لفظ بوال جاتا تھا۔آپ کے اجداد کا تعلق قبائل یمن میں سے بنی وائل سے بتایا 

۔اس کے جداعلٰی نے یمن سے اندلس کی جانب تیسری صدی ہجری میں 586جاتا ہے

آباد ہوئے پھر آپ کے خاندان نے ساتویں صدی ہجری ہجرت کی اور اشبیلیہ میں 

میں اشبیلیہ سے تیونس ہجرت کی۔آپ نے تیونس میں تعلیم پائی اور پھر آپ نے 

ھ میں 755ہوارہ کا رخ کیا اور اس کے بعد مختلف ممالک کی سیروسیاحت کی۔

 سلطان ابوعنان المرینی نے آپ کو اپنے ہاں فاس میں طلب کیا اور عہدکتابت سونپ

ھ میں سلطان نے وفات پائی تو سلطان ابوسالم المرینی نے آپ کو 759دیا۔پھر جب 

ھ میں آپ نے اندلس کا رخ کیا اور غرناطہ 764مکہ لے جاکر اپنا سیکرٹری بنایا۔

پہنچا جہاں ابوعبدہللا نے آپ کی خوب آؤ بھگت کی اور بہت انعام واکرام سے 

لیکن آپ سیاحت کے شوق میں وہاں نوازتے ہوئے اپنے ہاں رکنے کی فرمائش کی 
                                                             

 فإني ُولدت بتونس في غرۃ رمضان سنة اثنتین وثالثین وسبعمائة ۔؛ خود فرماتے ہیں  582 

ھ، 1425دار الكتب العلمیة، : ، بیروترحلة ابن خلدونھـ(، 808عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون)م ) 

1 :28) 
 330:  3، االعالمالزركلي، 583

  یہ شجرہ خود ابن خلدون نے لکھا ہے۔نیز یہ بھی لکھا ہے کہ؛ 584 

أنَّه وفد على الن بي صلى ہللا علیه وسلم فبَسَط له رداَءہ وأجلسه علیه وقال اللھم بارك في وائل بن ُحْجر وولدہ وولد 

 ولدہ إلى یوم القیامة۔

 (28: 1، رحلة ابن خلدونابن خلدون،)

 3ء، ص 1995، الہور : ادارہ ثقافت اسالمیہ، افکار ابن خلدونمحمد حنیف ندوی،  585 

 414: 4، نفح الطیب 586 
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سے قشتالہ چلے گئے۔مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے واپس اندلس چلے آئے پھر 

 ۔587تلمسان آئے اور بنی سالمہ کے قلعے میں اقامت گزیں ہوئے

اسی اثناء میں ابن خلدون نے اپنی تاریخ لکھنی شروع کی اور مقدمہ کی 

اپنے وطن جانے کا شوق دل میں ابھر  تکمیل کی۔اور کچھ باب بھی لکھ لیے تھے کہ

۔ابن 588ھ میں تیونس چلے گئے اور اپنی کتاب وہاں مکمل کی780آیا اور یوں 

خلدون نے اطمینان کے ساتھ اپنی تاریخ مکمل کرنے کی طرف توجہ کی لیکن دریں 

اثناء آپ مصر چلے گئے اورجامعہ ازہر میں فقہ مالکی کی تدریس کرنے 

برقوق عظیم نے آپ کو مصر کا قاضی مقرر کیا  لطان ھ میں مصر کے س786لگے۔

اور یوں آپ کی شناخت ایک مؤرخ، سیاح، مدرس کے ساتھ قاضی سے ہونے 

لگی۔ابن خلدون نے اپنے اہل وعیال کو مصر بلوایا تاکہ وہ ان کے ساتھ یہاں رہ 

سکیں لیکن  وہ اثنائے راہ میں غرق ہوگئے۔اس صدمہ جانکاہ نے اس کی کمر توڑ 

اور عہدہ قضاۃ سے استعفٰی دے دیا۔ اپنی کتاب  کی تکمیل میں مشغول ہوگئے دی 

ھ میں اس کی تکمیل کی۔آپ مصر ہی 797اور پندرہ برس لگانے کے بعد آپ نے 

۔تاریخ 589ھ میں وفات پائی اور قاہرہ میں دفن ہوئے808میں مقیم رہے جہاں آپ نے 

خطیب نے اپنی کتاب  کے عالوہ آپ کی حسب ذیل کتابوں کا ذکر لسان الدین

 میں کیا ہے؛" االحاطہ فی تاریخ غرناطہ"

، ابن رشد کے بعض رسائل المحصل کی تلخیص، شرح قصیدہ بردہ شریف

کی تلخیص، منطق پر ایک رسالہ، ریا ضی پر ایک کتابچہ اوراس کے عالوہ کافی 

کیونکہ لسان الدین کے ساتھ خط وکتابت اشعار میں ہوئی  ،اشعار بھی کہے تھے

ً مدحیہ قصائد کہے 590تھی ۔نیز امراء وسالطین کی خدمت  میں بھی چونکہ عموما

تھے تاہم جس طرح ابن خلدون کے اکثر حاالت زندگی پردہ اخفاء میں ہیں اسی طرح 

فیسر سعیداختر ان کی اور کتابیں اور اشعار بھی زمانہ کی نظر ہوگئے  کیونکہ  پرو

لیکن ان میں ایسی  591( کتابیں لکھی تھیں75کی تحقیق کے مطابق آپ نے پچھتر )

ایک کتاب ہے جو باقیات میں رہ گئی اور جو کتاب ان کی رہتی دنیا تک امر ہوگئی 

                                                             

: 3، بیروت : دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، اإلحاطة في أخبار غرناطةھ(، 776لسان الدین ابن الخطیب )م  587 

377 
منشورات دار بیروت:  ،الضوء االمع الهل القرن التاسعھ(، 902شمش الدین محمد بن عبدالرحٰمن السخاوی)م  588

 145: 4مكتبة الحیاۃ، 

  414: 4نفح الطیب  589 

افکار ابن محمد حنیف ندوی، ؛ 549: 4،اإلحاطة في أخبار غرناطة ھ(،776لسان الدین ابن الخطیب )م  590 

 17، ص خلدون

 86، س ط ن، ص ، الہور: ادارہ معارف اسالمی مسلمان تاریخ نویسسعید اختر،  591 
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، وہ ہے ان کی تاریخ کی کتاب اور اس میں بھی مقدمہ نے زیادہ شہرت حاصل 

 ۔592کی

ر، اخالق، معامالت اور حاالت کیا تھے ؟ اس ابن خلدون کی عادات ، کردا

بابت زیادہ معلومات میسر نہیں تاہم یہ وہ ضروری خدوخال ہیں جن سے قطع نظر 

کرکے کوئی مرقع تیار بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہاں حال یہ ہے کہ ان کے یہ 

حاالت سرے سے میسر نہیں جس کی شاید بڑی وجہ یہ ہو کہ ابن خلدون کبھی ایک 

ٹکے نہیں تھے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ زندگی کی کشاکش  جگہ

نہیں تھے اور اپنی قابلیت واستعداد کے بل بوتے جہاں بھی  سے گھبرانے والے

گئے وہاں اپنا لوہا منوایا۔ابن خلدون کے مزاج میں ٹھہراؤ نہ ہونے کی شکایت کی 

تیں بدل جایا کرتی تھیں جاتی ہے جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس کے سامنے سلطن

اور امراء وسالطین ایک دوسرے کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے جس کا اثر المحال 

ابن خلدون پر بھی پڑگیا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے حاالت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا 

اور خود کے لیے کامیابی کی راہ ڈھونڈ لیتے تھے۔بارہا ایسا ہوا کہ اس سے وزارت 

اتی اور وہ معتوب ہوکر قید کردیئے جاتے تھے جہاں سے یہ کسی طریقہ چھن لی ج

اپنی  میں چلے جاتے تھے مگر پھر جلدہی سے نکل جاتے تھے اور گوشہ نشینی 

تدبیر سے کہیں نہ کہیں خود کے لیے راستہ نکال کر عہدہ ومنصب حاصل کرلیتے 

ر نہ ہوکر تھے۔قسمت کی بدنصیبی اور حاالت کی ناسازگاری سے مطلق متاث

ہرحالت میں اپنی اقبال مندیوں کا ایک پہلو ڈھونڈ نکالنا، ابن خلدون کی وہ 

خصوصیت ہے جو اس کو ایک حکیم ، مؤرخ اور فلسفی کے حلقے سے نکال کر 

دانا اور چوکس سیاست دان کی صف میں الکھڑا کرتی ہے۔لیکن افسوس کہ ان 

یے استعمال نہ کرسکا صالحیتوں کو کسی اونچے  نصب العین کے حصول کے ل

وگرنہ سیاسی عمرانیات کا یہ امام کسی عظیم سلطنت کا بانی اور فلسفہ تاریخ کی 

 طرح ایک عظیم الشان حکومت کا بھی مؤسس ہوتا !

سب سے بڑا اور معقول اعتراض اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں  

داخل ہوئیں تو اس وفاشعاری نہیں تھی کیونکہ جب امیر تیمور کی فوجیں دمشق میں 

وقت ابن خلدون دربار میں خاص منصب پر فائز تھے۔یہ باہر نکلیں تاکہ اپنی علمی 

دھاک سے امیرتیمور کو متاثر کرکے دمشق کو بربادی سے بچاسکے لیکن یہ 

جونہی قلعے سے باہر آئے اور امیرتیمور کے پاس اس غرض سے تشریف لے 

کن جب یہ یہاں آیا اور تیمور نے اسے لی ،گئے کہ اہل دمشق کو تباہی سے بچالے

مہمان بناکر خوب آؤ بھگت کی تو یہ اس کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے 

                                                             

 18، ص افکار ابن خلدونمحمد حنیف ندوی،  592 
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لگا اور اہل دمشق کو سرے سے بھول ہی گیا، وہاں دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجائی 

۔سوال یہ ہے کہ اس 593ے مزے لے رہا تھاہی تھی اور یہ یہاں مہمان نوازی کجار

عظیم فلسفی اور دقیقہ رس حکیم جو بڑی بڑی حکومتوں کے اسباب  اعلٰی پایہ

عروج و وزوال پر نہ صرف عبور رکھتا ہو بلکہ ان پر سیرحاصل بحث کرکے قائل 

کرنے کا فن بھی جانتا ہو،اس سے ایسی صریح غلطی کیسی سرزد ہوسکتی ہے اور 

 وہ اپنی اس بھیانک کمزوری سے کیوں واقف نہیں ؟ 

ہوا کہ ابن خلدون جس دور میں پیدا ہوا، وہ دور مسلمانوں جیسا کہ عرض  

کے تنزل اور انحطاط کا دور تھا اور ہرطرف انتشار اور طوائف الملوکی کا دور 

دورہ تھا۔الغرض پوری دنیا میں کہیں کوئی مضبوط اسالمی سلطنت قائم نہیں تھی 

ی اشاعت وتبلیغ کا اور ظاہر ہے کہ عمومی تعلیم اور مشترکہ اخالقی ودینی اقدار ک

کہیں اہتمام نہیں تھا جس سے قوموں میں اخالقی تصورات ابھرتے ہیں بلکہ ہرطرف 

افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔مال ودولت کے نشے اور عیش و عشرت میں مست امراء 

وسالطین کو کشور کشائی اور انانیت کے ماسوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا 

تمام تر دروازے عوام پر بند تھے۔ان حاالت میں کیا پڑھا  اور یوں ترقی واقبال کے

لکھا اور کیا ان پڑھ ، سبھی ماحول کی ناسازی کے شکار تھے۔اس لیے ابن خلدون 

ایسے حاالت میں خود کو ان امراء کے قریب لے جاکر اپنے آپ کو وابستہ کرلیتا 

اس دور میں  تاکہ وہ اپنی زندگی کم ازکم سکون سے جی سکے۔طوائف الملوکی کے

اور یہ کرہی کیا سکتےتھے۔ اس معذوری کے پیش نظر ابن خلدون اگر احساس ذمہ 

داری سے عاری پایا جاتا ہے اور کلی واجتماعی تقاضوں کے مقابلے میں اس میں 

حِب ذات کا جذبہ نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ بالکل قدرتی امر اور وقت کا تقاضا 

ہوگا کہ قصور ابن خلدون کا اتنا نہیں جتنا کہ اس وقت ماحول تھا۔ایسا کہنا بےجا نہ 

اور معاشرے کا تھا۔یہ تو ابن خلدون کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات 

تھیں، اگر علم وفکر کی دنیا میں دیکھا جائے تو  اس کا مقام ایک بلندپایہ ادیب، 

اس کی علمی خدمات کا مؤرخ اور فلسفی کی حیثیت کا تھا۔بقول محمد حنیف ندوی 

صحیح صحیح تجزیہ یہ ہے کہ اس کی تین علیحدہ علیحدہ حیثیتیں ہیں۔یعنی تین 

 مختلف پہلوؤں سے اسے اہل نظر جانتے ہیں؛

 مؤرخ کی حیثیت سے ۔1

 فلسفہ تاریخ کے بانی کی حیثیت سے ۔2

 594عمرانیات میں امام کی حیثیت سے ۔3

                                                             

، بیروت رحلة ابن خلدونھ(، 808عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زید، الحضرمي اإلشبیلي )م  593 

 298: 1ھ، 1425: دار الكتب العلمیة، لبنان 

 21، ص افکار ابن خلدونمحمد حنیف ندوی،  594 
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یہ بات درست ہے کہ نفس تاریخ نگاری میں ابن خلدون اپنے پیشرو مؤرخین  

امام بخاری، خلیفہ، طبری، مسعودی ، ابن اثیر، ابن کثیر وغیرہ حضرات سے کچھ 

ائے کہ اس میدان میں اونچا نظر نہیں آتا لیکن ناانصافی ہوگی اگر یہ نہ تسلیم کیا ج

ً وہ مذکور حضرات سے ممتاز جو جداگانہ انداز تھا، ان  اابن خلدون ک میں یقینا

حیثیت کے مالک ہیں۔ایک تو اس نے اپنے پیشرو مؤرخین کی طرح واقعات کو بہ 

، بلکہ اس انداز کو ترک کرکے اس نے عام انداز کو 595ترتیب سنین بیان نہیں کیا

اختیار کیا اور ہرحکومت اور معاشرے کا الگ الگ ذکرکیا ، دریں اثناء وہ دوسری 

ذکر نہیں کرتا تاکہ قاری کسی قسم مغالطہ کا شکار نہ ہوجائے۔ لیکن اگر  قوم کو

ء( 956حقیقت سے دیکھا جائے تو اس سلسلہ میں وہ منفرد نہیں کیونکہ مسعودی)م 

 اس سلسلہ میں  اس کے پیشرو ہیں جنہوں نے اس سے چار سو سال پہلے اپنی کتاب

 ۔596اسی انداز میں مرتب کی تھی" روج الذہب"م

دوسری خاصیت اس کی  یہ ہے کہ ابن خلدون نے اقوام بربر اور بنواحمر کا 

پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔اس کے سے لکھا ہے وہ  اس ترتیب سے حال جس تفصیل 

عالوہ اس نے بالد مغرب کی حکومتوں کا نقشہ جس ژرف نگاہی سے کھینچا ہے ، 

کہ کوئی بھی مؤرخ بھلے  اس کی افادیت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے اور حقیقت یہ ہے

وہ اہل مغرب سے کیوں نہ ہو،اس سے صرف نظر کرکے نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے 

اور نہ ہی وہ سچا تاریخ دان بن سکتا ہے۔مغرب کے اقوام اور قبائل کے حاالت بیان 

کرنے میں ابن خلدون نہ صرف اہل مشرق کے لیے بلکہ اہل مغرب کے لیے بھی 

کے الئق اس لیے ہیں کہ یہ خود ان میں مقیم رہے ہیں۔اور  قابل اعتبار  اور بھروسہ

دوسری بات یہ کہ ان کے پاس اس کے متبادل اور راستہ ہی کیا ہے سوائے بھروسہ 

تیسری خصوصیت اس کا جہل کی تاریکی کا دور تھا۔ کیونکہ وہ وقت تو ان  ،کے

فکر  کی کشادہ دلی اور بے تعصبی ہے اور اس کا تعلق اس کے مخصوص اسلوب

 میںسے ہے جو صرف اسالمی تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے۔کیونکہ جب وہ اندلس 

عیسائیوں کے حاالت کے ساتھ مسلمانوں کے حاالت بیان کرتا ہے تو اس میں کسی 

قسم تعصب اور طرفداری یا بالفاظ دیگر غلط بیانی سے کام نہیں لیتا بلکہ جو ہوا، 

مقابلہ میں جب صلیبی جنگوں کے اسے بال کم وکاست سچ سچ لکھ دیا۔اس کے 

ھوٹ سلسلہ میں مسیحی مؤرخین نے لکھا تو کس قدر تعصب کے ساتھ واقعات کو ج
                                                             

مذکور باال  مؤرخین نے اپنی تواریخ کو سن وائز سے ترتیب دیا ہے مثالً ہجری کے پہلے آپ سے ما قبل  595 

سال کیا ہوا، پھر دوسرے برس کیا ہوا، پھر تیسرے سال ۔۔۔اسی طرح کرتے کرتے اپنے دور تک اپنی تاریخ لے 

کئے ہیں اور پھر  آتے ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ کسی خاص جگہ، شہر، ملک یا قوم کے حاالت ذکر

 دوسرے ملک یا قوم کے حاالت و واقعات ذکر کیے ہیں۔

امام مسعودی بھی اندلس گئے تھے اس کے عالوہ وہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے عرب واپس چلے  596 

ء ہے جب کہ ابن 956گئے تھے اور ان ممالک کے حاالت اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں۔ ان کی تاریخ وفات 

 یں فوت ہوئے اس لیے کہا گیا کہ وہ اس سے چارصدی پیشتر ہوگزرے ہیں۔ء م1332خلدون 
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اور کس درجہ کی غلط بیانی سے کام لے کر اور سچ سے خلط ملط کرکے لکھا 

 حقائق کے روئے زیبا کو کس درجہ بگاڑنے کی مذموم کوششیں کیں۔    

لعبر ودیوان "ا جس کا پورا نام خلدون"ریخ ابن تاابن خلدون کی کتاب " 

 "رھم من ذوی السلطان االکبرصومن عابر بر فی ایام العرب والعجم والبرالمبتداء والخ

ہے۔تاہم وہ عرف عام میں تاریخ ابن خلدون سے مشہور ہے۔اس کتاب کے تین 

کہا جاتا جلدیں ہیں۔پہال حصہ وہی ہے جسے "مقدمہ ابن خلدون" حصے اور سات 

( میں ابتدائے آفرینش سے آٹھویں صدی ہجری کے 5تا  2ہے۔دوسرے حصے)جلد 

 ،عربوں اور دوسری ہم عصر اقوام مثالً فارس، ہند، روم وغیرہ کے حاالت درج ہیں

( میں اہل بربر اور اہل مغرب کے واقعات درج 7تا  6جب کہ تیسرے حصے )جلد 

 ۔597باب میں کئی فصول ہیں ہیں۔مقدمہ ابن خلدون چھ ابواب پر مشتمل ہے پھر ہر

چونکہ اہم ان کا مقدمہ ہے اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 

مقدمہ کا ایک خالصہ پیش کیا جائے۔اس مقدمہ میں ابن خلدون نے اس قدر زیادہ اور 

متنوع مسائل زیر بحث الئے ہیں کہ اس کا اجمالی خالصہ پیش کرنا آسان نہیں 

آبادیوں ، لوگوں کی رنگت واخالق پر آب وہوا کے ہے۔پہلے باب میں وہ انسانی 

اثرات اور معاشرے میں غربت وامارت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تغیرات کا 

ذکر کرتا ہے۔وہ زمین کو سات اقالیم میں تقسیم کرتا ہے جن میں انتہائی کم حرارت 

اق شامل والے،معتدل اور شدید گرم اقالیم شامل ہیں۔ چوتھی اقلیم جس میں شام وعر

ہیں، ہرطرح سے ایک معتدل اقلیم ہے،پس ابن خلدون کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ 

یہ خطہ زمانہ قدیم سے تہذیب وتمدن اور مختلف مذاہب کا مرکز رہا ہے۔اسی باب 

میں وہ انسانی جماعت کے لیے مذہب کی ضرورت، تصوف ، روح ، رویائے 

ت اور خدا پرست اقوام کا ذکر صادقہ اور وحی الہی پر بات کرتا ہے۔وہ بت پرس

الدینیت کے اثرات بیان کرتا  ور دینیت وکرتا ہے اور ساتھ ہی انسانی تمدن پر عقائد ا

ہے۔دوسرے باب میں  وہ بدوی اور وحشی اقوام کے حوالے سے بات کرتا ہے اور 

ایک نہایت اہم بحث چھیڑتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانی اجتماعیت تین صورتیں 

اختیار کرتی ہے۔خانہ بدوشی، قبائلی صورت اور شہری نظام۔ابن خلدون کہتا ہے کہ 

ت میں لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اس لیے انہیں ایک خانہ بدوشی کی حال

سردار کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ان میں  ایک امیر کے تحت قبائلی نظام کی 

داغ بیل پڑتی  ہے۔ سپاہیانہ زندگی کی بجائے مدنیت ترقی کرتی ہے اور بستیاں 

م شہروں میں بدل جاتی ہیں۔اسی دور میں عصبیت میں کمی آتی ہے اور لوگ آرا

طلب ہوجاتے ہیں۔مذہب کا کردار کم ہوجاتا ہے اور پھر شعبہ زندگی میں انتشار کا 

ظہور ہوتا ہے ۔یہی وہ زمانہ ہے جب کوئی تازہ دم عصبیت سے لیس صحرائی قبیلہ 

                                                             

 ء ۲۰۰۱، کراچی: نفیس اکیڈیمی، مقدمہ ابن خلدونتفصیل کے لیے دیکھیےابن خلدون،   597 
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اٹھتا ہے اور شہر کو تہس نہس کرکے پرانے تمدن کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے 

راحل طے ہوتے ہیں۔اسی باب میں ابن اور ایک بار پھر تمدن کے چکر کے وہی م

خلدون تاریخ میں پہلی بار عصبیت کے ایک نئے اور مثبت معنی سے روشناس 

 کراتا ہے۔

تیسرے باب میں ابن خلدون حکومت وسلطنت  کے ساتھ خالفت وامارت کے 

مفہوم ، امارت کے تحفظ کے طریقے، بادشاہوں کے خصائل وعادات اور جنگ کے 

موضوعات پر بحث کرتا ہے۔نیز وہ لکھتا ہے کہ افراد کی اصول وضوابط جیسے 

طرح تہذیب بھی زندگی کے تین مراحل بچپن، جوانی اور بوڑھاپے سے گزرتی 

 ہے۔یہ بھی واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی سلطنت تین صدیوں سے زیادہ نہیں چلتی۔

چوتھے باب میں ابن خلدون شہروں اور ان میں آباد لوگوں کے تمدن سے 

رتا ہے اور اس کے ساتھ شہروں کی عمارات اور بازاروں کا ذکر بھی کرتا بحث ک

ہے۔پانچویں باب میں معاش اور اس کے لوازم اور کسب معاش کے مختلف طریقوں 

مثالً زراعت، تجارت اور صنعت پر گفتگو کرتا ہے۔اور کتاب کے چھٹے اور آخری 

زیربحث التا ہے۔اسی باب میں وہ مختلف علوم اور اس کے حصول کے طریقوں کو 

باب میں وہ قرآن مجید، حدیث ، فقہ ، الہیات، تاریخ، طبعیات، کیمیا، فلسفہ، شعر، 

 ۔598لسانیات، نجوم اور علوم سحر پر بحث کرتا ہے

ہے اور حق یہ ہے کہ ان  اان کی کتاب کا اہل مغرب نے  شایان شان قدر کی

نوں نے تو طرح طرح کی کی قدر افزائیوں کے بل بوتے پر زندہ بھی ہے ورنہ اپ

۔فلپ کے حتی مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں 599تہمتیں پھیال کر انہیں ختم کردیا تھا

پر ہے۔ "مقدمہ"  کی ی شہرت کا دارومدار اس کی کتابکہتے ہیں کہ ابن خلدون ک

اس نے مقدمہ میں پہلی مرتبہ تاریخی پیش رفت کا ایک نظریہ پیش کیا جس میں 

قوتوں کے ساتھ ساتھ آب وہوا اور جغرافیہ کے طبعی حقائق کو اخالقی اور روحانی 

بھی مانا گیا۔قومی ترقی اور انحطاط کے قوانین دینے کی حیثیت میں ابن خلدون کو 

نوعیت کا دریافت کنندہ اور عمرانیات کا حقیقی بانی کی  تاریخ کے حقیقی دائرہ کار

سی بھی یورپی مصنف تصور کرنا چاہیئے۔کسی بھی عرب مصنف بلکہ درحقیقت ک

نے کبھی تاریخ کو اس قدر جامع اور فلسفیانہ انداز میں نہیں دیکھا تھا۔تمام تر نقاد 

 ۔600متفق ہیں کہ ابن خلدون اسالم کا عظیم ترین تاریخی فلسفیوں میں سے ایک تھا

  

 

                                                             

 ء۲۰۰۱، کراچی: نفیس اکیڈیمی، مقدمہ ابن خلدونتفصیل کے لیے دیکھیےابن خلدون،  598 

 119-110ص  ،نفح الطیب من غصن الرطیبالمقری ،  599 

 452ء، ص 2015)اردو مترجم یاسر جواد(، الہور:  الفیصل تاجران،  تاریخ عربفلپ کے حتی،  600 
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3.3 

 ابن خلدون کا فلسفہ تاریخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ہے کہ ایک مؤرخ مجرد واقعات نگاری سے  تاریخ کا ایک عامیانہ تصور یہ

کام لے کر بیان کرے۔اس صورت میں اس کا کام اس سے زیادہ نہیں کہ جو کچھ 

اس کو بڑی دیانتداری سے  ،بھی کسی قوم یا کسی عالقے کے لوگوں پر ہوگزرا ہے

ِمن وعن دہرادے اس کو بیانیہ تاریخ کہاجاتا ہے۔دوسرا  تصور یہ ہے کہ مؤرخ 
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محض بیان کرنے پر اکتفاء نہ کرے بلکہ ان میں ربط وتعلیل کا ایک  واقعات کو

قدرتی سلسلہ بھی دریافت کرے جس سے  مذکور ان مقامات ، احوال، حقائق اور 

وجوہات کی بھی نشاندہی کرے جو قوموں کے عروج وزوال کا باعث اور سبب بن 

کے ساتھ سکتی ہیں۔مذکور دوسرے تصور کے اعتبار سے مؤرخ صاحب فن ہونے 

ساتھ انسانیت کا بہت بڑا محسن بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو واقعات کا مرقع تیارکرتا 

ہے، صرف اسی سے  معلوم ہوسکتا ہے کہ کون کون سی قدریں ایسی ہیں جن سے 

تہذیب وتمدن کی گاڑی آگے بڑھتی ہے اور فکر وعمل کی کون کون سی گمراہیاں 

ؤٹ ثابت ہوتی ہیں۔تاریخ کا یہی وہ تصور ہے ہیں جو ارتقاء وتقدم کی راہ میں رکا

جس کو قرآن کریم نے گزشتہ قوموں کے حاالت اور واقعات بیان کرنے کے 

 ۔  601سلسلے میں اختیار کیا ہے

ابن خلدون نے اس دوسرے تصور کو اپنایا ہے جو اس سے پیشتر مؤرخین 

تجزیہ کرنے  نے نہیں اپنایا۔اس نے اپنے پیشرو مؤرخین کے مقابلے میں حاالت کا

اور قرآنی منہج کو اختیار کرکے اسباب ووجوہات پر سیرحاصل بحث کرنے کو 

یح دی اور یہی وہ وجہ ہے جس سے وہ اس سلسلہ میں ممتاز ثابت ہوئے۔اسی جتر

وجہ سے ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کا بانی اور مؤسس کہا جاتا ہے۔فلسفہ تاریخ میں 

یسا کہ مشہور مستشرق ٹائن بی نے کہا ہے کہ ابن خلدون کا مقام بہت بلند ہے ج

یچر کے ایک ہی آدمی کے علم کا تعلق ہے تو یہ عربی لٹر جہاں تک فلسفہ تاریخ

۔مسیحی دنیا اس کی نظیر پیش 602کے نام سے روشن ہے اور وہ ہے ابن خلدون

کرنے سے قاصر ہے۔حتی کہ افالطون، ارسطو اور آگسٹن بھی اس خصوصیت میں 

 ۔603نہیں تھے اس کے ہم پایہ

                                                             

کے زمانے تک کے واقعات کو بڑے ملسو هيلع هللا ىلص قرآن مجید اس سلسلہ میں حضرت آدؑم سے لیکر حضرت محمد  601 

بتر یا بہتر کیونکر ہوئی؟ خوبصورت پیرائے اور نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے  کہ ان اقوام کی حالت ا

یعنی قرآن مجید نے نہ صرف ان واقعات کو تاریخی بیانیہ میں بیان کیا بلکہ اس واقعات کا تحقیقی تجزیہ بھی 

 بیان کیا تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کرلے۔

ابن اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ابن خلدون سے قبل اس طرح کا کوئی مؤسس نہیں گزرا اور  602 

خلدون چونکہ مسلمان تھا اس لیے کہا کہ عربی لٹریچر میں وہی پیشرو ہیں، اس سے پہلے اس میدان میں کوئی 

مقدم نہیں ہیں۔نہ عرب میں اور نہ ہی روم میں جو اس وقت تک علمی آماجگاہیں تصور کی جاتی تھیں چہ 

 نے لوگ علم سے منور ہی نہیں تھے۔جائیکہ اہل مغرب میں  اس کا کوئی ہمسر ہو کہ اس وقت تک یورپ کے اپ
603 Toynbee, A study of History, P.322 
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اس سے پہلے علم تاریخ کا مفہوم صرف یہ تھا کہ تاریخ میں گذشتہ اقوام کے حاالت 

وں میں  ذکر کئے جاتے تھے اور یہ تک نہیں سوچا جاتا تھا کہ ان حاالت کی تہ

؟ کچھ کسوٹیاں اور قواعد بھی مضمر ہیں جن سے حاالت کوئی فلسفہ بھی پنہاں ہے

 کے ھیک ٹھیک اندازہ ہوسکے۔حقیقت میں اس قسمکی درستگی اور عدم صحت کا ٹ

سواالت پر سب سے پہلے ابن خلدون نے غور کیا اور اپنی طبع و وقار سے تاریخ 

کے دھندلکوں کو روشنی میں بدلنے کی تدبیر معلوم کرلی۔اس نے سوچا کہ جب علم 

فقہ معاشرے کی ظاہری تشکیل کرسکتا ہے اور اس کے پیچھے بھی کچھ اصول 

جن کی بنا پر نہ صرف زمانہ حال کے مطابق مسائل کا استخراج  ،یںہوتے ہ

بلکہ مستقبل کے بارے میں بھی ان کا حل طے کیا جاسکتا ہے  ،واستنباط ہوسکتا ہے

تو کیوں نا تاریخ کی کڑیاں بھی علت ومعلول کے سلسلے میں باہم مربوط ہوں تاکہ 

ان کے بل بوتے پر ماضی سے حال کو جانچا جاسکے اور حال سے مستقبل کے 

کہ  متعلق پیش گوئی کی جاسکے۔چنانچہ اس سلسلے میں اس کا مشہور قول ہے

یعنی ماضی مستقبل سے اس طرح مشابہ ہے  604 الماضي أشبه باآلتي من الماء بالماء

جیسے پانی کا ایک قطرہ دوسرے قطرہ سے۔فلسفہ تاریخ میں ابن خلدون کا سب 

سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ صرف نقل پر بھروسہ نہیں کرتا اور کسی واقعہ کو 

ت کے انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا اس بنا پر تسلیم نہیں کرتا کہ اس کو روای

سلسلہ رواۃ الئق اعتماد ہے بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشرہ ایک کلی ہے اور 

ہردور ایک اکائی ہے جس کا ایک مخصوص سیاسی واقتصادی مزاج ہے اور متعین 

تقاضے ہیں۔اس لیے جب کوئی واقعہ حکایت وروایت کے انداز میں  ہم تک پہنچے 

زمی ہے کہ اس دور کے ان تمام تقاضوں کو فکر ونظر کے سامنے الیا جائے تو ال

اور پھر دیکھا جائے کہ آیا یہ تو ان تقاضوں کے منافی تو نہیں ہے؟ گویا کسی ایک 

واقعہ کی صحت وعدم صحت کو جانچنے کے لیے تنہا راویوں کے صدق وکذب پر 

ا چاہیئے  اور دیکھنا بحث کافی نہیں بلکہ کئی دوسرے سمتوں پر بھی غورکرن

 چاہیئے کہ کیا ان اعتبارات سے یہ خبر اس الئق ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے ؟   

ابن خلدون اس قسم کی کئی ایک مثالیں بیان کرتے ہیں جن میں اس اصول کو 

ملحوظ نظر رکھنے کے بجائے یکسر نظرانداز کردیا گیا ہے۔جس کی وجہ سے کئی 

ھائی ہیں مثالً مسعودی اور بعض دیگر مؤرخین نے ایک مؤرخین نے ٹھوکریں ک

بنی اسرائیل کے جیش کے متعلق یہ قصہ بغیر تحقیق کے بیان کیا ہے کہ حضرت 

موسٰی نے جب میدان تیہ میں ان لوگوں کو شمار کیا ہے جن کی عمر بیس برس یا 

اس سے زیادہ تھی جو اسلحہ اٹھاکر اپنی قوم کی خدمت کرنے کی صالحیت رکھ 

                                                             

 10: 1، تاریخ ابن خلدونابن خلدون،  604 
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۔امام طبری نے تو چھ الکھ اور بیس ہزار 605ے تھے، ان کی تعداد چھ الکھ تھیسکت

 سواالت۔اس پر مذکورباال اصول کی روشنی میں ابن خلدون 606کی تعداد لکھی ہے

اٹھاتا ہے کہ اس واقعہ میں کئی امور قابل غور اور زیربحث ہیں۔پہلی بات تو یہ کہ 

ج رکھنا اس وقت حضرت موسٰی کے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں فو

لیے ممکن بھی تھا کہ نہیں ؟کیونکہ فوج کے بارے میں یہ اصول ہے کہ ہرملک 

کے لیے اس کا وجود ضروری ہے لیکن اسی قدر کہ جس سے جنگ اور دفاع کی 

ضروتیں پوری ہوجاتی ہوں اور ملک کی اقتصادی ومعاشی حالت اس کو برداشت 

ت یہ ہے کہ کیا مصر وشام کے مالی ذرائع اس کرسکے۔اس لیے دریافت طلب با

زمانے میں اس قدر تھے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں فوج اور اس بڑے لشکر کے 

دوسرا قابل غور نکتہ یہ کہ ایرانیوں کی ؟607مصارف کا بوجھ برداشت کرسکے

طاقت بہرکیف بنی اسرائیل سے زیادہ تھی جس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے 

حملہ کیا اور یروشلم )بیت المقدس( کی اینٹ سے اینٹ بجادی تو کوئی جب ان پر 

اسرائیلی فوج اس کی مزاحمت نہ کرسکی۔یہ ایرانی جب قادسیہ میں مسلمانوں کے 

خالف لڑ رہے تھے تو ان کی تعداد ایک الکھ بیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی تو 

آور ہوسکتے تھے  عہدموسوی میں یہ کیونکر چھ الکھ سے زائد فوج الکر حملہ

   608؟

اس طرح ایک اشکال اس پر یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر فوج زیادہ ہوگی تو اسی 

نسبت سے اقتدار وسطوت کے دائرے بھی وسیع ہوں گے لیکن تاریخ سے معلوم 

ہوتا ہے کہ اسرائیلی شام وحجاز سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکے۔نیز لڑائی کے نقطہ 

تنی بڑی فوج کو میدان جنگ میں الیا جاسکے اور نظر سے بھی یہ درست نہیں کہ ا

ً محال ہے۔اس کے ساتھ تولید وتناسل کے قدرتی  ان پر ضبط وقابو رکھنا بھی عادتا

تقاضے بھی اس مبالغہ آمیزی کی تائید نہیں کرتے کیونکہ حضرت موسٰی اور 

اسرائیل میں چار پشتوں کا فرق ہے ، اتنے کم عرصے میں کسی نسل کا اتنا بڑھ 

جانا اور پھیل جانا ناقابل یقین ہے۔روایت ہی کے اعتبار سے ایک دوسری سمت سے 

اس واقعہ کی حقانیت کا جائزہ لینا چاہیئے۔اصل میں یہ تعداد مسلمان مؤرخین نے 

جو اس قسم اصولوں کے تناظر سے باالتر ہوکر  609شاید کتاب مقدس سے لی ہو

 مرتب کی گئی ہے۔

                                                             

 257: 1ھ، 1406، بیروت: دارالفکر، مروج الذهبھ(، 345المسعودی)م  605 

 164: 1، تاریخ الرسل والملوكالطبري،  606 
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ایک ہمہ گیر غلط فہمی پر گرفت کرتے  اسی طرح نوع انسانی سے متعلق

ہوئے کہتے ہیں کہ موجودہ نسل انسانی اپنے اسالف کے بارے میں اس غلط فہمی 

کا شکار ہے کہ ان کے اسالف ان سے جسمانی اور فکری اعتبار سے کہیں بڑھ کر 

تھے اور یہ ان سے کہیں کم ہیں۔پچھلی قوموں کی دیو ہیکل عمارات اور بلند وباال 

ے بعض لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید ان کے بنانے والے جسمانی طور قلعے س

پر ہم سے بہت زیادہ مضبوط اور قدوقامت میں ہم سے کہیں بڑھ کر تھے حاالنکہ 

ان میں اور ہم میں جسم کی ساخت اور استواری اور طاقت کے اعتبار سے کوئی 

ان بڑی عمارتوں کا ہے کہ فرق نہیں بلکہ سبھی ایک طرح کے انسان ہیں۔پھر سوال 

اس وقت انہوں نے ایسی عمارتیں کیونکر بنائیں جب کہ وہ عام انسان تھے؟ ابن 

خلدون کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو بڑی بڑی عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں اصل 

میں وہ چند اشخاص کی ذاتی قوت اور ہنرمندی کا نتیجہ ہرگز نہیں بلکہ وہ نتیجہ 

ان کی تعمیر میں خود حکومت وقت حصہ لیتی تھی اور یہ بات ہے اس بات کا کہ 

مسل م ہے کہ جو قوم جتنی بڑی ہوگی، اس کی حکومت کے دائرے جتنے وسیع ہوں 

گے اسی نسبت سے اس کی عمارات اور آثار میں بھی المحال عظمت ہوگی کیونکہ 

ل کر اسی نسبت سے کام کرنے والے ہاتھ بڑھ جائیں گے اور اسی نسبت سے مل ج

کسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کی صالحیت ترقی پذیر ہوجائے گی۔عمالقہ 

قوم کا دیو قامت ہونا بھی اسی قبیل کی غلط فہمی ہے۔قوم عمالقہ کی دیوقامتی اور 

غیرمعمولی طاقت کے بارے میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں فیصلہ 

قوم نہیں جن کو بنی اسرائیل نے شکست  کن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ کیا عمالقہ وہی

دی تھی ؟ اور یہ بنی اسرائیل ان کے معاصر ہی تو تھے تو پھر کیا یہ بات قرین 

قیاس ہے کہ ایک زمانے میں دو معاصر قومیں جن میں ایک غالب اور دوسری قوم 

مغلوب ہو، ان کے جسم وطاقت میں تفاوت پایا جاتا ہو اور تعجب کی بات یہ کہ فاتح 

وم مفتوح قوم سے جسمانی اور قوتی اعتبار سے کہیں کم ہوکر بھی فاتح ق

کہالئی!ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے قدوقامت کو بھی بڑھاچڑھا 

کر بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ بھی قوم  عمالقہ سے طاقت میں زیادہ تھے 

ان ہے کہ بیت المقدس کے اور ان سے بڑھ کر قدآور تھے۔اس شبہ کا جواب بہت آس

ان مختلف ابواب اور دروازوں پر غور کیا جائے جو موجود ہیں تو بالشبہ ان کو 

ً بدال گیا ہے لیکن ان کی اصلی ہیئت اور بلندی کو تو بہرحال محفوظ ہی  وقتافوقتا

رکھا گیا ہے جب  کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معمولی اونچائی رکھتے ہیں تو ان میں 

  610غیرمعمولی اونچائی رکھنے والے کیسے ہوسکتے ہیں ؟ سے گزرنے والے
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اس قسم کی بہت ساری مثالیں ابن خلدون پیش کرکے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 

ناقل جب تاریخ نقل کرتا ہے تو وہ اس زمانے کے حاالت کا جائزہ لیے بغیر نقل 

اسب ہوگا کیے جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہوتا۔اگر مختصر کہا جائے تو یوں کہنا من

کہ ابن خلدون کا فلسفہ تاریخ دو محوروں کے گرد گھومتا ہے۔ایک یہ کہ تاریخ میں 

بھی اس طرح تعلیل واستنباط کا قاعدہ ملتا ہے جس طرح کہ علم فقہ میں ملتا ہے 

اور دوسرا یہ کہ واقعات کی تصحیح کے لیے مجرد روایات پر اعتماد کرلینا درست 

ری ہے کہ اس دور کے تمدنی،سیاسی اور اقتصادی نہیں بلکہ اس کے لیے یہ ضرو

پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا جائے اور جب تک اس طرح کے تمام تر متعلقہ پہلوؤں کی 

توجیہ نہ ہوجائے اس وقت تک کسی واقعہ کی صحت پر یقین کرلینا درست نہیں 

یہ ہے۔اب سوال یہ ہے کہ کیا تاریخ میں تعلیل کا قاعدہ ماننا صحیح ہے اور کیا 

 اصول صحیح ہے اور اس قابل ہے کہ کلیتاً اس پر بھروسہ کیا جائے ؟

اس کے منطقی لوازم  نظر کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جہاں 

تک تاریخ انسانی میں تعلیل کے قاعدوں کو ماننے کا تعلق ہے اس کے معنی یہ 

س کی طرف یہ ہوتے ہیں کہ تاریخ کا ایک ہی بہاؤ ہے اور ایک ہی سمت ہے ج

لٰہذا ماضی کی رفتار سے حال کی چال کا اندازہ  ۔بصورت اضطرار رواں دواں ہے

کیا جاسکتا ہے اور حال سے آنے والی منزلوں کی نشاندہی ممکن ہے۔ہوسکتا ہے کہ 

یہ درست ہو مگر اس مفروضے کے ماننے میں سب سے بڑی دشواری یہ حائل ہے 

طرح قائم نہیں رہتا کیونکہ اسی کے ساتھ  کہ ابن خلدون خود اس جبریت پر پوری

ساتھ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شخصیات تاریخ کے مزاج کو بدلنے میں بڑی حد 

تک مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ابن خلدون کا کہنا ہے کہ قومیں مختلف سیاسی کروٹیں 

بدلتی رہتی ہیں اور ہمیشہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتیں۔ان کے مزاج، رسم ورواج 

عادات سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ گویا بالکل ایک نئی قوم معرض وجود میں  اور

 ۔ 611آگئی ہے

اب اگر یہ مفروضہ صحیح ہے کہ سیاسی کروٹوں سے قوم کی نفسیات اور 

مزاج تک بدل جاتا ہے اور کسی ایک شخص کی قوت ارادی سے قوموں کے تہذیبی 

قوم بالکل ہی جدید قوم کا قالب وتمدنی تصورات میں اس درجہ فرق آجاتا ہے کہ وہ 

اختیار کرلیتی ہے تو یہ نظریہ کہاں تک صحیح رہا کہ تاریخ کا بہاؤ متعین ہے اور 

اس کی سمتیں پہلے سے مقرر اور منضبط ہیں۔اگر اس میں صحت کی مقدار کی 

بات کی جائے تو اس میں صحت کا عنصر صرف اس حد تک ہے کہ وہ واقعات 

تباہی وآبادی یا بالفاظ دیگر عروج وزوال کا سبب ہوسکتے واسباب جو ایک قوم کی 

۔ایسے میں ہیں۔وہی دوسری قوم کی ہالکت اور ترقی پر منتج ہوسکتے ہیں اور بس

                                                             

 16، ص مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  611 



171 
 

، وجوہات اور عوامل کو پالیتا ہے تو یہی بہت ہے۔واقعات اگر ایک مؤرخ ان اسباب

واقعہ کو روایت کی جانچ پڑتال کے لیے اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر ایک 

کے انداز سے نہ مانا جائے تو دوسرے پہلوؤں کی تصدیق یا تصحیح بھی تو روایت 

ہی کی رہین منت ہے۔ان کو پیمانہ اور معیار کس بنا پر ٹھہرایا جائے ؟ اس میں 

کوئی شک نہیں کہ ان دواصولوں اور کسوٹیوں سے واقعات کی الجھن کو سلجھانے 

د مختلف روایات میں بھی ایسا مواد ہوتا ہے کہ جس میں بڑی مدد ملتی ہے اور خو

سے واقعات کا صحیح اندازہ ہوسکے۔ان دو اصولوں کے عالوہ وہ کون سے امور 

ہیں جن سے تاریخ میں تحریف واقع ہوتی ہے۔ابن خلدون ان عوامل کی تعین کرتا 

ہے کہ مؤرخ کہاں اور کس جگہ غلو اور غلط فہمی کا شکار ہوسکتا ہے۔اس کے 

د پہال عامل اہل تشیع اور تحزب کا ہے ، مثال کے طور پر جب ایک شخص  نز

بنوامیہ کے حامیوں میں سے ہے تو اس سے یہ توقع نہیں کی جائے گی کہ وہ ان 

واقعات کو دیانت داری سے بیان کرے گا جن سے کہ اس کے ممدوحین پر حرف آتا 

میہ کے محاسن کو اجاگر ہو یا ایک آدمی اگر عباسیوں کا طرف دار ہے تو وہ بنوا

 ۔612نہیں کرے گا

اس سلسلے میں محدثین نے جرح وتعدیل کے جو شرائط بیان کیے ہیں وہ 

بہت ہی اہم اور قابل قدر ہیں۔ان میں یہ مذکور ہے کہ روایات کے محتویات پر اعتبار 

کرنے سے پہلے راویوں کے حاالت جاننا ضروری ہے کہ ناقدین نے ان پر جو 

ہے اس بنا پر ان رواۃ کے عقائد، اعمال اور کردار واخالق کے ساتھ جرح وتنقید کی 

صدق وکذب کی بنا پر پرکھا جائے۔نیز یہ بھی دیکھا جائے کہ ان روایات میں ان 

راویوں کے اپنے جماعتی اور گروہی خیاالت کی جھلک تو نہیں ہے اور ان کی 

ے؟ دوسرا سبب وضع متعین عصبیتوں نے واقعات وحقائق کو مسخ تو نہیں کرڈاال ہ

اور تحریف کا یہ ہوسکتا ہے کہ صرف نقل پر توہم صدق کی وجہ سے اعتماد کیا 

جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ دوسرے قرائن اور امکانات کیا ہیں،ایسے میں کیا 

اس واقعہ کی تائید ہوجاتی ہے کہ نہیں ؟ اس کے ساتھ حاکمین وقت اور سالطین 

کسی بھی واقعہ میں وضع کا سبب بن سکتی ہے۔یہ سب  وامراء کی خوشامد کرنابھی

وجوہ اپنی جگہ لیکن سب سے بڑی گمراہی والی بات یہ ہے کہ تاریخ نقل کرنے 

واال تطبیق احوال اور حقیقت احوال سے بے خبر ہو اور یہ تک نہ جانتا ہو کہ جس 

 واقعہ کو وہ بیان کررہا ہے اس کا تعلق اس وقت کے حاالت اور تقاضوں کے

 مطابق ہے بھی کہ نہیں ؟

 

 

                                                             

 بنوامیہ اور بنوعباس کی دشمنی تاریخ کے اوراق پر کندہ ہے۔ 612 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 اندلس کے جغرافیہ دان

 

 

 

 

 

 
یونانی زبان کا لفظ ہے جو صورۃ االرض کے معنی  (Geography)جغرافیہ

۔یعنی  یہ وہ علم ہے جس میں زمین کے مختلف حصوں کے 613میں مستعمل ہے

میں بسنے ملکوں، شہروں، سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، فاصلوں اور اس زمین 
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۔اس کے 614والوں کے حاالت، مزاج اور عادات کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے

۔انسان زمین پر سیروسیاحت 615ساتھ زمین کے طول وعرض کا تعین کیا جاتا ہے

کے ذریعے  دنیا کو دیکھنے کی دلچسپی رکھتا ہے لہذا اسے اس بات میں بھی 

ور اس کے مختلف عالقوں دلچسپی رہی کہ وہ زمین کی مسافت معلوم کرسکے ا

کے طبعی اختالفات کا جائزہ لے۔کسی بھی جگہ کا محل وقوع، آب وہوا، پیداوار، 

پہاڑوں ، دریاؤں اور جنگلوں کے ساتھ نباتات، معدنیات اور حیوانات وغیرہ کی 

پوری تفصیالت سے باخبر ہوجائے۔اس علم پر سب سے پہلی کتاب بطلیموس 

۔مسلمانوں نے 616کے نام سے لکھی ةالجغرافیة قدمالمء( نے 168ء تا 90القلوذی)

چے تو انہوں یا اور وہ افریقہ اور یورپ تک آپہنجب اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع ک

نے مختلف ممالک کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں دلچسپی ظاہر کی جس 

تھا   کا مقصد فوجی اور سیاسی تو تھا ہی نیز قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنا بھی

۔  ویسے بھی 617جن میں سیاحت اور جہاز رانی کی حوصلہ آفزائی کی گئی ہے

مسلمانوں میں تسخیرعالم کا شوق، زیارت حرمین شریفین کی عقیدت، جہت قبلہ کے 

تعین کی فکر، فن حدیث میں اسماء الرجال کا لحاظ اور دیگر مشاہداتی امور نے 

ا۔عباسی دور میں چونکہ مسلمانوں مسلمانوں کو  اس علم کے حصول پر مجبور کردی

نے کئی علوم میں ترقی کی اس لیے عباسی دور میں محمد بن موسٰی 

کے نام سے  ھ( نے عربی میں پہلی کتاب "صورۃ االرض"232)مالخوارزمی

ھ( 284یعقوب یعقوبی)م  وں میں احمد بن ابیی جغرافیہ دانلکھی۔اس کے بعد مشرق

ھ( نے کتاب المسالک 302ہللا بن خردازبہ)منے کتاب البلدان، عبیدہللا بن عبد

ھ( نے کتاب المسالک والممالک، 340والممالک، ابراہیم بن محمد االصطخری )م 

ھ( 390ھ( نے مروج الذہب، محمد بن احمد المقدسی)345علی بن حسین مسعودی )م 

ھ( نے معجم البلدان 626نے احسن التقاسیم فی معرفۃ االقالیم اور یاقوت حموی)

 یادگار کتابیں لکھیں۔جیسی 

اندلس کے مسلمانوں کو چونکہ حج بیت ہللا شریف کی ادائیگی کے لیے ایک 

طویل اور کٹھن سفر کرنا پڑتا تھا اس لیے راستے میں  پڑنے والے عالقوں کے 

احوال کے ساتھ راستے کی مسافت اور منازل کے تعین میں بطور خاص وہ دلچسپی 

جغرافیہ نگاری ایک فن کی حیثیت سے ابھرکر لینے لگے۔اور یوں  اندلس میں 
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۔سب سے پہلے ابوعبید بکری ، شریف ادریسی اور ابوحامد غرناطی 618سامنے آئی

نے ذکر کیا ہے۔اور 620اور حاجی خلیفہ  619نے اس پر کام کیا  جیسا کہ امام مقری

یوں اسپین میں علم جغرافیہ نے علم ہیئت کے باعث کافی ترقی کی۔اگر اندلسی 

دانوں کی بات کی جائے تو اس علم میں سے پہال نام محمد بن یوسف  جغرافیہ

۔اس نے 621ھ( کا آتا ہے جو الحکم الثانی کے دربار سے منسلک تھا363الوراق)م 

لکھی جس سے  "مسالک افریقیہ وممالکھا"افریقہ کے جغرافیہ پر ایک ضخیم کتاب 

ور جغرافیہ دانوں کا ۔تاہم اندلس کے مشہ622البکری نے اپنی کتاب میں کافی مدد لی

 ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

قرطبہ میں پیدا  ء(1094ھ/487)مابوعبید عبدہللا بن عبدالعزیز البکری 

ہوئے۔اس کا والد طوائف الملوکی کے دور میں دلبہ کا امیر تھا جسے معتضد بن 

ھ میں باپ کی وفات کے بعد البکری 456۔623عباد نے اشبیلیہ کے ساتھ مال لیا تھا

یلیہ میں رہا پھر اندلس میں المرابطون کی حکومت کے قیام کے بعد اس نے اشب

۔البکری نے تاریخ، 624قرطبہ میں سکونت اختیار کرلی اور وہیں پر وفات پائی

الہیات، نباتات اور لسانیات پر گراں قدر کتابیں لکھیں تاہم اس کی شہرت ایک 

پر دو کتابیں لکھیں جن ۔البکری نے جغرافیہ 625جغرافیہ نگار کی حیثیت سے ہوئی

ہے تاہم آپ کی شہرت  المسالک والممالکہے اور دوسری معجم ما استعجم  میں پہلی

دوسری کتاب سے ہوئی۔جس کو ترتیب دینے کے لیے اس نے کتب بطلیموس، 

مسعودی، ابن رستہ، وراق، ابن حیان،العذری، یعقوبی، الرازی اور طرطوشی کے 

سرکاری دستاویزات اوراندلس کے ساتھ افریقہ  عالوہ قرطبہ کے محافظ خانوں کی

کے مقامی لوگوں سے معلومات جمع کرکے ترتیب دیا۔البکری نے اپنی کتاب میں 

زمین کی عمر اور ابتدائے آفرینش سے اپنی بحث کا آغاز کیا ہے۔آدؑم سے لے کر 

حضرت عیسٰیؑ تک کے مشہور انبیاء کرام کے احوال کے ساتھ عرب کے 

ت، عرب عاربہ کی حیات اور متعقدات وغیرہ پر خوب روشنی ڈالی جغرافیائی حاال

ہے۔اس کےبعد زمین کے دوسرے حصوں یعنی بالد ہند، چین، روس، فارس، حبشہ، 

بربر اور ملوک یمن کے حاالت ذکر کئے ہیں۔اس کے بعد جزیرہ عرب کی خوبیاں 

                                                             

ء، ص 2001، اسالم آباد:  ملت پبلی کیشنز، اندلس میں مسلمانوں کے سائسی کارنامےمحمد طفیل ہاشمی،  618 

221-222 

 716: 1، نفح الطیبمقری،  619 

 947، ص والفنونكشف الظنون عن أسامي الكتب حاجي خلیفة،  620 

 131، ص  بغیة الملتمس في تاریخ رجال اهل األندلس، الضبی، 112: 2، نفح الطیبمقری،  621 

 90، ص جذوة المقتبس من ذکر والة االندلسحمیدی،  622 

 241: 3، البیان المغرب فی اخبار االندلس والمغربابن العذاری،  623 

 -277: 1، الصلةابن بشکوال،  624 

 285، ص الوعاة فی طبقات اللغویین والنحاةبغیة السیوطی،  625 
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عجب کی اور یمن وحجاز بالخصوص حرمین شریفین  پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ت

بات یہ ہے کہ البکری نے کبھی اندلس کے باہر سفر نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کے 

 ۔626ذکر کردہ حاالت درست اور مستند ہیں

حتی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ البکری مغربی مسلم جغرافیہ فلپ کے 

دانوں میں اولیں تھا جس کی کتب سالمت رہیں۔گیارھویں صدی عیسوی کا معروف 

ترین جغرافیہ دان ایک ہسپانوی عرب البکری تھا۔وہ ایک ادیب، شاعر اور ماہر 

الک لمسا"لسانیات ہونے کے ناطے اس نے اپنی ضخیم جغرافیہ کی کتاب 

کے ذریعے اعزازات حاصل کیے۔تاہم کتاب کا صرف ایک ہی حصہ بچ  والممالک"

 ۔   627پایا ہے

ھ میں 493سبتہ میں  ھ(560شریف االدریسی)م  ،محمد بن ادریسابوعبدہللا  

پیدا ہوئے۔اس نے قرطبہ ، مصر اور ایشیائے کوچک وغیرہ میں علم حاصل 

کے نارمن بادشاہ راجرثانی نے اسے جہاں صقلیہ ۔ کیا۔واپسی پر پلرمو میں ٹھہرا

۔بادشاہ 628اپنے ہاں ٹھہرایا کیونکہ وہ خود فلکیات اور جغرافیہ میں دلچسپی رکھتا تھا

نے اس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ صفۃ االرض پر ایسی کتاب تیار کی جائے جو 

پہلی لکھی گئی کتابوں سے استخراج کے بجائے ذاتی مشاہدات پر مبنی ہو۔چنانچہ 

خود بھی اس علم میں دلچسپی تھی اس لیے آپ نے ہاں میں حامی بھرلی اور  آپ کو

اس مقصد کےلیے ذہین افراد کی ایک جماعت لے کر مختلف ممالک کی سیر کرنے 

انہوں نے  ۔کے لیے روانہ کیا جہاں سے انہیں معلومات اور نقشہ جات فراہم ہوئے

 کا رطل چاندی 400ے وہ لے کر آپ تک پہنچائے اور یوں ادریسی نے ان سب س

جس پر دنیا کا نقشہ کندہ کیا اور اس کی وضاحت کے لیے ایک  ،ایک قرص تیار کیا

۔جس کو بعد میں اضافات 629ء میں مکمل ہوئی1154ھ/548کتاب بھی مرتب کی جو 

۔بارہویں صدی 630کے نام سے مدون کیا "المشتاق فی اختراق اآلفاق ھةنز"کے ساتھ 

ً ایک ایسا زمانہ تھا جس عیسوی کا نصف اول جس میں ی ہ کتاب لکھی گئی ، یقینا

میں سیاسی انتشار اور خانہ جنگیوں کا دور دورہ تھا۔ایسے دور میں ذاتی مشاہدات 

کی بنا پر تحقیقات کرنے میں کافی مشکالت حائل تھیں لیکن اس کے باوجود 

ہ ادریسی نے جس محنت اور لگن سے یہ کتاب مرتب کی وہ قابل ستائش ہے کیونک

اس کے اکثر بیانات درست ہیں۔خاص کر جن عالقوں میں مسیحی حضرات بودوباش 
                                                             

ھـ(، 487أبو عبید عبد ہللا بن عبد العزیز بن محمد البكري األندلسي )المتوفى: تفصیل کے لیے دیکھییے ؛    626   

 م 1992، دار الغرب اإلسالمي المسالك والممالك

 452، ص تاریخ عربفلپ کے حتی،  627 

  947، ص الكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي حاجي خلیفة،  628 

)اردو مترجم؛ سید علی بلگرامی(،  الہور: الفیصل تاجران کتب، س ط ن ،  تمدن عربڈاکٹر گستاؤلی بان،  629 
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 ء2002، قاھرۃ:  مکتبة الثقافة الدینیة، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقادریسی،  630 
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کرتے تھے وہاں کے حاالت اور مواد ٹھیک اور درست پہنچائے ہیں ۔یہی وجہ تھی 

 ،کہ اہل مغرب نے تین صدیوں تک محض  اسی کتاب کی تقلید پر قناعت کی تھی

۔فلپ حتی 631جس کا اقرار خود معروف مغربی مؤرخ ڈاکٹر گستاؤلی بان نے کیا ہے

نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بارھویں صدی عیسوی  کا معروف ترین جغرافیہ دان 

تھا بلکہ سارے قرون وسطٰی کا شاندار ترین جغرافیائی مصنف اور نقشہ نگار 

ھی لکھی تھی جس کا نام ۔ادریسی نے جغرافیہ پر ایک اور کتاب ب632ادریسی تھا

تھا۔ابوالفداء نے اپنی کتاب "تقویم  "النفس ھةسالک والممالک یا روض االنس ونزالم"

نقشے دیئے تھے اور یہ  73میں اس کے اقتباسات دیے ہیں۔اس کتاب میں  البلدان"

 ۔633سے معروف تھی "االدریسی الصغیر"کتاب 

ھ میں پیدا 473رناطہ میں ابوحامد محمد بن عبدالرحٰمن بن سلیمان القیسی غ 

ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔پھر مختلف مقامات سے ہوکر دمشق اور پھر بغداد 

ھ میں اس نے قیام بغداد 516چلے گئے اور چار سال وہاں گزار کر خوب استفادہ کیا۔

کے نام سے  عجائب البلدانیا  المغرب عن بعض عجائب المغربکے زمانے میں 

ایک کتاب لکھ کر بغداد کے علم دوست وزیر یحیٰی بن محمد بن ہبیرہ کی خدمت میں 

۔پھر وہ ایرن، ہنگری اور مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا خوارزم پہنچا اور 634پیش کی

وہاں سے براستہ بخارا ، مرو، نیشاپور، اصفہان، بصرہ اور کوفہ سے ہوکر حجاز 

ریف لے چلے۔پھر وہاں سے بغداد چلے گئے اور مقدس حج کی ادائیگی کے لیے تش

تحفة االلباب و "وہاں اس نے ابوحفص االردبیلی کے ایماء پر اپنی دوسری کتاب 

لکھی جو ایک مقدمہ اور چار ابواب پر مشتمل ہے۔ابوحامد نے اس  "نخبة االعجاب

ں کتاب میں صفت دنیا  اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کے عالوہ سمندروں، دریاؤ

، حیوانات اور معدنیات پر سیرحاصل بحث کی ہے۔یہ کتاب جغرافیائی حقائق کے 

صحیح بیانات پر مشتمل ہے البتہ مصنف نے اس کی تدوین میں زیادہ نقد ونظر سے 

کام نہیں لیا جس کی وجہ سے اس میں خارق عادات واقعات اور حاالت کثرت سے 

ائب المخلوقات وغرائب عج"ی کتاب پائے جاتے ہیں جنہیں بعد میں القزوینی نے اپن

 ۔ 635میں نقل کیا ہے "الموجودات

ابوالحسن علی بن موسٰی ابن سعید المغربی اندلس کے معروف شہر غرناطہ  

ھ میں پیدا ہوئے۔اشبیلیہ میں تعلیم حاصلی کی پھر اپنے والد کے ہمراہ حج 605میں 

و آپ کے والد نے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے اور جب اسکندریہ پہنچے ت

                                                             

 272، ص  تمدن عربڈاکٹر گستاؤلی بان،  631 
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وفات پائی۔آپ قاہرہ چلے گئے اور چار سال تک وہاں قیام کیا۔وہا ں سے حلب ، 

دمشق، موصل سے ہوتے ہوئے مکہ جاپہنچے۔وہاں سے پھر مغرب واپس چلے آئے 

ھ تک تیونس میں تھے پھر دوبارہ مشرق کی طرف چل نکلے اور 666اور 

اں سے تیونس واپس چلے آئے اور اسکندریہ اور حلب کے راستے آرمینیا پہنچے وہ

 پھر دمشق جاکر وفات پائی۔

کتاب  ضخیم کتاب لکھی جس کا پورا نام "کے نام سے ایک  المغربابن سعید نے 

ہے۔ یہ کتاب دراصل دو بڑی کتابوں پر  "فلک االرب المحیط بحلی لسان العرب

 مشتمل تھی؛

 المغرب فی حلی العرب ۔1

 المشرق فی حلی المشرق ۔2

ھ( پر ہے۔یہ کتاب 640ھ تا 529الذکر کتاب مغرب اور اسپین کی تاریخ )اول  

پندرہ جلدوں میں تھی جن میں سے صرف دسویں اور گیارھویں دو جلدیں باقی بچ 

۔المغرب کا جو حصہ ہے 636سکیں۔ان دونوں جلدوں کا موضوع جغرافیہ اندلس ہے

ید نے ادریسی کے اس میں اندلس کے جغرافیہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ابن سع

عالوہ ایک اور جغرافیہ نویس سے بھی استفادہ کیا ہے جس کا نام وہ ابن فاطمہ بتاتا 

ہے۔فلکی جغرافیہ میں شغف کی وجہ سے وہ ہر شہر کا برج فلکی بیان کرتا ہے 

البتہ اقالیم کی تقسیم میں اس نے زیادہ دقت نظر کا مظاہرہ نہیں کیا  ہے۔ابوالفداء نے 

ی کتاب سے تقویم البلدان میں خوب استفادہ کیا ہے بلکہ اس کی نہ صرف اس ک

 ۔ابن سعید نے ابن حوقل کی کتاب "صورۃ االرض"لغزشوں کی تصحیح بھی کی ہے

 کا تین اجزاء میں تکملہ لکھا ہے؛ 

۔جزء عن غرب االندلس 3  ۔جزء عن صقلیہ2  ۔جزء عن اندلس1
637   

کتب خانے  36ہاں اس نے ء میں جب ابن سعید بغداد میں تھا تو و1251

جہاں سمندر میں گرتا ہے۔اس  (Senegal)دیکھے۔مغربی افریقہ کا دریائے سینیگال

مقام کا بھی اس کو علم تھا۔شمالی یورپ کا بھی )جہاں ریچھ ہوتے ہیں( مختصر ذکر 

کا ملک کہتا ہے۔حقیقی باز ڈنمارک میں (Falcons)کرتا ہے۔آئس لینڈ کو سفید بازوں 

دستیاب ہوتے ہیں۔اس کی تاریخ پر کتابیں اتنی اہمیت نہیں رکھتیں جبکہ اس کے والد 

نے دو تاریخی کتابیں لکھی تھیں۔پہلی، کتاب مغرب فی اخبار اھل المغرب اور 
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نے کتاب نشوۃ الطرب فی تاریخ دوسری، کتاب المشرق فی اخبار اھل المشرق۔اس 

 ۔ 638ۃ العرب بھی تصنیف کی تھییلجاہ

محمد بن محمد بن عبدہللا بن عبدالمنعم الحمیری سبتہ میں نویں صدی ہجری  

کے اوائل میں پیدا ہوئے اور اندلس کے اکابر علماء سے علم حاصل کیا۔آپ اپنے 

الروض المطار فی اخبار " پردادا کے نام عبدالمنعم کے نام سے معروف ہیں۔آپ نے

نامی کتاب لکھی جو ایک جغرافیائی معجم ہے جس میں تاریخی مواد پیش  "االقطار

جب کہ اندلس کے  ،کیا گیا ہے۔تاریخ کا تعلق زیادہ تر مؤحدون کے دور سے ہے

مختلف عالقے ایک ایک کرکے مسیحیوں کے زیرنگین ہوتے جارہے 

شہر اور ہر قصبہ کی خاص  تھے۔جغرافیائی معلومات میں آپ نے اندلس کے ہر

، نباتات، معدنیات، مصنوعات اور دیگر اہم چیزوں کے ساتھ برآمدات کا ذکر یداوارپ

کیا ہے۔یہ کتاب مؤرخ اور جغرافیہ دان دونوں کے لیے یکساں اہمیت کی حامل 

 ۔639معلومات اور اندلس کے سلسلہ میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہے

ہے  ان کے عالوہ اندلس کے جغرافیائی ادب کی دوسری صنف رحالت کی

ھ( کافی 614ھ تا 540جس میں کئی ایک نام مشہور ہیں۔ان میں ایک ابن جبیر)

کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔یہ  الی المشرق ةالرحلمعروف ہیں  جنہوں نے 

سفرنامہ ڈائری ہے جس میں اس نے سلیس فصیح زبان میں ان عالقوں کے 

س کے راستے میں واقع جغرافیائی، تاریخی اور معاشرتی کوائف بیان کیے ہیں جو ا

۔اس 641۔بقول حتی یہ کتاب عربی ادب میں اس نوعیت کی اہم ترین کتاب ہے640ہوئے

لکھا۔جس  المغربیة الی ةالرحل ھ( نے اپنا سفرنامہ686کے عالوہ ابومحمد العبدری)

میں اس  نے ابن جبیر کا انداز اپنانا چاہا لیکن اس میں کامیاب نہ ہوسکا کیونکہ اس 

 ۔نے پرتکلف ادبی اسلوب، غیرمنطقی مقفٰی عبارات اور قصائد کی بھرمار کی ہے

ھ( 673۔اس کے بعد ابوعمر النوشریسی )642جس سے اس کی افادیت کم ہوگئی ہے

ا سفرکرکے اسے قلمبند کیا اور پانچ اجزاء میں نے شمالی افریقہ ، مصر اور شام ک

کے نام سے سفرنامی لکھا۔اس میں وہ جن علماء سے مال اور جس کتب  "ةالرحل"

ھ( بھی ایک 721ھ تا 657خانے میں گیا ہے ، اس کا ذکر کیا ہے۔محمد بن رشید)
                                                             

 Bibliothequeٹھیک وہی نسخہ کتاب بسط کا جو ابولفداء اپنے استعمال میں الیا تھا اس وقت پیرس کے  638 

Nationale   ،عظیم مسلمان میں موجود ہے۔مگر ابھی اس کی طباعت نہیں ہوئی ہے۔)مولوی عبدالرحمن

 (459-458ء، ص 2006تخلیقات ، الہور: دانشور

بیروت:  ،الروض المعطار في خبر األقطارھـ(، 900أبو عبد ہللا محمد بن عبد ہللا بن عبد المنعم الِحمیرى )م  639 

 ء 1975دارلسراج، 

ء میں شائع کیا۔اردو میں 1852یہ کتاب یعنی رحلۃ ابن جبیر انگریزی زبان میں ولیم رائٹ نے لیڈن سے 640 

ء میں شائع کیا اور مصطفی زیاد نے اس کی ایک تلخیص قاہرہ سے 1900شوق نے رام پور سے احمدعلی خان 

 ء میں شائع کیا۔1939

  452، ص تاریخ عربفلپ کے حتی،  641 

 179، ص  جذوة المقتبس من ذکر والة االندلسحمیدی،  642 
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سیاح کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں اس نے تیونس، اسکندریہ، قاہرہ، دمشق، مکہ، 

من جمع بطول الغیبة  فی ةمل العیب"دینہ وغیرہ مقامات کا سفر کیا اور اپنا سفرنامہ م

۔ابوعبدہللا محمد 643کے عنوان سے چھ جلدوں میں لکھا "فی الرحلة الی مکة وطیبة

۔اور آخر میں 644ھ( نے بھی مغرب پر ایک سفرنامہ لکھا ہے749ھ تا 673بن جابر)

ذکر آتا ہے جس نے جغرافیہ اور اسفار پر ھ( کا بھی 776لسان الدین بن خطیب )م 

 چار رسائل لکھے ہیں؛

 الشتاء والصیف ةی رحلخطوط السیف ف ۔1

 مفاخرات سالومالقہ ۔  2

 معیار االختبار فی ذکر المعاھد والدیار ۔3

 الرحلة التی دونھا کتابہ نقاضة الجراب فی عاللة االغتراب ۔4

الد اندلس کے جغرافیائی اور ان رسائل میں لسان الدین ابن الخطیب نے ب 

تاریخی حاالت اور مختلف قصبوں میں پیدا ہونے والے مشاہیر کا تذکرہ کیا ہے۔اس 

کے آغاز میں غرناطہ  "االحاطة فی اخبار غرناطة"کے عالوہ اس نے اپنی کتاب 

جو جغرافیہ اندلس پر ایک  ،کے جغرافیہ پر ایک مبسوط معلوماتی مقدمہ لکھا ہے

۔ اس کے ان چار رسائل کو احمد 645مستند اور ٹھوس تحریر شمار کی جاتی ہے

کے  "ان الدین ابن الخطیب فی بالد المغرب واالندلسسمشاھدات ل"مختار العبادی نے 

 ۔ 646ء میں شائع کیا ہے1958نام سے اسکندریہ سے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 230، ص اندلس کے مسلمانوں کے سائنسی کارنامےمحمد طفیل ہاشمی،  643 

 294: 6، االعالمالزرکلی،  644 

 -152ـ 99، ص  االحاطةلسان الدین ابن الخطیب،  645 

 230، ص اندلس کے مسلمانوں کے سائنسی کارنامےمحمد طفیل ہاشمی،  646 
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5.3 

 اسالمی تاریخ اورمغربی فکر پر 

 جغرافیہ کے اثرات
 

 

 

 

 

 

 

 

یوں تو اندلس میں مسلمانو ں کے کئی نامور مؤرخین اور مصنفین ہوگزرے 

ہیں جنہوں نے ایک عرصہ تک اپنے جانے تک یورپ پر ایک اثر چھوڑا لیکن 

جونہی ان کی بے دخلی ہوئی، ان کے کام، نام اور اثر سب رفتہ رفتہ تاریخ کی ستم 

کا نشانہ بنتے رہے اور آہستہ آہستہ وہ تاریخ کے اوراق سے کھسکتے ظریفیوں 

جن میں بہیترے مؤرخین تاریخ کے نذر ہوگئے اور ان کے نام تک سے  ۔چلے گئے

 لیکن کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف اسالمی دنیا پر ،تاریخ غافل ہوگئی
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 نام ابن خلدون بھی ہے،جن میں ایک  ۔رات چھوڑےبلکہ مغربی دنیا پر بھی انمٹ اث

جن کے فلسفہ تاریخ نے علوم میں ایک نئے علم کا دروازہ کھوال جس کا اعتراف 

ء میں لکھتا ہے کہ 1903جیسا کہ ڈاکٹر بورو  ۔کئی یورپی مؤرخین نے خود کیا ہے

مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ ہی ان کی تہذیب اندلس پر آتی جاتی رہی اور جب 

ی کی وجہ سے مکمل خاتمہ ہوا تو ان کی رہی سہی کسر ان کا وہاں سے بے دخل

بھی ختم ہوئی اور کچھ بھی باقی نہ بچا لیکن پھر بھی یہاں ایک نئے علم معاشرتی 

فلسفہ کی تاریخ کی جس شخصیت نے بنیاد رکھی تھی وہ نامور شخصیت اپنے قابل 

 ذکر کارنامے کی وجہ سے ایک طویل عرصہ تک یورپ پر چھائے رہے اور اس

 647"ابن خلدون"کا نام ہے 

ابن خلدون نے اقوام بربر اور بنواحمر کا حال جس تفصیل سے لکھا ہے وہ  

اس ترتیب سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔اس کے عالوہ اس نے بالد مغرب کی 

حکومتوں کا نقشہ  ژرف نگاہی سے کھینچا ہے ،  کوئی بھی مؤرخ بھلے وہ اہل 

ظر کرکے نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ مغرب سے کیوں نہ ہو،اس سے صرف ن

ہی وہ سچا تاریخ دان بن سکتا ہے۔مغرب کے اقوام اور قبائل کے حاالت بیان کرنے 

میں ابن خلدون نہ صرف اہل مشرق کے لیے بلکہ اہل مغرب کے لیے بھی قابل 

اعتبار  اور بھروسہ کے الئق اس لیے ہیں کہ یہ خود ان میں مقیم رہے ہیں۔اور 

بات یہ کہ ان کے پاس اس کے متبادل اور راستہ ہی کیا ہے سوائے بھروسہ دوسری 

 کے، کیونکہ وہ وقت تو ان کا جہل کی تاریکی کا دور تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن خلدون مشرق کا عدیم المثال سیاسی، تاریخی 

اور فلسفی مصنف اور مغرب کے سیاسی مؤلفین وتاریخی مصنفین کا پیشرو 

بن خلدون نے یورپ کا چکر لگاکر جو تاریخی تجزیہ لکھا ہے، وہ یقیناً ۔ا648ہیں

مقدمہ ابن خلدون میں اہمیت کی حامل تحریر ہے۔ابن خلدون کی تاریخی روش کو نہ 

صرف اسپن میں بلکہ مغربی افریقہ اور سسلی میں گیارہویں صدی عیسوی سے لے 

کے مطابق وہ اپنی  اور اسی649کر سولہویں صدی عیسوی تک مسلسل اپنایا گیا 

تاریخ ، معاشرتی دستور اور سیاسی انتظام مرتب کرتے رہے۔ابن خلدون کی لکھی 

گئی تاریخ اور مقدمہ اپنی بے مثال وقعت واہمیت کی بنا پر کافی مقبول ومعروف 

نہیں  ثبحہے۔اس نے بہت سارے نئے عنوانات پر بحث کی ہے اور یہ بحث عام 

بلکہ مدلل اور معقول بحث ہے۔اس نے اپنی ان کتابوں میں بہت سارے امور کا ذکر 

کیا ہے۔جس امر کو اس نے اہمیت دینے کی کوشش کی ہے وہ اس قانون کا اکتشاف 
                                                             

647Dr. T.J. De Boer, The History of Philosophy in Islam, (London: Luzac and company, 
1903.), p.204 

 178ص  تاریخ فالسفة االسالم،محمد جمعہ لطفی،  648 
649 Dr. T.J. De Boer, The History of Philosophy in Islam, p.204 
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جس کے تحت مغرب میں عربی تمدن کی تکوین ہوئی۔ابن خلدون نے اس قانون  ،ہے

اس پر فلسفہ اجتماع کی بنیاد قائم کے اکتشاف کا قصد محض اس لیے کیا ہے کہ 

کرے۔اس بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ تاریخی واقعات وہ ماخذ ہیں جن سے عالم 

اجتماعات اپنے نتائج اخذ کرتا ہے۔آگسٹ ملر کا بھی یہی عقیدہ تھا جو ابن خلدون 

 ۔650کے چھ سو سال بعد گزرا ہے گویا اس نے ابن خلدون سے ہی اخذ کیا

اس میں اور  ،واقعات زندگی اور اخالق کے لحاظ سےابن خلدون  کے 

ء میں گزرنے والے اٹلی کے مشہور مؤرخ اور فلسفی نکولو 1527

جس کا اردو ترجمہ "بادشاہ"  Princeکی کتاب (Niccolo Machiavelli)میکاؤلی

یہ کتاب  ، سے زیادہ مشابہت پا ئی جاتی ہے۔651سے کیا گیا ہےاور "االمیر" 

لکھی جانے والی یورپ کی پہلی فلسفہ سیاسیات والی کتاب اطالوی زبا ن میں 

خ یہے۔اس لیے ایک محقق کو یہ کہنا پڑا کہ یورپ میں بلکہ مغرب میں فلسفہ کی تار

۔پیدائش کے اعتبار سے دونوں میں 652کے نئے دور کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے

ا ہے، ء ک1406ء تا 1332خلدون کا زمانہ  صرف ایک صدی کا فرق ہے۔کیونکہ ابن

ء کا ہے۔ان دونوں کے زمانے کے 1527ء تا 1469کہ نکولو میکاؤلی  کا زمانہ جب

حاالت کی رو سے اور ان عہدوں کے اعتبار سے جن پر یہ فائز ہوتے رہے اور ان 

شخصیات کے لحاظ سے جن سے یہ ملتے رہے اور متاثر ہوتے رہے، ان میں 

ً یکسانیت پائی جاتی ہے۔ان میں سے ہر  ایک کو انسانی اخالق، قوانین اقوام تقریبا

اور ان کے حاالت کے متعلق وسیع علم حاصل تھا۔ ان دونوں نے جو کچھ نوٹ کیا 

اسے سپرد قلم کیا۔ جو شخص ابن خلدون کے مقدمہ کا بغور مطالعہ کرے گا تو اس 

کو ایک لحظے کے لیے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ ابتداء سے انتہاء تک 

نے افریقہ کے مغرب اور یورپ کی آبادیوں کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور  ابن خلدون

ان پر تفصیلی نظر ڈالی ہے۔ایسے میں اس کے متعلق اس کے قول سے زیادہ مستند 

کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا جو اس نے عصبیت کے متعلق پیش کیا ہے۔جس میں 

کے چار گروہوں میں سے وہ لکھتا ہے کہ بزرگی اور انسانی عظمت کی انتہا دنیا 

صرف ایک میں ہوئی ہے۔یعنی چوتھے گروہ میں، ان چار گروہوں کے متعلق اس 

کی رائے یہ ہے کہ پہال گروہ بانی ہوتا ہے، دوسرا مباحثہ، تیسرا مقلد اور چوتھا 

 ۔653ہادم

                                                             

 235ص ، تاریخ فالسفۃ االسالمڈاکٹر میرولی محمد،  650 

 "بادشاہ"ا تھا جبکہ ڈاکٹر محمود حسین نے ء میں اس کتاب کا اردو ترجمہ کی1912ڈاکٹر میرولی محمدنے  651 

ء میں شائع کیا تھا 1947کے نام سے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے جس کو مکتبہ جامعہ دہلی نے پہلی بار 

 اور اب فکشن ہاؤس الہور نے چھاپا ہے۔

 4مقدمہ، الہور: فکشن ہاؤس سطن، ص  بادشاہ،ڈاکٹر محمود حسین ،  652 

 79ھ، ص 1311 ،مصر: مکتبۃ ازہریہ مقدمۃ ،ابن خلدون،  653 
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عمرانی اور سیاسی حقائق پر مشتمل ہے، اس کی  میکاؤلی کی کتاب"بادشاہ"

ین میں اختالف ہے کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ استبداد عذر اہمیت کے متعلق محقق

وخیانت اور دیگر ادنٰی وسائل پر مبنی ہیں۔بعض کا خیال ہے کہ یہ اصول درست 

۔یہ کتاب چھبیس فصلوں پر 654ہیں اور قیام مملکت کے لیے ان کا وجود ناگزیر ہے

ع کو مشتمل ہے جس میں اس نے حکومت کے اقسام اور اس کے حصول کے ذرائ

واضح کیا ہے۔موروثی اور مختلط امارتوں کا فرق بتالیا ہے۔نیز مختلف قسم کی 

حکومتوں، مدنی ودینی عمارتوں اور نبردآزماؤں کے مختلف انواع کی تشریح کی 

جس کی اتباع بادشاہ کے لیے حصول کار ، ہے۔ان اصولوں  کی بھی توضیح کی ہے

نے بادشاہ ہے۔چند فصلوں میں اس اور حکومت پر اپنا قدم جمانے کے لیے الزمی 

جیسے سپاہ اور ان خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے کے لوازم سے بحث کی ہے، 

جن کی وجہ سے انسان الئق ستائش یا قابل مذمت ٹھہرتا ہے جیسے سخاوت، بخل، 

قساوت اور نرم دلی وغیرہ۔وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو اس طرح رہنا چاہیئے کہ لوگ 

ڈرے بھی۔اس کے عالوہ وہ دوسرے سیاسی اور عمرانی  اس سے محبت کرےاور

مسائل پر روشنی ڈالتا ہے۔قرون وسطٰی میں مغربی حکومتوں کی تاریخ ان تمام 

ً اسی مسلک پر عمل پیرا ہے جس کو  مباحث کو پیش کرتی ہے۔میکاؤلی تقریبا

دوصدی قبل ابن خلدون نے تیار کیا تھا۔اس لیے عالم اجتماعیات، عمرانیات 

مت کی ماہیت کے متعلق خاص خیاالت کو اگر فلسفہ خلدونیہ کہا جائے تو بے وحکو

 ۔655فلسفہ میکاؤلیہ کہتے ہیںفلسفہ،  جا نہ ہوگا جیسا کہ میکاؤلی کے

ابن خلدون نے فلسفہ عمرانیات کے متعلق اپنے خیاالت کا اظہار اپنے مشہور  

 بادشاہ"" اپنی کتاب مقدمہ میں کیا ہے۔جیسا کہ میکاؤلی نے اپنے فلسفہ کی توضیح

ابن خلدون ان اسباب کے لحاظ سے جو اس موضوع پر ان  رمیں کیا ہے۔میکاولی او

کے قلم اٹھانے کا باعث ہوئے ہیں اور اپنے اس مسلک کےلحاظ سے جو انہوں نے 

کیونکہ میکاولی کو  ۔ایک دوسرے سے بالکلیہ مشابہت رکھتے ہیں ،اختیار کیا ہے

ن پر یورپ کے پرآشوب واقعات کے مشاہدات نیز ان کی تدوی وںان سیاسی اصول

جو خود اس کی تدبیر سلطنت کے دوران میں برداشت کرنے  ،مصائب نے آمادہ کیا

پڑے۔وہ سلطنت کا معتمد خاص تھا اور اس کے سارے اندرونی واقعات سے واقفیت 

اس  جن کا ،رکھتا تھا۔اس کو ملک کی تمام خرابیوں اور پوشیدہ سازشوں کا علم تھا

نے پوری طرح مطالعہ کیا تھا۔ اسی مطالعہ ومشاہدہ کی بنیاد پر اس نے اس مسئلے 

کے متعلق کہ بادشاہ کو اپنی حکومت کی بنیاد کس طرح قائم کرنی چاہیئے۔اپنے 

خیاالت کی تعمیر کی اور ان واقعات کو پیش کیا جن کا اس نے اپنے عصر میں 
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پڑھا تھا۔تاہم وہ ہرحالت میں قدیم وجدید یورپ  بغور مشاہدہ کیا تھا یا قدیم تواریخ میں

کی تاریخ سے متجاوز نہ ہوا۔مشرقی اقوام میں اس نے صرف ترکوں کو ذکر کیا 

۔اسی طرح ابن خلدون نے مغربی شہروں میں زندگی بسر کی اور ان ممالک 656ہے

کے سیاسی اور علمی عہدوں پر متمکن ہوکر بڑا قریب اور غور سے خوب مشاہدہ 

اکثر حوادث وانقالبات  مصر وغیرہ  اور ممالک میں مراکش، تیونس، اندلس کیا۔ان

یا اور ان میں سے اکثر واقعات میں خود بھی حصہ لیا۔ان کے اسرار کا جائزہ ل

ورموز سے واقفیت حاصل کی۔اس طرح میکاولی نے بھی بادشاہ کے قریب رہ کر 

کو میکاولی کےمشابہ قرار بہت کچھ دیکھ کر فلسفی تخیل کو نکھار بخشا۔ابن خلدون 

دیا جاسکتا ہے۔کیونکہ میکاولی کی طرح ابن خلدون کو بھی ان درمیانی مؤثرات نے 

فلسفے  ،جن میں ان کی نشوونما ہوئی اور ان حاالت نے جو اس کو پیش آئے ،بھی

مگر اس نے ان خیاالت پر زور دیا جو انتظام سلطنت سے متعلق  ۔کی جانب اکسایا

اور دیگر مشرقی ممالک کی تاریخ کے مطالعہ سے اس کے ذہن  تھے او جو اسالم

میں پیدا ہوئے۔یہ دونوں فلسفی اپنے اکثر خیاالت میں جو وزارت ، حکام وصناع 

خوشامدیوں سے اجتناب کرنے، سلطنت کے عروج وزوال کے  رکے حاالت او

کچھ اسباب کی توجیہ اور فوج پر اعتماد کرنے کی اہمیت اور دیگر امور سے بہت 

 مشابہت رکھتے ہیں۔سلطنت کی تائید میں سیاسی قواعد واصول کے متعلق ان میں

 ۔657اختالفات پائے جاتے ہیں  کئی ایک

یہ امر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ابن خلدون نے اپنے اس نظریے کے 

انسانی اخالق آب وہوا سے متاثر ہوتے ہیں اور تمول وافالس کے  کہ ،لحاظ سے

اعتبار سے ان کے حاالت میں اختالف پایا جاتا ہے۔یورپ میں قرون وسطٰی اور 

زمانہ جدیدہ کےتمام علماء کا وہ اس میدان میں پیشرو ہیں۔یہ پہال شخص ہے جس 

اقالیم کے اثرات کو نے زمین کی آبادی کے متعلق بحث کی ہے اور اخالق وتمدن پر 

بھی واضح کیا۔اگرچہ بعض فالسفۂ یونان نے بھی ان مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔لیکن 

ابن خلدون ہی وہ پہال شخص ہے جس نے ان مسائل پر اس زمانے کےلحاظ 

سےاپنے جغرافیائی معلومات کی حد تک کما حقہ بحث کی ہے۔ان مباحث کی اہمیت  

ذریعے ہی اس عرب فلسفی کے اس میالن کا پتہ محتاج توضیح نہیں کیونکہ ان کے 

ایسے طبعی عوامل کی  ی وجہ سے وہ مظاہرحیات اجتماعی کیچلتا ہے جس ک

 طرف رجوع کرتا ہے جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

علم تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے ساتھ عمرانیات کے بانی ابن خلدون نہ صرف 

مقتداء اور امام گردانے جاتے   مسلمانوں کے لیے بلکہ اہل مغرب کے لیے بھی
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ہیں۔ابن خلدون فلسفہ تاریخ اور عمرانیات میں میکاؤلی، بورڈن، وایکو اور کامٹ 

جیسے مستشرقین کے پیش رو ہیں۔اس بات کا اقرار نہ صرف مشرقی مؤلفین نے 

کیا ہے بلکہ خود مغربی مؤرخین نے بھی اس کا کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے کہ 

لسفہ تاریخ میں ابن خلدون ان کا مقتدا ہے۔ان حضرات  میں جارج سارٹن تاریخ اور ف
658)George Sarton(659، رابرٹ فلنٹ)Robert Flint( ٹائن بی ،
660)Toynbee(اور ساروکن)Sorokin( 661نمایاں ہیں۔ 

ابن خلدون کی وفات سے لے کر یعنی پندرھویں صدی عیسوی سے لے کر 

دیگر مغربی ممالک جن میں یورپی ممالک موجودہ زمانے تک سرزمین عرب ہو یا 

تاہم یورپی  ۔خاص طور پر ذکر ہے، اس کے تمام تر مسائل پر لبیک نہیں کہا ہے

محققین نے ان میں اکثر کو بغور مطالعہ کرکے نتائج اخذ کئے ہیں اور اس فلسفہ کو 

گویا ان میں اکثر نے گرچہ اس کی خدمات کو صراحت کے ساتھ  ۔آگے بڑھایا ہے

ا نہیں لیکن اس مسلمان فلسفی کو یکسر فراموش بھی نہیں کیا ہے۔کومٹ، سراہ

کوندروسیہ، مونٹیسکو، آگسٹ اور ڈاکٹر بور جیسے یورپین فلسفی لوگ ان سے 

کے یہ الفاظ کس قدر  (Dr Boer)متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکے۔اس بابت ڈاکٹر بور

 جاندار ہیں؛ 

In small State-systems, the Muslim civilization of the west drifted 

away, now rising, now falling. But before it vanished completely, a 

man appeared, who endeavoured to discover the law of its 

formation and who thought to found therewith a new philosophical 

discipline, the philososphy of society or of History. That 

remarkable man was Ibn Khaldun, was born in Tunis in 1332.Ibn 

Khaldun is a sober thinker.662  

دیگر یورپی مصنفین اور فلسفیوں میں سے موسیو نے آپ کی تعریف کرتے  

ہوئے کہا ہے کہ علمی دنیا میں ابن خلدون ہی پہال شخص ہے جس کے دل میں 

سانیت کی تاریخ  لکھنے کا ایک فلسفیانہ تصور پیدا ہوا۔اس لحاظ سے وہی پوری ان

فلسفہ تاریخ کے لیے بانی مبانی ہیں۔فلنٹ لکھتا ہے کہ فلسفہ تاریخ میں افالطون، 
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ارسطو اور آگسٹائن اس کے ہم مرتبہ نہیں تھے، چہ جائیکہ کسی دوسرے مؤرخ کا 

اف کا خیال ہے کہ ابن خلدون تاریخ نام ابن خلدون کے ساتھ جوڑا جائے۔میکس میر ہ

کے سب سے عظیم فلسفی اور اپنی صدی کے متبحر عالم ہیں۔چارلس ابن خلدون کو 

علوم عمرانی کی تاریخ میں ارسطو اور میکاؤلی کے درمیانی دور کی سب سے 

لکھتا  (Philip K Hitti)۔ اسی طرح فلپ کے حتی663بڑی شخصیت قرار دیتے ہیں

پر ہے۔اس نے  "مقدمہ" شہرت کا دارومدار  اس کی کتابکی ہے کہ ابن خلدون 

مقدمہ میں پہلی مرتبہ تاریخی پیش رفت کا ایک نظریہ پیش کیا جس میں اخالقی اور 

روحانی قوتوں کے ساتھ ساتھ آب وہوا اور جغرافیہ کے طبعی حقائق کو بھی مانا 

ن خلدون کو گیا۔قومی ترقی اور انحطاط کے قوانین دینے والے کی حیثیت میں اب

جیسا کہ وہ خود بھی دعوٰی ، ہ کار یا نوعیت کا دریافت کنندہتاریخ کے حقیقی دائر

درحقیقت کسی بھی  کرتا ہے یاکم از کم عمرانیات کا حقیقی بانی تصور کرنا چاہیئے۔

یورپی مصنف نے کبھی تاریخ کو اس قدر جامع اور فلسفیانہ انداز میں نہیں دیکھا 

ہیں کہ ابن خلدون اسالم کا عظیم ترین اور تمام زمانوں کے عظیم تھا۔تمام نقاد متفق 

۔مشہور برطانوی فلسفی رابرٹ فلنٹ 664ترین تاریخی فلسفیوں میں سے ایک تھا

Robert Flint ابن خلدون کے متعلق لکھتا ہے کہ؛ 

As regards the science or philosophy of history, Arabic literature 

was adorned by one most brilliant name. Neither the classical nor 

the medieval Christian world can show one of nearly the same 

brightness. Ibn khaldun considered simply as an historian had 

superiors even among the Arabic authers, but as a theorist on 

history he had no equal in any age or country until Vico appeared, 

more than three hundred years later. Plato, Aristotle and Augustine 

were not his peers665  

تاہم بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ ابن خلدون سے جتنا فائدہ ان یورپ اور  

مغرب کے لوگوں نے اٹھایا ، افسوس کہ مسلمانوں نے  اپنے اس ہم مذہب سے اس 

 Aقدر فائدہ نہیں اٹھایا۔پروفیسر مظہرالحق یہی رونا رو رہے ہیں۔وہ اپنی کتاب 

Short History of Muslim Spainلکھتے ہیں  حوالے سےڈاکٹر بور کے  میں

ً ایک بے مثال مفکر تھا۔اگرچہ کئی مسلم مؤرخین نے اس کی  کہ ابن خلدون یقینا

 ،لیکن کسی نے بھی اس کے نقش قدم کی پیروی نہیں کی ہے ۔خوب تعریف کی ہے
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جب کہ دوسری طرف غیر مسلموں میں سے ہر ایک نے نہ صرف اس کی کھل کر 

کام کو اپنے ہاں الگو کرنے کی کوشش  بلکہ اس کے اس انوکھے ،تعریف کی ہے

یکو اور اکی ہے اور اسے گویا اپنے جدید یورپ کی بنیاد رکھنے والے میکاولی، و

۔ابن خلدون کو فلسفہ تاریخ کا مؤجد یوں 666کارل مارکس کا پیش رو اور امام مانا ہے

دیکھا ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کی ایجاد کردہ ان فلسفیانہ اقوال کو اگر بغور 

 ۔667جائے تو ازخود اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے

تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے ساتھ سیاسیات اور عمرانیات پر مسلمانوں کے  

یورپ پر اثرات تو قابل ذکر ہیں ہی تاہم اس سلسلہ میں ان کی جغرافیائی خدمات بھی 

رتے ہیں جیسا ناقابل فراموش ہیں۔اور ان خدمات کا اعتراف خود یورپی مؤرخین ک

حتی لکھتا ہے کہ گیارہویں صدی کا معروف جغرافیہ دان ایک ہسپانوی  فلپ کہ

جب کہ بارہویں صدی بلکہ سارے قرون وسطٰی کا شاندار ترین  ،عرب البکری تھا

لی بان لکھتا ہے کہ سب ڈاکٹر گستاؤ جغرافیائی مصنف اور نقشہ نگار االدریسی تھا۔

یسی ہے اس کی تصنیفات نے جو الطینی میں سے مشہور عرب جغرافیہ دان ادر

ایک شاہی ۔ 668ترجمہ ہوئیں، جغرافیہ کا علم یورپ کے ازمنہ متوسط میں پھیالیا

ہسپانوی عرب خاندان کی اوالد جس سے اسپین میں تعلیم پائی۔ابوعبید عبدہللا بن 

جس کی کتابیں سالمت  ،تھا ربی مسلم جغرافیہ دانوں میں اولینعبدالعزیز البکری مغ

ء میں فوت ہوا۔ایک 1094رہیں۔اس نے قرطبہ میں لمبی زندگی گزاری اور وہیں 

 ادیب شاعر اور ماہر لسانیات ہونے کے ناطے اس نے اپنی جغرافیہ کی کتاب

کے ذریعے اعزازات حاصل کیے۔قرون وسطٰی کی زیادہ تر  "المسالک والممالک"

سفرنامے کی شکل میں لکھی گئی تھی۔کتاب  جغرافیہ کی کتب کی طرح یہ بھی ایک

اجر دوم رکا صرف ایک حصہ بچ گیا ہے۔االدریسی نے صقلیہ کے نارمن بادشاہ 

ں عبادات ۔دراصل اسالم میں علم جغرافیہ کے فروغ می669کے عہد کو جال بخشی ہے

م کردار ادا کیا۔فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے راستوں اور معامالت دونوں نے اہ

یت، نماز کے قیام اور مسجد کی تعمیر کے وقت قبلے کا تعین اور امور سے واقف

سلطنت کی انجام دہی اور تجارتی مقاصد کےلیے مختلف عالقوں کے محل وقوع 

سے آگاہی وہ محرکات تھے جنہوں نے مسلمانوں کو جغرافیہ کا علم حاصل کرنے 

دان پیدا کیے۔ان پر آمادہ کردیا۔مسلمانوں  نے عالمی سطح کے بہت سے جغرافیہ 

کے اکتشافات اور انکشافات کا عمل صدیوں جاری رہا۔عہد وسطٰی کے اس دور میں 

مسلمانوں نے بے شمار خدمات انجام دیں مثالً قدیم مشہور نظریہ یہ تھا کہ زمین 
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چپٹی ہے۔یورپ والے اپنی کم علمی کی وجہ سے زمین کو چپٹی مانتے تھے۔جب 

ریسرچ اور مطالعہ کیا تب وہ جان گئے کہ مسلمانوں نے صرف پچاس سال کی 

واقعی زمین گول ہے۔مسیحی یورپ میں پندرھویں صدی عیسوی تک زمین کو چپٹی 

تصور کرتے رہے جب کہ مسلمان اس سے چھ سات سو سال پہلے اس حقیقت سے 

آگاہ تھے کہ زمین گول ہے۔مسلمانوں کی تحریروں کی وجہ سے یورپ کو یہ معلوم 

۔یہ بات اندلسی جغرافیہ دان ابن رستہ )م 670ین گول ہے نہ کہ چپٹیہوا کہ واقعی زم

میں بیان کیا تھا جو جغرافیہ کا ایک  "االعالق النفیسہ"ء( نے اپنی کتاب 903

انسائیکلو پیڈیا ہے۔ابن رستہ نے زمین کی گوالئی کے حق میں وہی دالئل دیئے جو 

بعد کوپر نیکس نے کہا ۔ابن رستہ کے تقریباً سات سو سال 671آج دیئے جارہے ہیں

کا بیان ہے کہ مسلم مفکروں کی کتابوں نے  )Dreper(۔ڈریپر672زمین گول ہے

نے  ) J.H. Kramers(ایچ کریمرز ۔جے673پورے یورپ میں اس نظریے کو عام کیا

۔اور اس بات کی 674بھی اس کی تصدیق کی کہ واقعی زمین چپٹی نہیں بلکہ گول ہے

 ۔675برٹانیکا نے بھی کیا ہےتائید وتصدیق انسائیکلو پیڈیا 

رطل رومی کا جو قرص تیار کروایا،  400اسی طرح ادریسی نے چاندی کا  

کلوگرام تھا۔اس پر دنیا کا نقشہ کندہ تھا جس کی  150ملر کے مطابق اس کا وزن 

۔یورپ 676میں کی ہے" نزہۃ المشتاق فی اخترا ق اآلفاق"وضاحت ادریسی نے  

ء کے ذریعہ اس سے آگاہ 1592طبع روما ادریسی کی کتاب کی ایک تلخیص 

بریل سیونتیا اور یوحنا ہسرونیتا نے اس تلخیص کا الطینی ترجمہ کیا جو ہوا۔پھر ہ

ء میں پیرس سے شائع ہوا۔امیدی جوبرٹ نے دو 1619جغرافیہ نوبہ کےنام سے 

ء میں فرانسیسی ترجمہ شائع کیا جو کثیر العیوب 1836جلدوں میں پیرس سے 

ء میں اٹلی 1901ز نے میڈرڈ سے،ور اسپین سے متعلق حصہ بالسکہے۔افریقہ ا

 ،ء میں1883اماری اور سیکاپریلی نے ایطالوی ترجمہ کے ساتھ روما سے  ،سے

ء 1885سوریا اور فلسطین سےمتعلق المانوی ترجمہ کے ساتھ مایستر نے بون سے 

ء میں، فلندہ اور بحر 1895میں اور سوریدی ترجمہ کے ساتھ براندل نے اپبسال سے 

بطلیق کے شرقی عالقوں سے متعلق تولیو اور تلگرین نے فرانسیسی ترجمہ کے 

ء سے نزہۃ المشتاق کی 1970ے ء میں شائع کیا۔نیز روما س1930ساتھ ہلنکی سے 
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۔ادریسی کے بنائے ہوئے اس نقشے کو اہل یورپ بہت 677پہلی جلد شائع ہوئی ہے

بعد میں جاکر جان گئے ہیں کہ واقعی میں یوں ہے جیسا کہ ڈاکٹر لی بان نے لکھا 

ہے کہ اس نے جو اپنا مشہور جغرافیہ لکھا اس میں نہ صرف کل متقدمین کے 

بلکہ جدید نقشے بھی تھے جن سے  یورپ نے تین صدیوں  متعدد نقشے موجود تھے

۔لی بان 678تک بہت کچھ سیکھا اور محض اسی ایک کتاب کی تقلید پر قناعت کی

لکھتا ہے کہ منجملہ ان نقشوں کے جو  ادریسی نے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں 

ہے  وہ بڑی خط استواء والی جھیل ،ایک نقشہ نہایت عجیب ہے جس میں نیل کا منبع

جس کو اہل یورپ نے بہت قریب زمانے میں معلوم کیا ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے 

کہ عربوں کی واقفیت جغرافیہ میں اس سے بہت زیادہ تھی جیسا خیال کیا جاتا 

 ۔ 679ہے

عربوں کی لکھی گئی جغرافیہ پر یہ کتابیں نہ صرف یورپی تہذیب پر اپنا اثر 

کھا ہے اور بقول ڈاکٹر لی یہت کچھ سچھوڑ کر گئی ہیں بلکہ ان سے انہوں نے ب

جن سے یورپی لوگوں نے 680بان یہ کتابیں ایک مدت تک یورپ میں پڑھائی گئی ہیں

کافی استفادہ کیا اور کافی کچھ سیکھا، تب جاکر وہ اس قابل ہوئے کہ وہ خود 

جغرافیہ میں خود بھی کچھ لکھ سکیں۔چونکہ عرب ہمیشہ دلیرجہاز ران تھے اور 

لق وہ خوف نہ کھاتے تھے۔اپنی ابتدائے حکومت کے زمانہ میں فاصلے سے مط

عرب دور دور کے ممالک سے جہاں اہل یورپ کا خیال بھی نہیں جاتا تھا، نہ 

صرف وہاں آتے جاتے تھے بلکہ ان کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتے تھے مثاًل 

ھ ان چین، روس، یورپ اور ہندوستان کے عالوہ افریقہ کے اکثر عالقوں کے سات

ً معلومات ربوں کی جغرافیائیکے تعلقات قائم تھے۔ع علم جغرافیہ کا  ،اسفار یقینا

جس کا اعتراف لی بان نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ یہ اسفار  ۔ایک بہت بڑا خرانہ ہے

جب پہلے ۔ عربوں کی معلومات ہئیت ترقی جغرافیہ کے بہت بڑے اسباب ہوئے

اور علی  کا دارومدار یونانی جغرافیہ دانوں تو انانہوں نے اس علم کی تحقیق کی 

لیکن اپنی عادت کے بموجب وہ تھوڑے ہی دنوں میں  ،الخصوص بطلیموس پر تھا

اپنے استادوں سے بڑھ گئے۔بطلیموس نے جو شہروں کے مقامات دریافت کئے 

مثالً بحر متوسط ہی کے طول میں اس نے چار سو  ۔اس میں بڑی غلطی تھی ،تھے

اس ثبوت کے  ،کی میں کی تھی۔عربوں نے جو کچھ ترقی جغرافیہ فرسخ کی غلطی

لیے اسی قدر کافی ہوگا کہ ان کے تحقیق کئے ہوئے عرض بلدوں میں صرف کچھ 

دقیقوں کا فرق ہے۔برخالف اس کے یونانیوں نے درجوں کی غلطیاں کی ہیں۔طول 

                                                             

 229، ص مسلمانوں کے سائنسی کارنامےڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی،  677 

 272-271، ص تمدن عربڈاکٹر گستاولی بان،  678 

 272ص  مذکور، 679 

 272ص  مذکور، 680 



190 
 

کی حرکت اند نہ چیں جب کہ نہ درست گھڑیاں تھیں، تحقیق ایسے زمانہ م کی بلد

و دو زیادہ غلطی کی ہے ت جونہایت مشکل تھیں۔انہوں نے  کی صحیح جدولیں تھیں،

نجہ یونانیوں سے بمدراج کم ہے۔مثالً طجو  ،درجے سے زیادہ کی غلطی نہیں ہوئی

دقیقہ  30درجہ اور  35کے طول کو اسکندریہ سے حساب کرکے بطلیموس نے 

بطلمیوس کی تحقیق میں ہے۔  دقیقہ 41درجہ  25لکھا ہے۔حاالنکہ واقعی طول بلد 

 ً نقوش میں بحر متوسط کے طول میں  درجہ کی غلطی ہے۔عربوں کے 8تقریبا

نجہ سے طرابلس تک کل ایک درجہ کی غلطی ہے۔برخالف اس کے بطلیموس ط

ً چار  19کے نقشے میں اس کو  درجہ زیادہ لمبا لکھا ہے جس کی وجہ سے تقریبا

یہ کتاب  رہویں صدی میالدی کا نصف اول جس ا۔ب681سو فرسخ کی غلطی واقع ہے

لکھی گئی سیاسی انتشار اور خانہ جنگوں کا دور تھا جس میں ذاتی مشاہدات کی بنا 

پر تحقیقات کرنے میں مشکالت حائل تھیں اس کے باوجود ادریسی کے اکثر بیانات 

درست ہیں بالخصوص یورپ کے ان عالقوں کے متعلق جہاں مسیحی آباد تھے اس 

  ۔682کافی اورصحیح مواد بہم پہنچایا ہے نے

مسلمانوں کی لکھی گئیں جغرافیائی کتابیں عربی سے الطینی، جرمنی، 

فرانسیسی، اطالوی اور انگریزی زبانوں میں مترجم ہوئیں۔جن میں یورپ کے نامور 

 مترجمین شامل تھے۔ڈاکٹر نفیس احمد ان کے بارے میں لکھتے ہیں؛

The main intellectual task of the twelth and thirteenth centuries 

was one of the translations. A vast amount of translated from the 

Arabic into Latin and the translators belonged to many parts of 

Europe. For example, Walcher of Malvern, Abelard of Bath, 

Robert of Chester and Micheal Scot were English, Hermann hailed 

from Dalmatia, Rudolf of Bruges and Henry Bate came from 

Flanders. Armengaud, Jacob Antoli, Moses ibn Tabbon, Jacob ben 

Mahir were French, Plato of Tivoli, Gererd of Cremona, Aristippus 

of Catonia, Salio of Padua and Jhon of Brescia belonged to Italy 

and then there were several Spaniards including Jhon of Seville, 

Huge of Santala and Marc of Toledo. The bulk of translayions 

were from Arabic into Greek and then to Latin and Arabic into 

Latin and subsequently anto Hebrew.683  
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اس مقصد کے لیے شاہ الفانسو نے مامون الرشیداور الحکم کی طرح کئی   

جنہیں عربی سیکھنے کے لیے پہلے اسپین  ۔ایک تجربہ کار مترجمین لگائے تھے

کے مختلف عالقوں میں مقیم رکھا گیا تاکہ وہ عربی سیکھ لیں اور پھر ان عربی 

ہ ی سے الطینی میں کیا گیا وکتابوں کا ترجمہ کرلیں۔سب سے پہلے جو ترجمہ عرب

ء میں کیا تھا۔اور یہی سے یہ روش زور پکڑتی گئی 1175کے گرارڈ نے  ہطلیطل

اور پھر مختلف یورپی زبانوں میں تراجم کئے گئے۔یہ تراجم اب بھی فرانس، اٹلی 

اور یورپ کے دیگر ممالک کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑے ہیں۔بارہویں صدی 

راجم ان میں خاص عیسوی کے دوران اندلس کے جغرافیہ دانوں کی کتابوں کے ت

وقعت رکھتے ہیں۔جن کی تفصیل ڈاکٹر نفیس احمد صاحب نے اپنی گرانقدر 

۔ جغرافیہ کے 684میں لکھی ہے   Muslim Contribution to Geographyکتاب

درجوں کی جو پیمائش مسلمانان اندلس و صقلیہ نے کی تھی وہ تقریبا وہی ہے، جو 

تیرہویں صدی سے پہلے گزرنے  زمانہ حال کے سائنس دانوں نے قرار دی ہے۔

والے  تقریبا ساٹھ جغرافیہ دانوں کے نام ابو الفداء نے گنائے ہیں۔ ان کے تیار کردہ 

ت بھی ذہن نشین رکھ لینی  ۔  اس سلسلے میں یہ با685نقشے نہایت  صحیح تھے

مان جغرافیہ دانوں سے علم جغرافیہ لہ اندلس میں یہودیوں نے بھی مسکچاہیے 

 ۔686سیکھا

حاصل اندلس کے جغرافیہ دانوں نے علم جغرافیہ پر جو کام کیا دراصل ال  

بنیاد بنا اور اسی کام کو لے کر یورپ  ایورپ کی سرزمین پر علم جغرافیہ کوہی 

کئے  اتنے آگے ترقی کرکے جغرافیہ میں نئی نئی شاخیں کھولیں، نئے نئے ایجاد

عتراف کیا ہے اور جن کی اور نئی نئی راہیں ڈھونڈیں۔جس کا انہوں نے کھل کر ا

کتابوں کے تراجم وہاں ہوئے ہیں اور جو کتابیں وہاں پڑھائی گئی ہیں ، اب بھی ان 

کی تفصیل اور مکمل ڈیٹا وہاں موجود ہے۔جس کا خالصہ یہ ہوا کہ یورپ کے اس 

علم میں ترقی کی سنگ بنیاد مسلمانان اندلس نے رکھی تھی اور محض چند ایک 

ورے تین سو سال تک وہ مسلمانوں کے نقش قدم پر چلتے رہے سال تک نہیں بلکہ پ

 ہیں۔
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 اسالم کا سماجی فکر اور مغرب

 کا مطالعہ فلسفہ وکالم
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1.4 

 اسپین کے مسلمان فلسفی اور متکلمین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ہے۔  یعنی حکمت سے نکال)Philosophia(لفظ فلسفہ یونانی لفظ فلوسوفی 

شروع  ، تجربہ، غور و فکر اور تالش حقیقت کے ہیں۔اس کا لفظی مطلب ُحِب دانش

ئے علم کے لشدہ اور اس فکر سے حاصل  ور و فکرلفظ ہر قسم کے غ یہمیں 

حقیقت کائنات اور ما ورائے کائنات کی  ہ یہ لفظپھر رفتہ رفت ۔ہوتا تھا استعمال

یہ ایک  ے۔فلسفہ علم و آگہی کا علم ہ گھتیاں سلجھانے کے کئے مستعمل ہونے لگا۔

اور  دریافت کرنے کی سعیر مقصد جو وجود کے اعراض او ،ہمہ گیر علم ہے

کی ماہیت کے الزمی اور ابدی  ءفلسفہ اشیا کرتا ہے۔ افالطون کے مطابق کوشش

کہ  ،علم کا نام ہے۔ جبکہ ارسطو کے نزدیک فلسفہ کا مقصد یہ دریافت کرنا ہے

 ۔ 687اپنی فطرت میں کیا ہیں وجود بذات

اگر فلسفہ کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یقیناً اس علم میں سب سے اول 

یونان ہی نظر آئے گا جس نے اس میدان میں بہت ترقی کی تاہم اگر سامی مذاہب کی 

 ۔روشنی میں دیکھا جائے تو  بنی اسرائیل میں بھی حکماء اور فالسفہ نظر آتے ہیں
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کے ظہور کے ابتدائی دور میں صرف تہدید ووعید میں مصروف  جو اپنے مذہب

رہتے تھے اور حکمت ربانی ، ہللا تعالٰی کی وحدانیت اور اس کی تخلیق اور ساری 

کائنات کی وحدت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ان کی ساری کی ساری بحث محض ہللا 

یں فالسفہ تعالٰی کی ذات تک محدود ہوتی تھی۔صفات الہیہ کے مباحث سے، جنہ

اسالم مظاہر ذات قرار دیتے ہیں ان کو مطلقاً سروکار نہ تھا۔اور نہ ہی ان میں کسی 

ی توجہ کی۔ان کا فلسفہ بغیر کسی علمنے نفس بشری اور اس کی حقیقت کی جانب 

بحث یا فلسفیانہ طریقے کے محض خدائے تعالٰی کے اعتقاد پر مشتمل تھا۔ حاالنکہ 

ے مصادر یونانیوں اور ہنود کی کتابوں میں بکثرت ربانی اور نفسیاتی علوم ک

 موجود تھے اور یہ ان کی دسترس سے دور بھی نہ تھے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ فالسفہ یہود نہ تو علم منطق سے واقف تھے اور نہ ہی 

براہین وادلہ کے مسلک کے پیرو تھے۔اگر وہ منطق سے کچھ واقفیت رکھتے بھی 

ش نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے خیاالت کی تائید تھے تو اس کے اصولوں کو پی

کے لیے محض وحی پر اکتفاء کرتے تھے۔خیر وشر کے متعلق ان کا نظریہ تھا کہ 

ہللا تعالٰی خیر محض ہے اور اس سے خیر کا صدور ہوتا ہے ۔انہوں نے اس مسئلہ 

۔شر کو وہ 688کو کتاب مقدس کی تصریح کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی

انسان کے افعال قبیحہ کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔اس لیے ان کا ماننا تھا کہ انسان کا 

فرض ہے کہ وہ اعمال کو خیر اعلی کے مطابق منضبط کرے تاکہ مبدء امدی اس 

کو مغلوب کرسکے اور اس کو اسیر شر نہ بنائے۔حریت ارادی کے اس مبدء کو 

فی الحیات کہا جاتا ہے۔اگر بنظر غائر دیکھا موجودہ دور میں نظریہ مبدء اخیار 

جائے تو عرب اور یہود ایک ہی نسل یعنی سامی نسل کی دوشاخیں ہیں اور یہ 

دونوں فرقے اپنی اصل مدنیت اور تاریخ کے اعتبار سے بالکل ایک ہی ہیں اس لیے 

نے ممکن تھا کہ عربی اور عبرانی زبانوں میں بھی اتحاد ہوجاتا ،اگر عربی زبان اپ

قریشی لہجے اور قوت حیات کے اعتبار سے ممتاز نہ ہوتی تو ان دونوں کے مناہج 

فکر بھی یکساں ہوجاتے۔تاہم شریعت موسوی اور ملت محمدی میں فلسفیانہ قابلیت 

کے لحاظ سے بہت نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں، دور اسرائیلیت 

دماغ ہوگزرے ہیں جو مختلف اقوام کے پیش  کے ہرزمانے میں متعدد اعلٰی اسرائیلی

رو شمار کیے جاتے ہیں اسی طرح دور جدید نے بھی ایسے کئی نامور ہستیاں پیدا 

کی ہیں جن کے نام آج بھی تاریخ پر ثبت ہیں بطور مثال کارل مارکس، آئن سٹائن، 

 برگسان وغیرہ۔

غور  اسالمی فلسفہ نے ایک ایسے زمانے میں جنم لیا جوفکر وعلم اور

وحوض سے معرا دور تھا۔اس وقت زمانہ قدیم اور جدید کے درمیان ایک کش مکش 
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کہ اہل یونان نے اپنی  ونانیوں میں ایک نمایاں فرق یہ تھاجاری تھی ۔عربوں اور ی

بت پرستی کے زمانے میں فلسفے کی تحصیل کی مگر مسیحیت کے ساتھ ہی ان 

ہونے لگے۔اس کا سبب وہ اختالف  کے فلسفے کا زوال شروع ہوا اور حکماء مفقود

تھا جو اس جدید مذہب اور ان کے فلسفے میں پایا جاتا تھا اس کے برعکس اہل 

عرب اپنی جاہلیت اور بت پرستی کے دور میں فلسفے سے کوسوں دور 

تھے۔حاالنکہ زمانہ قدیم سے یونانی ان کے معاصر رہ چکے تھے۔دین اسالم نے 

مود وفکری  تاریکیوں سے نکاال اور مطالعہ علوم انہیں بت پرستی ، جہالت اور ج

اور بحث نظر کا شوق دالتے ہوئے ان کی نظر کے سامنے فلسفے کا راستہ کھول 

 دیا۔

طلوع اسالم کی پہلی اور دوسری صدی کا ثلث حصہ فلسفیانہ ترقی کے 

اسباب مہیا کرنے میں گزرا۔حتی کہ عباسیوں کا پہال دور شروع ہوا او ایک صدی  

ھ تک کے عہدزریں میں اسالمی 232ھ سے لے کر 132جاری رہا یعنی تک 

سلطنت تمدنی،معاشی اور سیاسی اعتبار سے انتہائی عروج کو پہنچ چکی تھی۔اسی 

صدی میں اہم اسالمی علوم نے نشونما پائی۔اس کے عالوہ دوسری زبانوں سے 

مان خلفاء کے مختلف علوم عربی میں منتقل کیے گئے۔اس زمانے میں بغداد میں مسل

دربار میں ہروقت علماء، شعراء اور مفکرین کا جمگھٹا رہتا تھا۔اس وقت عالم اسالم 

میں عباسیوں کو سیادت تھی اس کا اثر قریباً تمام تر اطراف عالم پر چھایا ہوا تھا۔اس 

دور میں یعنی ساتویں صدی عیسوی کے اواخر اور آٹھویں صدی عیسوی کے ابتداء 

الت اور بربریت کا دور دورہ تھا حتی کہ خود یورپ کے مؤرخین میں یورپ میں جہ

سے (The Dark Ages)اس دور کو اور اس سے پہلے والے دور کو قرون مظلمہ 

۔ ڈاکٹر لی بان کہتے ہیں کہ یونان کا وہ علمی ذخیرہ جس کو 689تعبیر کرتے ہیں

اسے  مشرقیوں نے عربوں سے پہلے پایا تھا مگر ایک مدت سے وہ کھوچکے تھے

عربوں نے بالکل بدل کر اپنے اخالف کو پہنچایا۔عربوں نے محض اکتشافات ہی 

دی بلکہ انہوں نے اپنے دارالعلوموں اور تصانیف  نہ کے ذریعے سے علم کو ترقی

کے ذریعے سے اس کی اشاعت بھی کی۔اس خاص امر میں جو فائدہ یورپ کو ان 

کے علمی اثر کا ذکر ہے معلوم  وہ حقیقت میں غیرمتناہی ہے۔جہاں عربوں ،سے ہوا

ہونا چاہیئے کہ چند صدیوں تک مسیحیوں کے استاد صرف عرب ہی تھے اور 

محض ان ہی کے ذریعے سے انہیں یونان وروم کے علوم قدیمہ حاصل ہوئے۔وہ 
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زمانہ بہت ہی قریب کا ہے جب سے عربی کتابوں کے ترجمے یورپ کے تعلیمی 

  ۔  690ںاداروں کے نصاب سے خارج ہوگئے ہی

اندلس کی سرزمین نے جس طرح بہت سارے مفسرین، محدثین، فقہاء،  

اسی  ،متکلمین، جغرافیہ دان، سائنس دان اور دیگر علوم وفنون کے ماہرین پیدا کیے

طرح اس زرخیز زمین نے فلسفیان اسالم بھی پیدا کئے جنہوں نے اسالم کا دفاع ہر 

محاذ پر ڈٹ کر کیا۔یوں تو ان کی شمار بہت زیادہ ہے تاہم یہاں پر ان میں سے چند 

جنہوں نے  ،ایک نامور اور مشہور فلسفیوں کے حاالت زندگی پیش کئے جاتے ہیں

بخشی۔ان میں سب سے بڑا نام امام ابن رشد کا فلسفہ کو نئی جہت دے کر اسے جال 

 (Avemepace)کہتے ہیں۔ان کے عالوہ ابن باجہ(Averroes)مغرب ہے جنہیں اہل 

اندلس کے مشہور فلسفی ہوگزرے ہیں۔جن کے مختصر  ( ibn Tofail)اور ابن طفیل

 حاالت درج کئے جاتے ہیں۔

 ء(1138ه/533ابن باجہ )م  ۔1

اور لقب ابن صائغ اور ابن باجہ ہے اور بن یحیٰی کا نام ابوبکر محمد  آپ  

۔ مغربی علماء آپ کو اومپاس 691اسی دوسرے نام سے آپ مشہور ہوئے

(Avemepace) امام ذہبی نے فیلسوف اندلس سے یاد کیا  ۔آپ کو692کہتے ہیں

لسان الدین ابن خطیب نے آپ کو اندلس کا آخری فلسفی سے موسوم کیا  اور 693ہے

۔آپ اندلس کے 695جیالنی برق نے آپ کو ہسپانیہ کا فارابی کہا ہے۔ڈاکٹر غالم 694ہے

ء میں فوت 1138ھ بمطابق 533ءپیدا ہوئے اور 1085شہر سرقسطہ )سرگوسہ( میں 

ء تا 1085ہوئے۔آپ کی تاریخ پیدائش میں علماء مؤرخین کا اختالف پایا جاتا ہے۔

مد لطفی کی ۔جب کہ مح696ھ500ھ تا 480ء کے اقوال پائے جاتے ہیں یعنی 1106

 ۔697تحقیق یہ ہے کہ آپ نوجوانی میں وفات پاگئے تھے

ء میں وفات 1138ء میں پیدا ہوتے ہیں اور 1106اب ظاہر ہے کہ آپ اگر  

 32پاتے ہیں تو آپ نوجوان ہوکر وفات پاگئے ہوں گے کہ ایسے میں آپ کی عمر 

ء 1138 تب آپ کی وفات ،ء مانی جائے1085سال کی ہوگی اور اگر آپ کی پیدائش 

میں ہوئی تو آپ نوجوان نہ رہے اور ایک قول نواب صدیق حسن خان کا آپ کی 
                                                             

 254، ص تمدن عربگستاؤلی بان،   690 

ا آپ کو ابن باجہ کیوں کیاجاتا ہے اور آپ ابن الصائغ سے کیوں موسوم ہوئے۔اس پر تفصیلی بحث موالن 691 

، کراچی : حکمائے اسالممیں کی ہے۔دیکھیئے ان کی کتاب  "حکمائے اسالم "عبدالسالم ندوی نے اپنی کتاب 

 19: 2ء، 1989نیشنل بک فاؤنڈیشن، 

 96ص ، االسالم ةتاریخ فالسفمحمد لطفی،  692 

 93: 20، سیراعالم النبالءذھبی،  693 

 141: 2، فی اخبار غرناطہ ةاالحاطابن خطیب،  694 

 19ء، ص 2014الفیصل ناشران،  ، الہور:فلسفیان اسالمغالم جیالنی برق،  695 
696 M. Saeed Sheikh, Islamic Philosophy, (London: The Octagon Press,1982), p.117 
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۔اور ایک قول ابن 698ھ کا بھی ہے544ھ کی بجائے 533وفات کے بارے میں 

۔الغرض آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 699ھ کا بھی لکھا ہے525خلکان نے 

 د سعید شیخ کو یہ لکھنا پڑا؛میں کافی اختالف پایا جاتا ہے اورتبھی پروفیسر محم

He (Ibn Bajah) was born in Saragossa about the end of the fifth 

century before 1106 A.D; the exact date of his birth is not 

known.700 

ں بھی کئی اقوال پائے جاتے اسی طرح آپ کی وفات کی تاریخ کے بارے می

خالصہ یہی ہے کہ آپ کی عمر بہت کم تھی اور محض تیس بتیس سال  کا ہیں جن

۔آپ کے شاگردوں میں سے اندلس کے دو باقی 701کی عمر میں وفات پاگئے تھے

۔آپ نے 702مشہور فلسفی ابن طفیل اور ابن رشد نے جہاں گیر شہرت حاصل کی

 اس کے عالوہ آپ نے موسیقی ۔طب، ریاضیات اور فلکیات میں ناموری حاصل کی

بجانے میں کمال رکھنے کی وجہ  703میں بڑا نام پیدا کیا۔محمد لطفی کے بقول عود

۔آپ پھر اشبیلیہ چلے گئے جہاں آپ نے منطق 704سے آپ فارابی کے مشابہ تھے

میں آپ کے بارے  عیون االنباءمیں کئی کتابیں لکھیں۔ابن ابی اصیبعہ نے اپنی کتاب 

جو آپ کے ہم  ،نے سے ہوئی تھیمیں تفصیل سے لکھا ہے کہ آپ کی موت زہرکھا

عصر طبیبوں نے حسد سے آپ کو دی تھی، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ابن باجہ وہ پہال 

کیونکہ باقی حکماء   ،شخص ہے جس نے عربوں کی مشرقی حکمت سے استفادہ کیا

ء شائع 971ء تا 961کی تالیفات اندلس میں حکم ثانی کے زمانہ  حکومت سے یعنی 

اس لحاظ سے ابن باجہ بالشبہ سب سے پہال حکیم ہے جس نے  ۔ہونے لگی تھیں

۔ابن طفیل اس کے فضائل کا معترف ہے 705اندلس میں علوم فلسفہ کی اشاعت کی

اور اس کی وسعت فکر اور اعلٰی ذکاوت کا قائل ہے۔اس لیے ابن طفیل نے اس کی 

موت نے اس موت پر تاسف کا اظہار کیا اور بتایا کہ دنیوی مشاغل اور قبل از وقت 

                                                             

، قطر:  وزارۃ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألولھ(، 1307محمد صدیق حسن خان )م  698 

 287م، ص 2007األوقاف والشؤون اإلسالمیة، 

 429: 4، وفیات االعیانابن خلکان،  699 
700 M. Saeed Sheikh, Islamic Philosophy, (London: The Octagon Press,1982.), p.117 
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کے علم کے خزانے کو کھلنے کا موقع نہ دیا اس لیے اکثر کتابیں ان سے غیرمکمل 

 ۔706رہ گئی ہیں

ابن خاقان آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابن باجہ دین کی آنکھ کی کھٹک 

اوراہل ہدایت کے لیے عذاب جان تھا۔وہ اپنے معاصرین میں ہوس رانی، انکار، 

ول ہونے کے اعتبار سے شہرت رکھتا ہے۔اس کو شکوک اور توہمات میں مشغ

سوائے ریاضیات اور علم نجوم کے کسی چیز سے سروکار نہ تھا، اس نے کتاب 

ں ایک دائمی ہللا کی تحقیر کی اور اس سے اعراض کیا۔اس کا قول تھا کہ زمانے می

ایک حالت پر نہیں رہتی۔ انسان بھی بعض نباتات اور  تغیر جاری ہے۔کوئی شے

۔یہ ابن خاقان کی رائے ہے 707ات کی طرح ہے اور موت ہرشے کی انتہا ہےحیوان

جو انہوں نے قالئد العقیان میں لکھی ہے لیکن لسان الدین ابن خطیب نے اس کا 

جواب لکھا ہے کہ اس کی اصل وجہ ابن خاقان کا ابن باجہ سے تعصب تھا کیونکہ 

رائے اندلس کی نوازشوں ایک دفعہ ابن خاقان نے  کسی مجلس میں اپنے حال پر ام

اظہار کیا تو ابن باجہ نے اس کی تکذیب کی اوریوں اس  فخریہ کا ذکر کرتے ہوئے

۔ابن خلکان نے بھی 708دن سے ابن خاقان کو ابن باجہ سے حسد اور نفرت ہونے لگا

اس کو مبالغہ پر محمول کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن خاقان نے اس بیان میں حد سے 

ی طرح نواب صدیق حسن خان نے آپ کے بارے میں لکھا ہے ۔اس709تجاوز کیا ہے

جو یقیناً ابن خاقان کی  710قد محا اإلیماَن من قلبه ۔۔ورفَض كتاَب ہللا الحكیم العلیم کہ 

ان  ۔ابن باجہ کی تالیفات کا ابن اصیبعہ نے ذکر کیا ہے عبارت پر محمول قول ہے۔

میں سے بعض کتابیں طب، ریاضیات اور حکمت پر ہیں اور بعض کتابیں طبیعیات 

ارسطو کی بعض کتابوں کی شروحات ہیں۔ایک کتاب حیوانات پر  جو اور حوادث پر

تکمیل سے چند بدایۃ اور نہایۃ پر ہے اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کی  ۔ہے

ر متوحد کے نام سے لکھا جوکہ نہایت ۔ایک رسالہ تدبیپہلے ابن باجہ وفات پاگئے

مفید اور اہم ہے۔جس کا مقصد متوحد انسان کی قدرت کو ظاہر کرنا تھا جو زندگی 

کے حسنات سے منتفع ہوا اور اس کے مقاصد سے اجتناب کرے اور اپنے قوائے 

 ۔711فکریہ کی مجرد نشوونما کے ذریعے عقل فعال سے اتصال پیدا کرے

ابن باجہ نے علم اٰلہی پر ایسی تالیفات اور تعلیقات مؤرخین کا خیال ہے کہ  

جمع اور مرتب کئے ہیں کہ جن سے کوئی بھی آشنا نہیں تھا۔اغلب یہ ہے کہ 
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ان میں  ،ابوالنصر فارابی کے بعد جن علوم کے اقسام سے ابن باجہ نے بحث کی ہے

زالی کے کیونکہ اگر اس کے اقوال کا ابن سینا اور غ ۔اس کا کوئی ہمسر نہیں تھا

اقوال سے مقابلہ کیا جائے تو ابن باجہ کے اقوال کی اہمیت اور ارسطو کی تصانیف 

کو جس حسن وخوبی سے اس نے سمجھا ہے تو اس کی فضیلت کا اظہار ہوجائے 

گا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں ائمہ فن تھے اور مبدء فیاض کی جانب سے 

ی وجہ سے ان کی تصانیف کو امتیاز انہیں ایسا علم وفضل عطا ہوا تھا جس ک

 حاصل ہے۔ابن باجہ کی تالیفات کی فہرست یہ ہے؛

 شرح کتاب السماء الطبیعی )از ارسطو( ۔1

 قول علی بعض کتاب اآلثار العلویہ )از ارسطو( ۔2

 قول علی بعض کتاب الکون والفساد )از ارسطو( ۔3

 من کتاب الحیوان )از ارسطو( ۃکالم علی بعض کتاب االخیر ۔4

 کالم علی بعض کتاب البنات )از ارسطو( ۔5

 یتہھقول ذکر فیہ التشوق بطبیعی وما ۔6

 اھالوداع و قول تیلو ةرسال ۔7

 کتاب اتصال العقل باالنسان ۔8

 کتاب تدبیرالمتوحد ۔9

 ةالذہنی ةتعالیق علی کتاب ابی نصر فی الصناع ۔10

 اھالمدن وحال المتوحد فی ةوکیفی ةالمدنی ةفی السیاس ةفصول قلیل ۔11

 ا یمکن الوقوف علی العقل الفعالھکالم فی االمور التی ب ۔12

 ۃیاھوال ةندسھعلی ال ۃنبذ یسیر ۔13

ا الی صدیقہ ابی جعفر یوسف بن احمد بن حدائی)بعد قدومہ الی ھکتب ب ةرسال ۔14

 مصر(

 وجدت  متفرقہ ةتعالیق حکمی ۔15

 هابن سیدس المہندس وطرف ةعن ہندسجوابہ لما سئل  ۔16

 )ازجالینوس( ۃالمفرد ةکالم علی کل شئی من کتاب االدوی ۔17

ابن وافد وقد اشترک معہ فی تالیفہ ابوالحسن  ةکتاب التبحر تبین علی ادوی ۔18

 سفیان

 کتاب اختصار الحاوی )از رازی( ۔19

 ا یمکن الوقوف علی العقل الفعالھور التی بکالم فی االم ۔20

 کالم فی االسم والمسمیٰ  ۔21

 االنسانیہ ةکالم فی الغای ۔22

 انھکالم فی البر ۔23
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 کالم فی السطقات ۔24

 وکیف ہی ولم تنزع وبما ذا تنزع ةکالم فی الفحص عن النفس النزوعی ۔25

 و طبیھا ھکالم فی المزاج ب ۔26

تاہم ان کی صرف دو کتابیں دستیاب ہیں ایک، مجموعۃ فی الفلسفۃ والطبعیات اور  

۔ان کے عالوہ کتاب تدبیرالمتوحد 712دوسری کتاب  رسائل الوداع مفسرہ بالعبرانیۃ

بھی ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک متوحد کا آخری مقصد اعراض عقلیہ ہیں جو 

ے دائرے میں آتے ہیں اور مزید یہ ان اعمال سے حاصل ہوتے ہیں جو خود عقل ک

کہ ان اعراض تک ایک متوحد صرف غور وفکر، درس وتدریس اور علم کے 

 ذریعے رسائی حاصل کرسکتا ہے۔ 

اس کی زندگی راحت کی زندگی نہیں تھی بلکہ آخر میں وہ کبھی کبھار  

زندگی سے تنگ آکر موت کی تمنا کرتا۔اسے مالی مشکالت نے نہیں بلکہ ذہنی 

تنہائی نے عاجز کردیا تھا۔ایک فلسفے کے متعلق عرب میں جیسا کہ مشہور ہے کہ 

ایک شخص غالم کے طور پر اسے خریدنا چاہتا تھا۔خریدنے سے قبل اس نے 

فلسفی سے پوچھا کہ میاں ! تم کس کام کے قابل ہو؟ فلسفی نے برجستہ جواب دیا کہ 

رفتار ابن باجہ کو بھی اس آزاد کرانے کے قابل ہوں۔۔پس فلسفے کے عشق میں گ

ء میں اسے شہر 1138کے اپنے ہی لوگوں نے جلد ہی قیدحیات سے آزاد کرادیا کہ 

 ۔713فاس میں عین جوانی کے عالم میں زہر دے کر موت کی نیند سال دیا گیا

  ء(1168ه/595)م  دابن رش ۔2

ھ 520اندلس کا مشہور فلسفی ابوالولید محمد بن احمد بن محمد ابن رشد  

۔آپ 714ء میں اپنے دادا کی وفات سے چند ماہ قبل قرطبہ میں پیدا ہوا1126مطابق ب

جو ابن رشد سے مشہور  کے دادا محمد ابن رشد اپنے وقت کے فقیہ اور فلسفی تھے

آپ کے بیٹے اور پوتے نے بھی یہ کنیت اپنایا تاہم زیادہ شہرت آپ کے پوتے تھے۔ 

کے قاضی اور جامع مسجد کے امام کو ہوئی۔آپ کے دادا محمد بن رشد قرطبہ 

ء میں قرطبہ میں انتقال فرمایا۔امام ذہبی نے آپ کو 1126ھ/520جنہوں نے 715تھے

۔اس کے بعد آپ کے 716امام، عالمہ، شیخ المالکیہ اور قاضی قرطبہ سے یاد کیا ہے
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بیٹے احمد نے اپنی قابلیت سے اپنے باپ کی جگہ حاصل کی اور قرطبہ کے قاضی 

ء میں وفات پائی اور اس کے بعد آپ کے 1168ہوئے، انہوں نے  اور امام مقرر

بیٹے محمدبن احمد بن محمد بن رشد نے فلسفہ میں ایسا کام کیا کہ جس کی بدولت 

الطینی قوموں میں ارسطو کا نام دوبارہ زندہ ہوگیا۔ ابن رشد کے بارے میں کہا جاتا 

النکہ ایسا ہزگز نہیں بلکہ حا ہے کہ آپ یہودی نومسلم خاندان سے تعلق رکھتے تھے

ابن رشد یہودیوں کی بستی لوسینا )یسانہ( میں جالوطن کئے گئے تھے۔ اس مناسبت 

سے کئی ایک مؤرخین کو مغالطہ ہوا کہ ابن رشد یہودی نومسلم خاندان میں سے 

 ۔717تھے

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن رشد کو یہود کے ہاں خاص اہمیت حاصل 

کے فلسفیوں مثالً میمونید  )موسی بن میمون( وغیرہ نے اس کی تھی اور اکثر ان 

تالیفات کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔پھر اس سے الطینی اور عربی زبانوں 

میں ترجمہ کیا گیا ہے۔سچ یہ ہے کہ یہ تمام کوششیں یہودیوں کی ہیں جنہوں نے ان 

 ۔ 718اکی تالیفات کو محفوظ کیا اور ان مصنفات کو آگے پہنچای

ابن رشد نے شریعت اسالمیہ کی اشعری طریقے پر تعلیم حاصل کی اور  

اس لیے اس کے شرعی اور  ۔فقہی اصول کی امام مالک کے طریقہ پر تحصیل کی

فقہی خیاالت اور فلسفیانہ میالنات میں مناسبت پائی جاتی ہے۔اشعری طریقے کو ابن 

شرعی میں اپنے باپ دادا کی رشد اور اس کے متعلقین نے اختیار کیا جبکہ مذہب 

تاہم فلسفیانہ مسلک میں وہ اپنا الگ مقام رکھتا تھا۔یہ ان کی حریت ارادی ۔اتباع کی 

کے تحت اس نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔آپ نے ابن بشکوال، ھا جس کا نتیجہ ت

ابومروان، ابوبکر بن سمحون، ابوعبدہللا ماذری اور حافظ ابومحمد بن رزق سے علم 

لم فلسفہ کی تعلیم حاصل ۔پھر آپ نے مشہور فلسفی ابن باجہ سے ع719حاصل کی

ھ کو قرطبہ 595 ۔720ابن عربی اور ابوجعفر بن ہارون سے بھی خوب استفادہ کیاکی۔

آپ نے مختلف علوم میں کئی ایک قابل ذکر اور مستند کتابیں لکھیں میں فوت ہوئے۔

 جن کی تفصیل امام ذہبی نے یوں دی ہے ؛

 ابن سینا في الطب رح أُرُجوَزۃش

 ،ه، كتاب الحیوانالمقدمات في الفق

 امع كتب أرسطوطالیس،جو
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 شرح كتاب الن فس

 كتاب في المنطق،

 الَوس،قولنِیَ  اتص اإلالھییختل

 و،ألِرسطةص ما بعد الطبیعیتلخ

 لجالینوس، اتاالستقصیص تلخ

 ،،القَوىولخص  كتاب المزاج 

 ،لالعل

 ،یفالتعر

ی  ،اتالُحم 

 البُرء،یلة حِ  

 ،يبیعاع الطمالسَّ  اب ولخص كت 

 ،افتھافت الت ھتَ  

 أصول، ةمناھج األدل 

 فصل المقال، 

 ،یعة والحكمة من االتصالالشر فیما بین 

 و،طِرسلقیاس ألشرح ا 

 العقل،ي مقالة ف 

 ي القیاس،ة فمقال 

 ،ي أمر العقلفَْحص فال 

 في الشفاء،ل الفَْحص عن مسائ 

 ان،ة في الزملمسأ 

 الم،اؤون وما یعتقدہ المتكل مون في كیفیة وجود الععتقدہ المش  مقالة فیما ی 

 ،ي في المنطق ونظر أرسطوارابمقالة في نظر الف 

 ،مقالة في اتصال العقل المفارق لإلنسان 

 ،في وجود الماد ۃ األولىة قالم 

 د على ابن سینا،ي الرلة فامق 

 مقالة في المزاج، 

 ،ائل حكمیةمس 

 721كركة الفلي حمقالة ف 

 ء(1185ه/581طفیل )م  ابن ۔3
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ابوبکر محمد بن عبدالمالک بن طفیل القیسی اندلس کے اکابر فالسفہ عرب 

میں سے معروف فلسفی تھے۔اہل یورپ آپ کو "ابویاسیر" کہتے ہیں جوکہ ابوبکر 

بھی کہتے ہیں۔اندلس کے وہ فلسفی تھے  ( ibn Tofail)ابن طفیلکی تحریف ہے اور 

ھ( 647جنہیں فلسفہ پر مکمل عبور حاصل تھا جیسا کہ امام عبدالواحد المراکشی )م 

المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى آخر عصر نے اپنی کتاب 

لى الجمع وكان حریًصا ع ۔۔كان متحققًا بجمیع أجزاء الفلسفةمیں ابن طفیل کو  الموحدین

کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔آپ قبیلہ قیس سے تعلق رکھتے 722بین الحكمة والشریعة

تھے۔آپ کی پیدائش متعین طور پر معلوم نہیں البتہ مؤرخین کے بیان کے مطابق 

بارھویں صدی عیسوی کی ابتداء یعنی پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں غرناطہ 

۔جس طرح آپ کی پیدائش کی تاریخ 724میں پیدا ہوئے 723کےمضافات میں وادی آش

اس لیے  ۔معلوم نہیں اسی طرح آپ کی تعلیم کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں

موالنا عبدالسالم ندوی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ابن طفیل اندلس کا بڑا 

فلسفی ہے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ عربی زبان کے قدیم تذکرے اس کے ذکر 

ابن خطیب نے ایک موقع پر اس کے حاالت لکھے ہیں اور  سے خالی ہیں صرف

 ۔725عبدالواحد مراکشی نے ضمناً کسی قدر اس کے حاالت لکھے ہیں

ابن طفیل مشہور طبیب ، ریاضی دان اور شاعر بھی تھا لیکن اس کی شہرت 

ایک فلسفی سے ہوئی۔عبدالواحد مراکشی کا قول ذکر ہوا جس میں اس نے کہا ہے 

تمام شاخوں کا ماہر تھا اور فلسفہ کے علمائے محققین کی ایک  کہ وہ فلسفہ کی

۔لیکن زمانہ 726جماعت سے تعلیم حاصل کی تھی جن میں ابن باجہ بھی شامل تھا

حال کے محققین کا کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں  ہے کیونکہ خود ابن باجہ نے 

۔ابن 727ہیں ہوئیمیں لکھا ہے کہ ابن طفیل سے میری مالقات ن حی بن یقظانرسالہ 

طفیل نے غرناطہ میں علم طب سیکھ لی تھی اور وہیں پر طبابت کا کام شروع کیا 

تھا۔اور پھر اپنی استعداد کے ذریعے سبتہ اور طنجہ کے حاکم کے طبیب اور کاتب 

مقرر ہوئے اور پھر آپ کو قاضی مقرر کیا۔ابن طفیل کے باعث کئی علماء یوسف 

ن میں ایک نام ابن رشد کا بھی ہے۔آپ ہی کی وجہ بن عبدالمؤمن کے قریب ہوئے ج

                                                             
في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح  المعجبھ(،647عبد الواحد بن علي التمیمي المراكشي، محیي الدین )م  722 

 176: 1ھ، 1426، بیروت: المكتبة العصریة، األندلس إلى آخر عصر الموحدین

 (363ہے۔ )برق، معجم البلدان،  Quadixجس کا موجودہ نام  723 

 862، ص كشف الظنونحاجی خلیفہ،  724 

 37: 1، حکمائے اسالمعبدالسالم ندوی،   725 

ة  726   )عبدالواحد،قرأ على جماعة من المتحققین بعلم الفلسفة منھم أبو بكر بن الصائغ المعروف عندنا بابن باجَّ

 (176: 1، المعجب في تلخیص أخبار المغرب

 37: 1، حکمائے اسالمعبدالسالم ندوی،  727 
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سے ابن رشد حاکم وقت یوسف بن عبدالمؤمن کے دربار میں داخل ہوا تو لوگوں میں 

 ۔728اس کی شہرت ہوئی

ابن طفیل شریعت اور فلسفے میں تطبیق دینے کا بہت دلدادہ تھا۔اس کو 

اء اس کے پاس مختلف فنون سے واقفیت تھی اور اطراف واکناف سے ہرفن کے علم

جمع ہوتے تھےجن میں ایک ابن رشد بھی شامل تھے۔ابن طفیل نے اپنے فلسفے کو 

ایک سوال کے جواب کی شکل میں پیش کیا ہے جو اس کے بھائی نے کیا تھا اور 

ً ابن سینا اور غزالی کی تقلید ہے۔چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اے میرے عزیز  یہ قدرتا

بقائے دوام اور ابدی راحت عطاکرے۔تم نے مجھ مخلص ومکرم بھائی! خدا تمہیں 

سے حکمت مشرقیہ کے اسرار کی توضیح کی درخواست کی ہے۔یہ سمجھ لو کہ 

جو واضح اور روشن ہوتو اس کے لیے جدوجہد  ،جس کسی صداقت کی خواہش ہو

 ۔ 729بھی ضروری ہے

 ابن طفیل نے طبیعیات اور الہیات اور فلسفہ پر متعدد کتابیں لکھیں جن میں

ایک رسالہ نفس پر لکھا تھا جس کو عبدالواحد مراکشی نے خود اس کے ہاتھ کا لکھا 

۔دو کتابیں طب میں لکھی تھیں جو اس زمانے میں طب میں بے 730تھا دیکھا  ہوا

مثال سمجھی جاتی تھیں۔آپ اور ابن رشد کے درمیان، جو علمی اور فلسفیانہ مسائل 

کے متعلق خط وکتابت ہوئی اس کو بھی اس کی تصنیفات میں شمار کیا جاسکتا 

اصیبعہ نے ابن میں لکھا ہے کہ ابن ابی  االسالم ةفالسفتاریخ ہے۔محمد لطفی نے 

 و ةفی البقع المسکون"ہے کہ ابن رشد نے اس کی ایک کتاب رشد کے حال میں لکھا 

لیکن ابن رشد کے تذکرے میں اس کا کوئی ذکر 731کا ذکر کیا ہے  "ةالغیر المسکون

 ،نہیں ملتا کیونکہ اس کی تمام تر تصنیفات میں صرف ایک رسالہ باقی رہ گیا ہے

"بھی ةالمشرقی ةاسرار الحکمجس کا دوسرا نام "  ۔جس کا نام حئی بن یقظان ہے

ہے۔اس رسالے نے بڑی شہرت حاصل کی ہے اس لیے تو اس کی فرانسیسی، 

 ۔732انگریزی، جرمن، اسپینی، ڈچ اور اردو زبان میں ترجمے شائع ہوئے

دراصل حی بن یقظان ایک قصہ ہے جس میں ایک ایسے انسان کا ذکر ہے 

پھراس کا واسطہ انسانوں کے بجائے  ۔جو جزائر ہند میں ایک جگہ پیدا ہوتا ہے

جانوروں سے ہوتا ہے۔اس کو نہ کسی انسان سے واقفیت تھی اور نہ مادی ومعنوی 

زندگی سے وہ آشنا تھا۔نشو وارتقاء کے مذہب سے بحث کرنے کے بعد ابن طفیل 

                                                             

 مذکور 728 

 114، ص االسالم ةتاریخ فالسفمحمد لطفی جمعہ،  729 

وقد رأیت أنا ألبي الولید ھذا تلخیص كتب الحكیم في جزء واحد في نحو من مائة وخمسین ورقة، ترجمه بـكتاب  730 

 (176: 1، المعجب في تلخیص أخبار المغربالجوامع )عبدالواحد، 

 114 ، صاالسالم ةتاریخ فالسفمحمد لطفی جمعہ،  731 

 37: 1، حکمائے اسالمعبدالسالم ندوی،  732 
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مبداء پر روشنی ڈالی ہے۔چنانچہ نے انسان اور حیوان کے درمیان تنازع للبقاء کے 

اس لڑکے نے درخت کی شاخوں سے ایک عصا بنایا اس کو صاف  کہ وہ لکھتا ہے

کیا اور اس کے درمیانی حصے کو درست کیا۔اس کے ذریعے وہ ان وحشی 

جانوروں کو ماراکرتا ہے جو اس سے لڑتے تھے۔ان میں سے وہ کمزروں پر 

کرتا۔اس سے اس کو اپنی قدر زیادہ معلوم سواری کرتا اور طاقتوروں سے مقابلہ 

ہونے لگی کیونکہ اس کے پاس عقل کی دولت تھی جو باقی جانوروں کے پاس نہیں 

تھی۔اس لیے اس نے معلوم کرلیا کہ وہ اپنے دیگر جانوروں سے فائق ہے۔چونکہ 

ابن طفیل ایک طبیب اور عالم فلکیات تھا اس لیے اس نے اپنے فلسفیانہ قصے کے 

و اپنے اور اپنے پیشرو فالسفہ کی صورت میں پیش کیا ہے۔اس ہرن کی موت ہیرو ک

کے ذکر کے بعدجو اپنے دودھ سے اس بچے کو سیراب کیا کرتی تھی۔ابن طفیل نے 

زندہ اور مردہ حیوانات کی تشریح کرنی شروع کی اور وہ اس غوروفکر میں ترقی 

ہوگیا۔اس پر یہ امر واضح  کرتا گیا یہاں تک کہ اکابر طبیعین کے مرتبے پر فائز

ہوگیا کہ حیوانات کے ہرفرد میں گو اعضاء اور مختلف حواس وحرکات کے اعتبار 

سے کثرت پائی جاتی ہے لیکن اس روح کے لحاظ سے جس کا مبدء واحد ہے وہ 

بالکل ایک ہیں۔حئی بن یقظان سات برس کے سن میں بقائے حیات کے لیے حیوانات 

برس ہوئی تو اس نے زندگی کے دو  21جب اس کی عمر  مگر۔سے مقابلہ کرتا تھا 

مرحلے طے کئے، پہال دور وہ ہے جس میں اس نے جامدات اور نباتات کو 

جانوروں کا مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کا آلہ قرار دیا اور بعض 

حیوانات کے حیلے اور تدبیر سے گرفتار کرکے ان کے ذریعے دوسرے حیوانات 

و اپنی خدمت کے لیے ضرورت تھی، مغلوب کیا۔یہ حئی بن یقظان کے جو اس ک

ء میں بمقام مراکش 1185ھ بمطابق 580۔ ابن طفیل نے 733قصے کا خالصہ ہے

 ۔734وفات پائی۔آپ کے جنازے میں خلیفہ منصور بھی شریک تھا
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2.4 

 فلسفہاور اس کا  ابن رشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سب سے بڑے فلسفی ابن رشد کی اندلس کے سب سے زیادہ مشہور اور 

تصنیفات میں کوئی جدت اور اختراعی شان نہیں پائی جاتی بلکہ طب میں اس کی 

معلومات صرف جالینوس کی کتابوں تک محدود ہیں اور اس کا فلسفہ صرف ارسطو 

طی کا مرہون منت ہے اور اس کا یذ ہے اور علم ہیئت میں وہ صرف محسے ماخو

لیکن باایں ہمہ اس کو قوت تنقید کے لحاظ  ۔معاصر کا ہےفقہ وہی ہے جو اس کے 

جو اس کے زمانے بلکہ اس کے بعد کے زمانے میں ۔سے خاص امتیاز حاصل ہے 

چنانچہ موسیو رینان کہتا ہے کہ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے  ۔بھی بہت کم پائی جاتی ہے

زیادہ امتیاز کہ ابن رشد تحصیل علوم ومطالعہ کتب میں معمولی علمائے اسالم سے 

یہ بھی جانتا تھا یعنی فن طب میں رے لوگ جانتے تھے، جو کچھ دوس ۔رکھتا ہے

واقفیت  سے سبھی ،جالینوس اور فلسفہ میں ارسطو اور ہیئت میں المحیطی سے

لیکن تحصیل کتب کے عالوہ جو شے اسے ۔رکھتے تھے اور یہ بھی ان کا ماہر تھا 

ھی جو مسلمانوں میں کم ہوا کرتی ہے اور حاصل تھی وہ ایک طرح کی قوت تنقید ت

اس کے خیاالت ومشاہدات میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو اس کے زمانے کے افق 

۔لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ابن رشد کے فلسفہ 735علمی کو منور کردیتی ہیں

میں کوئی انوکھا پن ہی نہیں ہے گو خود اس نے شارح ہونے سے زیادہ کبھی دعوٰی 
                                                             

 ،تخلیقات :، )اردو مترجم مولوی معشوق حسین خان(، الہورابن رشد وفلسفہ ابن رشدموسیو رینان،  735 

 56-55ء، ص 1996
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 736دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیئے کو نہیں کیا مگر اس ظاہری تواضع کو دیکھ کر کسی

کیونکہ ابن رشد ایک عظیم فلسفے تھے جس کے فلسفہ پر نظر کامل سے کسی کو 

انکار نہیں۔اور بالخصوص یورپ میں تو ابن رشد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا 

 جاتا ہے۔ 

شارح ہے مگر یہ امر نہایت تعجب  گرچہ ابن رشد فلسفہ ارسطو کا بہت بڑا

آمیز اور افسوسناک ہے کہ وہ یونانی زبان سے بالکل ناواقف تھا اور اس ناواقفیت 

)پائتھاگورس(  کی بنا پر اس نے جابجا نہایت فاش غلطیاں کی ہیں۔مثالً فیثا غورث

کریٹائل اور دیماکرٹس میں وہ امتیاز نہیں کرتا اور اور پروٹاگواس اور اسی طرح 

۔لیکن پھر بھی ارسطو کے فلسفہ کو سمجھنے کے 737دونوں کو ایک سمجھتا ہے

لیے اس زمانہ میں زیادہ سے زیادہ جو کوشش کی جاسکتی تھی وہ یہ تھی کہ اس 

ن ہ کیا جائے اور ابعلترجموں کا دقت نظری کے ساتھ مطا کی تصنیفات کے مختلف

وگ سمجھنے لگے کہ وہ ہ کیا کہ ناواقف لعلرشد نے اس دقت نظری سے ان کا مطا

 ۔ 738خود یونانی زبان سے واقف ہے

ابن رشد کا طرز تحریر خشک اور ادبی لطافتوں سے خالی ہے اور وہ زیادہ 

یونانیوں میں وہ سب سے  ۔تر اشخاص کا ذکر کرتا ہے اور ان پر تنقید کرتا ہے

پہلے ارسطو کا نام لیتا ہے پھر جن یونانی فلسفیوں نے اس کی شرحیں لکھی ہیں ان 

پر تنقید کرتا ہے۔عرب فالسفہ میں اس نے مختلف اغراض سے سب سے زیادہ تنقید 

امام غزالی اور ابن سینا پر کی ہے۔امام غزالی کے ساتھ اس نے جو جنگ کی ہے 

کیونکہ امام غزالی  ۔ی کی حیثیت ایک بیرونی دشمن کی سی ہےاس میں امام غزال

نے فلسفہ پر حملہ کیا ہے اور ابن رشد نے فلسفہ کی جانب سے مدافعت کی ہے۔ابن 

سینا کے ساتھ وہ خانہ جنگی میں مصروف ہے اور اس کا سبب مذاہب کی تائید 

تنقید کی ہے  فردوسی وغیرہ پر اس نے وروتردید ہے۔یونانی شارحین یعنی اسکندرا

اور ان کی غلطیاں ظاہر کی ہیں۔ابن باجہ کا نام وہ نہایت مدحیہ الفاظ میں لیتا ہے 

اور اس کو اندلس میں فلسفہ کا باپ کہتا ہے، وہ اپنے مخالفین کے مقابل نہایت سخت 

 ۔739لہجہ اختیار کرتا ہے

رینان ابن رشد کی تعریف وتوصیف کرنے کے بعد اخیر میں کہتا ہے کہ 

۔ابن رشد کے فلسفہ پر اگر 740انسان کے بجائے دیوتا کہا جائے تو بجا ہوگااسے 

                                                             

 88مذکور، ص  736 

 150، ص حکمائے اسالمعبدالسالم ندوی،  737 

 152، ص تاریخ فالسفہ اسالممحمد لطفی جمعہ،  738 

 مذکور 739 

 62، ص ابن رشد وفلسفہ ابن رشدموسیو رینان،  740 
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بحث کی جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے تین مقاصد کو خاص طور پر پیش 

 نظر رکھا ہے۔

 یونانی کتابوں بالخصوص کتب ارسطو کی تشریح وتلخیص ۔1

 ارسطو کے مقابلے میں ابن سینا اور فارابی کی تغلیط ۔2

 741اشاعرہ متکلمین کا رد ۔3

 ابن رشد نے ارسطو کی کتابوں کی جو شرحیں لکھی ہیں وہ تین قسم کی ہیں؛

 شروح بسیط : ۔1

ان شروحات میں ابن رشد ،ارسطو کے ہرہرفقرے کو اس تصریح کے ساتھ 

کے لفظ  "لپھر نہایت تفصیل کے ساتھ "اقو ،نقل کرتا ہے کہ ارسطو نے کہا ہے

سے ان کی شرح کی ہے اور رینان کے خیال میں یہ طریقہ سے یعنی میں کہتا ہوں 

اس نے قرآن مجید کی تفسیر سے اخذ کیا ہے اور اس حیثیت سے وہ فارابی اور ابن 

کیونکہ ابن سینا اور فارابی نے اپنی شروحات میں  ۔سینا سے ممتاز نظرآتا ہے

صیل کے زیادہ تفارسطو کی عبارتوں کو اپنی شرح کے ساتھ مخلوط کیا ہے اور 

 صرف تلخیص سے کام لیا ہے۔بجائے 

 ط :متوسشروح  ۔2

ان میں ابن رشد نے ارسطو کا پور امتن نقل نہیں کیا ہے بلکہ اس کی 

عبارتوں کے ابتدائی فقرے کو نقل کرکے فارابی کے طریقے پر اس کی شرح کی 

 ہے۔

 :ملخصات ۔3

مطالب بیان  ان میں ابن رشد ارسطو کے متن سے تعرض نہیں کرتا بلکہ خود  

اس کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شروح بسیط، شروح  ۔کرتا ہے

چنانچہ طبعیات کی شرح کبیر کے آخر میں  ،متوسط کو ملخصات کے بعد لکھا ہے

جس کو اس نے ساٹھ سال کی عمر میں لکھا ہے اس نے تصریح کی ہے کہ اپنی 

اسی  ۔تصر تشریح لکھی ہےاس نے اس کی ایک مخ ،عمر کے ابتدائی زمانے میں

طرح اس نے شروح متوسط میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سے بڑی شرح بھی 

عربی زبان میں اور بعض عبرانی اور الطینی زبانوں میں یہ  اب بعضلکھے گا۔

 شروحات موجود ہیں۔

ابن رشد کا فلسفہ کوئی نیا فلسفہ نہیں بلکہ ارسطو کے فلسفہ کی شرح  

 ۔مناسب ہے کہ ابن رشد کا تعلق ارسطو کے مکتب فکر سے تھا اس لیے یہ کہناہے۔

جس کے باعث ارباب کلیسا ان کی فکر کو مسیحی نظریات کے استحکام کےلیے 

استعمال نہ کرسکتے تھے۔پھر وہ اس جانب کیوں مائل ہوئے، اس کی توضیح نہیں 
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رہ سمجھی ملتی۔شاید اس لیے کہ ان کی فکر عالم اسالم میں غیر مقبول تھی اور خط

لیل القدر شخصیت کو جارہی تھی۔ان کے افکار کی تردید میں امام غزالی جیسی ج

شاید اس  ا۔شاید اس لیے انہیں اپنےمطلب کے لیے مفید سمجھا گیا ہو یاقلم اٹھانا پڑ

ارسطو ۔بہرحال جو بھی تھا،742زیادہ کشش موجود تھیلیے کہ ان کے افکار میں 

تسلیم کرتا ہے البتہ ارسطو کے فلسفہ میں کے فلسفہ کے مبادی سب کے سب وہ 

جہاں کہیں ابہام رہ گیا ہے اس کی وہ تشریح کرتا ہے یا جن مسائل کو ارسطو 

لیکن تحقیقات  ۔ابن رشد وہاں نئی تحقیقات کا اضافہ کرتا ہے۔نظرانداز کردیا گیا ہے 

مخلوط  کے سلسلہ میں وہ اکثر مثالی فلسفہ کو مذہب افالطونیہ جدیدہ کے مسائل سے

ابن رشد ارسطو کا مقلد  ،بہرحال جہاں تک مبادی اور اصول کا تعلق ہے ۔کردیتا ہے

؛ قدامت وازلیت عالم اور وحدت دو مسئلوں پر مبنی ہے ہے۔ابن رشد کا فلسفہ

۔اول الذکر مسئلہ پر اسالم کے متکلمین سے اس کو مقابلہ کرنا پڑا اور ثانی 743عقل

نے اس سے نبردآزمائی کی۔تخلیق عالم کے مسئلہ الذکر مسئلہ پر مسیحی متکلمین 

میں عقالء نے ہمیشہ سے تین رائے اختیار کی ہیں؛ ایک فریق کہتا ہے کہ عالم ایک 

مجتمع الصفات ہستی کا پیدا کردہ ہے اس ذات نے نہ صرف عالم کا ابتدائی ڈھانچہ 

پیدا ہوتی  تیار کیا بلکہ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی ذات کی بدولت

وگرنہ آسمان وزمین سے لے کر  ،ہیں۔اسباب ومسببات محض خیالی ڈھکوسلے ہیں

معمولی معمولی چیزوں تک کی تخلیق وتشکیل محض اسی ذات کے ارادہ ومشیت 

وہ عالم الکل اور غیب دان ہے اس کا  ارادہ سب پر حاوی اور مشیت  ۔سے ہوتی ہے

ے ہے۔دوسرا فریق کہتا ہے کہ عالم کی نہ اٹل ہے یہ اہل ادیان اور متکلمین کی رائ

کیونکہ مادہ قدیم ہے اور خالق اس کی تکوین کا باعث  ،تو ابتداء ہے اور نہ ہی انتہا

ردیا ہے اور اسی کا نام نہیں ہوا بلکہ اس نے مادہ کو متشکل وار ذی صورت ک

تغیرات ت کی تابع ہیں اور عالم کے تمام یعالم کی تمام چیزیں قانون عل تخلیق ہے۔

اسی قانون کی ماتحتی میں انجام پائے جاتے ہیں۔کسی نہ کسی چیز کی پیدائش کے 

وقت خالق کو دخل نہیں پڑتا بلکہ قانون علیت کی ماتحتی میں پیدائش کا سلسلہ برابر 

اس مذہب کی بنا پر خالق عالم کا درجہ بہت پست ہوجاتا ہے اور حقیقت  ۔جاری ہے

ی وجود تسلیم کرلیے ہیں، ایک مادہ جو اپنی تخلیق یہ ہے کہ اس فریق نے دومساو

میں کسی سبب کا محتاج نہیں اور دوسرا محرک یا خالق عالم جو مادوں کو حرکت 

۔  مذہب کے مقابلہ میں فلسفہ کے 744میں التا ہے اور ازخود علت سے بے نیاز ہے

ص ہستی تمام فریق اس بات پر متفق ہیں کہ خالق عالم کے عالوہ مادہ بھی ایک ناق
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مقام پر آکر فلسفہ  ہے جو کم ازکم اپنے وجود میں علت العلل سے بے نیاز ہے۔اسی

کیونکہ مادہ کو وجود میں علت العلل سے بے نیاز  ۔ادم ہوتا ہےکا مذہب سے تص

ماننے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ خالق عالم کا وجود معطل کردیا 

جائے اور اسے بے کار محض سمجھا جائے۔ باقی رہی مادہ کی تشکیل وحرکت تو 

ہے، یہ جیسا کہ علماء طبیعیات کا خیال ہے کہ خود مادہ سے منتج مانی جاسکتی 

اگر یہ کہا  ۔متحرک کی ذات سے محرک کا خارج اور غیر ہونا کیا ضروری ہے

جائے کہ مادہ بے شعور ہے اور تشکیل وتحریک کسی ذی شعور عقل کا کام ہے تو 

خود مادہ کو عقل کیوں نہ تسلیم کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ فالسفہ کے مقابلہ میں 

پر بڑا اصرار ہے اور یہی وجہ ہے کہ متکلمین کو مادہ اور ازلیت عالم کے انکار 

 ۔ 745ابن رشد نے بھی جابجا اسی مسئلہ پر بحث کی ہے

قائم کی ہیں،  ں فالسفہ نے اصوالً دو متضاد رائےتخلیق عالم کے مسئلہ می 

ایک فریق تخلیق کا انکار کرتا اور قانون ارتقاء کی ہمہ گیری کا مدعی ہے اور 

ابداع تخلیق پر اصرار ہے۔قائلین ارتقاء کا دوسرے فریق کوارتقاء سے انکار اور 

خیال ہے کہ تخلیق کی حیثیت بجز اس کے کچھ نہیں کہ منتشر ذرات مجتمع ہوکر 

ترکیب وتالیف اختیار کرلیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں علت فاعلی کا 

فعل صرف اسی قدر ہوگا کہ ذرات مادی کو متشکل کرکے ان میں باہم امتیاز پیدا 

دے ۔گویا اب اس حالت میں فاعل خالق نہ رہا بلکہ اس کی حیثیت گرگئی اور کر

محض محرک کے درجہ پر رہ گیا۔اس کے مقابل تخلیق وابداع کے مؤیدین کا خیال 

ہے کہ خالق عالم نے بدون مادے کی احتیاج کے عالم کو پیدا کیا۔۔۔۔ابن سینا قائلین 

ض مادہ کی تشکیل وتصویر کا نام ہے ارتقاء سے اس بات پر متفق ہیں کہ تخلیق مح

لیکن صورت کی تخلیق کے مسئلہ میں اسے ارسطو سے اختالف ہے۔ارسطو قائل 

ہے کہ مادہ اور صورت دونوں غیرمخلوق ہیں لیکن ابن سینا مادہ کو غیرمخلوق اور 

اسی وجہ سے خالق عالم کا نام اس نے قوت مصورہ  ۔صورت کو مخلوق مانتا ہے

س مذہب کے مطابق مادہ محض انفعال وتاثیر کا نام ہے یعنی تخلیق رکھا ہے ۔گویا ا

اس میں صالحیت نہیں ہے۔اس کے مقابل فارابی کا مذہب ہے کہ  اوفعل کی مطلق

بعض حالتوں میں خود مادہ بھی تخلیق کا کام انجام دیتا ہے اور تیسرا مذہب ارسطو 

ن دونوں سے مل کر کا ہے کہ خالق نہ محض مادہ ہے اور نہ محض صورت بلکہ ا

خالق ہے۔۔۔۔تخلیق محض تحریک کا نام ہے لیکن  نام جو چیزیں بنتی ہیں ان کا

متحرک جو محض  ۔ یہیحرکت کے لیے ایک متحرک کا وجود ضروری ہے

استعداد قوت کے درجہ میں ہے اسی کا نام مادہ اولی ہے جس پر ہرطرح کی 

گو یہ خود اپنے مرتبہ ذات میں ہرقسم کے صور  ۔صورتیں پہنائی جاسکتی ہیں
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واشکال سے مطلق عریاں رہتا ہے اس کی کوئی منطقی تعریف نہیں کی جاسکتی 

ہے۔وہ محض استعداد وقوت کا نام ہے یہی سبب ہے کہ عالم قدیم وازلی ہے کیوں کہ 

ی ں، الشئیعالم کی تمام اشیاء اپنے وجود کے پیشتر استعداد قوت کے درجہ میں تھ

 ۔ 746سے شئی کا وجود نہیں ہوسکتا

نفوس فلکیہ اور اجرام علویہ کے بابت ارسطو کے نظریے کا خالصہ یوں  

پیش کرتا ہے کہ جوہر کی تین قسمیں ہیں؛ محسوسات، محسوسات قدیمہ اور جوہر 

غیرمتحرک۔ان میں سے اول الذکر دو جوہر طبیعات سے تعلق رکھتے ہیں اور 

ی حقیقت رکھتا ہے۔حرکت اور زمانہ دونوں قدیم ہیں سب تیسرا محض مابعد الطبیعات

قسم کی حرکتیں نہیں بلکہ صرف حرکت اپنی اور اس میں بھی صرف حرکت دوری 

لیکن حرکت خود قائم بالذات نہیں بلکہ محسوسات قدیمہ اس کے حامل ہوتے ہیں 

محسوسات حادثہ کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔یہ محسوسات قدیمہ کئی ایک ہیں مثاًل 

سیارگان سبعہ جو علی الدوام دوری حرکت کررہے ہیں اور ان کے عالوہ ایک 

پورے عالم کی حرکت ہے پس چوں کہ ہر متحرک کے لیے ایک متحرک قدیم کے 

نیز ایک محرک سے ایک ہی حرکت صادر ہوسکتی  ۔لیے محرک ہونا ضروری ہے

ونا الزمی ہے ہے لہذا ان تمام حرکتوں کے لیے الگ الگ بالذات غیرمتحرک قدیم ہ

ان میں سے پہال محرک سارے عالم کا محرک ہے اور وہی علت العلل ہے لیکن اگر 

ان حرکات قدیمہ کے لیے محرکات قدیمہ کا وجود نہ تسلیم کیا جائے تو یونانیوں 

کے قومی عقائد کے بموجب یہ ماننا پڑے گا کہ عالم ظلمت وتاریکی سے وجود میں 

جود ماننا پڑے گا۔یہ حرکات قدیمہ ظاہر ہے کہ آیا ہے اورالشئی سے شئی کا و

آسمانوں اور سیاروں کی ہیں جو دوری حرکت کررہے ہیں اور یہ صرف محض 

تخیل نہیں ہے بلکہ مشاہدہ ہے اس بنا پر افالک اور اجرام علویہ اپنی حرکتوں سمیت 

 قدیم وازلی ہیں اور ان کے محرکات یعنی ان کے نفوس بھی قدیم ہیں۔۔۔کائنات کا

باہمی ربط نظام دنیاوی حکومتوں کے انتظامات سے مشابہ ہے جہاں تمام اعمال 

بادشاہ کے فرمان کے بموجب صادر ہوتے ہیں لیکن سب کا تعلق خود بادشاہ کی 

ذات سے براہ راست نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ کے مقرر کردہ عمال حکومت ان کو انجام 

ى وأوحمیں یوں بیان فرمایا ہے کہ دیتے ہیں۔خدا نے اس ربط والے نظام کو قرآن 

یعنی خدا نے آسمانوں کو احکام کی وحی کی۔علت العلل سے  747اي كل  سماء أمرھف

ان افالک کا تعلق یہ ہے کہ وہ علت العلل کے حکم کے تابع ہیں اور ان کی ہستی کا 

بجز اس کے کوئی مطلب نہیں کہ علت العلل کی اطاعت وفرمانبرداری کریں اس 

علق ان الفاظ میں لیے خود ان کی ہستی بھی علت العلل سے وابستہ ہے۔قرآن میں یہ ت
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یعنی دنیا کی ہرچیز ایک متعین مقام ورتبہ  748ومٌ ه َمقاٌم معل لن ا إاَل ا مِ وم ادا کیا گیا ہے

 ۔  749سے وابستہ ہے

ارسطو نے علم النفس میں صرف تین باتوں پر بحث کی ہیں؛ نفس فعلی  

نفس وانفعالی کی تفریق، نفس فعلی کی قدامت اور نفس انفعالی کی فنائیت، اور سوم 

فعلی کا افراد انسانی سے جدا ہونا، تاہم عرب فالسفہ نے ان کے عالوہ اور مسائل 

بھی ایجاد کئے مثالً وحدت عقل کا مسئلہ یا عقل کے پانچ اقسام جن کا ذکر ارسطو 

کے کالم میں کہیں نہیں ملتا ہے۔عربوں کے علم النفس کے مہمات زیادہ تر ابن رشد 

ت ہیں۔ابن رشد نے جن مسائل پر خصوصیت سے کی اختراع وایجاد کے رہین من

بحث کی ہے وہ تین ہیں؛ وحدت عقل کا مسئلہ یعنی تمام انسانوں میں ایک ہی عقل 

پائی جاتی ہے، عقل منفعل عقل مفارق سے اتصال حاصل کرسکتی ہے یا نہیں اور 

کیوں کر حاصل کرسکتی ہے؟ اور انسان معقوالت مفارقہ کا علم حاصل کرسکتا ہے 

اسی طرح ارسطو نے عقل کی صرف دو تفریقیں کی تھیں، عقل فعلی ؟750نہیں یا 

وانفعالی لیکن ابن رشد نے عقل کے مسئلہ پر جن جن پہلوؤں پر بحث کی ہے ان 

 میں سے عقل کی پانچ قسمیں اخذ ہوتی ہیں؛

۔عقل انفعالی4 ۔عقل ادراک3 ۔ عقل مستفاد2  ۔عقل ہیوالنی یا عقل بالمادہ1 

 ۔عقل بالفعل5 

ان کی ماہیتوں کی بابت مفسرین یونان سے اس کو سخت اختالف ہے مثالً 

عقل ہیوالنی اسکندر کے نزدیک بعینٖہ عقل انفعالی ہے اور دوسرے عرب فالسفہ 

بھی دونوں میں فرق نہیں کرتے کہ استعداد ادراک کا نام وہ عقل ہیوالنی یا عقل 

غلق ہے کیونکہ کہیں وہ انفعالی رکھتے ہیں لیکن ابن رشد کی تصریح نہایت م

میں لیتا  عقل ہیوالنی کو عقل فعلی کے معنوںاسکندر اور عرب فالسفہ کے خالف 

ہے اور یوں عقل ہیوالنی کو ازلی اور غیرمخلوق مانتا ہے اور کہیں وہ نہایت 

صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ ادراک کی فعلیت کے پیشتر اس کی استعداد کا وجود 

ت کے اعتبار سے تمام انسانوں میں یکساں مشترک اور ہوتا ہے جو اپنی حقیق

تشخصات وعوارض کی بنا پر متعدد ہے لیکن اسی استعداد ہی کا نام تو اسکندر نے 

عقل ہیوالنی رکھا ہے۔ابن رشد نے اس موقع پر عجیب خلط مبحث کردیا ہے کہ ایک 

دو  طرف اس نے دونوں میں فرق کیا ہے اور دوسری طرف عقل مستفاد میں بھی

حیثیتیں پیدا کی ہیں، ایک حیثیت سے وہ خدا کا فعل ہے اور اس بنا پر ازلی اور 

غیرفنا ہے اور دوسری حیثیت سے وہ انسان کے کسب کا نتیجہ ہے اور اس بنا پر 

                                                             

 164: 37، القرآن 748 

 49، ص تهافة التهافةابن رشد،  749 

 237-236، ص  ابن رشدمحمد یونس انصاری،  750 
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۔ابن رشد کے علم النفس میں ایک بڑی بحث یہ ہے کہ 751وہ مخلوق اور فانی ہے

ی اور تجربی واستقرائی ذرائع کے انسان اپنی جسمانی زندگی اپنے قوائے طبیع

استعمال سے معقوالت ومفارقت کا علم حاصل کرسکتا ہے یا نہیں؟ ابن رشد اس کا 

۔ الغرض ابن 752جواب اثبات میں دیتا ہے حاالنکہ ارسطو اس مسئلہ میں خاموش ہے

 رشد کے علم النفس کا خالصہ حسب ذیل دفعات میں ترتیب دیا جاسکتا ہے ؛

یہ عقل ادراک محض کا نام کائنات میں ایک عقل کارفرما ہے۔ ہمادہ کے عالو ۔1

 ہے اور تمام عالم اس کے اندر موجود ہے۔

اس عقل سے براہ راست سارے عالم کی حرکت کا صدور ہوتا ہے اور  ۔2

 بالترتیب متعدد عقلیں پیدا ہوتی ہیں۔

کی فلک قمر کے تحت موالید ثالثہ کی روحیں بھی اپنی ماہیت میں عقل کل  ۔3

 ماہیت سے متحد ہیں اور سب سے برتر روح انسان کی ہے۔

انسانی افراد میں دو قسم کی روحیں پائی جاتی ہیں، ایک انسانیت یعنی نوع  ۔4

کی عقل کہ یہ قدیم اور الیزال ہے اور خود افراد کی ذاتی عقل کہ یہ حادث پزیر 

 ہے۔

ہ کا ادراک کرتی ہے افراد کی ذاتی عقل منفعل حیات دنیاوی میں عقول مفارق ۔5

 اور اسی کی بدولت اس کو شرف درجات حاصل ہوتا ہے۔

انسانیت کی عقل فعلی انسان کے مرنے کے بعد عقل کل میں جذب ہوجاتی  ۔6

 ۔753ہے  اور یہی انسان کی حقیقی سعادت ہے

اس نے ارسطو کی  ۔فلسفہ اخالق میں ابن رشد کا کوئی خاص مذہب نہیں ہے 

کردیا کیونکہ وہ عربوں کی حالت پر منطبق نہیں ہوتی تھی  اخالقیات کو نظرانداز

البتہ اس کے عقلی مباحث نے اس کو اخالق کے بنیادی مسئلہ خیروشر میں متکلمین 

کے مناقشے کی طرف متوجہ کردیا۔وہ کہتا ہے کہ علمائے کالم کا خیال ہے کہ 

سبب کی بنا  خیروہ ہے جو خدا کے ارادے کے مطابق ہو اور خدا کسی قائم بالذات

پر جو اس کے ارادے سے ماقبل ہو خیر کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ مجرد اپنے ارادے 

کے ذریعے نیز یہ کہ خدا متناقضات کو جمع کرنے پر قادر ہے اور وہ بغیر کسی 

قید اور شرط کے کامل آزادی کے ساتھ کائنات پر متصرف ہے۔اس رائے میں جو 

کہ اس سے نظام کائنات کا انقالب الزم آتا ہے غلطی ہے وہ محتاج بیان نہیں کیون

 ۔754اور یہ عدل الہی کے منافی ہے

                                                             
 89، ص ابن رشد وفلسفہ ابن رشدموسیو رینان،  751 

 معقوالت ومفارقت سے مراد نفوس فلکیہ، عقول، عقل فعال اور جواہر مجرد ہیں۔  752 

 248-247،ص  ابن رشدمحمد یونس انصاری،  753 
754 Alfred Guillaum, The Legacy of  Islam, p.155 
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ایک محدود  ابن رشد وہ واحد فلسفی اور مسلم مفکر ہیں جن کے افکار سے 

مدت تک نہیں بلکہ صدیوں تک مغرب پر ایک طلسم اور سحر بن کر وہ چھائے 

رہے۔اطالیہ میں ان کا اثر سولہویں صدی عیسوی تک رہا۔موجودہ سائنسی دور تک 

فلسفے پر انہیں سند کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ اقرار خود مغربی 

ابن رشد کا ان  پر کتنا بڑا اثر رہا  مفکرین بڑے صاف الفاظ میں کرتے ہیں کہ

 ۔755ہے

ایک طرف تو ارسطوئیت کے نام سے وہ مسیحی چرچ کی تھیولوجی پر 

مسلط ہوئے تو دوسری طرف چرچ مخالفین کو ان کی ذات نے مستحکم قوت فکر 

کو یہ قوت نہ تو رومن تہذیب دے سکتی تھی  اور استدالل عطا کیا۔مغربی معاشرے

کلیسا۔اس لیے بہت جلد ابن رشد کلیسا کے لیے ایک بہت بڑا اور نہ ہی مسیحی 

مسئلہ بن گئے۔ارباب کلیسا نے ان کے اثرات زائل کرنے کی بہت کوشش کی  اور 

اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ابن رشد سے متعلق بہت سارے فرضی 

قصے اور فرضی نظریات منسوب کیے۔ان فرضی نظریات کا کلیسا اور 

نے سختی سے نوٹس لیا اور سختی کے ساتھ ان نظریات کا احتساب  یونیورسٹیوں

کیا گیا اور ان نظریات کی بنا پر نہ صرف ابن رشد سے منسوب ان تمام نظریات کو 

پیرس نے ان کے افکار کی رد کیا گیا بلکہ ابن رشد کو ملعون ومردود قرار دیا گیا۔

یم ترین مسیحی عالم سینٹ درس وتدریس پر مکمل پابندی لگادی۔مسیحی دنیا کے عظ

کا بیڑہ اٹھایا اور  تھامس اکویناس نے ابن رشد کے افکار کے بطالن اور ازالے

تحریر کی۔سینٹ تھامس کو جو عظمت میسر آئی وہ اس لیے  مشہور کتاب "سمہ"

نہیں کہ اس نے ابن رشد سے کچھ سیکھا بلکہ اس لیے کہ اس نے ابن رشد کے 

یں بزعم خویش ذلیل ورسوا کرنے کی پوری کوشش افکار کی تردید کی بلکہ انہ

ابن رشد کلیسا کے اعصاب پر کس قدر چھائے رہے، اس کا اندازہ چودھویں ۔756کی

سینٹ تھامس صدی عیسوی کی ان تصاویر سے لگایا جاسکتا ہے جن کا موضوع 

کی ابن رشد پر فتح ہے۔ان میں سب سے مشہور وہ پینٹنگ ہے جو چلسی میں واقع 

 ء میں بنائی گئی۔1365ائن کے گرجا کی دیوار پر سینٹ کیتھر

 Legacy ofکتابء میں آکسفورڈ سے شائع ہونے والی 1953اس کا فوٹو 

Israel  جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سینٹ تھامس کو علم میں شامل کیا گیا ہے۔

وحکمت آسمان سے خداوند مسیح اور تمام مسیحی بزرگوں نیز یونانی فلسفیوں سے 

ہے جس کی بدولت ان کے قدموں میں ایک عرب خجل پڑا ہوا ہے۔یہ عرب  مل رہی

                                                             
755 Toynbee, A Study of History, 10: 248 
756 Southeren R. W , Western views of Islam in Middle Ages, p. 73 
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کوئی عام عرب نہیں ہے بلکہ ابن رشد ہیں۔یہ تصویر ابن رشد کی ہمہ گیری کے رد 

 ۔757عمل اور اعتراف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے

Ibn rushd too found himself under suspepiction because of 

some of his phlisoophical views. Towards the end of his life, after 

1195/591, indeed, he was anthematised and edicts were issued that 

his philosophical works should be burnt rather than studied and 

although these edicts were repeated shortly before his death they 

testify to the extent to which Ibn Rushd’s views were suspect to 

some Muslims.758 

  واقعی کے بعد  1195/591آخری ایام میں ابن رشد نے اپنی زندگی کے 

یں توقیر کا نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ احکامات جاری کردیئے گئے تھے کہ ان انہ

اگرچہ ان اصولوں کو  کے فلسفیانہ کام مطالعہ کرنے کی بجائے جالئے جائیں اور

ان کی وفات سے کچھ ہی دیر پہلے دہرایا گیا تو وہ اس حد تک اس بات کی گواہی 

لیکن پھر بھی ابن شبہ تھا۔ خیاالت پر مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ ابن رشد کی کچھ

رشد وہ واحد فلسفی تھے جس کی کتابوں کے تراجم عبرانی، فرانسیسی اور جرمن 

وہ ایک مدت مدید تک یورپ میں جانے پہنچانے فلسفی کی زبانوں میں ہوئے۔اور 

گرچہ ابن رشد کے بعد بہت سارے فلسفی ،حیثیت سے پہچانے جانے جاتے تھے

یورپ میں پیدا ہوئے اور ان سے قبل بھی لیکن ان جیسا فلسفی بہت کم دیکھنے میں 

بقول مال۔کئی حضرات نے تو ابن رشد کو ارسطو کے لیول کا فلسفی مانا ہے تاہم 

گوڈورڈ ابن رشد کا موازنہ ارسطو کے ساتھ کرنا درست نہیں بلکہ ابن رشد ارسطو 

 ۔759مسیحیت کا بھی پورا علم تھاکیونکہ ابن رشد کو  سے بڑھ کر تھا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

757 The Legacy of  Israel, p.78 
758 Hugh Goddard, A History of Christian-Muslim Relations,(London, Edinburgh 
University press, 1998.), p.102 
759 Ibid,p.100 
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3.4 

 مغربی فکر پر اسالمی فلسفہ

 اور کالم کے اثرات
 

 

 

 

 

 

 

اسپین میں اسالم کا  دور بیداری صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا بلکہ   

تمام مشرق پر اثر انداز تھا اور یوں اس کا یہ اثر پھیلتا ہوا یورپ تک جاپہنچا 

تھا۔کیونکہ اس علمی انقالب نے دنیا کو ہالکررکھ دیا تھا۔بالخصوص مغرب میں 

روح پھونک دی تھی۔ نہ  صدیوں کے جمود کو توڑتے ہوئے ان میں ایک تازہ

صرف مغرب بلکہ اہل فارس ، ترک، ہنود اور اہل چین وجاپان بھی اس انقالب سے 

جاگ اٹھے۔یوں سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ اسالمی حرکت ایک زلزلے کی حرکت کے 

مماثل تھی جس کے اثرات ایک معین مقام اور خاص دائرے تک ہوتے ہیں۔اطراف 

جن سے بعد کے ادوار  ،ے وہ انمٹ نقوش چھوڑدیئےعالم میں اس علمی بھونچال ن

میں ہندوستان، چین، جاپان، مشرق اقصٰی اور بعد میں یورپ نے ترقی کے منازل 

طے کئے۔اس بات سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ دنیا بھر میں علمی پرداخت 

 مسلمانوں کا ہی کارنامہ ہے۔ 
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اہیئے بلکہ اس کو ایک اسالم کو محض ایک دین یا مذہب نہیں قرار دینا چ

کامل اور مکمل دستور حیات گرداننا چاہیئے۔کیونکہ یہ کامل مدنیت پیش کرتا ہے 

جو حیات عقلی کے جملہ اصول اور اخالقی ثقافت پر مشتمل ہے۔اسی قیاس کی بنا 

پر اسرائیلی اور مسیحی فلسفیوں اور دوسرے آزاد خیال مفکرین کو جنہوں نے 

طفت میں پرورش پائی، مشترک عقلی ترقی کے مدنظر اسالمی تمدن کے سایہ عا

حکمائے اسالم کا لقب دیا جاسکتا ہے۔ اسی حکیمانہ روش پر مشرق ومغرب میں 

عباسی ، اموی اور فاطمی خلفاء گامزن رہے۔انہوں نے غیرمسلم مفکرین اور مؤلفین 

پر  کو اپنے تقریبوں میں شمولیت کا شرف بخشا اور انہیں حکومت کے اعلی عہدوں

فائز کیا۔مختصر یہ کہ ان مسلم خلفاء نے تمام تر مذاہب کے فلسفیوں کے لیے اپنا 

دامن وسیع کرکے علم دوست ہونے کا ثبوت پیش کیا۔اگرچہ بعد میں ان غیرمسلموں 

نے اپنے پیش رو مسلم مفکرین کے ساتھ یا ان کی کتابوں کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ 

رے میں آتا ہے بلکہ اسے ظلم درظلم کہنا بے جا یقیناً ناشکری اور بے ادبی کے زم

 نہ ہوگا۔   

اس امر میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے جہاں کہیں علم دیکھا اسے 

اپنی عربی زبان میں منتقل کیا۔انہوں نے مروجہ علوم ریاضی، اخالقیات، طب اور 

اپنایا اور ہر فلکیات کو جس کے پاس بھی پایا تو اسے اپنی گمشدہ چیز گردان کر 

قوم کا بہترین سرمایہ اپنے قبضے میں کرلیا۔اس ضمن میں انہوں نے فلسفہ کا علم 

یونان سے حاصل کیا لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ یہ سارا کا سارا فلسفہ انہوں نے یونان 

جس کے درخت نہایت بار آور  ،سے اخذ کیا بلکہ اس کی مثال ایک تخم کی سی تھی

ے کسی کو انکار نہیں کہ ان کے اثرات سے نہ صرف اور اس س 760ثابت ہوئے

مسلمانوں نے بلکہ چودہ سو سالوں سے دیگر اقوام نے بھی خوب استفادہ 

۔عباسیوں کا پہال دور تخم ریزی کا زمانہ تھا اس کے بعد فصل کاٹنے اور 761کیا

جمع کرنے کا زمانہ شروع ہوا۔جب مختلف اقوام سے علوم کے ترجمے کا کام 

و مسلمانوں نے حقیقی کام کی جانب توجہ کی۔عباسیوں کے چوتھے دور مکمل ہوا ت

میں یہ تمام مروجہ علوم بالد اندلس میں منتقل ہوئے۔اس کا سہرا ابوالحکم عمرو بن 

کے سر ہے جس نے اندلس سے تحصیل علم کے  762عبدالرحٰمن الکرمانی قرطبی

ایک نسخہ اپنے ہمراہ  لیے مشرق کا رخ کیا اور واپسی میں رسائل اخوان الصفا  کا
                                                             

ء، 1987، اردو مترجم ڈاکٹر میرولی محمد، کراچی : نفیس اکیڈمی، تاریخ فالسفۃ االسالممحمد لطفی جمعہ،  760 

 22ص 

 مذکور 761 

 امام زرکلی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں ؛ 762 

م( عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد الكرماني، أبو الحكم: جراح، عالم  1066 – 978ھ = 458 – 368الكرماني )

بالطب والھندسة، من أھل قرطبة رحل إلى المشرق، واشتھروعاد فسكن سرقسطة إلى أن توفي وھو أول من حمل 

 (80: 5، االعالمه معروفة ھنالك ) الزرکلی، رسائل "إخوان الصفاء " إلى االندلس، أتى بھا من المشرق، ولم تكن قبل
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۔اس کے بعد اہل اندلس کو فلسفے سے شغف ہوگیا اور وہ اس کے 763لے گیا

 مطالعے میں مصروف ہوئے۔

اس کے ابتدائی دور میں اندلس کے جن علماء نے دلچسپی ظاہر کی  تو 

چونکہ اس وقت تک یہ بالکل ایک نئی اور انوکھی چیز تھی اس لیے انہیں اس کے 

ں کئی مشکالت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فالسفہ کی زندگی اور حصول اور فروغ می

ان کی ترقی سالطین کے سایہ عاطفت کی محتاج تھی اور اس میں بھی کوئی شک 

نہیں کہ فالسفہ ہمیشہ عوام الناس کے شک اور خاص لوگوں کے حسد کا نشانہ بنے 

                                                             

 جن کے افکار و نطریات تھی،  دسویں صدی عیسوی میں مسلمان فالسفہ کی ایک خفیہ جماعت اخوان الصفا 763 

یں۔ یہ جماعت خفیہ اس لیے تھی کہ اس زمانے میں بعض سیاسی تھیادی طور پر نوفالطونیت پر مبنی بن

مصلحتوں کی بنا پر فلسفیوں اور سائنسدانوں کو شبہے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ علوِم 

عقلیہ یعنی فلسفہ، سائنس، ریاضی وغیرہ کا فروغ ملک و قوم کے لیے خطرے کا باعث ہو گا۔ چنانچہ فلسفی 

 اخوانسائنس دان اپنے علمی مشاغل خفیہ طور پر جاری رکھنے پر مجبور ہوئے۔اخوان الصفا کا پورا نام اور 

تھا۔ اس جماعت نے دار الخالفہ بغداد سے دور بصرے کو اپنی  الوفاء و اهل عدل و ابناء الحمد نال  خُ الصفاء و 

نہیں ملتی۔ ارکان کے نام پوشیدہ رکھے اس جماعت کے ارکان کی مکمل فہرست کہیں ،سرگرمیوں کا مرکز بنایا

حیان اس دور کا ایک ممتاز  تھے۔ ن میں سے چند کے نام ظاہر کر دیےء میں ا973جاتے . حیان التوحیدی نے 

فاضل تھا اور اخوان الصفا کے بعض ارکان کا دوست تھا۔ حیان نے جو نام بتائے ان میں المقدسی، ابو الحسن 

 اعہ شامل ہیں۔علی بن ہارون اور زید بن رف

صفا اہل علم کی جماعت تھی جس کا مقصد زیادہ تر عقلی علوم کا فروغ تھا۔ جماعت عمر کے لاخوان ا

لحاظ سے چار طبقات پر مشتمل تھی۔ پہال طبقہ پندرہ سے تیس سال کے درمیان عمر کے نوجوانوں پر مشتمل 

۔ چالیس سے پچاس کے افراد تھا۔ دوسرے طبقے میں تیس سے چالیس سال کی عمر کے لوگ شامل تھے

تیسرے طبقے میں اور پچاس سے زائد عمر کے اہل علم چوتھے طبقے میں شمار کیے جاتے تھے۔ اخوان کی 

علمی مذاکرے ہوتے اور مختلف طبقوں کے افراد کو ان کی عمر  ۔ھیںمجلسیں عموما بارہ روز بعد منعقد ہوتی ت

کام تفویض کیا جاتا تھا۔ اخوان الصفا کی خواہش تھی کہ اور استعداد کے لحاظ سے مطالعے اور تحقیق کا 

مسلمان علوم عقلیہ کی طرف متوجہ ہوں اور عقلی علوم کی اس روایت سے روگردانی نہ کریں جسے قران نے 

 نے پروان چڑھایا تھا۔ابن سینا اور فارابی ، الکندیقائم کیا تھا اور جسے

ابوالحسن علی بن  اور ابوسلیمان محمدمحفوظ ہیں جو رسائل میں52اخوان الصفا کی مفصل تعلیمات ان 

ہونے کا شرف حاصل  انسائیکلو پیڈیا وغیرہ نے تحریر کیے تھے۔ ان رسائل کو دنیا کی سب سے پہلی ہارون

ہے۔ ان رسائل میں اس دور کے بیشتر علوم اور ان کے اہم نظریات کا ذکر ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے ارکاِن 

ان کا خالصہ ایک جلد میں کیا اور اس کا نام الجامعہ رکھا۔ پھر اس جلد کا مزید خالصہ ایک اخوان الصفا نے 

مختصر رسالے کی شکل میں کیا اور اس کا نام الجامعۃ الجامعہ رکھا۔ انسائیکلو پیڈیا کے رسائل میں اس دور 

طویل بحثیں ہیں۔ جن علوم اور  تک کے تقریباً تمام علوم اور ان کے اہم نظریات کا ذکر ہے اور بعض مقامات پر

:  موضوعات پر رسائِل اخوان الصفا میں اہم معلومات اور مباحثے پیش کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں

ریاضی )علم االعداد(، جیومیٹری، فلکیات، جغرافیہ، موسیقی، نظری اور عملی فنون، اخالقیات، طبیعیات، 

و مکان، آسمان، معدنیات، حقیقِت فطرت، نباتات، حیوانات، جسِم فلسفہ، حقیقِت مادہ، شکل، حرکت، زمان 

انسانی، حواس، زندگی اور موت، لذت اور اذیت، لسانیات، مابعدالطبیعات، نفسیاتی عقلیت، دینیات، نفس، محبت، 

الصفا  حیات بعد ممات، علت و معلول، ایمان، قانوِن ایزدی، نبوت، تشکیِل کائنات اور جادو وغیرہ۔رسائِل اخوان

کی رو سے علم کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو حواِس خمسہ سے حاصل ہوتاہے۔ یہ علم ضروری ہے 

کیونکہ ہمیں اپنے گردوپیش کا علم اسی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جو عقل اور غور و فکر 

ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا وہ علم سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں حواِس خمسہ کی مدد کی 

 ہے جو کسی عالم، بزرگ یا امام سے حاصل ہوتا ہے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D
9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7   accessed 15 July 2019 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7
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متعلق  رہے ہیں۔عوام تو ان کو سخت نظر سے دیکھتے چلے آرہے ہیں۔ان کے

مختلف بدگمانیاں پیدا کرتے، ان کی نسبت مختلف قسم کی باتیں تراشتے اور ایسے 

امور ان کی جانب منسوب کرتے ہیں کہ اگر ان میں کچھ صحیح بھی ہوں تو ان کا 

اکثر حصہ ضرور مصنوعی اور مبالغے پر مبنی ہوتا ہے۔خواص جو ان کے 

کرتے ہیں یا علم کے اس نعمت  مرتبے تک نہیں پہنچتے ان سے کنارہ کشی اختیار

کی وجہ سے ان سے حسد کا شکار ہوجاتے ہیں۔انہی وجوہ کی بنا پر فالسفہ ہمیشہ 

کسی امیر کی مدد کے محتاج رہتے ہیں۔اس لیے جب پہلے پہل فلسفہ اندلس میں 

بلکہ اندلس کے  ،جاپہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس علم کی شدید مخالفت کی

کو اس معاملے میں کئی نامساعد حاالت کا سامنا کرنا پڑا۔اس  مشہور فلسفی ابن رشد

پر مختلف قسم کے فتوے لگائے گئے بلکہ بے بنیاد تہمتوں سے اسے متہم کردیا 

یہاں تک کہ اسے یہودی کہا گیا اور اسی وجہ سے اسے یہودیوں کے گاؤں  ،گیا

کی فلسفیانہ ۔لیکن جونہی وقت گزرتا گیا ابن رشد 765کو جال وطن کیا گیا 764یسانہ

موشگافیاں اندلس کے ہرعام وخاص پر عیاں ہونے لگیں اور اس کی وقعت لوگوں 

کے دلوں میں آنے لگی اور وہ وقت بھی آگیا کہ جب مغرب کا یہ فلسفی امیروں کی 

پناہ طلب کرنے کی بجائے خود اپنی حکمت کے سائے میں عیش وآرام سے زندگی 

س کی اہمیت لوگوں پر آشکارا ہوئی تو اس گزارنے لگا۔جب اس علم کا درجہ اور ا

بلکہ اس کے حامل کو کشور عقل کا  سروں پر بٹھادیا نہ صرف علم کے حاملین کو

جس کے سامنے مشرق ومغرب کے تمام انسان سراطاعت  ،سرتاج سمجھنے لگے

خم کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔مسلمانوں کا یہ سب سے بڑا فلسفی قرون وسطٰی 

جسے حریت فکر کا بانی کہا  ۔اء میں سے وہ مشہور فلسفی تھےکے جلیل القدر حکم

جاتا ہے۔اہل یورپ کی نظر میں اس کی خاص قدر ومنزلت تھی۔انہوں نے اس کو ان 

فالسفہ کے زمرے میں شامل کیا ہے جو اس علم پر عبور رکھتے ہیں۔لی بان نے 

کی اس کی عظمت کی صراحت ان الفاظ میں کی ہے کہ عرب کا وہ فلسفی جس 

ً ابن یورپ  تصنیفات کا اثر پر بہت زیادہ پڑا، وہ مشہور فلسفی ابن رشد ہیں۔عموما

لیکن میری رائے ہے کہ شارح  ،محض ارسطو کا شارح خیال کیا جاتا ہے رشد کو

بہت سارے مسائل مختلفہ میں  نے استاد  پر فوقیت لے گیا ہے۔کیونکہ بعض اوقات اپ

   ۔766اس کی رائے بمدراج ارسطو بہتر ہے

ک طرف ارسطو اور افالطون وغیرہ یونانی فالسفہ کی قابل یں ایفلسفہ م 

کہ دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ان کے دینی ادب کی ، جبستائش فکر تھی

                                                             

، الہور: معجم البلدانکے نام سے جانا جاتا ہے۔ ) برق،  )Lucena (یسانہ؛ قرطبہ کا ایک قصبہ، جو آج کل 764 

 (374، ص 2013الفیصل ناشران، 

 ، تحت ترجمة ابن رشد  الصلةابن بشکوال،  765 

  257، ص تمدن عربگستاؤلی بان،  766 
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فکرتھی۔اس لیے مسلمان مفکرین نے فلسفہ کو ایک نئی جہت عطا کرکے اسے 

آیا لیکن ان کی مسیحی متکلمین کو بھی یہی مسئلہ پیش  صحیح سمت میں پیش کیا۔

وہ ان سب کو  ،الہیات میں مسالک اور باطنی نظریات اکٹھے ہوجانے کی وجہ سے

 جمع کرنے میں کامیاب نہ ہوسکے لیکن ان کے برعکس مسلمان اس مشکل گتھی

سلجھانے میں کامیاب ہوئے۔اور اس کام میں اسپین کے مسلم مفکرین سب سے  کو

حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے  جیسا کہ فلپ۔کے۔حتی خود اس ۔پیشتر تھے

ہیں کہ اسپین میں عربوں کے دا نشور طبقے کا ممتاز ترین کارنامہ فلسفیانہ فکر کا 

اقلیم تھا۔یہاں انہوں نے اپنے مشرقی ہم مذہبوں کے سمجھے ہوئے یونانی فلسفہ کو 

الطینی مغرب میں منتقل کرنے کے سلسلے میں آخری اور سب سے مضبوط کڑی 

یل دی۔انہوں نے عقیدے اور عقل، مذہب اور سائنس کی مفاہمت کروانے کی تشک

کے حوالے سے اپنا حصہ بھی ڈاال۔مسلم مفکرین کے لیے ارسطو مجسم صداقت 

لیکن صداقت کو واحد ہونا چاہیئے  ،تھا، افالطون صداقت تھا، قرآن مجید صداقت تھا

وئی اور یہ کام انہوں نے تھا۔چنانچہ ان تینوں کو ہم آہنگ بنانے کی ضرورت پیدا ہ

خوب انجام دیا۔مسیحی متکلمین کو بھی یہی مسئلہ پیش آیا لیکن ان کی الہیات میں 

مسالک اور باطنی نظریات اکٹھے ہوجانے کی وجہ سے ان کا کام زیادہ مشکل 

ہوگیا۔یونانیوں کے ہاں ترقی پانے واال فلسفہ اور عبرانی پیغمبروں کے ہاں ترقی 

یت پرست مذہب قدیم مغرب اور قدیم مشرق کے بھرپور ترین ترکے پانے واال وحدان

تھے۔قرون وسطٰی میں بغداد اور اندلس کے مسلم مفکرین کو یہ اعزاز حاصل ہے 

کہ انہوں نے فکر کے ان دو دھاروں کو یکجا کیا اور مربوط شکل میں یورپ کو 

ثرات کو دیکھتے ہوئے منتقل کیا۔سائنسی اور فلسفیانہ فکر پر اور بعد کی الہیات پر ا

 ۔767اس کی حصہ داری اولین درجے کی تھی

ا یہ کام یورپ میں ایک نیا میں نئے نظریات میں سے فلسفہ پر کیا گی اندلس 

میں متکلمانہ دور کا آغاز ہوا اور جب  یورپلے کر آیا اور اسی سے  انقالب

مسلمانوں نے اس علم میں خوب ترقی کی تو وہاں کے یہودی اور مسیحی حضرات 

نے بھی اس میں دلچسپی لی اور ان سے خوب استفادہ کیا۔مسلمانان اندلس نے 

فکر  یفلسفیانہ موشگافیوں کو ایسا خوب سلجھایا کہ اہل مغرب نے مجبور ہوکر عرب

ابطے کی بدولت اور قدیم یونانی روایت کے ساتھ نئی روشناسی کے کے ساتھ ر

ذریعے تحریک یافتہ یورپیوں نے تحقیق وفلسفہ میں دلچسپی لی اور ایک خود 

جس کے ثمرات سے آج بھی  ،مختار اور اپنے ہاں نہایت تیز روحیات عقلیہ پیدا کی

                                                             

 461، ص تاریخ عربفلپ کے حتی،   767 
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نظر سے دیکھتے  یورپی لوگ مستفید ہوتے چلے آرہے ہیں اور ابن رشد کو قدر کی

 ۔768ہیں

مسلمانوں کے فلسفے نے مغربی معاشرے میں اور بالخصوص کلیسا کی  

وجود مسیحیت کے حق میں مسلم فلسفے کا صفوں میں ایک فکری بے چینی پیدا کی۔

کیونکہ آٹھویں صدی عیسوی میں جب مسلم  ،بہ لقائے تو کا معاملہ تھا ،عطائے تو

م اور مفتوحہ عالقوں میں بڑے پیمانے پر مملکت کی روز افزوں توسیع، استحکا

قبول اسالم نے ارباب کلیسا کو خوف زدہ کیا تو انہوں نے طے کیا کہ اسال م کی 

بنیادوں پر حملے کیے جائیں۔فلسفہ یونان نے کلیسا کے لیے بہت سارے مسائل پیدا 

کئے تھے۔مسیحی کلیسا میں ان مسائل پر صدیوں بحث جاری رہی تھی اور یہی وہ 

سائل تھے جن کی وجہ سے مسیحیت کئی دھڑوں میں منقسم ہوکر رہ گئی۔ارباب م

کلیسا نے اس موقع پر ان مسائل کا رخ اطمینان سے اسالم کی طرف موڑ دیا۔مسائل 

ذات وصفات ، خالق ومخلوق کا تعلق، جبروقدر اور شروخیر وغیرہ مسائل 

قع کے عین مطابق ابتداً لہذا کلیسا کی تو ۔مسلمانوں کے لیے شروع میں اجبنی تھے

ً خلق قرآن اور جبر وقدر  فلسفے نے عالم اسالم میں بھی انتشار پیدا کیا۔خصوصا

جیسے مسائل اس شدت سے ابھرے کہ ملت اسالمیہ کو جھنجوڑ کر رکھ دیا۔چونکہ 

ان مسائل کا عقائد کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور مسلمان علماء نے ان پر بھرپور توجہ 

کی طرف مجبوراً راغب ہوئے اور فلسفے کے تخریبی پہلووں پر دی اور فلسفے 

قابو پاکر اسے تعمیری انداز دے دیا۔اب فلسفے کی کسوٹی کو تسلیم کرکے اس پر 

کو کسوٹی بنا کر فلسفے کی فضائے بسیط میں  ب کو پرکھا جاتا تھا۔اب وحی الہیمذہ

پرواز شروع کی گئی۔فلسفلے پر مذہب کی گہرائی ایک نیا عنصر تھا جو فکر یونانی 

سے خارج تھا۔اب مسلمانوں نے فلسفے میں روحانیت شریک کرکے اسے نہ صرف 

 نئی وسعتیں دیں بلکہ فلسفے کو دین دشمن کے بجائے اسے دین محافظ بنا دیا۔

وہ فلسفہ تھا جس نے عالم اسالم سے مغرب کا رخ کیا۔جیسا کہ اسالم یہی  

کے ابتداء میں فلسفے نے عالم اسالم کو حیران وپریشان کردیا تھا اسی طرح مغرب 

میں جب مسلمانوں نے فلسفے کی تعلیم دی اور مسیحیت اس سے واقف ہونے لگی 

اں کردیا۔اب یہ دو تو فلسفے نے اپنی سادہ شکل میں ہی مسیحیت کو بھی سرگرد

آتشہ ہوکر حؤاس پر مسلط ہونے لگا۔اس صورتحال کو دیکھ کر ارباب کلیسا کو اس 

لوجی کو تقویت دینے ی اور ضروری ہوگیا تھا۔مسیحی تھیاجانب توجہ دینا اب الزم

اور متبادل نظریات مرتب کرنے کے لیے مسلم فالسفہ کے کارناموں کو الطینی میں 

زالی، رازی اور ابن عربی کلیسا کے لیے مفید نہیں تھے اس منتقل کیا جانے لگا۔غ
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۔جب کہ الکندی، فارابی، ابن سینا اور ابن رشد 769لیے انہیں عمداً نظرانداز کیا گیا

کے افکار کو بڑے اہتمام کے ساتھ الطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔بالخصوص ابن 

فکر مغرب کو مرہون سینا اور ابن رشد ایسے مسلم فلسفی تھے جنہوں نے صدیوں 

منت رکھا۔ان کے فلسفہ کو انہوں نے بنیاد بنا کر فلسفے کی نئی جہت دریافت کی 

اور فلسفے کو ایک نئے انداز میں متعارف کرایا۔یہی وہ بنیاد اور اساس ہے جہاں 

سے مغربی فلسفے کی شروعات ہوتی ہے اور جہاں سے مغرب نے فلسفہ کو اخذ 

 کرکے بام عروج تک پہنچایا۔

مغرب میں اسالمی فلسفے کا اثر مغربی فکر پر عیاں ہے جس کا اعتراف 

بعض مستشرقین نے بھرمال الفاظ میں کیا ہے۔ مسلم اسپین نے قرون وسطٰی کے 

یورپ کی عقلی تاریخ میں روشن ترین ابواب میں سے ایک لکھا ہے۔آٹھویں صدی 

لوگ دنیا بھر  کے وسط اور تیرھویں صدی کے آغاز کے درمیانی عرصہ میں عرب

میں ثقافت اور تہذیب کے مرکزی مشعل بردار تھے۔مزیدبرآں وہ قدیم سائنس اور 

فلسفہ کو بازیاب کرنے، بڑھانے اور اس طریقے سے آگے منتقل کرنے کا وسیلہ 

بنے کہ مغربی یورپ کی نشاۃ ثانیہ ممکن ہوئی۔اس سب میں ہسپانوی اسپین کا حصہ 

کے حتی کا تبصرہ قابل قدر ہے کہ قرون وسطٰی اس ضمن میں فلپ  ۔770بہت بڑا تھا

میں بغداد اور اندلسیہ کے مسلم مفکرین کو یہ ابدی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں فکر 

کے دھاروں کو یکجا کیا اور مربوط شکل میں یورپ کو منتقل کیا۔سائنسی اور 

ری فلسفیانہ فکر پر اور بعد کی الہیات پر اثرات کو دیکھتے ہوئے ان کی حصہ دا

۔یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے مسلمانوں کے اس فلسفیانہ 771اولین درجے کی تھی

تام اور متکلمانہ عہد کا نظریات کو کھلے الفاظ میں مغرب کے تاریک دور کا اخت

 ۔قرار دیا آغاز 

سب سے مشہور مسلمان فلسفی ابن رشد ہے جس کے بارے میں لی بان کہتا  

ہے کہ وہ عرب فلسفی جس کی تصنیفات کا اثر یورپ پر بہت کچھ پڑا ہے مشہور 

ابن رشد ہے۔عموماً ابن رشد کو محض ارسطو کا شارح خیال کرتے ہیں لیکن میری 

ا ہے۔اور بہت سے رائے میں یہ شارح بعض اوقات اپنے استاد پر فوقیت لے گی

مسائل مختلفہ میں اس کی رائے بہ مدراج ارسطو سے بہتر ہے۔اگرچہ ان معنوں 

میں جو اس وقت لیے جاتے ہیں ابن رشد کو آزاد خیال نہ کہیں لیکن فی الواقع بعض 

۔یورپ میں ابن رشد کے فلسفہ کی بات 772مسائل میں اس کا خیال بہت کچھ آزاد ہے

ہوگا کہ اس حوالے سے تین دور ہیں۔پہلے دور میں  کی جائے تو یوں کہنا مناسب
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صرف ابن رشد کی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔دوسرے دور میں ابن رشد کی 

فلسفیانہ علمیت کو تسلیم کیا گیا اور ابن رشد کے بے شمار عقیدت مند بننے 

لگے۔کچھ علماء ابن رشد کی کتابوں کی تشریح وتعبیر لکھنے لگے۔اس حوالے سے 

قلدوں کو ملحد کام جامعہ پیڈوا کے پروفیسروں نے کیا تھا۔ابن رشد کے مزیادہ تر 

کیونکہ یہ آزاد خیال معجزوں کا انکار کرتے تھے اور  گال اور کافر قرار دیا جانے

یہ باتیں عیسائی پادریوں کو اس لیے پسند نہ تھیں کہ فلسفیانہ تعلیمات بائبل کی 

ے کہ ایسے فلسفیانہ افکار براہ راست تعلیمات سے متصادم تھیں۔پادری سمجھتے تھ

مذہب پر حملہ ہے۔ابن رشد کے یورپ میں فلسفے کا تیسرا دور اس کی تصنیفات کو 

 ۔773سترھویں صدی میں دوبارہ دریافت کرکے ان کی اشاعت تک ہے

چودھویں صدی عیسوی کے آخری عشرے میں یورپ میں فلسفہ کا ایک نیا 

 ،لیے فلسفیوں نے اپنا بہت کچھ قربان کیا تھا اس نہج پر پہنچنے کے ۔دور شروع ہوا

لیکن اب بھی کسی حد تک یورپ کے علمی حلقے دو گروہوں میں منقسم تھے۔ایک 

وہ طبقہ تھا جو ارسطو، ابن رشد اور عربی فلسفہ کا حامی تھا اور دوسرا طبقہ اس 

 کا مخالف تھا۔اسی دور میں مسیحیت میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو پروٹسٹنٹ

کہالیا۔دراصل یہ فرقہ دونوں مکتبہ فکر کے علماء میں اصالح کرنا چاہتا تھا تاکہ 

فلسفہ اور مذہب سے الگ الگ مفید کام لیے جائیں۔چودھویں صدی میں جب 

تو وہاں کے علماء اور فالسفر اٹلی  ،بازنطینی حکومت پر ترکوں نے حملے کیے

بھی لے گئے۔اہل یورپ نے کی جانب ہجرت کرگئے اور اپنے ساتھ علمی کتابیں 

اس طرح رفتہ رفتہ  ،ایک نیا مؤقف اپنایا کہ فلسفے کے اصل بانی تو یورپی ہیں

عرب مفکرین اور فالسفہ کو نظرانداز کردیا گیا۔اب عربی زبان کے بجائے یونانی 

 ۔774اور الطینی زبانوں میں فلسفہ پڑھایا جانے لگا

ان میں ترجمہ ہوا جس کا ابن رشد کی کتابوں کا سب سے پہلے الطینی زب 

کیونکہ بقول رینان یہی پہال شخص تھا جس ،سہرا میکائیل اسکاٹ کے سر جاتا ہے  

نے سب سے پہلے الطینی اقوام میں ابن رشد کا تعارف کرایا اور ان کی فلسفی 

 ً ء کا زمانہ تھا۔ راجربیکن کے بیان کے 1217کتابوں کا ترجمہ کیا اور یہ تقریبا

ء میں فلسفہ الہیات کے نصاب میں داخل کیے گئے 1230 مطابق یہی تراجم

۔تاہم ابن رشد کی کتابوں کے سب سےپہلے تراجم عبرانی میں ہوئے کیونکہ 775تھے

ابن رشد کے شاگرد یوسف بن یہود نے اس فلسفہ کو اپنے استاد سے پایا اور اسے 

عرب  فلسفہکے بولنے والے تمام تر یہودی  اپنی مذہبی زبان میں منتقل کیا۔اس زبان
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تبھی تو رینان کو ولیم ڈادون کے حوالے سے لکھنا پڑا کہ جتنے ۔کے زیراثر تھے 

بھی یہودی )اندلس میں ( عربوں کی حکومت میں تھے ان میں سے ایک بھی ایسا 

کا اثر نہیں تھا جو دین ابراہیمؑی پر قائم رہا ہو یا جس پر عربوں کی یا ان کے فالسفہ 

 ۔ 776نہ پڑا ہو

امام قفطی فرماتے ہیں کہ ابن رشد کے شاگردوں میں مسلمانوں کے عالوہ 

عیسائی اور یہودی بھی شامل تھے۔یہی وجہ تھی کہ اندلس میں یہودی فالسفہ کی 

۔اندلس کے یہودیوں نے بھی علوم عقلیہ خاص کر علم فلسفہ 777ایک بڑی تعداد تھی

ء( کے 1204ہودیوں میں موسٰی بن میمون)م میں گہری دلچسپی لی۔اندلس کے ی

۔موسٰی بن میمون نے ابن 778بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی  ابن رشد کا شاگرد تھا

رشد کی تصانیف کی شرحیں لکھیں۔تاہم یہ بات یہود کی دینی مجلس کو ناگوار 

۔لیکن موسٰی بن میمون کے 779گزری اور انہوں نے اس کی تمام کتابیں جالدیں

یوسف بن یحیٰی نے ابن رشد کے فلسفے کے دروس جاری رکھے۔اور یوں شاگرد 

فلسفہ ابن رشد یہودیوں میں رچ بس گیا۔مہدین کے دور حکومت میں اندلس کے 

 ،حاالت زیادہ بگڑ گئے تو اندلس کے بہت سارے یہودی خاندان یورپ منتقل ہوئے

بہت سارے یہودی جو اپنے ساتھ ابن رشد کے فلسفے کو بھی ساتھ لے کر گئے۔وہاں 

علماء نے ابن رشد کے فلسفہ کی تصانیف کے عبرانی تراجم کیے۔جن یہودی علماء 

نے ابن رشد کے فلسفے کے تراجم کیے ان میں ابن طیبون بہت زیادہ مشہور 

ہے۔اس کے بعد شموئل بن طیبون، یحیٰی بن سالما، ابن یوسف بن فافورا، جرسن بن 

ن بن یوسف، ابن اسحاق، یحیٰی بن مامون، موسٰی سلیمان، یعقوب بن ابی مریم، سلما

بن جرسن ر الوی بن جرسن قابل ذکر ہیں۔ ابن طابورا، سلمان بن موسٰی الغوری او

کے دور میں تو ابن رشد اس قدر معروف ہوگیا تھا کہ یہودی ارسطو وغیرہ کو تو 

حیں بالکل بھول گئے تھے اور ہر یہودی عالم فلسفی ابن رشد کی تصنیفات پر شر

 ۔780اور تفسیریں لکھنا قابل فخر سمجھتا تھا

سوال یہ ہے کہ چونکہ عربی زبان اندلس میں ایک مادری زبان کی حیثیت 

حتی کہ یہودی علماء اور مسیحی بشپ بھی عربی میں قصیدہ گوئی کیا  ،رکھتی تھی 
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کرتے تھے اور اسی عربی میں غیر مسلم بھی تعلیم حاصل کرتے تھے تو ایسے 

می کتابوں  خاص کر فلسفہ کو عربی سے عبرانی میں منتقل کرنے کی کیا میں  اسال

ضرورت تھی؟ یہ سچ ہے کہ اسالمی اسپین کی علمی زبان عربی تھی اس لیے وہاں 

عربی میں سے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی 

لیکن جب  ۔تھےتھی بلکہ وہاں یہودی بھی عربی زبان میں تصنیف وتالیف کرتے 

یہودیوں کا علمی مرکز فرانس اور مسیحی اسپین میں منتقل ہوگیا تو اس وقت یہ 

ضرورت محسوس ہونے لگی کہ عربی کتابوں کا ترجمہ کسی اور زبان میں کیا 

دومتضاد  میں چنانچہ اب اس وقت سے یورپ کے یہودیوں کی علمی تاریخ۔جائے 

 انقالب پیدا ہوئے؛

ابن رشد میں بالکل ضم ہوگیا۔ابن  ، فلسفہیہودیوں کا فلسفہایک طرف تو  ۔1

ہ عربی فلسفہ سے کسی قدر جبرول اور ابن میمون تک پھر بھی یہودیوں کا فلسف

لیکن فرانس اور مسیحی اسپین میں جو فالسفہ پیدا ہوئے، وہ ابن رشد کے الگ تھا، 

 ہی مقلد تھے۔

کے زندہ کرنے کا خیال پیدا  دوسری طرف یہودیوں کو اپنی قدیم مردہ زبان ۔2

ہوا حاالنکہ اب تک یہاں کی علمی زبان عربی تھی تاہم فرانس اور مسیحی اسپین 

لک کی مستعمل زبان کو اختیار بجائے اس کے کہ وہ ان مما ،میں آباد ہونے کے

اس واقعہ سے جو  برانی میں تصنیف وتالیف کرنے لگے۔،اپنی قومی زبان عکرتے

ا وہ یہ تھا کہ یہودیوں نےاندلس کا سارا علمی ذخیرہ عربی سے بڑا انقالب پیدا ہو

چھین کر عبرانی میں منتقل کرلیا۔ خاص کر ابن رشد کی صورت تو ایسی بدل گئی 

 ۔کہ اب یورپ میں اتنا مشہور کیا کہ ارسطو کا نام بھی اس کے آگے ماند پڑگیا

ی نگاہوں سے چنانچہ یورپ کے عبرانیوں میں اب تک ابن رشد کو خاص وقعت ک

دیکھا جاتا ہے۔یہ عبرانی تراجم اب بھی یورپ کے کتب خانوں میں اس کثرت کے 

ساتھ موجود ہیں کہ اصل زبان عربی سے بالکل بے نیاز ہوکر صرف انہیں کے 

ذریعہ عربی فلسفہ کی ایک طویل تاریخ مرتب ہوسکتی ہے، بالخصوص اب اس بات 

مطالعہ کرنا چاہتا ہو تو اسے عربی کی ضرورت پڑگئی کہ اگر کوئی ابن رشد کا 

کے بجائے عبرانی کو سیکھنا چاہیئے کیونکہ ابن رشد اب کے وقت میں عربی کے 

۔ابن رشد کی کتابوں کے جو تراجم کئے 781بجائے عبرانی ادب میں زیادہ محفوظ ہے

وہ بقول رینان اس قدر سطحی تھے جنہیں ترجمہ کہنا بھی درست نہیں کیونکہ  ،گئے

رت سے استعمال کئے گئے ہیں کے بجائے اصل عبرانی الفاظ اس کث عبرانیسادہ 

کہ ترجمہ کی شان بالکل جاتی رہی ہے اور کہیں کہیں عربی الفاظ کے مقابل 

عبرانی الفاظ بے سوچے سمجھے الکر رکھ دیے ہیں جس سے ترجمہ بالکل غلط 
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ار کردی  ہوگیا ہے۔اکثر جگہوں پر عربی صرفی ونحوی تصریفات کی یوں بھرم

کردی گئی ہے کہ پڑھنے واال  یہ سمجھتا ہے کہ وہ عربی کتاب پڑھ رہا ہے۔بعض 

کتابوں کے ترجمے مثالً تلخیص کتاب الخطابۃ، تلخیص کتاب الشعر، شرح 

 ۔  782جمہوریت اور تہافۃ التہافۃ مترجمین نے اپنے نام سے مشہور کردیے ہیں

کا فلسفہ رائج تھا جس  اسالمی فتوحات کے پیش تر یہودیوں میں ایک طرح

کو فلسفہ قبالہ کہتے ہیں اس کی ماہیت یونانی فلسفہ سے بالکل مختلف تھی لیکن 

یعنی ان کے  ،معلومات وحی والہام اور مذہبی روایات تھے ائعیہودی فالسفہ کے ذر

معلومات کی انتہا یا تو خود تورات ہوتی تھی یا علمائے سلف کے اقوال وروایات پر 

فالسفہ اس بات کی کوشش ضرور کرتے تھے کہ عقل سے حاصل اور گو بعض 

کردہ معلومات کی آمیزش مذہبی روایات سے نہ ہونے پائے لیکن اول تو اس احتیاط 

کا استعمال کم ہوتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو امور محض عقل سے دریافت 

تھے اور ہوسکتے تھے،ان پر وہ بجائے عقلی دالئل کے مذہب سے استدالل کرتے 

 ۔783عجیب وغریب تشبیہ واستعارہ کے پیرایہ میں ان کو ادا کرتے تھے

فلپ کے حتی نے ابن رشد کو عظیم ترین مسلم فلسفی، ماہر فلکیات، طبیب  

اور ارسطوئی مفسر جیسے القابات سے یاد کیا ہے۔طب میں ابن رشد کا سب سے 

لیکن فلسفی اور  ،تھی ب"انسائیکلو پیڈیائی قسم کی کتاب "الکلیات فی الطبڑا کام 

چھپالیا۔اس کی فلسفیانہ تصنیف "تہافۃ  مفسر ابن رشد نے طبیب ابن رشد کو بالکل

کا جواب تھی۔ابن رشد  "تہافۃ الفالسفۃ"قلیت کے خالف الغزالی کی تصنیف ع التہافۃ"

مسلم دنیا میں اسی کتاب کی وجہ سے مشہور ہے تاہم یہودی اور مسیحی دنیاؤں میں 

وہ بنیادی طور پر ارسطو کے مفسر کی حیثیت میں جانا جاتا تھا۔یاد رکھنا چاہیئے 

کہ قرون وسطٰی کا مفسر ایک مصنف تھا جس نے کچھ سابق تحریروں کو بطور 

بیک گراؤنڈ اور ضابطہ عمل استعمال کرتے ہوئے ایک سائنسی یا فلسفیانہ تحریر 

 ۔784کی تھی

انس میں بمقام برتیا نیا ایک مصلح بارھویں صدی عیسوی کے اواخر میں فر 

مفکر پیدا ہوا جس کا نام اموری البنیادی تھا، اس کا ایک دوست بھی تھا جس کا نام 

جس کی وجہ  ۔داؤد الدیناتی تھا۔ان دونوں نے کلیسائی تعلیم کی مخالفت شروع کی

سے وہ مورد عتاب ٹھہرے۔ان کے پیروکاروں پر مقدمہ چالیا گیا اور وہ زندہ 

لیکن قرون وسطٰی میں کلیسا  ،ئے گئے۔مصلحین جان بچاکر کہیں بھاگ نکلےجالد

کا اقتدار زوروں پر تھا۔اہل کلیسا اپنے معامالت میں بہت صبر اور احتیاط سے کام 
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اس کے بعد ان  ۔چنانچہ وہ ان دونوں کی موت کی تاک میں لگے رہے ۔لیتے تھے

کر جالیا گیا تاکہ ایمان داروں  نکالھاڑ کر ان کی الشوں کو باہر دونوں کی قبریں اک

کو عبرت ہو۔اس کے بعد اہل کلیسا پر یہ امر واضح ہوگیا کہ ان تمام آفتوں کا اصلی 

سبب ارسطو کا فلسفہ ہے جس کی شرح ابن رشد نے کی ہے۔پس انہوں نے پیرس 

ء میں ایک دینی مجلس قائم کی جس نے فلسفہ ارسطو اور ابن رشد کے 1209میں 

ء میں اسقف باریس نے ابن رشد کو 1269مطالعہ پر پابندی لگادی۔ شروحات کے

 ۔785مورد الزام قراردیتے ہوئے فلسفے پر حملہ کیا اوراس پر لعنت وتکفیر کی

چودھویں صدی عیسوی کے اواخر تک ابن رشد کا فلسفہ تمام یورپ میں  

ا ہوا جو پھیل گیا تھا اسی زمانہ میں مشہور فلسفی الدی بن جرسن نامی یہودی پید

یورپ میں لیون افریقی سے مشہور ہے، اس نے ابن رشد کے فلسفہ کی وہی خدمت 

۔چنانچہ اس کے 786کی جو اس سے پہلے ابن رشد نے ارسطو کے فلسفہ کی تھی

پیش کردہ ابن رشد کے فلسفے کے خالصے اس قدر مقبول ہوئے کہ ان خالصوں 

ی تھیں۔یہ فلسفی موسٰی سے الگ ابن رشد کی اصل تصنیفات مشکل سے دستیاب ہوت

جو مادہ کے قدیم ہونے کا قائل تھا اور تخلیق  ۔آزاد خیال تھا زیادہ بن میمون سے بھی

کا انکار کرتا تھا اور نبوت کے متعلق اس کا  عقیدہ تھا کہ یہ انسانی قوت میں سے 

ایک قوت کا نام ہے۔لیون کے دور میں یہودی لوگ ارسطو کو بھول کر ابن رشد کی 

داری کرنے لگے۔اسی دور میں ابن رشد کی تمام  تر کتابوں کی شروحات اور تابع 

 ۔ 787خالصے لکھے گئے جو یہودیوں میں ایک عرصہ تک مقبول رہے

تاہم پھر  ،پندرھویں صدی عیسوی میں گرچہ فلسفہ الہیات کا زوال شروع ہوا 

اری تھا ، شروحات اور خالصوں کا مطالعہ جاس زمانہ میں ابن رشد کی کتابیں بھی

۔فلسفی ایلی غل میڈیگو یہودیوں میں فلسفہ ابن رشد کا آخری فلسفی ہوگزرا ہے۔اس 

کے بعد سولہویں صدی عیسوی میں  یہود کے مذہبی علماء نے یہ دیکھا کہ فلسفہ 

تو انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں فلسفہ کی  ۔مذہب کو تباہ کرنے کا سبب بن رہا ہے

مخالفت شروع کی۔چنانچہ یوسف البوابراہیم اور اسحاق ابرانویل وغیرہ اکابر یہود 

جس نے فلسفہ کے مقابل میں عقلی دالئل سے  ،کی سرکردگی میں ایک گروہ پیدا ہوا

اب ء میں امام غزالی کی کت1538مذہب کی حمایت کی اور ابی موسٰی المشینو نے 

۔اس رشد کے فلسفہ کی مخالفت مقصود تھیتہافۃ الفالسفہ شائع کردی جس سے ابن 

مذہبی تحریک کے عالوہ بعض دیگر اسباب کی بنا پر اس دور میں افالطون کا 

کیونکہ یہودیوں میں افالطون کے  ۔ فلسفہ ارسطو کے فلسفہ کی جگہ لینے لگا تھا
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اس لیے یہودیوں میں  ۔یادہ مشابہت تھیفلسفہ کو یہودیوں کے قدیم فلسفہ قبالہ سے ز

 ۔788اس فلسفہ کا رواج ہونے لگا

یہودیوں کی دیکھا دیکھی عیسائیوں نے بھی ابن رشد سمیت دیگر کتابوں کے 

تراجم کرنے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ بارھویں اور تیرھویں صدی عیسوی میں عموماً 

عرصہ کے بعد جب  اصل عربی سے الطینی میں ترجمہ کیا جاتا تھا لیکن کچھ

تو اس وقت سے  ،یہودیوں نے عربی خزانہ سے عبرانی زبان کو ماال مال کرلیا

عبرانی زبان سے ترجمے کیے جانے لگے۔چودھویں صدی عیسوی ابن سینا اور 

ابن رشد کی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور پندرھویں صدی عیسوی تو گویا ابن رشد 

فریڈریک دوم کے دور میں عربی کتابوں  کے عروج کا نصف النہار تھی۔شاِہ جرمن

کا ترجمہ نہایت تیزی سے شروع ہوا۔یہ بادشاہ علم پرور اور فلسفہ عرب کا مداح 

اس کے ساتھ اسے کلیسا سے  ۔تھا۔خود بھی عربی زبان نہایت شستہ بولتا تھا

بدعقیدگی تھی اس لیے کہتا تھا کہ چرچ کا سنگ بنیاد افالس کی حالت میں رکھا گیا 

اور اس لیے ابتداء میں بزرگوں سے مسیحی دنیا کبھی خالی نہ رہتی تھی۔اب  تھا

کسب مال کی خواہش نے چرچ اور اس کے ارکان کو قلبی نجاست میں مبتال کررکھا 

لسفیانہ بحث مباحثہ جو ف ،۔اس کی محفل میں ہروقت مسلمان علماء رہتے تھے789ہے

۔اس نے سسلی میں اتھ اکرتسفے کی حمایت کھل کر عرب فل کرتے تھے ۔ شاہ خود

کتب خانہ قائم کیا اور ارسطو، بطلیموس اور ابن رشد کی کتابوں کے ترجمے پر 

اسی طرح بمقام نیپلز ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا  ۔یہودی علماء کو مقرر کیا

 ۔790اور دور دور سے اس میں عربی داں فضالء جمع کیے

وں نے اس کے فلسفہ کی اشاعت گرچہ ابن رشد کی وفات ہی کے بعد یہودی 

ء کے بعد 1230شروع کردی تاہم مسیحی یورپ میں اس کی شہرت کی ابتداء 

شروع ہوئی جب میکال اسکاٹ اور ہرمیس نے ابن رشد کی بعض کتابوں کے 

الطینی ترجمے کئے۔تاہم اس کو ترقی فریڈرک کے دور میں ملی، موسیو رینان کے 

میں عرب فلسفہ بالخصوص ابن رشد کے مطابق فریڈرک نے اپنے دور حکومت 

لیکن اس دوران وہاں کے مسیحی حضرات برابر اس کی  ۔فلسفے کو کافی ترقی دی

مخالفت کرتے رہے اور آخر کار وہ اس میں کامیاب ہوگئے اور وہ مسیحی جو اس 

کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑگئے تھے، اس کی موت پر خوش ہوگئے۔جب 

ٹ نے سسلی کے پادریوں کے روبرو تقریر کرتے ہوئے اپنی وہ مرا تو پوپ انوسن

خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ آسمان وزمین کے لیے مسرت کی گھڑی ہے 
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کیونکہ جس طوفان بال میں اہل جہاں پھنس گئے تھے اس سے مسیحی دنیا نے آج 

 ۔791نجات حاصل کرلیا

فلسفہ مدرسیہ  یورپ میں فلسفہ ابن رشد کی اشاعت کی تاریخ درحقیقت 

(Scholastic Philosophy)  کی تاریخ ہے۔فلسفہ مدرسیہ تقریباً چھ سات صدیوں

۔ یورپ میں چند صدیوں یعنی ابن رشد کے دور کو 792تک برسراقتدار رہا ہے

مستثنی کرکے فلسفہ ابن رشد کی اشاعت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ فلسفہ مدرسیہ 

دور ہے جب یورپ بزعم خویش خود  کی تاریخ کے اندر شامل ہے گویا یہ وہ

مجربات وکلیات، دینیات اور مابعد الطبیعیات کے الینحل عقدوں کے سلجھانے میں 

مشغول اور اس بات پر نازاں تھا کہ خالص ذہنی قضایائے عامہ کے ذریعے وہ 

 ۔793مذہب اور فلسفہ کے پیچیدہ مسائل حل کرسکے

ہ مسلمانان اندلس میں سے ابن رشد کے بارے میں ایس پی اسکاٹ کہتا ہے ک 

جو فلسفہ طبیعیات میں اپنی قابلیت  ۔زیادہ ممتاز اور مشہور ترین آدمی ابن رشد ہیں

فائقہ کی وجہ سے استاد الکل مانے جاتے ہیں۔ان کی زندگی کا زیادہ حصہ بارہویں 

صدی میں گزرا ہے۔۔۔ان کا فلسفہ ابھی تک تازہ ہے۔۔ان کی براعت علم سے یورپ 

بھر کی عقل حیران رہ گئی۔فلسفہ ارسطو کی جو شروح انہوں نے کی ہیں، وہ ان 

دوں اور مداحوں کے نزدیک متن سے بہت بڑھی ہیں۔حاالنکہ ارسطو کے شاگر

مسلمہ طور پر مشائین کا سرگروہ اور عقل اول ہے۔۔۔۔۔یہودیوں نے مسلمانوں کے 

اور علوم کے ساتھ ان نظریوں کو فرانس اوراٹلی کے راستے سے یورپ میں 

ا کی یونیورسٹیاں پھیالیا۔یہی یورپ کی ذہنی ترقی کا بنیادی پتھر ہے۔پیرس اور پیڈو

چودھویں صدی سے سولہویں صدی تک جہاں منبع علوم تھیں، وہاں مرکز کفر 

وضالل بھی رہی ہیں۔۔۔۔۔یہ نہ سمجھنا چاہیئے کہ سرزمین اندلس نے یہی ایک جوہر 

یعنی ابن رشد پیدا کیا تھا، نہیں بلکہ سلیمان بن برائیل، ابن طفیل، ابن زہر وغیرہ 

یاقت میں ان کے برابر تھے بلکہ استقامت دالئل وبراہین لوگ بھی نہ صرف علمی ل

ناطقہ میں ان سے کسی طرح بھی کم نہ تھے۔۔فرانسسکی راہب، الگزینڈر ڈی ہیلس 

وغیرہ لوگوں نے ان سے کافی سیکھا۔سیودنز ال نے ابن رشد کو جوہر الہوتی کہا 

ان کا قیام ودوام،  ہے۔۔۔۔۔ابن رشد کی تعلیمات کا عوام وخواص میں تسلیم کرلیا جانا،

ملکی عدالت کی ان کے متبعین سے ہرکلیسا کے منبر سے ان کی مخالفت، ہر 

شمنی، ہر دینی کونسل کا ان کو احترام مطلق قرار دینا ہی اس امر کی کافی دلیل د

حال کی ہے کہ بے چارے کلیسا کی قوت وعظمت ہرجگہ زائل ہورہی تھی۔۔۔۔۔زمانہ 

                                                             

 162-161، ص ابن رشد وفلسفہ ابن رشدموسیو رینان،  791 

شارلیمن کے عہد حکومت کے بعد نشاۃ جدیدہ تک یورپ میں جس قدر علمی لٹریچر پیدا ہوا ہے اس کا نام  792 

 فلسفہ مدرسیہ رکھا گیا ہے۔

  321، ص  ابن رشدمحمد یونس انصاری،  793 
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ویں صدی کے سب سے بڑے عربی فلسفی ابن رشد کا سائنس کا یہ اصول اسی بارھ

ہر امر کو مشکوک سمجھو اور ہر قسم تحقیقات میں انصاف کو "قائم کردہ ہے کہ 

 794"مدنظر رکھو

قیادت ء( کی 1284پیرس یونیورسٹی کے پروفیسر ساغر برابنٹ )م

کی داغ بیل ڈالی گئی۔   (Latin Averroism)میں الطینی ابن رشدیت 

جہاں ارسطو اور ابن رشد کے فلسفیانہ افکار کی آمیزش نے مغرب کو 

ء( مشرق سے زیادہ 1198-ء 1126ابن رشد) ۔795نئے فلسفہ سے روشناس کیا

مغرب اور مغربی فکر سے تعلق رکھتا ہے۔اطالیہ میں اس کا اثر سولہویں صدی 

 (Achilini and pomponazzi)نازی تک باقی رہا اور یہی اثر اشیلینی اور پیمیو

کی تجرباتی سائنس کی ابتداء تک "ابن  ۔عصر حاضر796نزاعوں کا باعث ہوا

کو یورپی فکر میں ایک زندہ محرک کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ الطینی  رشدیت"

حاالنکہ عربی میں  ۔زبان نے ابن رشد کی ایک سے زیادہ کتابیں محفوظ رکھی ہیں

یہ کتابیں ناپید ہوچکی ہیں۔ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب ابن رشد کی کتابیں مغرب 

گو اسالم میں ابن ۔کے چوٹی کے عالموں کی توجہ اپنی طرف منعطف رکھتی تھیں 

 ۔797رشد کو کبھی بھی اس کا درجہ حاصل نہیں ہوا

ر آتی ہے وہ ذہنی ابن رشد اور سینٹ تھامس کےنقاط نظر میں یکسانیت نظ 

اتحاد وخیال سے بڑھ کر محسوس ہوتی ہے۔مثالً موقع ومحل پر دلیل پیش کرنے کا 

اس فلسفہ کے نتائج پر  کا عزم، قدماء کے فلسفہ سے استفادہ اور آنے والی صدیوں

جس تنقید کی متقاضی تھیں بعض اوقات ان کا پیش کرنا، تصوف اور عقلیت نے 

ی جڑ کاٹ رکھی تھی، کے مسئلہ میں ایک درمیانی ادیان منزلہ کے عقیدے ہی ک

راستہ اختیار کرلینا وغیرہ مقاصد اور محرکات مسیحی حکیم سینٹ تھامس اور 

اسالمی مفکر ابن رشد میں مشترک تھے۔دونوں کو ایک ہی گوشے سےمخالفت کا 

سامنا کرنا پڑا اور یہ جماعت تھی و الہیاتی مسائل پر مشائی یا ارسطاطالیسی 

ات کے انطباق کی مخالفت تھی۔مسیحی حکیم سینٹ تھامس نے عقل وعقیدے نظری

کے موضوع پر جو مشہور ابواب لکھے ہیں ان میں وحی کے ذریعہ منکشف شدہ 

واب اندلسی اسرارالہیہ کے درک میں عقل کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ان کا ج

دونوں کے نزدیک میں مل جاتا ہے۔ان  حکیم ابن رشد کے پاس "الدفاع عن حیاتہ"
                                                             

794 S.P Scott, History of Spain, 3: 306-309 
795 Mazhar ul Haq p.442  

اسالمی فلسفہ " اردو مترجم سید مبارزالدین رفعت بنام "فالسفی اینڈ تهیالوی" پروفیسر آلفرڈ گل، مقالہ بنام 796 

، 82: 2ء ، 1958رسالہ معارف اعظم گڑھ ہند، بابت ماہ اگست " اور دینیات کا یورپی فلسفہ اور دینیات پر اثر

 117ص 

ا کہ فلسفہ حق ہے اور جس کی بڑی وجہ ابن رشد کا بعض عقائد کے متعلق منتازع بیان تھا۔مثالً وہ کہتا تھ 797 

 الہامی مذاہب باطل ہیں وغیرہ وغیرہ۔۔
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اور فلسفہ کے درمیان اختالف ناقابل  ہتیب انجیل اور قرآن مجید حق منزلعلی التر

جہاں کہیں بھی حقائق منزلہ اور حقائق فلسفہ میں بظاہر نظر تضاد آتا  ۔تصور ہے

ہے، وہ تضاد نہیں بلکہ قاری کی غلط تفسیر ہے، نص کے سیدھے سادے اور لغوی 

وتے، خاص طور پر خدا کو آدمی کی صورت میں پیش معنی ہمیشہ درست نہیں ہ

کوشش کرنا۔سینٹ تھامس صدا ایسے  رنے کی غیر معقولی یا ان کے ہاں "معقولی"ک

جو اس کے نتائج سےمتعارض نظر آتے، اس کی اصل  ،نصوص کی تاویل کرتا رہا

وجہ یہ تھی کہ وہ خود مستند تمثیلی تعبیروں سے کام لیتا تھا، اور چونکہ ان کےہاں 

لیکن صرف کلیسا  ۔کتاب مقدس ہی اس بات کی ضامن ہے کہ فالں عقیدہ درست ہے

 ہی کو اس کا فیصلہ کرنےکا حق حاصل تھا کہ کتاب مقدس کی کسی نص کی کس

طرح تاویل کی جائے۔لیکن چونکہ ابن رشد کو اتنی آزادی حاصل نہیں تھی اس لیے 

اس نے پہلے تو اپنی حد میں رہنےکی کوشش کی لیکن پھر وہ گیا جہاں تک وہ دور 

جاسکتا تھا اور اسی وجہ سے اس پر زندقیت کا فتوٰی لگ گیا تھا۔اس نے جہاں 

عنی ترک کردینا ضروری سمجھا، تمثیلی تاویل ناگزیر تھی اور نص کے سیدھے م

ے اہل تھے دہ مخفی فلسفیانہ معنی کے ادراک کیا جو لوگ فلسفہ اور اس میں پوشی

 کے اور یہ صالحیت نہیں رکھتے تھے، اور جس سے  اگر کہا جائے کہ نص قرآنی

لغوی معنی درست نہیں تو اس کا ایمان تباہ ہوجائے، ایسی صورتوں سے عہدہ برآ 

ن رشد نے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔بعض معتزلوں کے جواب ہونے کے لئے اب

میں اس نے اس سے انکار کیا ہے کہ اجماع یعنی اسالم میں وہ نقطہ نظر جیسے 

شہ حجت ہے۔اگر یہ بحث اٹھائی یسب لوگوں نے ہرجگہ اور ہمیشہ تسلیم کیا ہو، ہم

اور  جائےکہ بعض تاویل پر بھی متفق ہیں تو ایک نص پر ایک اصول کا اطالق

دوسری پر دوسرے کا اطالق درست نہیں۔ابن رشد اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اگر 

اہل دینیات کسی نص کی تاویل متعین کربھی دیں تو ان کا ایسا کرنا جائز نہ ہوگا 

البتہ اگر اس طرح کے ظن کی گنجائش ہوتو جائز ہوگا۔ابن رشد کا خیال ہے کہ بہت 

گا کہ کسی  ہو میں بھی یہ کہنا ممکن نہہی محدود صورتوں کے سوا کسی عہد 

مسئلہ پر تمام علماء متفق ہیں۔مسیحی حضرات میں ابن رشد کے حامل فلسفیوں یعنی 

 ۔کو مشائی مطالعات میں اپنے استادوں کی سی آزادی حاصل نہ تھی" ابن رشدیوں"

اس لیے ان لوگوں نے ابن رشد کے نظریات میں بہت سے خرافات اپنی طرف سے 

ے۔ابن رشد نے کہا تھا کہ قرآنی تاویل کا فن عوام الناس کے بس کی بات بڑھادی

اس  سے بہتر یہی ہے کہ انہیں اپنی خام خیالیوں پر ہی قائم رہنے دیا  ۔نہیں

جائے۔البتہ فلسفی کو عقل کی روشنی میں اس نص مقدس کی تاویل کی اجازت ہونی 

ایسی صورت میں قرآن کے الفاظ اور تعلیم یافتہ لوگوں کے عقائد میں تضاد  ۔چاہیئے

پیدا ہوجائے گا لیکن ایسا تضاد اس دلیرانہ نظریہ کو متسند نہیں بنا سکتا کہ ایمان 



232 
 

تسلیم نہیں مطالبہ کرتا ہے جس کو عقل صحیح  ایسے دعوؤں پر یقین کرنے کا

ینی ترجموں ہی نے دہری حقیقت کرسکتی۔ابن رشد کے ناقص اور غیر مستند الط

کےنظریہ کے مصنف ہونے کی ذمہ داری عربوں کے سر ڈال دی ہے کیونکہ 

ً اور مجاز  مترجم اکثر ایسے الفاظ کے اصطالحی معنی سے ناشنا تھے جو تشبیہا

کے طور پر استعمال کیے گئے تھے۔مجاز، تشبیہ یا مثال کے معنی حقیقت سے الگ 

ے جاتے تھے، ابن رشد نے مجازی تاویل کے جواز کا افسانے کے لئے استعمال کئ

میں  فتوٰی دے کر دین سے انحراف کیا کیونکہ مسلمانوں نے ان نصوص کے بارے

ابن رشد ایک ایسے اصول کا انطباق کر رہا تھا جو اس نے بطور مثال چنے ہیں، 

 ۔798جو نصرانیت اور اسالم میں ابتداء ہی سے موجود تھا

ت اور ابن رشد کے فکر میں بہت سی مشابہتیں ہیں ان دینیا کے سینٹ تھامس 

میں سب سے زیادہ اہم یہ عقیدہ اور اس کے دالئل ہیں کہ خدا کا علم تمام تر جزئیات 

کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔مسیحی عالم سینٹ تھامس کا یہ مشہور دعوٰی کہ ہللا کا علم 

 کہ ؛ ، ابن رشد کے اس دعوٰی کے سوا کچھ نہیںموجودات کی علت ہے

 799العلم القدیم ھو علة وسبب للموجود

 "علت اور سبب ہے موجودات کا علم قدیم"

مشائین کو اس بات سے انکار تھا کہ ہللا کے علم میں تمام جزئیات  مسلمان

ہیں، ان کی دلیل یہ تھی کہ معلوم میں تغیر سے عالم میں تغیر الزم آتا ہے، اس 

اس کو اگر  ،سلسلہ میں غزالی کا یہ جواب تھا کہ عالم سفلی میں جو کچھ ہورہا ہے

وئے کہ وہ خود سماعت اور ہللا نہ دیکھ سکے یا نہ سن سکے تو اس کے معنی ہ

بصارت کا خالق ہے، اپنی مخلوقات سے بھی  گیا گزرا ہوا،العیاذ باهلل۔الغرض ابن 

رشد اور سینٹ تھامس میں اتنی مشابہات ہیں جو محض اتفاقی نہیں بلکہ اس سے 

بڑھ کر کچھ اور ثابت کرتی ہیں۔فلسفہ اور الہیات میں مطابقت کی خواہش تنہا کچھ 

ی حامل ہیں بلکہ جب متوازی خطوط پر کام کا نقشہ بنتا ہے تو قدرتی ایسی اہمیت ک

 ۔800طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے

حقیقت یہ ہے کہ ابن رشد نے مسیحی علمی دنیا کو ارسطو کی شرح سے 

بڑھ کر چیزیں عطا کی ہیں۔دونوں اپنی بحث کا آغاز مشتبہ یا بظاہر متناقض آراء 

ے وجود کا ایک ہی ثبوت ملتا ہے یعنی حرکت سے کرتے ہیں۔دونوں کے ہاں خدا ک

اور عالم کی فکری رہبری دونوں خدا کی وحدانیت کی دلیل دیتے ہیں۔اس دعوٰی 

                                                             

 ومابعد 8، ص "فصل المقال" ، ابن رشد کی کتاب 5: 3:  قرآن ، 6: 7:  متیمالحظہ ہو  798 

 75، ص فصل المقالابن رشد ،  799 
800 For more detail see; Saint Thomas Aquinas, Summa Theoligica, (London: Oxford uni 
press, 1926) 
 Antion c. Pegis, Saint Thomas Aquinas, (New York: The Moderen Library, 1948) 
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کےپیش کرنے میں کہ خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی تنزیہ پر ایمان 

الزمی ہے، دونوں قیاس سے کام لیتے ہیں۔اس قبیل کی اور بھی کئی مشابہتیں ہیں 

ء کے بعد ابن 1217سلمان مصنفوں اور مغرب کےمفکرین میں پائی جاتی ہیں۔جو م

قات کو مغربی قارئین کے لیے مائیکل اسکاٹ نے طلیطلہ میں قابل یرشد کی تعل

 حصول بنادیا تھا۔

یورپ میں ذہنی ترقی کی بنیاد یقیناً مسلم علوم پر موقوف ہے۔جس کی تفصیل  

عظیم الشان خدمات کے نظام تعلیم کی  بہت لمبی ہے،مختصر طور پر اسپین کی

طرف اشارہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔جس سے کہیں زیادہ لوگوں کو تعلیم دینے 

کے سلسلہ میں ان علماء کی خدمات کا اثر پڑا ہے۔یورپ کی مسیحی 

جامعات)یونیورسٹیاں( یقیناً مشرقی جامعات سے عمر میں چھوٹی ہیں اور قرون 

صدیق اس نظریے کی پوری پوری تائید کرتی ہے کہ وسطٰی کے عالموں کی ت

اسالمی علوم کے مطالعہ کے لیے کافی سامان مہیا کرتے تھے۔جان آف سالسبری 

اپنے قارئین کو اہل اسپین اور ان لوگوں کی خدمات یاد دالتا ہے جو افریقہ اور 

 ۔801اسالمی مشرقی سے ربط رکھتے تھے

کے بارے میں اختالف پایا جاتا تھا گرچہ اس وقت مسلمانان مشرق میں فلسفہ  

اور اسالمی اندلس مشرقی اسالم کے ایک دوسرے سے اختالف رکھنے والے 

فرقوں کا آئینہ دار تھا۔یہ فرقے آپس میں ان فلسفیانہ اور اعتقادی مسائل کے اختالف 

جو قدیم یونانی مراکز فکر کو پریشان کرچکے تھے۔یہاں ان  ،میں الجھے ہوئے تھے

ا ذکر کرنا ضروری ہے جن کی تعلیمات نے ابتدائی اندلسی فلسفہ اور مفکروں ک

 ،ن کے بعض بیانات اب بھی درست ہیںعقائد پر گہرا اثر ڈاال تھا۔اس سلسلہ میں بیک

ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اسالمی فلسفہ کی تاریخ لکھی جائے۔اگر اس کا سارا مواد 

، شائع کھرا پڑا ہوکتابوں میں ب ے کتب خانوں کی قلمییورپ اور اسالمی ملکوں ک

ہم کو ان پر لکھے جانے کے  ، تب ہوجائے اور عالموں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے

سکے۔فی الحال تو ہمارے علم میں بہت سے رخنے ہیں جو آہستہ کر لیے زمین تیار

لیکن قرون وسطٰی کے عربی فلسفہ کے سلسلہ میں تقریباً ہر  ۔آہستہ پر ہو رہے ہیں

افت شدہ بات مغرب میں قرون وسطٰی کے فکر کے ارتقاء پر تازہ روشنی نئی دری

ڈالتی ہے۔اسالمی مشرق،دینی تعلق کی بنا پر مغرب سے قریبی ربط رکھتا تھا جس 

میں سیاسی اختالف رخنہ انداز ہوسکا۔اس لیے جب ایک بار مغربی اسالم مشرقی 

عہ کے موضوعات کی خیال آرائیوں کی روکی زد میں آگیا تو خیاالت اور مطال
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قریبی مشابہت نمایاں ہوگئی۔وسیع اسالمی مملکت میں پھیلے عالموں کے درمیان 

مفاد کی وجہ سے ایک ایسا اتحاد تھا جس نے اس کو ایک اخوت فکری میں منسلک 

ان علماء ایک کردیا تھا۔آج یورپ اس طرح کی اخوت فکری سے محروم ہے، مسلم

ور بولنے کے زبردست فائدے سے مستفید ے ، لکھنے امشترک زبان میں سوچن

ہورہے تھے اس لیے اسالمی اندلس کے مفکرین کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری 

 ہے۔

اندلس میں کلیسا کا ربط فلسفہ سے باقی نہیں رہا تھا۔اس لیے مسیحیوں کو 

فاتح مسلمانوں کے استاد ہونے کا درجہ حاصل ہونے کے باوجود وہ ان کے شاگرد 

ہی بات یہودیوں کی تو خاص طور پر مسلمانان اندلس کا شکریہ ادا بن گئے۔اور ر

کرنا چاہیئے جنہوں نے ان یہودیوں کو ظلمت کے دلدل سے نکاال۔قرون وسطٰی میں 

 The Legacy of Israelیہودی فلسفیانہ فکر کا تفصیلی جائزہ اس سلسلہ کی کتاب 

میں جنہوں نے مسلمانان میں دیکھی جاسکتی ہے۔ان یہودیوں " ورثۂ اسرائیل" یعنی

اندلس سے فلسفہ سیکھا، ان میں چند ایک مشہور یہ ہیں؛ ابن جبرول المالقی، یہوذا 

ہالیقی، ابن عزرا الغرناطی، یوسف بن صدیق القرطبی، صمویل بن بتون، شمطرب 

بن فلقیرا اور موسٰی جیسے یہودی  مفکرین جن پر اندلسی مسلمانوں کا یہ احسان 

۔اور تو اور ان کو ارسطو اور 802انہیں فلسفہ سے روشناس کرایاقابل ذکر ہے کہ 

افالطون کا تعارف بھی کرایا۔آج وہ جس ارسطو اور افالطون کا نام لے رہے ہیں، یہ 

کیونکہ ارسطو کی کسی کتاب کا کبھی اس  ہے، انہی مسلمانوں کی وجہ سے

فلسفہ ارسطو  سےپہلے عبرانی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ابن رشد کی برکت سے

اندلس میں منتقل ہوا اور ان کےذریعہ یہ فلسفہ یہودیوں میں چال آیا۔اسی استفادے پر 

یہودی قانع رہے جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہودی کس درجہ عربی تہذیب 

ء( سے لے کر یوسف 924 –ء 892۔سعد بن یوسف الفیومی)803سے متاثر تھے

ودی فلسفہ ان ہی مسائل اور مباحث سے ء( کے زمانے تک یہ1444ء تا 1380)

جو اسے اندلسی عربوں سے ورثے میں مال تھا۔یہاں ان لوگوں کے  ،متعلق رہا

ناموں کی ضرورت نہیں جو اپنے زمانے کی فکر سےہم آہنگ اور بعض صورتوں 

ء تا 5 113میں اس سے آگے تھے، ان میں زیادہ اہم شخصیت موسٰی بن میمون)

                                                             
802 For more detail see; The Legacy of Israel, Essays of Sir George Adma Smith, Edwyn 
Bevan and others, printed by oxford press, London 1927. 
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د اعدم تجسم کےثبوت کےمو رمون نے وجود ، وحدانیت اوء( کی تھی۔ابن می1204

 ۔804کے لیے ارسطو سے رجوع کرنے میں ابن سینا کی پیروی کی ہے

 The translations, once made in Spain by such figures as John 

of Seville and Dominic Gundisalvus between 1130/524 and 

1153/548, Gerard and Cremona between 1160/555 and 1187/583 

and Mark of Toledo between 1230/627, began to cause 

considerable intellectual ferment in Europe as a whole.805  

دیگر مسلمان فلسفیوں نے بھی اس علم میں کافی کام کیا جس کا ترجمہ یورپی 

زبانوں میں ہوا تاہم سب سے مشہور اور سب سے زیادہ کام جو یورپ میں پسند کیا 

گیا، وہ تھا ابن رشد کا کام، جس نے یورپی دماغوں کو یوں کہنے پر مجبور کردیا 

یہی ابن رشد تھا جس کی  ۔806ارسطو جیسے فلسفی سے بھی بڑھ کر ہیں کہ ابن رشد

کتابیں صدیوں تک یورپی یورنیورسٹیوں میں زیرنصاب رہیں اور جن سے یورپ 

 نے صحیح معنوں میں فلسفہ سیکھا۔کیونکہ ابن رشد کو خود مسیحیوں سے  ان کے

  807ہیں۔کا وہ خود اعتراف کرتے نظریات کا زیادہ علم تھا جس  مذہب اور 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
804 For more detail see; The Legacy of Israel, pp. 92, 202, 437… 
805 Hugh Goddard, A History of Christian-Muslim Relations,(London, Edinburgh 

University press, 1998.), p.143-144 
806 Ibid,p.100 
807 D. Luscombe, Medieval Thouhgt,(London, Oxford University press, 1997.), p. 110 
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5. 

 الم کا سماجی فکراس

 اور مغرب کا مطالعہ ادب
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5.1 

 عرب، عربی  ادب اورشاعری

 

 

 

 

 

 

 

 

لفظ عرب صحراء اور بے آب وگیاہ زمین کے معنی میں مستعمل ہے۔عہدقدیم  

والی اقوام کے لیے بوال جاتا سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے 

کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آباد  809اور قرآن مجید 808ہے۔کتاب مقدس

عرب لوگ سام بن نوح ؑ کی اوالد میں سے ہیں۔کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے سام 

کی اوالد میں سے حضرت ابراہیؑم تشریف الئے تھے اور حضرت ابراہیم  ، سام بن 

میں نمایاں شخصیت تھے۔حضرت ابراہیم کا شجرہ نسب کتاب مقدس  نوح  کی اوالد

؛ ابرام)ابراہیم( بن تارح بن نحور بن سروج بن رعو بن فلج  810میں یوں مذکور ہے

۔مؤرخین نے عربی اقوام کو تین 811بن عبر بن سلح بن ارفکسد بن سم)سام بن نوح(

 اقوام میں تقسیم کیا ہے؛ بائدہ، عاربہ، مستعربہ

                                                             

 9-1: 12، کتاب پیدائش، عہدنامہ قدیم 808 

 37: 14، رآنق809 

 ابراہیؑم کو ابرام اور سام کو ِسم سے یاد کیا گیا ہے۔یاد رہے کتاب مقدس میں حضرت  810 

 26-10: 11، کتاب پیدائش 811 
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 عرب بائدہ
بائدہ وہ اقوام ہیں، جن کے آثار ناپید ہو چکے ہیں اور ان کی حاالت نا  عرب 

معلوم ہیں۔ ان اقوام کے بارے میں تاریخ ابہام کا شکار ہے، نہ تو اس کی حقیقت پر 

روشنی پڑھتی ہے اور نہ گمانوں کی تردید کی جا سکتی ہے۔ یہ اقوام عاد، ثمود، 

فاما د کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے؛ طسم اور جدیس کے قبائل ہیں۔ عاد اور ثمو

۔ باقی دو اقوام 813ةواما عاد فاھلکوا بریح صرصر عاتیاور  812ةثمود فاھلکوا بالطاغی

طسم اور جدیس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ قومیں کسی زمانے میں 

 ۔814زنانہ افسانوی واقعہ کی بناء پر آپس میں لڑ کر کٹ مری تھیں

 عاربہ عرب
وہ یمنی باشندے ہیں، جن کا شجرہ نسب یعُرب بن قحطان سے ملتا ہے۔  عاربہ

جس کو تورات نے یارح بن قحطان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ عربوں کے خیال 

کے مطابق یہی شخص ان کی زبان کا بانی ہے۔جن کے بارے میں حضرت حسان 

 بن ثابت رضی ہللا عنہ فخریہ کہتے ہیں؛
ابینا فصرتم معربین ذوی  بتعل متم من منطق الشیخ یعر

 نفر

 815کالم و کنتم کالبھائم فی القفر مةوکنتم قدیما مالکم غیر عج

"تم لوگوں نے ہمارے شیخ اور بزگوار باپ یعرب سے بات کرنا سیکھی، تب 

تمھاری زبان درست ہوئی اور تم لوگوں میں جماعتی نظام قائم ہوا، حاالنکہ اس سے 

ھی اور تم لوگ بیابانوں میں وحشی جانوروں کی پہلے تم لوگوں کی زبان گونگی ت

انہی یمنیوں میں حمیر کے گھرانے ہیں،جن میں قابل ذکر زید ۔طرح رہتے تھے"

المجہور، قضاعہ اور سکاسک کے خاندان ہیں۔ اسی طرح اس میں کہالن کے قبائل 

موجود ہیں، جن میں طی، ہمدان، مذحج، کندہ اور لخم کے خاندان معروف ہیں۔ حیرہ 

میں لخم کی اوالد منذر اور اس کے بیٹے کی حکمرانی تھی۔ بنو اسد میں اوس کی 

حکمرانی تھی اور خزرج کی حکمرانی مدینہ میں تھی اور غساسنہ شام میں رہنے 

لگے، یمن میں حمیر کی بادشاہی تھی، اسی خاندان سے امیر اور بادشاہ مقرر ہوتے 

 تھے۔

کہا جاتا ہے۔ جو  ستعربہحضرت اسماعیل علیہ السالم کی اوالد کو م  مستعربہ:

انیسویں صدی قبل مسیح حجاز میں آئے اور یہاں سکونت اختیار کی۔ جرہم کے 

                                                             

 5: 69، قرآن812 

 6: 69، قرآن813 

شیخ غالم علی اینڈ  :، ترجمہ عبدالرحٰمن طاہر سورتی، الہورتاریخ ادب عربیاستاذ احمد حسن زیارت،  814 

 52-53سنز، ص 

 52 ، صتاریخ ادب عربیاستاذ احمد حسن زیارت،  815 
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امراء اور شاہان سے دامادی رشتہ جوڑ دیا۔ ان کی نسل یہاں پھیلی، زمانے کے 

یقینی تاریخ سے ہم  مرور نے ان کو چھپا لیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی صحیح اور

بے خبر ہیں۔ صرف عدنان تک کا سلسلہ معروف ہے۔اس کے آگے اختالف پایا جاتا 

 ہے۔

ربیعہ، مضر، انمار اور ایاد اس طبقہ کے معروف و مشہور قبائل ہیں۔ ربیعہ  

سے اس کے بیٹے عبد القیس اور عبد القیس سے اس کے وائل اور وائل سے اس 

جو نسل آگے چلی، بنو بکر اور بنو تغلب سے  کے دو بیٹے بکر اور تغلب سے

جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح مضر سے قیس عیالن اور یاس بن مضر کے قبائل پیدا 

ہوئے۔ قیس عیالن کے مشہور قبیلے بنو ہوازن اور بنو غطفان آگے چلی۔ یاس بن 

ہ مضر  کی اوالد میں تمیم بن حر، ہذیل بن مدرکہ، کنانہ بن خزیمہ اور اسد بن خزیم

کے خاندان ہیں۔ خاندان قریش کنانہ سے چال۔ پھر قبیلہ قریش میں مختلف گھرانے 

ہیں، جن میں سہم، مخزوم، ُجمع، عبد الد ار، تیم اور عبد مناف شامل ہیں۔ عبد مناف 

کے چار بیٹے ہیں؛ عبد الشمس، مطلب، نوفل اور ہاشم۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب 

جن میں رسول ہللا صلی ہللا علیہ و سلم کے والد  کے ہاں دس بیٹوں کی والدت ہوئی،

محترم عبدہللا اور حضرت علی رضی ہللا عنہ کے والد ابو طالب اور حضرت عباس 

 ۔ 816رضی ہللا عنہ ہیں

جنوبی ایشیاء کے جنوب مغرب میں جزیرۃ العرب واقع ہے، جو شماال شام  

ائے فرات واقع کی سرحد سے ملتی ہےاور اس کی مشرقی جانب بحر ہند اور دری

ہے اور اس کو جنوب کی طرف سے بحر ہند نے گھیر رکھا ہے اور اس کے مغرب 

میں بحیرہ احمر واقع ہے۔ جزیرۃ العرب کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؛ 

۔کوہ سراۃ کا سلسلہ جو یمن سے شام تک 817تھامہ، حجاز، نجد، عروض اور یمن

میں تقسیم کرتا ہے؛ ایک مغربی حصہ پھیال ہوا ہے، جزیرۃ العرب کو دو حصوں 

اور دوسرا مشرقی حصہ۔ مغربی حصہ نشیبی عالقہ ہے، جو دامن کوہ سے بحیرہ 

احمر کے ساحل تک پھیال ہوا ہے۔اس لئے اس عالقے کو "غور" نشیب یا ذیادہ گرم 

ہونے کی وجہ سے "تھامہ" کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ جو مشرقی حصہ ہے، وہ 

ھیال ہوا ہے اور ابھرا ہوا اور مرتفع ہے۔ ابھار اور ارتفاع کی عراق و سماوہ تک پ

وجہ سے اس حصے کو "نجد" کہا جاتا ہے۔ مغربی اور مشرقی حصے کے درمیان 

جو عالقہ ہے، اس کو "حجاز" کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مشرقی اور مغربی حصوں کو 

مان کو اپنے درمیان حد فاصل ہے۔ مشرق کا وہ حصہ جو نجد، بحرین، یمامہ اور ع

اندر لئے ہوئے ہیں، اس کو "عروض" کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ عالقہ یمن اور نجد 
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کے درمیان عرضا پھیال ہوا ہے۔ حجاز کے جنوبی سمت میں جو عالقہ ہے، اس کو 

"یمن" کہتے ہیں۔ اس عالقے کو "یمین" اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عالقہ کعبہ کے 

سبز و شاداب ہے۔ قحطان اور عدنان کے قبائل داہنی جانب موجود ہے اور بہت سر

ان عالقوں میں آباد ہیں۔ یمن میں قحطان کے قبائل نے رہنا شروع کیا۔ پھر جب ان 

کو یہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی تو قحطانی دوسرے عالقوں میں منتقل ہوئے۔ 

کہالن میں بنو ثعلبہ اور بنو عمرا حجاز کی طرف چلے گئے۔ حجاز میں ان کی 

دولت یہودیوں نے یثرب پر قبضہ جما لیا۔ انہی یہودیوں میں سے اوس اور خزرج ب

کے قبائل ہیں۔ سرزمین حرم میں بنو خزاعہ، جو حارثہ بن عمرا ہیں، ٹہرے۔ عمان 

کی طرف عمران بن عمرا نکال۔ وہاں اس کی اوالد ازدعمان کے نام سے موسوم 

اور ازد شنؤہ کہالئے۔ شام میں جفنہ  ہوئی۔ تہامہ کو نصر بن ازد نے اپنا مسکن بنایا

بن عمرا رہائش پذیر ہوئے اور ان کی اوالد میں غساسنہ پیدا ہوئے۔ حیرہ کو بنو لحم 

نے اپنا مسکن بنایا۔ حجاز اور حجاز کے بائیں جانب عراق کے سبزہ زار میں 

عدنانیوں نے رہائش اختیار کی، لہذا قریشی خاندانوں نے مکہ اور اس کے اردگرد 

یں بودوباش اختیار کی۔ تیامہ کو بنو کنانہ نے اپنا مسکن بنایا۔ طائف میں بنو ثقیف م

ٹہرے۔ بنوہوازن مشرقی مکہ اور بنو اسد کوفہ کے مغربی جانب اور تیماء کے 

مشرقی جانب جابسے۔ بصرہ کے دیہی عالقوں میں بنو تمیم رہنے لگے، بنو تغلب 

 ۔818کر بن وائل نے یمامہ کو اپنا مسکن بنایانے فراتی جزیرہ میں پڑاؤ ڈاال اور بنو ب

ابن خلدون کے مطابق علم ادب سے مراد زبان کا خالصہ، نچوڑ اور اسالیب  ادب:

عرب کے مطابق نظم و نثر میں عمدگی پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے، 

عربوں کی شاعری،نثر اور ان کی تاریخ و اخبار کو حفظ کرنے اور ہر حصے سے 

حاصل کرنے کا نام ادب ہے، اور علم سے وہ علوم مراد ہیں جو زبان سے کچھ علم 

متعلق ہوں اور یا علوم شرعیہ کے متون مراد ہیں جو صرف قرآن و حدیث پر 

۔ کشف الظنون میں لکھا ہے کہ ادب وہ علم ہے جس کے ذریعے 819منحصر ہیں

پنے ۔ جرجانی نے ا820عربی زبان کے لکھنے اور بولنے میں محفوظ رہا جائے

ما یحترز به عن  ةعبارۃ عن معرفکتاب تعریفات میں ادب کی تعریف یوں کی ہے، 

یعنی وہ تمام معلومات جس کے ذریعے ہر قسم خطا سے ۔ 821الخطأ عجمیع أنوا

تاج العروس نے لکھا ہے کہ ادب کا لفظ علوم عربیہ کے محفوظ رہا جائے۔ صاحب 

میں میں یہ لفظ اس معنی میں معنوں میں بعد کی  پیداوار ہے یعنی اسالم دور 

استعمال ہونے لگا اور عجمیوں سے اختالط کے باعث مسلمانوں نے اس لفظ کو 
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وسیع معنوں میں استعمال کیا، یہاں تک کہ ادب کا لفظ علوم و اخالق اور فنون سب 

بھی زبان کا ادب اس کے مصنفین، ادیب اور  ۔کسی822کیلئے استعمال ہونے لگا

م ہوتا ہے، جس میں نازک خیاالت، احساسات اور جذبات کی شعراء کا وہ نادر کال

عکاسی اور باریک معانی و مطالب کی ترجمانی کی گئی ہو۔موالنامحمد اعزاز علی 

 کہتے ہیں؛

علی حصول االدب و من لیس لہ حظ من االدب ال یکون  ةکلھا موقوف ةان العلوم الدینی 

 823لہ نصیب منہ

زبان سامی زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور ان  عربی عربی زبان کا ارتقاء:

زبانوں میں سے ایک زبان ہے جو پھیلی ہے۔ پھر جب جگہ کی تنگی اور گنجان 

آبادی کی وجہ سے سامی اقوام ہجرت پر مجبور ہوئے اور اور مختلف مقامات کو 

چلے گئے، تو آپس کی جدائی کی اور دوسری اقوام سے اختالط کی وجہ سے ان 

میں اختالف پیدا ہوا۔ اس کے بعد مرور زمانہ سے ان اختالفات کا دائرہ زبانوں 

وسیع ہوا اور اختالفات کی خلیج اور بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں ہر زبان کا لہجہ 

 اور ہر عالقے کی بولی خود ایک مستقل زبان بن گئی۔

لسانیات کے ماہرین نے جس طرح آریائی زبانوں کو تین حصوں؛ الطینی،  

انی اور سنسکرت میں تقسیم کیا اسی طرح  سامی زبانوں کو بھی تین حصوں میں یون

تقسیم کیا ہے؛ وہ آرامی، کنعانی اور عربی ہیں۔ پھر آرامی زبان سے دوسرے زبانیں 

وجود میں آئیں، جن میں کلدانی، اشوری اور سریانی قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح 

ہون منت ہے۔ اسی طرح عربی سے عبرانی اور فینقی زبانیں کنعانی زبان کے مر

مضر کی فصیح زبان اور یمنی اور حبشی قبائل کی بولیاں وجود میں آئیں۔ یہ عربی 

زبان ہی تھی جو دنیا سے الگ تھلگ ایک مخصوص اور محدود عالقے میں رہنے 

کی وجہ سے زمانے کے حوادث اور انقالبات سے محفوظ رہی۔ اس لئے عربی 

ر ہے۔ عرب تجارتی مقاصد کے لئے مختلف مہینوں میں زبان اپنی اصل سے قریب ت

مختلف عالقوں میں سجاتے تھے۔ جس میں عرب قبائل کو باہمی گفت و شنید اور 

تبادلہ خیال کا موقع ملتا تھا۔ آپس کی میل جول اور انہی میلوں میں شعر و شاعری 

اور کی محفلیں سجنے کی بدولت عربوں کو اپنے اخالق و عادات، طور طریقوں 

زبان میں اتحاد پیدا کرنے کا موقع مال۔ ان میلوں عکاظ، جن ہ اور ذوالمجاز معروف 

ہیں۔ عربی زبان کی اصالح میں عکاظ کے میلے کو برتری حاصل ہے، جو ذوالقعدہ 

کی پہلی تاریخ سے  شروع ہوکر بیس تاریخ تک جاری رہتا تھا۔ ای ام حج میں انعقاد 

تیاز حاصل تھا۔ اس موقع پر تمام عرب قبائل کی وجہ سے عکاظ کے میلے کو ام
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اکھٹے ہوتے تھے۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ اہل قریش عکاظ کے بازار کے 

سردار تھے اور یمن اور شام کی تجارتی اسفار کی وجہ سے ان کا ربط دوسری 

عرب اقوام کے ساتھ ذیادہ ہوتا تھا اور اہل قریش ان تمام عالقوں کی بولیوں کو سن 

ن میں غور و خوض کرتے تھے۔ جس کی بدولت انہوں نے ایک شیریں اور کر ا

لہجوں کی خامیوں سے پاک صاف زبان منتخب کی، جو مواد کے لحاظ سے بہت 

۔ شعراء، خطباء اور کالم کے ماہرین نے بھی اسی زبان کو اپنا کر اس 824وسیع تھی

 زبان میں نازل ہوا۔ کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا اور آخر میں قرآن کریم اسی 

عر اس موزون اور مقفی کالم کو کہتے ہیں جو نادر افکار، خیاالت اور ش

پراثر مناظر و حاالت کی صحیح ترجمانی کرے۔ عربوں میں شعر و شاعری کا 

آغاز کب ہوا، اس کی صحیح تاریخ نہیں ملتی، تاہم یہ بات واضح ہے کہ جب تاریخ 

م، مضبوط اور مرتب قصائد کی شکل اختیار نے شاعری کو جانا تو وہ نہایت محک

کر چکی تھی۔ یہ بات ماننا مشکل ہے کہ عربی شاعری ابتداء میں ہی اتنی شائستہ 

اور کامل تھی، جس طرح ہمیں امرء القیس اور مہلہل بن ربیعہ کی شاعری میں نظر 

آتا ہے۔ یقینی طور پر اس پر مختلف ادوار گزرے ہونگے اور پھر ترقی کرتے 

اس کے اسلوب میں شائستگی پیدا ہوئی ہوگی۔ امام باقالنی کے مطابق سب  کرتے

سے پہلے عربوں نے زبان کی ابتداء نثر سے کی اور پھر تدریجا اسی نثر کے 

ذریعے شاعری تک پہنچے۔ یہ پہنچ ان کی اتفاقا تھی، لیکن جب ان کو شاعری 

ہوئی، تو انہوں نے  اچھی اور بھلی معلوم ہوئی اور ان کی طبیعتیں ان سے مانوس

۔ پھر اسی تتبع اور کوشش 825اس میں کوشش اور تتبع شروع کی اور اسے سیکھا

کی وجہ سے شاعری میں ترقی ہوکر رجز کی شکل نمودار ہوئی۔ اس کے بعد 

مختلف سرور اور راگوں کی وجہ سے متعدد اوزان پیدا ہوئے۔ چنانچہ شجاعت اور 

ان  اور دوسرے اوزان وجود میں آئے۔ بہادری کے لئے الگ وزن بنا اور غزل

یدی نے پندرہ کی تعداد میں شمار کئے ہیں۔ پھر اخفش اوزان کو خلیل بن احمد الفراہ

نے ان پر ایک اور وزن کا اضافہ کیا، جس کا نام متدارک رکھا گیا، انہی اوزان کو 

بحر کہتے ہیں۔اگر یوں کہا جائے تو بےجا نہ ہوگا کہ شاعری حساس دل کا تار 

چھیڑنے واال ایک آلہ ہے۔اور اثر انداز شعر وہ ہے جو وجدان میں ہل چل پیدا 

 کردے۔

اعری کو تین اقسام میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم غنائی یا وجدانی ش 

ہے، یہ وہ شاعری ہے، جس میں شاعر اپنی طبیعت، اپنی قلبی جذبات اور احساسات 

شاعری ہے، جس کو قصصی شاعری بھی  کی ترجمانی کرتا ہے۔ دوسری قسم بیانیہ
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کہتے ہیں۔  یہ وہ شاعری ہے، جس میں قومی کارنامے، جنگوں اور بہادری کے 

کارنامے ایک قصہ کی شکل میں نظم کی جاتی ہو۔ تیسری قسم تمثیلی شاعری ہے، 

جس کو ڈرامائی شاعری بھی کہا جاتا ہے،جس میں شاعر کسی حقیقی کہانی کو 

مطابق حسب حال کردار اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے، پھر  سامنے رکھ کر، اس کے

ان کے لئے جو مناسب حال معلوم ہوتی ہو اس کے مطابق ان سے اعمال سرزد 

 ۔826کراتا اور باتیں کہالتا ہے

 امام سیوطی نے شعراء عرب کو چار طبقات میں تقسیم کیا ہے؛

 :جاہلین ۔1

یہ وہ طبقہ ہے جس نے اسالم کا زمانہ نہیں پایا، جیسے امرا القیس، زہیر  

 اور طرفہ۔

 : مخضرمین ۔2

یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے بعد عہد اسالم دیکھا اور 

 مسلمان بھی ہوئے، جیسے حسان بن ثابت اور لبید۔

 

 : متقدمین ۔3

ہے، جیسے فرزدق اور وہ طبقہ ہے جو اسالم کے صدر اول میں گزرا 

 جریر۔

  :محدثین ۔4

 ۔827یہ بعد کے آنے والے حضرات ہیں، جیسے ابو تمام، متنبی اور بختری

زمانہ جاہلیت کی مختصر سی مدت میں جو شاعری روایت کی گئی ہے، وہ اتنی 

زیادہ ہے کہ اس کو یکجا کرنا کافی مشکل ہے اور ان کو یاد کرنا ناممکن ہے، 

حصہ راویان شعر کے جنگوں میں مر جانے سے ضائع ہوا۔جو حاالنکہ اس کا بڑا 

 مواد بچا ہے اس میں سے وہ انچاس قصیدے جنہیں ابوزید قرشی نے اپنی کتاب

میں جمع کی ہے، قدیم شاعری کی سب سے زیادہ صحیح " جمہرۃ اشعار العرب"

روایت ہیں اور جاہلی شاعی کے طرز اداء واسلوب بیان کی درست مثال پیش کرتے 

ہیں۔پھر ان میں بھی باعتبار روایت سے زیادہ مستند، بلحاظ حفاظت وعنایت سب 

سے زیادہ معتمد وہ معلقات ہیں جن کے متعلق غالب رائے یہ ہے کہ وہی ایسے 

سات قصائد ہیں جو تمام مؤرخین کے خیال کےمطابق عربوں کےمنتخب وپسندیدہ 

تھی۔ان قصائد میں سے تھے جنہیں کعبہ پر آویزاں کرکے دائمی شہرت دی گئی 

بعض تو فتح مکہ کے دن تک کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے اور کچھ اس آگ کی نظر 
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ہوگئے جو اسالم سے پہلے خانہ کعبہ میں لگی تھی۔ان قصائد کےکہنے والے شعراء 

میں امرؤ القیس، زہیر بن ابی سلمٰی، طرفہ بن العبد، لبید بن ربیعہ، عنترہ بن شداد، 

کتاب کی  باقاعدہ  کو اب ر حارث بن عمرو ہیں۔ان عربی قصائد بن کلثوم اوعمرو 

شکل میں باقاعدہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔اس کے اولیں معلقہ میں امرؤ القیس 

کے یہ مشہور زمانہ اشعار درج ہیں۔جن میں وہ اپنےمحبوب کے بچھڑنے پر اس 

 تا ہے کہ ؛کے چھوڑےہوئے کنڈر نما مکانات کو دیکھتے ہوئے  روتے ہوئے کہ

 بسقط اللوٰی بین الدخول فحول  قفا نبک من ذکرٰی حبیب ومنزل 

 لما   نسجتھا   من  جنوب   و  شمال  لم یعف رسمھا ۃفتوضیح فالمقرا 

و  قیعا    نھا    کا   نھا       ترٰی   بعر  ا الرام     فی    عر ضا تھا 

 حب       فلفل

لدٰی سمرات  الحی ناقف     حملواکانی    غداوۃ     البین    یوم   ت 

 حنظل

یقولون ال  تھلک  اسی  و   وقوفا    بھا   صحبی   علی      مطیہم 

 828تجمل

ذرا ٹھہرو تاکہ ہم محبوبہ اور اس کے گھر کی یاد تازہ کرکے  اے دونوں دوستو!

رولیں جو ریت کے ٹیلہ کے آخر پر مقامات دخول اور حومل او توضیح کے درمیان 

 واقع ہے۔

جس کے نشانات اس وجہ سے نہیں ہٹے کہ اس پر جنوبی وشمالی ہوائیں برابر چلتی 

 رہیں۔

سفید ہرنوں کی مینگنیاں اس مکان کے میدانوں اور ہموا زمینوں میں تو ایسی بڑی 

 دیکھے گا جیسا مرچ کے دانے۔

یوم فراق  یعنی جدائی کی صبح کو جب کہ وہ معشوقہ کے ہمراہی روانہ ہوئے تو 

 میں قبیلہ کے ببول کے درختوں کے نزدیک اندرائن پھل توڑنے واال تھا۔گویا 

میں رو رہا تھا اور احباب میرے پاس ان میدانوں میں اپنی سواریوں کو روکے 

 ر۔ک نہ ہو اور صبر جمیل اختیار کہوئے کہہ رہے تھے کہ غم فراق سےہال

ہوئی تھی۔وہ امرؤ القیس گو یمنی تھا لیکن اس کی تربیت وپرورش نجد میں  

خاندان بنو اسد کے خالص عربی ماحول میں پروان چڑھا اور جواں ہوا۔اس نے شعر 

سنے اور کہے کیونکہ اسے بچپن ہی سے شعر کہنے لگا تھا۔طبیعت کا تیز اور ذہین 

تھا۔اس کی شاعری میں الفاظ کی شوکت ، مشکل الفاظ کی کثرت، شعروں کی عمدہ 

ئی جاتی ہے۔مسلسل سفروں، خطرات کےمقابلوں بندش، ندرت خیال، حسن تشبیہ پا

اور مختلف معاشروں میں اختالط نے اس کے دماغ کو کھول کر تیز کردیا 
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تھا۔چنانچہ وہ نئے نئے معانی ومضامین پیدا کرتا اور نوکھے اور جدید اسالیب 

اختیار کرتا۔اس کی شہرت وبرتری غیر معمولی ذہانت اور بلند مرتبہ کی وجہ سے 

 زمانہ میں ممتاز تھے۔وہ اپنے 

دوسرا معلقہ اس نوجوان کا ہے جو محض بیس سال کی عمر میں فوت ہوا لیکن اپنا 

نام تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت کرگیا۔اس کا نام طرفہ بن عبید 

 ہے۔جس کہ شاعرہ کو عرب میں بڑا مرتبہ حاصل ہے۔وہ کہتا ہے؛

فما اسطعت   من  معروفھا         ۃلعمرک  ما    االیام    اال      معاد 

 فتزود

 فان القرین    بالمقارن   مقتدی  عن المروء التسال وابصر قرینہ 

 829وال تصحب االردٰی فتردٰی مع الردیٰ  اذا کنت فی قوم فصاحت خیارھم 

تیری جان کی قسم زمانہ تو صرف رونے کی جگہ ہے پس اس میں جہاں تک "

 ہوسکے نیکی کا توشہ بنا۔

ے متعلق مت پوچھ بلکہ اس کے دوست کو دیکھ لے اس لیے کہ دوست آدمی ک

 دوست کے پیچھے چلتا ہے۔

جب تو کسی قوم میں ہو تو اس کے بہترین آدمی کے پاس بیٹھ ہونے والے کے پاس 

 نہ بیٹھ نہیں۔

 تو تم بھی اس کے ساتھ ہالک ہوجائے گا"

رشتہ داروں زہیر بن ا بی سلمی ربیعہ بن رباح مزنی نے اپنے باپ کے 

بنوعطفان میں تربیت پائی۔وہ اصابت رائے، خوش اخالقی، نرم مزاجی، بردباری، 

پاکبازی، صلح پسندی والے انسان تھے۔اس نے اعلٰی پایہ کے اشعار کہہ کر عرب 

دانی میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کردیا تھا۔اس کی شاعری کی مثال اس کے ان 

 اشعار سے لگایا جاسکتا ہے؛

 بحومانة     الدراج    فا  لمتسلم  ام   اوفی    دمنة   لم   تکلم    امن

مراجیع وشیم فی نواشر   و       دار   لھا     بالرقمتین    کانھا

 معصم

 واطالءھا ینھضن من کل مجثم  بھا العین واالرام یمشین خلفة

 830فال یاعرفت الدار بعد توھم  وقفت بھا من بعد عشرین حجة
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کوڑا کباڑ ڈالنے کی جگہ جس نے بات چیت نہیں کی ام اوفٰی کے گھر کی  " کیا یہ

ہے۔جو دراج اور منتظم کی پتھریلی زمین میں واقع ہے۔اور اس کا گھر دو باغوں 

 کے درمیان ہے جس کے نشانات ہیں۔

ان مکانات میں داخل نیل گائیں اور ہرن آگے پیچھے بکثرت پھرتے ہیں اور ان کے 

ے لیے ہرجگہ سے اٹھتے ہیں۔میں اس مکان پر بیس سال کے بعد بچے دودھ پینے ک

 ٹھہرا تو تامل کے بعد مشقت سے ان گھروں کو پہنچانا"

اسالم نے عربی ذہنیت اور اس کے فنون پر اثر ڈاال، وہ صرف اسالمی عقیدہ  

وشریعت اور اسالمی روح کے ذریعہ ہی نہیں ڈاال بلکہ اس اثر اندازی میں فتوحات 

ت کے باہمی جھگڑوں کا ہاتھ بھی تھا۔عربوں کا اپنے جزیرہ کو چھوڑ کر اور امام

باہر نکلنا، متفرق تہذیبوں اور ذہنوں سے متاثر فتوحات ہی کا نتیجہ تھا۔انہوں نے 

عراق کو فتح کیا جو ایک قدیم تمدن حامل تھا۔بڑی بڑی قوموں اور مختلف عقیدوں 

النہ عصبیت کا خاتمہ اور بنو امیہ میں جاہملسو هيلع هللا ىلص کا مرکز وہ چکا تھا۔عہد رسالت مآب

کے دور میں اس کی دوبارہ واپسی روح دینی نشوونما، عربی ذہنیت میں انقالب، 

اجتماعی واقتصادی حاالت کی خوشگواری وبہتری، سیاسی جماعتوں کا ظہور، 

اسالمی فتوحات کا دئرہ وسیع ہونا، غیر اقوام کا اپنی زبانوں، عادتوں، عقیدوں اور 

ذریعہ اثر انداز ہونا قرآن واحادیث کے اسالیب اور جاہلی شاعری وامثال آداب کے 

کی صحیح ومستند روایتیں۔قرآن مجید عربی زبان کی سب سے پہلی مرتبہ ومدون 

کتاب ہے۔تاریخ ادب کےلیے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔اس لیے یہ چھٹی 

کی عقلی وادبی صدی عیسوی کے اواخر اور ساتویں صدی کے اوائل میں عربوں 

زندگی کا ایک عظیم مظہر ہے۔یہی فنی نثر کا بانی مبانی ہے اور یہی ان علوم 

ومعانی واسالیب کا سرچشمہ ہے جو اس زمانہ کے ادب میں عام ہوئے۔یہ ایسے 

اسلوب بدیع میں نازل ہوا کہ لوگوں کے ذہن اور کان اس کی نظر سے قطعاً نامانوس 

نہ ایسی سجع بندی ہے جس میں ایک بات کو تھے۔یہ نہ تو موزوں ومقفی ہے 

ٹکڑے ٹکڑے کرکے چند جملوں میں ادا کیا جائے۔نہ ایسی غیر موزوں وغیر مقفی 

عبارت ہے جس کا طرز بیان بغیر ٹوٹے اور بغیرسجع بندی کے مسلسل چال گیا ہو 

اس کے برخالف اس میں جدا جدا آیتیں ہیں جن میں باہم دگر مشابہت پائی جاتی 

ن مجید کا سب سے بڑا اثر پیدا ہوا کہ نثر قدیم طرز کے چھوٹے چھوٹے  ہے۔قرآ

مسجع جملوں سے ہٹ کر ایک عمدہ وشستہ شکل میں نظر آنے لگی جیسے 

اور خطبات ورسائل صحابہ وتابعیؒن۔جس ملسو هيلع هللا ىلص احادیث، خطبات ومکتوبات نبوی

ن کےجملے مربوط وموزوں، الفاظ چیدہ، ترتیب خوشنما، تشبیہ پسندیدہ ، مضمو

مدلل ومنطقی اور عقل ودل کی تہ میں اتر جانے واال ہے۔سای طرح قرآن مجید نے 

قصہ نویسی، وصف، قانون سازی، منطقی استدالل،موعظہ حسنہ، نئے اصطالحات 
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والفاظ جدید تراکیب ومضامین کے اضافہ سے جن کو پہلے اہل عرب نہیں جانتے 

کہ صدیاں گزرنے کے باوجود تھے۔عربی نثر میں بڑا اثر ڈاال اور یہی وجہ تھی 

بھی اس کی آیتیں مقرروں کے لیے قوت اور ادیبوں کے لیے زینت ہیں۔کیونکہ اس 

 کا اسلوب نہایت متین اور پختہ اور طرز بیان نہایت دلچسپ  اور دلنشین ہے۔

قرآن ایک معجزہ ہے اس پر تمام تر علماء کا اتفاق ہے تاہم وہ سبب اعجاز  

وضوع کی بلندی وپاکیزگی، نیرنگی مضامین ومطالب اور میں مختلف ہیں، کوئی م

پیش گوئیوں کی موجودگی کو سبب اعجاز بتاتے ہیں اور کوئی اس کی دلکش 

فصاحت وبالغت، حیرت انگیز سالست، صاف اور واضح مسلک اور پرزور ومدلل 

طرز بیان کو سبب اعجاز گردانتے ہیں اور اس کے عالوہ بھی کئی اسباب بتائے 

یں لیکن ان میں سب سے زیادہ راجح قول بھی یہی ہے کہ اس میں کالم کا جاتے ہ

جو اعجاز ہے وہ اس زمانے اور اس قوم سے مناسبت رکھتا ہے کیونکہ وہ قوم 

جسے اس کالم کےمقابلہ کی دعوت دی گئی تھی فلسفی یا فقیہ نہ تھی بلکہ ان کا اس 

وش بیان، قادرالکالم، اظہار مافی کالم کی مثال نہ النا معجزہ تھا۔کہ وہ قوم نہایت خ

الضمیر پر حاوی اور مکمل عبور رکھنے کے ساتھ بلند پایہ شاعر تھی۔اس کے 

عالوہ قرآن کی تشبیہ وتمثیل کی باریکیاں، اجمال وتفصیل کا دلنشیں پیرایہ، طرز 

بیان کی دلکشی اور قوت استدالل ہی وہ اوصاف ہیں جو ماورائے قدرت انسانی ہیں 

اس کی وہ امتیازی صفات ہیں جن کا مقابلہ کرنے والے کو گونگا بہرا بنا اور یہی 

کر الجواب کردیتی ہیں اور یہی وہ معیار ہے جس سے وہ الچار تھے وگرنہ وہ 

وإن كنتم في ریب مما نزلنا على قرآن کے اس چیلنج کو کب کو قبول کرلیتے کہ؛

 831إن كنتم صادقین ہللا عبدنا فأتوا بسورۃ من مثله وادعوا شھداءكم من دون

کہ چلو پوری قرآن جیسی تو تم النہیں سکتے ، اس کی ایک سورت جیسی  

سورت الکر پیش کرو، اور یہ کام اگر تم سے اکیلے میں نہ ہوسکتا ہو تو خیر کوئی 

بات نہیں تم اپنے تمام تر اعلٰی پایہ کے ادیبوں اور شاعروں کو جمع کرکے یہ کام 

ہی اس کی تاب السکتے تھے۔اگلی ہی کرلو۔لیکن وہ نہ تو ایسا کرسکتے تھے اور نہ 

آیت میں فرمایا کہ اگر یہ کام نہیں کرسکتے اور یقیناً تم یہ نہیں کرسکتے تو پھر اس 

آگ سے ڈرو جس کی ایندھن کافر لوگ اور ےتمہارے وہ بت ہیں جن کو تم پوجتے 

۔قرآن کی اس انداز کو دیکھ کر عرب دم بخود رہ گئے اور کیوں نہ رہتے کہ 832ہو

ے پاس اس معجز کتاب کا جواب کہاں تھا۔قرآن کی چند آیات کو بطور مثال پیش ان ک

کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن کا انداز بیان اور طرز استدالل کیسا جاندار اور 

کس قدر دلچسپ ہے اور کیونکر اس کو معجز کتاب ہونے کا مقام حاصل ہے اور 
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عرب باوجود قدرت کے اس اس میں وہ کونسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے 

 کےجواب پر قادر نہ ہوسکے۔

والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر 

 833المسجور

اسی طرح سورۃ رحٰمن میں ایک خوبصورت انداز سے بندگان خدا وندی کو ارشاد 

 فرمایا ؛

ر بحسبان والنجم والشجر الرحمن علم القرآَن خلق اإلنسان علمه البیان الشمس والقم

یسجدان والسماء رفعھا ووضع المیزان أال تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط وال 

تخسروا المیزان واألرض وضعھا لألنام فیھا فاكھة والنخل ذات األكمام والحب ذو 

العصف والریحان فبأي آالء ربكما تكذبان خلق اإلنسان من صلصال كالفخار وخلق 

 834ن مارج من نار فبأي آالء ربكما تكذبانالجان م

 سورۃ انفطار میں ہر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ؛

یاأیھا اإلنسان ما غرك بربك الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورۃ ما شاء 

ركبك كال بل تكذبون بالدین وإن علیكم لحافظین كراما كاتبین یعلمون ما تفعلون إن 

 835نعیم وإن الفجار لفي جحیماألبرار لفي 

کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کافی دلچسپ انداز ملسو هيلع هللا ىلص اسی طرح احادیث مبارکہ 

موجود ہے اور اس میں بڑی کام والی باتیں موجود ہیں مثال قرآن مجید کے بعد سب 

إنما  سے زیادہ وقعت رکھنے والی کتاب بخاری شریف کی اولیں حدیث میں فرمایا ؛ 

ات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت ھجرته إلى دنیا یصیبھا أو إلى األعمال بالنی

 836امرأۃ ینكحھا فھجرته إلى ما ھاجر إلیه

 837آیة المنافق ثالث إذ حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خانایک بار فرمایا کہ 
عربی نثر کو قرآن مجید اور احادیث کی بدولت ایک نیا ادبی چشمہ اور نیا  

طریق فکر میسر ہوا جنہیں وہ اپنا رہبر ومعاون بنا کر تدریجی ارتقاء، تکمیل اور 

آزادی کی راہ پر گامزن ہوگئی۔عربوں کے ساتھ ان کی شاعری کا رخ بھی اسالم کی 

ت کے مہلک جراثیم کی وجہ سے جن طرف پھیر گیا تاہم اسالم میں تعصب وجاہلی

سے مسلمانوں کے اتحاد اور عربی کی باہمی الفت کے ختم ہوجانے کا اندیشہ 

کے اسلوب کا اثر صحابہ کراؓم کی گفتگو اور ان کی تقریروں میں بکثرت ملسو هيلع هللا ىلص تھا۔آپ

کی صحبت میں ملسو هيلع هللا ىلص موجود ہے۔بالخصوص ان صحابہ کے طرز بیان میں جو آپ

                                                             

  6ـ 1: 52،القرآن 833 

 16ـ-1: 55،القرآن 834 

 14ـ-6: 82،القرآن 835 

 1،حدیث البخاری 836 

 24،حدیث البخاری 837 
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ربوں میں شدید قسم کی جاہلیت، کٹر ذہنیت اور فرقہ زیادہ رہے۔اسالم سے قبل ع

وارانہ تعصب تھا جس کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے تھے۔اور اس 

تشریف الئے اور بدی ملسو هيلع هللا ىلص کے لیے وہ شاعری کا استعمال کرتے تھے۔لیکن جب آپ

وں کو کو نیکی پر ترجیح دی اور لوگوں کو برائیوں اور خامیوں سے منع فرمایا ، دل

توڑنے کے بجائے جوڑنے اور ان میں اتحاف پیدا کرنے کی تعلیم دی تو عربوں 

نے رفتہ رفتہ ان اخالق فاسدہ کو چھوڑ چھاڑ کر  معاشرے کی اصالح پر توجہ 

مرکوز کی تو ان کی شاعری کا رخ بھی اس طرف مڑ گیا اور ان کی شاعری میں 

کرنے لگے۔ان برگزیدہ حضرات  نیک جذبوں نے جنم لیا اور اب وہ اسالم کی دفاع

میں حضرت علی،حسان بن ثابت، کعب بن زہیر، کعب بن مالک، عبدہللا بن رواحہ 

رضوان ہللا عنہم اجمعین قابل ذکر ہیں۔ حضرت علؓی کی شاعری کا دیوان بھی چھپ 

 چکا ہے۔اس کے پہلے اشعار پیش خدمت ہے؛

 و   ا ال م       حواء  ابوھم   آدم   الناس   من  جھة    التمثال   اکفاء 

 مستودعات ولالحتساب   آباء  و  انما      امھات       الناس     اوعیة  

 یفاخرون بہ   فالطین   والماء  فان یکن لھم من اصلھم شرف 

 فان     نسبتنا    جود   و      علیاء  وان اتیت بفخر من ذوی نسب 

علی الھدٰی لمن    استھدٰی       ال  فضل   اال    الھل    العلم     انھم 

 ادالء

 838والجاھلون الھل العلم اعداء  وقیمة  المرء   ما قد   کان   یحسنہ 

کی مدح میں ملسو هيلع هللا ىلص حضرت حسان بن ثابؓت کے مشہور مدحیہ اشعار جو انہوں نے آپ

 کہے تھے وہ یہ تھے؛

 واجمل منک لم تلد النساء  و احسن منک لم ترقط عینی 

 839کانک قد  خلقت   کما  تشاء  کل   عیب  خلقت مبراء    من   

حضرت کعب بن زہیؓر جو جاہلی شاعر زہیر کے بیٹے تھے، کے اشعار بھی کافی 

کی مدحت ملسو هيلع هللا ىلص مشہور ہیں جنہیں قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے اس میں آؓپ نے رسول ہللا

نے اپنی چادر عطا کی اور چونکہ چادر ملسو هيلع هللا ىلص میں اشعار کہے جس پر آپ کو رسول ہللا

بی میں بردہ کہا جاتا ہے اس لیے اس قصیدہ کو بھی بردہ کہا جانے کو عر

کی توصیف ملسو هيلع هللا ىلص لگا۔قصیدہ کے یہ اشعار بڑے مشہور ہیں جن میں آؓپ نے رسول ہللا

 کی اور آپ کو چادر مبارک ملی۔آؓپ نے فرمایا؛

 مھند من سیوف ہللا     مسلول  ان الرسول لنور یستضاء بہ 

  والعفو عند رسول ہللا مامول  نبت ان  رسول ہللا اوعدنی 

                                                             

 3، کراچی: ایچ ایم سعید کمپنی، سطن، ص دیوان علی  حضرت علؓی،  838 

، حضرت حسان بن ثابؓت،  839   10ء، ص 1929 ،ةالرحمانی ةمصر: المکتب دیوان حسان بن ثابت انصاری 
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 840ببطن مکة لما اسلموا   زولوا  فی عصبة من قریش قال قائلھم 

ہیں جس سے روشنی کی مثال ایسی کھینچی ہوئی ہندی تلوار کے ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا"  

 حاصل کی جاتی ہے۔

کے پاس مجھے دھمکی دی ہے حاالنکہ ملسو هيلع هللا ىلص مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ رسول ہللا

عفو کی امید کی جاتی ہے۔وہ قریش کے ایسے جوانوں میں کے پاس ملسو هيلع هللا ىلص رسول ہللا

لوں نے کہا کہ ہیں کہ بطن مکہ میں جب کہ لوگ اسالم الئے تو ان کے کہنے وا

 یہاں سے چلے جاؤ"

صحابہ کراؓم کے بعد تابعین کرام میں بھی کئے نامور شعراء ہوگزرے ہیں  

کا شعری مقام بہت بلند ہے ھ( 204اور پھر تبع تابعین میں سے جن میں امام شافعؒی)م

ان کے اشعار کا دیوان بھی چھپ چکا ہے۔آپ نے بہت ساری قرآنی آیات کی 

 ترجمانی اشعار میں کی ہے۔مثالً ہللا کا ارشاد ہے؛

 841وال تمش في األرض مرحا

 آپ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ؛

 842 فعما قلیل یحتویک ترابھا  ال تمش فی منکب االرض فاخراو 

 طرح ارشاد خداوندی ہے ؛اسی 

 843یملي حمو بینه عداوۃ كأنهو الذي بینكا ادفع بالتي ھي أحسن فإذ

 آپ نے اس آیت کےذیل میں فرمایا ؛

 844ودافع ولکن بالتی ھی احسن عاشر بمعروف وسامح من اعتدیٰ  و 

 ہللا تعالٰی نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آکر گھیر لے گی؛

 845تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشیدۃأینما 

 آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ؛

 846فال ارض تقیہ وال سماء من نزلت بساحة المنایاو 

 

 

 

 

 
                                                             

 492: 3ھ، 1396بیروت: دارصادر،  ، ةالنبوی ةالسیرابن ہشام،  840 

 18: 31القرآن، 841 

 32ص علوم القرآن  بھروچ ، سطن،  گجرات ہند: دیوان شافعی،، ؒؒ امام شافعی 842 

 34: 14القرآن، 843 

 32ص ،  دیوان شافعی، ؒؒ امام شافعی 844 

 78: 4،القرآن 845 

 32ص ، دیوان شافعی، ؒؒ امام شافعی 846 
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2 .5 

 سپین میں عربی ادب کا ارتقاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرزمین اندلس میں تخلیق ہونے والی شاعری کا اولیں نمونہ عبدالرحٰمن 

ء( کا ہے جن میں وہ اپنے چھوڑے ہوئے آبائی وطن کی یاد 788ھ/172الداخل)م 

تازہ کرتا ہے اور اس کے ان اشعار پر یاد وطن کے ساتھ فخروطن بھی غالب 

۔ان میں زیادہ شہرت اس قطعہ کو ملی جو انہوں نے رصافہ قرطبہ میں 847ہے

۔رصافہ میں کھجور 848کھجور کے ایک تنہا درخت کو دیکھ کر کہے تھے

 ت کو دیکھ کر عبدالرحٰمن نے بڑے فکرآمیز لہجے میں کہا تھا ؛کےدرخ

تناءت بارض الغرب عن بلد   وسط    الر صا فة     نخلة    لنا   تبدت 

 النخل

وطول   التنائی   عن   بنی     فقلت   شبیھی   فی   التغرب   و  النوی

 و  عن  اھلی

ک   فی   االقصار   و فمثل  نشات       با  رض    انت    فیھا    غریبة

 المنتائی  مثلی

                                                             

 42-25: 1ء، 1963حسین موئس،  : تحقیق  ۃ، القاھرالسیراء ةالحلاآلبار،  ابن 847 

 786: 2ء، 1965عکسی تہران، ، تہران: معجم البلدانیاقوت حموی،  848 
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یسح ویستمری  السماء  کین   با لو   سقتک غوادی المزن صوبھا الذی

 849بل

ترجمہ: "رصافہ کے وسط میں ایک کھجور ہمیں دکھائی دی جو کھجوروں 

کی سرزمین سے بہت دور کی سرزمین سے بہت دور ارض مغرب میں کھڑی 

ری شبیہ ہے، غریب الوطنی میں اور اہل تھی۔میں نے اس سے کہا؛ اے کہ تو می

وعیال سے مدتوں کے فراق میں تو نے ایک ایسی زمین میں نشوونما پائی ہے جہاں 

تو غریب الدیار ہے۔چنانچہ فاصلوں اور دوریوں کے حوالے سے تو میری مثال 

ہے، خدا کرے کہ صبح کے بادل تجھے دھارے سے سیراب کریں جو کھل کر 

 کے ستاروں  سے موسال دار بارش کھینچ کر لے آتا ہے"  برستا ہے اور آسمان

شاعر مشرق عالمہ اقبال نے ان اشعار کا آزاد ترجمہ "عبدالرحمان اول کا 

 بویا ہوا کھجور کا پہال درخت سرزمین اندلس میں" کے عنوان سے کیا ہے؛

میرے دل کا   سرور  ہے   میری   آنکھوں  کا  نور  ہے 

 تو

میرے لیے نخل طور ہے    وں میںاپنی وادی سے دور ہ

 تو

صحرائے عرب کی حور   مغرب کی ہوا نے تجھ کو پاال

 ہے تو

پردیس    میں    ناصبور     پردیس میں ناصبور ہوں میں

 ہے   تو

 850ساقی تیرا نم سحر ہو  غربت کی ہوا میں بارور ہو   

اپنی عبدالرحٰمن الداخل کے بعد اس کے بیٹے ہشام اور پوتے الحکم نے بھی 

عربی روایات کو برقرار رکھا اور بہت عمدہ اشعار کہے، ابن اآلبار نے ان کے 

۔اس کا پڑپوتا عبدالرحٰمن اوسط بھی شعر وادب کے ساتھ بہت 851اشعار نقل کیے ہیں

دلچسپی لیتا تھا اور اس سلسلہ میں وہ موسیقی کا بھی شوقین تھا۔مشہور مغنی زریاب 

ے زیراثر یحیٰی بن الحکم الغزال جیسا شاعر اس کے دربار سے متعلق تھا۔اسی ک

ابھر کر سامنے آیا جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک بار بغداد گیا 

تھا وہاں اس نے اپنے چند اشعار سنائے اور یہ کہدیا کہ یہ اشعار ابونواس کے ہیں، 

بھی ۔الغزال نے اندلس کی منظوم تاریخ 852کسی کو اس پر شک تک نہیں گزرا تھا

                                                             

 25: 2، نفح الطیبالمقری،  849 

 413-412ء، ص 2004، الہور: یو  پبلیشر،  کلیات اقبالمحمد اقبال، 850 

 50-42: 1، السیراء ةالحلاآلبار،  ابن 851 

،ہسپانوی سے عربی ترجمہ حسین مونس، قاہرہ: دار المعارف،  تاریخ الفکر االندلسیآنخل جنثالث بالثیا،  852 

 56-55ء، ص 1955
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۔عبدالرحٰمن کے دربار میں عبدہللا بن الشمیر کا نام بھی نمایاں ہے جو 853لکھی تھی

 ۔854اعلٰی پایہ کا شاعر تھا

شاعری کا یہ ذوق رفتہ رفتہ اندلسی ثقافت پر چھا گیا اور اندلسی خواص کے 

ساتھ ساتھ وہاں کے عوام میں بھی یہ ذوق اثر پکڑتا گیا کیونکہ یہ امرمسلم ہے کہ 

کے بادشاہ جس روش پر چلتے ہوں، وہاں کے عوام بھی المحال اسی  جس ملک

روش کو اپناتے ہیں،اور جہاں پر امراء وحکمران طبقہ شعراء کی سرپرستی کریں، 

وہاں کے ادبی عروج کا کیا کہنا۔اندلس میں جو بھی حکمران آیا اس نے اگر خود 

ذیری کی جس سے اشعار نہ کہے ہوں لیکن پھر بھی اس نے شعراء کی خوب دل پ

 اندلس میں شعری ادب کمال کو پہنچا۔

اس زمانے میں اندلس میں اسالمی تمدن اپنے شباب پر پہنچا۔ بات یہاں تک 

پہنچ گئی تھی کہ ہرعام وخاص شاعری کیا کرتا تھا۔شاعری کا یہ ذوق اہل اندلس کی 

یا عوام کیا گھٹی میں پڑ گئی تھی اس میں کیا امیر کیا گدا، کیا شاہ کیا گدا اور ک

خواص سبھی سخن گوئی وسخن فہمی میں شریک ہوگئے۔حتی کہ اگر کسی دکاندار 

، تاجر یا کسان کےپاس جاکر پوچھا جاتا تو بھی برجستہ اشعار کہا کرتا تھا۔ایسے 

میں خود اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اندلس میں شاعری فضا کس قدر چھائی ہوئی 

بھی پوچھ لیتا تو وہ برجستہ نظم میں جواب  تھی، جہاں بھی کوئی جاکر کسی سے

دیتا تھا کیونکہ یہ اعلٰی ذوق اس وقت سبھی میں سرایت کرچکا تھا اور ادبی فضا 

نے سارے موحول کو ادبی ماحول بنادیا تھا۔امام قزوینی اس صورتحال کو ان الفاظ 

 میں بیان کرتے ہیں؛

یحصى عددھم أنه قل أن  من عجائبھا ما ذكرہ خلق الشلب مدینة من االندلس؛  

یرى من أھل شلب من ال یقول شعراً وال یتعانى األدب، ولو مررت بالحراث خلف فدانه 

 ً  وسألته الشعر لقرض في ساعته أي معنى اقترحت علیه، وأي معنى طلبت منه صحیحا
855 

 ترجمہ:

"اندلس کے شہر شلب کے عجائبات میں سے ایک جس کا ذکر التعداد لوگوں 

وہ یہ ہے کہ اہل شلب میں خال خال ہی کوئی ہوگا جو شعر نہ کہتا ہو نے کیا ہے، 

اور ادب سے شغف نہ رکھتا ہو۔آپ اگر کسی ہل چالنے والے کسان کےپاس سے 

بھی گزرو اور اس سے شعر کی فرمائش کرو تو وہ فی الفور کسی بھی موضوع پر 
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رو، ٹھیک جو تم اسے تجویز کردو یا کسی بھی مضمون پر جو تم اس سے طلب ک

 ٹھیک شعر کہہ دے گا" 

اور ان کو دیکھا دیکھی وہاں کے مقامی لوگ بھی اثر لینے لگے۔عربوں کے 

لیا اور  ساتھ باہمی ارتباط اور اختالط کی وجہ سے ہسپانیوں نے عربی ثقافت کو اپنا

نے اپنی زبان ترک کردی اور نہایت محنت اور عربوں کا مذہب اختیار کیا۔ ہسپانیوں 

یں نظم و نثر لکھنے کی کوشش سے عربی زبان سیکھتے تھےاور اس متوجہ 

۔  پادری اپنے ہم مذہب لوگوں اور جوانوں کی یہ حالت دیکھ کر افسوس کرتے کرتے

ء( جو ایک پادری تھا، نہایت 857)م  Eulogies رہتے تھے۔ اس لئے یولوجیس

بڑوں کے  کالم مقدس اور اپنے تعصب اور افسوس کے ساتھ کہتاہے کہ عیسائی

کالم کے بجائے عربی زبان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، نئی نسل صرف عربی 

 ۔856جانتی ہے اور وہ مسلمانوں کی کتابیں رغبت سے پڑھتے ہیں

چونکہ اندلس کے لوگ زندگی کے ہر پہلو میں مشرق کی طرف دیکھتے 

نئی تھے، یہی حال عربی ادب و شاعری کا بھی تھا۔ مگر آہستہ آہستہ یورپ  کی 

فضائیں، حسین مناظر، بارشوں کا تسلسل، سرسبز و شاداب زمینیں، زرخیز 

سرزمین، ہرے بھرے پہاڑ، لبریز بہتی دریائیں اور خوبصورت چراگاہوں نے 

عربوں کی اذہان کو جال اور صفائی بخشی۔  ان کے بیان کو شیریں بنایا اور ان کے 

ب اور شائستہ بنایا۔ الفاظ میں وجدان کو بلندی دی۔ ان کے شاعری اور کالم کو مہذ

حسن اور معانی میں نزاکت پیدا کی۔ چنانچہ اسی ماحول کی وجہ سے انہوں نے 

ادب کے دائرہ میں وسعت پیدا کی اور شاعری میں ایک نئی قسم "موشح" ایجاد کی۔ 

جو بعد میں ادبی انحطاط کی وجہ سے عوامی زبان میں پہنچ کر "زحل" کی 

 صورت اختیار کر گئی۔

 ةانھا منقول ةویقال لہ التوشیح ایضا و الذی نراہ فی اصل ھذہ اللفظ الموشح  

فکان ھذہ االسماط و االغضان التی  ؛ ثوب موشح، وذالک لوشی یکون فیہعن قولھم

اال  بعد ذالک علما ةیزینونہ بھا من الکالم فی سبیل الوشی من الثوب، ثم صارت اللفظ

عن التوشیح  ةفتکون منقول ةعن المشارق ةان یکون االندلسیون قد اخذوا ھذہ التسمی

مع ما یدل علیہ سائر  ةبن جعفر فی نقد الشعر من انواع ائتالف القافی ةقدام ہالذی عد

البیت، و جری علیہ اھل البدیع، فیکون اشتقاقھا من معنی الوشاح کما نصبوا علیہ، 

بان یکون معنی اول البیت داال علی قافیتہ، فینزل فیہ ھذا المعنی  عوالنھم عرفوا ھذا الن
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الوشاح، و ینزل اول الکالم و اخرہ محل الوشاح من العاتق و الکشح اللذین  ةمنزل

 ۔857یجول علیھما

مواشحاِت اندلسیہ ایک طویل موضوع ہے جس پر الگ تحقیقی کام 

" قابل ةالمواشحات االندلسی"ہوچکےہیں جن میں ڈاکٹر محمد زکریا عنانی کی کتاب

۔اس کے عالوہ ابن بشکوال نے الصلۃ میں، ابن خاتمہ 858ذکر اور قابل مطالعہ ہے

نے دیوان میں، ابن دحیۃ نے المطرب من اشعار المغرب میں، ابن خطیب نے نقاضۃ 

الجراب فی عاللۃ االغتراب میں، ابن قتیبہ نے الشعر والشعراء میں، الصفدی نے 

میں، الضبی نے بغیۃ الملتمس میں، المرزیانی نے الموشح فی ماخذ  توشیح التوشیح

العلماء علی الشعراء میں، المقری نے نفح الطیب میں، اور المعری نے رسالۃ الغفران 

 میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ 

اندلسی شاعری پر گرچہ سکاٹ نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ عربی شاعروں 

کمی تھی وہ ڈراما نہیں لکھ سکتے تھے۔ان کی ہمہ دانی وپُرگوئی اور  میں یہ

اصناف سخن بے شک قابل ذکر تھی لیکن وہ مسلسل قصص اور حکایات نہیں لکھ 

سکتے تھے۔اس میدان میں وہ اس قدر العلم تھے کہ وہ ٹریجڈی اور کامیڈی کے 

د ہی اس کا جواب ۔لیکن کیا ہی عجیب ہے کہ خو859لیے کوئی لفظ ایجاد نہ کر پائے

چند صفحات بعد نہیں بلکہ پیشتر دے چکا ہے کہ عرب اصل میں بادیہ نشین لوگ 

تھے۔اہل عرب کی محیرالعقول عقلی ترقی تاریخ انسانی کی ایک نہایت دلچسپ اور 

نتیجہ خیز مثال ہے۔یہ بادہ نشین لوگ بدو کہالتے تھے، ٹھیٹ وحشی اور قزاق 

نظم حکومت یا سلطنت نہیں تھی اور نہ ہی کسی تھے۔ان کی کوئی باقاعدہ اور م

مستقل حکومت کو مانتے تھے۔ان کا کوئی مستقل گھر بھی نہ تھا۔امن پسند لوگوں کو 

وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ان کا مذہب ذلیل بت پرستی اور بے رحمی 

۔اب ایسے میں ان سے یہ گلہ شکوہ کیسے کہ ان کے پاس قصے نہیں تھے 860تھا

ہ وہ تو اس میدان کے شہسوار تھے۔الف لیلۃ جیسی کہانیاں ان کی قصہ گوئی حاالنک

کی ایسی نادر مثالیں ہیں جو آج تک زبان زد عام وخاص ہیں۔وہ ہر واقعہ کو نظم 

میں محفوظ کرلیتے تھے ایسے میں ان کے پاس سینکڑوں واقعات تھے۔جن سے وہ 

)ن( رات کے وقت  مراسمر یسمر سکہہ کر "سمر " سے موسوم کہا کرتے تھے، 

قصہ گوئی کو کہتے ہیں۔اس سے اسم فاعل سمیر ہے اور سمیر اس شخص کو کہتے 

یعنی جب  ریمال افعلہ ماسمر السہیں جو رات کو قصہ گوئی کرے۔عرب کہتے ہیں 
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تک لوگ قصہ گوئی کریں گے میں یہ کام نہیں کروں گا یعنی کبھی نہیں کروں 

کہ سبھی  عرب میں قصہ گوئی کی اتنی بہتات تھی۔اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ 861گا

تھے کہ کبھی اس سے فارغ ہی نہیں ہوتے  رہتے  اس قدر مصروفاس شغل میں 

 تھے۔ہاں البتہ اصناف شعر میں سے بعض سے ناواقفیت بعید نہیں تھی۔ 

اندلس میں عربی ثقافت کا آغاز مشرق کے عرب تمدن کی تقلید سے ہوا۔انہوں 

کے نام تک مختلف بالد شرقیہ کے نام پر رکھے۔چنانچہ  نے وہاں کے شہروں

غرناطہ کو دمشق، اشبیلیہ کو حمص، شریش کو کو فلسطین اور جیان کو قنسرین کا 

نام دیا گیا تھا۔رفتہ رفتہ اس تقلید نے منافست کی صورت اختیار کرلی۔چنانچہ 

ق سے محالت، باغات، درس گاہوں اور مساجد وغیرہ کی کثرت میں وہ اہل مشر

بازی لے گئے۔یہی جذبہ ان کا شعر وادب میں بھی کارفرما رہا۔اب اندلس کے شعراء 

کو بالد مشرق کے اساتذہ کے سامنے کھڑا کردیا۔اور ان ہی کے ناموں اور کنیتوں 

 ۔862سے یاد کیا گیا

مدح، ہجو، مرثیہ، فخر وحماسہ، خمریات، تغزل اور منظر نگاری وغیرہ 

یہاں بھی اختیار کی گئیں۔تاہم اہل اندلس کی زبان اہل  اصناف ،مشرق کی پیروی میں

مشرق کی طرح محکم نہیں تھی۔ اور اکثر قدیم اصناف میں ان کا کالم کالِم مشارقہ 

کا ہم پلہ نہ تھا۔البتہ قدیم اصناف میں مثالً مناظر فطرت کا بیان اور مملکتوں 

اپنا خاص رنگ پیدا  کےزوال کا مرثیہ ایسی اصناف شعر تھیں جن میں اندلسیوں نے

 کیا اور مشارقہ پر بازی لے گئے۔

 اندلس کے چند نامور شعراء کانمونہ کالم

جہاں تک اندلس کے شعراء کا تعلق ہے تو وہاں ہر تقریباً ہر عالم اس شاعر 

ہوگزرا ہے۔اس کے عالوہ عوام الناس میں بھی کافی اچھے اچھے شعراء ہوگزرے 

بل ذکر شعراء کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے نام سے تاہم یہاں بطور مثال چند ایک قا

نہ صرف اندلس بلکہ ساری دنیا کے دانشور آگاہ اور خبردار ہیں کہ ان کی شاعری 

میں کس قدر دم تھا اور دوسری اہم بات یہ کہ چونکہ مسلمانوں کی وہاں سے بے 

جو مواد  دخلی ہوئی اس لیے ان کا بہت سارا مواد ضائع ہوا لیکن پھر بھی اس میں

بچا ان سے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔جس سے ان کی شاعری معیار کا اندازہ 

 لگایا جاسکتا ہے۔

اصل میں عربی ادب اور شعر وشاعری سے تو ویسے بھی عرب کے 

مسلمانوں کو خاص لگاؤ تھا۔حاالنکہ اس وقت عرب ایک بے آب وگیاہ صحراء کے 

مکین تھے اور جب انہوں نے یورپ کی رنگا رنگی دیکھی تو ان کی شاعری میں 
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ل بارشیں، ایک نکھار پیدا ہوا۔یہاں تک کہ انہیں نت نئی فضا، مختلف مناظر، مسلس

حسین سرسبز مخملی زمینیں، گھنے سایہ دار درخت، لبریز بہتی دریائیں، زرخیز 

عالقے، ہرے بھرے پہاڑ، پربہار چراگاہیں اور خوبصورت قدرتی مناظر ملے تو ان 

کی شاعری میں ایک نئے دور نے جنم لیا۔اور یوں ان کے اذہان کو جال ملی، ان 

کو شیرینی ملی۔چنانچہ انہوں نے ادب کے  کے وجدان کو بلندی اور ان کے بیان

دائرے کو وسعت دی اور اپنی شاعری کو مہذب، خوبصورت، دلچسپ اور شائستہ 

بنایا۔ان کے الفاظ میں حسن، معانی، نزاکت، قوافی میں تنوع اور خیال میں نیرنگی 

پیدا ہوئی۔انہوں نے اس کو گلدستہ کی طرح آراستہ کیا اور مثل نہر رواں دواں 

۔انہوں نے ہلکی پھلکی بحروں میں اس قدر کثرت سے نظمیں کہیں کہ داماِن کیا

قوافی وعروض تنگ ہوگیا۔چنانچہ انہیں نزاکت طبع اور موسیقی کے روز افزوں 

تقاضوں سے مجبور ہو کر فصیح زبان میں شاعری کی ایک نئی قسم "موشح" ایجاد 

عوامی زبان میں پہنچ  کرنا پڑی جو بعد میں انحطاط اور عربوں کے اضمحالل سے

 ۔863کر "زجل" کی شکل اختیار کرگئی

 ابن خلدون اپنی مشہور زمانہ کتاب "مقدمہ" میں اس بارے میں لکھتے ہیں ؛

و أما أھل األندلس فلما كثر الشعر في قطرھم و تھذبت مناحیه و فنونه و بلغ التنمیق فیه 

مونه أسماطا أسماطا و الغایة استحدث المتأخرون منھم فنا منه سموہ بالموشح ینظ

أغصانا أغصانا یكثرون من أعاریضا المختلفة. و یسمون المتعدد منھا بیتا واحدا و 

یلتزمون عند قوافي تلك األغصان و أوزانھا متتالیا فیما بعد إلى آخر القطعة و أكثر ما 

تنتھى عندھم إلى سبعة أبیات. و یشتمل كل بیت على أغصان عددھا بحسب األغراض 

   864ذاھب و ینسبون فیھا و یمدحون كما یفعل في القصائدو الم

اندلس کے شعراء میں چونکہ معتمد کو خود ایک نمایاں مقام اور ممتاز 

حیثیت حاصل ہے۔اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شاعری کا نمونہ پیش 

ہ اور ء( اپنے والد معتضد باهلل کے بعد اشبیلی1095ھ/ 488)م  باهلل کیا جائے۔معتمد

قرطبہ کا فرمانروا ہوا۔وہ طبعاً شاعر آدمی تھا اور اس پائے کا بقول ابن اآلبار شاہان 

لم یک فی ملوک االندلس قبلہ اندلس میں سے اس سے بہتر کوئی شاعر نہیں تھا۔

   865 اشعر منہ

معتمد میں یقیناً وہی کمزرویاں تھیں جو عموماً شعراء میں ہوتی ہیں، اور یہی 

ً اس کے زوال کا سبب بھی بنیں لیکن اس کی فطرت بلند تھی۔ وہ نہایت سخی  غالبا
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بھی تھا اور شجاع بھی۔شعر کا ذوق اسے ورثے میں مال تھا۔بچپن ہی میں مؤذن کی 

 اذان سن کر ارتجاال کہا کرتا تھا؛

 یرجو الرضا والعفو من رحمانہ  ھذا المؤذن قد بدا باذنہ 

 866کان عقد ضمیرہ کلیسانہان   ةبحقیق  ناطق من   لہ طوبٰی  

یہ مؤذن جو اپنی اذان کے ساتھ سامنے آیا ہے، اپنے رب کریم کی خوشنودی 

ومغفرت کا طالب ہے۔یہ شاد باد رہے کہ اس کی زبان سے بڑے سچے الفاظ نکل 

رہے ہیں۔بشرط یہ کہ اس کے ضمیر کی تہوں میں وہ کچھ ہو جو کچھ اس کی زبان 

بن عمار کے ساتھ برلب دریا جارہا تھا کہ برجستہ پر ہے۔ایک روز یہ اپنے وزیر ا

  اس کی نوک زبان پر یہ مصرع آیا؛

 صنع الریح من الماء زرد   

 دی ہے( ا)ہوا نے پانی پر زرہ سی بن  

چونکہ یہ خود بھی شاعر تھا اور اس کا وزیر ابن عمار بھی شاعر تھا، معتمد نے 

ا کردیں، اس نے بڑا دماغ اس سے فرمائش کی کہ دوسرا مصرع لگاکر شعر پور

لگایا لیکن کوئی تُک نہیں بنی۔ قریب ہی ایک عورت کپڑے دھو رہی تھی، اس نے 

 وہاں سے جواب میں کہا؛

 جمد لو  لقتال درع  ای 

 )کاش یہ جم جائے تو جنگ کے لیے کیا خوب زدہ ثابت ہو(  

 معتمد یہ سن کر چونک اٹھا اور اس عورت پر اسی وقت دل وجان سے عاشق

درج ہے۔جسے بعد میں متعمد نے اپنی  ہوا۔اس خاتون کا نام تاریخ میں "ُرمیکہ"

چہیتی ملکہ بنادیا۔اور وہ معتمد پر ایسی حاوی رہی جیسا کہ ملکہ نورجہاں اپنے 

خاوند جہانگیر پر حاوی رہی تھی۔حتی کہ عنان حکومت تک اس  نے اپنے ہاتھوں 

ر ہے جس کےبارے میں کہا جاتا ہے کہ میں لے لی تھی۔اس کا نام اعتماد بھی مذکو

۔شعری مذاق کی بلندی کا اندازہ اس واقعہ 867اصل میں یہ نام اسے معتمد نے دیا تھا

سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک شعر کے مکمل کرنے پر بادشاہ ایک عام عورت کو 

 ملکہ بنادیتا ہے۔

اس پھر جب یوسف بن تاشفین آیا  تو اس نے اس کی جاں ضرور بخشی لیکن 

کو قید کرکے طنجہ بھیج دیا۔جب یہ اہل خانہ سمیت جارہے تھے تو اس وقت دریا 

۔اسے  وہاں اسے جیل خانےمیں بند 868کے کنارے کھڑے زار وقطار رو رہے تھے

کردیا تب اس نے قیدخانے میں بھی جو اشعار کہے وہ بھی فنی اعتبار سے اس کی 

                                                             

 مذکور866 
867 Hitti, History  of the Arabs, p. 539 

 23ھ، ص 1283بیروت: دار الغرب العربی، ، قالئد العقیانابن خاقان، 868 
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اس کی وہ کسک اس شاعری کی بلند ترین تخلیقات سے عبارت ہے۔کیونکہ ذاتی احس

جان ہے جس کے  فقدان کا شکوہ اندلسی شاعری کے بعض ناقدین کو رہا ہے۔ایک 

موقع پر جب کہ آپ جیل میں لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے ، آپ نے کہا 

 کہ ؛

 یذل الحدید وثقل القیود  تبدلت   من عز ظل النبود  

 صقیل الحدود وعضبا رقیقا  وکان حدیدی سنانا ذلیقا  

یعض بساقی  عض     فقد   صار  ذاک   وذا   ادھما  

 869االسود

پرچموں کے سائے کی عزت کے بعض مجھے لوہے کی ذلت اور بیڑیوں کی "

گرانی نصیب ہوئی، لوہا میرے لیے نیزے کی تیز  انی اور باریک صیقل شدہ 

ونوں ایک بیڑی دھاروں والی شمشیر براں سے عبارت ہوا کرتا تھا۔اب وہ اور یہ د

 میں ڈھل گئے ہیں۔جو میری پنڈلیوں کو شیروں کی طرح چباتی ہے"

دولت بنی عباد کے زوال کی وہ اندوھناک داستان جس پر ابن اللبانہ نے وہ  

 مرثیہ کہا جس کا مطلع ہے؛

 870علی البھاء لیل من ابناء عباد  بمزن رائح غاد تبکی السماء  

آنسو بہاتا ہے۔بنو عباد کے جامع صفات سرداروں "آسمان صبح وشام ابر باراں سے 

 پر"

 دوسرا مشہور مرثیہ ابن عبدون کا ہے جو بنو االفطس کے زوال پر کہا گیا؛

 871فما البکاء علی االشیاح والصبور  الدھر یفجع بعد العین باالثر  

 زمانہ اصل کے بعد اس کی رہی سہی نشایوں کا صدمہ بھی دکھاتا ہے""

کے سللے کی تیسری اور شاید سب سے زیادہ مؤثر مثال ابوالبقاء اجتماعی مرثیوں 

الرندی کا وہ مرثیہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ ہوچکا۔یعنی وہ نونیہ جو اس نے 

بعض بالد اندلس پر عیسائیوں کے تصرف اور مسلمانوں کی بے دخلی کے غم میں 

 کہا ؛

 انفال یعز بطیب العیش انس  لک شئی  اذا   ماتم  نقصان  

من       سرۃ      ساء تہ       ھی االمور کما شاھدتھا دول  

 872ازمان

ہرشے جب کمال کو پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے زوال مقدر ہے سو کوئی "

شخص آسودگی حیات کے فریب میں نہ آئے یہ معامالت زیست جیسا کہ تم دیکھ 

                                                             

 مذکور 869 

 571: 2 نفح الطیب،المقری، 870 

 289: 1 مذکور، 871 
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تو کئی گھڑیوں کا چکے ہو آنی جانی ہیں، ایک گھڑی کا سکھ اگر کسی کو ملتا ہے 

 دکھ اسے جھیلنا پڑتا ہے"

جب مسیحی لوگ اندلس کے مسلمانوں پر غالب آئے تو ایک شاعر نے ایک مرثیہ 

لکھا جس میں وہ خون کے آنسو رویا۔اس مرثیے میں دیار اسالم کے اجڑنے اور 

 کفار کے غلبے کی تصویر پیش کی ہے؛

نواقیس    و       فیھن     اال     حیث السماجد قد صارت کنائس ما

 صلبان

حتی المنابر ترثی      وھی     حتی المحاریب   تبکی    وھی  جامدۃ

 عیدان

والیوم ھم فی بالد الکفر   باالمس    کانوا     ملوکا    فی    منازلھم

 عبدان

لھا لک اال مروا استھوک    ولو      رایت       بکا ھم     عند    بیعھم

 احزان

کما      تفرق     ا روا ح         و    طفل    حیل      بینھما یارب     ام   

  و   ا بد ا ن

کانما    ھی     یا    قوت     و       وطفلة مثل حسن الشمس اذا طلعت

 مر  جان

والقلب            ةوالعین   باکی  یقودھا   العلج     للمکروہ     مکرھة

 حیران

 873ان کان فی القلب اسالم وایمان   ھذا   یذوب القلب   من     کمد لمثل

 گرجوں میں تبدیل ہوچکی ہیں جدجہاں مسا

 ان میں ناقوسوں اور صلیبوں کے سوا کچھ نہیں 

 محرابیں تک گریہ وزاری کرتی ہیں حاالنکہ وہ ایک وجود جامد ہیں

 منبر تک مرثیہ خواں ہیں حاالنکہ وہ محض چوب خشک ہیں

 لمان( کل تک اپنے گھروں میں بادشاہ تھے)مس

 اور آج وہ بالد کفر میں غالم ہیں

 جس وقت انہیں فروخت کیا جاتا ہے اس وقت اگر ان کی آہ وبکا کو دیکھے

 تو یہ صورت حال تیرا دل ہال دے اور غم واندوہ تیرے ہوش اڑا دیں

 کتنی مائیں اور بچے ہیں جن کے درمیان سنگینئ حاالت حائل ہوگئی ہیں 

 جیسے روحوں کو جسموں سے جدا کردیا جائے

 کتنی بچیاں ہیں چڑھتے سورج کی طرح حسین

                                                             

 781: 2 مذکور، 873 
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 یوں گویا وہ یاقوت اور مرجان ہوں

 کافر بے دین انہیں ناپسندیدہ صورت حال کی طرف زبردستی لیے جاتا ہے

 ہے اور دل سرگشتہ وحیران ہےجب کہ آنکھ اشک بار 

 یہ ایسی صورت حال ہے کہ غم واندوہ سے دل اس پر پگھال جاتا ہے

 اگر دل میں کہیں اسالم اورایمان کی رمق باقی ہے 

احمد بن محمد بن عبد ربہ ابن حبیب بن حدیر ابن سالم ،والء کے اعتبار سے 

میں پرورش پائی اور بقی اموی تھا۔ کنیت ابو عمر ہے۔ قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ قرطبہ 

ابن مخلد، ابن وضاح اور الخشنی سے سماع کیا۔ ابن الفرضی آپ کے بارے میں 

 ۔874شاعر االندلس و ادیبھا، کتب الناس عنہ تصنیفہ و شعرہ" فرماتے ہیں؛

غزل اور  ۔875"ابو عمر من اھل العلم االدب و الشعر"حمیدی کہتے ہیں؛  

ے۔ چونکہ ابن عبد ربہ نے مشرقیوں کے ن عبد ربہ کی شاعری کا خاصہ ہابوصف 

حاالت اور واقعات کا خوب مطالعہ کیا تھا اور شاعری میں اہل مشرق کا مقلد تھا۔ 

یہی وجہ تھی کہ اسے مشرق میں بھی مقبولیت حاصل تھی۔  یہاں تک کہ جب ابو 

الولید اندلسی حج سے واپسی پر مصر کے مسجد عمرو بن عاص میں متنبی سے 

تو متنبی نے اس سے اندلس کے خوش کالم شاعر یعنی ابن عبد ربہ مالقات کی، 

کے اشعار سنانے کی درخواست کی۔ جسے سن کر داد دیتے ہوئے کہا کہ "اے ابو 

۔ ابن عبد ربہ کے اشعار بہت ذیادہ ہیں۔ 876عمر! عراق تیرے پاس گھسٹ کر آئے گا"

اشعار کے بیس  جن کے بارے میں حمیدی کا بیان ہے کہ میں نے ابن عبد ربہ کے

سے زیادہ اجزاء دیکھے ہیں، جن میں اکثر اس نے حکم بن عبدالرحمن الناصر کے 

۔ ابن عبد ربہ کی مشہور تصنیف "العقد الفرید" ہے۔ جس میں اس 877لئے لکھے تھے

نے پچیس ابواب باندھے ہیں اور مختلف موضوعات کو زیر بحث الیا ہے۔ اس کتاب 

واقعات، امثال، اشعار اور طب و موسیقی کے بارے میں مفید باتیں، مسائل، مختلف 

 میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ 

 ورشا   بتقطیع   القلوب  رفیقا  یالؤلؤ   یسبی  العقول   انیقا  

 عقیقا  درا    یعود    من   الحیاء   ما انا رایت وال سمعت بمثلہ  

ہ ابصرت وجھک فی سنا  ی محاسن وجھہواذا نظرت ال  

 غریقا

 ما بال قلبک الیکون رقیقا  یامن تقطع الی محاسن  وجھہ  

                                                             

ھ، 1408، قاہرہ: مکتبہ الخانجی، طبعہ ثانی، تاریخ علماء االندلسھ(، 403عبد ہللا بن محمد ابن الفرضی)م  874 
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 ایک اور جگہ فرماتے ہیں؛

 و   صرفان     لالیام  معتورات  بلیت وابلتنی اللیالی بکرھا  

 وعشراتت من بعدھاسنتان  ةومالی ال ابلی لسبعین حج  

 اذا    کان    عقلی  باقیا  ولسانی  ولست ابالی من تباریح علتی  

بن ہانی االزدی االندلسی کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اموی خلیفہ الناصر  محمد

کے دور میں اشبیلیہ میں پیدا ہوا، اس وقت اشبیلیہ علم و ادب کے لحاظ سے کافی 

زرخیز عالقہ تھا۔ چونکہ آپ کے والد ہانی خود ادیب اور شاعر تھے، اس لئے 

حاصل کی۔ دوسرے شعراء کی  ابتدائی تعلیم اشبیلیہ میں اپنے والد کے زیر سایہ

طرح وہ بھی اشبیلیہ کے حاکم کی دربار میں پہنچا اور دربار میں اپنے لئے جگہ 

بنائی اور اعزاز پایا۔ ابن ہانی پر فالسفہ کے افکار کا غلبہ تھا اور اس کو اپنے 

اشعار میں اظہار کرتا تھا۔ اس لئے عوام نے اس کو برا بھال کہا اور دربار میں 

وجہ سے لوگوں نے حاکم کو بھی مالمت کرنا شروع کیا۔ تو حاکم نے اس  ہونے کی

کو کچھ عرصہ کیلئے وطن سے باہر جانے کیلئے کہا۔ ستائیس سال کی عمر میں 

ابن ہانی اشبیلیہ سے نکال اور معز لدین ہللا کے سپہ ساالر جوہر سے مال، جس نے 

عز لدین ہللا سے مالیا، معز معز کیلئے مصر فتح کیا تھا۔  جوہر نے ابن ہانی کو م

نے اس کی بہت آؤ بھگت کی۔ اس کو اپنا مقرب بنایا۔ معز کی مصر جانے کے بعد 

ابن ہانی نے بھی مصر جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں برقہ نامی جگہ پر اپنے 

ھ 361دوستوں کے ساتھ اتنا پی لیا کہ نشہ نہ اترا اور اسی حالت میں فوت ہوئے۔ یہ 

۔ ابن ہانی کی شاعری اعلٰی 878س کی عمر بیالیس سال تھی ے، اس وقت اکا واقعہ ہ

وہ متنبی کا ہم عصر تھا۔ اس نے متنبی کے اشعار پڑھے تھے اور  درجہ کی ہے۔

اپنی اشعار میں اسی اسلوب کی پیروی کرتا تھا۔تمام لوگ بال اختالف اس بات پر 

۔ مدحیہ کالم پڑھتا تھا۔ اپنی متفق ہیں کہ  ابن ہانی کو اندلس کا امیر الشعراء   ہے

شاعری میں فلسفیانہ افکار کو جگہ دیتا تھا۔ اسی طرح اپنے اشعار میں جنگ، قوت، 

غلبہ، فکر کی سالمتی، زندگی کے مسائل اور انسانی افکار و خیاالت کو بیان کرتا 

ہے۔ جو کچھ دیکھتا اور سنتا، اس کو بہترین پیرائے میں سامنے التا اور بہت 

۔آپ کی 879سے وصف کرتا۔ اس لئے آپ کو مغرب کا متنبی بھی کہا جاتا ہےعمدگی 

 شاعری کا نمونہ ؛

 طول وفی اعمارنا قصر  اناء  وفی آمال انفسنا 

 لوکانت االلباب تعتبر  لنری باعیننا مصارنا 

                                                             

ھ، 1424، بیروت: دار الکتب العلمیہ، االحاطہ فی اخبار غرناطہھ(،776لسان الدین ابن الخطیب)م   878 
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 فاکلھن    العین   والنظر  واذا تدبرنا جوارحنا 

 ماعدمنھا السمع والنظر لباب ممتحنلوکان لال 

 880من بعد علمی اننی بشیر  الذ عیشتھا ۃای الحیا 

کنیت ابو الولید ہے۔ آپ کے والد بلند پایہ ادیب  احمد بن عبد ہللا بن زیدون؛ 

اور فقیہ تھے۔ قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ نظم اور نثر میں کامل دسترس رکھتے 

ھ کو قرطبہ سے نکلے اور اشبیلیہ چلے گئے۔ 441تھے،ادیب اور شاعر تھے۔ 

اشبیلیہ میں معتمد بن عباد کے دربار سے منسلک ہوئے اور وزیر بنے۔ معتمد نے 

کو اپنا مشیر بنایا اور اپنے مقربین میں جگہ دے دیا۔ اپنی بقیہ زندگی اشبیلیہ میں آپ 

 881ھ میں فوت ہوئے اور وہی دفن ہوئے۔463ہی گزاری۔ 

اس کی شاعری اس کے دل کی گہرائیوں سے پھوٹی اور اس کے ملک کی 

زمین سے پیدا ہوئی ہے۔اس لیے اس کی شاعری اندلسی شاعری کی صحیح تصویر 

س کی شاعری میں اندلسی شاعری کی تمام مابہ االمتیاز خصوصیات نہایت ہے۔ا

عمدہ شکل میں ملیں گی۔مثالً مناظر کا وصف، جذبات کی ترجمانی، بلندی خیال، 

 ظاہری حسن وجمال وغیرہ۔آپ کی شاعری کا نمونہ یہ ہے؛

 وناب عن طیب لقیانا تجافینا  اضحی التنائی بدیال من تدانینا 

شوقا   الیکم   وال جفت  ما   فما   ابتلت  جوانحنا بنتم وبنا   

 قینا

یقضی علینا االسی لوال    یکاد    حین   تناجیکم     ضمائرنا 

 تاسینا

کنتم  ال  رواحنا    اال     کیسق عھدکم عھد السرور فما 

 882ریاحینا

ابن خفاجہ کا پورا نام ابراہیم بن خفاجہ اندلسی ہے۔ اندلس کے شقرنامی شہر 

یں پیدا ہوئے۔ ابن خفاجہ نے دور طوائف الملوکی میں کسی بادشاہ سے اعانت م

حاصل نہیں کی کیونکہ وہ اس طرح کے مالزمتوں میں کبھی نہیں پڑا، جس طرح 

دوسرے فنکار ہوتے تھے۔ حاالنکہ بادشاہوں کو ان جیسے شعراء کی بہت ضرورت 

ل سے دور رکھا اور ہوتی تھی۔ اس نے خود کو اس طرح کے مالزمتوں اور مشاغ

اپنے احساس کے لذت اندوزی میں منہمک رکھا اور اپنی تمام صالحیتوں کو فطرت 

کے حوالہ کیا۔ وہ فطرت کے مناظر اور دلفریب چیزوں اور واقعات کا وصف بیان 

کرتا۔ واپس آکر شراب کے جام نوش کرتا اور پھل چنتا۔ اسی ڈگر پر اپنی زندگی 
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بائی وطن میں فوت ہوئے۔ ابن خفاجہ جماِل فطرت اور ھ کو اپنے آ533گزاری اور 

حسِن زندگی سے اس کے دل و نگاہ بھرے ہوئے تھے۔ اپنے الفاظ سے اسی حسن و 

جمال کی عکاسی کرتا۔ اپنی شاعری میں خوبصورت اور شاخ رنگوں اور پاکیزہ 

 اسالیب اور تنوع مزاجی کی وجہ سے سامعین کو دلبرداشتہ نہیں ہونے دیتا تھا۔

شاعری میں جس طرح یکتا تھے اسی قدر نثر میں انتہائی کمزور اور پر تکلف 

 ۔ پھول کا وصف بیان کرتا ہوا کہتا ہے؛883تھے

 خضرا ةعلیھا حلی حمراء و اردی  تزھٰی و قد خلع الحیا ةومائس

 884و یجمد فی اعطافھا ذھبا نضرا  ةیذوب لھا ریق الغمائم فض  

 ہوئے کہتا ہے؛ اسی طرح سرزمین اندلس کا وصف کرتے

 ماء   و ظل  و انھار     و اشجار  یا اھل  اندلس   هلل    درکم

 ولو تخیرت ھذی کنت اختار  الخلد اال فی دیارکم ةماجن

 ایک دوسری جگہ کہتا ہے؛

 متجلی    عین   و  ریا  نفس  با الندلس     ةان    للجن

 و دجا   لیلتھا     من    لعس   فسنا صبحتھا من شنب

 885صحت واشوق الی اندلس   فاذا ماھبت الریح صبا

ھ میں علم وریاست 713سان الدین المعروف بہ ابن الخطیب؛ لابو عبدہللا 

وسیاست کی آغوش میں بمقام غرناطہ پیدا ہوا۔وہاں کے علماء سے علوم وریاست 

وسیادت کی آغوش میں بمقام غرناطہ میں پیدا ہوا۔وہاں کے علماء سے علوم عربیہ 

عیہ، فلسفہ وطب، ریاضی وتاریخ کی تعلیم حاصل کی اور ان تمام علوم میں وشر

اپنے ہم عصر ادباء اندلس سے سبقت لے گیا۔پھر ادب وشاعری کے وسیلہ نے اسے 

حاکم غرناطہ ابوالحجاج یوسف تک پہنچادیا۔چنانچہ سلطان نے اسے پکڑنا 

لکت میں اس کو آزاد سیکرٹری مقرر کرلیا پھر بعد میں وزیر بنالیا اور امور مم

تصرف کا اختیار دے دیا جس سے اس کا رسوخ بڑھ گیا اور اس کا معاملہ نہایت 

درجہ اہمیت اختیار کرگیا۔وہ اپنے اس عہد پر ابو حجاج کی وفات تک رہا۔آپ نے 

ھ میں وفات ہوگئی تھی۔ابن خطیب کا تاریخ میں نہایت بلند مقام تھا۔اس مضمون 779

ً سا ٹھ تصانیف چھوڑی ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب میں اس نے تقریبا

"االحاطہ فی تاریخ غرناطہ" ہے جو تین جلدوں پر مشتمل ہے اور غرناطہ کی 

شخصیتوں کی یہ ایک تاریخی ڈکشنری ہے۔اس کی شاعری کا نمونہ یہ ہے،اپنی 
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مشہور موشح میں جو اس نے ابن سہل کی موشح کے مقابلہ میں کہی ہے وہ کہتا 

 ؛ہے

 یازمان  الوصل   باالندلس  جادک الغیث اذا الغیث ھمی 

 المختلس ةفی الکری اوخلس  لم    یکن    و صلک   اال  حلما 

 ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں؛

 و   بقلبی   سکن   انتم   بہ یا    اھیل    الحی   من     وادی    الغمضا 

 غربہ  ال ابالی  شرقہ   من ضاق عن وجدکم بکم رحب الفضا 

تعتقوا عانیکم من   فاعیدوا      عھد     انس      قد    مضیٰ  

 886کربہ

صرف مردوں تک منحصر نہیں تھا بلکہ عورتوں میں بھی کافی قادر الکالم 

شعراء موجود تھیں۔جن میں والدہ کا نام سرفہرست ہے۔اپنے دور کی عالمہ، شاعرہ 

اور نہایت ذکی عورت تھی جو مستکفی باهلل کی بیٹی تھی۔حتی نے اس کو اندلس کی 

بان ہوئی تھی چنانچہ کہا جاتا ۔وہ چونکہ ابن زیدون پر مہر887قرار دیا ہے "سیفو"

 ہے کہ اس نے ابن زیدون کےنام ایک موقع پر یہ پیغام بھیجا تھا ؛

فانی    رایت    اللیل     ترقب   اذا   جن    الظالم     زیارتی 

 اکتم   للیسر

وباللیل ماادجٰی وبالنجم لم   وبی منک مالوکان بالبدر مابدا 

 888 یسر

تو میری مالقات کا منتظر رہنا کیونکہ میں نے جب اندھیرا خوب چھا جائے "

دیکھا ہے کہ رات کا وقت راز داری کے لیے زیادہ موزوں ہے تیرے سبب میری 

جو کیفیت ہے اگر مہ کامل کی ہوتی تو وہ جلوہ گر نہ سکتا اور اگر رات کی یہ 

کیفیت ہوتی تو تاریک ہونا اس کے لیے ممکن نہ رہتا اور اگر ستارے کی ہوتی تو 

 سفر شب اس کے لیے دشوار ہوجاتا"

ان کے عالوہ زینب، حمدہ، حفصہ، صوفیہ، ماریہ، الکاللیہ، نزحہ وغیرہ 

۔یہ بطور مثال چند نمونے 889قابل ذکر عورتیں بھی شعرگوئی میں بے مثال تھیں

تھے وگرنہ اندلسی شعراء کی فہرست بہت بڑی اور لمبی ہے جس کا احاطہ یہاں 

پر الگ مکمل کام کیا جاسکتا ہے کہ اس کا دامن تحقیق  ممکن نہیں اس لیے کہ اس

بہت وسیع ہے۔کیونکہ بقول ڈاکٹر لی بان صرف عربوں کا منظوم کالم باقی ساری 
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۔اور اس میں نصف حصہ جہاں مشرقی عرب 890دنیا کے منظوم کالم کے برابر ہے

لس کا ہے وہاں آدھا حصہ مغرب میں مقیم عربوں کا بھی ہے جس کا اکثر حصہ اند

پر مشتمل ہے۔یہ بات  تو اظہر من الشمس ہے کہ اہل عرب شاعری کے زبردست 

حامی تھے بلکہ وہ تو نظم سے اس قدر مرعوب تھے کہ وہ اسے جادو کا ایک شعبہ 

سمجھتے تھے۔عربوں کی یہ کیفیت کہ وہ اہم مباحثات کو مقفی ومسجی عبارت بول 

یں رچ بس گیا تھا اور یہ ان کر کرتے تھے۔گویا مذاق شاعری ان کے دل ودماغ م

کی زندگی کا ایک جزء الینفک بن گیا تھا۔اندلس کی اسالمی سلطنت میں ایک 

کامیاب شاعر کے جوہر کی بے انتہا قدر کی جاتی تھی۔یہ بہت ہی صحیح قول ہے 

کہ شاعری مسلماناِن اندلس کا ایک ایسا مرکز تھا جس کے گرد ان کی حیات عقلی 

۔رز وہجو کا جو درخت ریگستان عرب سے اکھاڑ کر جنوبی وذہنی چکر لگاتی تھی

یورپ میں لگایا گیا تھا، عرب حملہ آوروں نے بجائے اس کے کہ اس کی طرف 

سے غفلت کریں اس کی آبیاری کی اور اس کی جڑیں خوب پھیالئیں جس نے اس 

 قدر انعامات واکرامات کے پھل الئیں جس سے لوگوں میں اس کی قدر اور بڑھ گئی۔

الحکم ثانی کے آخری دور سلطنت میں صرف نظم کی ان کتابوں کی فہرست  

سینکڑوں مجلدات میں بنی و کتب خانہ شاہی کی زیب وزینت تھیں۔اہل اندلس کی 

زندگی کے نہایت خطیر کاموں میں سے نظم سے کام لیا جاتا تھا۔بادشاہ کو کسی مہم 

یں مبارک باد دی جاتی اور احباب کو کسی نصب العین میں کامیابی پر نظم م

تھی۔کسی کو  داد دینا ہوتا تو وہ بھی نظم میں دیتے تھے۔ شاہی محالت کی سخا اور 

شاہی عطا کا تذکرہ بھی نظم میں کیا جاتا تھا۔ایشیاء کے محرک وحساس قلوب پر 

شاعری جو اثر ڈالتی ہے اس کا اندازہ اہل یورپ نہیں کرسکتے۔اندلس کی عربی 

لبریز ہیں۔کیونکہ انہوں نے مختلف موضواعات پر بہت کچھ تاریخیں نظموں سے 

لکھا۔مثالً مدح، مرثیہ، دعاء، زہد، تصوف، فلسفہ، ظرافت، طنرز ومزاح، عشق 

معاشقہ، جنگ وجدال، سفر وحضر، تاریخ، علم وفن، قدرتی مناظر وغیرہ۔وہ 

ات شاعری میں اجتماعی مسائل کو بھی زیر بحث التے تھے۔انہوں نے تاریخی واقع

کو بھی نظم میں بند کیا۔نئی نئی چیزوں کا نئے نئے اسالیب سے توصیف کیا۔انہوں 

نے عمارات، درختوں، مجسمے، ہواؤں، مجالس، محالت، تاالب، حوض، فوارے، 

رہٹ، باغات، چراگاہیں، دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، آسمان زمین، بارشوں وغیرہ 

طریقے اور نہایت خوبی کے ساتھ  سب کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیا۔بڑے دلکش

 ۔891کیا اور جس انداز سے کیا اس میں لفظی حسن اور فنی کمال پوری طرح گر ہے
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3 .5 

مغربی فکر پر عربی ادب کے       

 اثرات
 

 

 

 

 

 

 

 

میں بنو امیہ کی سیاسی پالیسی ، ان کی مشرقی سیاست سے  892مغرب 

خلط ملط کسر شان خیال کرتے اور قومی مختلف تھی۔مشرق میں وہ موالیوں سے 

                                                             

اور  )Catholic(لکوسے مراد یورپ کا یورپ کا وہ عالقہ ہے جو کیتھ )West(مغرب  892 

کے روحانی اقتدار  ر مشتمل ہے۔دوسرے الفاظ میں مغرب"پاپا"عیسائیوں کے معاشرے پ (Protest)پروٹوٹسٹ

کا خطہ ہے۔مغرب جن ممالک پر مشتمل ہے وہ تمام کے تمام بحرروم کے شمال میں واقع ہیں۔ان میں 

 پرتگال،اسپین، فرانس،اطالیہ، جرمنی اور ان سے ملحق چھوٹے چھوٹے ممالک نیز جزائر برطانیہ شامل ہیں۔
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عصبیت پر فخر  کرتے تھے۔ مگر اندلس میں وہ متمدن بن گئے اور مفتوحہ قوم 

کے ساتھ ایسے گھل مل گئے، جس طرح بنو عباس کا رویہ ایرانیوں کے ساتھ تھا۔ 

بغداد میں آریائی اور سامی اقوام آباد تھے اور انہوں نے یہاں کے تمدن کی بنیاد 

تھی، جو مسلمان ہونے پر اسالم کی ملکیت بن گئی۔ انہی اقوام کی امتزاج، رکھی 

عربی عقل کی پختگی، ادبی تحریک کی ترقی اور اسی طرح اندلس میں اسالمی 

اس کے بانی مبانی عرب تھے۔ اس لئے ہسپانیوں نے عربی پہنچنا،  تمدن کا شباب پر

ب کی زبان عربی بولنے لگے اور ان ثقافت کو اپنا لیا اور عربوں کا دین اپنایا۔یہ عر

کے آداب سیکھنے لگے۔انہوں نے اپنی زبان الطینی اور اس کے ادب کو بالکل 

چھوڑ دیا۔اور وہ یہ زبان یوں بھول گئے یہاں تک کہ قرطبہ کے ایک کاہن کو اس 

صورت حال کا شکوہ کرنا پڑا کہ ہم اب شعر وشاعری اور افسانے پڑھنے کے لیے 

کرتے ہیں۔دین و فلسفہ بھی عربی زبان میں سیکھتے ہیں۔ہم اسی  عربی زبان پسند

زبان کو فصیح وبلیغ اور شیریں سمجھتے ہیں۔ہم میں بمشکل کوئی ایسا شخص ہوگا 

جو الطینی زبان میں مقدس کتابوں کا مطالعہ کرسکتا ہو۔ہمارے تمام کے تمام ذہین 

ں جانتے اور جوں نوجوان عربی زبان اور عربی ادب کے سوا دوسری زبان نہی

جوں عربی کتابوں اور عربی ادب کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں وہ عربی ادب کے 

گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔اگر ان کے سامنے کسی الطینی کتاب کا ذکر کیا جاتا 

ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں جتنی مشقت 

یوں مسیحیوں نے اپنی زبان کی بول  نہیں ہوتا۔ برداشت کرنی پڑتی ہے اتنا فائدہ

چال، لکھنا پڑھنا سب کچھ بھال دیا۔عربی زبان کی نظم ونثر پر مہارت حاصل کی 

اور اسے عمدگی سے استعمال کرنے لگے بلکہ کبھی وہ اس بارے میں خود عربوں 

پادری اپنے ہم مذہب لوگوں اور جوانوں کی یہ   ۔893سے بھی بازی لے جاتے تھے

ء( 857)م  Eulogies لت دیکھ کر افسوس کرتے رہتے تھے۔ اس لئے یولوجیسحا

کالم  جو ایک پادری تھا، نہایت تعصب اور افسوس کے ساتھ کہتاہے کہ عیسائی

مقدس اور اپنے بڑوں کے کالم کے بجائے عربی زبان سے لطف اندوز ہو رہے 

                                                                                                                                                                                     

مغربی خطوں میں کہالتے  عیسائیت سے قبل رومن ایمپائر ضروریات کے پیش نظر مشرقی اور

تھے۔جب رومن ایمپائر میں عیسائیت رائج ہوتی تو ان ہی خطوں کے اعتبار سے منقسم ہوکر مشرقی 

کہالئی۔مغرب کی تقسیم (Westeren Christianity)اور مغربی عیسائیت  (Easteren Christianity)عیسائیت

 Cape)ے جنوب میں کیپ سوریلو جغرافیائی اعتبار سے بھی کی جاسکتی ہے۔بحرروم میں سسلی ک
Sorello)اور تیونس کی کیپ بون(Cape Bon) ( عریض آبی گزرگاہ  160کے درمیان اندازاً سو میل )کلومیٹر

بن جاتی ہے جس کے سبب قدرتی طور پر اس کی تقسیم مشرقی اور مغربی سمندروں میں ہوجاتی ہے۔مشرقی 

پ مغربی بحر روم کے کنارے واقع ممالک مغربی بحرروم کے کنارے واقع ممالک مشرقی یورپ اوریور

 یورپ یا صرف مغرب کہالتے ہیں۔

 (24ء، ص 2005، الہور بیت الحکمت مستشرقین مغرب کا انداز فکر)ڈاکٹر عبدالقادر جیالنی، 

 425، ص تاریخ ادب عربی استاد احمد حسن زیارت،893 
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رغبت سے  ہیں، نئی نسل صرف عربی جانتی ہے اور وہ مسلمانوں کی کتابیں

اپنی الطینی زبان میں لکھی گئی کتابوں کو نہ صرف پڑھنے سے  ۔وہ894پڑھتے ہیں

 گریز کرتے تھے بلکہ وہ اس زبان میں لکھی گئی تصانیف سے نفرت کرتے تھے۔

جو عیسائی علمی مذاق رکھتے تھے وہ عربی علم وادب کی آب وتاب سے 

لگے۔جب کبھی تصنیف  اس قدر متاثر ہوئے کہ الطینی تصنیفات سے نفرت کرنے

کرتے تو اپنے آقاؤں کی زبان کام میں التے، اسی زمانے کا ایک متعصب عیسائی 

الوارد نہایت غصے اور افسوس سے لکھتا ہے کہ میرے ہم مذہب عیسائی عربوں 

کی شاعری اور افسانوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔وہ مسلمان فقیہوں اور فلسفیوں کی 

ان کی تردید کریں بلکہ اس لیے  نہیں کہ رض سےکتابیں مطالعہ کرتے ہیں۔اس غ

کہ صحیح اور نفیس عربی لکھنی آجائے۔پادریوں کو چھوڑ کر آج کونسا عیسائی ہے 

جو کتب مقدسہ کی تفسیریں الطینی زبان میں مطالعہ کرتا ہو ؟ کونسا عیسائی ہے 

نوجوان جو انجیل یا انبیاء کرام اور حواریوں کے حاالت پڑھتا ہو؟ افسوس ! ایسے 

عیسائی جو ذہانت اور لیاقت میں اونچا درجہ رکھتے ہیں، ان کو سوائے عربی کے 

عربوں کی تصانیف  اقفیت نہیں ہے۔وہ بڑے ذوق وشوق سےاور کسی زبان سے و

 ۔پڑھتے ہیں، عربی کتابیں بصرف کثیر اتنی جمع کرتے ہیں کہ کتب خانے بنالیتے

تی ہے۔لیکن جو کتابیں دین مسیحی عربی ادب کی تعریف میں ان کی زبان خشک ہو

سے مخصوص ہیں ان کو دیکھ کر بڑی نخوت سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری توجہ 

کے الئق نہیں ہیں۔زیادہ افسوس اس کا ہے کہ مسیحی اپنی زبان بھول گئے ہیں اور 

ہزاروں مسیحیوں میں سے شاید کوئی ایسا ایک مسیحی موجود ہو جو اپنے کسی 

جب کہ عربی کا یہ زور  ،ا خط سلیس الطینی میں لکھ سکےساتھی کو چار سطر ک

ہے کہ اس زبان کو روانی سے لکھنے والے مسیحی بکثرت موجود ہیں۔عربی میں 

یہ شعر وشاعری بھی کرتے ہیں جو صحت عروض کے حوالے سے عربوں کے 

 ۔لین پول اس صورتحال کا نقشہ یوں کھینچتا ہے ؛895کالم سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے

The Christians had come to despise their old Latin language 

and literature; they learned Arabic and soon were able to write it as 

well as the Arabs themselves. Eulogies himself deplores this 

change. The Christians, he says, delight in the Arabic poems and 

romances instead of the Holy Scriptures and the works of the 

Fathers. The younger generation knows only Arabic; they read the 

Moslem’s books with ardour, from great libraries of them, and find 

                                                             
894Lane-Poole, The Story of the Moors in Spain, p. 90 

 425، مترجم عنایت ہللا، الہور: مشتاق بک کارنر، ص عبرت نامہ اندلس پروفیسر رائن ہاٹ ڈوزی،895 
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them admirable; while they will not glance at a Christian book. 

They are forgetting their own language, he adds, and hardly one in 

a thousand can write a decent Latin letter; yet they indite excellent 

Arabic verse. The Christians, in fact, found Arab romances and 

poetry much entertaining than the writings of the Father of the 

Church. They were growing more and more Arab; more civilized, 

more refined896   

اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسلمانوں نے اندلس کو محض بزور شمشیر 

فتح نہیں کیا بلکہ اہل اندلس کے دل ودماغ کو اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنے اخالق، 

ذریعے مفتوح کیا۔اہل اندلس نے مغربی زبان کی اپنے کردار اوراپنی زبان کے 

شیرینی اور فصاحت سے متاثر ہوکر عربی زبان بہت جلد اور شوق اور دلچسپی 

کے ساتھ سیکھ لی۔کیونکہ عربی زبان میں جو مٹھاس اور دل چسپی ہے وہ اس کے 

عالوہ زبانوں میں کہا اور ظاہر ہے کہ جس زبان میں دنیا کی مقدس ترین کتاب 

ہو، جس زبان والوں میں دنیا کا مہذب ترین اور اعلٰی ترین انسان مبعوث ہو  نازل

اور جو زبان اہل جنت والوں کی ہو اس سے بڑھ کر لذیذ او مٹھاس زبان اور کون 

 سی ہوسکتی ہے۔تبھی تو امام ابن کثیر لکھتے ہیں؛

ي التي انأفصح اللغات وأبینھا وأوسعھا وأكثرھا تأدیة للمع وذلك ألن لغة العرب

ۃ أشرف ارف الرسل بسفرعلى أش غاتتقوم بالنفوس فلھذا أنزل أشرف الكتب بأشرف الل

 897ةالمالئك

اور کمال کی بات یہ کہ عربی زبان نہ صرف وہاں کے نو مسلموں نے سیکھ 

لی تھی بلکہ جو لوگ مسلمان نہ بھی ہوئے بلکہ عیسائی رہے انہوں نے بھی عربی 

واقع پر ان سے بھی بڑھ گئے تھے۔نتیجہ یہ نکال کہ زبان سیکھ لی تھی۔بلکہ بعض م

جس زبان میں مسیحیوں کا علم دین مدون ومرتب تھا اس کو مسیحی رفتہ رفتہ 

بھولنے لگے اور اس کی طرف سے غفلت برتنے لگے حتی کہ کلیسا کے بلند مرتبہ 

عہدے دار بھی صحیح الطینی زبان سے ایسے نابلد ہوگئے کہ ان پر اہل علم کو 

نسی آتی تھی۔ان حاالت میں عوام الناس سے کیا توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ اس ہ

ء میں اندلس کے ایک 854معاملے میں سرگرمی دکھائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ 

مسیحی مصنف اور قرطبہ کے اسقف نے اپنے مسیحی ہم وطنوں کے اس رویے کی 

 شکایت ان الفاظ میں کی ہے؛

                                                             
896 The Story of the Moors in Spain, p. 90-91 

 365: 4، تفسیر ابن کثیراسمعیل بن عمر ابن کثیر،  897 
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While we are investing their (Muslim) sacred ordinances and 

meeting together to study the sects of their philosophers, not for 

the purpose of refuting their errors, but for the exquisite charm and 

for the eloquence and beauty of the scriptures, we are but setting 

up an idol the number of the beast. Where nowadays can we find 

any learned layman who absorbed in the study of the Holy 

Scriptures, cares to look at the work of any Latin Fathers or the 

Prophets, or Apostles898  

اس کے بعد کہا کہ ہمارے مسیحی نوجوان جو اطوار کی شستگی اور چرب 

زبانی سے متصف ہیں، اپنے لباس اور چال کی نمائش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے 

علوم میں شہرت رکھتے ہیں، وہ عربی بالغت کے نشے میں سرشار ہیں اور 

مسلمانوں کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں اور بڑے ذوق وشوق سے پڑھتے ہیں اور ان پر 

 ۔899بحث کرتے ہیں

ی زبان اور اپنی دینی ومذہبی زبان الطینی آخر ایسا کیوں تھا کہ وہ اپنی مادر

چھوڑ کر عربی زبان سیکھنے اور پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے؟ کیا الطینی ادب 

میں وہ چسکہ نہیں رہا یا الطینی ادب میں وہ مقناطیسیت نہیں پائی جاتی تھی جو 

کسی باذوق قاری کو اپنی طرف کھینچ الئے؟آخر مسیحی ہوکر بھی ان میں عربی 

کا ذوق وشوق کیوں اس قدر بڑھ گیا تھا اور اپنی الطینی زبان سے انہیں کیوں ادب 

 اتنی نفرت ہوگئی تھی؟ اس سوال کے جواب میں پروفیسر ڈوزی لکھتے ہیں ؛

 دب کا یہ شوق  اور الطینی زبان کا مروج  نہ اگر غور کیا جائے تو عربی ا

کی مذہبی کتابیں دنیادار  نزبا الطینیکیونکہ تھا۔ایک فطری  اور ناگزیرامر ا نہو

مسیحیوں کے لیے کوئی لطف نہ رکھتی تھیں۔الطینی تصانیف کی جو عام حالت اس 

 زمانہ میں تھی وہ زوال کی تھی۔شاعری اس زبان  میں ضرور کی جاتی تھی لیکن 

اشعار میں صرف قافیہ بندی ہوئی ان کے عروض  کے قواعد بھول چکے تھے۔وہ 

 900۔ز بھی بھدا اور بے وقاعدہ تھااس شاعری کا طراور تھی۔

اندلس میں عربی ادب کے اس نہ رکنے والے تیز وتند سیالب اورمسلسل 

عروج کو دیکھ کر مسیحی پوپ اور پادری بھی اس کو روکنے اور اس سے مقابلہ 

کرنے کی تاب نہ رکھ سکیں۔اور یوں انہیں مجبور ہوکر اپنی اپنی کتابوں کو عربی 

لی بان کے بقول موسیو ڈوزی زور موسیو انگلمین نے مل کر ۔901میں منتقل کرنا پڑا

                                                             

 562ء،  ص 2010، الہور: مشتاق بک کارنر، تاریخ اسپین سیدمحمد احمد،898 

 565-564ص مذکور، 899 
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اندلس اور پرتگال کے وہ الفاظ جو عربی سے مشتق تھے، اس کی ایک لغت تیار 

اودرن اور لمورثین کی زبان و سیدیو کا قول نقل کرتا ہے کہ "۔ لی بان موسی902کی

عربی عربی زبان سے معمور ہوگئی ہےاور ان کے ناموں کی صورت بھی بالکل 

ہے"۔ آگے چل کر لکھتا ہے کہ یہ امر نہایت قرین قیاس ہے کہ عربوں ہی کی زبان 

سے جو آٹھویں صدی عیسوی سے بحر متوسط پر قابض تھے، فرانسیسی اور اطالی 

زبانوں  میں اکثر وہ الفاظ اخذ کئے گئے ہیں، جو جہاز رانی اور بحری انتظام سے 

ورپ میں جس وقت باقاعدہ فوجیں قائم ہونے متعلق تھے۔ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ی

لگیں تو افسروں کے نام اور لڑائی میں نعروں کے الفاظ بھی عربوں ہی سے لیے 

گئے اور انتظام مملکت  کے متعلق اصطالحیں بھی بغداد اور قرطبہ اخذ کی گئیں۔ 

فرانس کے تیسری صدی کے بادشاہ مکمل طور پر عربوں کے مقلد تھے، اسی لئے 

کے متعلق اکثر الفاظ عربی االصل ہیں۔ اسی طرح ٹورنامنٹ کا لفظ لغت نویس شکار 

الطینی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو حقیقت میں عربی لفظ دوران سے نکال 

ہے، جو ایک قسم کی فوجی ورزش تھی جو دائرہ کے گرد پھرتا تھا۔ زیادہ تر الفاظ 

 ۔903جو ہمیں عربی سے ملے ہیں وہ علمی اصطالحات ہیں

بایں ہمہ امویوں اور اندلسی عربوں کی نگاہیں برابر مشرق کی طرف لگی 

ہوئی تھیں جہاں ان کا قومی، مذہبی، لغوی اور دینی ادب کا مرکز موجود تھا۔یہ ان 

کی دیکھا دیکھی اور رہنمائی میں قدم بڑھاتے تھے۔وہاں کے اہل علم سے یہ لوگ 

نہوں نے مدرسے اور استفادہ کرتے اور مدد حاصل کرتے تھے۔اس لیے ا

کھولیں۔تصنیف وتالیف کی تحریک کو تیز گام نیورسٹیاں بنائیں۔پبلک الئبریاں یو

کیا۔ادبی سرگومیاں جاری کیں جن میں مناظرے، قصہ گوئی، مشاعرے اور موسیقی 

کی محفلیں شامل تھیں اور یوں علوم وفنون کو بام عروج تک جا پہنچایا۔عبدالرحٰمن 

ھ( میں عربی ادب کو کافی فروغ مال۔اس کے بعد 238 ھ تا206ثانی کے عہد)

ھ تا 350ھ( اور اس کے بیٹے حکم بن عبدالرحٰمن)350ھ تا 300عبدالرحٰمن ثالث )

ھ( کے دور میں اندلس کے کونے کونے میں عربی ادب اوج کمال تک پہنچ 366

، چکا تھا۔اور یہی اس کا سنہری دور تھا جس میں اندلسی مسلمانوں کی قوت وشوکت

دولت ووحدت، تمدن وتہذیب کے ساتھ ساتھ عربی ادب کو بام عروج تک 

پہنچایا۔حکم نے یونانی فلسفہ کو اندلس میں متعارف کرایا۔یہ بادشاہ بڑے بڑے 

انعامات دے کر نہ صرف تشویق وقدر کرتے تھے بلکہ وہ اس میدان میں خود 

عرکہ جہاد اترتے اور اس سے زیادہ تعریف حاصل کرتے تھے جتنا کہ کسی م

میں۔ہشام اول اور حکم اول اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور نقاِد علم تھے۔علوم 
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فقہ وفلسفہ کی قابلیت اور علم کی قدردانی کی وجہ سے وہ مشہور خلیفہ بغداد مامون 

کے مماثل سمجھے جاتے تھے۔حکم ثانی کی فضیلت واکتساب علمی اپنے زمانے 

یم الشان کتب خانہ کی کتابیں خود ان کے ہاتھوں کا ایک عجوبہ تھا۔قرطبہ کے عظ

کے حاشیہ اور شرحیں لکھی ہونے کی وجہ سے بیش قیمت ہوگئی تھیں۔اس 

خصوص میں ان کی محنت اور شوق کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ جو جدوجہد 

انہوں نے علم کے ہر شعبہ میں کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار ان کی بینائی نے 

دے دیا۔عربی ادب کے زمانۂ شباب میں وہ ہزاروں نامور مصنفین، فقہاء، جواب 

مؤرخین اور شعراء میں ایک درخشندہ گوہر تھے۔اندلس کی جو تنقیدی تاریخ انہوں 

لکھی تھی وہ صحت واقعات او کثرت مضامین کے لحاظ سے نہایت مشہور اور 

ھا۔اس کے کتب خانےمیں بہت متداول کتاب تھی۔وہ بہت ساری زبانوں کا کامل ماہر ت

جن میں بہت کم ایسی تھیں جو اس کی نظر سے  904چھ الکھ تک کتابیں موجود تھیں

نہ گزری ہوں، اس میں ہرقوم وملک مثالً یونان، روم ، بازنطین، مصری، شام، 

۔اس کا کتب خانہ دنیا کا 905فارسی، فلسطین اور ہند کی چوٹی کی کتابیں موجود تھیں

ھا۔جس میں بائنڈز اور کاتبوں کی پوری ایک فوج مشغول سب سے بڑا کتب خانہ ت

رہتی تھی۔ بقول سکاٹ یہ کتب خانہ یورپ کی تاریخ کا سب سے پہال علم کا ذخیرہ 

 ۔906تھا جو یورپ میں قائم ہوا

علمی وادبی مذاق او مسابقت کا شوق جو ایام عروج میں لوگوں کے دلوں کو 

ڈا نہ ہوا۔ملوک طوائف کا ہر دارالسلطنت گرما چکا تھا، زوال خالفت کے بعد بھی ٹھن

علم وفن اور تہذیب کا مرکز بن جاتا تھا۔ہر چھوٹی سی سلطنت کی رعایا گو خانہ 

جنگی اور ہمسایہ سلطنت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ رکھتی تھی مگر اس میں وہ مذاق 

بہت کچھ موجود تھا جو ان کے آباء سے متوارث چال آرہا ہوتا۔رعایا ہی پر منحصر 

یں تھا ، خود ان کے بادشاہ بھی علماء کی قدردانی اور نشر علوم میں ایک نہ

دوسرے سے بڑھ جانے کو ترجیح دیتے تھے۔یہ عربی النسل بادشاہ اس قابل تعریف 

اور قابل رشک عمل کی وجہ سے عربی ادب کو بام عروج پر لے گئے۔کیونکہ یہ 

یا کرتے تھے۔سیاسی سارے علم کے رسیا تھے اور علماء کی بے حد قدردانی ک

اعزازات، مراعات اور تنخواہیں دور دور کے ممالک سے علماء کو کھینچ التے 

تھے۔اندلس میں عربی زبان کی اتنی اہمیت تھی کہ پہلے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا 

جاتا جیسا کہ مشرق میں پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد عربی، نہیں 

اپنے بچے کو عربی سکھاتے تھے اور اس کے بعد  بلکہ وہاں سب سے پہلے وہ
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قرآن مجید، احادیث اور دیگر علوم۔اور پھر وہ اس زبان میں اس قدر کمال حاصل 

کرلیتے کہ آتے جاتے ، اٹھتے بیٹھے اور چلتے پھرتے شعری ذوق سے دل بہالتے 

تھے اور اپنی اس عرب دانی پر نہ صرف ناز کرتے بلکہ اس میں مقابلہ بازی 

ے پر فخر محسوس کرتے اوراپنی بے مثال  شاعری پر بھی ناز کیا کرتے کرن

تھے۔اور ایسا کرنے میں وہ یوں حق بجانب تھے کہ اس وقت دنیا بھر میں اس علمی 

 وفنی  ولسانی میدان میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔

اندلس کی یونیورسٹیوں میں دور دور سے لوگ آآکر داخل ہوجاتے اور علم 

ہنر کے گوہر بے بہا بن کر نکل جاتے تھے۔اور یہ سارے علوم عربی میں ہوتے و

تھے۔کیا عوام کیا خواص سبھی علم کے رسیا تھے۔تمام تر علوم عقلیہ ونقلیہ پر عام 

گھروں کے کتب خانوں کے عالوہ بڑے بڑے قابل ذکرسینکڑوں کتب خانوں میں 

جود تھیں۔ایک ایک عالم کی تاریخ ہزاروں علماء کی الکھوں کی تعداد میں کتابیں مو

اور اس کی کتابوں کا تذکرہ کیا جائے تو صفحات کے صفحات سیاہ ہوجائے۔صرف 

ابن خطیب قرطبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گیارہ سو تصانیف تھیں۔ابن 

حسن فلسفہ اور فقہ کی چار سو پچاس کتابوں کے مصنف ہیں۔ایک اور مصنف اسی 

ے ہوئے صفحات اپنی تصانیف کے چھوڑ گئے ہیں۔کسی لغت کی ہزار باریک لکھ

کتاب جسے انسائیکلو پیڈیا اور دائرۃ المعارف کہا جاتا ہے، کا پچاس جلدوں میں ہونا 

۔اندلسی عرب کی تواریخ اس قدر موشگاف اور ضخیم 907کوئی معمولی بات نہ تھی

ً اس فن میں کسی  قوم وملک میں ایسی کتابیں نہ یں لکھی گئیں۔ایک تھیں کہ غالبا

ہزار سے زیادہ مؤرخین نے مسلمانان اندلس کی تاریخ لکھی ہے۔ان کا سیاق تحریر 

چوں کہ لفاظی ومبالغہ سے مملوء ہوتا ہے اس لیے اس کے معنی صاف نہیں معلوم 

ہوتے۔لطف یہ ہے کہ جو واقعات انہوں نے قلمبند کیے ہیں ان کی صحت کی تائید وہ 

 ۔908ں اکثر اندلس کے معاند ومخالف سمجھے جاتے ہیںمؤرخین کرتے ہیں جن می

عربوں میں چونکہ امثال بکثرت پائے جاتے ہیں۔اور ان کے روزمرہ کی 

زبان میں ان امثال کا بہت بڑا کردار ہے، عرب کی کسی بھی لغت اٹھاکر دیکھی 

جائے تو اس میں امثال کی کثرت ملے گی۔آج یورپ میں جو امثال ہیں، وہ یا تو 

وں کی امثال کو ترجمہ کرکے لیا گیا ہے اور یا پھر ان کا اصل ماخذ مسلمان

مسلمانوں کے امثال ہیں اور یا پھر مسلمانوں کی امثال کی دیکھا دیکھی انہوں نے 

بھی اس قسم کا ادب اپنایا کیونکہ اس سےپہلے وہاں کے ادب میں امثال نہیں پائی 

ی ہے جیسا کہ ڈاکٹر گستاولی بان جاتیں۔اور یہ بات مسیحی مؤرخین نے بھی تسلیم ک

کہتے ہیں کہ اندلس میں عربوں کی امثال بکثرت ہیں، یورپ نے ان سے بہت سی 
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امثال کو اخذ کیا ہے۔ایک بہت بڑا حصہ ان حکیمانہ اقوال کا جو سینکوپین زاکی 

۔موسیو کی کتاب سے ان 909زبان سے بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں سے ماخوذ ہے

 جاتا ہے و عربوں سے لی گئی ہیں؛ امثال کو نقل کیا

 کمہی کے پر کے نیچے زندہ رہنا قبر کے سونے سے بہتر ہے۔ .1

 جو کچھ کرنا ہے جوانی میں کر، کیونکہ زندگی بس ایک پل کی ہے۔ .2

 اپنے رجن کو آج دور کر لے ، نہیں معلوم کل کیا ہوگا۔ .3

 اگر تو لوہار کے پاس کھڑا ہے تو تیرے کپڑے کو کالک لگے گی۔ .4

 اگر تو عطار کے پاس کھڑا ہے تو کپڑے معطر ہوجائیں گے۔اور  .5

عشق وہ چیز ہے جو ایک سوکھی لکڑی کے ٹکڑے پر بھی سلگ اٹھا  .6

 ہے۔

جو کسی عورت کے حسن پر شادی کرے، وہ بے وقوف ہے او جو زر  .7

کےلیے شادی کرے وہ اللچی ہے مگر جو کوئی اس کی عقل ودانش پر 

 شادی کرے وہی اصل شوہر ہے۔

وئی عورت تجھے چاہے تو  تجھ پر بند دروازہ کھول دے اور اگر اگر ک .8

 نہ چاہے تو مکڑی کے جالے سے لوہے کی دیوار کھڑی کردے۔

ایک متوسط حالت خاطر جمعی کے ساتھ دولت بہتر ہے جو رنج کے  .9

 ساتھ ہو۔

 جس منہ سے بات ظاہر نہ ہو اس میں بھنگا بھی نہیں جاسکتا۔ .10

 ے۔تبسم ہی سے تبسم پیدا ہوتا ہ .11

 خوش تدبیری نصف زندگی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی ہے۔ .12

 جس درخت میں گالب ہوتا ہے اسی میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ .13

مشورہ اس سے کرو و تجھے رالئے اس سے نہ کرو جو تجھے   .14

 ہنسائے۔

 موقع پر کام کرنا یہی کامیابی ہے۔ .15

 اور عفت۔تین صفیں ہیں جو تیس صفوں کے برابر ہیں؛ حسن، تقوٰی  .16

دو شخص ہیں جو کبھی زیر نہیں ہوتے ایک جس کے پاس علم ہو اور  .17

 910دوسرا جس کے پاس دولت ہو۔

                                                             

اسپینی زبان میں ایک نہایت مشہور قصہ ڈان کوئک زوٹ کا ہے جو زمانہ متوسط کا ایک سردار ہے اور 909 

جس کی بہادریوں کے بیان میں کتاب لکھی گئی ہے۔سینکوپین زا اس سردار کا نوکر ہے اور گدھے پر سوار 

 اس کی زبان پر مثالیں اور حکیمانہ اقوال رہتے ہیں۔  ہوتا ہے اور ہروقت
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ً اور ان میں موجود محاورات پر بڑا   عربی ادب نے یورپ کی زبانوں پر عموما

گہرا اثر چھوڑا۔جس کا اعتراف خود مسیحی اور یورپی مؤرخین نے بڑے صاف 

 ا ہے۔ایس۔پی کاٹ لکھتے ہیں؛انداز اور کھلے الفاظ میں کی

It (Arabic language) has exerted a marked and permanent influence 

on the idioms and the literature of Europe. Many of our most 

familiar English terms have come down from it unaltered. French 

abounds in words and expression derived from the same source. 

Spanish has been called a corrupt Arabic dialect and its 

richness in proverbs is due to the use of that tongue in penincula 

for nine hundred years. The influence of the Sicilian Moslems on 

Italian is very apparent.911  

کہ اس عربی زبان نے یورپ پر بڑا اثر چھوڑا ہے، خاص سکا ٹ کہتے ہیں 

کر یورپ کے محاورات پر بلکہ تمام تر ادب پر گہرا اثر او رمستقل اثر ڈاال 

ہے۔انگریزی زبان کے سب سے زیادہ روزمرہ کے اصطالحات ، بغیر تبدیلی کے 

اسی زبان سے لیے گئے ہیں اب تک ہماری زبان انگریزی میں موجود ہیں۔فرنچ 

سپینی نی فرانسیسی زبان کے اکثر الفاظ ومحاورات زبان عربی سے ماخوذ ہیں۔یع

۔ان کے یہاں جو تمثیالت کی بھرمار ہے زبان کو تو بگڑی ہوئی عربی کہا جاتا ہے

اس کی اصل وجہ صرف یہ ہے کہ اس جزیرہ نما میں نوسو برس تک یہی زبان 

نے ڈاال ہے وہ صاف ظاہر بولی جاتی رہی ہے۔زبان اطالیہ پر جو اثر مسلمانوں 

ہے۔قصص وحکایات بیشتر عربی میں لکھے جاتے تھے۔زبان کی اس وسعت نے 

شعراء وادباء کے لیے ایک نہایت بڑا وسیع میدان پیش کیا جس کی وجہ سے 

شاعری اور نثر کے جوہر کھلے اور اس کی دیکھا دیکھی اہل یورپ نے بھی اپنے 

میں کود پڑے۔اس کے بعد ان میں جس قدر علمی احساس کو جگایا اور اسی میدان 

ڈرامے، شاعری، نثر نگاری اور قصص نظر آتے ہیں ، یقینا یہ سب کچھ مسلمانوں 

کے اس عربی ادب کا نتیجہ تھا جو انہوں نے اپنے دور عروج میں یورپ پر چھوڑا 

تھا۔اور صرف ایسا نہیں کہ انہوں نے اس ادبی میدان کو سبھی کےلیے کھال چھوڑا 

بلکہ اپنے پرائیوں کی تمیز کئے بغیر سبھی کے احساسات بیدار کرنے میں بھی تھا 

اہم کردار ادا کیا۔اور یہی وہ زمانہ جہاں سے یورپ کے مظلمانہ  دور کا خاتمہ 

ہوجاتا ہے اور ان کے ایک نئے دور کا ابتداء ہوتا ہے۔اس لیے بجائے الزام دینے 

ننا چاہیئے اور ان کا جتنا ہوسکے، کے، یورپ کو اندلسی مسلمانوں کا احسان ما

شکریہ ادا کرنا چاہیئے کہ انہوں نے اہل یورپ کو جہالت کے اندھیروں سے باہر 
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نکاال۔خاص کر ادبی اور علمی اجالوں سے یورپ کو منور کردیا اور ایسا منور کیا 

کہ آج سینکڑوں سال بعد بھی وہ روشنی گئی نہیں بلکہ روز افزوں بڑھتی چلی 

۔سکاٹ مزید لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے علوم کو لے کر جارہی ہے

فرانس اور اٹلی کے راستے یورپ میں پھیالیا۔یہی یورپ کی ذہنی ترقی کا سنگ 

بنیاد بنا۔پیرس اور پیڈوا کی یونیورسٹیاں چودھویں صدی سے سولہویں صدی تک 

ناپاک قضیوں کا ان جہاں منبع علوم تھیں وہاں مرکز کفر وضالل بھی رہی ہیں۔جن 

دونوں یونیورسٹیوں سے کھلم کھال شیوع ہوتا تھا وہ ایسے تھے کہ آج بھی سواد  

ہریوں کے سب کے دل لرزا دیں جو تخم ریزی ان یورنیورسٹیوں نے کی تھی آخر 

وہ پھل الئی۔یہ اندلس کے مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے یورپ کو بہت 

گر عرب نہ ہوتے تو بہت سارے انکشافات معرض سارے علوم سے روشناس کرایا ا

خفا میں رہتے اور بہت سارے تفحصات کا کسی کو خیال بھی نہ رہتا۔اور یہ صرف 

ایک علم تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر علم وفن کے میدان میں انہوں نے یورپ کی 

۔نہ صرف اسپینی زبان بلکہ فرانسیسی اور انگریزی زبان پر بھی 912رہنمائی کی

ی اثر چھوڑا جن میں کئی ایک الفاظ آج بھی انگریزی میں مستعمل ہیں مثالً کاف

 ۔ 913الکحل کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی میں مستعمل ہے

یہاں ایک اہم سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایسا کیا جادو تھا اس عربی زبان میں 

ر میں کم ہی تھے۔یہ حاالنکہ عرب گوکہ وہاں فاتح بن کر گئے تھے۔ تاہم وہ مقدا

درست ہے کہ حاکمانہ زبان ترقی یافتہ ہوتی ہے اور وہی سبھی زبانوں پر حاوی 

ہوتی ہے لیکن کیا وجہ تھی کہ باوجود بدل مذہب کے مسیحی اور یہودی جیسے 

مذہبی لوگ بھی اس اثر کے دریا کے سامنے ٹک نہ سکیں اور بہہ گئے۔اور پھر 

دخل ہوئے، ان کی نسل تک نہیں چھوڑی گئی، جب یہ مسلمان وہاں سے مکمل بے 

ان کے بچوں کو بے دردی سے یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یا پھر 

زبردستی سے مسیحی بنایا گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی اس پردیسی زبان نے 

ایک دور دراز کے لوگوں پر ایسے انمٹ اثرات چھوڑے کہ صدیاں بیت گئیں لیکن 

میں عربی زبان کے الفاظ رائج ہیں۔آئے ہوئے عربی لوگ ہزاروں میں  تاحال ان

تھے جب کہ وہاں کے اپنے باشندے الکھوں میں تھے تو چاہیئے تھا کہ وہاں کے 

لوگوں کی بولی ان پر حاوی ہوجاتی اور یہ وہاں کی مقامی بولی سیکھ کر وہاں کے 

ی جہاں کہیں دنیا میں چال ہی ہوجاتے جیسا کہ آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئ

جائے وہاں کی بولی اپنالیتا ہے اور اس کی آنے والی نسل اپنی بولی بول جاتی ہے 

                                                             
912 S.P. Scott, History of Moorish Empire in Europe, 3: 408-411 
913 Salma Khadra jayussi, The legacy of Muslim Spain,( New York: A.J Brill, 1992), p. 453 
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اگر یہ اسے نہ سکھائے تو۔لیکن اندلس میں اس کے برعکس ہوا  آخر کیوں؟ تواسی 

 غور ہیں؛نقطہ پر ایک محقق کے یہ الفاظ قابل 

The next point we must take account, if we are to to acquire 

an idea about the background of Andalusi Arabic, is that the Arabs 

did not find a linguistic vacuum in the land that was subsequently 

to be called al-Andalus. The local people, who numbered some 

millions, while the Arabs could not be reckoned in more than 

thousands, spoke Proto-Romance, and it is also proven that a large 

segment of the invading force and future settlers were North 

African Berber speakers, in spite of the latter’s frequent 

willingness to pass them off as Arabs, their linguistic presence was 

signaled by several dozan Berber loanwords in AA…914  

اور یہ اثر محض چند چیزوں تک محدود نہیں تھا بلکہ زندگی سے متعلقہ 

تمام تر امور تک یہ اثر پہنچ چکا تھا جن میں شاعری، محاورات اور عام بول چال 

 کی دیگر چیزیں شامل تھیں۔

Due to this influence, exerted upon a brand of Arabic that had soon 

entirely yielded to the more pro-analytical Neoarable type…. 

patterns of Romance, assimilated many calques of idioms and last 

but not least adopted literally hundreds of Romance loanwords.915  

داخل ہوئے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مرد اندلس میں جو عرب  

ہی تھے انہوں نے یہاں کی عورتوں سے شادیاں کیں اور یہاں کے ہوکے رہ 

گئے۔اس وقت یہاں کے اصل باشندے مسیحی کیتھولک تھے۔انہوں نے ان اہل کتاب 

عورتوں سے شادیاں کیں تو ایک نئی نسل مولدین کی وجہ سے وجود میں آئی۔جو 

اور ذکاوت دونوں لحاظ سے ممتاز تھی۔سبھی ان کے زیر اثر ہوئے تاہم شہامت 

ہسپانوی مسیحیوں کے ایک متعصب گروہ کو چھوڑ کر یہ سارے کے سارے 

 مختلف عناصر عربی زبان وادب، عربی علوم اور عربی فنون کے دلدادہ تھے۔

عرب تو اپنی زبان پر نہ صرف عبور کے حامل تھے بلکہ اس کو دنیا بھر  

کی تمام تر زبانوں پر فائق سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ باقی دنیا کو  یعنی 

غیر عربی زبانوں کو "عجمی زبانیں" کہتے ہیں۔یعنی وہ سرے سے اس بات کو 

ماننے کو تیار نہیں کہ باقی زبانوں میں سے بھی کوئی زبان عربی کا مقابلہ 

                                                             
914 F corriente, Nuevos berberismos, (Awraq, 4 May 1981.), pp.27-30 
915 Salma Khadra jayussi, The legacy of Muslim Spain, p.447 
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خر کرتے تھے ہی اور جب ان کی کرسکتی ہے۔اس لیے وہ تو اپنی زبان دانی پر ف

دیکھا دیکھی باقی اندلیسوں نے بھی عربی زبان سیکھی تو یوں عربی نے ایک نیا 

موڑ اختیار کرلیا اور یہی وجہ تھی کہ عربی میں مہارت نہ صرف عرب کو تھی 

بلکہ وہاں کے باسیوں جن میں غیر مسلم یعنی مسیحی اور یہودی بھی تھے، کو بھی 

مستزاد جو لوگ بربر میں سے مسلمان ہوئے تھے ، ان میں نسلی  حاصل تھی۔اس پر

فخر پھر بھی موجود تھا کیونکہ وہ اپنی نسل پر فخر کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے 

کبھی اپنی مادری زبان بربری کا ذکر تک نہیں کیا بلکہ ہمیشہ عربی کو فخر والی 

ا بھی تھا جو اسالم اور زبان سمجھتے تھے۔یہی طریقہ ان مسیحیوں اور یہودیوں ک

مسلمانوں سے نفرت، بغض اور حسد کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کے خون کے 

پیاسے تھے لیکن انہوں نے بھی عربی زبان کے بارے میں کبھی  نفرت آمیز کلمات 

نہیں کئے، گرچہ اپنی مادری اور دینی زبانوں کے متروک ہونے کا واویال ضرور 

زبان کو سینے سے لگایا۔یہی حال ہسپانیوں اور کیا لیکن انہوں نے بھی عربی 

گو  صقلیوں کا بھی تھا جو شعوری طور پر عربی زبان میں مہارت پیدا کرتے تھے۔

غیر شعوری طور پر ان کی عربی میں عجمیت کی مالؤٹ روزمرہ کی حد تک 

شامل ہوجاتی تھی۔پھر بھی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی اپنی مادری زبانوں کی 

مستقل حیثیت گھر کے اندر یا گھر کے باہر باقی نہ تھی۔اس کے دو سبب  کوئی

تھے؛ ایک، یہ کہ اسالم کو اپنانا اور قرآن کی زبان کو اپنانا دو جداگانہ فعل نہیں 

تصور کیے جاتے تھے۔زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کی زبان کو 

س کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرون اپنانا ایک ضروری تتمہ تھا اسالم النے کا۔ا

اولٰی کے مسلمانوں کی علمی کاوشوں میں قرآن کے تراجم کا کوئی قابل ذکر حصہ 

نہیں۔دور جانے کی ضرورت نہیں گزشتہ صدی ہی میں دو اشخاص کو قرآن کا 

 ۔916بربر زبان میں ترجمہ کرنے کی پاداش میں یہ ملی کہ وہ قتل کردئیے گئے

زبان فی الواقع اپنی ساخت ، صرفی نحوی اور اشتقاقی  دوسرے یہ کہ عربی 

صفات اور علمی وادبی سرمایہ کی بدولت عالمی برتری حاصل کرچکی تھی۔اس 

کے مقابلہ میں بربری اور ہسپانوی زبانوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔یہ حقیقت اس 

وقت واضح ہوجاتی ہے جب مسیحی ہسپانیوں کو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے 

ربی زبان بولتے اور عربی زبان پڑھتے اور لکھتے دیکھا جاتا ہے۔حاالنکہ ع

عرض ہوا کہ اس سے قبل ان کی زبان الطینی تھی اور اب یہی دینی اور مادری 

زبان محض کلیسا تک محدود ہوکر رہ گئی۔گویا الطینی ایک مردہ الش کی طرح 

بالیدگی کا سامان تھا اور ہوگئی تھی۔الطینی ادب میں نہ تو عقل کی غذا اور اس کی 

نہ انسانی جذبات کی آسودگی، تازگی اورحیات افروز ترجمانی کا اہتمام تھا، نہ ہی 

                                                             

 117-ـ 116ء، ص 1956 ،، تیونس: مکتبہ اسالمیہالبریرعثمان الکعاک، 916 
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اس کے شعر وادب کے سانچے اعلٰی جمالیاتی حسن کے تقاضوں کو پورا کرتے 

تھے۔عربی زبان کے رواج اور اس کی مقبولیت اس کی عام مقبولیت کے اس پہلو 

تناء نہیں کرتے۔ان کی بے اعتنائی ایک عجیب خود سے عرب مؤرخین کچھ اع

اعتمادی کا پتہ دیتی ہے، نہ تو وہ مسیحیوں کے عربی پڑھنے لکھنے پر شادیانے 

بجاتے ہیں، نہ الطینی کی تنقیص کرتے ہیں۔ہاں خود مسیحیوں کی ایک چھوٹی لیکن 

نوں غالی متعصب اور شوریدہ سرجماعت ایسی تھی جو اپنے ہم مذہبوں اور ہم وط

کی عرب نوازی سے ناالں تھی۔اس جماعت میں اکثر پادری تھے جو غیرت وطنی 

اور حمیت دینی سے لبریز ہوکر اپنے ہم نوا اور اپنی نسل کو اس بھٹکے ہوئے 

 راستے پر النے کی بھرپور کوشش کرتے رہے لیکن ناکام اور نامراد رہے۔

ے اہل کلیسا نے حرام الغرض الطینی میں قدیم شعروادب کا جو ذخیرہ تھا، اس 

کردیا تھا ، مذہبی رسالے عوام کے لیے غیر دلچسپ تھے، معاصر ادب انحطاط کا 

آئینہ دار تھا۔انحطاط کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ الطینی شعر میں گو قافیہ 

باقی نہ تھا لیکن حرکت وسکون کی کمیت کا لحاظ جاتا رہا۔آج کے دور کا اگر اس 

جائے تو انہوں نے اسالم اور اہل اسالم سے انتقام یوں لیا کہ دور سے موازنہ کیا 

کہ انہوں نے مغرب سے ایک نظریہ انہوں نے مسلمانوں پر ایک زہریال اثر یہ ڈاال 

جذبۂ وطنیت ووطن پرستی" کا دیا جس نے  سراسرنقصان کیاہے وگرنہ اس سے "

رب دو ہی حصے پہلے اسالمی نقطہ نظر سے دنیا میں محض دارالسالم اور دارالح

تھے۔اور اس نظریہ میں عربی ادب کا بڑا دخیل تھا، اور جب انہوں نے عربی کو 

ایک سائیڈ کرکے بلکہ بالکل عدم کی جانب دھکیل کر اپنی خود سری دکھائی تو 

انہیں  خود بھی نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ عربی ادب سے واقفیت میں یہ اثر موجود 

بر رہتے ہوئے کوئی کبھی ظلم کرنہیں سکتا تھا اور تھا کہ قرآن اور حدیث سے باخ

اگر کربھی لیتا تو بھی ندامت اور سزا کی وجہ سے واپس ہونے پر مجبور ہوجاتا 

اور یہ خوبی صرف عربی ادب سے واقفیت میں تھی کیونکہ اس قسم انصاف اور 

عدل اسالمی ادب کے ماسوا کہاں ممکن ہے؟ اس لیے جب وہ اس عربی ادب سے 

ہوگئے تو وہاں ظلم اور جبر کی وہ داستان شروع ہوئی جو خود ان کےلیے بھی دور 

نہایت سبب خجل وندامت ہے۔اور جب انہیں معلوم ہوا تب انہوں نے پھر سے اپنی 

روش پر نظر ثانی کرکے اسے از سر نو ترتیب دیا اور آج اگر وہ ترقی کی راہ پر 

 اثر رکھتا ہے۔ گامزن ہیں تو اس میں بھی اسی ادب کا کمال اور

اگر بعض وجوہ کی بنا پر فرنگی ادباء کے اس قول میں کوئی صحت ہو کہ 

عربی شاعری محض لفظی تصنع کا نام ہے جس میں نہ کوئی عمدہ خیال ہے، نہ 

شعور صادق کی ترجمانی تو ان کا یہ قول ہرگز کسی طرح  بھی اندلسی شاعری پر 

اپنے جذبات کی ترجمانی اور اپنے صادق نہیں آسکتا۔اندلسیوں نے اپنی شاعری 
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احساسات کی عکاسی نہایت عمدہ الفاظ اور پر کشش اسلوب میں کی ہے۔وہ اپنی 

شاعری کے مطالعہ کرنے والوں پر سونے کے جاموں میں وہ سب کچھ پیش کرتے 

ہیں جو ان کی طبعیتیں چاہتی تھیں۔جب وہ فطرت کے مناظر کا وصف کرتے ہیں یا 

چیزوں کی عکاسی کرتے ہیں تو ان کی شاعری یورپ کی  زمین پر پھیلی ہوئی

شاعری سے مشابہ ہوتی ہے۔اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانسیسیوں اور 

ہسپانیوں نے سائنس، موسیقی اور فن تعمیر کے عالوہ شاعری کی مختلف اصناف 

مثالً مدح، ہجو، غزل بھی اندلسیوں سے اخذ کی ہیں۔جس طرح انہوں نے قافیہ بھی 

ن ہی سے لیا ہے۔اس لیے اس سے پہلے وہ اپنی شاعری میں صرف آخری حروف ا

کی آواز ہم آہنگ ہونے پر اکتفاء کرتے ہیں اور مابعد کے حروف کا کوئی خیال نہ 

رکھتے تھے۔جیسا کہ لوئیس ویار ڈوٹ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ فرانسیسی 

سے ماخوذ تھی نہ کہ  شاعری ہسپانوی شاعری کے طرز پر تھی جو عربی شاعری

یونانی ورومانی زبانوں سے کیونکہ مؤخرالذکر دونوں زبانیں چودھویں صدی سے 

قبل تعارف نہیں ہوا تھا کہ ان اسلوب کی تقلید کی جاتی ہم نے شاعری اور قافیہ 

کی راہ  918اور طولون 917سازی عربوں سے سیکھی ہے اور یہ صفت ہم تک مرسیہ

۔اگر اندلسیوں کی تمدنی ترقی کا 919ین سے آئی ہےسے اسپینی تجار کے ذریعہ اسپ

یہ دور کچھ عرصہ اور باقی رہ جاتا اور اس ترقی کا اثر ولغت وادب پر پڑجاتا تو 

ً وہ روسو، ہوگر اور لومرٹین اور اس قسم کے ادیبوں سے بھی بلند تر مرتبہ  یقینا

فشار اور کے ادیب پیدا کرتے لیکن افسوس کہ جلد ہی ان میں افتراق، باہمی خل

بدنظمی رونما ہوگئی اور ان کی طبعیتیں پژمردہ ہوگئیں۔عقلوں کا دیوالیہ نکل گیا 

اور وہ نیست ونابود ہوگئے۔خدا کا قانون اس قسم کے عمل کرنے والی قوم کے ساتھ 

یہی سلوک کرتا ہے۔مجموعی طور پر اندلس کی شاعری بالد مشرق میں ہونے والی 

۔وہ شعر جو سانچہ دور جاہلیت میں متعین عربی شاعری ہی کی ایک شکل ہے

ہوچکے تھے بیشتر ان میں سے قرطبہ واشبیلیہ میں بھی اسی طرح اور اسی انداز 

میں پائے گئےاور اسی طرح وہ غالب رہے۔روایت کی اس آہنی گرفت کو جو لفظ 

سے گزر کر مضامین ومعانی تک پر اثر انداز ہوئی اور جس نے صدیوں تک 

تازگئ احساس کو درآنے کا کم سے کم موقع دیا۔اندلسی شاعری عربی شاعری میں 

کے بعض ناقدین کو بھی روایت کی اسی آہنی گرفت کا شکوہ رہا ہے۔معاصر 

ہسپانوی ناقد گارشیا گومز کی رائے میں اندلس کی عربی شاعری کی پیشتر اصناف 

ک کی ۔اسی طرح سچا920سخن میں فکر اور جزبے کی سچائی کا فقدان پایا جاتا ہے
                                                             

 (373، ص معجم البلدانجنوب مشرقی اندلس کا شہر اور صوبہ۔ )برق،  Murciaمرسیہ  917 

 فرانس کا جنوبی شہر، جو بحر متوسط کے ساحل پر واقع ہے۔ 918 
919 Louise Dott, History of Moorish Arab in Spain, 2: 56 

 56-55،ہسپانوی سے عربی ترجمہ حسین مونس،  ص  تاریخ الفکر االندلسیآنخل جنثالث بالثیا،  920 
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رائے میں شعرائے اندلس کا بیشتر کالم شوکت الفاظ، حسن آہنگ اور نیرنگئ خیال 

سے عبارت ہے جس میں ہمارے احساسات کو متاثر کرنے میں زیادہ ہماری نگاہوں 

کو خیرہ کردینے پر زور ہے اور اس اعتبار سے یہ شاعری آتش بازی سے مشابہ 

ی میں کھو چکی۔اس کی چمک دھمک ہے جو اپنی چکا چوند دکھانے کے بعد تاریک

ذرا دیر کے لیے حواس پر ضرور چھا جاتی ہے لیکن وہ وہ طبیعت پر زیادہ دیر پا 

 ۔ 921اثر نہیں چھوڑتی

عربوں نے حکایات لکھیں جیسے الف و لیلہ اور حیی بن یقظان وغیرہ، جو 

نہ  “الف لیلہ”۔ بعض یورپی مؤرخین کا خیال ہے کہ اگر یورپ میں بہت مقبول ہوئی

وجود میں آتی اور نہ  "گلیورز ٹریولز"ء( کی 1745ہوتی تو نہ آئرش ادیب سِوفٹ )

۔ بلکہ ڈینیل ِڈفو کی 922وجود میں آتی" رابنسن کروسو" ء( کی1731ڈینیل ِڈفو )

کے بارے میں بعض ناقدین کی  رائے یہ ہے کہ اس کا ماخذ ابن " رابنسن کروسو"

بقول الطینی کا مفلس، بے کار اور بے ۔ برق کے 923ہے  "حیی بن یقظان" طفیل کی

جان ادب لوگوں کو مطمئن نہیں رکھ سکتا تھا، اس میں نہ تو لذت تھی اور نہ ہی 

کوئی گہرائی تھی۔ دوسری طرف عربی ادب میں بال کی قوت، توانائی، قوت، زندگی 

اور وسعت تھی۔ یہ زندگی کی ہر پہلو پر روشنی ڈالتا تھا اور زندگی کو منزل کی 

۔ 924ہ دکھاتا تھا۔ اس لئے یورپ کا اس ادب سے صرِف نظر کرنا، نا ممکن تھارا

 نے کہا تھا؛   Victor Hoguاسی صورت حال کو سامنے رکھ کر وکٹر ہیوگو 

All the world was hellenist, now it is orientalist.925  

 یعنی پہلے ساری دنیا یونانی تھی اور اب عربی ہے۔

کہتا ہےکہ، عربی کا اثر اطالوی، یونانی، جرمی،  غالم جیالنی برقڈاکٹر 

الطینی اور فرانسی زبانوں پر کیا اور کس حد تک پڑا۔ میں اس سے نا آشنا ہوں۔ 

لیکن جب اسپین سے ایک ہزار میل دور انگریزی زبان میں عربی زبان کے 

کی سینکڑوں الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ قریب 

زبانیں اسپینی، فرانسی، اطالوی اور جرمنی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں گی۔ انگریزی 

زبان میں عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان میں  چند یہ ہیں؛ جبرالٹر جبل الطارق 

کی، انفلوأنزا انزال االنف کی، ارتھ ارض کی، کافِن کفن کی، َسیفران زغفران کی، 

                                                             

 مذکور  921 

 213، ص یورپ پر اسالم کے احسان 922 
923 Thomas Arnold, The Legacy Of Islam, (London: Oxferd University Press, 1931.), p 201 

 215، ص یورپ پر اسالم کے احسان 924 
925 Thomas Arnold, The Legacy Of Islam, p 206 
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، ایڈمرل امیر البحر کی، الکیمی الکیمیا کی، کیمل شاؤٹ صوت کی، ماِکری مکر کی

 ۔926جمل کی، سورڈ سیف کی اور ہارس فرس کی بگڑی ہوئی شکل ہے

اس میں کوئی شک نہیں اسالم جہاں جہاں پہنچا،عربی زبان بھی وہاں 

پہنچی۔عربی اس قدر توانا اور ہمہ گیر ثابت ہوئی کہ اس نے مفتوحہ عالقوں کی 

کا صحت کے ساتھ احاطہ کرکے ان زبانوں کو بے دخل  مروجہ زبانوں کے علوم

کردیا۔ایران میں اس نے فارسی کی جگہ سنبھالی۔شام وفلسطین میں اس نے سیریائی 

اور یونانی زبانوں کی جگہ لی۔اس طرح الطینی مغرب میں جہاں اسالم پہنچا، اس 

ں عیسائیت کو بھی بے دخل کیا۔سیریائی،یونانی اور الطینی زبانینے الطینی زبان 

تک یہ زبانیں مروج تھیں،یہاں کی ثقافت کی علمی اور مذہبی زبانیں تھیں۔جب 

ان عیسائی ثقافت تھی۔علم ان زبانوں کے طفیل عیسائی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔

زبانوں کی بے دخلی نے علم کے شعبے سے عیسائیت کی اجارہ داری ختم 

م ناپید ہوگئی اور اس کی جگہ کردی۔چند صدیوں میں یہاں سے عیسائی اعلٰی تعلی

نئی نسل نے لے لی جو بنیادی طور پر اسالمی تھی اور اس کا ذریعہ تعلیم عربی 

 ۔ 927زبان تھی

زبان کی تبدیلی نے ثقافتی ماحول تبدیل کرڈاال۔عرب لٹریچر سے وابستگی 

اور الطینی سے بیگانگی، مسلم ممالک کے عیسائیوں میں عام ہونے لگی۔ارباب 

 عربی زبان ایک خطرہ بن گئی۔عہدوسطٰی کے ایک پرجوش ہسپانویکلیسا کے لیے 

 عیسائی نے اس کیفیت کے بارے میں تحریر کیا ہے ؛

رومان کے دلدادہ ہیں۔وہ مسلمان فقہاء مارے عیسائی ، عربی شاعری ہخود "

کہ ان کا ازالہ اور فالسفہ کی تحریروں کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں 

کرسکیں بلکہ اس لیے کہ صحیح عربی اسلوب کو اپنا سکیں۔آج ڈھونڈنے سے بھی 

کوئی نہیں تبصرے پڑھ سکے۔نہیں ملتا جو مقدس اناجیل کے الطینی  ایسا عام آدمی

جو بشارتوں اور رسولوں  کو پڑھتا ہو۔افسوس کہ عیسائی نوجوان جو اپنی ذہانت 

کےلیے ممتاز ہیں، سوائے عربی کے ، کسی اور ادب سے واقف نہیں۔وہ نہایت ذوق 

وشوق سے عربی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں۔اپنے کتب خانے انہوں نے زرکثیر 

رکھے ہیں۔جگہ جگہ عربی علم وفضل کے ترانے صرف کرکے ان کتب سے بھر 

گاتے ہیں۔طرفہ یہ کہ اگر عیسائی کتب کا ذکر آجائے تو وہ ناخوشگوار انداز سے 

بلد ہوگئے ہیں۔مشکل سےہزار میں سے ایک ایسا ملے گا جو معمولی الطینی میں 

بے  اگر عربی کی بات کی جائے تو  اپنے کسی دوست کو خط بھی لکھ سکے۔لیکن

ایسے ہیں جو اپنے مافی الضمیر کا اظہار بلند پایہ انداز میں کرسکتے ہیں شمار 

                                                             

 131-130، ص یورپ پر اسالم کے احسان926  
927 Montgomery Watt, What is Islam,(Oxford uni press, 1953), p181 
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کے  بلکہ ایسے اشعار بھی کہہ لیتے ہیں جو صحت اور اسلوب میں خود عربوں

   928اشعار سے بہتر ہوتے ہیں"

کلیسا نے اس تشویش کو نفرت میں تبدیل کیا اور عربی کو ایک مرتد اور 

کی اور کارڈینیل  (Anthematism)س کی تکفیرذلیل نسل کی زبان قرار دیکر ا

۔بہرکیف کلیسا کی  929ئیںجالزیمنس نے غرناطہ میں اسی ہزار عربی کتب سرعام 

پالیسی کے سبب یورپ میں عربی زبان اور عربیت سے نفرت عام ہوگئی تھی۔ لیکن 

عربی علوم کی ضرورت ختم نہ ہوسکی۔اس پیچیدگی کا نتیجہ یہ نکال کہ علمی 

ہونے لگے اور یوں عربی زبانوں کے الطینی اور دیگر زبانوں میں تراجم سرقے 

 ۔ 930اصل مصنفین کی جگہ عیسائی پادریوں سے منسوب ہونے لگے

مسلم ثقافت مختلف سمتوں سے تاجروں ، سیاحوں ، علماء وطلباء اور 

ہونے کے عوام کے ذریعے مغرب پر اثر انداز  )صقلی(خصوصاً ہسپانیہ اور سسلی

لگی۔مغرب میں مسلم ثقافت کے اثر ونفوذ کا اندازہ ان عربی الفاظ سے بخوبی 

ہوسکتا ہے جو الطینی اور دیگر یورپی زبانوں میں بکثرت پائے جاتے 

، (Astronomy)، فلکیات(Science)ہیں۔سائنس

ٹی،(Pharmacy)عطاری،(Medical)طب،(Chemistry)یمیا،ک(Geometry)ہندسہ

میں عربی الفاظ اور  (Philosophy)فلسفےاور(Technology)کنالوجی

اصطالحات کی بکثرت موجودگی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ علمی اور ادبی سطح 

 پر مسلم ثقافت نے بھرپور انداز میں مغرب کو متاثر کیا ہے۔

ہسپانوی مؤرخ کاسترو نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ملک پر مسلم اثرات 

وامی حمام سے لے کر غسل میت ، عورتوں کی نشاندہی کی ہے۔اس کے مطابق ع

کے نقاب سے لے کر فرش وقالین پر نشست کے آداب، شہسواری کی شائستہ 

روایات سے لے کر مہمان نوازی اور اپنے گھر کو مہمان کے حوالے کردینے ، 

خود کو بھوکارہ کر اوروں کو کھالنے ، دست بوسی کا انداز سوال، انکار کی 

ً زنانہ لباس صورت میں معذرت کے آد اب، یہاں تک کے کہ مسلم لباس خصوصا

سے شدید رغبت یہ سب کے سب وہ طور طریقے ہیں جو بالشک اسالمی ثقافت 

سے اخذ کیے گئے تھے اور ہسپانوی عیسائیوں میں مسلمانوں کے بعد عرصے تک 

 ۔  931قائم رہے

جیسا کہ یہ بات عیاں ہے کہ مغرب وسطٰی میں علوم وفنون سے بے بہرہ 

تھا۔لکھنا پڑھنا صرف کلیسا کا کام تھا،معاشرے کے دیگر طبقات کے لیے اس کی 
                                                             

928 Dozy, Spanish Islam , p 228 
929 Dozy,  p 228 
930 Juan Vernet, Legecy of Islam , p 586 
931 A Castro, The Structure of Spanish History , p 128 
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نہ اہمیت تھی اور نہ ضرورت۔محنت کش اس سے بیگانہ تھے ، دوسری طرف تمام 

نیا سے علم وفن مسلمان علم وفن کی روشنی سے منور تھے۔مسلمانوں نے ساری د

کے جواہر چن کر عربی کے خزانۂ علم میں جمع کردیئے تھے۔مروجہ علوم کی 

دیگر زبانوں سے عربی زبانوں میں منتقلی کا کام ابتدائی عباسی دور یعنی نویں 

صدی میں مکمل ہوچکا تھا۔منتقلی کے بعد انہیں اور ترقی دینے کا کام صدیوں 

علوم کا بڑا دخل تھا۔کلیسا ان علوم سے منتظر  جاری رہا۔مسلم تہذیب وتمدن میں ان

اور خائف تھا، انہیں جزو اسالم تصور کرکے اس نے علوم کو شجر ممنوعہ قرار 

دے دیا تھا۔ممانعت اور پابندی کے باوجود یہ علوم آہستہ آہستہ روشنی کی طرح 

 ۔932اسپین اور سسلی میں سرایت کرنے لگے

نے یہ دعوٰی کیا کہ موجودہ  (Alfred Gullaum)گیالؤم الفریڈ پروفیسر

یورپ کا معاشرہ دراصل یہود کا مرہون منت ہے اور اس دعوٰی کی دلیل یہ پیش کی 

ہے کہ اگر یہود صدیوں اسالمی علوم کا مغربی زبانوں میں ترجمہ نہ کرتے ت 

ومغرب میں تیرھویں صدی کا احیائے علوم ہرگز ممکن نہ ہوتا اور احیائے علوم 

موصوف نے ان کتب کی ایک طویل ۔933ثانیہ کا وجود بھی نہ ہوتاکے بغیر نشاۃ 

فہرست فراہم کی ہے جنہیں یہودیوں نے عربی سے الطینی میں منتقل کیا۔ان میں 

فلسفہ، سائنس، ریاضی، نجوم، فلکیات، جغرافیہ، طب اور قانون کی کتب بکثرت 

سودمند جیسے علوم تو مغربی معاشرے کے لیے ہیں۔ریاضی، طب  اور جغرافیہ 

ثابت ہوئے لیکن فلسفے اور سائنس نے شدید پیچیدگی پیدا کی۔جیسے جیسے اسپین 

مسلمانوں کےہاتھ سے نکلتے گئے، کلیسا کے دباؤ کے تحت ( ہاور سسلی)صقلی

مقامی آبادی کو جبراً عیسائیت قبول کرنی پڑی۔یہ نئے عیسائی اپنے علمی کام عربی 

زبان کی حیثیت سے الطینی کو اپنانا میں جاری نہ رکھ سکے اور انہیں علمی 

پڑا۔اب یہ اصحاب علم جو عربی مدرسوں کے شاگرد تھے، یورپ کے اساتذہ کی 

، انہیں ان حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہونے لگی جو کلیسا حیثیت سے ابھرے 

  ۔934کے دباؤ میں نہیں تھے، ان میں فرانس او سسلی کے حکمران سرفہرست تھے

کے لل اور بیکن سے لے کر سولہویں صدی عیسوی تیرہویں صدی عیسوی 

ً تمام مغربی مفکرین اس امر پر متفق ہیں کہ نہ صرف علم  کے لوتھر وغیرہ تقریبا

سے روشناس ہونے اور ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے عربی زبان کا 

بلکہ اسالم سے نمٹنے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے  ،سیکھنا ضروری ہے

                                                             

 116، ص مستشرقین مغرب کا انداز فکر ڈاکٹر عبدالقادر جیالنی، 932  
933 Alfred Gullaum, The Legecy of  Israel , p 32 

 116، ص مستشرقین مغرب کا انداز فکر ڈاکٹر عبدالقادر جیالنی، 934  
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سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ اسالمی علوم کا مطالعہ عربی زبان کا 

کرکے اسالمی انقالب سے نمٹا جاسکے کیونکہ اسالم کے لیے محض فوجی 

 کارروائی کافی نہیں بلکہ نظریاتی جنگ کی ضرورت ہے۔

 

 یورپی مفکرین کے مطابق نئے محاذ کے لیے حسب ذیل وسائل الزمی تھے؛ 

 ۔عربی زبان سے واقفیتالسنہ مشرقی بالخصوص  .1

علوم اسالمی کا مطالعہ کرنا تاکہ اسالم کے کمزور پہلوؤں کو دریافت  .2

 کرکے وہاں سے دباؤ ڈاال جاسکے۔

 ازالۂ اسالم کے لیے مناسب دالئل کی فراہمی۔ .3

 مسیحی تقدس سے لبریز فلسفہ جو اسالم کے اذہان کو متاثر کرسکے۔ .4

 وابستگی ختم کرسکے۔ایسا لٹریچر جو مسلمانوں کی اسالم سے  .5

 تاکہ مسلم معاشرے کو مسیحی بنایا جائے۔تبلیغی سرگرمیاں  .6

ان متعین کردہ  مندرجہ باال مقاصد سولہویں صدی عیسوی تک متعین ہوچکے تھے۔

ہ نے عملی حصہ لیا، اسے بعد میں مقاصد کے حصول کے لیے جس گرو

پیدا کردہ تھا اس  کے نام سے موسوم کیا گیا۔یہ گروہ دراصل کلیسا کا "مستشرق"

لیے انیسویں صدی تک کلیسا کی مقرر کردہ پالیسی پر کاربند رہا۔جب کلیسا کی 

کمزور ہوئی تو مستشرقین بھی کلیسا کے دباؤ سے آزاد ہوئے۔مستشرقین کی  گرفت 

تعلقات  اصل اہمیت مذہبی تھی لیکن جب مغربی ممالک کے سیاسی اور اقتصادی 

ممالک اسالمیہ کے ساتھ قائم ہوئے تو ان کی سیاسی اہمیت بھی پیدا ہوئی تاہم دیگر 

 اہمیت ثانوی تھی جو صرف مشرقی زبانوں سے واقفیت تک محدود تھی۔

لفظ مستشرق میں بڑی وسعت ہے مگر بنیادی مقاصد کے اعتبار سے یہ وہ  

ہ مشرق اور علوم اسالمیہ گروہ ہے جو ارباب کلیسا کے منصوبوں کے مطابق السن

کا مطالعہ کرنے اور ایسا مواد فراہم کرنے کے لیے وجود میں آیا جو نظریاتی 

جنگ کے لیے مفید ہو۔عربی زبان سے وافیت اور علوم کےمطالعے نے مستشرقین 

کو علمی مقاصد کی تکمیل کا بھی موقع دیا۔چنانچہ سولہویں صدی عیسوی میں 

مستشرقین نے تمام علوم اسالمیہ خصوصاً طب، فلسفہ، فرانسیسی ، جرمن، ولندیزی 

اپنی قومی زبان میں منتقل کیمیا، نباتات، ریاضی، جغرافیہ اور فلکیات کے خزانے 

کیے۔سولہویں صدی میں عربی طباعت رائج ہوئی۔جس کا مقصد تبلیغی ادراوں کو 

ین عربی مطبوعات بہم پہنچانا تھا۔اس کی بدولت بے شمار عربی کتب مستشرق

کےہاتھوں میں پہنچ گئیں۔ علمی اور مذہبی دلچسپی رکھنے والے افراد گروہوں کے 

عالوہ سیاسی اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی مشرقی زبانوں کی طرف بھی 
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اسالمی اسپین میں یہودیوں کو کس قدر آزادی  مغربی ممالک میں توجہ دینے لگے۔

 یٹ فشر لکھتے ہیں ؛پمیری  تھی اور وہ کس قدر آسودہ حال تھے، اس بارے میں

Life under Islamic rule was also intellectually exciting for the 

Jewish community, when had rapidly adopted Arabic as its spoken 

language. During its early centuries, Islam was far advanced 

beyond Christian Europe in its exploration of science, medicine, 

philosophy, poetry and the fine arts. Jews living in Muslim 

countries benefited from an atmosphere of cultural creativity and 

tolerance and themselves developed Jewish religions philosophy 

and Hebrew secular poetry. Many Jews were well-known 

physicians. Muslim courts, is renowned for its outstanding Hebrew 

poets and major philosophical and scientific Jewish writers.935 

اسالمی حکمرانی کے تحت زندگی یہودی برادری کے لئے بھی فکری طور پر 

ور پر تیزی سے دلچسپ تھی ، جب عربی کو اس کی بولی جانے والی زبان کے ط

اختیار کیا گیا تھا۔ اپنی ابتدائی صدیوں کے دوران سائنس ، طب ، فلسفہ ، شاعری 

اور فنون لطیفہ کی کھوج میں اسالم عیسائی یورپ سے بہت آگے تھا۔ مسلم ممالک 

رواداری کی فضا سے  میں بسنے والے یہودیوں نے ثقافتی تخلیقی صالحیتوں اور

ی مذاہب کے فلسفہ اور عبرانی سیکولر شاعری تیار کی۔ فائدہ اٹھایا اور خود یہود

بہت سے یہودی معروف طبیب تھے۔ مسلم عدالتیں اپنے عبرانی شاعروں اور بڑے 

 فلسفیانہ اور سائنسی یہودی مصنفین کے لئے مشہور ہیں۔
اسپین کے اسالمی انتظامی اور سماجی ڈھانچے میں مسیحی مضارب کے نام  

سے جانے جاتے تھے۔یہ عربی لفظ ہے اس سے مراد وہ مضارب نہیں ہیں جو 

مضاربت پر کام کرتا رہے بلکہ یہ استعراب سے مستعرب ہے یعنی وہ وہ شخص 

دیل ہوا جو عربیت اختیار کرچکا ہو، وقت کے مرور کے ساتھ یہ مضارب میں تب

ہو۔یہ عربی ثقافت اور عربی بولنے کے ساتھ رومی ثقافت اور زبان کو بھی استعمال 

رید جیسے شہروں داور ما و، تولیدسویلہکرتے تھے۔ان کی زیادہ تر آبادی قرطبہ، 

پر محیط تھی جہاں پر وہ کثیر تعداد میں مقیم تھے، ان میں اکثریت نے اسالم کو 

 قبول کرلیا تھا۔

مسلمانوں کی بے دخلی کے بعد بھی اسالمی ادب کے اثرات اسپین سے  

 گوڈرڈ نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے؛یورپ پر نمایاں رہے۔ان ہی اثرات کو 

                                                             
935  Mary pat Fisher, Living religions ,(London: Lauraence King Publishing Ltd, 1991.), p 
249 
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The development of comparable studies of Islam in the West after 

thw middle Ages went through several stages. In 1539/946 the first 

Chair of Arabic was established at the College de France. By 

1586/994 it had become possible to print work in Arabic for the 

first time. In 1613/1022 a Chair of Arabic was established in the 

Univrsity of Leiden. During the 1630/1040 chairs of Arabic were 

established in both Oxford and Cambrigde……..936 

قرون وسطی کے بعد مغرب میں اسالم کے تقابلی مطالعات کی نشوونما کئی 

میں عربی کا پہال شعبہ کالج ڈی فرانس میں قائم کیا  1539/946مراحل سے گزری۔ 

میں  1613/1022تک پہلی بار عربی میں چھپائی ممکن ہو گیا تھا۔  1586/994گیا۔ 

کے دوران  1630/1040کے یونیورسیٹی میں عربی کا شعبہ قائم کیا گیا۔ لیڈن 

دونوں آکسفورڈ اور کیمبرج  میں بھی عربی کا شعبہ قائم کیا جاچکا تھا۔ قرآن کا پہال 

میں کیا تھا ، حاالنکہ  1649/1059مکمل انگریزی ترجمہ اسکندر راس نے 

ادہ درست تکمیل کرنے میں سیل کے کام کے ذریعہ اس سے کہیں زی 1734/1149

سے قبل قریب ایک صدی گزرنی پڑی۔ ایک ڈچ اسکالر ادریان ری لینڈ نے ، مذہب 

اسالم کے بارے میں ایک اکاؤنٹ لکھا جو خصوصی طور پر مسلم ذرائع پر مبنی 

کے درمیان سائمن اوکلے نے اپنی  1718/1130اور  1708/1120تھا اور سن 

س نے اسالمی تاریخ کے علم کو مزید قابل لکھی ، ج "ہسٹری آف ساریکنس" کتاب

یورپ میں جتنی یونیورسٹیاں آج قائم ہیں ، ان کی بنیاد رسائی بنانے کی کوشش کی۔ 

آج یورپ میں جو  ۔937بارھویں صدی عیسوی میں اسالمی عہد میں رکھی گئی تھی

سائنس کی چکاچوند نظر آرہی ہے اور وہ سائنس کی بدولت دنیا پر حاوی ہیں ا 

نیاد بھی مسلمانوں نے ہی رکھی تھی۔سائنس کے مختلف شعبوں میں مسلمانان سکی ب

اندلس نے وہ کارنامے انجام دئیے جو یورپی سائنسدانوں کے لیے مشعل راہ ثابت 

ہوئے۔مسلمانوں کے اس کارناموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یورپی سائنسدانوں نے 

یے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ۔اس ل938جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں خوب ترقی کی

جدید سائنس کے ماہرین بے شک یورپین ہیں تاہم اس کے اصل بانی یہ ہرگز نہیں 

  بلکہ مسلمانان اندلس ہیں۔ 

                                                             
936 Hugh Goddard, A History of Christian-Muslim Relations,(London: Edinburgh 
University press, 1998.),pp.143-144 
937Ibid,p.100 

 تفصیل کے لیے دیکھیے ؛ 938  

Dr. Ahmad Y. Al-Hassan, Transfer of Islamic Sceince to be the West, (Manchester: FSTC 

Limited, 2006.), p.2-30  
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جس وقت یورپ میں مسلمانوں کا عروج تھا ا س وقت وہاں کی زبانوں میں 

ں فرانسیسی زبان تمام یورپ میں مقبول زبان مانی جاتی تھی اس لیے کئی کتابی

عربی سے فرانسیسی میں بھی مترجم ہوئیں۔عبرانی لسانیات کی دو کتابیں ابن 

جناح)قرون وسطٰی کے سب سے بڑے ماہر عبرانی لسانیات کی لکھی ہوئیں عربی 

 (Beziers)میں تھیں۔سلیمان بن ایوب نے اس کا عبرانی زبان میں بمقام بیزیرز

ی تمدن اور فکر ہی عربی کا ترجمہ کیا۔یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عبران

 ۔ 939خوشہ چین نہ تھے بلکہ خود عبرانی زبان بھی عربی کی محتاج تھی

عربی زبان کی فصاحت اور اہمیت کے ساتھ عالمگیریت سے یورپی اہل علم 

کو بھی انکار نہیں تھا کیونکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ اگر انہیں علم کی جڑ تک 

کے میدان میں کھودنا ہے اور ترقی  تحقیق اور تدقیقپہنچنا ہے یعنی انہیں واقعی 

کرنی ہے تو انہیں عربی زبان سیکھنا ہوگی۔یہی وجہ تھی کہ اہل کتاب کے بڑے 

عالم اور دانشور اپنے شاگردوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ اپنے اپنے سکولوں کو 

 ۔ 940چھوڑ کر عربی مدارس میں داخل ہوجائیں

پریس لندن، عظیم ماہر لسانیات کا کہنا ہے کہ  ڈاکٹر واٹ ٹیلر کلیر نیڈن  

یورپی زبانوں میں عربی کی فنی اور غیر فنی اصطالحات بھری پڑی ہیں۔انگریزی 

زبان میں تقریبا ایک ہزار عربی االصل الفاظ اور کئی ہزار عربی الفاظ کے مشتقات 

کسفورڈ اسی طرح آ موجود ہیں۔کنسائز آکسفورڈ ڈکشنری میں شامل کرلیے گئے ہیں۔

ہسٹری کے ماہرین سر مئین اینڈ مارٹ کا بیان ہے کہ تمام یورپی جامعات 

بالخصوص آکسفورڈ یونیورسٹی اور پیرس یونیورسٹی کا یورپ میں عربی زبان کو 

 ۔ 941پھیالنے میں بڑا حصہ رہا ہے

 

 خالصہ
 (Spain)اسپینیورپ کے آخری سرے کا وہ جزیرہ نما ملک  جنوب مغربی  

ء تک مسلمانوں 1492ء تا 711جسے عرب االندلسیہ یا ہسپانیہ کہتے ہیں اور جو 

کے زیرتسلط رہا۔اس ملک میں مسلمان اس وقت داخل ہوئے جب اسالم کا سورج 

خوب روشن تھا اور جس سے پوری کائنات مستفید ہورہی تھی۔ایسے میں اس سورج 

را چھایا ہوا تھا۔ان ہی کی کرنیں جب اسپین پہنچ گئیں تو وہاں پر مکمل اندھی

جال بھی  کو اپنی زندگیوں کے ساتھ اپنی تہذیبوںروشنیوں کی بدولت انہوں نے 

بخشی۔ایسا نہیں تھا کہ اسالم سے قبل یہاں کوئی مذہب سرے سے پہنچا ہی نہیں تھا 

                                                             

 405ء،ص 2006، تخلیقات: الہور،عظیم مسلمان دانشور، عبدالرحمن  939 

 5: 1، برٹش ریسرچ ڈاکٹر ایچ جی فامر، 940 

 177ء، ص 1999، کراچی: داراالشاعت، قرآن، سائنس اور تہذیب وتمدن ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری، 941 
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، بلکہ یہاں پر اس سے قبل مسیحیت اور یہودیت دونوں سامی مذاہب پہنچ چکے 

تھا اس لیے ان کی وہاں رسد  (Dark Age)ان کا دورتاریکی لیکن چونکہ یہ ،تھے

بلکہ اس وقت دونوں مذاہب کے لوگوں کے اعمال  ،کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی تھی

مذہبی حوالے سے دیکھا جائے   بالکل ہی انسانیت کے روادار نہیں تھے۔اس لیےاگر

ت پرستی، ء  سے قبل اندلس میں تین مذاہب ب711دخول یعنی  تو مسلمانوں کے

عیسائیت اور یہودیت پائے جاتے تھے۔ان تینوں میں عیسائیت کو غلبہ حاصل تھا 

کیونکہ یہاں کے حکمران خاندان گاتھ نے چوتھی صدی عیسوی میں اسالم قبول 

۔چوتھی صدی عیسوی میں جب 942کرلیا تھا۔اس سے پیشتر یہ لوگ بت پرست تھے

اس قوم کی میالن اور رغبت  بائبل کا ترجمہ گاتھک زبان میں کیا گیا تب سے

مسیحیت کی طرف ہونے لگی اور بہت تھوڑے عرصہ میں انہوں نے عیسائیت قبول 

اور  943ء میں پہلی بار یہ لوگ مسیحیت سے روشناس ہوئے377یعنی  ،کرلی تھی

چوتھی صدی عیسوی کے ختم ہونے سے قبل یہ پوری قوم مسیحی بن گئی تھی 

ء میں آئی کلووس کے عیسائی 496ں نے اوران میں سے جو رہ گئے تھے انہو

یہودیوں کا تعلق ہے تو یہ لوگ دیگر  جہاں تک  ۔944بننے پر عیسائیت قبول کرلی

خطوں کی طرح اسپین میں بھی محکوم ومغلوب قوم کی حیثیت سے رہ رہے 

گوتھوں نے ان پر بہت سختی روا رکھی تھی ،انہیں نہ صرف شہری حقوق تھے۔

کہ اندلس میں توطن کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔چنانچہ نئے سے محروم کیا گیا تھا بل

بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ وہ جس طرح چاہے ، یہودیوں سے پیش 

ً یہودی مارے ج جاتے، غالم  اتے اور  جالوطن کیے جاتے، جال ئےآئے۔نتیجتا

ان پر یہ  بنائے جاتے اور جو بچ جاتے انہیں مزارعت پر مجبور کیاجاتا تھا اور

کوئی سختی  ساتھ کسی قسم کی پابندی بھی الگو تھی کہ وہ کسی بھی مسیحی کے

 ۔945روا رکھ سکے اور نہ ہی کوئی مسیحی شخص سے معامالت میں گڑبڑ کریں

یہودیوں نے مزاحمت کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے حاالت کے ساتھ مفاہمتی 

ی ایک ترکیب سوجھی اور عمل کو ترجیح دی۔انہوں نے اس حالت سے نکالنے ک

عہدہ داروں کو رشوت دے  اپنی تاریخی چلبازی سے کام لے کر حکومت کے اعلیٰ 

 ۔946کر ان قوانین سے خود کو آزاد کرادیا

                                                             

م، 2001، بیروت: دار الكتاب الجدید المتحدۃ ، تاریخ العرب وحضارتهم في األندلسإبراھیم السامرائي،خلیل   942 

 16ص 
943 Isadora of Seville, History of Goths, Vandals, and Suave, p.35 

 27، ص تاریخ اندلسریاست علی ندوی،  944 
945S. Katz, The Jews in the Visigoth and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul,)New 
York: 1970.(, pp. 3-5, 11 
946 Katz, op. cit., p. 127  
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اندلس کی سرزمین پر مسیحیت کے نام لیوا  حکمرانوں نے اس قدر ظلم روا  

سے ناالں رکھا تھا کہ خود مسیحی عوام تو المحال ، خواص بھی ان کی بربریت 

تھے یہی وجہ تھی کہ سبتہ کے گورنر نواب جولین) یلیان( نے گاتھ خاندان کے 

راڈرک کے ظلم وستم سے تنگ آکر شمالی افریقہ کے فوجی مہمات کے قائد موسٰی 

ئی کہ وہ ہرممکن مدد نے کی دعوت دی اور یقین دہانی کرابن نصیر کو حملہ کر

 ےنواب ک ئے اس ظلم سے بچایا جائے۔لیکن خدارا! انہیں ڈھائے گ ،بھی کرے گا

اندلس کے لیوسینا شہر کے  نے اسپین پر حملہ کیا۔اسالمی فوجوں اس دعوت پر

۔مشہور 947یہودی آبادی نے خود شہر کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیئے

مؤرخ فلپ حتی نے بھی یہودیوں کے اوپر مسیحی مظالم کا رونا رویا ہے کہ انہیں 

پکڑ کر بپتسمہ کے تاالب میں غوطے دیئے جاتے تھے اور جب سر کے بالوں سے 

 ۔948یہودی امالک کو بحق سرکار ضبط کرلیتے تھے ،بھی مسیحی حکمران چاہتے

مسلمانوں نے نہ صرف مقامات فتح کرلیے تھے بلکہ اندلس کے لوگوں کے 

بنادیا دلوں کو بھی فتح کرلیا تھا۔مسلمانوں کے اخالق وکردار نے انہیں ایسا مطیع 

مسلمانوں نے ان  تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں تک مسلمانوں کو وقف کردی تھیں۔

کے ساتھ بہت نرمی کا برتاؤ دکھایا اور مساوات ، عدل، اخوت اور اخالق حسنہ 

۔ اسالم قبول کرنے میں انہیں اپنی روحانی، اخالقی ے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایاس

تھی۔بہت سے امراء وشرفاء بھی اس لیے اسالم میں اور معاشرتی ترقی نظر آرہی 

داخل ہونے لگے کہ ان کے ساتھ بھی سابقہ حکمرانوں کی طرح ظلم کا سا رویہ روا 

نہیں رکھا گیا بلکہ عام لوگوں کی طرح انہیں بھی آزاد چھوڑا گیا۔جس سے یہ لوگ 

سلمانوں متاثر ہوئے اور اسالم میں جوق درجوق داخل ہوئے۔غیرمسلموں کے ساتھ م

کی رواداری اور فیاضانہ سلوک، ان کے اعلٰی کردار اور کریمانہ اخالق، راست 

بازی اور تقوٰی وطہارت نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔اور وہ اپنی نجات اسی 

ء 1492جنوری  2ھ بمطابق 897ربیع االول  3میں صاف دیکھ رہے تھے۔اور پھر 

ر جو تاریخی، ادبی، ثقافتی، اخالقی، تک یعنی مسلمانوں کے خروج تک وہاں پ

علمی اور سائنسی نشانات، باقیات اور ورثہ مسلمانوں نے چھوڑا ہے، اسی کی 

 بدولت آج یورپ ترقی کےمنازل طے کررہا ہے۔

سالہ دور حکومت تھی جس قریبا آٹھ سواب ایک طرف وہاں پر مسلمانوں کی  

وخرم رہے ، ان کو تمام تر میں مسلمانوں کے عالوہ مسیحی اور یہودی بھی خوش 

حقوق حاصل رہے، ان کے مذہب، عبادت، تہوار، تجارت وغیرہ کسی بھی چیز پر 

کوئی قدغن یا کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، انہیں اس حوالے سے مکمل 

                                                             
 240: 1، نفح الطیبھ(، 1041المقري )م  947 

948 Philip k Hitti, History of the Arabs, (New York: Red glob publisher, 2002.), p. 698 
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انہوں نے ۔آزادی حاصل تھی بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا

زبان، تحقیق، سائنس، فلسفہ، ثقافت، آرکی ٹیکچر  مسلمانوں سے نہ صرف علم،

وغیرہ سیکھا بلکہ ان سے اخالق، کردار اور سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ سیاست 

بھی خوب سیکھی۔تو دوسری طرف مسلمانوں نے انسانی تاریخ میں اپنی روش 

برقرار رکھتے ہوئے امن وامان اور رواداری کی وہ مثال قائم کردی جس سے غیر 

کیونکہ مسلمانوں کے خروج کے بعددنیا والوں نے دیکھا کہ مسیحیت دامن ہیں۔ تہی

دراصل ایک عسکری قوت کا نام ہے جو گزشتہ آٹھ سو سال سے اسالم کے خالف 

برسرپیکار رہی ہے۔اور وہ شمالی افریقہ کے اس حصے میں اپنی عسکری طاقت 

انوں میں موریکاس کا مظاہرہ کررہی ہے۔اسی نے یہودیوں میں مرانو اور مسلم

ء میں تین ہزار مسلمانوں کا بہ جبر و اکراہ بپتسمہ کیا 1499جیسے گروہ پیدا کئے۔

جد کو اگیا۔اسی طرح اسالمی دینیات کے بیش بہا کتابی ذخیرہ کو جالیا گیا۔ مس

ء میں غرناطہ کے مسلمانوں نے 1500میں تبدیل کردیا گیا۔اس کے خالف  ؤںکلیسا

نے کی شکل میں الفجارس کے پہاڑیوں میں روپوش بغاوت کی اورناکام ہو

ہوگئے۔مسلمانوں کو آخری بات مسیحیوں نے یہ کہی تھی کہ وہ اگر اپنی جان کی 

حفاظت اور سالمتی چاہتے ہیں تو وہ اسپین سے نکل جائیں۔حاالنکہ یہ کئے گئے 

احتسابی عدالتیں قائم کی گئیں تاکہ یہودیوں اور ۔ 949معاہدے کے سراسر خالف تھا

جاسکے۔ عدالتوں نے یہ عجیب  اذیت دیمسلمانوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنساکر 

فارم تیار کیا تھا کہ جس کے تحت ہرشخص کو یہ ثابت کرنا ہوتا کہ وہ مادرپدرآزاد 

کن نہ مسیحی ہے۔ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان یا یہودی کے لیے ایسا کرنا مم

تھا۔اس لیے انہیں آگ میں جھونک کر سزائے موت دی جاتی تھی۔ملزم کو اتوار کے 

 ۔950دن جلوس کی شکل میں الکر جائے سوختنی پر رکھ کر جالدیا جاتا تھا

مسلمانوں نے اسپین کو چھ سو سال تک روشنی سے ہمکنار کیا کیونکہ وہ  

تھے۔ان کے سروں پر مذہبی  بین االقوامی تعلقات کی اصل ہئیت اور منہج کو جانتے

جنون سوار نہیں تھا جو ان کو ناخوشگوار تعلقات پرآمادہ کرسکے۔مثالً مسلم اسپین 

بغاوت کی تو مسلمانوں نے اس کی بغاوت کو دبا کر  نے میں مسیحی الفانسو نو

مسلمانوں سے قرآن، حدیث، فقہ،  ۔اسے پھر سے اسپین کے سماج کا حصہ بنادیا

نہ صرف اندلس نے اندھیرے ، فلسفہ، تاریخ وغیرہ  علوم میںاصول فقہ، منطق، 

سے نکل کر  روشنیوں کا سفر طے کیا بلکہ مسیحیت اور یہودیت نے بھی علمی 

جنہوں نے اس کا واحد ذریعہ مسلمان ہی تھے، ۔دنیا سے خود کو متعارف کروایا 

وجہ سے  جس کی ۔اپنی فیاضی اور سخاوت اور رواداری کا فقیدالمثال رویہ رکھا

                                                             
949 Al-Maqri, History of Muhammdan Dynasty,  p.268-269 
950Charles E Chapman, A History of Spain, p. 222 
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مسیحی اور یہودی دونوں مسلمانوں کے قریب آئے اور ان سے اول تو عربی زبان 

یورپ ۔جو ان کی جدید ترقی کا ذریعہ بنا ،سیکھ لی اور پھر دیگر علوم سیکھ لیے

میں اسالم کی صدیوں موجودگی نے جہاں ہر پہلو پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، 

ناقابل فراموش اثرات تاریخ کا حصہ ہے۔اسالمی وہاں مغربی فکر پر بھی اس کے 

اثرات ہی تھے جن کی وجہ سے مذہبی، تہذیبی، ادبی ، علمی،معاشی، معاشرتی 

وسماجی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے مسیحیوں اور یہودیوں کو نکال کر ترقیوں کی 

راہ پر گامزن کرایا۔انہیں پوپ اور پادریوں کی بدمعاشیوں سے آزاد کراکر اپنے 

 عبود سے مالکر احسان کردیا۔م

اسالم کا منطقی نجات مغرب کے لیے خاصا پرکشش تھا۔اس نے مغربی 

مفکرین بالخصوص یورپی مفکرین کو بہت متاثر کیا۔سولہویں صدی کے مفکرین  

مسئلہ نجات پر بڑی سرگرمی سے بحث کرتے نظر آتے ہیں۔کلیسا کے قدیم عقیدہ 

رحمت کی شمولیت کو بھی ضروری قرار نجات میں وہ نیک اعمال اور خدا کی 

دینے لگے۔اسالم نے اس غالی قسم مسیحیت پر   اس قدر اثر چھوڑا کہ باآلخر ان ہی 

میں سے ایک مسیحی مفکر مارٹن لوتھر  نے کلیسا سے بغاوت کرتے ہوئے اپنا 

ء میں بائبل 1521لوتھر نے پوپ کی پابندیوں کو الت مار کر  ۔بنا لیاایک الگ فرقہ 

ء میں شائع 1522یونانی نسخہ سے جرمنی زبان میں ترجمہ کرکے اسے ستمبر کا 

۔اس کے بعد پھر بائبل کے ترجمے بھی شائع ہوئے اور اس کی تفسیر کی 951کیا

طرف بھی مسیحی علماء متوجہ ہوئے۔اور یہ سب کچھ جیسا کہ اسکاٹ نے لکھا ہے 

 ۔952تھا کی وجہ سے ممکن ہوا کہ مسلمانان اندلس 

اسپین ِن غیر سے متعلق مطالعہ کا روادار نہ تھا، لیکن یورپ ادیا

دیان غیر کا مطالعہ کیا اور  الفصل میں امام ابن حزم نے پہلی مرتبہ ا

لکھ کر مخالف ادیان کے عقائد کا تقابل  فی الملل و االھواء و النحل

 یہاں سے مغرب میں استشراقی فکر نے جنم لیا۔ ۔953کرکے ان پر رد کیا

میں ابن عربی کی متصوفانہ افکار نے مغرب کو  اسی طرح اسپین

 مظہر الحق لکھتے ہیں کہ ؛ متاثر کیا۔

His (Ibn e Arabi’s) influence was great. As Browne remarks, no 

mystic of Islam with the exeption of Rumi has passed Arabi in 

influence, Feundity or obstruceness.954   
                                                             

951Metzger Bruce, Manuscripts of the Greek Bible; All Introduction to Paleography, 
(Oxford: Oxford Uni press, 1981.), p.52 
952S.P. Scott, The History of  Spain, 3: 455-356 

 8ص ء، 1983، بیروت: دارالمعارف، االدیان ةفی دراسابن حزم و منهجہ دکتور محمد علی حمایہ،  953 
954 Mazharul haq , A short  Histiry of  Muslim  Spain, p. 443 
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کہ براؤن نے  سای۔ جزیادہ رہا ہےبہت  یورپ پر  ( کا اثر و رسوخیعرباس )ابن " 

 ابناثر و رسوخ  انہیصوفصوفی کی  یبھ سیک ےاسالم ک عالوہکے  یروم کہ کہا 

 ہے" ایک ںیسے تجاوز نہ یعرب

فلپ کے حتی  ۔ابن خلدون کی کتاب کا اہل مغرب نے  شایان شان قدر کیا ہے

مقدمہ ابن خلدون کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن خلدون کی شہرت کا دارومدار اس 

کی کتاب کی "مقدمہ" پر ہے۔ اس نے مقدمہ میں پہلی مرتبہ تاریخی پیش رفت کا 

جس میں اخالقی اور روحانی قوتوں کے ساتھ ساتھ آب وہوا  ،ایک نظریہ پیش کیا

بھی مانا گیا۔قومی ترقی اور انحطاط کے قوانین اور جغرافیہ کے طبعی حقائق کو 

دینے کی حیثیت میں ابن خلدون کو تاریخ کے حقیقی دائرہ کار کی نوعیت کا دریافت 

کنندہ اور عمرانیات کا حقیقی بانی تصور کرنا چاہیئے۔کسی بھی عرب مصنف بلکہ 

انہ درحقیقت کسی بھی یورپی مصنف نے کبھی تاریخ کو اس قدر جامع اور فلسفی

انداز میں نہیں دیکھا تھا۔تمام تر نقاد متفق ہیں کہ ابن خلدون اسالم کا عظیم ترین 

ابن خلدون  کے واقعات زندگی اور اخالق  ۔955تاریخی فلسفیوں میں سے ایک تھا

 اس میں اور اٹلی کے مشہور مؤرخ اور فلسفی نکولو میکاؤلی ،کے لحاظ سے

Niccole Machiavelli کی کتاب ء (1527)مPrince  "جس کا اردو ترجمہ "بادشاہ

یہ کتاب اطالوی زبا  ، زیادہ مشابہت پا ئی جاتی ہے۔956اور "االمیر" سے کیا گیا ہے

 ن میں لکھی جانے والی یورپ کی پہلی فلسفہ سیاسیات والی کتاب ہے۔

تاریخ اور فلسفہ تاریخ کے ساتھ سیاسیات اور عمرانیات پر مسلمانوں کے  

ابل ذکر ہیں ہی تاہم اس سلسلہ میں ان کی جغرافیائی خدمات بھی یورپ پر اثرات تو ق

ناقابل فراموش ہیں۔ ڈاکٹر گستاولی بان لکھتا ہے کہ سب سے مشہور عرب جغرافیہ 

دان ادریسی ہے اس کی تصنیفات نے جو الطینی میں ترجمہ ہوئیں، جغرافیہ کا علم 

سطح کے بہت سے  ۔مسلمانوں  نے عالمی957یورپ کے ازمنہ متوسط میں پھیالیا

جغرافیہ دان پیدا کیے۔ان کے اکتشافات اور انکشافات کا عمل صدیوں جاری رہا۔عہد 

مثالً قدیم مشہور انوں نے بے شمار خدمات انجام دیں، وسطٰی کے اس دور میں مسلم

نظریہ یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے۔یورپ والے اپنی کم علمی کی وجہ سے زمین کو 

انوں نے صرف پچاس سال ریسرچ اور مطالعہ کیا تب چپٹی مانتے تھے۔جب مسلم

وہ جان گئے کہ واقعی زمین گول ہے۔مسیحی یورپ پندرھویں صدی عیسوی تک 
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کرتے رہے جب کہ مسلمان اس سے چھ سو سال پہلے اس زمین کو چپٹی تصور 

حقیقت سے آگاہ تھے کہ زمین گول ہے۔مسلمانوں کی تحریروں کی وجہ سے یورپ 

۔یہ بات اندلسی جغرافیہ دان 958ا کہ واقعی زمین گول ہے نہ کہ چپٹیکو یہ معلوم ہو

ء( نے اپنی کتاب "االعالق النفیسہ" میں بیان کیا تھا جو جغرافیہ 903ابن رستہ )م 

کا ایک انسائیکلو پیڈیا ہے۔ابن رستہ نے زمین کی گوالئی کے حق میں وہی دالئل 

تقریباً سات سو سال بعد کوپر نیکس ۔ابن رستہ کے 959دیئے جو آج دیئے جارہے ہیں

۔مسلمانوں کی لکھی گئیں جغرافیائی کتابیں عربی سے 960نے کہا زمین گول ہے

الطینی، جرمنی، فرانسیسی، اطالوی اور انگریزی زبانوں میں مترجم ہوئیں۔جن میں 

یہ تراجم اب بھی فرانس، اٹلی اور یورپ  ۔961یورپ کے نامور مترجمین شامل تھے

ک کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑے ہیں۔بارہویں صدی عیسوی کے کے دیگر ممال

دوران اندلس کے جغرافیہ دانوں کی کتابوں کے تراجم ان میں خاص وقعت رکھتے 

ہیں۔الحاصل اندلس کے جغرافیہ دانوں نے علم جغرافیہ پر جو کام کیا دراصل وہی 

لے کر یورپ نے  یورپ کی سرزمین پر علم جغرافیہ کی بنیاد بنا اور اسی کام کو

آگے ترقی کرکے جغرافیہ میں نئی نئی شاخیں کھولیں، نئے نئے ایجاد کئے اور نئی 

 نئی راہیں ڈھونڈیں۔

ابن رشد وہ واحد فلسفی اور مسلم مفکر ہیں ےمیدان میں فلسفہ ک اسی طرح 

پوری طرح جن کے افکار سے  ایک محدود مدت تک نہیں بلکہ صدیوں تک مغرب 

پر انہیں سند کی حیثیت سے  ۔موجودہ سائنسی دور تک فلسفےامتاثر ومرغوب رہ

تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ اقرار خود مغربی مفکرین بڑے صاف الفاظ میں کرتے ہیں 

یورپی مؤرخ رینان ابن رشد کی تعریف  ۔962کہ ابن رشد کا ان  پر کتنا بڑا اثر رہا ہے

کے بجائے دیوتا کہا وتوصیف کرنے کے بعد اخیر میں کہتا ہے کہ اسے انسان 

ابن رشد ہے جس کے بارے میں لی بان کہتا ہے کہ وہ عرب  ۔963جائے تو بجا ہوگا

مشہور ابن رشد  ،فلسفی جس کی تصنیفات کا اثر یورپ پر بہت کچھ پڑا ہے

ً ابن رشد کو محض ارسطو کا شارح خیال کرتے ہیں لیکن میری رائے  ہے۔عموما

میں نئے  اندلس۔964ر فوقیت لے گیا ہےمیں یہ شارح بعض اوقات اپنے استاد پ

نظریات میں سے فلسفہ پر کیا گیا یہ کام یورپ میں ایک نیا انقالب لے کر آیا اور 

اسی سے اندلس میں متکلمانہ دور کا آغاز ہوا اور جب مسلمانوں نے اس علم میں 
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خوب ترقی کی تو وہاں کے یہودی اور مسیحی حضرات نے بھی اس میں دلچسپی 

انان اندلس نے فلسفیانہ موشگافیوں کو ایسا لی اور ان سے خوب استفادہ کیا۔مسلم

نئی  ،فکر کے ساتھ رابطے کی بدولت یعربمیں، خوب سلجھایا کہ اہل مغرب 

تحریک یافتہ یورپیوں نے تحقیق وفلسفہ میں دلچسپی لی اور  ،روشناسی کے ذریعے

ایک خود مختار اور اپنے ہاں نہایت تیز روحیات عقلیہ پیدا کی جس کے ثمرات سے 

ھی یورپی لوگ مستفید ہوتے چلے آرہے ہیں اور ابن رشد کو قدر کی نظر سے آج ب

ن ۔ مسلم اسپین نے قرون وسطٰی کے یورپ کی عقلی تاریخ میں روش965دیکھتے ہیں

فلسفہ کو بازیاب کرنے، بڑھانے اور اس وہ  ۔ترین ابواب میں سے ایک لکھا ہے

کی نشاۃ ثانیہ ممکن  طریقے سے آگے منتقل کرنے کا وسیلہ بنے کہ مغربی یورپ

 ۔966ہوئی۔اس سب میں ہسپانوی اسپین کا حصہ بہت بڑا تھا

اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مسلمانوں نے اندلس کو محض بزور شمشیر  

فتح نہیں کیا بلکہ اہل اندلس کے دل ودماغ کو اپنے دین، اپنی تہذیب، اپنے اخالق، 

ہل اندلس نے مغربی زبان کی اپنے کردار اوراپنی زبان کے ذریعے مفتوح کیا۔ا

شیرینی اور فصاحت سے متاثر ہوکر عربی زبان بہت جلد اور شوق اور دلچسپی 

یہ کہ عربی زبان نہ صرف وہاں کے نو مسلموں  قابل ذکر باتکے ساتھ سیکھ لی۔

نے سیکھ لی تھی بلکہ جو لوگ مسلمان نہ بھی ہوئے بلکہ عیسائی رہے انہوں نے 

تھی۔بلکہ بعض مواقع پر ان سے بھی بڑھ گئے تھے۔نتیجہ  بھی عربی زبان سیکھ لی

یہ نکال کہ جس زبان میں مسیحیوں کا علم دین مدون ومرتب تھا اس کو مسیحی رفتہ 

رفتہ بھولنے لگے اور اس کی طرف سے غفلت برتنے لگے حتی کہ کلیسا کے بلند 

پر اہل علم مرتبہ عہدے دار بھی صحیح الطینی زبان سے ایسے نابلد ہوگئے کہ ان 

کو ہنسی آتی تھی۔ان حاالت میں عوام الناس سے کیا توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ 

ء میں اندلس کے ایک 854اس معاملے میں سرگرمی دکھائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ 

مسیحی مصنف اور قرطبہ کے اسقف الوارد نے اپنے مسیحی ہم وطنوں کے اس 

لی بان موسیو سیدیو کا قول نقل کرتا  ۔967رویے کی پرزور الفاظ میں شکایت کی ہے

ہے کہ عربوں ہی کی زبان سے جو آٹھویں صدی عیسوی سے بحر متوسط پر 

قابض تھے، فرانسیسی اور اطالی زبانوں  میں اکثر وہ الفاظ اخذ کئے گئے ہیں، جو 

جہاز رانی اور بحری انتظام سے متعلق تھے۔ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ یورپ میں 

دہ فوجیں قائم ہونے لگیں تو افسروں کے نام اور لڑائی میں نعروں جس وقت باقاع

ے متعلق اصطالحیں مملکت  س انتظامِ  کے الفاظ بھی عربوں ہی سے لیے گئے اور
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اخذ کی گئیں۔ فرانس کے تیسری صدی کے بادشاہ مکمل  سے بھی بغداد اور قرطبہ

فاظ عربی االصل طور پر عربوں کے مقلد تھے، اسی لئے شکار کے متعلق اکثر ال

۔بایں ہمہ امویوں اور اندلسی عربوں کی نگاہیں برابر مشرق کی طرف لگی 968ہیں

ہوئی تھیں جہاں ان کا قومی، مذہبی، لغوی اور دینی ادب کا مرکز موجود تھا۔یہ ان 

کی دیکھا دیکھی اور رہنمائی میں قدم بڑھاتے تھے۔وہاں کے اہل علم سے یہ لوگ 

صل کرتے تھے۔اس لیے انہوں نے مدرسے اور استفادہ کرتے اور مدد حا

یونیورسٹیاں بنائیں۔پبلک الئبریاں کھولیں۔تصنیف وتالیف کی تحریک کو تیز گام 

کیا۔ادبی سرگومیاں جاری کیں جن میں مناظرے، قصہ گوئی، مشاعرے اور موسیقی 

اندلس کی  کی محفلیں شامل تھیں اور یوں علوم وفنون کو بام عروج تک جا پہنچایا۔

یونیورسٹیوں میں دور دور سے لوگ آآکر داخل ہوجاتے اور علم وہنر کے گوہر بے 

بہا بن کر نکل جاتے تھے۔اور یہ سارے علوم عربی میں ہوتے تھے۔کیا عوام کیا 

خواص سبھی علم کے رسیا تھے۔تمام تر علوم عقلیہ ونقلیہ پر عام گھروں کے کتب 

ب خانوں میں ہزاروں علماء کی خانوں کے عالوہ بڑے بڑے قابل ذکرسینکڑوں کت

الکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں۔ایک ایک عالم کی تاریخ اور اس کی 

کتابوں کا تذکرہ کیا جائے تو صفحات کے صفحات سیاہ ہوجائے۔صرف ابن خطیب 

قرطبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گیارہ سو تصانیف تھیں۔ابن حسن 

و پچاس کتابوں کے مصنف ہیں۔ایک اور مصنف اسی ہزار فلسفہ اور فقہ کی چار س

باریک لکھے ہوئے صفحات اپنی تصانیف کے چھوڑ گئے ہیں۔کسی لغت کی کتاب 

جسے انسائیکلو پیڈیا اور دائرۃ المعارف کہا جاتا ہے، کا پچاس جلدوں میں ہونا کوئی 

ا اثر ۔سکا ٹ کہتے ہیں کہ اس عربی زبان نے یورپ پر بڑ969معمولی بات نہ تھی

چھوڑا ہے، خاص کر یورپ کے محاورات پر بلکہ تمام تر ادب پر گہرا اثر او 

رمستقل اثر ڈاال ہے۔انگریزی زبان کے سب سے زیادہ روزمرہ کے اصطالحات ، 

اب تک ہماری زبان انگریزی میں  ۔بغیر تبدیلی کے اسی زبان سے لیے گئے ہیں

اظ ومحاورات زبان عربی سے موجود ہیں۔فرنچ یعنی فرانسیسی زبان کے اکثر الف

عربی کا اثر اطالوی،  سپینی زبان کو تو بگڑی ہوئی عربی کہا جاتا ہے۔ماخوذ ہیں۔

اسپین سے ایک ہزار میل  ،یونانی، جرمی، الطینی اور فرانسی زبانوں پر تو المحال

دور انگریزی زبان  پر بھی پڑا جس میں عربی زبان کے سینکڑوں الفاظ موجود 

ہیں۔ تو یہ نتیجہ یہ نکال کہ قریب کی زبانیں اسپینی، فرانسی، اطالوی اور جرمنی 

ان کے یہاں جو تمثیالت کی بھرمار ہے اس کی ۔970بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں گی
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کہ اس جزیرہ نما میں نوسو برس تک یہی زبان بولی جاتی اصل وجہ صرف یہ ہے 

۔زبان کی اس وسعت نے شعراء وادباء کے لیے ایک نہایت بڑا وسیع 971تھیرہی 

میدان پیش کیا جس کی وجہ سے شاعری اور نثر کے جوہر کھلے اور اس کی دیکھا 

 دیکھی اہل یورپ نے بھی اپنے علمی احساس کو جگایا اور اسی میدان میں کود

پڑے۔اس کے بعد ان میں جس قدر ڈرامے، شاعری، نثر نگاری اور قصص نظر 

آتے ہیں ، یقینا یہ سب کچھ مسلمانوں کے اس عربی ادب کا نتیجہ تھا جو انہوں نے 

یہی وہ زمانہ جہاں سے یورپ کے  دور عروج میں یورپ پر چھوڑا تھا۔ اپنے

دور کا ابتداء ہوتا ہے۔اس مظلمانہ  دور کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور ان کے ایک نئے 

لیے بجائے الزام دینے کے، یورپ کو اندلسی مسلمانوں کا احسان ماننا چاہیئے اور 

ان کا جتنا ہوسکے، شکریہ ادا کرنا چاہیئے کہ انہوں نے اہل یورپ کو جہالت کے 

اندھیروں سے باہر نکاال۔خاص کر ادبی اور علمی اجالوں سے یورپ کو منور کردیا 

نور کیا کہ آج سینکڑوں سال بعد بھی وہ روشنی گئی نہیں بلکہ روز اور ایسا م

 افزوں بڑھتی چلی جارہی ہے۔

یہ اندلس کے مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں "سکاٹ مزید لکھتے ہیں کہ 

نے یورپ کو بہت سارے علوم سے روشناس کرایا اگر عرب نہ ہوتے تو بہت 

سارے تفحصات کا کسی کو خیال  سارے انکشافات معرض خفا میں رہتے اور بہت

بھی نہ رہتا۔اور یہ صرف ایک علم تک محدود نہیں تھا بلکہ ہر علم وفن کے میدان 

  972"میں انہوں نے یورپ کی رہنمائی کی

مسلم ثقافت مختلف سمتوں سے تاجروں ، سیاحوں ، علماء وطلباء اور 

انداز ہونے  خصوصاً ہسپانیہ اور سسلی)صقلی( کے عوام کے ذریعے مغرب پر اثر

لگی۔مغرب میں مسلم ثقافت کے اثر ونفوذ کا اندازہ ان عربی الفاظ سے بخوبی 

ہوسکتا ہے جو الطینی اور دیگر یورپی زبانوں میں بکثرت پائے جاتے 

، (Astronomy)، فلکیات(Science)ہیں۔سائنس

،ٹی(Pharmacy)،عطاری(Medical)،طب(Chemistry)کیمیا،(Geometry)ہندسہ

میں عربی الفاظ اور اصطالحات  (Philosophy)اورفلسفے(Technology)کنالوجی

کی بکثرت موجودگی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ علمی اور ادبی سطح پر مسلم 

ثقافت نے بھرپور انداز میں مغرب کو متاثر کیا ہے۔ہسپانوی مؤرخ کاسترو نے بڑی 

جیسا کہ یہ بات  ۔ 973تفصیل کے ساتھ اپنے ملک پر مسلم اثرات کی نشاندہی کی ہے

وسطٰی میں علوم وفنون سے بے بہرہ تھا۔لکھنا پڑھنا صرف  عہد عیاں ہے کہ مغرب

                                                             
971 S.P. Scott, History of Moorish Empire in Europe, 3: 443 
972 Ibid, 3: 408-411 
973 A Castro, The Structure of Spanish History , p 128 
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کلیسا کا کام تھا،معاشرے کے دیگر طبقات کے لیے اس کی نہ اہمیت تھی اور نہ 

ضرورت۔محنت کش اس سے بیگانہ تھے ، دوسری طرف تمام مسلمان علم وفن کی 

اری دنیا سے علم وفن کے جواہر چن کر روشنی سے منور تھے۔مسلمانوں نے س

کلیسا ان علوم سے منتظر اور خائف  عربی کے خزانۂ علم میں جمع کردیئے تھے۔

تھا، انہیں جزو اسالم تصور کرکے اس نے علوم کو شجر ممنوعہ قرار دے دیا 

تھا۔ممانعت اور پابندی کے باوجود یہ علوم آہستہ آہستہ روشنی کی طرح اسپین اور 

اسپین سے مسلمانوں کی بے دخلی کے بعد بھی ۔974سرایت کرنے لگے سسلی میں

 کے درمیانء 1718 -ء1708سن کے اثرات یورپ پر نمایاں رہے۔ فکراسالمی 

، جس نے اسالمی تاریخ  یلکھ "ہسٹری آف ساریکنسی کتاب "سائمن اوکلے نے اپن

یونیورسٹیاں آج یورپ میں جتنی بنانے کی کوشش کی۔  یکے علم کو مزید قابل رسائ

قائم ہیں ، ان کی بنیاد بارھویں صدی عیسوی میں اسالمی عہد میں رکھی گئی 

آج یورپ میں جو سائنس کی چکاچوند نظر آرہی ہے اور وہ سائنس کی  ۔975تھی

بدولت دنیا پر حاوی ہیں ا سکی بنیاد بھی مسلمانوں نے ہی رکھی تھی۔سائنس کے 

وہ کارنامے انجام دئیے جو یورپی مختلف شعبوں میں مسلمانان اندلس نے 

کارناموں کو پیش نظر  شعل راہ ثابت ہوئے۔مسلمانوں کے انسائنسدانوں کے لیے م

رکھتے ہوئے یورپی سائنسدانوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں خوب ترقی 

۔اس لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جدید سائنس کے ماہرین بے شک یورپین ہیں 976کی

۔اس لیے آج یورپ جس ل بانی یہ ہرگز نہیں بلکہ مسلمانان اندلس ہیںتاہم اس کے اص

جو علمی،  ،ترقی پر نازاں ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا وہ سنہرا دور ہے

تاریخی، جغرافیائی، سیاسی، سماجی، ادبی، لسانی، ثقافتی، عسکری، سائنسی 

نے سیکھ کر ہی  الغرض تمام تر شعبہ جات کو مشتمل تھا۔ان مسلمانوں سے یورپیوں

 آگے قدم اٹھانے کی ہمت کی اور ترقی کے منازل طے کیے۔

 

 

 

 

 

 

                                                             

 116، ص مستشرقین مغرب کا انداز فکر ڈاکٹر عبدالقادر جیالنی، 974  
975Ibid,p.100 

 تفصیل کے لیے دیکھیے ؛ 976  

Dr. Ahmad Y. Al-Hassan, Transfer of Islamic Science to be the West, (Manchester: FSTC 

Limited, 2006.), p.2-30  
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 فہرست آیاِت قرآنیہ
 صفحہ        آیات مبارکہ 

 140  (14: ۃ)البقر     قَالُوا آَمنَّا۔۔َوإِذَا لَقُوا الَِّذیَن آَمنُوا  .1

ُ یَْستَْھِزُئ بِِھْم َویَُمدُّھُْم فِي ُطْغیَانِِھْم۔۔۔ .2  140  (15: ۃ)البقر ّللاَّ

ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا۔۔۔ .3 ا نَزَّ  270  (23: ۃ)البقر َوإِْن ُكْنتُْم فِي َرْیٍب ِممَّ

 270  (24: ۃ)البقر ۔۔۔تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن  .4

َ اَل یَْخفَى َعلَْیِه َشْيٌء فِي اأْلَْرِض َواَل فِي السََّماءِ   .5 (5)ال عمران:   إِنَّ ّللاَّ

 253 

ُ َخْیُر اْلَماِكِرینَ   .6 ُ َوّللاَّ  140 (54)ال عمران:   َوَمَكُروا َوَمَكَر ّللاَّ

 162 (44)ال عمران:  أَْنبَاِء اْلغَْیِب نُوِحیِه إِلَْیَك َوَما ُكْنَت۔۔۔ذَِلَك ِمْن  .7

 127 (49)ال عمران:  َوَرُسواًل إِلَى بَنِي إِْسَرائِیَل أَن ِي قَْد ِجئْتُُكْم۔۔۔ .8

 123  (171)النساء:   ۔۔۔یَا أَْھَل اْلِكتَاِب اَل تَْغلُوا فِي ِدینُِكمْ   .9

 273  (78)النساء:   أَْینََما تَُكونُوا یُْدِرْكُكُم اْلَمْوتُ              . 10

11.  ِ  123  (18ۃ: )المائد ۔۔۔َوقَالَِت اْلیَُھودُ َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء ّللاَّ

 130  (47ء: )النسا  یَاأَیَُّھا الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا۔۔۔ .12

  123  (75: ۃ)المائد  إاِلَّ َرُسوٌل۔۔۔۔ َما اْلَمِسیُح اْبُن َمْریَمَ  .13

ُ۔۔۔ .14 ْنِجیِل بَِما أَْنَزَل ّللاَّ  130  (47: ۃ)المائد  َوْلیَْحُكْم أَْھُل اإْلِ

ْنِجیَل۔۔۔۔ .15  130  (66: ۃ)المائد  َولَْو أَنَُّھْم أَقَاُموا التَّْوَراۃَ َواإْلِ

 189  (97)انعام:   ِلتَْھتَدُوا بَِھاَوھَُو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم  .16

 163  (102)یوسف:   ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلغَْیِب نُوِحیِه إِلَْیكَ  .17

هُ َعلَْیَك ِمْنَھا۔۔۔ .18  162  (100)ھود:  ذَِلَك ِمْن أَْنبَاِء اْلقَُرى نَقُصُّ

سُِل َما  .19  162  (120)ھود:  نُثَب ُِت۔۔۔َوُكالا نَقُصُّ َعلَْیَك ِمْن أَْنبَاِء الرُّ

یَّتِي بَِواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ  .20  260  (37)ابراھیم:  َربَّنَا إِن ِي أَْسَكْنُت ِمْن ذُر ِ

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواأْلَْرضَ  .21  189  (32)ابراھیم:   ۔۔۔ّللاَّ

22.  ِ  122  (46)ابراھیم:  َمْكُرھُْم۔۔َوقَْد َمَكُروا َمْكَرھُْم َوِعْندَ ّللاَّ

 125  (54: اءرعشال)   إِنَّ َھُؤاَلِء لَِشْرِذَمةٌ قَِلیلُونَ  .23

 163  (45)القصص:   َولَِكنَّا أَْنَشأْنَا قُُرونًا فَتََطاَوَل َعلَْیِھُم۔۔۔ .24

 163  (46)القصص:   َوَما ُكْنَت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ نَادَْینَا۔۔۔ .25

ِ إِْذ قََضْینَا۔۔۔ .26  163  (44)القصص:   َوَما ُكْنَت بَِجانِِب اْلغَْربِي 

 128 (46)العنکبوت:  َواَل تَُجاِدلُوا أَْھَل اْلِكتَاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن۔۔ .27

 273  (19)لقمان:  َواْقِصْد فِي َمْشیَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك۔۔۔ .28

 232 (164)الصافات:      الَّ لَهُ َمقَاٌم َمْعلُومٌ َوَما ِمنَّا إِ  .29
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 273  (34)فصلت:   ۔۔۔الذي بینكا ادفع بالتي ھي أحسن فإذ .30

َر لَكُْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض۔۔۔ .31  189  (13: )الجاثیة َوَسخَّ

ْكَر َوإِنَّا لَهُ  .32 ْلنَا الذ ِ  123  (9)الحجر:   لََحافُِظونَ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

ٍ َمْنُشوٍر  وِر َوِكتَاٍب َمْسُطورٍ َوالطُّ  .33  (6تا 1)الطور:   فِي َرق 

 270   

ْیتُُموَھا أَْنتُْم َوآبَاُؤُكمْ  .34  124  (23)النجم:  ۔۔۔إِْن ِھَي إاِلَّ أَْسَماٌء َسمَّ

ْكِر فََھْل ِمْن  .35  149  (17)القمر:  ُمدَِّكرٍ َولَقَدْ یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

ْنَسانَ ْحَمُن َعلََّم اْلقُْرآَن الرَّ              .36   270 (16تا1)الرحمن:   ۔۔۔۔َخلََق اإْلِ

ا ثَُمودُ فَأُْھِلُكوا بِالطَّاِغیَِة۔۔۔ .37  260  (5: )الحاقة   فَأَمَّ

ا َعادٌ فَأُْھِلُكوا بِِریحٍ َصْرَصٍر َعاتِیٍَة۔۔۔ .38  260  (6: )الحاقة  َوأَمَّ

َك بَِرب َِك اْلَكِریمِ               .39 ْنَساُن َما َغرَّ  (6)انفطار:   یَا أَیَُّھا اإْلِ

 271 

ُ أََحدٌ  .40 َمدُ  لَْم یَِلدْ َولَْم یُولَدْ  قُْل ھَُو ّللاَّ ُ الصَّ  125 (1،2،3)اخالص:  ّللاَّ
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 ،فتوح البلدانھ(، 279)المتوفى: أحمد بن یحیى بن جابر بن داود ،الباََلذُري.56

 م1998دار ومكتبة الھالل، بیروت:

، صوابی: مکتبہ نیل السائرین فی طبقات المفسرین، محمد طاہر ،پنج پیری.57

 ء2015یمان ، 

، عبرانی سے انگریزی ترجمہ ایچ پوالنو، اردو مترجم سٹیفن تالمود.58

 ء2010گوجرانوالہ: مکتبہ عناویم، بشیر، 

، صوابی: ناشر نوار خان صحابہ کرام پاکستان میں،ضیاء ہللا ،جدون.59

 ء2017جدون ریسرچ سنٹر بیسک گدون ، 

، بیروت: دارالکتب کتاب التعریفاتھ(، 816)معلی بن محمد، الجرجانی.60

 ھ1403العلمیہ، 

ڈاکٹر میرولی ، اردو مترجم تاریخ فالسفۃ االسالم محمد لطفی، ،جمعہ.61

  ء1987محمد، کراچی : نفیس اکیڈمی، 
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، تخریج محمد بابرجاوید، الہور:  مشتاق بک خالفِت اندلس،ذوالقدر ،جنگ.62

 ء2005کارنر، 

 احمد سہیل،، اردو ترجمہ ابن عربی؛حیات وآثار، محسن ،جہانگیری.63

 ، سطنمطبوعہ مکتبہ علمیہ الہور:

الہور : بک ہوم،  ،انداز فکرمستشرقین مغرب کا ، ، عبدالقادرجیالنی.64

 ء2016

، کالم روزنامہ ایکسپریس اسالم آباد، افریقہ کا پہال شہر، جاوید ،چودھری.65

 ء2018نومبر 27

 ء1941مكتبة المثنى، بغداد: ،کشف الظنونھ(، 1067حاجی خلیفہ)م.66

)اردو مترجم یاسر جواد(، الہور:  الفیصل  تاریخ عرب، فلپ کے ،حتی.67

 ء2015تاجران، 

 سطن ،مقدمہ، الہور: فکشن ہاؤس بادشاہ، محمود، ،حسین.68

، حضرت حسان بن ثابؓت، .69  ةمصر: المکتب دیوان حسان بن ثابت انصاری 

 ء1929 ،ةالرحمانی

 ، کراچی: ایچ ایم سعید کمپنی، سطندیوان علی  حضرت علؓی، .70

، قاھرہ: ابن حزم ومنهجہ فی دراسة االدیان، محمود علی ،حمایة.71

 م1983 ،دارالمعارف

، بیروت: دار الغرب معجم االدباءھ(، 626یاقوت بن عبدہللا )م  ،الحموی.72

 ھ1414العربی، 

، قاہرہ: دار المصریہ، جذوہ المقتبسء(، 488)م محمد بن فتوح ،الحمیدی.73

 ء1966

، صفة جزیرة االندلس ھ(، 900)م محمد عبدہللا بن عبدالمنعم ،الحمیری.74

 ھ1408بیروت: دارالجیل، 

 ء1986، جام شورو : سندھ ادبی بورڈ، سنده کا جغرافیہ، بشیراحمد ،خان.75

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز ھ(، 1307)م محمد صدیق حسن ،خان.76

 م2007، قطر:  وزارۃ األوقاف والشؤون اإلسالمیة، اآلخر واألول
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 ھ1406

، مترجم ظفر علی خان، الہور: معرکہ مذہب وسائنس، جان ولیم ،ڈریپر.79

 الفیصل ناشران
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)اردو مترجم عنایت ہللا (، الہور : عبرت نامہ اندلس، رائن ہاٹ ،ڈوزی.80
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تاریخ اإلسالم ووفیات  ھ(،748)المتوفى: محمد بن أحمد بن عثمان ،الذھبي.81
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، بیروت: دار میزان االعتدال فی نقد الرجال، بن احمد محمد ،الذھبی.84

 ء1963و النشر،  ةللطباع ةالمعرف

، بیروت:  دار تاریخ االسالم و وفیات المشاہیر،محمد بن احمد ،الذھبی.85

 ء2003الغرب االسالمی، طبع اولی، 

دار االرقم، طبعہ  ةشرک التفسیر و المفسرون،، محمد سید حسین ،الذہبی.86

 ھ1416اولی، 

، تاریخ آداب العربھ(، 1356)م مصطفی صادق بن عبد الرزاق ،الرافعی.87

 ھ138 3بیروت: دار الکتاب العربی،

فی  ةاالندلسی ةمنہج المدرس، فہد بن عبدالرحٰمن بن سلیمان ،الروعی.88

 ھ ؛1417، ةالتوب ة، مکتبالتفسیر؛ صفاتہ وخصائصہ

مولوی معشوق ، )اردو مترجم ابن رشد وفلسفہ ابن رشد، موسیو ،رینان.89

 ء1996 ,تخلیقات :حسین خان(، الہور

، طبقات النحوین واللغوینھ(، 379)م محمد بن حسن بن عبیدہللا ،الزبیدی.90

 ھ1984بیروت: دارالمعارف،  

، مصر: دار الھدایہ، تاج العروسھ(، 1205)ممحمد بن محمد ،الزبیدی.91

 ھ1409

 ء1986، بیروت : دارالعلم،  االعالم ،خیرالدین ،الزرکلی.92

، ترجمہ عبدالرحٰمن طاہر تاریخ ادب عربی، استاذ احمد حسن ،زیارت.93

 ، سطنشیخ غالم علی اینڈ سنز :سورتی، الہور

، اسالم آباد: ادارہ تحقیقات اندلس کی اسالمی میراث، ساجد الرحمن.94

 ء1991اسالمی،  

یروت: ، بتاریخ العرب وحضارتهم في األندلس،خلیل إبراھیم ،السامرائي.95

 م2001الجدید المتحدۃ،دار الكتاب 

 سطن ، کراچی: المصباح،السبع المعلقات.96

 ء2016، الہور : بک ہوم، مسلم فلسفے کا تاریخی ارتقاء، ظفر ،سپل.97
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الضوء االمع الهل ھ(، 902)م شمش الدین محمد بن عبدالرحٰمن ،السخاوی.98

 ھ1392منشورات دار مكتبة الحیاۃ، بیروت:  ،القرن التاسع

، بیروت: دارصادر، األندلس من الفتح إلى السقوط، راغب ،السرجاني.99

 ھ1403

 ، الھور، سطنالقاموس العالی المتعلم، حبیب الظون ،سلمونی.100

پنجاب : الہور ،شاہ ولی ہللا اور ان کی سیاسی تحریک، عبیدہللا ،سندھی.101

 ء1942، اشاعت گھر 

 ء2014، کتاب محل: الہور، مناقب ابن عربی ،فردوس ،سہیول.102

، ابو العباس حمد بن الفقیہ الحاج احمد بن عمراحمد بابا بن ا ،السودانی.103

 ،، طرابلس:  دارالكاتبنیل االبتهاج بتطریز الدیباجھ(، 1036)المتوفى: 

 ھ1384

، بیروت: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاھ(، 911)مجالل الدین ،سیوطی.104

 ھ1418دار الکتب العلمیہ، 

بیروت :  ،طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة فی جالل الدین، السیوطی،.105

 ھ1425دار الكتب العلمیة، 

، بیروت: موسسة الرسالة، طبعہ طبقات المفسرین،،جالل الدینالسیوطي.106

 ھ1406اولی، 

روق ، اردو ترجمہ محمد فااالنتباہ فی سالسل االؤلیاءشاہ ولی ہللا ، .107

 ، سطنادارہ اسالمیہ ،الہور ،138قادری، ص 

 ء1907، لکھنو: دلگداز پریس ، تاریخ سنده، عبدالحلیم ،شرر.108

، )اردو مترجم پروفیسر غالم حیات امام ابن حزم الشیخ محمد ابوزہرہ،.109

 ء2016احمد حریری(، الہور: شیخ غالم علی، 

اسالمی  :الہور ،مقدمہ فصوص الحکم البن عربی، عبدالقیوم ،صدیقی.110

 ، سطنکتب خانہ

دار  ،القاھرۃ:بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس ھ(،599ضبی).111

 ء1967الكاتب العربي، 

بغیة الملتمس فی تاریخ اهل ھ(، 599)م احمد بن یحٰی بن احمد ،الضبی.112

 م1967، القاھرہ: دارالکاتب العربی، االندلس

، بیروت : دارالفکر، مقدمة المغرب فی حلی المغرب، شوقی ،ضیف.113

 ھ1405

، الھور: مکتبة علوم دیوان حماسہھ(، 431)محبیب بن اوس ،الطائی.114

 ھ1397اسالمیہ، 
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)م ن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفرمحمد بن جریر بن یزید ب ،الطبري.115

، تاریخ الطبري )تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري(ھـ(، 310

 ھ1387 ،بیروت: دار التراث،الطبعة الثانیة

لبالد السند  ةاالسالمی ةموسوع، عبدہللا مبشر ،الطرازی.116

 ھ1403 ۃ،، جدة( فی عہد العرب المعرفةوالبنجاب)باکستان الحالی

رسالہ فکر  آباد:، اسالم علمائے اندلس کی تفسیری خدمات، محمد ،طفیل.117

 ء1991ونظر، 

جمهرة ھ(، 456)م بن أحمد بن حزم األندلسي القرطبيعلي  ،الظاھري.118

 ھ1403العلمیة، ، بیروت: دار الكتب أنساب العرب

الفصل في الملل واألهواء ، علي بن أحمد بن سعید بن حزم ،الظاھري.119

 ھ1421، القاھرۃ: مكتبة الخانجي ، والنحل

،  الہور: مکتبہ قدوسیہ، التحدیث فی علوم الحدیث،عبد الرؤف ،ظفر.120

 سطن

 ، الہور: عبدہللا برادرز،  سطن تاریخ اسپینعبدالباری، .121

 ء2001، ،  الہور:خزینہ علم وادبمصباح اللغاتعبدالحفیظ، .122

، کراچی : مکتبہ معارف القرآن،  دنیا مرے آگے، تقیمحمد ،عثمانی.123

 ء2010

، کراچی: مکتبہ معارف القرآن، دنیا مرے آگے محمدتقی، ،عثمانی.124

 ء2010

، کویت: عالم المعرفة، المواشحات االندلسیة، محمد زکریا ،عنانی.125

 ء1990

، اسالم آباد: مقتدرہ قومی تاریخی جغرافیہاندلس کا ، محمد ،عنایت ہللا.126

 ء1986زبان، 

، المغرب: ترتیب المدارک وتقریب المسالکالقاضی،  ،عیاض بن موسی.127

 ء1981، ةفضال ةمطبع

، قالئد العقیانھ(، 247الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج، أبو محمد )م .128

 ھ1284مصر: دار الکتب، 

الخانجی،  ةقاہرہ:مکتبتاریخ االدب الجغرافی العربی، ، کراتشکو ،فسکی.129

 ھ1389

دارالعلم  :، رحیم یارخان مقدمہ فتوحات مکیہ،محمد فاروق ،القادری.130

 ء2004، والمعرفۃ
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: دارالکتب ۃ، القاھرالجامع الحکام القرآن، محمد بن احمد ،القرطبی.131

 ء1964، طبع ثانی، ةالمصری

، ةثانی ةدار الکتاب المصری، طبع: ۃ، قاھرقرطبہ ةقضاالقروی الخشنی، .132

 ء1979

، آثار البالد وأخبار العبادھـ(، 682)م زكریا بن محمد بن محمود ،القزوین.133

 ھ1388بیروت: دار صادر، 

بیروت: دار الكتب  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات،القزوینی ،.134

 ء1941 العلمیة،

 ء1961دارصادر، ، بیروت : العباد و اخبار العباد آثار قزوینی،.135

، مصر: اخبار العماء باخبارالحکماءھ(، 646یوسف )م  ،القفطی.136

 ھ1326دارالکتب، 

، انبعاث اإلسالم في األندلس ، علي بن محمد المنتصر باهلل، الكتاني.137

 م 2005ھـ/  1426بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 ة، بیروت: شرکالتسهیل لعلوم التنزیلمحمد بن احمد ابن جزی، كلبى، .138

 ھ1416دار االرقم، طبعہ اولی، 

 ء1956 ,، تیونس: مکتبہ اسالمیہربالبر عثمان،،الکعاک.139

)اردو مترجم؛ سید علی بلگرامی(،  الہور:  تمدن عرب ،گستاؤ ،لی بان.140

 الفیصل تاجران کتب، س ط ن

)اردومترجم ملک اشفاق(، الہور:  مسلمان اندلس میں، سٹینلے ،لین پول.141

 ء2010جمہوری پبلی کیشنز، 

 ء2017، الہور : کتاب میلہ، ابن رشد ،محمد یونس فرنگی ،محلی.142

ھ(، 354محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیمي، الدارمي )المتوفى .143

، المنصورۃ:دار الوفاء مشاهیر علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار

 ھ1411للطباعة والنشر والتوزیع ، 

الروض المعطار في ھـ(، 900محمد بن عبد ہللا بن عبد المنعم الِحمیرى )م .144

 ء1975دارلسراج، بیروت:  ،خبر األقطار

، الجزائر :مدرسہ ثعالبیہ، طبقات علمائے افریقیہمحمد بن محمد بن تمیم، .145

 ء1914

 ، کراچی:  نفیس اکیڈمی ، سطنفالسفۃ االسالم، میرولی ،محمد.146

ھ(، 695، أبو عبد ہللا محمد بن محمد )المتوفى ابن عذاري ،المراكشي.147

الثقافة، الطبعة ، بیروت: دار البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب

 م 1983الثالثة، 
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، السیرة النبویة ،ھ(213)م عبد الملك بن ھشام بن أیوب ،المراكشي.148

 ھ1375مصر: شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 

المعجب في تلخیص ھ(، 647، )م عبد الواحد بن علي التمیمي ،المراكشي.149

، بیروت: أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى آخر عصر الموحدین

 م2006 /ھ1426المكتبة العصریة، 

البیان ھـ(، 695)المتوفى: نحو محمد بن محمد ابن عذاري ،المراكشي.150

ة، الطبعة الثالثة، ، بیروت: دار الثقافالمغرب في أخبار األندلس والمغرب

 م 1983

، تهذیب الکمالیوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج ،  ،المزي.151

 ھ1400بیروت: مؤسسة الرسالة، 

 ھ1406، بیروت:  دارالفکر، مروج الذهبھ(، 345المسعودی)م .152

، بیروت: موسسة مدرسة التفسیر فی االندلسمصطفی ابراہیم ،  ،المشینی.153

 ھ1406الرسالة، طبعہ اولی، 

، نفح الطیبھ(، 1041)المتوفى اب الدین أحمد بن محمدشھ ،المقري.154

 م1997بیروت: دارصادر، 

نفح الطیب من غصن االندلس ء(، 1631محمد بن احمد)م  ،المقری.155

 ھ1404دارصادر،  :،بیروتالرطیب

، الہور : شیخ غالم علی اینڈ مختصر تاریخ اسالم، غالم رسول، مہر.156

 ء،2017سنز، 

 مترجم ڈاکٹر محمود حسین،الہور: فکشن ہاؤس سطنبادشاہ، میکاؤلی، .157

 ء،2007، الہور : نفیس اکیڈیمی، تاریخ اسالم، اکبرشاہ ،نجیب آبادی.158

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا ابوالحسن علی،  ،ندوی.159

 سطن،، کراچی: مجلس نشریات اسالم اثر

 ء2013دارالشعور، الہور : ، تاریخ اندلس، ریاست علی ،ندوی.160

، کراچی : نیشنل بک حکمائے اسالم، موالنا، ، عبدالسالمندوی.161

 ء1989فاؤنڈیشن، 

، الہور : ادارہ ثقافت اسالمیہ، افکار ابن خلدون، محمد حنیف ،ندوی.162

 ء1995

، ترجمہ پروفیسر محمد منور، ادارہ تین مسلمان فیلسوف، حسین ،نصر.163

 ء2011اشاعت اسالمیہ الہور 

 دارالمؤلفین ، :، اسالم آبادتاریخ مشائخ چشت، خلیق احمد ،نظامی.164

 ء1992
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، اسالم اندلس میں مسلمانوں کے سائسی کارنامے، محمد طفیل ،ہاشمی.165

 ء2001ملت پبلی کیشنز،  آباد:
 ء ،2001، القاھرہ: اھداءات، قرطبة فی التاریخ االسالمی، جودۃ ،ھالل.166

مطبعة  :، لیدنصفة جزیرة العربھ(، 334)م حسن بن احمد ،الھمدانی.167

 1884بریل، 

، السعودیة: مكتبة فتوح الشامھ(، 207)م محمد بن عمر بن واقد ،الواقدي.168

 ھ1417المدینة الرقمیة، 
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