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برطانوی ائمہ کے بارے میں سوچ۔
برطانیہ کے گرامی قدر وعالی المرتبت خدمت گزار ووفا شعار ،جفا کش ائمۂ مساجد
کا صحیح ادراک ،تصور وافہام وتفہیم
یہ معلوماتی صفحہ آپ کو ہمارے تحقیقاتی منصوبے کے متعلق آگاہ کرتا ھے اور ساتھ ھی یہ
تفصیل بتاتا ہے کہ آپ کس طرح ہماری مدد کرسکتے ہیں۔

یہ تحقیقاتی مطالعہ کس چیز کے بارے میں ھے؟
مساجد کے ائمۂ کرام برطانوی سماج میں بہت اہم کردار ادا کرتے ھیں لیکن ان کے بارے میں بہت کم
تحقیقاتی مواد پایا جاتا ھے۔ ان کے بارے میں اب تک کوئی خاص وقابل ذکر براہ راست تحقیق ظاہر نہیں
ہوئی ہیں ۔ اس منصوبے کے ذریعے برطانیہ کے وقیع ائمۂ مساجد کی روزانہ کی تگ ودو ،کام وذمہ
داریاں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش ہے۔ ہم ملکی سطح پر ائمہ حضرات اور ان کے متعلقین
ووابستگان ،بالخصوص شریک ذمہ داریاں سے گفت وشنید کی خواہش ودرخواست رکھتے ہیں۔ اس سے
امید رکھتے ہیں کے معاشرہ میں وسیع پیمانے پر ان کے مقام وخدمات کا صحیح ادراک وقدر شناسی ہوگی
کہ برطانیہ کے عصر حاضر میں ہمارے ائمہ حضرات کے کیا کیا کارہائے نمایا انجام دے رہے ہیں اور
معاشرے میں کتنا اہم کلیدی رول ادا کرتے ھیں۔
نیز شرپسند ناقدین وحاسدین کی پھیالئی ہوئی منفی تاثرات اور علماء وعوام کے مابین دوریاں ،خلیجیں اور
فاصلوں سے پیدا کی ہوئی غلط فہمیاں دور ہوئے۔

اس تحقیقاتی منصوبے کے محققین کون ھیں اور اس کی مالی امداد کون فراہم کرھا
ھے؟
یہ تحقیقی کام ویلز نامی ملک کے پائے تخت کارڈف یونیوسٹی
( )Cardiff University’s Centre for the Study of Islam in the UKکے ماتحت انجام پا رہی ہے۔
اس کی تمام مالی معاونت جمیل ریسرچ پروگرام کررھا ھے جو ایک رفاہی ادارہ ھے جس کا مقصد ونصب
العین برطانوی مسلمانوں کی ایک بہتر تعارف وتصویر پیش کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم حکومت یا دیگر
تمام تنظیمات پر انحصار نہیں کرتے اور اپنا کام آزادانہ حیثیت سے کرتے ہے۔ تین محققین اس منصوبے
کیلئے نامزد ہوئے ہیں ،ان کے اسمائے گرامی حسب ذیل ھیں
ڈاکٹر ریاض تیمول ،دام اقبالہ
پروفیسر صوفی گلیٹ رے ،دام عزھا
موالنا ڈاکٹر ہارون سیدات ،دامت برکاتہ
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آپ سے رابطہ کیوں؟
ہمیں آپ سے تعاون کی قوی امید اس لئے ہیں کہ آپ مسجد کے موقر امام ھیں یا مسجد کمیٹی کے معزز
ممبر ھیں یا آپ اپنے مقامی مسجد کے بارے میں جس نوعیت کی معلومات ہمیں دریافت کرنی ہیں آپ
اپنے تئیں رکھتے ہیں اور بآسانی فراہم کرسکتے ہیں۔

آپ سے کس طرح کے تعاون کی درخواست ہیں؟
ہم آپ کے سامنے کچھ سادہ وآسان سے سواالت رکھنا چاہتے ہیں ،جس میں سوال وجواب کی کل مدت پانچ
:منٹ سے زیادہ صرف نہیں ھوگا۔ مثال
آپ کی مسجد میں کتنے امام فرائض سرانجام دے رھے ھیں؟
ان کا تعلق کس ملک سے ہیں؟
ان کی پیدائش کہاں ھوئی ہیں؟ ان کی کیا عمریں ھیں (اطال ہللا اعمارہم)؟
انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہیں؟ وہ کس زبان میں بیان ونصیحت دیتے ہیں؟

ان معلومات کو کس طرح محفوظ رکھا جائے گا؟
ہم آپ کے جوابات وفراہم کردہ معلومات کو بےحد سنجیدگی اور مکمل امانت داری ،دیانت داری ،وشعور
ذمہ داری کے ساتھ دیکھتے ھیں۔ ہمارے ریکارڈ میں تمام درج شدہ معلومات سے نام وشناخت کو دانستہ
طور پر حذف ومحو بخاطر سکیورٹی وتحفظ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح ریکارڈ میں دیکھنے واال آپ کے
جواب کو آپ تک کسی طرح نہیں جوڑ سکتا۔
یہ تحقیقاتی کاوش کارڈف یونیورسٹی کی اخالقیات تحقیق کمیٹی
( )Research Ethics Committeeکے تحت منظور ہوا ھے ،اور جس کے معیار پر ہم اپنی تحقیق کو
پوری طرح اتارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے جوابات میں کسی قسم کی ذاتی ونجی معلومات ،مثل نام وولدیت،
پتہ وعنوان یا تاریخ پیدائش نہیں بہم پہنچانی ہیں۔

کیا آپ کو اس تحقیقی کاوش ومنصوبے میں حصہ لینا ضروری ہیں؟
بالکل نہیں ،یہ آپ کے اختیار میں ہیں۔ اگر آپ شرکت لینے کی زحمت اٹھاتے ہیں اور کسی اثناء میں رائے
بدلتے ہیں آپ بغیر کسی وجہ وعذر ظاہر کئے ہوئے چھوڑ سکتے ہیں۔ بطور ایک شریک وحصہ دار
ومعاون اس منصوبے کے آپ کو جواب میں وسعت وطول یا اختصار کا پورا پورا حق ہیں۔ اگر آپ اس
منصوبے کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں براہ کرم ہمارے ویب سائٹ کو مالحظہ فرمائیں
یا براہ راست ایمیل پر رابطہ کریں۔ britishimams@cardiff.ac.uk
اگر آپ ہمارے سوالنامہ کو بجائے خط وکتابت کے براہ راست فون سے اردو زبان میں دینا چاہیں تو
برائے کرم اس نمبر پر رابطہ کریں ()02920875650۔
ہم فخر وسرور کے عالوہ شوق مراسلے کے منتظر رہتے ہیں۔

اس تحریر کی طرف التفات کرنے کا بے حد شکریہ۔
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