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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  )Valentine Day(   عاشقاں يوم
  تاریخ و حقيقت

   
  شيخ عبد السالم عمری، ايم،اے                                              

   

ــ يں عيســائيوں کاســب ســے مشــہورتہوارعيد حــب  عصــر حاضــر م
)Valentine Day ( فـروری کـو منـاتے ہـيں اور  ١٤ہے جسے ہر سال

اس سے انکـا مقصـد اس محبـت کـی تعبيـر ہـے جسـے اپـنے بـت 
  پرست دین ميں حب الہی کا نام دیتے ہيں ۔ 

سال قبل ایجاد کی گئی تھی ، یہ اس  ١٧٠٠یہ عيد آج سے تقریبا 
اہـل روم مـيں بـت پرسـتی کـا دور دوره تھـا  وقت کی بات ہـے جـب

جـو پہلـے بـت ( چنانچہ جب ان ميں سے والنٹـائن نـامی راہـب نـے
،   نصرانيت قبول کرلی تـو اس وقـت کـی حکومـت نـے )پرست تھا 

اہل روم نے نصرانيت قبول کرلـی  اسے قتل کردیا ، پھرجب بعد ميں
ج تک یـورپ تو اسکے قتل کے دن کو شہيد محبت کاتہوار بناليا اور آ

و امریکــا مــيں یــہ عيــد منــائی جــارہی ہــے تاکــہ اس موقعــہ ســے 
دوستی و محبت کے جذبات کا اظہار ہو اور شادی شـده جـوڑے اور 
عشق و معاشقہ کـرنے والـے افـراد اپـنے عہـد محبـت کـی تجدیـد 
کرليں، اسطرح انکے یہاں معاشرتی اور تجارتی طور پر اس عيد کـو 

  خاص اہتمام حاصل ہوگيا ہے ۔ 
اصل ميں انکے یہاں عيد محبت تين تہواروں کا مجموعہ ہـے ،یـا یـہ 
کہئے کہ اس موقعہ پر تين وه مناسبتيں جمع ہيں جنکی وجہ سے 

  یہ تہوارمنایاجاتا ہے ۔ 
  
انکے عقيده کـے مطـابق ہـر مـيالدی سـال چـوده فـروری کـی  ) 1(

نامی دیوی کا مقدس دن ہے ، یہ دیوی جسے UNO''  یونو '' تاریخ  
  نانی معبودوں کی رانی اور عورت و شادی کی دیوی کہتے ہيںیو
کـا  ]ليسيوس دیـوی[ انکے عقيده کے مطابق  فروری کا دن ١٥ )2(

مقدس دن ہے ، درحقيقت یہ ایک ماده بھيڑیا سے عبارت ہے جـس 
نے اہل روم کے عقيده کے مطـابق شـہر رومـا کـو آبـاد کـرنے والـے 

کـو دودھ پالیـا تھـا ، آج '' ریمولس '' اور  ''  روميولوس '' وشخصوں د
بھی روما ميں انکے بڑے مجسمے نصب ہيں جسميں یہ ظـاہر کيـا 
گيا ہے کہ گویا ایک ماده بھيڑیا انہيں دودھ پالرہی ہے ، اس عيد کـا 
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نامی عبادت گاه ميں لگتا تھا جس کا معنی ہے '' ال ليسوم '' ميلہ 
اس عبادت گاه کو یہ نام اس لئے دیـا گيـا کـہ '' محبت  عبادت گاه'' 

ماده بھيڑیا نے ان دونوں بچوں کو دودھ پالیا اور ان سے محبت کی 
  تھی ۔ 

  
کو ایک بار جب لڑائی کيلئے تمام '' کالو دیوس '' رومانی بادشاه )3(

رومی مردوں کو فوج ميں شامل کرنے مـيں مشـکل پـيش آئـی اور 
اصل سبب یہ ہيکہ شادی شـده مـرد اپـنے اس نے غورکياکہ اسکا 

اہل و عيال کو چھـوڑ کـر لڑائـی کيلـئے نہـيں جانـا چـاہتے تـو انہـيں 
شادی کرنے سـے روک دیـا ، لـيکن والنٹـائن نـامی ایـک راہـب نـے 
شہنشاه روم کے حکم کی مخالفت کی اور چوری چھـپے کنيسـہ 
 ميں لوگوں کی شادیاں کرتا رہا ،جب بادشاه کـو اسـکا علـم ہـوا تـو

کـو قتـل کردیـا ، اس طـرح ء٢٦٩فروری ١٤اس نے اسے گرفتارکرکے
کنيسہ نے مذکوره باال بھيڑیا ليسيوس کی پوجـا کـی جـانے والـی 
عيد کو بدل کر والنٹائن نامی شہيد راہب کے پوجا کی عيد بنادیـا ، 

  آج بھی یورپ کے شہروں ميں اسکا مجسمہ نصب ہے ۔ 
نٹائن کی عيد منـانے کـو کو کنيسہ نے راہب والء١٩٦٩پھر بعد ميں 

غير قانونی قرار دے دیا کيونکـہ انکـے خيـال کـے مطـابق یـہ مـيلے 
ایسی خرافات سے عبارت ہيں جـو دیـن و اخـالق سـے ميـل نہـيں 
رکھتے ، اسکے بـاوجود آج بھـی عـام لـوگ اس عيـد کـو منـاتے اور 

  اسکا اہتمام کرتے ہيں ۔ 
  

   :اس عيد کے موقعہ پر کيا ہوتاہے 
  
  
عورت کے درميان ایک خاص قسم کے کارڈ کا تبادلہ ہوتـا مرد و  )1(

 ميـرے والنٹـائن " ) Be My Valentine(: ہے، جس پـر لکھـا ہوتـا ہـے 
  ۔  "بنو محبوب

  
مرد و عورت کے درميان سرخ گالب کے پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے  )2(
  ۔ 
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کـا  خـاص کـر سـرخ مٹھـائيوں ،مردو عورت کے درميان مٹھائيوں )3(
  وتاہے ۔ تبادلہ ہ

  
  کی تصویر بنائی جاتی ہے ،  "Cupid"خدائے محبت  )4(

جو ایک بچے کی شکل ہے جسکے ہاتـھ مـيں ایـک کمـان ہـے       
  جس سے وه اپنی محبوبہ کے دل ميں تير پيوست کررہا ہوتا ہے۔ 

   
  )جاليات الغاط : کتاب یوم عاشقاں ، مطبوعہ از : ماخوذ از  (

 


