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 فہرست

  چو بيسواں جلسہ
  )1حکومت کی عظيم منصوبہ بندی (

  ۔ حکومت کی ضرورت1
  ۔قوه مجريہ کے اھداف کے سلسلہ ميں مختلف نظريات2
  ۔ انبياء (ع) کی حکومت کے اغراض ومقاصد3
  "(آزادی خواه)نظام ميں اجتماعی مشکالت کا اثرLiberal۔ ليبرل "4
  ۔ ليبرل نظام سے لوگوں کی انسيت کی دليل5
  ۔ اسالمی حکومت کے ڈھانچہ کے سلسلہ ميں ايک طريقہ6
  ۔قانون کی شناخت:1
  نين کو نافذ کرنے کی طاقت:۔قوا2
  ۔ عوام الناس ميں حکومت کی مقبوليت ضروری ھے۔7

  
  پچيسواں جلسہ

  )2حکومت کی عظيم منصوبہ بندی(
  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر1
  ۔ حکومت، انسانی معاشره کی دائمی اور ھميشگی ضرورت ھے۔2
  ۔ حکومت کی ضرورت پر اسالم اور قرآن کا نظريہ3
  طاقت و قدرت کی ضرورت4
  ۔ مديروں ميں تقوٰی اور اخالقی صالحيت ھونا ضروری ھے5
  ۔ فلسفہ سياست ميں حکومت کی مشروعيت6
  ۔ حکومت کی مشروعيت کے سلسلہ ميں اسالمی نظريہ کا ليبرل معاشره سے فرق7

  وضاحت :
  

  چھبّيسواں جلسہ
  کے ھاتھ بٹانے پر اسالم کا زورحکومت کے مخصوص کام اور عوام الناس 

  ۔ حکو2۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
  مت کے عظيم اور مخصوص کام

  ۔ حکومت کے دو طرفہ وظائف3
  ۔ کم در آمد لوگوں کو مدد پھنچانے والی کميٹيوں کی ضرورت4
  ۔ عوام ا6۔ عوام الناس کی شرکت پر اسالم کی توجہ 5

  ۔اسالم ميں جامعہ مدنی کی اھميت7لناس کی شرکت کو کم کرنے والے اسباب 
  ۔ اسالمی انتخاب کے معيار سے مخالفت کے نئے حيلے8
  سے مقابلہ کی ضرورت۔ اسالمی اصول اور اقدار کی حفاظت اور دشمن زمينہ سازی 9

  
  ستّائيسواں جلسہ

  اسالمی حکومت کی خاص پھچان
  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر1
  ۔ نظام اسالمی اور الئيک نظام ميں حکو مت کے سلسلہ ميں بنيادی فرق2
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  ۔ مغربی کلچر کے عاشق افراد کی طرف سے سيکولر حکومت کی پيش کش3
  ايک ذمہ داری ۔ اسالمی شعار کا حفظ اور رائج کرنا ، حکومت کی4
  ۔ حکومت اور اس کے کردار ی پھلو5
  حکومت کا مڈل“ليبرل”) اور  Totalitair) (1“(ٹوٹاليٹر”۔ 6
  کيسی ھونا چاھئے۔ اسالمی نظريہ کے تحت حکومت 7
  ۔ متحد حکومتوں کے نقائص8

  پھال اشکال
  دوسرا اشکال
  تيسرا اشکال

  
  اٹھائيسواں جلسہ

  اسالمی حکومت اور جائز آزادی اوراقدار کی رعايت کرنا
  ۔ حکومت کی ضرورت پر ايک اشاره1
  ۔ انسانی کردار ميں اصل اّولی2
  ۔ سزا دينے کے سلسلہ ميں اسالم کا تربيتی پھلو3
  ۔ حکومت کے مخصوص ثابت او رمتغير کام4
  کرنے کے طريقہ کار ميں اسالمی اور غير اسالمی حکومتوں ميں فرق ۔ قوانين جاری5

  
  انتيسواں جلسہ

  اسالمی حکومت کی ذمہ داری کے بارے ميں نظريات
  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر1
  ۔ اسالمی حکومت کے عھده داروں کے شرائط2

  الف۔ قانون کی پھچان
  ب۔ اخالقی صالحيت

  ج۔ مديريتی مھارت اور تجربہ
  ۔ عھده داری کے شرائط کا نصاب معين کرنے کی ضرورت3
  کے نظريہ کی ردّ “ کانٹ”۔ اخالقی صفات کے بارے ميں 4
  ۔اقدار اور وظائف کے بارے ميں اسالمی درجہ بندی نظريہ5
  ۔عبادت کے بھی مختلف درجات ھيں6
  ۔ اسالمی حکومت کے درجہ بندی شده نمونے7
  ۔ واليت فقيہ کی حکومت پر عقلی دليل8

  
  تيسواں جلسہ

  اسالمی حکومت سے واليت مطلقہ فقيہ کی نسبت
  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر1
  ۔ اسالمی حکومت کے وظائف اور اختيارات کا برابر کا توسعہ2
  ۔ حکومتی اختيارات سے واليت مطلقہ فقيہ کی نسبت3
  ے بارے ميں شک وشبھات۔ مخالفين کی طرف سے واليت مطلقہ ک4
  ۔ اسالمی حکومت کا ڈھانچہ5

  الف۔ اسالمی قوانين کی وسعت اوران کا نسخ نہ ھونا
  ب۔اسالم کی طرف سے حکومت کے درجہ وار نمونے
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  کے نقشہ کی تاريخ“ حکومت ميں حکومت”۔ اسالمی نقطہ نظر سے 6
  کا نقشہ“ واليت مطلقہ فقيہ”۔ حضرت امام خمينی (ره)کی طرف سے 7
  ۔ مقبولہ(روايت) عمر بن حنظلہ سے واليت فقيہ8
  ۔ اسالم کی نظر ميں تفکيک قوا ( قدرت کا جدا جدا ھونا) کا جائزه9

  ب۔ طاقت کے ايک ساتھ ھونے کا سب10
  ۔پارليمنٹی نظام1
  ۔ رياستی نظام2

  
  اکتيسواں جلسہ

  کی تحقيق اور اس پر نقد وتنقيدتفکيک قوا (قدرتوں کی جدائی) کے نظريہ 
  ۔ گذشہ مطالب پر ايک نظر1
  ۔ تفکيک قوا (قدرتوں کی جدائی) کے نظريہ کی تاريخی حيثيت2
  کے دالئل پر ايک نظر۔ تفکيک قوا نظريہ 3
  ۔ تفکيک قوا کو بالکل محدود کرنا نا ممکن4
  ۔ تينوں طاقتوں پر ايک ناظر اور ھم آھنگ کرنے والی طاقت کی ضرورت5
  يت فقيہ معاشره کے اتحاد کا مرکز۔ وال6

  
  بتّيسواں جلسہ

  اسالمی نظام کے اعتقادی عظمت بيان ھونے کی ضرورت
  " کی پھچان کے مختلف طريقےThe'sis۔ اسالمی حکومت کی تھيسز"1

  الف۔ مختصر شناخت:
  ب۔ مخصوص اور علمی شناخت:

  ج۔ متوسط شناخت:
  ۔ قانون کی ضرورت اور اس کے خصوصيات پر ايک نظر

  ۔ قوانين جاری کرنے والے کے صفات پر دوباره ايک نظر3
  لق۔اعتقادی اصول سے اسالمی حکومت کی تھيوری کا تع4
  ۔ حکومت کے طولی(تحت) مراتب کی منطقی اور عقلی دليل5
  ۔ اسالمی حکومت کے سلسلہ ميں چند سواالت6

  
  تينتيسواں جلسہ

  اسالم اور حکومت کے مختلف نقشے
  ۔ اسالم کی طرف سے حکومتی سلسلہ ميں کوئی طريقہ بيان نھيں کيا گيا (ايک اعتراض)1
  کل کے سلسلہ ميں اسالمی نظريہ۔ مذکوره اعتراض کا جواب، اور حکومت کی ش2
  ۔ حکومتی ثابت اور مسلم ڈھانچہ پيش کيا جانا ممکن نھيں3
  ۔ حکومت کا عرفی اور دنياوی ھونا اور قوانين اسالم کا ھم عصری ھونا (ايک اعتراض)4
  ۔ مذکوره اعتراض کا جواب، اور اسالم کے متغير اور ثابت احکام کی نسبت5
  ۔ انسانی، تمام مسائل ميں احکام اٰلھی کی وسعت6

  
  چونتيسواں جلسہ

  اسالمی احکام کی عظمت اوراس کی دوسرے نظام پر برتری
  ۔حکومت اورمتغير احکام سے اسالمی ثابت احکام کی نسبت1
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  ويہ۔ احکام ثانويہ اسالم سے ٹکراتے ھيں (ايک اعتراض)۔ احکام اوليہ اور احکام ثان2
  ۔ ڈيموکريٹک حکومتوں کے نقائص3
  ۔ قدرتوں ميں ھم آھنگ کرنے کے اسباب کا ھونا ضروری ھے4
  ۔ واليت فقيہ حکومت کو ھم آھنگ کرنے والی طاقت5
  ۔ دوسری حکومتوں پر واليت فقيہ نظام کے امتيازات6

  الف۔ اندورنی انسجام و يگا نگت
  ۔ روحی اور اندرونی نفاذ کی ضمانتب

  ج۔ مقام رھبری ميں شائستگی اور تقوٰی کے عالی ترين درجات کا ھونا
  د۔ انسانی معنوی اور واقعی مصالح کی رعايت

  
  پينتيسواں جلسہ

  قوانين اور حکومت سے آزادی کی نسبت
 ۔ تکوينی آزادی اور نظريہ جبر کی تحقيق اور رّد (ايک2۔ حاکم کا نصب کرنا آزادی اور ڈيموکريسی سے مطابقت نھيں رکھتا۔ 1

  اعتراض)
  ۔ تکوينی آزادی اور نظريہ جبر کی تحقيق اور ردّ 2
  ۔ معنوی اور اندورنی اقدار کا آزادی سے کوئی ٹکراؤ نھيں3
  ۔ آزادی اور دينی وظائف کی نسبت4
  ۔ حدود اور سزاؤں ميں آزادی کی نسبت5
  ۔ حکومت اور قوانين کے زير سايہ مطلق طور پر آزادی نھيں ھوسکتی6

  جواب:
  ۔ حاکميت کا خدا سے متصل ھونا7

  
  چھتّيسواں جلسہ

  اسالمی قوانين قطعی طور پر جاری ھونے چاھئيں
  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر1
  ۔ حکومت کی ضرورت اور انسان کی اجتماعی زندگی کا عکس العمل2
  ۔ حکومت کی مشروعيت کے منشاء کی طرف ايک اشارہاور ڈيموکريسی پر اشکاالت3

  پھال اشکال:
  دوسرا اشکال:
  تيسرا اشکال:

  ۔ اسالم ميں حکومت کی مشروعيت اور اس کا قانونی ھونا4
  ۔ انبياء عليھم السالم اور عوام الناس کی ھدايت کا طريقه5
  ۔ عوام الناس کی ھدايت ميں پيش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت6
  قدار کی حفاظت اور مغربی کلچر سے روک تھام ضروری ھے۔ اٰلھی ا7
  ۔ قوانين کو جاری کرنے اور دشمن نظام سے بھر پور مقابله8
  ۔ سازش کرنے والوناور زر خريد غالموں کے مقابلہ ميں عوام الناس کی ھوشياری9

  
  سيتيسواں جلسہ

  تشدد کے سلسلہ ميں ايک تحقيق
  پر ايک نظر ۔ گذشتہ مطالب1
  ۔ دشمنوں کی طرف اسالم کے خالف پروپيگنڈا اور کارکردگی2
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  ۔ مغربی ممالک ميں حقوق بشر کا جھوٹا دعوٰی3
  د طلب ھونے کا الزام اور اس کے خالف سازشيں۔ اسالمی نظام پر تشد4
  ۔ لوگوں ميں انتخابات سے بائيکاٹ کا راستہ ھموار کرنا5
  ۔ اسالمی مقدسات کی توھين کرنے والوں اور ثقافتی سازشوں سے مقابلہ کی ضرورت6
  ۔ خداوندعالم کی رحمت اور غضب کے بارے ميں اسالمی تصوير کشی7
  ۔ ھدايت کے موانع کو بر طرف کرنے ،دشمنوں اور منافقين سے مقابلہ کی ضرورت8
  ۔ اسالمی سزا کے احکام کی مخالفت9

  ۔ تشدد ، اسالمی سزائی قوانين ميں محدود نھيں ھے10
  ۔ ھر موقع پر علمی شبھات اور اعتراضات کا جواب ديا جائے (اسالمی نظر يہ)11
  ۔ دشمن کی سازشوں سے مقابلہ کی ضرورت12
  ۔ دشمنان اسالم سے مقابلہ اور اعالن برائت ضروری ھے (قرآن کريم)13
  

  اڑتيسواں جلسہ
  اسالمی قوانين کے ساتھ مغربی نظريات کا ٹکراؤ

  ۔ تحريک مشروطيت اور مغربی کلچر کا رواج1
  ۔ اسالم ميں مطلوب اور مقصود آزادی کے نقشہ پر بعض مٔولفين کی نا رضا مندی2
  ۔ مفسد فی االرض کے بارے ميں اسالمی حکم3
  ۔ سخت رويہ نہ اپنانے کا نتيجہ4
  ۔ تشدد کی بحث کے مقابلہ ميں غير ذمہ دارانہ رويہ5
  کے ھم معنی لفظ کی تحقيق“ تشدد” ۔ قرآن مجيد ميں لفظ 6
  ۔مغربی اور اسالمی نظر ميں تحمل اور ٹولرانس کے معنی7

  
  انتاليسواں جلسہ

  دينی عقائد و اقدار کے نسبی ھونے کے نظريہ کی تحقيق و بررسی
  ۔ دينی مسائل کو مطلق يا نسبی قرار دينا1
  ۔ معرفت کے نسبی ھونے کے سلسلہ ميں تين نظريات2

  الف: معرفت کے نسبی ھونے پر پھال نظريہ
  ب۔معرفت کے نسبی ھونے پر دوسرا نظريہ

  ۔ بعض اقدار کا مطلق اور ثابت ھونا3
  بعض اقدار کے مطلق ھونے کا معيار

  ۔ مغربی تمدن ميں تمام دينی عقائد نسبی ھيں4
  ج۔ معرفت کے نسبی ھونے پر تيسرا نظريہ(معرفت دينی ميں نسبيت کا وجود)

  ۔ قرائت نسبی اور قرائت مطلق دونوں جدا جدا ھيں5
  

  چاليسواں جلسہ
  دينی معارف افسانہ ھيں يا حقيقت نما آئينہ

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر1
  ۔ واقع نما اور غير واقع نما زبانوں کی اھميت2
  ۔ دين کی زبان کو غير واقع نما قرار دينے کا سبب3
  نسبی گرائی نظريہ کی ترويج (وتبليغ)کرنے والے مغرب پرست روشن خيال ۔مغربی4
  ۔ ھابيل اور قابيل کے واقعہ سے انحرافی نتيجہ5
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  ۔ دين کی زبان واقع نما نہ ھونا يا دين کی ايک مبھم تصوير6
  ۔ قرآن مجيد کا شعراء کی زبان سے مقابلہ کرنا؛ بھت سے نتائج ھونے پر دليل ھے!!7
  ۔ ھر منو ٹک فلسفہ ميں قرائت کی کثرت اور معرفت کا سيالب8
  ۔ الفاظ کے ذريعہ مختلف حقائق کو سمجھا جاسکتا ھے9

  ۔ قرآن کريم سے مطلق اور واقعی معرفت کا حاصل کرنا ممکن ھے10
  کی بے بنياد دليل ۔ قرآن کی زبان کو واقع نما نہ ھونے پر نسبی نظريہ رکھنے والوں11
  ۔ تحريف دين کے سلسلہ ميں حضرت علی عليہ السالم کا اظھار افسوس12
 ۔ دينی سلسلہ ميں ذاتی سليقہ کو رّد کيا جائے 13

 

 

 

   )2اسالم اور سياست جلد(

  حضرت ٓايۃ هللا مصباح يزدی مد ظلہ العالی

  چو بيسواں جلسہ

   )1حکومت کی عظيم منصوبہ بندی (

  ۔ حکومت کی ضرورت 1
ھم نے اسالمی سياسی فلسفہ کے شروع ھی ميں يہ بات عرض کی تھی کہ دوسری حکومتوں کی طرح اسالمی حکومت

  کے بھی دو بنيادی محور ھوتے ھيں: 
  ری ۔ ۔ قانون اور قانونگذا1
  ۔ مديرت اور قوانين کو نافذ کرنا۔ 2

ھماری گذشتہ بحث پھلے محور پر ھوئی ھے مثالً قانون کی اھميت، مطلوبہ قانون کے خصوصيات، اسالم کی نظر ميں
قانون گذاری، اور اس کے شرائط کے سلسلہ ميں بحث ھوئی ، نيز اسی بحث کے ضمن ميں مذکوره سلسلہ ميں ھونے 

  ت وشبھات کا بھی جواب ديا گيا۔ والے بعض اعتراضا
ليکن اب ھم دوسرے محور (يعنی مديريت اور نفوذ قوانين) کے سلسلہ ميں بحث کريں گے، اس بحث کے نقشہ کو 

روشن کرنے کے لئے اس مقدمہ پر توجہ کرنا ضروری ھے کہ کسی مٔوسسہ يا سازمان کا ھدف جس قدر واضح اور 
زمان کا نقشہ يا اس ميں کام کرنے کی شرائط، اسی طرح اس کے منتخب صاف وشفاف ھوگا اسی مقدار ميں اس سا

ھونے والے اعضاء کی خصوصيات واضح اور روشن ھوگی اس بنا پر اگر ھم اسالمی حکومت يا حکومت بمعنی 
خاص يعنی حکومت اسالمی کی مديريت کے بارے ميں بحث کرنا چاھيں اور اس بات کا پتہ لگانا چاھيں کہ اس طاقت 

ڈھانچہ کيسا ھونا چاھئے؟ اس سلسلہ ميں کون افراد فعاليت اور کارکردگی کرسکتے ھيناور ان کی خصوصيات اور کا 
  ان کے اختيارات کيا کيا ھيں؟ 

تو سب سے پھلے اسالمی حکومت کی تشکيل کے اھداف اور ان ميں بھی اسالمی حکومت کی مديريت کے ھدف اور 
اگر حکومت کی تشکيل کا ھدف معين اور مشخص نہ ھو تو پھر مديريت کا مقصد سے آگاه ھونا ضروری ھے کيونکہ 

ڈھانچہ، اس کے ذمہ دارافراد کی خصوصيات اور ان کے اختيارات واضح نھيں ھوپائيں گے لٰھذا مناسب ھے کہ پھلے 
  حکومت (خاص شکل ميں يعنی قوه مجريہ)کی تشکيل کے اغراض و مقاصد کے سلسلہ ميں بحث کريں۔ 

کے نظريہ کو نظرانداز کرتے ھوئے جو حکومت کو ضروری نھيں مانتے اکثر فلسفہ سياسی دانشمند افراد  ان لوگوں
حکومت کو ضروری مانتے ھيں يعنی ان کا ماننا يہ ھے کہ معاشره ميں ايسی انجمن يا مجموعوں کا ھونا ضروری ھے

انين جن کو معاشره قبول کرتا ھے ان کو جو احکامات صادر کريں اور دوسرے افراد ان کی اطاعت کريں، يا وه قو
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معاشره ميں نافذ کريں اور ان قوانين کی مخالفت کرنے والوں کو مخالفت سے روکيں ، يا ان کو مخالفت پر سزا ديں 
چنانچہ اس بات پر تقريباً سبھی دانشمنداتفاق رکھتے ھيں تجربہ کی بنياد پر کم و بيش سبھی لوگ اس بات کے قائل ھيں 

ره کو حکومت کی ضرورت ھے اسی طرح اسالم بھی اس نظريہ کو قبول کرتا ھے، جيسا کہ حضرت علی کہ معاش
عليہ السالم نے (نھج البالغہ ميں) فرمايا ھے:يھاں تک کہ اگر معاشره ميں نيک لوگوں کی حکومت نہ ھو تو ايسے 

  حاالت ميں ايک فاجر اور برے فرد کی حکومت (حکومت نہ ھونے سے) بھتر ھے 
ِمُن َويَْستَْمتُِع فِْيھا الٰکافِرُ وَ  يعنی لوگوں کے ايک حاکم کی ) “ 1۔( ٕانَّہ اٰل بُدَّ لِلنَّاِس ِمْن ٔاميٍر بَرٍّ ٔاْو فَاِجٍر يَْعَمُل فِی ٕاْمَرتِہ اْلُمؤْ

ائده ضرورت ھوتی ھے چاھے وه نيک ھو يا برا، تاکہ اس کی حکومت ميں مومنين اپنا کام کرسکيں اور کافر اپنا ف
  حاصل کرسکيں 

کيونکہ اگر حکومت يا قوانين کو جاری کرنے واال ضامن موجود نہ ھو تو پھر معاشره کا نظام درھم وبرھم ھوجائے گا،
جس کے نتيجہ ميں عام لوگوں کے حقوق پامال اور معاشره کے مصالح وفوائد نابود ھوجائيں گے لٰھذا اسالمی نقطہ 

ھيں ھے، بلکہ مومنين کے اھم و واجب وظائف ميں سے ايک يہ ھے کہ نيک افرادقابل قبول ن“ بے حکومتی”نظر سے 
  کی حکومت بنائيں تاکہ معاشره کے مصالح اور فوائد تامين اور پورے ھوں۔ 

  ۔قوه مجريہ کے اھداف کے سلسلہ ميں مختلف نظريات 2
ھوتا ھے کہ يہ حکومت اور قوه اب جب کہ حکومت اور قوه مجريہ کی ضرورت ثابت ھوگئی تو اب سوال يہ پيدا 

مجريہ کے اھداف ومقاصد کيا کيا ھيں؟جبکہ اس بات کو تقريباً سبھی جانتے ھيں کہ قوه مجريہ کا کام قوانين کو نافذ 
کرنا ھے، پس يہ طے ھوگيا کہ اس کا کام قوانين کو جاری کرناھے، ليکن اب يہ ديکھنا ھوگا کہ وه قوانين جن کو 

تی ھے وه کس طرح کے اور کس ماھيت کے ھونے چاھئيں؟ چنانچہ اس سوال کا جواب ايک حکومت نافذ کرنا چاھ
دوسرے سوال پر متوقف ھے اور وه يہ ھے کہ قانون کا ھدف اور مقصد کيا ھے؟ معاشره کو قانون کی کيا ضرورت 

ے ھيں کہ ھے؟ اور وه قانون لوگوں کے لئے کس چيز کو مد نظر رکھے؟ اس سوال کے جواب ميں ھم عرض کرت
  قانون کے اھداف و مقاصدکی دو قسميں ھوتی ھيں: 

  پھلی قسم: مادی ااغراض و مقاصد۔ 
  دوسری قسم: معنوی اغراض و مقاصد۔ 

کلی طور پر سياسی فلسفہ کے بارے ميں بحث کرنے والے دانشوروں نے اس بات کا اعتراف کيا ھے کہ حکومت کو 
و تامين کرے، ليکن معنوی مصالح کے بارے ميں اختالف کيا ھے کہ چاھئے کہ وه لوگوں کے مادی مصالح ومنافع ک

آيا قانون کو لوگوں کے معنوی مصالح کو بھی پورا کرنا ضروری ھے يا نھيں؟ کيا معنوی مصالح کا بھی قانون ميں 
  لحاظ کرنا ضروری ھے، اور اس طرح حکومت کو ايسے قوانين کا نافذ کرنا ضروری ھے يا نھيں؟ 

سے بعض فلسفی مکاتب اس نظريہ کو مورد توجہ قرار ديتے تھے کہ حکومت کو لوگوں کے معنوی مصالحقديم زمانہ 
کو بھی تامين کرنا چاھئے،اور وه قانون جس کی حکومت ذمہ دارھوتی ھے اس قانون کو ايسا ھونا چاھئے جو انسانی 

(انسانی) فضيلت پر توجہ “ افالطون”ہ مثل فضائل کو مد نظر رکھے غير دينی فلسفی مکاتبميں بھی يونانی قديم فالسف
ديتے تھے، اور حکومت کی ذمہ داريوں ميں سے ايک ذمہ داری يہ بھی سمجھتے تھے کہ وه انسانی فضائل کے رشد 

حکومت کرنے کا حق صرف انھيں افراد کو ھے ”و نموکے لئے راستہ ھموار کرے، چنانچہ اسی لئے کھتے تھے : 
، جو انسانی فضائل کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے بھتر ھوں، جيسا کہ افالطون جو حکيم (عالم وعاقل) ھوں

(حکماء کو حاکم ھونا چاھئے) لٰھذا غير مسلمان اور غير اٰلھی فالسفہ (وه لوگ “ حکيمان بايد حاکم بشوند”کاکھنا ھے: 
اھميت تھی يھاں تک کہ وه  جو آسمان اديان کے کو نھيں مانتے تھے) کے نزديک بھی انسانی فضائل اور اخالق کی

فالسفہ جو کسی دين اور مذھب کو نھيں مانتے تھے وه بھی يھی نظريہ رکھتے تھے کہ معاشره ميں اخالقی فضائل 
  اورلوگوں کی اخالقی رشد ونموھونا چاھئے۔ 

عيسائيت کو  روم کا بادشاه ايک عيسائی ھوا ، اس نے يو رپ ميں“ کنسٹانٹين”جس وقت يورپ ميں عيسائيت پھيلی اور 
رائج کيا، عيسائيت يورپين ممالک کے تمدن کا قانونی مذھب بن گئی ،دين اور حکومت ايک ساتھ مل گئے اور حکومت 
کے اھداف ميندينی اغراض و مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گيا يعنی جو کچھ عيسائيت نے کھا اس کے قوانين کو جاری 

  بھی کيا گيا۔ 
نظريات ميں تبديلی ٓائی ، جس کی بنا پر انھوں نے اخالقی مسائل کو حکومت کے دائره کے بعد مغربی“ رنسانس”ليکن 

سے نکال ديا کيونکہ رنسانس اور نوزائی کے بعد يورپ ميں تغير و تبديلی پيدا ھوئی جس کے نتيجہ ميں مغربی جديد 
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دور ميں فالسفہ نے اس تمدن کا آغاز ھوا، جس کی سب سے بڑی خصوصيت دين کا حکومت سے جدا کرنا تھا اس 
سلسلہ ميں گفتگو کی، کتابيں لکھيں جس کی بنا پر مختلف فکری مکاتب وجود ميں آئے، اور اخالقی اور معنوی فضائل 

  کو باالئے طاق رکہ ديا گيا۔ 
نامی فلسفی بھی گذرا ھے جس کا نظريہ يہ تھا کہ حکومت کی ذمہ داری صرف ھرج “ ھابز”انھيں فالسفہ ميں سے 

(بد امنی) پھيلنے سے روکنا نھيں ھے کيونکہ اس کے نظريہ کے مطابق بعض بھيڑيا صفت لوگ ھوتے ھيں جو ومرج 
ايک دوسرے کی جان پر ٹوٹ پڑتے ھيں اور ايک دوسرے کو نابود کرنا چاھتے ھيں تو ان کے لئے ايک ايسی 

درندگی اور ظلم وستم کو حکومت کی ضرورت ھوتی ھے جو ان بھيڑيا صفت انسان پر کنٹرول کرے اور ان کی 
  روکے، لٰھذا حکومت کا صرف يھی مقصد ھوتا ھے۔ 

) نے حکومت کے اھداف کوبيان کرتے ھوئے کھا کہ حکومت کی ذمہ داری لوگوں کی 2“ (جان لوک”اس کے بعد 
؟اور ان کی حفاظت کرنا ھے، اس کی نظر ميں انسانوں کے پاس صرف ايک حکومت کی کمی ھوتی ھے کہ اگر وه نہ
ھو تو پھر معاشره کا نظام وجود ميں نھيں آسکتا، افرا تفری پھيل جائے گی، امن وامان ختم ھوجائے گا، انسان کی جان 

ھميں اپنی ضرورت تحت حکومت چاھتے ھيں، ورنہ تو دوسری ”ومال خطره ميں پڑجائے گی جيسا کہ وه کھتا ھے : 
  “ چيزوں کا حکومت سے کوئی مطلب وواسطہ نھيں ھے۔

ہ دين وحکومت اور اجتماعی مسائل کی جدائی کا يہ مطلب نھيں ھے کہ اس نظريہ کے ماننے والے اخالقی فضائل البت
اور معنوی اقدارکی اھميت کے قائل نھيں ھيں، بلکہ ان کا کھنا يہ ھے کہ ان چيزوں کا حکومت سے کوئی ربط نھيں 

قدم بڑھانا چاھئے: جو لوگ خدا کو مانتے ھيں ان کوھے بلکہ خود عوام الناس کو ان اخالقی ومعنوی فضائل کی طرف 
چاھئے کہ خود مسجد يا گرجا گھر ميں جائيں يا کسی دوسری جگہ پر جاکر خدا کی عبادت کريں، ليکن اس سلسلہ ميں 
حکومت کی کوئی ذمہ داری نھيں ھے اسی طريقہ سے اخالقی فضائل جيسے سچ بولنا، نيک کردار، دوسروں کا احترام

کرنا،فقير وفقراء کی مدد کرنا وغيره يہ فضائل قابل قدر ھيں ليکن يہ فردی (ذاتی) مسائل ميں شمار ھوتے ھيں  واکرام
اور اس سلسلہ ميں خود افراد کو تالش وکوشش کرنا چاھئے تاکہ اپنے کو ان اخالقی فضائل سے آراستہ کرليں، ليکن 

  ان کا حکومت سے کوئی تعلق نھيں ھے۔ 
ن ، يعنی وه قوانين جو حکومت کے ذريعہ جاری ھوتے ھيں ان کا ھدف اور مقصد معاشره کے امن پس اجتماعی قواني

وامان کو تامين اور ان کی حفاظت کرنا ھے تاکہ لوگوں کی جان ومال؛ ھر طرح کے خطره سے محفوظ رھے پس 
ن وامان قائم کرنے کےحکومت کی ذمہ داری لوگوں کی جان ومال کی حفاظت ھے،اور يہ بات کہ حکومت کا مقصد ام

کی تحريروں ميں جان ومال کی “ الک”عالوه اور کچھ نھيں ھے مختلف تحريروں ميں بيان کيا گيا ھے، جيسا کہ 
حفاظت کے عالوه فردی آزادی کو بھی امنيت کا ايک حصہ شمار کيا ھے، يعنی اس نے امنيت ميں جان ومال اور 

ر معنوی مصالح کے بارے ميں صرف اس بات کو قبول کرتا ھے کہ آزادی کو بھی داخل کيا ھے، ليکن اخالقی او
اجتماعی قانون کو اخالق کے مخالف نھيں ھونا چاھئے، يا خدا پرستی سے نہ ٹکراتا ھو، ليکن اجتماعی اور حکومتی 

داری  قوانين پر؛ اخالقی اقدار ، دينی اقدار کو حفظ کرنے اور معنوی رشد کرنے کی راه ھموار کرنے کی کوئی ذمہ
  نھيں ھوتی، چنانچہ اس کا کھنا ھے کہ يہ تمام چيزيں حکومت سے متعلق نھيں ھيں۔ 

کا نظريہ انجيل کا حکم اور بنيادی قانون ھوتا ھے اس کا “ الک”آج کل دنيا کے تقريباً سبھی فلسفی مکاتب ميں اسی 
وه دينی مسائل يا اخالقی فضائل کے اصلی نعره يہ ھے کہ حکومت کو امن وامان اور آزادی کو برقرار کرنے کے عال

  سلسلہ ميں کوئی ذمہ داری نھيں ھے۔ 
  قارئين کرام! مغربی نقطہ نظر اور اسالمی نقطہ نظر ميں سب سے بڑا نقطہ اختالف يھی ھے۔ 

  ۔ انبياء (ع) کی حکومت کے اغراض ومقاصد 3
ہ ھے کہ حکومت کی ذمہ داری ،مادی مصالح انبياء عليھم السالم اور ھمارے نبی اکرم (ص) کا نظريہ خاص طور پر ي

اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے عالوه معنوی مصالح کوپورا کرنا بھی ھے يھاں تک کہ معنوی مصالح کا پورا کرنا 
مادی مصالح پر فوقيت رکھتا ھے اور ان پر مقدم ھے يعنی حکومت کو ايسے قوانين جاری کرنا چاھئے جن کا آخری 

اخالقی اور انسانی مصالح کو تامين (حفاظت) کرنا ھے وھی مسائل جن کو دين انسان کا آخری  ھدف معنوی ، روحی،
ھدف شمار کرتا ھے اور انسانی کمال کو ان سے متعلق گردانتا ھے ، اس دنيا ميں انسان کی خلقت اور اس کے لئے 

کہ انسان اپنے نھائی اور آخری ھدف انتخاب اور آزادی کی طاقت کا ھونا؛ يہ تمام کی تمام چيزيں اسی وجہ سے ھيں 
ھے جيسا کہ الحمد  آج ھمارے اسالمی “قربت خدا ” کو پھچان لے اور اسی پر قدم بڑھائے ان تمام مسائل کا محور
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معاشره ميں سب پر واضح ھے بلکہ ھميشہ مسلمانوں کے درميان يہ بات رائج تھی يھاں تک کہ جو لوگ اس کے 
ليکن پھر بھی اس لفظ سے مانوس ھيں کيونکہ جاھل اور کم پڑھے لکھے افراد بھی جملہ صحيح معنی بھی نھيں جانتے

  کو زبان پر جاری کرتے ھيں۔ “ قربة الی هللا”
اب جبکہ يہ بات معلوم ھوگئی کہ انسان کا آخری ھدف خلقت، قربت خدا ھے تو پھر معاشره ميں ايسے قوانين کا نافذ 

نے ميں مدد کريں اور انسان کی زندگی بھی اسی سمت آگے بڑھے، اور ھونا ضروری ھے جو اس ھدف تک پھچا
انسان کے دوسرے حيوانی پھلو کے دوسرے مسائل اسی صورت ميں مھم ھوسکتے ھيں جب وه مسائل انسان کو 

  معنويات اور قربت خدا کی طرف رشد وترقی کی منزلوں کو طے کرنے ميں مددگار ثابت ھوں۔ 
ی کہ اجتماعی قوانين کو بنانے کا ھدف مادی مصالح کو تامين کرنے کے عالوه معنوی اور جب يہ بات ثابت ھوچک

مصالح کوتامين کرنا بھی ھے تو پھر ظاھراً حکومت کا مقصد بھی مشخص اور معين ھوجاتا ھے اور حکومت کو بھی 
عالوه معنويات کے صرف لوگوں کی جان ومال کی حفاظت ھی کو اپنی ذمہ داری نھيں سمجھنا چاھئے؛ بلکہ ان کے 

رشد کے لئے بھی راه ھموار کرنا نيز اس راه ميں جو چيز مانع اور ضديت رکھتی ھوں ان کو راستہ سے ھٹانا بھی 
حکومت کی ذمہ داری ھوتی ھے، حکومت کو صرف اسی پر اکتفاء نھيں کرنا چاھئے کہ ميننے تو تمھاری روٹی کے 

منيت برقرار کردی ھے،اور بس البتہ يہ ذمہ داری تو سبھی حکومتوں اسباب فراھم کردئے ھيں اور تمھاری جان کی ا
کی ھوتی ھے اور سبھی اس سلسلہ ميں متفق بھی ھيں کہ ھر ايک معاشره ميں؛ چاھے وه اسالمی ھو يا غير اسالمی، 

اکہ الئيک ھو يا غير الئيک اس ميں جو بھی حکومت تشکيل پائے تو اس کے لئے امنيت برقرار کرنا ضروری ھے ت
لوگوں کی جان ومال محفوظ رھے، ليکن اسالمی نقطہ نظر سے حکومت اپنی ذمہ دار ی کو صرف اسی چيز ميں 

محدود نھيں کرسکتی بلکہ اس کو اپناسب سے پھال وظيفہ يہ سمجھنا چاھئے کہ فضائل انسانی ، معنوی واٰلھی رشد کے 
لئے امن وامان اور لوگوں کی جان ومال کی  لئے راستہ ھموار کرے، طبيعی طور پر اس مقصد تک پھونچنے کے

حفاظت کے سلسلہ ميں امنيت برقرار کرنا ضروری ھوتا ھے، البتہ اس امنيت کا برقرار کرنا ايک مقدمہ ھے نہ کہ 
  اصل مقصد نھيں ھے۔ 

ر اصلی دوسرے الفاظ ميں يوں عرض کيا جائے کہ جانی مالی امنيت برقرار کرنا متوسط اھداف ميں ھيں نہ نھائی او 
ھدف، ايک دوسرے طريقہ سے يوں عرض کيا جاسکتا ھے کہ يہ امنيت بلند وعالی ھدف تک پھنچنے کا ايک وسيلہ 
ھے اور وه بلند ھدف معنويات کا رشد ھے پس معاشره ميں وه قوانين نافذ ھوں جو نہ فقط دين سے ضديت نہ رکھتے 

دينی اصول ومبانی سے ھم آھنگ اور موافق ھونا  ھوں اور دين کے مخالف نہ ھوں بلکہ ان کو مکمل طريقہ سے
چاھئے، اورانسان کے معنوی اور اٰلھی رشد ميں معاون ومددگار ، ان کا دين کے مخالف نہ ھونا کافی نھيں ھے بلکہ 

دين کے اھداف ميں مددگار ھونا ضروری ھے، يعنی اسالمی حکومت کا کردار نہ صرف يہ کہ ضد دين نہ ھو بلکہ بے
  دينی ضديت سے مقابلہ کرے اور دينی اھداف ومقاصد کو پايہ تکميل تک پھنچائے۔  دينی اور

لٰھذا اسالمی نقطہ نظر سےحکومت يا قوه مجريہ کا ھدف، صرف جان ومال کی حفاظت کرنا نھيں ھے بلکہ اس سے 
اشره ميں معنوی مھم تر معنوی مسائل پرتوجہ دينا نھايت ھی ضروری ھے، يھاں تک کہ ممکن ھے کہ ايک اسالمی مع

ضرورتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر مادی ضرورتيں تامين نہ ھوں، اور اگر اسالمی احکام جاری 
ھوں تو پھر آئنده ميں لوگوں کی مادی ضرورتيں ديگر حکومتوں سے بھتر طريقہ پر پوری ھوں گی، ليکن اگر فرض 

پورا کرنے سے دين کے ضعيف ھونے کا انديشہ ھو تو پھر کريں کچھ مدت تک لوگوں کی تمام مادی ضرورتوں کو 
ايسے موقع پر ضروری ھے کہ لوگوں کی ان ضرورتوں کو پورا کيا جائے جن سے دين ضعيف نہ ھو، کيونکہ معنوی
مصالح مقدم او راھم ھيں ليکن اس سلسلہ ميں مغربی ممالک کا نقطہ نظر ھمارے نظريہ سے الگ ھے کيونکہ وه لوگ 

مسائل اور مادی اھداف پر توجہ کرتے ھيں اور ان کی حکومت معنوی مصالح کو تامين کرنے کی ذمہ دار  فقط مادی
  نھيں ھوتی۔ 

  "(آزادی خواه)نظام ميں اجتماعی مشکالت کا اثر Liberal۔ ليبرل "4
مسائل پر کبھی کبھی بعض لوگ تحريری يا شفاھی طور پر يہ اعتراض کرتے ھيں کہ مغربی ممالک ميں بھی دينی 

توجہ دی جاتی ھے کہ وه لوگ بھی ايثار وفداکاری کرتے ھيں اور اجتماعی مسائل پر توجہ کرتے ھيں، اگر چہ يہ 
مطلب صحيح ھے اور ھم يہ يقين رکھتے ھيں کہ تمام مغربی لوگ خود پسندنھيں ھيں اور ليبرل نظريہ کے رائج ھونے 

سے متٔاثر ھوں، بلکہ ھماری مراد يہ ھے کہ ليبرل نظريہ اکثر  کا مطلب يہ نھيں ھے کہ تمام مغربی لوگ اس نظريہ
معاشروں پر غالب ھے اور وه لوگ پيش آنے والے بعض مسائل کی بنا پر ايسے کام کرنے پر مجبور ھوجاتے ھيں کہ 
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ے اپنے فلسفہ کے خالف عمل کرتے ھيں يعنی وه تمام لوگ جو ليبرل نظريہ کو قبول رکھتے ھيں اور خود پسند ھوت
ھيں وه بھی ضرورتونکے تحت مجبور ھوتے ھيں تاکہ اجتماعی مسائل پر توجہ کريں اور شورش اور بلوے کے ڈر 

سے کہ کھيں اکثر لوگ قيام نہ کرليں ، لٰھذا محرومين کے حقوق کی رعايت کرتے ھيں عملی طور پر بھت سی 
حاصل کئے گئے ٹيکس وغيره کے " حکومتيں لوگوں سے Democratic" ڈيموکريٹک "Socialisteسوسياليسٹ "

کافی حصہ اجتماعی خدمات پر خرچ کرتے ھيں، جبکہ ان کا مادی فلسفہ اس چيز کی اجازت نھيں ديتا، ليکن اس کام کو
اس وجہ سے کرتے ھيں تاکہ عوام الناس اعتراض نہ کرے، اور امنيت محفوظ رھے اور لوگ قيام وشورش نہ کريں ، 

نہ پڑيں ،پس يہ لوگ اپنی مجبوری کی بنا پر اس طرح کی سھوليات فراھم کرتے ايک دوسرے کی جان کے پيچھے 
  ھيں۔ 

ليبرل نظريہ کيا چاھتا ھے؟ اور اس کے طرفدار کيا کرتے ھيں؟ يہ دونوں الگ الگ باتيں ھيں، اتفاقاً يہ اعتراض تو 
يت نھيں کرنا چاھئے، پس تم لوگخود ان پر(بھی) ھوا ھے کہ تمھارے ليبرالی نظريہ کے تحت تم کو ان مسائل کی رعا

ايسے کام کيونکرتے ھو جس سے محروم طبقے کا فائده ھوتا ھوجيسے عام لوگوں کے لئے بيمہ اسکيم، يا دوسری 
سھيوليا ت کا فراھم کرنا اس سوال کا جواب يہ ھے کہ يہ سب چيزيں اس لئے ھيں تاکہ سرمايہ داروں اور مالدار لوگوں

  خطره ميں نہ پڑجائيں، اور کميونسٹی اور مارکسسٹی انقالب رونما نہ ھوجائيں۔ کا سرمايہ اور پراپرٹی 
يہ نکتہ بھی قابل توجہ ھے کہ مارکسسٹی ممالک ميں مارکسسٹی نظريہ آنے سے پھلے يہ نظريہ مغربی ممالک ميں 

ڈ ميں رھتا تھا شروع ميں اس نامی دانشمند جرمن کا تھا اور انگلين“ مارکس”رائج ھوچکا تھا اور اپنا اثر دکھا چکا تھا 
کے نظريات اور اس کی کتابيں انگلينڈ ميں نشر ھوئيں،چنانچہ انگلينڈ کے سياست مداروں نے اس کی کتابوں کے 
  مطالعہ کے بعد مارکس کے بيان شده خطرات پر توجہ کی اور پھلے ھی سے ان کی روک تھام کا بندو بست کيا۔ 

جو انگلينڈ ميں وجود ميں آئے اور انھوں نے جو محروم اورکم درآمد لوگوں حزب کارگر اور سوسيالسٹی طرز تفکر 
کے لئے کچھ پر وگرام رکھے ان سب کا مقصد مارکسسٹی طرز تفکر سے روک تھام تھا؛کيونکہ پھلے ھی سے يہ 

رنے پر پيشن گوئی کردی گئی تھی کہ سرمايہ داری کی پيشرفت اور ترقی، لوگوں کی اکثريت کو انقالب اور شورش ک
مجبور کرسکتی ھے لٰھذا انگلينڈ ميں مارکسسٹی انقالب کو روکنے کے لئے فقير اور غريب لوگوں پر توجہ کی جانے 

طرز تفکر سے سازگار اور ھم آھنگ نہ تھا،“ کاپيتالسٹی”لگی، اور ان کو اطمينان داليا جانے لگا اگرچہ ان کا يہ رويہ 
فع کے حق مينتھا بھرحال ليبرل نظريہ کا ماحصل يہ ھے کہ حکومت کی ليکن سرمايہ داروں اور مالداروں کے منا

  معنوی امور کے سلسلہ ميں کوئی ذمہ داری نھيں ھے۔ 
ممکن ھے کوئی شخص ھم پر يہ اعتراض کرے کہ مغربی ممالک ميں حکومت گرجاگھروں کے لئے ٹيکس ليتی ھے ،

  ونکر لگايا جاسکتا ھے ؟! تو پھر ان پر دين اور معنويات سے بے توجھی کا الزام کي
تو اس اعتراض کا جواب يہ ھے کہ يہ بھی ليبراليزم کا مقصد نھيں ھے بلکہ يہ کام اس لئے کرتے ھيں تاکہ ديندار 

لوگوں کا دل جيت ليں، اور حکومت بناتے وقت گرجا گھر کی طاقت سے استفاده کريں ھماری بحث تو صرف اس ميں 
  و رمطلب کيا ھے؟ ھے کہ ليبرل طرز تفکر کا مقصد ا

چنانچہ جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ ان کے نظريہ کے مطابق ؛ دينی مصالح کی تامين اور ترويج کرنا حکومت کی 
ذمہ داری کے ذمہ نھيں ھے، اور اگروه حکومتيں بعض مذھبی مصالح پر توجہ کرتی ھيں تو وه اپنے ذاتی فائده کے 

نے کے لئے ھوتا ھے اور وه لوگ دينداروں کے دلوں کو جيتنے کی لئے ھوتا ھے، يہ صرف الکشن ميں کامياب ھو
کوشش کرتے ھيں تاکہ دينداروں کے دلوں کو جيت ليں تاکہ ان کو ووٹ مل جائيں ، کبھی کبھی امريکہ ميں ووٹنگ 
، کے وقت يہ ديکھا جاتا ھے کہ بعض ممبران گرجا گھروں ميں جاتے ھيں تاکہ ان لوگوں کو اپنے سے مانوس کرليں

  البتہ اس کے يہ معنی ھرگز نھيں ھيں کہ وه دين کے طرفدار ھوتے ھيں۔ 

  ۔ ليبرل نظام سے لوگوں کی انسيت کی دليل 5
اسالمی نقطہ نظر سے معنوی مسائل کا تحفظ ھی ، جو دين کے زير سايہ امکان پذير ھوتا ھے وھی اصل اور اولی 

ئج دوسرے نظريات مينمھم ترين نقطہ اختالف ھے، اور ھم اھداف ميں سے ھيں اور يھی اسالمی اور دنيا ميں را
حکومت کے سلسلہ ميں مغربی ممالک کے تابع نھيں ھوسکتے؛ کيونکہ ان کے اور ھمارے درميان حکومت کے اھدف 
کے سلسلہ ميں بنيادی اختالف پايا جاتا ھے اور اگر ھم (حکومت کے) ھدف ھی کو بھول جائيں تو حکومت کا ڈھانچہ، 

  ، ذمہ دارياں اور اختيارات عوض ھوجائيں گے۔ شرائط 
در حقيقت بعض لوگوں کے نظريات ميں انحراف اور شک وشکوک کا ايجاد ھونا يھاں تک کہ جو لوگ خود غرضی 
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کے بھی شکار نہ ھوں ، جيسا کہ بعض انحرافات اور اعتراضات جو کتابوں اور اخباروں ميں بيان ھوتے ھيں ان کی 
انھوں نے اسالمی نظريہ کے تحت حکومت کے قوانين کے اھداف پر توجہ نھيں کی ھے اور نہ اصل وجہ يھی ھے کہ 

ھی اسالمی نظريہ اور دوسرے نظريات کے اختالف پر توجہ کی ھے انھوں نے اصِل اسالم کو تو قبول کرليا ھے واقعاً
کر اور کافر نھيں ھيں؛ ليکن ايسے لوگ خدا کو مانتے ھيں ، نماز پڑھتے ھيں، روزه رکھتے ھيں اور دين کے من

اجتماعی اور سياسی عملی ميدان ميں سو فی صد مغربی ممالک کے تابع ھوجاتے ھيں اور پھر ان کو يہ کوئی فکر 
نھيں ھوتی کہ ان کا يہ طريقہ کار اسالمی نظريہ سے ھم آھنگ بھی ھے يا نھيں؟ اور کھتے ھيں کہ آج کل دنيا ميں يھی

ھی اسی رويہ کو اختيار کريں اور اس کی مخالفت (بھی) نھيں کرسکتے آج کی دنيا کا تمدن ، رويہ رائج ھے لٰھذا ھم ب
  مغربی تمدن ھے، اور ليبرل کلچر حاکم ھے ، لٰھذا ھم اس کی مخالفت نھيں کرسکتے۔!! 

چھ جو ليکن سب سے پھلے ھميں تھيوری اور نظری لحاظ سے يہ سمجھنا چاھئے کہ اسالم کيا کھتا ھے ، کيا وه سب ک
مغربی ممالک ميں ھوتا ھے، اسالم کی نظر ميں آيا وه قابل قبول ھے يا نھيں ؟ دوسرے يہ کہ ھم مقام عمل ميں ديکھيں 
کہ اسالم کے دستور العمل کو رائج کرسکتے ھيں يا نھيں؟ اور اگر بالفرض مقام عمل ميں اسالمی قوانين کو عملی جامہ

پتہ ھونا چاھئے کہ اسالم ؛ ليبرل نظريہ کو قبول نھيں کرتا، لٰھذا ھماری يہ  نھيں پھناسکتے تو کم سے کم ھميں يہ تو
ذمہ داری بنتی ھے کہ غير اسالمی طريقہ کار کو اسالم کا نام نہ ديں ھم شاه کے زمانہ ميں بھی بعض اسالمی طريقہ 

ور اس کے بعض کام دين کار پر عمل نھيں کرسکتے تھے ليکن يہ جانتے تھے کہ شاه کی حکومت اسالمی نھيں ھے، ا
کے مخالف تھے پس اسالم کے احکام کا جاری نہ ھوسکنا اس بات کا سبب قرار نھيں پاسکتا کہ ھم يہ کھنے لگيں کہ 

اسالم بدل گيا ھے، ھم آج بھی بعض موارد ميں اسالم کے قوانين کو جاری کرنے کی طاقت نھيں رکھتے، ليکن ھميں يہ
م ھے جو ھم کرتے ھيں، اسالم کو تو اسی طرح پھنچانيں جيسا وه ھے اور اگر کھنے کا حق نھيں ھے کہ يھی اسال

کسی مقام پر اسالم پر عمل نھيں کرسکتے تو خداوندعالم سے عذر خواھی کريں کہ ھم سے فالں مورد ميں اسالم کے 
اھی کرنا چاھئے احکام پر عمل نھيں ھوا، اور اگر خدا نخواستہ ھماری غلطی ھے تو ھميں ملت اسالمی سے عذر خو

کہ اسالمی قوانين کے نافذ کرنے ميں ھم سے غلطی ھوئی پس ھميں اسالم ميں رّد وبدل اور تغيير کرنے کا کوئی حق 
سال پھلے پيغمبر اکرم (ص) کے ذريعہ ھم  1400نھيں ھے نيز ھميں توجہ رکھنا چاھئے کہ اسالم وھی دين ھے جو 

  تک پھنچا ھے۔ 

  چہ کے سلسلہ ميں ايک طريقہ ۔ اسالمی حکومت کے ڈھان6
مذکوره مطالب کے پيش نظر يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ اسالمی حکومت کا ھدف؛ معاشره ميں اسالمی اور معنوی 

اقدار کو رواج دينا ھے اور اسی کے زير سايہ مادی مصالح کو پورا کرنا ھے، نہ کہ بالعکس(مثالً معنوی اقدار کے 
کرنا)، تو اب ھم کو يہ ديکھنا ضروری کہ اسالمی حکومت کا ڈھانچہ کيسا ھونا چاھئے  زير سايہ مادی مصالح کو پورا

  اور جو افراد حکومت کی باگ ڈور سنبھاليں ان کے شرائط کيا کيا ھيں؟ 
اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ کسی بھی حکومت ميں قوه مجريہ کی اصلی ذمہ داری قوانين کو نافذ کرنا ھے، اس 

فاق رکھتے ھيں؛ اور اسالمی حکومت يعنی وه سسٹم جو اسالمی قوانين نافذ کرنے کا ضامن اور اسی مطلب پر سبھی ات
قانون کے اھداف کو پورا کرناھے تو اب يہ ديکھنا ھے کہ کوئی بھی حکومت ھو ، چاھے مشرقی اور مارکسسٹی 

يں کيا کيا خصوصيات ھونا ضروریحکومت ھو يا مغربی اور ليبرل حکومت يا ديگر حکومتيں، ان کے ذمہ دار افراد م
ھيں؟ اس سوال کے جواب ميں عرض ھے کہ کسی بھی حکومت کے ذمہ دار افراد ميں کم سے کم دو صفات کا ھونا 

  ضروری ھے: 

  ۔قانون کی شناخت: 1
و جو شخص نفوذ قوانين کا ضامن ھونا چاھتا ھے اگر اس کو قانون کا صحيح علم نہ ھو تو پھر وه کس طرح قانون ک

جاری کرسکتا ھے؟ قوانين سے آگاه او رآشنا ھونا حکومتی افراد کی پھلی خصوصيت ھے تاکہ وه اپنی ذمہ داری کو 
صحيح طورسے نبھاسکے، کيونکہ حکومت قوانين کو جاری کرنے کی ضامن ھوتی ھے تو اگر اس کو قوانين اور 

سکتی ھے اس سلسلہ ميں سب سے بھترين طريقہ ديگر پھلٔووں کا صحيح علم نہ ھو تو پھر عملی ميدان ميں غلطی کر
کار يھی ھے کہ جو شخص حکومت ميں سب سے بڑے درجہ پر فائز ھو وه قوانين پر سب سے زياده علم رکھتا ھو اور

  ان کو اچھے طريقہ سے جانتا ھو، تاکہ اس کی غلطی کا احتمال سب سے کم ھو۔ 
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  ۔قوانين کو نافذ کرنے کی طاقت: 2
وانين کو نافذ کرنے کی ذمہ دار ھوتی ھے اس کے پاس اتنی طاقت ھو جس کے ذريعہ مورد نظر وه حکومت جو ق

ملين لوگوں پر بلکہ ايک ارب لوگوں پر (مثالًچين اور ھندوستان) / ۶0قوانين کو نافذ کرسکے، اگر کوئی حکومت 
مقدار ميں قدرت وطاقت کا حکومت کرے اور ان پر احکام اور مقررات کو جاری کرنا چاھے تو اس کے لئے کافی 

ھونا ضروری ھے چنانچہ يہ مسئلہ اتنی اھميت کا حامل ھے کہ آج کی دنيا کے بھت سے فلسفی نظريات ميں حکومت 
کو فلسفہ سياست کے مھم ترين مفاھيم ميں سے ايک مفھوم “ قدرت وطاقت”کو قدرت کے برابر جانتے ھيں اور اسی 
  ھے کہ حکومت کو صاحب قدرت وطاقت ھونا ضروری ھے۔ سمجھتے ھيں بھرحال اس بات پر توجہ ر

کيا ھے؟تو مختصر طور پر يہ سمجھئے کہ قديم زمانہ سے انسانی“ طاقت و قدرت ”ليکن اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ 
معاشره ميں تحويل وتحول کے ساتھ ساتھ قدرت وطاقت کے مختلف معنی کئے جاتے رھے ھيں، چنانچہ ابتدائی اور 

  ) 3ومت (ساده حک
ميں عام طور پرحاکم يا قبيلہ کے سردار ميں جسمانی قدرت شامل ھوتی تھی، کيونکہ اس زمانہ ميں جو شخص حاکم 

ھوتا تھا اس کی جسمانی قدرت دوسروں کی بہ نسبت زياده ھوا کرتی تھی کيونکہ اگر کوئی شخص ايک ھزار افراد پر 
کوئی شخص حاکم کے قوانين کی مخالف کرتا تھا تو اس کو سزا مشتمل خاندان ھے اوراس پر حکومت کرتا تھا، اور 

دينے کے لئے حاکم اپنی جسمانی طاقت سے استفاده کرتا تھا لٰھذا طے يہ ھوا کہ اس زمانہ مينطاقت سے مراد صرف 
  ظاھری اور جسمانی طاقت مراد ھوتی تھی۔ 

ره نے ترقی کی تو اس وقت ايک شخص کی ليکن جب سے انسانی معاشره کے مسائل پيچيده تر ھوتے گئے اور معاش
طاقت نے ايک کميٹی کی صورت اختيار کرلی ؛ يعنی اگر خود حاکم ميں جسمانی طاقت کافی مقدار ميں موجود نہ ھو 
تو اس کے پاس ايسے افراد ھونا چاھئے جو جسمانی اعتبار سے بھت زياده طاقتور اور قوی ھوں اس حاکم کے پاس 

ی تھا ، ليکن اس کے بعد جب علم و دانش نے ترقی کی تو پھر قدرت اپنے ظاھری اور طاقتور لشکر ھونا ضرور
فيزيکی شکل سے نکل کر علمی اور ٹيکنالوجی شکل ميں تبديل ھوگئی يعنی گويا حاکم کے پاس ايسے اسلحے وآالت 

  ھوں جن کے ذريعہ بدنی طاقت کا کام ليا جاسکے۔ 
داره کرنے کے لئے اس کی جسمانی طاقت ھی کافی تھی ليکن جيسے جيسے اگرچہ ايک موقع پر حاکم کو معاشره کا ا

معاشره نے علم وفن ميں ترقی کی اور بھت سے فوجی اسلحہ بنائے تو پھر حکومت کے لئے بھی ضروری ھوگيا کہ 
کا وه بھی فيزيکی ، صنعتی اور ٹکنالوجی خصوصاً فوجی اسلحہ جات کافی مقدار ميں رکھتی ھو، تاکہ خالف ورزی 

سد باب کيا جا سکے، اور اگر کچھ لوگ شورش اور بغاوت کرنا چاھيں تو آسانی سے ان کا سر کچل ديا جائے، يا اگر 
  کچھ لوگ دوسروں کی جان ومال کے لئے خطره بن رھے ھوں تو اپنی طاقت کے ذريعہ ان کو روک سکے۔ 

  ۔ عوام الناس ميں حکومت کی مقبوليت ضروری ھے۔ 7
کے بارے ميں ھم نے آپ کی خدمت ميں عرض کياوه جسمانی اور فيزيکی طاقت ميں منحصر جس طاقت وقدرت 

تھی،جو ابتدائی حکومتوں ميں ھوتی تھی، اس کے بعد پيشرفتہ حکومتوں ميں مورد توجہ ھوتی تھی يھاں تک کہ آج کل 
و بڑھانے ميں لگی ھوئی ھيں اسی معنی ميں استعمال ھوتی ھے ، جيسا کہ ھم ديکھتے ھيں کہ حکومتيں اپنی طاقتوں ک

، ان کی کوشش يہ ھوتی ھے کہ اپنے اسلحہ خانہ کو جديد اور اھم اسلحوں سے بھرليں تاکہ موقع پڑنے پر ان سے کام 
ليا جاسکے ليکن يہ توجہ رھے کہ حکومت کی طاقت اور اس کا اقتدار صرف اسی چيز ميں منحصر نھيں ھے؛ بلکہ 

اقت کو معاشره ميں نفوذ اور لوگوں کی مقبوليت کو پھال درجہ ديا جاتا ھے کيونکہ پيشرفتہ معاشره ميں حکومت کی ط
حکومت اپنے تمام پروگراموں اور اپنی خواھشات کو قوت بازو کے زور پر معاشره ميں نافذ نھيں کرسکتی؛ اصل يہ 

قوانين کے سامنے گردن ھے کہ عوام الناس اپنی خوشی اور رغبت کے ساتھ مقررات اور قوانين کو قبول کريں اور 
جھکائيں لٰھذا طے يہ ھوا کہ جو شخص بھی قوانين کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ٹھھرے يا سب سے اعلٰی درجہ پر فائز ھو 

تو عوام الناس ميں اس کی مقبوليت ضروری ھے، اور ظاھری طاقت اور قوِت بازو کی بنا پر کبھی بھی ايک طوالنی 
  ه سکتی۔ مدت کے لئے حکومت باقی نھيں ر

پس طے يہ ھوا کہ قوانين کا جاری ونافذ کرنے واال طاقتور اور معاشره ميں مقبوليت رکھتا ھو، يھی وجہ ھے کہ 
مديريت ميں بد نظمی سے روک تھام اور معاشره کے فوائد کو نابودی سے بچانے کے لئے حکومت کے ذمہ دار افراد 

انون کے اھداف ومقاصد کو پورا کرسکيں؛ يعنی حقيقت ميں ميں خاص صفات کا ھونا ضروری ھے تاکہ حکومت اور ق
حکومت کے ذمہ دار افراد اور قانون کے نافذ کرنے والے ضامن افراد کے لئے ايک خاص صالحيت کا ھونا ضروری 
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ھے چنانچہ اس بات کو سياست کے فلسفہ ميں مختلف طريقوں سے بيان کيا جاتا ھے جس کو معموالً اجتماعی 
عام مقبوليت سے تعبير کيا جاتا ھے يعنی حکومت عقالئی طريقہ کار کو اپنا ئے اور قوانين کو نافذ مشروعيت اور 

کرنے ميں صحيح طريقہ بروئے کار الئے، اور عوام الناس بھی اس کے لئے قانونی اعتبار کے قائل ھوں قوانين کو 
ھ (تاکہ قوانين کی مخالفت سے روک تھام نافذ کرنے والے ذمہ دار افراد کے لئے صاحب اقتدار ھونے کے ساتھ سات

  ھوسکے) عوام الناس بھی ان کے اعتبار کے قائل ھوں اور حکومت کو انھيں کا حق سمجھے۔ 
قارئين کرام ! خالصہ يہ ھوا کہ اقتدار کی تين قسميں ھيں پھلی اور دوسری قسم دوسرے تمام ھی معاشروں ميں جانی 

ے سلسلہ ميں مختلف قسم کے نظريات اور طريقہ کار پائے جاتے ھيں، ليکن پھچانی ھيں، اگرچہ ان کو جاری کرنے ک
  ھماری نظر ميں جس چيز کی زياده اھميت ھے وھی تيسری قسم کا اقتدار(مقبوليت عام) ھے۔ 

  
  حوالے:

   40نھج البالغہ خطبہ نمبر  1
کل کی سياسی گفتگو اور يونيورسٹی  ")آزادی خواه)نظريہ کی بنياد رکھی جو آجLiberal) اسی شخص نے مغربی ليبرل "2(

  وغيره ميں بيان ھوتی ھے اور کم وبيش سبھی لوگ اس کو قبول کرتے ھيں 
 )مثالً ھزاروں سال قبل تقريباً دنيا بھر ميں قبائلی حکومتيں ھوا کرتی تھيں 3(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  پچيسواں جلسہ

   )2حکومت کی عظيم منصوبہ بندی (

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
ھم نے اس سے قبل بھی يہ بات عرض کی تھی کہ مغربی ممالک کے منحرف اور الحادی نظريات کا ذھن اور اسالمی 

اعتقادات پر اثر انداز ھونا، اسی طرح مغربی ممالک کے پٹھٔووں ، غالموں وغيره کی اسالمی معاشره اور دينی اعتقادات 
شده کوششيں کرنا، نيز اسالم کی اصل ثقافت اور کلچر ميں ميں شک وترديد ايجاد کرنے کے لئے بھر پور اور حساب 

سياسی اور ثقافتی مشکالت کا ايجاد کرنا، يہ تمام چيزيں اس بات کا تقاضا کرتی ھيں کہ اسالم کے مفکرين اور اسالم کے 
احساس ھو اور  محافظ افراد جو کہ اسالم کی گھری معلومات اور وسيع ثقافت سے واقف بھی ھوں ان کو اپنی ذمہ داری کا

وغيره کو ساده اور روان الفاظ “ اسالمی سياسی نظريھ” اس سلسلہ ميں اساسی ، بنيادی اور مفيد گفتگو کا آغاز کريں منجملھ
ميں اسالمی معاشره کے سامنے پيش کريں، جو علی القاعده تخصصی، فنی اور اکيڈميک طريقہ پر يونيورسٹيونميں بيان 

  ھوتی ھے۔ 
اشره کو اسالم کی ھميشگی ثقافت ، کلچراور عظيم ميراث کا پاس ولحاظ رکھنا ضروری ھے تاکہ اس وقت ھمارے مع

دشمنان اسالم کےثقافتی حملوں کا مقابلہ کيا جاسکے، اور ان چيزوں کو اپنی آئنده نسل ميں صحيح وسالم چھوڑ کر جائے، 
ذا اس ھدف تک پھنچنے کے لئے علمی اور جواسالمی اور انقالبی اھداف کے لئے بھت ھی زياده ضرورت مند ھيں لھٰ 

باريک مسائل کو آسان زبان ميں پيش کرنے کی ضرورت ھے تاکہ اکثر عوام الناس اس کو سمجھ کر ھضم بھی کرسکے، 
  اور ان کو علمی اور مشکل اصطالحات ميں پھنسنے سے نجات بھی مل جائے۔ 

کے تحت دو حصوں “ اسالمی سياسی نظريھ”ح کے مسائل چنانچہ ھم نے مذکوره ھدف کے پيش نظر يہ طے کيا کہ اس طر
ميں بحث کريں جس کا پھال حصہ مکمل ھو چکا ھے ، جس ميں يہ بيان کيا گيا کہ انسانی معاشره کے لئے قانون کی 

کی ضرورت ھے اور يہ بھی بيان کيا گيا کہ اسالمی نقطہ نظر سے قانون کا بنانے واال صرف خدا يا وه افراد جو خداوندعالم
طرف سے اذن يافتہ اور قانون گذاری کی کافی ووافی صالحيت رکھتے ھوں چنانچہ اس سلسلہ ميں بحث ھوچکی ھے ، 

  ضمناً اس سلسلہ ميں ھوئے اعتراضات کے بھی جلسونکے لحاظ سے جوابات دئے گئے۔ 
يں حکومت بمعنی عاماور ھماری بحث کا دوسرا حصہ حکومت بمعنی خاص کے سلسلہ ميں ھے ، در حقيقت پھلے حصے م
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(جس ميں قوه مقننہ (پارليمنٹ ) بھی شامل تھی) کے بارے ميں گفتگو ھوئی جس کے تحت قانون اور قانون گذاری کے 
  سلسلہ مينبحث ھوئی ليکن اس وقت ھماری بحث حکومت بمعنی خاص؛ يعنی قوه مجريہ کے بارے ميں ھے۔ 

  ضرورت ھے۔ ۔ حکومت، انسانی معاشره کی دائمی اور ھميشگی 2
حکومت کی مختلف شکل وصورت اور ڈھانچوں کو چھوڑتے ھوئے (کيونکہ اس کی بحث اپنی جگہ ھوگی) جيسا کہ ھم نے
پھلے جلسہ ميں بھی اشاره کيا ؛ تمام سياسی صاحب نظر افراد، معاشره کے لئے حکومت پر اتفاق رائے رکھتے ھوئے اس 

" (مفسده جويان) معاشره کے لئے حکومت کے قائل نھيں ھيں، Anarchiste“ "آنارشيسٹ”کو ضروری مانتے ھيں صرف 
يونانی قديم فلسفہ کے زمانہ ميں اس گروه کے طرفدار پائے جاتے تھے، جن کا عقيده يہ تھا کہ اگر عوام الناس قوانين کو 

  پھچانے اور اخالقی عھد پر عمل کريں تو پھر ان کوحکومت کی کوئی ضرورت نھيں ھے۔ 
يہ ھے کہ يہ تھيوری کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ عملی نھيں ھوئی جبکہ اس کے مقابلہ ميں عملی طور ليکن حقيقت 

  پر تمام معاشروں ميں حکومت کی ضرورت کا احساس ھوا ، اور يہ احساس اسی طرح سے آج تک باقی ھے۔ 
و بعض مغالطونکے جال ميں ھم اپنے بھائيوں کے لئے حکومت کی ضرورت کے نظريہ کو مزيد روشن کرنے اور ان ک

پھنسنے سے بچانے کے لئے عرض کرتے ھينکہ مذکوره نظريہ پر سب کا اتفاق ھے اور انسانی معاشره کی واقعيات کی 
شناخت پر مبنی ھے، اس کی وضاحت يہ ھے کہ اگر کوئی شخص مخلوقات ، روحيات، معاشره کے نشيب وفراز اور 

ره ميں اس چيز پر تجزيہ وتحليل کرے اور انسانوں کو بالکل فرشتوں جيسا تصور واقعيت سے آنکھيں بند کرکے ايک بند کم
کرے جو خير خواھی اور فضائل کے حصول ميں لگے ھوئے ھيں اور پاک وپاکيزه خصلت وعادت کے مالک ھيں اس کی 

ھوجائيں کہ اپنے اخالقی نظر ميں اگر تعليم کا نظام اور صحيح تربيت عام ھوجائے اور عوام الناس تربيتی لحاظ سے مودب 
خواھشکے تحت قانون کے سلسلے ميں عھد کريں اور اس پر عمل کريں اور( کبھی بھی ) مخالفت نہ کريں ، اسی طرح اگر 

صحيح قوانين اور معاشره يا شخص کے فوائد ، نيز قانون شکنی کے مفاسد ونقصانات عوام الناس کے لئے بيان ھوجائيں، 
نتخاب ان کے اوپر چھوڑديا جائے تو پھر کوئی بھی شخص قانون کی مخالفت نھيں کرے گا بلکہ اور پھر صحيح راستہ کا ا

قوانين کے مطابق عمل کرے گا بالکل اسی شخص کی طرح جس کو يہ معلوم ھو کہ اس کھانے ميں زھر مال ھوا ھے تو وه 
ان کے مفاد ميں ھوں اور وه کام جو ان اس کھانے کو نھيں کھائے گا، اسی طرح عوام الناس بھی ايسے کام کريں گے جو 

کے يا معاشره کے لئے نقصان ده ھوں گے ان کو انجام نھيں ديں گے لٰھذا حکومت اور قوانين کو تحميل کرنے کی کوئی 
  ضرورت نھيں ھے۔!! 

معاشرتی  قارئين کرام ! مذکوره نظريہ ايک خيالی پالؤ کے عالوه اور کچھ نھيں ھے کيونکہ جو لوگ انسانی زندگی اور
زندگی کی واقعيات سے با خبر ھيں يا وه افراد جو تاريخ بشريت اور گذشتہ معاشروں کی تاريخ سے مطلع ھيں، ھر گز يہ 
احتمال نھيں دے سکتے کہ کم سے کم آئنده نزديک ميں اس طرح کا ماحول پيدا ھوجائے گا کہ لوگوں کے درميان اخالقی 

لوگ آٹوميٹک طريقہ پر نيک کام کرتے ھوئے نظر آنے لگيں، اور ان کو برے  اقدار کے رائج اورپھيلنے کے بعد تمام
کاموں کی ھوا تک نہ لگے، کوئی بھی جھوٹ نہ بولے، خيانت نہ کرے، لوگوں کے مال اور ناموس (عورتوں) کی طرف 

لسلہ ميں کوئی ملک بری نظر نہ اٹھائے، لوگوں کے حقوق پر تجاوز اور ظلم نہ کرے اسی طرح بين االقوامی مسائل کے س
  اپنے پڑوسی ملک پر ظلم نہ کرے!! 

  ۔ حکومت کی ضرورت پر اسالم اور قرآن کا نظريہ 3
اسالم نے بھی بغير حکومت کے معاشره کو( کہ اس کی صحيح تربيت ھوجائے نيز مصالح ومفاسد اور قوانين کے آشنائی 

، اسی وجہ سے حضرت آدم عليہ السالم کی خلقت سے ھونا کافی ھے) ايک خيال خام اور حقيقت سے دور بيان کيا ھے
متعلق آيات ميں ، خلقت انسان کو اس طرح بيان کيا ھے کہ انسان کے نقاط ضعف اور اس ميں خطا ولغزش کا امکان ظاھر 

  ھوتا ھے: 
َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَک َونُقَدُِّس ( َوٕاِْذ قَاَل َربَُّک لِْلَمالَئَِکِة ٕاِنِّی َجاِعٌل فِی ااْلَْٔرِض َخلِيفَةً قَالُوا ٔاَتَجْ  َعُل فِيھا َمْن يُْفِسُد فِيھا َويَْسفُِک الدِّ

  ) 1لََک قَاَل ٕاِنِّی ٔاَْعلَُم َما الَتَْعلَُموَن)(
راے رسول! اس وقت کو ياد کروجب تمھارے پروردگار نے مالئکہ سے کھا کہ ميں زمين ميں اپنا خليفہ بنانے واال ھوں او”

انھوں نے کھا کہ کيا اسے بنائے گا جو زمين پر فساد برپا کرے اور خونريزی کرے جب کہ ھم تيری تسبيح اور تقديس 
جس وقت فرشتوں نے انسان کے بارے ميں اجتماعی “ کرتے ھيں تو ارشاد ھوا کہ ميں وه جانتا ھوں جو تم نھيں جانتے ھو۔

ندعالم نے اس کا انکار نھيں کيا بلکہ ان کے جواب ميں انسانی خلقت کی فساد اور خونريزی کے بارے ميں خبر دی تو خداو
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  حکمت کی طرف اشاره کيا جس سے فرشتہ باخبر نھيں تھے۔ 
  اسی طرح دوسری آيات ميں انسان کی بعض کمزوری کی طرف اشاره کيا ھے، منجملہ يہ آيات: 

نَساَن ُخلَِق ھلُوًعا ٕاَِذا َمسَّہ الشَّ 1   ) 2رُّ َجُزوًعا َوٕاَِذا َمسَّہ اْلَخْيُر َمنُوًعا۔)(۔ (ٕاِنَّ ااْلِٕ
بيشک انسان بڑ ا اللچی پيدا ھواھے جب اسے تکليف چھو بھی گئی تو گھبراگيا اور جب اسے ذرا فراخی حاصل ھوئی تو ”

  “ بخيل بن بيٹھا
ْنَساَن لَظَلُْوٌم َکفَّاٌر )(2   ( 3۔(اِنَّ ااْلِ
  “ رنے واال ھے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار ک”

کے نام سے پھچنوايا ھے جو مبالغہ کا “ ظلوم”واقعاً يہ نکتہ قابل توجہ ھے کہ مذکوره آيت ميں خداوندعالم نے انسان کو 
صيغہ ھے اور بھت ظلم کرنے والے کے معنی ميں ھے اور انسان کو اس نام سے ياد کرنے کا مطلب يہ ھے کہ اس کے 

قدر ھے کہ اس کو فراموش نھيں کيا جاسکتا اور ھميشہ انسانی معاشره ظلم اور ناشکری اندر ظلم، سرکشی اور ناشکری اس
سے بھرا ھوا ملے گا، تو پھر يہ نظريہ قابل قبول نھيں ھے کہ تعليم وتربيت اور لوگوں کو وعظ ونصيحت کے ذريعہ ايک 

کردارھو، اور کوئی ايک انسان بھی قوانين اور ايسا معاشره تشکيل ديا جاسکتا ھے جس ميں تمام افراد کا اچھا اور پسنديده 
اخالقی اقدار سے سرپيچی نھيں کرے گا، اور اس صورت ميں حکومت اور طاقت کی کوئی ضرورت نھيں ھے۔ جيسا کہ 

قرآن مجيد بھی اس نظريہ کا مخالف ھے، جبکہ موجوده حقائق نے بھی يہ بات واضح کردی کہ انسانی معاشره ميں مختلف 
بنا پر ھميشہ جرائم اور مخالفت رھی ھے البتہ بعض افراد نے جرائم کے اسباب اور جرائم کی وجوھات کے وجوھات کی 

بارے ميں پتہ لگايا ھے اور جھل ونادانی اور وراثتی عوامل وغيره کی طرف اشاره کيا ھے ، ليکن اس وقت ھم اس کو بيان 
انوں کے درميان قانون کی مخالفت اور جرائم اور گناه کا ارتکاب نھيں کرنا چاھتے ، ھم تو يہ بيان کرنا چاھتے ھيں کہ انس

  ھميشہ رھا ھے جس کے پيش نظر آسانی کے ساتھ يہ پيشن گوئی بھی کی جاسکتی ھے کہ آئنده بھی ايسا ھی رھے گا۔ 
هللا تعالٰی  ھمارا عقيده يہ ھے کہ خداوندعالم کے لطف وکرم سے ايک ايسا زمانہ بھی آئے گا جب حضرت امام زمانہ عجل

فرجہ الشريف کے ھاتھوں ايک اسالمی نمونہ معاشره تشکيل پائے گا ليکن پھر بھی اس بات پر توجہ رھے کہ اس زمانہ ميں
بھی قوانين کی مخالفت اور گناه انجام دئے جائيں گے، اس کے عالوه وه معاشره بھی ھميشہ نھيں رھے گا يھاں تک کہ بعض

کہ حضرت ولی عصر امام زمانہ (ع) کی مخالفت ميں قيام کيا جائے گا اور آپ (ع) کو شھيد روايات ميں يہ بھی ملتا ھے 
  کرديا جائے گا۔ 

پس ھميں اس چيز کی توقع نھيں رکھنا چاھئے کہ حضرت امام مھدی (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کے زمانہ حکومت ميں 
نافرمانی سے بالکل پاک وپاکيزه ھوگا البتہ امام عليہ السالم کی  ايک نمونہ اور مطلوب معاشره تشکيل پائے گا جو گناه اور

حکومت اور طاقت کا استعمال اس طريقہ سے ھوگا کہ اس ميں کسی طرح کے ظلم و جور کو بغير جواب دئے نھيں چھوڑا 
ے، ليکن بالکل ھی ان جائے گا نيز اس زمانہ ميں عدالت عام ھوجائے گی، اسی بنا پر معاشره ميں جرائم وگناه کم ھوجائيں گ

کا خاتمہ نھيں ھوگا؛ کيونکہ انسان فرشتوں کی طرح نھيں بن سکتا، اور اس کی فطرت انسانی رھے گی، اس ميں گناه و 
  عصيان اور جرائم کے امکانات پائے جائيں گے۔ 

ھر کے ايک کونےلٰھذا طے يہ ھوگيا کہ ان تمام حقائق کے پيش نظر حکومت کا ھونا ضروری ھے ليکن اگر کوئی شخص گ
ميں بيٹہ کر اپنے محدود ذھن ميں اس طرح کے معاشره کا تصور کرے کہ اخالقی اور تربيتی ترقی کے بعد ايک ايسا 

معاشره پيدا ھوجائے جس ميں کسی بھی طرح کا کوئی ظلم وفساد نہ ھو تو يہ بات حقيقت جامعہ سے بھت دور ھے واقعاً 
ے کاموں کا مشاھده کرے کہ کس طريقہ سے نيکيوں اور اچھائيونکے ھوتے ھوئے عوام الناس کے درميان جائے اور ان ک

بھی گناه وانحراف کا شکار ھوجاتے ھيں کيونکہ جو لوگ اخالقی مسائل کو اھميت نھيں ديتے ان کی بات تو الگ ھے جو 
ہ بات ظاھر ھے کہ جرائم افراد نيک اور اچھے ھوتے ھيں ان سے بھی کبھی کبھی گناه اور مخالفت ھوجاتی ھے تو پھر ي

) کا نفوذ ضروری ھے، کيونکہ جب معاشره ميں 4اور تخلفات کی روک تھام کے لئے معاشره مينمناسب اور شائستہ قوانين (
قوانين نافذ ھونے کے لئے بنائے گئے ھيں تو پھر ان کو نافذ کرنے والے ضامن کی ضرورت ھے حکومت کے وجود کے 

دليل ؛ معاشره ميں مختلف طريقوں سے قوانين کو نفوذ کرنے کی ضمانت ھے، اور اسی چيزلئے سب سے عمده اور بھترين 
کو ھم بيان کرنا چاھتے ھيں ، انشاء هللا ھم اپنی آئنده بحث ميں حکومت يا حکومتی شعبہ جات وغيره کی ذمہ داريوں اور اس 

  کے اختيارات کی بحث کريں گے 

  طاقت و قدرت کی ضرورت 4
! قانون بغير متولی کے نہ رھے اور ان کی تعطيل نہ ھوجائے اور جرائم وخالف کاريوں کی روک تھام کی  قارئين کرام
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جاسکے ، اسی طرح معاشره کے امن وامان کو خطره ميں ڈالنے کی سازشوں کا سد باب کيا جاسکے اور اسی طرح ملک 
ام چيزوں کے لئے ايک طاقتور حکومت کا ھونا اور اسالمی معاشره پرخارجی دشمنوں کے ھجوم کوروکا جاسکے تو ان تم

ضروری ھے ، تاکہ قوانين کو جاری کرنے ، ديگر امور کی تشريح، عقائد اوراقدارکی حفاظت کرنے اسی طرح معاشره کی 
“ مفھوِم قدرت”اندورنی اور بيرونی امنيت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کو نبھا سکے اسی وجہ سے سياسی فلسفہ ميں 

سے تعبير “ علم قدرت”کو “ سياست”بنيادی مفھوم قرار ديا گيا ھے يھاں تک ان لوگوں کے نزديک بھی جنھوں نے کو ايک 
کيا ھے۔ اب جبکہ حکومت اور قوه مجريہ کا وجود ثابت ھوگيا اور يہ بھی بيان ھوگيا کہ حکومت کا صاحب اقتدار اور 

کا سرچشمہ کيا ھے؟ اور کس بنياد پر حکومت کے عھده صاحب طاقت ھونا ضروری ھے، يہ سوال پيش آتا ھے کہ قدرت 
دار قدرت اور اقتدار رکھتے ھوں تاکہ جرائم سے روک تھام اور قوانين کو نافذ کرنے کے ذمہ داری کو پورا کرسکيں؟ 
 چنانچہ فلسفہ سياست کے بارے ميں بھت زياده فنّی اور خاص بحثيں ھوئی ھيں ليکن ھم اختصار کو مدنظر رکھتے ھوئے

  اس کو روان اور ساده زبان ميں عرض کرتے ھيں۔ 
انسانی معاشره ميں ھميشہ سے بعض افراد بعض وجوھات کی بنا پر مثل کم عقلی،(ادواری) جنون، بری تربيت يا اسی طرح 
کی دوسری چيزوں کی بنا پر جرائم کے مرتکب ھوتے رھے ھيں،مثالً کسی جگہ آگ لگادےتے ھيں ، چاقو يا روالور کے 

عہ کسی بے گناه انسان پر حملہ آور ھوجاتے ھيں اسی طرح دوسرے جرائم کے مرتکب ھوتے ھيں کہ الحمد  ھمارے ذري
ملک مينجرائم کی تعداد کم ھے ليکن آج کے ترقی يافتہ ممالک (يورپ اور امريکہ وغيرھ) ميں جرائم کی تعداد کھيں زياده 

ملی تھی کہ کسی ايک ملک کے پائے تخت ميں ھر ايک منٹ ميں  ھے؛ جيسا کہ بعض معتبر اخباروں کے ذريعہ يہ خبر
)اور يہ رپورٹ ان 5کئی قتل ھوتے ھيں يا ايک دوسرے ملک کی پائے تخت ميں ھر آدھے منٹ ميں ايک قتل ھوتا ھے (

/ ملين افراد والے ملک مينکبھی کوئی قتل 60ملکوں کے سرکاری اخباروں کے ذريعہ نشر ھوتی ھے، در اگر ھمارے 
  ھوجاتا ھے تو ھميں تعجب ھوتا ھے کہ کيوں ھمارے اسالمی ملک ميں ايک ايسا حادثہ پيش آيا!! 

خالصہ يہ کہ اس طرح کے جرائم اور خالف ورزيوں سے مقابلہ کرنے کے لئے حکومت ظاھری اور مادی طاقت رکھتی 
ے يا کسی جگہ پر چوری ھوتی ھے ياھو جس وقت کسی بے گناه انسان پر ظلم وستم ھو، يا کسی پرشدت سے تجاوز ھوتا ھ

ڈاکاپڑتا ھے، تو ايسے مقامات پر حکومت کے بعض افراد (پوليس) اپنی بھر پور طاقت کے ذريعہ ان جرائم کا مقابلہ کريں 
  تاکہ قوانين کے نفاذ کی ضمانت ھوسکے۔ 

ے مقابلہ کرنے کے لئے پھلی قارئين کرام ! قوانين کو جاری کرنے اور ان کی ضمانت کے امکان کے لئے نيز مجرموں س
شرط ظاھری ، ماّدی اور جسمانی طاقت کا ھونا ضروری ھے اگرچہ ٹکنالوجی کی ترقی کے ساتھ اسلحہ وغيره ميں بھی 

ترقی ھوئی ھے جن کی وجہ سے مجرموں کے ھاتھوں ميں نئے نئے قسم کے اسلحے ھوتے ھيں، اسی طرح ادھر حکومت 
ے الکٹرانک مشينيں ايجاد کرلی ھيں، ليکن پھربھی ان قوانين کو جاری کرنے والے نے بھی مجرموں کو سزا دينے کے لئ

کے لئے جسمانی طاقت سے بھره مند ھونا ضروری ھے چنانچہ اسی ضرورت کے تحت تمام حکومتوں کے پاس چاھے 
ے مقابلہ نيز اندرونی امنيت چھوٹی ھوں يا بڑی، ترقی يافتہ ھوں يا غير ترقی يافتھ؛ تمام کی تمام ان جرائم اور ظلم وستم س

کی برقراری کے لئے پوليس کا انتظام کرتی ھے اور ان کو اپنے حساب وکتاب سے اسلحہ وغيره ديتی ھے اور حکومت 
جتنی چھوٹی ھوگی اس کے پاس اسلحہ وغيره ساده اور کمتر ھوگا اور اگر حکومت بڑی، ترقی يافتہ اور پيچيده تر ھوگی 

  س بھی جديد طريقہ اور ترقی يافتہ اسلحوں سے ليس ھوگی۔ اسی حساب سے اس کی پولي
اس بنا پر ھر ملک کی پوليس کا مختلف قسم کے تمام تر اسلحوں سے ليس ھونا ضروری ھے، اور يہ اس بات کی دليل ھے 

ھريہ ( کہ حکومت بغير قدرت کے عملی طور پر قوانين کو نافذ نھيں کرسکتی لٰھذا طے يہ ھوا کہ ھر معاشره ميں قوه ق
پوليس ) کا ھونا ضروری ھے تاکہ جرائم پيشہ لوگ اس سے ڈريں اور جرائم کے قريب نہ جائيں اور اگر جرائم کے مرتکب

  ھوگئے ھيں تو ان کو سزا مل سکے۔ 

  ۔ مديروں ميں تقوٰی اور اخالقی صالحيت ھونا ضروری ھے 5
کہ قوانين کو نافذ کرنے، امن وامان کو باقی رکھنے،جرائم اور قارئين کرام ! اب تک کی باتوں سے يہ اندازه لگانا آسان ھے 

دوسروں کے حقوق پر تجاوز سے روک تھام کے لئے حکومت کے پاس سبھی طرح کی طاقت کا ھونا ضروری ھے ليکن 
يہ بھی توجہ رکھنا ضروری ھے کہ اس عھده کی حفاظت اور قوانين کو نافذ کرنے اور اس کی ضمانت کے لئے صرف 

ی اور اسلحہ کی طاقت اور ماّدی مھارتيں کافی نھيں ھيں بلکہ وه شخص جو قوانين جاری کرنے کے لئے منتخب ھو جسمان
اوراس ھدف کی خاطر ضروری امکانات اور اسلحہ جات اس کے اختيار ميں دئے جائيں تو اس کو صاحب تقوٰی اور اخالقی

نہ ھو تو جو طاقت اس کے اختيار ميں دی گئی ھے نہ  صالحيت کا مالک ھونا چاھئے، کيونکہ اگر کوئی صاحب تقویٰ 
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صرف يہ کہ فائده نھيں دے گی بلکہ اس سے معاشره کا نقصان ھوگااور معاشره کے لئے بھت سی مشکالت پيدا ھوسکتی 
اهھيں، کيونکہ وه اس طاقت اور قدرت سے سوء استفاده کرے گا اسالمی انقالب کی کاميابی سے پھلے اور ملت ايران کے ش
سے مقابلہ کے دوران حضرت امام خمينی ( رحمةهللا عليھ) نے ايک بيان ميں فرماياجس کا مضمون يہ ھے کہ اسلحہ نيک 
اور شائستہ افراد کے ھاتھوں ميں ديا جائے، تاکہ شاه سے مقابلہ کے دوران ، ان کا ھدف عوام الناس کے حقوق دالنا اور 

يہ کہ وه صرف قدرت پر قبضہ کرنا چاھيں؛ ليکن اگر اسلحہ غير شائستہ لوگوں  اسالم کی حاکميت کو برقرار رکھنا ھو، نہ
کے ھاتھوں ميں چال گيا، تو در حقيقت يہ قدرت ؛ طاقتور شيطان کے ھاتھوں ميں چلی گئی ھے کہ جس کا نتيجہ معاشره ميں

  فتنہ وفساد اور تباھی کے عالوه اور کچھ نھيں ھوگا۔ 
اھری قدرت معاشره کے منافع ومصالح کی ضامن نھيں ھوسکتی ، بلکہ جو شخص قوانين خالصہ گفتگو يہ ھے کہ صرف ظ

کو جاری کرے اور قدرت کو اپنے ھاتھوں مينلے تو اس ميں ماّدی اور ظاھری مھارت کے عالوه تقوٰی اور اخالقی 
کے ساتھ ، نيز ان شائستگی کا ھونا ضروری ھے پس اس صورت ميں حکومت اپنے تمام تر امکانات اور طاقت وقدرت 

امکانات سے صحيح طريقہ سے استفاده کرنے کی صالحيت رکھتے ھوئے معاشره کی اصالح کے لئے صحيح رجحان کے 
تحت اپنی پوری طاقت صرف کردے، اور ميدان عمل ميں ھوٰی وھوس اور ذاتی مفاد کا شکار نہ ھو ليکن اگر کوئی شخص 

و ،اور اس کے ھاتہ طاقت اور ماّدی امکانات آجائيں تو اس کو غرور ھوجاتا تقوٰی اور اخالقی صالحيت سے بھره مند نہ ھ
ھے اور ھوٰی وھوس، شيطانی خواھشات اور جاه طلبی وغيره کے لئے اس قدرت کو استعمال کرنے لگتا ھے ، جس کے 

ں کرپاتا اس نتيجہ مينصحيح راستے سے منحرف ھوجاتا ھے اور معاشره ميں تباھی وبربادی کے عالوه کچھ اور نھي
صورت ميں معاشره ميناس کا نقصان اور ضرر عام تباه کار سے زياده ھوتا ھے؛ جيسا کہ فاسد بادشاه جس ظلم وبربريت 

  کے مرتکب ھوتے ھيناس کا دوسرے جرائم سے مقائسہ اور مقابلہ نھيں کيا جاسکتا۔ 
بحد کافی شناخت رکھتا ھو؛ کيونکہ حکومت قانون کوالبتہ قانون کا جاری کرنے واال ، قانون اور اس کے مختلف پھلٔووں کی 

جاری کرنے کے لئے ھوتی ھے اور حکومتی افراد جس عھده پر بھی ھوں ؛ قانون کے مجری ھونے کے ناطے قانون سے 
بحد کافی آگاھی رکھتے ھوں ورنہ تو اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے قانون کی خالف ورزی نہ کرنا چاھے اور قانون پر

نے کا مصمم اراده رکھتا ھو، ليکن چونکہ قانون سے صحيح طريقہ سے آشنا نھيں ھے مقام عمل ميں غلطی کا عمل کر
امکان پايا جاتا ھے، اسی طرح قانون کو اس کے مصداق پر تطبيق کرنے پر بھی قادر نھيں ھوسکتا، درحاليکہ ايسا شخص 

د ھوتا ھے ليکن چونکہ قانون کے بارے ميں علم نھيں رکھتابری نيت بھی نھيں رکھتا اور اخالقی صالحيت سے بھی بھره من
اور قانون سے صحيح نتيجہ بھی نھيں نکال سکتا جس کے نتيجہ ميں منحرف ھوجائے گااور غلط راستہ پر چل پڑے گا اور 

  عملی ميدان ميں معاشره کے منافع کو پامال کردے گا۔ 
ے ،وه قانون جاری کرنے کی قدرت بھی رکھتا ھو اور تقوٰی و اخالقی بنا برين مجری قانون کو قانون سے ٓاشنا ھونا چاھئ

صالحيت بھی رکھتا ھو۔البتہ متون دينی ميں فقيہ کے لئے يہ تين شرطيں قانون جاری کرنے کی قدرت اور مديريت بيان کی 
ے ھيں چونکہ ھم گئی ھيں ،ليکن ان تينوں کلی شرطوں کے بھت سے اجزاء ھيں کہ ھم اس وقت ان کوبيان نھيں کر رھ

  کليات بيان کر رھے ھيں جزئيات نھيں ۔ 

  ۔ فلسفہ سياست ميں حکومت کی مشروعيت 6
قارئين کرام ! اس سلسلہ ميں ايک بحث کا بيان کرنا مقصود ھے جيسا کہ گذشتہ جلسہ ميں بھی اس چيز کی طرف اشاره کيا 

کے قانونی ھونے کا معيار ومالک کيا ھے؟ لٰھذا  گيا ھے، اور وه يہ ھے کہ حکومت کی مشروعيت (حق حکومت)اور اس
اس چيز کی تحقيق اورجائزه لينا ضروری ھے کہ کن معيار کے تحت ايک ملت کی حکومت کو کسی شخص يا کسی پارٹی 
کے سپرد کی جاسکتی ھے تاکہ وه قدرت سے استفاده کرسکے واقعاً يہ بحث فلسفہ سياست کی ايک اصل اور بنيادی بحث 

کو مختلف نظريات کی بنا پر مختلف طريقہ سے مورد بررسی وتحقيق قرار ديا گيا ھے اور اس کو بيان کرنے  ھے اور اس
کے نام سے موجود ھے جسے “ قدرت اجتماعی”کے لئے بھی مختلف تعبيريں پيش کی گئی ھيں ان ميں سے ايک تعبير 
مانی اور مديريت کی قدرت کے عالوه ايک دوسری عوام الناس تسليم نھيں کرتی،يعنی حکومتی افراد کے اندر ماّدی وجس

کھا جاتا ھے اب سوال يہ ھوتا ھے کہ حکومت قدرت اجتماعی کی مشروعيت اور “ قدرت اجتماعی”قدرت بھی ھو جس کو 
قانون کو جاری کرنے کا حق کھاں سے حاصل کرتی ھے؟ ايک چہ کروڑافراد کی آبادی ميں بھت اھم شخصيات ، ماھر 

ستہ افراد ھوتے ھيں، ان ميں سے کس طرح ايک شخص حکومت کی لگام کو ھاتہ ميں لے سکتا ھے؟ کون اسافراد اور شائ
قدرت کو اس کے حوالہ کرتا ھے؟ بنيادی طور پر حکومت اور اس کے ذمہ دار افراد کی مشروعيت(اور جواز حکومت) 

  کھاں سے آتی ھے؟ 
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ھيں، ليکن آج کی دنيا ميں رائج اور متفق عليہ جواب يہ ھے  اس سلسلہ ميں مختلف صاحب نظروں نے مختلف جوابات دئے
کہ حکومت يا رئيس حکومت کو يہ طاقت عوام الناس ديتی ھے گويا يہ قدرت عوام الناس کے اراده ومرضی سے کسی کو 
دی جاتی ھے، اور اگر کوئی شخص اس قدرت پر کسی دوسرے راستہ سے قابض ھوجاتا ھے وه قدرت مشروعيت نھيں 

تی اس قدرت کو کسی شخص کے لئے اپنے آباء واجداد سے ارث ميں لينا ممکن نھيں ھے؛ جيسا کھ(انقالب سے پھلے) رکھ
شاه کی حکومت کا يہ نظريہ تھا کہ قدرت اور حکومت ميراثی ھے مثالً جب کوئی سلطان اس دنيا سے جائے تو اس کا بيٹا 

ام الناس کا کوئی کردار نہ ھو اگرچہ حکومت کا يہ طريقہ آج ميراث کے عنوان سے اس پر قابض ھوجائے اور اس ميں عو
بھی بعض ملکوں ميں رائج ھے، ليکن آج کی دنيا ميں موجود کلچر اس سسٹم کو قبول نھيں کرتااور يہ تھيوری عام لوگوں 

صالحيت رکھتا کی نظر ميں قابل قبول نھيں ھے، اور ايسا نھيں ھے کہ اگر کوئی شخص عوام الناس پر حکومت کی بھترين 
ھے تو اس کا بيٹا بھی وھی صالحيت اور شائستگی رکھتا ھو اس کے عالوه عوام الناس اس طريقہ کار کو اچھا نھيں 

سمجھتی، بلکہ اس کے خالف ديکھنے ميں آيا ھے اور بھت سے ايسے مورد ديکھے گئے ھيں جن ميں ميراثی حاکم سے 
  بھتر اور مناسب افراد موجود ھو جاتے ھيں۔ 

  
   قارئين کرام !

چونکہ بادشاھت اور سلطنت کا سسٹم آج کے زمانہ ميں قابل قبول نھيں ھے اور اس کی مخالفت بھی ھوتی رھی ھے، 
کيونکہ بعض بادشاھی نظام ميں اس طرح کی کوشش کی گئی ھے کہ بادشاھت برائے نام باقی ره گئی، اور بادشاه سے 

منتخب شده ھوتا ھے مثالً وزير اعظم ؛ يہ طاقت اس کے حوالہ ھوجاتی  قدرت چھن گئی ھے اور جو شخص عوام الناس کا
  ھے در حقيقت ان ممالک ميں صرف بادشاھت کا نام باقی ھے جب کہ واقعی قدرت اس سے چھن چکی ھے۔ 

" نظام کے تحت جو شخص حکومت کرنے کی Democraticپس عام عقيده اور آج کل کے زمانہ ميں رائج ڈيموکريٹک"
ور قوانين کو نافذ کرنے کی طاقت اپنے ھاتہ ميں ليتا ھے وه عوام الناس کا منتخب شده ھو ،اور صرف عوام صالحيت ا

الناس کے اراده ومرضی کے ذريعہ حکومت مشروعيت پيدا کرتی ھے البتہ عوام الناس کا طريقہ انتخاب اور ان کے نظريات
جاتے ھيں، مثالً بعض ممالک ميں صدر حکومت کو عوام مختلف ھوتے ھيں ، اور اس سلسلہ ميں مختلف نظريات پائے 

الناس اپنی اکثريت سے براه راست انتخاب کرتی ھے ، جبکہ بعض ملکوں ميں حکومت کے رئيس کو پارٹياں اور پارليمنٹ 
کے ممبران انتخاب کرتے ھيں، در حقيقت ممبر آف پارليمنٹ عوام الناس اور رئيس حکومت کے درميان واسطہ کے کام 

رتے ھيں بھر حال جو شخص براه راست يا بالواسطہ عوام الناس کی اکثريت سے انتخاب ھوتا ھے اس کو حکومت اور ک
قدرت مل جاتی ھے اور اس کے بعد وه اجرائے قانون کی سب اھم شخصيت اور معاشره کی رھبری اور ھدايت کی باگ ڈور

  اپنے ھاتھوں ميں لے ليتا ھے۔ 
حاکم کو حکومت دينا ايک ظاھری اور فيزيکی چيزوں ميں سے نھيں ھے کہ مثالً عوام الناس البتہ عوام الناس کی طرف 

اپنے پاس سے کوئی چيز نکال کر اس حاکم کو ديں يا اس کے جسم ميں کوئی خارق العاده طاقت ايجاد کريں بلکہ يہ حکومت
لٰھذا اسی قرار داد کے تحت يہ عھد کيا جاتا  غير ماّدی ھے جو عوام الناس کی موافقت سے حاکم کے لئے وجود ميں آتی ھے

ھے کہ مثالً دو سال، چار سال، سات سال يھاں تک کہ زندگی بھر کے لئے (ان قوانين کے تحت جو آج کے زمانہ ميں 
مختلف ممالک ميں رائج ھيں) ان کا حاکم مقرر ھو ، اور عوام الناس اپنے منتخب شده حاکم کے فرمان کے تحت باقی رھيں۔ 

س فرضيہ کے مطابق حکومت اور قوانين کا مجری، عوام الناس سے اپنی قدرت حاصل کرتا ھے ،اور اگر عوام الناس کے ا
موافق نہ ھو تو پھر وه (صحيح ) کام نھيں کرسکتا اس نظريہ اور تھيوری کے لئے مختلف دالئل پائے جاتے ھيں جن ميں 

تے ھيں اور بعض صرف اعتباری ھوتے ھيں يا عينی اور سے بعض فلسفی ھيں ، بعض انسانی معرفت کے پھلو رکھ
خارجی تجربوں کی بنا پر قائم ھوتے ھيں؛ يعنی تجربہ اور مختلف حکومتوں کی شکلوں کے مشاھده کے بعد اس قسم کی 

  حکومت کو بھترين اور مفيد ترين طريقہ قرار ديا گيا ھے۔ 
طرف منتخب شده شخص کو قدرت دينے کے طريقہ کار اور اس کی قارئين کرام ! يہ بات قابل توجہ ھے کہ عوام الناس کی 

تحقيق وبررسی کے لئے ايک طوالنی گفتگو درکار ھے کہ اگر خداوندعالم نے توفيق دی تو اس سلسلہ ميں بعد ميں بيان 
کريں گے (انشاء اللھ) ليکن يھاں پر صرف مختصر طور پر عرض کرتے ھيں کہ مشروع حکومت تشکيل ھونے کے بعد 
عوام الناس کا حکومت کے قوانين کو قبول کرنا ضروری ھے اور اس کی فرمانبرداری اور اطاعت پر موافقت کريں اس 

مطلب پر قبل اس کے دوسرے مکاتب اور مذاھب بيان کريں اسالم نے بيان کرتے ھوئے قبول کيا ھے عوام الناس کی شرکت
موضوع پر عام موافقت ،قديم زمانہ سے اسالمی معاشره ميں يہ اوران کی طرف سے عھده داران کا انتخاب کرنا اور اس 

تھيوری نہ صرف بيان ھوئی ھے بلکہ اس پر عمل بھی ھوا ھے کيونکہ اگر کوئی ميراثی يا طاقت کے بل بوتے پر دوسروں
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کار  پر حاکم بن جائے تو نہ صرف يہ کہ عملی ميدان ميں اس کی شکست ھے بلکہ اسالم کی نظر ميں بھی يہ طريقہ
محکوم(غير مقبول) ھے لٰھذا دين اور اسالم نے اس پر صحيح کا نشان لگايا ھے کہ تمام لوگوں کی موافقت اور عام مقبوليت 

ھونے ضروری ھے اس مينکوئی بحث نھيں ھے ، ليکن يھاں پر يہ سوال پيش آتا ھے کہ کيا اسالم کی نظر صرف عوام 
ول کرلينا کافی ھے ، اور قانونی نقطہ نظر سے اسالمی حکومت ميں جيسا الناس کا اس حکومت کو مشروعيت دينے ميں قب

  کچھ ھوا ھے يا ھوگا صرف عوام الناس کی موافقت کا نتيجہ ھے؟ 
ايک ساتھ ھوتی ھيں، “ مشروعيت”اور “ مقبوليت”بعض اخباروں، کتابوں اور مقاالت ميں لکھا جاتا ھے کہ آج کی دنيا ميں 

ت کے لئے عوام الناس کی اکثريت کا ووٹ کافی ھے يا دوسرے الفاظ ميں يہ کہ مشروعيت يعنی کسی حکومت کی مشروعي
؛ مقبوليت کی وجہ سے حاصل ھوتی ھے جب عوام الناس نے کسی کو قبول کرليا اور اس کو ووٹ ديديا تو اب منتخب شده 

  شخص کی حکومت مشروع اور قانونی ھوجاتی ھے۔ 
" نظريہ ھے جو آج کل کی دنيا ميں عام مقبوليت رکھتا ھے تو اب يھاں پر Democraticقارئين کرام ! يہ وھی ڈيموکريٹک"

  ايک سوال پيدا ھوتا ھے کہ اسالم بھی بالکل اسی نظريہ کو قبول کرتا ھے۔؟ 

  ۔ حکومت کی مشروعيت کے سلسلہ ميں اسالمی نظريہ کا ليبرل معاشره سے فرق 7
می نقطہ نظر سے حاکم کے لئے ضروری ھے کہ عوام الناس اس کو قبول کرتی اب جبکہ ھم نے يہ قبول کرليا ھے کہ اسال

ھو اور عوام الناس کی شرکت اور تعاون کے بغير اسالمی حکومت قوانين کو جاری کرنے پر قادر نھيں ھوسکتی، اور 
روع ھونے ميں اسالمی احکام کو بھی جاری نھيں کرسکتی، تو سوال يہ ھے کہ اسالمی نظريہ کے مطابق حکومت کے مش

صرف عوام الناس کا ووٹ کافی ھے، اور قانون کے جاری کرنے والے افراد کی مشروعيت عوام الناس کے ووٹوں کے 
ذريعہ مشروع ھوجاتی ھے، يا کوئی دوسری چيز بھی اس ميں ضميمہ ھونی چاھئے؟ دوسرے الفاظ ميں يوں کھا جائے کہ 

ر مشر وع ھونے کے لئے شرط الزم وکافی ھے ،يا اس کے عينی طور پر عوام الناس کا قبول کرنا حکومت کے قانونی او
  محقق ھونے کے لئے يہ شرط الزمی ھے۔ 

کے سلسلہ ميں بيان ھوا ھے اور اسی وجہ سے يہ حکومت، “ واليت فقيہ ”جواب ميں ھم يہ عرض کرتے ھيں کہ جو کچھ 
ھے کہ کسی حکومت کی مشروعيت اور اس کا دوسری مختلف ڈيموکريٹک حکومت سے صاحب امتياز بناتی ھے وه يہ 

قانونی ھونا اسالم کی نظر ميں صرف عوام الناس کی رائے نھيں ھے بلکہ عوام الناس کی رائے گويا ايک بدن کی طرح ھے
  ھے ، اور يہ مطلب ايک مسلمان کے عقيده ميں راسخ ھے۔ “ اذن اٰلھی”اور اس مشروعيت کی روح 

  وضاحت : 
الم ھستی کو خدا کی ملکيت جانتا ھے اور يہ عقيده رکھتا ھے کہ تمام افراد؛ خداوندعالم کے بنده اور ايک مسلمان شخص ع

غالم ھيں، نيز اس سلسلہ ميں افراد کے درميان کوئی فرق نھيں ھے ، خدا کی بندگی ميں سب برابر ھيں؛ جيسا کہ حضرت 
  رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا ارشاد ھے: 

ِمنُْوَن َکٔاَْسنَاِن اْلَمْشِط يَتََساُوْوَن فِی اْلُحقُْوِق بَْينَھمْ اَْلُمو” ٔ) “6 (  
  (مومنين آپس ميں گنگھے کے دانتوں کی طرح ھيں اور سب کے حقوق مساوی اور برابر ھيں۔) 

ھيں ھے ، پس معلوم يہ ھوا کہ سب انسان خدا کے بندے ھيں اور سب برابر ھيں نيز اس سلسلہ ميں کوئی صاحب امتياز ن
اسی طرح سب انسانيت ميں مساوی ھيں اور کسی ايک کو دوسرے پر کوئی امتياز نھيں ھے عورت مرد ، کالے سفيد اصل 

انسانيت ميں مساوی ھيں توپھر کس معيار اور کس بنياد کی بنا پر ايک شخص دوسروں پر حکومت کرنے کا حق رکھتا 
رنے واال ايک عظيم طاقت کامالک ھو جس کو ضرورت کے موقع پر ھے؟ ھم نے يہ بھی قبول کيا کہ قانون کو جاری ک

استعمال کيا جاسکے، اور ھم نے يہ عرض کيا کہ حکومت بغير قوه قھريہ (پوليس يا فوج) کے بغير اپنے اھداف تک نھيں 
مجبور کرتا پھونچ سکتی اور حکومت کا فلسفٔھ وجودی وھی قوه قھريہ ھے جو عوام الناس کو قانون کی پيروی کرنے پر 

ھے اب اگر قوه قھريہ نہ ھو اور حکومت فقط وعظ ونصيحت کے ذريعہ عوام الناس کو قانون پر عمل کرانے پر قادر ھوتی 
تو پھر قوه قھريہ کی کوئی ضرورت نہ ھوتی، اور اس کام کے لئے علماء اور اخالقی معلمين کافی ھوتے پس ثابت يہ ھوا 

ے کہ وقت ضرورت اپنی طاقت سے فائده اٹھائے اور بڑھتے ھوئے جرائم کی روک تھامکہ قوه مجريہ کا فلسفہ وجودی يہ ھ
کرے مثالً اگر کوئی شخص لوگوں کے مال وناموس پر دست درازی کرے تو حکومت اس کو پکڑ کر زندان ميں ڈال دے يا 

  اس کوکسی دوسرے طريقہ سے سزا دے۔ 
ا دينے کے مختلف طريقے پائے جاتے ھيں، اسی طرح اسالم نے اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ آج کل دنيا بھر ميں سز
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مجرموں کو سزا دينے کے لئے طريقہ معين کئے ھيں جن ميں سے سب سے زياده رائج مجرم کوجيل ميں ڈال دينا ھے جس 
سے اس کی آزادی کا ايک حصہ سلب ھوجاتا ھے جس وقت کسی شخص کوئی طاقت ايک بند کمره ميں مقيد کرديتی ھے 

اس پر دروازه بند کرديا جاتا ھے، اور اس کی معمولی اور ابتدائی آزادی سلب کردی جاتی ھے تو سوال يہ ھوتا ھے کہ  اور
کسی مجرم کی آزادی کو سلب کرنے کا کسی کو کيا حق ھے؟ بے شک مجريان قانون کی طرف سے کسی شخص کی آزادی

ق ھو، يہ ٹھيک ھے کہ مجرم کو سزا ملنی چاھئے ، ليکن کوئیکا سلب کرنا يا مجرموں کے حقوق کو سلب کرنا جائز اور ح
خاص شخص ھی سزا دينے کا حق رکھتا ھے ، دوسرا نھيں؟ (يہ کھاں سے؟) ايسے افراد کو معين کرنے کے لئے کوئی 
و قاعده قانون اور خاص مالک اور دليل ھونی چاھئے کيونکہ ان کا کام گويا اس شخص ميں مالک جيسا تصرف کرنا ھے،ج
شخص کسی مجرم کو جيل ميں ڈالتا ھے گويا وه اس کے وجود ميں تصرف کررھا ھے نيز اس سے اختيار اور آزادی کو 

سلب کررھا ھے، اور اس کو ايک بند کمرے ميں مقيد کررھا ھے ، اس کو اجازت نھيں ديتا کہ جھاں چاھے چال جائے، 
  جيسے ايک مالک اپنے غالم کی تنبيہ وتاديب کررھا ھے۔ 

س چونکہ مجرموں اور خطاکاروں سے اس طرح کا برتاؤ ان کی آزادی اور حقوق کا سلب کرنا ھے اور انسان ميں مالک پ
جيسا تصرف حساب ھوتا ھے اسالمی نقطہ نظر سے حکومت کی مشروعيت کا معيار ومالک اکثريت کی رائے کے عالوه 

ں لٰھذا خدا اپنے بندوں پراگرچہ مجرم بندے ھی کيوں نہ خداوندعالم کی اجازت ھے، کيونکہ تمام انسان خدا کے بندے ھي
ھوں؛ تصرف کا حق عنايت فرمائے؟ ھر ايک شخص (يھاں تک کہ مجرم بھی) آزادی رکھتے ھيں اور يہ آزادی خدا داد 
نعمت ھے جو اس نے تمام انسانوں کو عطا کی ھے اور کسی کو اس کے بندوں کی آزادی سلب کرے کا حق نھيں ھے 

وھی انسان کی آزادی يھاں تک کے مجرم انسان کی آزادی کا حق رکھتا ھے جو ان کا مالک ھے اور تمام انسانوں کاکيونکہ 
  مالک خداوندقدوس ھے ۔ 

اس لحاظ سے اسالمی نقطہ نظر سے ان تمام چيزوں کے عالوه جو دوسری حکومتوں ميں حکومت کی تشکيل کے لئے 
ر اور مالک بھی ضروری ھے اور وه اعتقادات اور معارف اسالمی ميں سر ضروری سمجھا جاتا ھے ، ايک دوسرا معيا

چشمہ رکھتا ھے ھمارے عقيده کی بنياد پر خداوندعالم، انسان اور تمام مخلوقات کا رّب ھے اور ھمارا يہ عقيده اس بات کا 
سے ھونا چاھئے دوسری تقاضا کرتا ھے کہ خدا کی مخلوقات ميں ذرا سا بھی دخل وتصرف؛ خدا کی اجازت اور مرضی 

طرف وه قوانين جوشھريوں کی رفتار، چال چلن اور کردارکو معين کرتا ھے اور ان کی آزادی کو محدود کرتا ھے، نيز وه 
قوانين خود بخود جاری نھيں ھوتے بلکہ ان کو جاری کرنے کے لئے ايک سسٹم کی ضرورت ھے جو ان کو جاری 

اقت (پوليس) کی ضرورت ھے، اور اس بات ميں کوئی شک نھيں کہ کرسکے،اسی وجہ سے حکومت کے پاس ايک ط
حکومت اور قوه مجريہ،خدا کی مخلوقات ميں تصرف کرنے کے بغير اور ان کی آزادی کو محدود کئے بغير آگے نھيں بڑه 

کا  سکتی، اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ خدا کی مخلوقات ميں تصرف کرنا يھاں تک مجرموں اورغنڈوں سے آزادی
سلب کرنا، صرف اسی شخص کے لئے جائز ھے جس کو خداوندعالم نے اختيار ديا ھے، اور يہ اختيار صرف خداوندعالم 

کی طرف سے دوسروں کو عطا ھوتا ھے؛ کيونکہ وھی تمام انسانوں کا مالک اور رّب ھے، اور حکومت کو اپنی مخلوقات 
  ميں تصرف کرنے کی اجازت دے سکتا ھے۔ 

کا دوسرے نظريات پر يہ امتياز ھے کہ يہ نظريہ توحيد اور “ واليت فقيھ”لہ ميں فلسفہ سياست ميں نظريہ حکومت کے سلس
اسالمی عقيده ميں سرچشمہ رکھتا ھے اس نظريہ حکومت اور انسانوں ميں تصرف کرنے کی نسبت خداوندعالم کی اجازت 

و جاری کرنے اور انسانوں کی آزادی ميں تصرف کی طرف ھوتی ھے اس کے مقابلہ ميں دوسرا نظريہ جو کہ قوانين ک
ھے يعنی اگر قوانين کو “ ربوبيت ميں شرک”کرنے ميں خدا کی اجازت کو ضروری نھيں سمجھتا، يہ نظريہ ايک قسم کا

جاری کرنے واال فرد يہ عقيده رکھے کہ وه خدا کے بندوں ميں اس کی اجازت بغيرکے دخل وتصرف کا حق رکھتا ھے، 
يسا عقيده رکھنا اس اّدعا کے برابر ھے کہ جس طرح خداوندعالم اپنے بندوں ميں تصرف کا حق رکھتا ھے ميں حقيقت ميں ا

بھی اسی طرح مستقل طور پر انسانوں ميں دخل وتصرف کا حق رکھتا ھوں، اور يہ ايک قسم کا شرک ھے اگرچہ ايسا 
ھے جو غلط فکر اور کج فکری کی وجہ سے وجود شرک نھيں جو مرتد ھونے کا سبب بنتا ھو بلکہ کمتر درجہ کا شرک 

ميں آتا ھے، جس کے نتيجہ ميں عصيان اور لغزش وجود ميں آتے ھيں اور يہ کوئی کم گناه نھيں ھے کيسے کوئی شخص 
اپنے کو خدا کا ھم پلہ قرار ديتا ھے اور يہ دعوی کرتا ھے کہ جس طرح خدا اپنے بندوں ميں تصرف کا حق رکھتا ھے ميں 

ن کی رائے اور انتخاب پر تکيہ کرتے ھوئے؛ ان پر تصرف کا حق رکھتا ھوں؟!! کيا عوام الناس اپنا اختيار رکھتی بھی ا
  ھے جو دوسروں کے حوالہ کرسکتی ھے؟ تمام انسان خدا کے بندے ھيں ان کا اختيار بھی خدا کے ھاتہ ميں ھے۔ 

قطہ نظر سے حکومت کی تحقيق وبررسی کريں تو اس نتيجہ پرقارئين کرام ! ھميں يہ معلوم ھوچکا ھے کہ اگر ھم اسالمی ن
پھنچ جاتے ھيں کہ اس نظريہ ميں دوسرے ممالک کے حکومتی معيار کے عالوه ايک دوسری چيز کا بھی لحاظ کرنا 
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ضروری ھے ، اور وه ھے خدا کے بندوں ميں تصرف کرنے کے لئے خدا کی اجازت لٰھذا اسی نظريہ کی بنياد پر حکومت 
مشروعيت خداوندعالم کی طرف سے ھے اور عوام الناس کی رائے اور ووٹس نيز عوام الناس ميں اس کی مقبوليت؛ کی 

  حکومت کے تحقق کے لئے ايک شرط ھے۔ 
  

  حوالے:

   30) سوره بقره آيت 1(
   21تا  19)سوره معارج آيات 2(
   34(سوره ابراھيم آيت 3)
  تگو کر چکے ھيں ) جيسا کہ ھم پھلے قوانين کی ضرورت پر گف4(
  قتل ھوتے ھيں (مترجم(  )2880= 24*  120=  2*  60/(2٨٨0(اگرھر آدھے منٹ ميں ايک قتل ھوتا ھے تو تقريباً ايک دن ميں5)
  49ص  9) بحار االنوار ج6(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  چھبّيسواں جلسہ

   حکومت کے مخصوص کام اور عوام الناس کے ھاتھ بٹانے پر اسالم کا زور

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
کی گفتگو دو حصوں ميں تقسيم ھوتی ھے جس کے پھلے حصے ميں“ اسالمی سياسی نظريھ”جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ 

قانون اور قانونگذاری کے سلسلہ مينبحث ھوچکی ھے اس کا دوسرا حصہ حکومت اور نظام اسالمی ميں قوانين کے نفاذ کی 
ضرورت کو ثابت کرنے کے سلسلہ ميں اسالمی حکومتی ضمانت سے مر بوط ھے ھم نے گذشتہ گفتگو ميں حکومت کی 

سسٹم کو ثابت کيا اور ھم نے حکومت کی ضرورت کے سلسلہ ميں ايک دليل يہ پيش کی کہ چونکہ قوانين کو جاری کرنے 
کے لئے ايک ضامن کی ضرورت ھوتی ھے، اور يہ بھی عرض کيا کہ اگر قوانين کو جاری کرنے کی کوئی ضمانت نہ ھو

ان (قوانين) کا ھونا لغو اور بے ھوده ھوجائے گا، اور چونکہ معاشره ميں ھميشہ جرائم اور قانون شکنی ھوتی رھتی تو پھر 
ھے (اگر قوانين کی ضمانت اجرائی نہ ھو) تو پھر ان قانون کو بنانے کا مقصد ختم ھوجاتا ھے چنانچہ يہ ايک ايسی بات 

اور اسالمی منابع و کتب کے لحاظ سے بھی اس ميں کوئی شک وترديد  ھے جس پرھميشہ تمام ھی ملتوں نے تجربہ کيا ھے
  نھيں ھے۔ 

  ۔ حکومت کے عظيم اور مخصوص کام 2
قارئين کرام ! جيسا کہ ھم بعد ميں ذکر کريں گے کہ حکومت کی ضرورت کے لئے ؛ قوانين کی ضمانت اجرائی کے عالوه 

ش نظر حکومت کے وظائف کے مجموعہ کو بيان ، اور ان کی منطقی بھی ديگر دالئل موجود ھيں کہ ان تمام دالئل کے پي
توجيہ کرنا اسی طرح حکومت کے اختيارات کو بيان کرنا ممکن ھے کيونکہ اگر صرف حکومت کا کام قوانين کو جاری 
کرنے کی ضمانت ھوتی تو پھر اس طرح کے پيچ وخم والے سسٹم کی ضرورت نہ ھوتی اور صرف محکمہ پوليس کے 

ہ يہ مسئلہ حل ھوسکتا تھا، اور حکومت کی دوسرے اجتماعی کاموں ميں کوئی دخالت نہ ھوتی کيونکہ اس صورت ميںذريع
حکومت کی ذمہ داری صرف ملک مينقوانين کوجاری کرنا ھوتا جس کے لئے صرف پوليس ھی کافی تھی ليکن حکومتوں 

ن ميں سے اسالمی معاشره کی ان عام ضرورتوں کو کی منجملہ اسالمی حکومت کی دوسری بھی ذمہ دارياں ھوتی ھيں ج
  پورا کرنا ھے جو انفرادی طور پر ممکن نھيں ھيں۔ 

ھم کبھی انسان کی زندگی کو شخصی اور انفرادی حيثيت سے ديکھتے ھيں اور اس کی ضرورتوں کی جستجو کرتے ھيں 
اور مکان کی ضرورت، اور يہ چيزيں خود تو ظاھراً يہ ضرورتيں خود شخصی طريقہ سے پوری ھونا چاھئے مثالً روٹی 

انسان کی سعی وکوشش سے پوری ھوجاتی ھيں البتہ انسان کی انفرادی سعی و کوشش کا ثمر بخش ھونے کے لئے قاعده 
  وقانون کے ما تحت ھونا ضروری ھے۔ 
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ے کسی خاص گروه سے ليکن کچھ ضرورتيں انسان اور اھل خانہ سے متعلق نھيں ھوتيں بلکہ وه پورے معاشره يامعاشره ک
متعلق ھوتی ھيں مثالً اندرونی اور بيرونی امنيت ايک عام ضرورت ھے ،کيونکہ اندرونی دشمنی، قانون شکنی اور نا امنی 
سے مقابلہ کرنے کے لئے نيزاسالمی ملک کے عھده دار افراد کے جو بيرونی دشمن ھيں ان سے جنگ کے لئے فوج کی 

عاشره کے بعض افراد سے متعلق نھيں ھيں، بلکہ تمام ھی افراد سے متعلق ھيں اور چونکہ تشکيل دينا وغيره ؛ يہ چيزيں م
اس طرح کی ضرورت معاشره کے بعض افراد کے بس کی بات نھيں ھے، بلکہ يہ کام معاشره کے تمام افراد کے ذريعہ 

طريقوں کو بروئے کار پورا ھونا چاھئے، جن کو حکومت معاشره کی طرف سے قوانين کو مرتب کرنے اور ضروری 
  التے ھوئے انجام دی سکتی ھے۔ 

ظاھر سی بات ھے کہ جس وقت معاشره کے لئے سرحدی عالقےسے کوئی خطره در پيش ھوتا ھے اور عوام الناس اس 
خطره سے مقابلہ کرنا چاھتے ھيں، تو ان کو صحيح طريقہ سے ٹريننگ دی جائے ، يعنی در حقيقت جنگ اور دفاع ميں 

والے تمام لوگوں کو ايک سسٹم کے ماتحت ھونا چاھئے کيونکہ يھاں پر ذاتی اور شخصی سليقہ کا کوئی فائده  شرکت کرنے
نھيں ھوتا لٰھذا ھر شخص اپنے سليقہ سے دشمن کے حساب شده حملوں کو نھيں روک سکتا اسی وجہ سے فوجی افسروں 

ہ بھترين پالن کے ساتھ ميدان جنگ ميں قدم رکھا کے تجربوں ، دشمن کے اسلحوں اور اس کی طاقت کی شناخت کے ذريع
جانا ضروری ھے لٰھذا اس اھم ضرورت کو صرف ايسا سسٹم ھی پورا کرسکتا ھے جو پورے معاشره پر حکومت کرتا ھو 

چنانچہ حکومت اپنے خاص پروگرام کے ذريعہ ھی لوگوں کو جنگ ميں شرکت کرنے کے لئے تيار کرسکتی ھے تاکہ 
خطره ٹل جائے اس کے عالوه بيرونی دشمن کے مقابلہ کی تياری کے پيش نظر الزمی اسلحہ کی ملک سے دشمن کا 

فراھمی ضروری ھے، اور حکومت کو فوج کی ٹريننگ پر خاص دھيان رکھنا ضروری ھے تاکہ ملک ميں سرحدوں کی 
اد سے روک تھام کے لئے پوليس حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد کافی مقدار ميں آماده رھے، اسی طرح اندرونی فتنہ وفس

کی ضرورت ھے لٰھذا اس طرح کے مسائل صرف حکومت ھی کرسکتی ھے، لٰھذا عوام الناس حکومت کی اطاعت کريں، 
  اور اس کے احکام کو الزم االجراء مانيں۔ 

فاع اورجو مثال ھم نے حکومت کی ضرورت پر دليل دوم(يعنی معاشره کی عام ضرورت) کے تحت پيش کی وه ملک سے د
بيرونی دشمن سے مقابلہ کے سلسلہ مينھے اور ھمارے ملک ميں يہ خطرناک وظيفہ ارتش اور سپاھ(فوجوں کے نام) کے 

ذمہ ھوتا ھے، اسی طرح وه مثال جس کو ھم نے دليل اول (يعنی قوانين کی اجرائی ضمانت) کے سلسلہ ميں ذکر کی وه 
پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کے لئے طريقوں کے سلسلہ ميں ھے اندورنی امنيت کی حفاظت اور مجرموں کو قانون 

  ،اور يہ ذمہ داری نيروئے انتظامی ( پوليس) کے کاندھوں پر ھوتی ھے۔ 
اِن ھی عام ضرورتوں ميں سے جو عام افراد کے ذمہ داری سے باھر ھوتی ھيں اور انھيں بھی حکومت انجام ديتی ھے وه 

ھے کيونکہ ھميشہ معاشره ميں پھيلنے والی بيمارياں موجود رھی ھيں جن کی وجہ  معاشره کی صحت وسالمتی کا مسئلہ
سے بھت بڑے بڑے نقصانات معاشره کو اٹھانا پڑے ھيں، اور اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو معاشره کو کافی نقصان 

ل ترقی نہ ھونے اور عظيم پيمانہ پر اٹھانا پڑے گا (اور بے شمار جانيں چلی جائيں گی) جيسا کہ گذشتہ زمانہ ميں ميڈيک
“ چيچک”اور “ طاعون”، “ وبا”منصوبہ بندی نہ ھونے کی بنا پر معاشره ميں پھيلنے والی بيمارياں پائے جاتی تھيں مثالً 

وغيره جن سے بھت سی جانيں جاتی تھيں ليکن آج کل حکومتی پروگرامس وغيره کے تحت اور ميڈيکل کے ترقی کی وجہ 
ی بيماريوں پر کافی حد تک کنٹرول کيا گيا ھے اور حکومت کی مدد نيز تمام عوام الناس کے تعاون اور سے اس طرح ک

شرکت سے بعض مذکوره بيماريوں کی جڑ ھی ختم کردی گئی ھے مثالً گذشتہ زمانہ ميں بچوں ميں فالج کا اثر بھت زياده 
يں ضايع ھوچکی ھيں ليکن آج بھترين منصوبہ بندی ھوتا تھا جس کی وجہ سے ھزاروں اور الکھوں معصوم بچوں کی جان

" کا پروگرام بھترين طريقہ سے vaccinatin“ "واکسيناسين”اور ميڈيکل وغيره کے پروگرامس کے تحت ھمارے ملک ميں 
جاری ھوا ھے جس کے نتائج بھی بھترين برآمد ھوئے ھيں ليکن يہ کام بغير حکومتی منصوبہ بندی اور عوام الناس کی بھر 
پور شرکت کے بغير ممکن نھيں ھے تو ايسے کاموں کے لئے عام افراد کی قدرت سے باال تر ايک قدرت کا ھونا ضروری 
ھے، اوروه حکومت ھے جواپنے پروگرام کے تحت، ضروری وسائل کے ساتھ اور ضروری مقررات اورمخصوص قانون 

بھی حکومت کے قوانين پر عمل کرے، تاکہ معاشره کی نامہ مرتب کرکے عملی ميدان ميں قدم آگے بڑھائے اور عوام الناس
  ميڈيکل ضرورت پوری ھوجائے اور معاشره سے خطرناک بيماری کی جڑيں ختم کی جاسکے۔ 

قارئين کرام ! حکومت کے گذشتہ وظائف کی طرح منشيات کادھنده کرنے والے افرادکا بھی مقابلہ کرنا ھوتا ھے کيونکہ يہ 
دن ،روح اور معاشره کی امنيت کو بھت بڑے نقصانات پھونچے ھيں، اس ميں کوئی شک نھيں ايک ايسی بال ھے جس سے ب

ھے کہ حکومت خاص منصوبہ بندی کے تحت اور اپنی پوری طاقت صرف کرکے ھی اس برائی کی جڑ کو اکھاڑ پھينک 
  سکتی ھے اس ميں محدود افراد کی کوشش کسی نتيجہ پر نھيں پھونچ سکتی۔ 
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م ضرورتوں کو پورا کرنا حکومت کے وجود پر ايک دوسری دليل ھے کيونکہ ان کا پورا ھونا معاشره پس معاشره کی عا
کےلئے مفيد اور ثمر بخش ھے، اور اگر ان کے پورا ھونے ميں کوئی نقص اور خلل واقع ھو تو پھر اس کا نقصان بھی 

انفرادی طور پر پوری نھيں کی جاسکتی بلکہ معاشره ھی کو بھگتنا پڑے گا، اور جيساکہ ھم نے عرض کيا کہ يہ ضرورت 
يہ کام معاشره پر حکومت کرنے والے حاکم اور وزراء کا ھے، اسی وجہ سے ان تمام ضرورتونکے پيش نظر يا ان ذمہ 

  داريوں کے الگ الگ ھونے کی وجہ سے ھر ايک کے لئے سلسلہ ميں ايک وزراتخانہ تشکيل ديا جاتا ھے۔ 
رتوں کو انفرادی طور پر پورا کيا جاسکتا ھے ليکن ان کو پورا کرنے کے لئے تمام افراد ميں البتہ معاشره کی بعض ضرو

خواھش اور تمنا نھيں ھوتی يا اگر ھوتی بھی ھے تو وه اتنی زياده نھيں ھوتی ، تو اگر اس صورت ميں عوام الناس پر يہ کام 
م معاشره کے بعض گروه ان ضرورتوں سے محروم چھوڑ دئے جائيں تو پھر يہ ضرورتيں ناقص ره جاتی ھيں، کم سے ک

ره جائيں گے، اسی وجہ سے يہ ذمہ دارياں حکومت کی ھوتی ھينتاکہ ان ضرورتوں ميں کوئی نقص اور خلل واقع نہ ھو 
مثالً پورے ملک ميں عوام الناس خود ھی مدرسہ ، اسکول اور کالج بنا کر تعليم وتربيت کا انتظام کرسکتے ھيں اور ان کا 

رچ بھی خود ھی برداشت کرسکتے ھيں، (جيسا کہ گذشتہ زمانہ ميں ايسا ھی ھوتا تھا اور آج کل بھی بعض ترقی يافتہ خ
ممالک ميں مدارس اور کالج وغيره کا انتظام عوام الناس کے ذمہ ھے) ليکن افسوس تعليم وتربيت پر خرچ کرنے کے لئے 

ر ديگر بچوں کی تعليم کا انتظام ھوسکے اگرچہ ھم اس بات کے منکر کم ھی لوگ تيار ھوتے ھيں تاکہ خود ان کے بچوں او
نھيں ھيں کہ کوئی اس طرح کے امور ميں خرچ نھيں کرتا بلکہ ھميشہ تاريخ ميں ايسے مخير افراد موجود رھے ھيناور آج 

ان کی مدد بھی بعض ايسے مخير حضرات موجود ھيں جنھوں نے مدرسہ بنانے کے لئے بھت زياده مدد کی ھے، ليکن 
محدود ھوتی ھے ، معاشره کے تمام لوگوں تک ان کی خدمت نھيں پھنچ سکتی، اور اگر حکومت اس طرح کی ذمہ داريوں 

  کو ايسے مخير افراد کے اوپر چھوڑدے تو پھر معاشره کی مصلحت پوری نھيں ھوگی۔ 
ھيں ليتی ، تو پھر معاشره کی فالح وبھبود ايسے حاالت مينجب عوام الناس مدارس واسکول بنانے کی ذمہ داری اپنے اوپر ن

کے لئے حکومت کو يہ ذمہ دارياں اپنے ذمہ لينا پڑتی ھيں، تو پھر اس چيز کی ضرورت ھے کہ ان تمام ضرورتوں کا 
خرچ يا عوام الناس ادا کرے اور حکومت مختلف قسم کے ٹيکس کے ذريعہ يہ مبلغ حاصل کرے ، يا حکومت اپنی ملّی درآمد

ہ اس خرچ کو پورا کرے؛ کيونکہ تعليمی نصاب کا ايک حصہ تمام لوگوں تک مفت پھنچانے کی ضرورت ھے کے ذريع
تاکہ معاشره فالح وبھبود کی طرف آگے بڑھے اور اگر حاالت بدلے اور تعليمی اداروں کے اخراجات کو بعض مخير 

  وجہ کم ھوجائے گا۔ حضرات برداشت کرنے کے لئے تيار ھوں تو پھر واقعاً حکومت سے ايک بڑا ب

  ۔ حکومت کے دو طرفہ وظائف 3
قارئين کرام ! گذشتہ باتوں سے يہ نتيجہ نکلتا ھے کہ بعض ايسی ذمہ دارياں ھوتی ھيں جو حکومت سے مخصوص نھيں 

ھوتی بلکہ حکومت خاص حاالت ميں ان کو قبول کرتی ھے اور ان کو پورا کرنے ميں اپنی ھمت لگاديتی ھے، جبکہ بعض 
ت ميں ان کو عوام الناس کے سپرد کيا جاسکتا ھے ليکن بعض ايسی ذمہ دارياں ھوتی ھيں جو صرف حکومت ھی سے حاال

مخصوص ھوتی ھيں اور کبھی بھی حکومت کے عھده سے باھر نھيں ھوتيں اور کسی بھی وقت حکومت کو يہ حق حاصل 
اور جنگ کيونکہ انفرادی اور مختلف گروه کے ذريعہ  نھيں ھے کہ ان کو عوام الناس کے کاندھوں پر ڈال دے، مثالً دفاع

کبھی بھی جنگ اور دفاع ممکن نھيں ھے ، لٰھذا اس بات کی ضرورت ھے کہ بھترين منصوبہ بندی کے تحت معاشره کی 
اس اھم ضرورت کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ھوتی ھے البتہ جب حکومت دفاع اور جنگ کی ذمہ داری قبول 

براه راست اس سلسلہ مينمنصوبہ بندی مکمل کرلے تو پھر عوام الناس اپنی مرضی سے فوجی اور بسيجی ( کرلے، اور 
 عوامی رضاکار فوج) جنگ ميں شرکت کرسکتی ھے اور اپنے اسالمی ملک اور اسالمی حکومت سے دفاع کرسکتی ھے۔ 

ينے کی کوئی ضرورت نھيں ھے؛ بلکہ بھت سی ذمہلٰھذا تمام اجتماعی کاموں کوانجام دينے کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر ل
داريوں کو خود عوام الناس اپنے عھده پر لے سکتی ھے اور اپنی مرضی سے ان کے اخراجات کو برداشت کرسکتی ھے 
اور ان کاموں کے انجام دينے کے لئے (بھی) وزارت خانہ بنانے کی کوئی ضرورت نھيں ھے، بلکہ عوام الناس خود اس 

و نبھاسکتی ھے ليکن ان عظيم منصوبونکو منظم کرنے ،بے نظمی سے بچنے اور ان ميں عوام الناس کی ذمہ داری ک
شرکت کو بروئے کار النے نيز ان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے؛ حکومت کو چاھئے کہ اس سلسلہ ميں اپنا 

تے ھيں جبکہ اصل کام عوام الناس کرتی ھے کردار ادا کرے، جيسا کہ بعض وزارت خانہ صرف نظارت کا کردار ادا کر
مثالً محکمہ تجارت کا اصل کام تجارت نھيں ھے اندرونی اور بيرونی تجارت عوام الناس انجام ديتے ھيں البتہ جيسا کہ شاه 
 کے زمانہ ميں درباری لوگ ھی معامالت سے بڑے بڑے فائده اٹھاتے تھے اور عوام الناس ان فوائد سے محروم رھتی تھی،

  لٰھذا اس طرح کی تجارت سے روک تھام کے لئے يہ کام حکومت کے ذمہ ھوتا ھے۔ 
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جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ تجارتی امور عوام الناس سے متعلق ھيں حکومت سے نھيں جيسا کہ معروف ھے کہ 
) لگے، تو اس اور اگر حکومت براه راست تجارتی امور کو انجام دےنے (بھی“ حکومت ايک مناسب تاجر نھيں ھوسکتی”

کو شکست اٹھانا پڑے گی کيونکہ تجارتی اور صنعتی امور بلکہ کلی طور پر اقتصادی امور ميں افراد اور گروه کی آپس 
ميں رقابت (مقابلہ،کمپٹيشن) بھت ھی زياده موثر ھوتی ھے، اور اگر ان کو صحيح طريقہ پر راھنمائی ھوتی رھے اور ان 

تجارت اور صعنت ميں ترقی ھوگی ، ليکن اگر حکومت خود براه راست تجارت کرے  کے درميان مقصد معين رھے تو پھر
  تو پھر اس کے اندر وه مقصد نھيں ھوتا جس کے نتيجہ ميں ترقی نھيں ھوگی۔ 

" communiste" اور کميونسٹ "Socialiste) حکومت يا متحدھحکومتيں مثالً سوسياليسٹ "Totalitair"(1“ "ٹوٹاليٹر”
پر حاکم تھی يا قديم روس کی حکومتيں يا مشرقی ممالک کی وه حکومتيں جن ميں حکومت“ کوبا”او ر“ چين” حکومتيں جو 

براه راست تمام تر سياست گذاری اور پروگراموں کو اپنے ھاتھوں ميں لے ليتی ھے اور عوام الناس اقتصادی ، تجاری، 
ھے کيونکہ تمام کام حکومت کے ذمہ ھوتے ھيں اور  صنعتی اور کاشتکاری وغيره ميں صرف نوکروں کا کردار ادا کرتی

تمام عوام الناس يھاں تک کہ کاشتکار اور کارخانوں ميں کام کرنے والے افراد حکومت کے نوکر اور مزدوروں کی طرح 
ھوتے ھيں ليکن اس طرز کی حکومت کے مقابلہ ميں اسالمی حکومت کا نظريہ يہ ھے کہ جھاں تک عوام الناس مختلف 

کو خود اپنے آپ انجام دے سکتے ھيں اس پر چھوڑ ديا جاتا ھے اور ان کی مالکيت اور ان کے استقالل کو احترام  مسائل
  کی نگاه سے ديکھا جاتا ھے۔ 

  ۔ کم در آمد لوگوں کو مدد پھنچانے والی کميٹيوں کی ضرورت 4
ئے کچھ مرکز ھونا چاھئيں تاکہ وه غريب لوگ قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے عرض کيا معاشره ميں عام طور پر فائده کے ل

جو اپنی بعض ضرورتوں کو پورا نھيں کرسکتے ان مرکزوں سے استفاده کرسکيں مثالً ايسے ھاسپٹل بنائے جائيں جھاں پر 
ان کے لئے مفت عالج کيا جاسکے کيونکہ ان ميں عالج کے اخراجات کو ادا کرنے کی صالحيت نھيں ھوتی، اسی وجہ 

جتماعی کے قوانين کے تحت ھاسپٹل بنائے جاتے ھيں جبکہ ترقی يافتہ ممالک ميں اس طرح کے ھاسپٹل کی تعدادسے بيمہ ا
کافی مقدار ميں ھوتی ھے، جن ميں مريضوں کو اپنے عالج کے لئے اخراجات ادا نھيں کرنے پڑتے، اور حکومت ٹيکس 

  کرتی ھے۔  وغيره يا اپنی ملّی درآمد کے ذريعہ ان ھاسپٹلوں کا خرچ حاصل
ظاھر سی بات ھے کہ جس وقت حکومت اپنی درآمد کے لئے ٹيکس مقرر کرتی ھے مثالً عمومی بيمہ کے اخراجات کو 
پورا کرنے کے لئے ٹيکس وصول کرتی ھے تو پھر عوام الناس کو يہ ٹيکس ادا کرنے پر مجبور کرتی ھے ، خصوصاً 

ے جن سے عوام الناس ٹيکس ادا کرنے سے فرار نھيں کرسکتے، ترقی يافتہ ممالک ميں حکومتيں ايسے طريقے اپناتی ھ
اگرچہ بعض فوائد ٹيکس دينے والے کے حق ميں بھی ھوتے ھيں، ليکن معاشره کے کم در آمد والے افراد کے لئے يہ 

  امکانات فراھم کئے جاتے ھيں، تاکہ ٹيکس سسٹم کے تحت مفت عالج اور دوسری خدمات حاصل کرسکيں۔ 
کام عوام الناس پر چھوڑ دينا بھتر ھے کہ وه خود اپنی مرضی سے عام فائدوں کے لئے اس طرح کے کام انجام ليکن کيا يہ 

ديں اور اسپتال وغيره بنائيں تاکہ کم در آمدوالے افراد ان ميں جاکر اپنا مفت عالج کراسکيں؟ يا حکومت لوگوں سے ٹيکس 
  ٹل وغيره بنوائے تاکہ وه لوگ مفت عالج کراسکيں؟ وغيره حاصل کرکے کم در آمد والے افراد کے لئے ھاسپ

جواب يہ ھے کہ بے شک پھلی صورت بھتر اور مناسب تر ھے کيونکہ احکام اسالمی فلسفہ ميں اس چيز پر توجہ دی گئی 
کو ھے اور مقام تشريع احکام ميں بھی مد نظر قرار ديا گيا ھے ، کيونکہ اسالم نے اس بات پر تاکيد کی ھے عوام الناس 

اپنے مال کے ايک حصہ کو عام فائده کاموں ميں خرچ کرنا چاھئے اور اپنی مرضی اور شوق کے ساتھ دوسروں کو اپنے 
مال سے فائده پھنچائيں، کيونکہ اس صورت ميں نيک عمل کو اختيار کرنے کی اھميت بھی ظاھر ھوجاتی ھے اور انسان 

نيز اس طرح معاشره کی ضرورتيں بھی پوری ھوجاتی ھيں ليکن  ،نفسانی کمال اور آخرت ميں ثواب کا مستحق ھوتا ھے
اگر عوام الناس کو اپنے مال کے کچھ حصے کو خرچ کرنے پر مجبور کيا جائے تو اس ميں عمل کو اختيار کرنے کی 

  اھميت ختم ھوجاتی ھے اور اس ميں ثواب بھی نھيں ھوتا۔ 
ير مسلمان برادران رضاکارانہ طور پرھميشہ بعض چيزيں وقف اِن ھی نيک کاموں ميں سے ايک کام يہ ھے کہ ھمارے مخ

کرتے ھيں کہ جس سے معاشره ميں فوائد رھے ھيں، يھاں تک کہ يہ بھی کھا جاسکتا ھے کہ اس ملک ميں ايسا کوئی 
ج کل ديھات، بستی اور شھر نہ ھوگا جس سے عوام الناس کے لئے کوئی وقف نہ ھو ليکن اس عظيم اور خدا پسند کام ميں آ

رغبت کم ھوگئی ھے جس کی بنا پر وقف کا سلسلہ کم ھوگيا ھے اس کے عالوه بھت سے ايسے وقف ھيں کہ يا تو وه 
بھالدئے گئے ھيں يا ان سے صحيح طريقہ سے فائده نھيں اٹھايا جارھا ھے جب کہ اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ اگر 

کی اھميت عوام الناس پھچان ليں تو پھر حکومت بعض ذمہ دوباره وقف کا سلسلہ شروع ھوجائے اور اس عظيم مسئلہ 
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داريوں سے سبکدوش ھوجائے گی اور عوام الناس بھی ثواب کی مستحق ھو گی جس وقت کوئی شخص اپنی مرضی اور 
ده رغبت سے کوئی کام انجام دے يا وه کام جس مقدار ميں اختياراور آزادی کے ساتھ انجام ديا جائے تو اس کا ثواب بھی زيا

  ھوتا ھے۔ 
جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ وه امور جو حکومت سے مخصوص نھيں ھيں اور ان ميں اصل يہ ھے کہ عوام الناس 

رضاکارانہ طور پر انجام ديں اور اپنی اجتماعی ضرورتوں کو پورا کريں، اور يہ کام عوام الناس کے سپرد کيا جائے، ليکن 
اور اجتماعی ضرورتيں رضاکارانہ طور پر انجام نہ ھوپائيں تو اس وقت حکومت اگر عوام الناس اس کام کو انجام نہ دے 

کی ذمہ داری يہ ھے کہ وه خاص قوانين بنا کر عوام الناس کو ٹيکس وغيره دينے پر مجبور کرے تاکہ معاشره کی 
  ضرورتوں کا مکمل خرچ پورا ھوجائے۔ 

  ۔ عوام الناس کی شرکت پر اسالم کی توجہ 5
کردينا ضروری ھے کہ عوام الناس پر بعض امور کی ذمہ داری کا رکھنا، اور مختلف قسم کے کاموں ميں  يہ بات عرض

جيسا کہ “(جامعہ مدنی ”سبھی کی شرکت کا راستہ ھموار کرنا، مثالً معاشره کی بھت سی ضرورتوں کو پورا کرنا، يہ تمام 
نی اور مغرب سے آئی ھوئی بھت سی ديگر ذيل ميں وضاحت کی جائے گی) کے خصوصيات ھيں البتہ جامعہ مد

اصطالحات کے مختلف معنی کئے جاتے ھيں، اسی وجہ سے ان اصطالحات سے ناجائز استفاده کيا جاتا ھے، ليکن ھم ان 
اصطالحات کو اپنے اعتبار سے قبول کرتے ھيں، مثالً جامعہ مدنی کے مختلف بلکہ بعض موقع پر ايک دوسرے کے 

ھيں، چنانچہ جامعہ مدنی کے ايک معنی يہ ھيں کہ حتی المقدور معاشره کے امور خود عوام الناس مخالف معنی کئے جاتے 
کے سپرد کئے جائيں، اور ان ميں حکومت کی ذمہ داری نہ ھو حتی االمکان عوام الناس خود رضا کارانہ طور پر معاشرتی 

لبتہ معاشره کے اھم مسائل ميں سياست گذاری امور ميں شرکت کريں اور اگر حکومت کسيموقع پر دخالت کر سکتی ھے ا
تمام ھی ممالک ميں حکومت کے ھاتھوں ميں ھوتی ھے اور اس کو عملی جامہ پھنانے اور ان کے مختلف مراحل حتی 

  االمکان عوام الناس کے ذمہ ھوتے ھيں۔ 
“جامعہ اسالمی ”سے  بے شک جامعہ مدنی کے مذکوره معنی اسالمی مستحکم اصول کے مطابق ھے جس پر روز اول ھی

کا نام ديا گيا ھے کيونکہ شروع ميں اسالمی حکومت تمام امور کی عھده دار نھيں ھوتی تھی بلکہ اکثر “ مدينة النبی ”يا 
معاشره کے امور کو عوام الناس ھی انجام ديتے تھے ، ليکن معاشره کی ترقی کے ساتھ اور طرح طرح کی جديد ضرورتوں

تہ ايسے حاالت پيداھوئے کہ بعض ضرورتوں کو پورا کرنا عوام الناس کے بس کی بات نہ تھی تو کے پيش نظر آھستہ آھس
اس صورت ميں حکومت کاان امور کو اپنے ذمہ لينا ضروری تھا مثالً قديم زمانہ ميں شھر کی روشنی کے لئے عوام الناس 

لگائے جاتے تھے اور يہ کام خود عوام  کے ايک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے گلی کوچوں ميں فانوس اور چراغ
الناس کے ذريعہ ھوتا تھا، ليکن آج کے زمانہ ميں بجلی کے ذريعہ پورے شھر کے گلی کوچوں ميں روشنی کرنا عوام الناس

کا کام نھيں ھے اور اگر عوام الناس کرنا بھی چاھے تو اس ميں نقص پايا جائے گا، لٰھذا معاشره کی اس ضرورت کو پورا 
  ااور ضروری اسباب فراھم کرنا حکومت کی ذمہ داری ھوتی ھے۔ کرن

  ۔ عوام الناس کی شرکت کو کم کرنے والے اسباب 6
کلی طور پر عوام الناس مينمعاشره کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شرکت کو کم کرنے والے دواسباب کی طرف اشاره 

  کيا جاسکتا ھے: 
سعت کے ساتھ ساتھ ان ضرورتوں کا پيچيده اور خاص طريقہ پر ھونا ، جس کی پھال سبب: ضرورتوں کی بڑے پيمانہ پر و

بنا پر عوام الناس ان ضرورتوں کو پورا کرنے سے محروم ھيں، جس کے نتيجہ مينان کو پورا کرنے کے لئے حکومت کا 
  بوجہ مزيد بڑه جاتا ھے۔ 

نا اور مغربی ممالک کی طرح صرف ذاتی مفاد کی فکر دوسرا سبب: عوام الناس ميں اخالقی اور دينی اقدار کا کمزور ھوجا
  رائج ھوجانا۔ 

ان دو اسباب کی وجہ سے عوام الناس معاشره اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے کتراتے ھيں کيونکہ مغربی 
انے سے مغربی کے زم“ رنسانس”کلچر اپنے ذاتی مفاد، خود پسندی اور ذمہ داری کو قبول نہ کرنے پر مبنی ھوتا ھے جو 

ممالک ميں رائج ھوتا چال گيا ھے اور آھستہ آھستہ يہ نظريہ اسالمی ممالک ميں بھی رواج پيدا کرچکا ھے، جس نے 
مسلمانوں کے معنوی اور اخالقی رجحان کو کم رنگ کرديا ھے ايک انسان کو دوسرے کے بارے ميں نيز اس کی 

کو دوسروں سے بے توجہ کرديا ھے کيونکہ يہ خود پسند نظريہ ضرورتوں ميں مدد کرنے سے روک ديا ھے اور انسان 
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معاشره کے امور ميں حصہ لينے کی ذمہ داری کوقبول نھيں کرتا اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور اپنی لذتوں کے بارے ميں 
اور عوام الناس فکر کرتا ھے يہ کلچر بالکل اسالمی ثقافت کے مقابلہ ميں ھے جو صديوں سے اسالمی معاشره ميں رائج تھا

  کومعاشره کے فوائد اور لوگوں کی خدمت پر تحريک کرتا ھے۔ 
آج کل کے زمانہ ميں سنتوں اور اسالمی اقدار پر بے توجھی اور مغربی کلچر کا رواج اس بات کا باعث بنا ھے کہ وقف کی

لے سے بھت کم ھوتی جارھی بھترين سنت پر کم عمل ھورھا ھے اوروقف ھونے والی زمينوں اور عمارتوں کی نسبت پھ
“ روح مدنيتی ”ھے اسی طرح رضاکارانہ طور پر عام المنفعہ امور کم ھوتے جارھے ھيں، اور اسالمی معاشره ميں 

(حقيقت جامعہ مدنی) کمزور ھورھی ھے جس کے نتيجہ ميں اسالميحکومت کی ذمہ داری روز بروز بڑھتی جارھی ھے 
ه ميں انسانی اور اسالمی اقدار کی اھميت دوباره زنده ھوجائے اور عوام الناس اپنی اگر اسالمی انقالب کی برکت سے معاشر

دينی، اخالقی اور معنوی ذمہ داريوں پر توجہ کريں اور عام المنفعہ امور ميں حصہ ليں تو پھر حکومت کا بوجہ کم ھوجائے 
ں کو عوام الناس کے حوالے کرسکتی ھے؛ گا ، حکومت کی ذمہ دارياں کم ھوجائيں گی اور حکومت بعض اپنی ذمہ داريو

  کی طرف دوباره پلٹ جانا ھے۔ “ جامعہ مدنی” اور يہ چيز ايک حساب سے

  ۔اسالم ميں جامعہ مدنی کی اھميت 7
قارئين کرام ! ھم دوباره اس بات پر تاکيد کرتے ھيں کہ گذشتہ معنی ميں جامعہ مدنی کا اسالم اور انبياء عليھم السالم کی 

ں سرچشمہ ملتا ھے اور ھم اسالم سے دور ھونے کی وجہ سے اس سے دور ھوئے ھيں اور وه وقت آچکا ھے کہ دعوت مي
ھم اسالم کی برکت سے اس کی طرف توجہ کريں پس مغربی ممالک کو ھم لوگوں پر احسان نھيں جتانا چاھئے کہ ھم نے 

ور ھم اس وقت تمام افراد کو جامعہ مدنی کی تشکيل کے نقشے کو پيش کرکے تمام ملتوں پر احسان کيا ھے ا“ جامعہ مدنی”
کی دعوت اور راھنمائی کرتے ھيں، بلکہ ھميں ان کے اوپر احسان جتانا چاھئے کہ جب اسالمی تمدن اپنے اوج پر تھا تو 

مدن کيا مغربی معاشره نيم وحشی تھا(يعنی آدھی حيوانيت پائی جاتی تھی) اور اسالمی تمدن نے ان کو آھستہ آھستہ صاحب ت
اور انھوں نے جامعہ مدنی کو اسالم سے حاصل کيا ھے ليکن اس وقت يہ دعوٰی کرتے ھيں کہ ھم مغربی کلچر کو اسالمی 

ملک ميں رواج دينا چاھتے ھيں اور ھماری تربيت کرنا چاھتے ھيں تاکہ جامعہ مدنی کو قبول کرنے کی صالحيت پيدا 
  ھوجائے۔! 

ميں جامعہ مدنی اسالم اور اسالمی تمدن ميں سرچشمہ رکھتا ھے اور اگر کوئی اسالم کی  لٰھذا ثابت يہ ھوا کہ صحيح معنی
طرف رجوع کرے تو اس ميں جامعہ مدنی مل جائے گا؛ ليکن جامعہ مدنی کے دوسرے معنی بھی کئے جاتے ھيں جو 

معاشره کے مخالف معنی کئے ھمارے نزديک قابل قبول نھيں ھيں کيونکہ آج کل مغربی کلچر ميں جامعہ مدنی کے اسالمی 
جاتے ھيں، اور وه معنی يہ ھيں کہ جامعہ مدنی يعنی جس ميں دين کی سلطنت نہ ھو اور معاشره کے امور ميں دينی کوئی 
منصوبہ نہ ھو ايسے غير دينی جامعہ مدنی (جس کا آج کل بھت زياده پروپيگنڈا کيا جاتا ھے) مينحکومت کے تمام عھدوں 

لوگ برابر ھونے چاھئيں ، اور جيسا کہ کھتے ھيں کہ ايرانی معاشره جامعہ مدنی ميں تبديل ھوناچاھئے  کے سلسلہ ميں تمام
يعنی ايک يھودی بھی صدر مملکت ھوسکتا ھے کيونکہ تمام انسان ،انسانيت مينبرابر کے شريک ھيں، يعنی انسانوں ميں 

ہ چاھتے ھيں کہ ايک الحادی اور منحرف مذھب جو پھال درجہ يا دوسرا درجہ نھيں ھے کيونکہ وه اس نعره کے ذريع
صھيونيزم سے وابستہ ھے ان کو قانونی طور پر مان ليا جائے وه لوگ اس بھانہ سے کہ انسان ايک درجہ کے ھيں اور ان 

ميں چند درجہ نھيں ھيں؛ يہ چاھتے ھيں کہ امريکہ اور صھيونيزم سے وابستہ گروھوں کو اھم عھدے مثالً صدر مملکت 
  عھدے پر بيٹھاديا جائے۔  کے

اگر ھم يہ دعوٰی کرتے ھيں کہ ھم شھريوں کا اختالف ايک حد تک قابل قبول ھے، اس کی وجہ يہ ھے کہ ھمارے بنيادی 
  قوانين ميں بعض عھدوں کے لئے خاص شرائط رکھے گئے ھيں جيسا کہ خداوندعالم بھی ارشاد فرماتا ھے: 

  ) 2يَن َعلَی اْلُمْؤِمنِيَن َسبِياًل ۔) (( َولَْن يَْجَعَل هللاُ لِْلَکافِرِ 
  ‘ اور خدا کفار کے لئے صاحب ايمان کے خالف کوئی راه نھيں دے سکتا” 

اس طرح کا نظريہ جامعہ مدنی سے کوئی مخالفت نھيں رکھتا، ليکن اسالمی نظريہ کے مطابق وه جامعہ مدنی جس ميں کافر
ئز ھونے ميں سب برابر ھوں ؛قابل قبول نھيں ھے اور ھم صاف طور پر يہ اور مسلمان تمام حقوق اور مختلف عھدوں پر فا

اعالن کرتے ھيں کہ اسالم اس چيز کی اجازت نھيں ديتا کہ اسالمی معاشره پر کوئی کافر مسلط ھو اور مسلمانوں پر 
صھيونيزم سے حکومت کرے، اسی طرح يہ بھی اجازت نھيں ھے کہ ايک ايسی پارٹی يا ايک ايسا مذھب جو ملحد اور 

وابستہ ھو ، اس کوقانونی طور پر مان ليا جائے؛ اس صورت ميں کوئی فرق نھيں ھے کہ اس چيز پر انسانوں ميں درجہ 
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  بندی کی تھمت لگائيں يا کوئی دوسرا نام رکھيں۔ 

  ۔ اسالمی انتخاب کے معيار سے مخالفت کے نئے حيلے 8
فراد اندرون ملک ، انسانوں کے ايک درجہ کا نعره لگاتے ھوئے مغربی قارئين کرام ! آج کل استکبار سے وابستہ بعض ا

ممالک کی ليبرليزم اور ڈيموکريٹک کو رائج کرنا چاھتے ھيں وه اس مطلب کو معاشره کے اندر رائج کرنا چاھتے ھيں کہ 
اتے وقت ان کو بھی مد انسانوں کے درميان کوئی فرق نھيں ھے لٰھذا ان کے حقوق بھی برابر ھيں اور ملک کے قوانين بن

  نظر رکھنا چاھئے۔ 
  اگرچہ انسانوں کے درميان دو درجہ نہ ھونے کو اسالم بھی قبول کرتا ھے، جيسا کہ خداوندعالم کا ارشاد ھے: 

  ) 3ٕاِنَّ ٔاَْکَرَمُکْم ِعْنَد هللاِ ٔاَْتقَاُکْم )( ( يَأاَيُّھا النَّاُس ٕاِنَّا َخلَْقنَاُکْم ِمْن َذَکٍر َؤاُنٰثی َوَجَعْلنَاُکْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا
اے انسانو ! ھم نے تم کو ايک مرد اور ايک عورت سے پيدا کيا ھے اور پھر تم ميں شاخيں اور قبيلے قرار دئے ھيں تاکہ ” 

ه پرھيزگار تم آپس ميں ايک دوسرے کو پھچان سکو ، بے شک تم ميں سے خدا کے نزديک زياده محترم وھی ھے جو زياد
  “ ھے 

مذکوره آيت ميں ذاتی اور تکوينی خصوصيات کے اعتبار سے کوئی فرق نھيں ھے بلکہ سب برابر ھيں اور اس لحاظ سے 
انسانوں ميں کسی درجہ بندی کا تصور بھی ممکن نھيں ھے ليکن اسی آيت کے ذيل ميں َعَرضی فرق کی طرف اشاره 

ر پر تمام انسان ايک ھی درجہ کے ھيں ليکن اکتسابی خصوصيات اور انسانی موجود ھے ؛ يعنی اگرچہ تکوينی (ذاتی) طو
صفات کے صاحب امتياز ھوسکتے ھيں، اسی وجہ سے باتقوٰی افراد خدا کے نزديک ايک خاص اھميت رکھتے ھيں اور يہ 

تگی کے لحاظ سے بھی نھيں کھا جاسکتا کہ خداوند عالم کے نزديک تمام انسان برابر ھيں اسی طرح صالحيت اور شائس
چونکہ ايک دوسرے ميں فرق پايا جاتا ھے لٰھذا معاشره ميں ان کو عھده اور مقام دينے ميں بھی برابر نھيں رکھا جاسکتا، 

کيونکہ ھر عھده کے لئے خاص شرائط رکھے گئے ھيں مثالً پوری دنيا ميں يہ کھيں نھيں ھوتا کہ ايک جاھل انسان کو صدر
کيا اس سلسلہ ميں يہ کھا جاسکتا ھے کہ صدر مملکت کے عھده کے لئے پڑھے لکھے ھونے کی مملکت بناديا جائے؛ تو 

  شرط لگانا؛ انسان کے برابر ھونے کے خالف ھے؟ اور کيا يہ وھی انسانوں کے دو درجہ ماننا نھيں ھے؟ 
ماری حکومت ميں بھی دنيا بھر ميں اھم عھدوں مثالً صدر مملکت کے عھده کے لئے خاص شرائط مقرر کئے گئے ھيں، ھ

اسالمی ھونے کی وجہ سے اس کے لئے خاص شرائط رکھے گئے ھيں اور جس دليل کے تحت صدر مملکت کو پڑھا لکھا 
ھونا ضروری ھے ، اسی دليل کے تحت ايک اسالمی ملک کے صدر مملکت کا اسالم کا حامی اور طرفدار ھونا ضروری 

و اسالم کا دشمن ھو ،اسالمی ملک ميں کسی بڑے عھده پر فائز ھے، اور يہ ممکن نھيں ھے کہ ايک ايسا شخص ج
  ھوسکے؛ اور يہ مطلب اسالمی اصول پر منطبق ھے۔ 

پس اگر ممبر آف پارليمنٹ يا دوسرے کاموں کے لئے مسلمان ھونے کی شرط لگائی گئی ھے ، اس کے يہ معنی نھيں ھيں 
ان حقوق اور ذمہ داريوں کے مقابلہ ميں جو مسلمان انجام ديتے  کہ انسانوں ميں دو درجہ ھيں اگر اسالمی معاشره کے اندر

ھيں اسی طرح مسلمان خمس وزکواة ادا کرتے ھيں اس کے مقابلہ ميں، دوسرے اديان کی پيروکاروں کے لئے الگ طريقہ 
اظ سے ان پر حقوق اور وظائف معين کئے جائيں تو اس کا مطلب انسانوں ميں درجہ بندی کے نھيں ھيں؛ اگرچہ ايک لح

  فرقوں کی وجہ سے انسان کے درجے ميں فرق پايا جاتا ھے۔ 
اور دوسرے اھم عھدے اس شخص کو دئے جاسکتے ھيں“ رياست جمھوری”، “ مقام رھبری”اگر کوئی شخص يہ کھے کہ 

ی مانند ھے جو جو اسالم اور اسالمی حکومت کا مخالف ھو نيز بنيادی قوانين کو قبول نہ کرتا ھو، تو ايسا کرنا اس شخص ک
اپنا کامل اختيار اپنے دشمن کو ديدے!! مسلماً ايسا کام نہ ھی عاقالنہ ھے اور نہ ھی ھونے واال، اور اگر بعض لوگ ايسا 

کرنا بھی چاھيں تو اسالم اس چيز کی اجازت نھيں ديتا؛ کيونکہ خداوندعالم نے کافروں کو مسلمانوں سے بھتر قرار نھيں ديا 
ر ان کی حکومت کو قبول نھيں کرتا يہ ھمارا عقيده ھے، اور ھميں اس بات کا بھی ڈر نھيں ھے کہ ھم ھے اور مسلمانوں پ

  پر شھريوں کی درجہ بندی کی تھمت لگائی جائے۔ 

  ۔ اسالمی اصول اور اقدار کی حفاظت اور دشمن زمينہ سازی سے مقابلہ کی ضرورت 9
نيت ميں شريک ھيں، ليکن بعض لوگ مغالطہ کرتے ھيں اور کھتے ھيں کہ ھم بھی يہ عقيده رکھتے ھيں کہ تمام انسان، انسا

چونکہ تمام انسان، انسانيت کے ايک ھی درجہ پر فائز ھيں پس معاشره ميں بھی ان کے تمام حقوق برابر ھونا چاھئے ليکن 
نسانيت ميں برابر کے شريک انسانيت ميں برابر ھونے کا مطلب ، حقوق ميں بھی برابر ھونا نھيں ھے، اگرچہ تمام انسان ا

ھوں ليکن انسانی تمام لوازمات اور انسانی فضائل برابر نھيں ھيں، اسی چيز کے پيش نظر اسالمی معاشره ميں ايسے بھت 
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سے عھدے ھيں جن کے لئے خاص صالحيتوں اور شائستگی کا ھونا ضروری ھے جس طرح رھبر کے لئے فقيہ (مجتھد) 
حکام کے جاری ھونے پر نظر رکھے، اور اگر وه اسالم ھی کو نہ سمجھے تو پھر اس کی ھونا ضروری ھے تاکہ اسالمی ا

حفاظت بھی نھيں کرسکتا، اسی طرح صدر مملکت کا مسلمان ھونا ضروری ھے، ايک يھودی يا عيسائی ايک ايسے معاشره 
  فی صد آبادی مسلمان ھو۔  9٠پر حکومت نھيں کرسکتا جس کی 

ونا چاھئے کہ وه اخبار يا وه صاحبان قلم جو عالمی استکبار سے وابستہ ھيں وه ھم پر اس بات ھميں اس چيز کا ڈر نھيں ھ
کی تھمت لگائيں کہ يہ لوگ شھريوں ميں دو درجہ کے قائل ھيں کيونکہ ان سے اميد بھی اور کيا ھوسکتی ھے، کيونکہ وه 

رنی چاھئے کہ اسالمی حکومت کے زير سايہ لوگ تو اسالمی ضروريات کے بھی منکر ھيں ھميں ھر حال ميں يہ کوشش ک
واقعی اسالم کو دنيا والوں کے سامنے پيش کريں، نہ کہ جس طرح سے دشمن چاھتے ھيں ھميں اسالمی اقدار کو کم رنگ 

  نھيں کرنا چاھئے تاکہ ھمارا دشمن ھم سے خوش رھے۔ 
يا ذرائع ابالغ کو خوشی ھو اور وه ھماری  اگر ھم نے کوئی بات کھی يا کچھ لکھا تو اس سے امريکہ سے وابستہ اخبار

تعريف کريں، اس صورت ميں ھميں خوش نھيں ھونا چاھئے بلکہ اگر ھمارے کام سے ھمارا دشمن راضی اور خوشحال 
  ھو، تو ھميں غمگين ھونا چاھئے۔ 

“ يف کرتا ھےفالں شخص تمھاری بھت تعر” افالطون کے بارے ميں مشھور ھے کہ بعض لوگوں نے اس سے آکر کھا کہ 
مجھے نھيں معلوم کہ مجھ سے ايسا ”يہ سن کر افالطون رونے لگا، جب لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کھا کہ 
  “! کونسا جاھالنہ کام ھوگيا ھے جس کی بنا پر اس جاھل شخص کو مجھ سے خوشی ھوئی

ه خوشحال ھوگيا اور اگر اسالم کو اس طرح لٰھذا اگر ھم سے دشمن کے نفع ميں کوئی کام ھوگيا ھے جس کی بنا پر و
پھچنوايا کہ دشمن کو اچھا لگا تو گويا ھم نے دشمن کی خدمت کی ھے اسالم کی نھيں! ھميں اس اسالم کا دفاع کرنا چاھئے 

ی تلقينجس کو پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اور اھل بيت عليھم السالم نے ھم تک پھنچايا ھے، نہ اس اسالم کا جس ک
  اسالم دشمن طاقت کررھی ھے۔ 

قارئين کرام ! خالصہ کالم يہ ھوا کہ ھم جامعہ مدنی کے اس خاص معنی کو قبول کرتے ھيں جو اسالم سے اخذ شده ھو، 
اور اس سے دور ھونا حقيقت ميں اسالم سے دور ھونے کی وجہ سے ھے، لٰھذا اسالمی جامعہ مدنی کی بنا پر اصل يہ ھے 

ے امور عوام الناس کے ذمہ ھوں ليکن مغربی ممالک کے جامعہ مدنی کے لحاظ سے جس ميں دين سے دوری کہ معاشره ک
اختيار کی جاتی ھے نيز اس جامعہ مدنی ميں تمام انسان چاھے کافر ھوں يا مسلمان؛ تمام کے اجتماعی حقوق اور معاشره 

اگرچہ بعض لوگوں کی کوشش يہ ھے کہ تمام لوگ ميں عھده داری مساوی ھو ھم اس جامعہ مدنی کو قبول نھيں کرتے 
معاشره کے اھم عھدوں پر فائز ھونے کے اعتبار سے مساوی ھيں، چاھے وه مسلمان ھوں ياکافر اور چاھے بنيادی قوانين 

کو قبول کرتے ھوں يا نہ کرتے ھوں، اور اسی کو وه جامعہ مدنی مانتے ھيں!! ھم اس طرح کے جامعہ مدنی کو رّد کرتے 
ں کيونکہ ھمارے نزديک مسلمان اور غير مسلمان ملک کے اھم عھدوں پر فائز ھونے کے اعتبار سے مساوی نھيں ھيں ھي

تو اسالم؛ ھميں جامعہ مدنی کے نام پر، عالمی صھيونيزم سے وابستہ پارٹی کو اس ملک کے قانونی مذھب ميں شمار کرنے 
  کی اجازت کيسے دے سکتا ھے۔ 

  
  حوالے:

اس حکومت کو کھا جاتا ھے جو ايک گروه کے نفع ميں قوانين بنائے اور اپنے مخالفين کو مخفی پوليس وغيره کے )ٹوٹاليٹر ،1(
  ذريعہ نابود کرنے کی درپے ھو، ( مترجم) 

   141( سوره نساء آيت 2)
  13) سوره حجرات آيت 3(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

  ستّائيسواں جلسہ
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   اسالمی حکومت کی خاص پھچان

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
کا يہ حصہ “ اسالم کے سياسی نظريات” جيسا کہ ھم نے گذشتہ جلسوں ميں عرض کيا کہ ھماری بحث قارئين کرام ! 

مخصوص ھے حکومت کی ذمہ دارياں اور اس کے اختيارات کی تحقيق وبررسی سے اورجو مباحث اس موضوع سے 
ے فلسفہ کو سمجھ مربوط ھيں بے شک حکومت کی ذمہ داريوں کی صحيح شناخت تب ھی ھوسکتی ھے جب ھم حکومت ک

ليں، اور کوئی بھی مجموعہ، کوئی بھی عضو يا کوئی بھی حصہ ايک خاص ضرورت اور ايک خاص ھدف کے لئے بنايا 
جاتا ھے؛ کيونکہ اگر وه اس کے ما تحت نہ ھوں تو اس ميں نقص اور خلل واقع ھوجائے گا، اور پھر معاشره کی ضرورتيں

ائيں گی پس ھر عضو يا ھر مجموعہ کے وظائف او رذمہ دارياں ان کی ضرورت اور مصالح مکمل طور پر محقق نھيں ھوپ
  کے تحت؛ ان کے وجود کا تقاضا کرتی ھے۔ 

حکومت کے سلسلہ ميں قانون گذار طاقت کی ضرورت واضح ھوگئی، کيونکہ کوئی ايسی ھيئت يا کميٹی ھو جو معاشره کے
ھے کہ قوه مجريہ (حکومت) کی کيا ضرورت ھے؟ وجود حکومت کا لئے ضروری قوانين بنائے ليکن اب سوال يہ پيدا ھوتا

فلسفہ کيا ھے ،اور اگر حکومت نہ ھوتی تو پھر کيا حاالت پيدا ھوتے؟ اور اگر عوام الناس کی اس طرح سے اخالقی اور 
نہ تھی؟  معنوی تربيت ھوجاتی کہ وه کسی بھی حال ميں قانون کی خالف ورزی نہ کرتے تو کيا پھر حکومت کی ضرورت

اس صورت ميں حکومت کی اصلی علت معاشره مينقوانين کو جاری کرنے کی ضمانت ھوگی ، اس بنياد پر بعض لوگوں کا 
يہ تصور ھے کہ لوگوں کی اس طرح تربيت کی جاسکتی ھے کہ خود اپنی مرضی سے اپنی ذمہ داريوں پر عمل کريں اور 

ليکن مسلم طور پر يہ نظريہ حقيقت سے کوسوں دور ھے ، اور پھر کسی ضامن يعنی حکومت کی کوئی ضرورت نھيں ھے
جيسا کہ ھم نے حکومت کی ضرورت پر دالئل کے سلسلہ ميں پھلے بھی عرض کيا کہ حکومت کی ضرورت پر ضمانت 

 اجرائی کے عالوه دوسرے دالئل بھی موجود ھيں ؛ منجملہ معاشره کی عظيم اور اھم ضرورتوں کا ھونا جومعاشره کے تمام
افراد سے متعلق ھوتی ھيں، اور کوئی خاص شخص يا کوئی خاص گروه ان کا عھده دار نھيں ھوسکتا، اور ان ميں اس بات 
کی ضرورت ھوتی ھے کہ کوئی ايک ايسی ھم آھنگ کميٹی ھو جو اپنی منصوبہ بندی کے تحت معاشره کی ان ضرورتوں 

م ضرورتوں ميں سے ملک پر حملہ کرنے والوں کے مقابلہ کوپورا کرسکے ھم نے يہ (بھی) عرض کيا کہ معاشره کی عا
مينجنگ اور دفاع کا مسئلہ بھی ھے بے شک جب جنگ زوروں پر ھوتی ھے تو کوئی خاص فرد يا خاص گروه دشمن کے 
 حملہ کو روکنے پر قادر نھيں ھوسکتا اور تنھا جنگ کو اداره نھيں کرسکتا، بلکہ معاشره ميں ايک ھمہ گيراور سسٹاميٹک
قدرت کا ھونا ضروری ھے تاکہ جنگ ميں کاميابی مل سکے اور اپنی منصوبہ بندی کے ذريعہ عوام الناس کو جنگ ميں 

  شرکت کی دعوت دے اور ان کو ٹرينڈ کرکے جنگی فنون ميں ماھر بنا کر آماده جنگ کرے۔ 
کے زير سايہ ھی ممکن ھے؛ ان کے عالوه معاشره کی دوسری ضروريات بھی ھوتی ھيں کہ جن کو پورا کرنا حکومت 

مثالً معاشره مينحفظ الصحت، تعليم وتربيت اور ضروری دانش کو پورا کرنا؛ اسی طرح دوسری ضروريات بھی ھوتی ھيں 
جن کے لئے مخصوص وزارت خانے ھونے ضروری ھوتے ھيں اور ظاھر سی بات ھے کہ معاشره کے حاالت بدلنے اور 

ونا؛ جن کے لئے الگ الگ وزارت خانے ھونے ضروری ھيں: مثالً معاشره کی نئی نئی قسم کی ضرورتوں کا ايجاد ھ
ضرورت کے لئے بعض حاالت ميں اگر صرف پانچ وزارت خانے کافی ھوں ليکن نئی نئی ضرورتوں کے پيش نظر ان 

ے معين وزارت خانوں ميں اضافہ کيا جاسکتا ھے، اور يہ مناسب نھيں ھے کہ قانون ميں مخصوص تعداد مينوزارت خان
کئے جائيں بلکہ ان کی تعداد زمان و مکان کے شرائط کے لحاظ سے ھونا چاھئے لٰھذا اسالمی سياسی نظريہ کے لحاظ سے 
بھی يہ معين نھيں ھے کہ اسالمی ملک کا صدر کتنے وزير رکہ سکتا ھے، بلکہ اس مسئلہ کو آزاد رکھا گيا ھے تاکہ زمانہ 

  اظ سے وزارت خانے تعين کئے جائيں۔ کے پيش نظر اور مختلف ضرورتوں کے لح

  ۔ نظام اسالمی اور الئيک نظام ميں حکو مت کے سلسلہ ميں بنيادی فرق 2
قارئين کرام ! يہ بات طے ھوچکی ھے کہ حکومت کی ضرورت کا فلسفہ معاشره کی مختلف ضرورتيں ھيں جن کو صرف 

مخصوص ذمہ داری؛ معاشره کی مختلف ضرورتوںحکومت ھی انجام دے سکتی ھے خالصہ گفتگو يہ ھے کہ حکومت کی 
  کو پورا کرنا اور قوانين کا نافذ کرنا ھے۔ 

ھم نے قانون گذاری کی بحث ميں يہ عرض کيا کہ وسعت کے لحاظ سے اسالمی معاشره کے قوانين الئيک حکومتوں سے 
وں کوپورا کرنے کے لئے بنايا جاتامختلف ھيں: کيونکہ الئيک حکومتوں ميں قوانين کو صرف عوام الناس کی مادی ضرورت

ھے،اور ان کی حکومت کی بنياد ھی عوام الناس کی صرف ماّدی اور دنياوی ضرورتوں کو پورا کرنا ھوتا ھے يھاں تک کہ
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بعض حکومتوں ميں اس بات کی شرط کی جاتی ھے کہ دين کے بارے ميں کوئی حمايت نہ ھو، اور کسی بھی حکومتی 
  ی طرفداری يا اس کی حمايت دکھائی نہ دے۔ اداره ميں دين کی کوئ

ليکن اسالمی حکومت ميں قوانين کو صرف مادی ضرورتوں کے لحاظ سے نھيں ديکھا جاتا بلکہ معنوی ضرورتوں کو بھی 
مّد نظر رکھا جاتاھے ، بلکہ معنوی مصالح کو مقدم رکھا جاتا ھے يہ مسئلہ بالکل قوه مجريہ (حکومت) ميں بھی بيان ھوتا 

کہ اسالمی نظام ميں حکومت ان قوانين کو جاری کرنے کی ضامن ھے جو دنياوی زندگی سے متعلق ھوتے ھيں اور ھے 
معنوی ( اور اخروی) زندگی سے بھی متعلق ھوتے ھيں جس دليل کے تحت ھم نے قانون گذاری کے سلسلہ ميں عرض کيا 

وری ھوں بلکہ ان کو مقدم رکھا جائے، اسی دليل کے کہ قوانين کو ايسا ھونا ضروری ھيں جن سے معنوی ضروريات بھی پ
تحت اسالمی حکومت کی يہ ذمہ داری ھوتی ھے کہ معنوی مصالح، حقوق اٰلھی اور اسالمی شعار ( رسومات) سے متعلق 
یقوانين کو بھی نافذ کرے ، اور اس سلسلہ ميں ھونے والی خالف ورزيوں کا سّد باب کرے اور اگر کوئی اسالمی مقدسات ک

  اھانت کرنا چاھے تو اس کو بھی روکے؛ بےشک يہ مسئلہ حکومت کی اھم ذمہ داريوں ميں سے ايک ھے۔ 

  ۔ مغربی کلچر کے عاشق افراد کی طرف سے سيکولر حکومت کی پيش کش 3
وری بعض اخباروں اور تقريروں ميں يہ بيان کيا جاتا ھے کہ حکومت کی ذمہ داری، عوام الناس کی مادی ضرورتوں کا پ

کرنے، ملک ميں امن وامان کو برقرار رکھنے اور ھر ج ومرج (افرا تفری) سے روک تھام کے عالوه کوئی ذمہ داری نھيں
ھے اور معنوی اور دينی مصالح کو پورا کرنا علماء اور دينی مدارس کی ذمہ داری ھے ! يہ نظريہ مغربی کلچر اور 

يسا کھھم نے اس سے قبل بھی عرض کيا کہ مغربی ممالک کے کلچر کاسيکولر طرز تفکر سے متاثر ھونے کانتيجہ ھے، ج
ھے يعنی دين کو سياست سے جدا کرنا الئيک اور بے دين حکومتوں ميں دنياوی امور “ سيکولرازم”سب سے واضح امتياز 

مور ميں حکومت سے متعلق ھوتے ھيں ليکن معنوی امور حکومت سے متعلق نھيں ھوتے اگر کچھ لوگ دين اور معنوی ا
مشغول ھونا چاھتے ھيں تو اپنے اس ھدف کے تحت ذاتی امکانات کو خرچ کريں اور اس سلسلہ ميں سرکاری امکانات سے 

استفاده نھيں کرنا چاھئے کيونکہ دين کے سلسلہ ميں حکومت کی کوئی ذمہ داری نھيں ھے ، اسالمی ثقافت کے بالکل 
کو حفظ کرنا، معاشره ميں اسالمی شعارکو رائج کرنا اور ان کو برعکس جس کے اھم ترين وظائف ميں سے : اسالم 

بھالدئے جانے سے روک تھام کرنا نيز بے توجھی اور خدا نخواستہ اسالمی شعار اور مقدسات کی توھين کرنا؛ وغيره ھے۔ 
ا پيش ھونا کہ جو لوگ اسالمی ثقافت کو قبول نھيں کرتے بلکہ مغربی کلچر کے تابع ھيں؛ ان کی طرف سے اس نظريہ ک

بعيد نھيں ھے اور ھمارا ان سے يہ اختالف مبنائی ھے اور ھماری “ حکومت کو دينی امور ميں دخالت نھيں کرنا چاھئے۔”
ان سے يہ بحث ھے کہ اسالم حق ھے يا نھيں؟ ليکن يہ نظريہ ان لوگوں کی طرف سے جو خود کو مسلمان اور اسالمی 

مناسب نھيں ھے، اور اس طرح کی گفتگو کرنا اس بات کی نشانی ھے کہ انھوں  اصول کا معتقد سمجھتے ھيں ان کے لئے
  نے اسالمی ثقافت کو نھيں سمجھا ھے۔ 

  ۔ اسالمی شعار کا حفظ اور رائج کرنا ، حکومت کی ايک ذمہ داری 4
ذمہ داری يہ پس جو ذمہ داری مشترک طور پر الئيک اور دينی حکومت کی ھوتی ھے؛ اس کے عالوه اسالمی حکومت کی 

ھے کہ وه اسالمی شعار کو قائم کرے البتہ عوام الناس اپنی مرضی سے بعض اسالمی رسومات کو انجام دے سکتے ھيں؛ 
مثالً نماز جماعت کا برقرار کرنا، محفل اور عزاداری کرنا، دينی مدارس قائم کرنا، اسالمی پروگراموں کے منعقد کرنے کے

کرنا ان ميں سے حوزات علميہ دينی اھم مرکزوں ميں شمار ھوتے ھيں جو عوام الناس کی لئے ملّی اور مذھبی مرکز قائم 
دی ھوئی رقوم شرعی سےچلتے ھيں اور اسالمی شعار کے حفظ ، ان کی ترويج اور اسالمی ثقافت کی تبليغ ميں مشغول 

ر کو انجام دينا حکومت کی ذمہ داریرھتے ھيں ، ان کے لئے حکومت کوئی فنڈ معين نھيں کرتی ليکن عوام الناس کا ان شعا
کوسلب کرنے کے معنی ميں نھيں ھے، اور ايسا نھيں ھے کہ پھر ان امور ميں حکومت کی کوئی ذمہ داری نھيں ره جاتی 

کيونکہ اگر عوام الناس کا رضا کارانہ طور پر کام کرنا کافی نہ ھوا تو پھران امور کو انجام دينا حکومت کی ذمہ داری ھے 
کے طور پر: حج ايک عبادی وظيفہ ھے اور جو شخص مستطيع ھوجائے تو اس کے لئے حج کرنا واجب ھوجاتاھے ، مثال 

مجتھدين کرام؛ فقھی کتابوں اور روايات سے استفاده کرتے ھوئے اس مسئلہ کو بيان کرتے ھيں کہ اگر ايک ايسا موقع 
ھو يا اگر کسی پر واجب تو ھوگيا ھے ليکن وه حج پر  آجائے کہ اسالمی ملک کے پورے معاشره ميں کسی پر حج واجب نہ

جانے کے لئے تيار نہ ھو ، بلکہ نافرمانی کرے اور اپنی مرضی سے کوئی حج پر نہ جائے اور خانہ کعبہ کے خالی ره 
 جانے کا انديشہ ھو، تو اس موقع پراسالمی حکومتوں پر مسلمانوں کے بيت المال سے ايک گروه کو حج کے لئے بھيجنا
واجب ھے ؛ کيونکہ وه اسالمی شعار جو تمام ھی مسلمانوں کے لئے حفظ مصالح کے باعث ھيں وه تعطيل نھيں ھونے 
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  چاھئيں۔ 
پس جبکہ حج ايک عبادی مسئلہ ھے اور دنياوی اور سياسی امور ميں شمار نھيں ھوتا اور خود عوام الناس انجام ديتے ھيں 

ر عوام الناس نے نافرمانی کی يا حج بجاالنے کی قدرت نہ رکھتے ھوں تو پھر اور اپنے پاس سے خرچ کرتے ھيں، ليکن اگ
اسالمی حکومت پر اسالمی شعار کو قائم کرنے اور قوانين کو جاری کرنے کے ضامن کے عنوان سے ؛ يہ ذمہ داری ھے 

  کہ حج کو انجام دينے کے مقدمات فراھم کرے۔ 
فرق يہ ھے کہ اسالمی حکومت ھر چيز سے پھلے اسالمی شعار اور اسالم  اس بنا پر اسالمی اور الئيک حکومت کا بنيادی

کے اجتماعی احکام وقوانين کو جاری کرنے کی فکر ميں رھے اور ان کو مقدم رکھے البتہ عملی ميدان ميں معنوی اور 
  ی امور کو مقدم کرے۔ ماّدی امور ميں کوئی ٹکراؤ نھيں ھوتا ليکن بالفرض اگر ان ميں ٹکراؤ ھو بھی جائے تو پھر معنو

لٰھذا اسالمی حکومت کی ذمہ داريوں کی سر فھرست درج ذيل چيزيں ھونا چاھئے: اسالمی شعار کو قائم کرنا، قوانين اور 
اسالمی ثقافت کی حفاظت کرنا اور ايسی چيزوں کی روک تھام کرنا جومعاشره ميں اسالمی ثقافت کے کمزور ھونے کا 

  ت سے روک تھام کرنا۔ باعث بنے نيز کفر کے رسوما

  ۔ حکومت اور اس کے کردار ی پھلو 5
قارئين کرام ! ھم نے اس سے پھلے بھی عرض کيا کہ حکومت پر الزم ھے کہ وه معاشره کی بعض ضرورتوں کوپورا 
 کرنے کی خود ذمہ داری قبول کرے، مثالً دفاع اور جنگ کا مسئلہ ، جس ميں منصوبہ بندی، سياست گذاری اور اس کے

اجرائی امور تمام مسائل حکومت کے ذمہ ھوتے ھيں ليکن حکومت کے مخصوص کاموں کے عالوه يہ بھی ذمہ داری ھوتی
  ھے کہ اسالمی معاشره کی بعض ضرورتوں کو پورا کرنے ميں اپنا کردار ادا کرے جس کی دو صورتيں ھوسکتی ھيں: 

پر نظارت رکھے اور براه راست ان امور ميں دخالت نہ ۔ حکومت صرف منصوبہ بندی، سياست گذاری اور ان کے اجراء 1
  کرے۔ 

  ۔ منصوبہ بندی ، سياست گذاری اور نظارت کے عالوه ان امور کو خود اپنے ذريعہ انجام دے۔ 2
مزيد وضاحت کے لئے عرض کرتے ھيں کہ معاشره کے کسی ايک پروجکٹ کو کامياب بنانے کے لئے پھلے اس کے 

ی ھے تاکہ اسی بنا پر منصوبہ بندی کی جاسکے، اس کے بعداس کو آگے بڑھانے کے لئے مقاصد کا روشن ھونا ضررو
اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو منظم کيا جاتا ھے کيونکہ کسی ايک پروجکٹ کے لئے مدت معلوم ھونی چاھئے شروع 

اس کام کو کرنا چاھے اس اور ختم ھونے کی مدت معلوم ھو اور اس کا خرچ بھی موجود ھو اس مرحلہ کے بعد جو کمپنی 
کو طے کيا جاتا ھے؛ يعنی يہ معين کيا جاتا ھے کہ کون لوگ اور کس شکل ميں اس پروجکٹ کو انجام ديں گے ، اس کا 

مدير ، اس ميں کام کرنے والے اور ان کے وظائف معين کئے جاتے ھيں مثالً امام خمينی انٹر نيشنل اير پورٹ پروجکٹ کو 
ے ھوتا ھے کہ کيا اس ايرپورٹ کی ضرورت ھے يا نھيں (اگرچہ يہ بات ملک کی اھم سياست لے ليجئے : پھلے يہ ط

گذاری سے متعلق ھے) جس کی بنا پر يہ طے ھوتا ھے کہ اس پروجکٹ پر کام ھونا چاھئے يا نھ؟ اور جب پروجکٹ کو 
جاتا ھے کہ يہ پروجکٹ کتنی زمين قبول کرليا جاتا ھے تو پھر اس سلسلہ ميں منصوبہ بندی کی جاتی ھے اور يہ طے کيا 

ميں اور کس طرح کے امکانات کے ساتھ انجام ديا جائے اور کس نقشہ کے تحت ھو اس کے بعد اس کا مدير اور اس کے 
شروع ھونے کی تاريخ معين کی جاتی ھے، آخر ميں اس پروجکٹ کی بولی لگائی جاتی ھے تاکہ جو کمپنی کم خرچ ميں 

پر آماده ھو تو اس کام کو اس کے حوالے کرديا جائے اس صورت ميں ايک وقت حکومت  اس پروجکٹ کو مکمل کرنے
سياست گذاری اور منصوبہ بندی کے بعد اس پروجکٹ کو بھی اپنے ھاتھوں ميں لے ليتی ھے اور کوئی سرکاری شعبہ يا 

ور سرکاری افراد کے ذريعہکوئی وزارتخانہ اس پروجکٹ پر کام کرتا ھے اور اس پروجکٹ کا خرچ سرکاری خزانہ سے ا
تکميل ھوتا ھے يا کسی پروجکٹ کو معين کرنے کے بعد کسی کمپنی کے حوالے کيا جاتا ھے تاکہ اس پروجکٹ کو عملی 
جامہ پھنائے، بھر حال دونوں صورتوں ميں حکومت اس پروجکٹ کو عملی بنانے کا وعده کرتی ھے ليکن ممکن ھے کہ 

ت گذاری اور منصوبہ بندی کے بعد اس کام کو خود اپنے ذمہ نہ لے ، اور اس کے حکومت کسی پروجکٹ کے لئے ؛سياس
خرچ اور اس پر کام کرنے کے لئے دوسروں کے حوالہ کردے اور خود صرف نظارت کرتی رھے ؛ يعنی حکومت اپنی 

ھام کی جاسکے طرف سے کچھ معائنہ کار افراد کو معين کرتی ھے تاکہ قوانين اور مقررات کی خالف ورزی کی روک ت
اور نقشہ کے مطابق عمل نہ کرنے سے روکا جاسکے نيز عوام الناس کے مال کو تلف اور برباد ھونے سے روک تھام کی 

جاسکے اور کوشش يہ کی جاتی ھے کہ پروجکٹ اسی اصل نقشہ کے تحت عمومی مصالح کے قوانين کے مطابق عملی 
  جامہ پھنايا جاسکے۔ 

  حکومت کا مڈل “ليبرل”) اور  Totalitair) (1“(ٹوٹاليٹر”۔ 6
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ان پروجکٹ کے مقابلہ ميں معاشره کی ضرورتيں مثالً جنگ اور دفاع، تعليم وتربيت، عالج معالجہ اور شھر کی صفائی 
وغيره کا انتظام قاعدتاً حکومت کے ذمہ ھوتا ھے، ليکن يھاں پر ايک سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ کيا حکومت کی ذمہ داری 

توں ميں منصوبہ بندی اور حد اکثر نظارت ھوتی ھے؟ يا منصوبہ بندی اور نظارت کے عالوه ان کو صرف ان ضرور
جاری کرنے کی بھی ذمہ داری اسی کی ھوتی ھے، اور بنيادی طور پر اسالم کی نظر ميں کونسا طريقہ صحيح ھے؟ کيا 

کا کچھ حصہ حکومت کے ذمہ ھوتا ھے اسکول، کالج اور يونيورسٹيوں کے بنانے کا خرچ حکومت کے ذمہ ھے؟ يا اس 
اور کچھ حصہ عوام الناس کے ذمہ ھوتا ھے؛ جيسا کہ اکثر ممالک ميں منجملہ ھمارے ملک ميں ايسا ھوتا ھے کہ ابتدائی 
تعليم سب کے لئے ضروری ھے اور اس کا خرچ بھی حکومت کے ذمہ ھے، ليکن يونيورسٹی کی تعليم کا خرچ حکومت 

حکومت يونيورسٹی ميں فيس لے کراعلٰی تعليم ديتی ھے، اگرچہ بعض ملکوں ميں يونيورسٹی کی کے ذمہ نھيں ھے بلکہ 
  تعليم بھی مفت ھوتی ھے۔ 

بعض حکومتوں ميں يہ کوشش کی جاتی ھے کہ معاشره کے زياده سے زياده امور حکومت کے ذريعہ انجام پائيں، اور يہ 
اپنے ذاتی مفاد کے لئے معاشره کے فوائد کو خطره ميں ڈالنے والے  طريقہ کار بڑے بڑے مالداروں کی ظالمانہ رفتاراور

افراد کے مقابلہ ميں ايک عکس العمل ھے کيونکہ يہ جامعہ گرا )معاشره کی فکر رکھنے واال ) نظريہ اور سوسياليسٹ 
"Socialiste" کميونسٹ ،"communiste ھونے والے ظلم وستم" ملکوں کا وجود ميں آنا؛ مالدار ملکوں ميں عوام الناس پر

کا نتيجہ تھا کيونکہ مغربی ممالک ميں غريبوں کے حق ميں مالداروں نے اس قدر ظلم کيا جس کے نتيجہ ميں يہ شدت پسند 
نظريہ وجود ميں آيا کہ تمام کام حکومت کے ذمہ ھو،اور حکومت کو ھونے والے عام فائدوں کو تمام لوگوں کے درميان 

تاکہ تمام لوگ اجتماعی زندگی کے امکانات سے بھره مند ھو سکيں ، در حقيقت عام زندگی کے برابر سے تقسيم کيا جائے 
امکانات سے تمام لوگوں کا برابر ھونا اور عوام الناس سے ظلم کو دور کرنا؛ معاشرتی ، سياسی اور معاشی مسائل مينيہ 

" نظريہ کے Materialism) "2ميٹرياليزم( نظريہ سوسياليسٹ کا ھے جو دس بيس سال پھلے سے کافی رنگ اليا ھے اور
ساتھ نيز فقر وغربت کو دور کرنے اور تمام لوگوں ميں مساوات ايجاد کرنے جيسے نعروں کے ذريعہ بڑے بڑے ملکوں 

) کا سخت Bloc" (3ميں (قديم) روس اور چين وغيره ميں حکومت کرنے لگا اور اس کے بعد سے مالدار ممالک بلوک "
  لگا۔ رقيب مانا جانے 

چنانچہ اس نظريہ کی جذابيت اور اس کے نعرے ھمارے ملک ميں بھی بعض لوگوں کوبھت اچھے لگے اور ايک مدت تک 
اس نظريہ کی حمايت ھونی لگی، نيز بھت سے افراد اس کے طرفدار بن گئے، جس کا نتيجہ يہ ھوا کہ گذشتہ زمانہ ميں 

ليسٹی اور کميونسٹی پارٹياں تشکيل پائيں ليکن انقالب اسالمی کی (انقالب اسالمی سے پھلے) ھمارے ملک ميں بھی سوسيا
وجہ سے اس کی جڑيں ھل گئيں ، اور اس کا بوريا بستر لپٹ گيا، تاريخی تجربہ نے يہ ثابت کيا کہ وه حکومت (جو 

س کا مالداروں اور صاحب قدرت لوگوں کو سوء استفاده کرنے سے روک تھام کے نعره سے برسر پيکار آتی ھے ) ا
سياسی، اجتماعی اور معاشی معامالت ميں تمام کاموں ميں ذمہ داری لينا صحيح اور کار آمد نھينھے، اور جلد ھی ان کے 

خاتمہ کا باعث اور کميونسٹی بلوک کے ممالک کا شيرازه بکھرنے کا سبب ھے مخصوصاً ھمارے شمالی پڑوسی ملک کا 
ی اور سياسی بنياديں کس طرح ھليں اور روس جيسی عظيم طاقت کو حال سب نے ديکھاکہ کميونسٹی نظريہ کی اجتماع

  ٹکڑوں ميں بانٹ ديا اور اس ملک کی شھنشاھيت کا جنازه نکل گيا۔ 
قارئين کرام ! مذکوره نظريہ بھی فلسفہ سياست ميں ايک نظريہ ھے جس کی بنا پر حکومت معاشره کے مختلف امور ميں 

اکہ مالداروں اور صاحب قدرت لوگوں کو ناجائز فائده اٹھانے سے روکا جاسکے زياده سے زياده دخالت رکھتی ھے ، ت
"، communiste(ليکن ھم اس وقت مذکوره نظريہ کی کمزروياں نھيں بيان کرنا چاھتے ) اس کے مقابلہ ميں کميونسٹ "

م الناس کے ذمہ ھوتے ھيں، " اورليبرل نظريات ھيں جن کی بنا پر معاشره کے تمام امور خود عواSocialisteسوسياليسٹ "
اور اپنے کام ميں آزاد ھوتے ھيں کہ جس طرح چاھيں عمل کريں اس نظريہ ميں حکومت معاشره کے کاموں ميں کم سے کم

  دخالت کرتی ھے نيز اس کی دخالت ضروری حد تک اور معاشره ميں بد نظمی کو روکنے کے لئے ھوتی ھے۔ 
نکہ عوام الناس اقتصادی، سياسی اور اجتماعی امور سے مکمل طور پر آزاد ظاھر سی بات ھے کہ ليبرل نظريہ ميں چو

ھوتے ھيں اور جو افراد زياده امکانات اور قابليت رکھتے ھيں تو وه لوگ تمام ھی چيزوں سے خصوصاً معاشی امور ميں 
کاروبار ان کو بھت زياده  بھت زياده فائده اٹھاتے ھيناور دوسروں سے مقابلہ جيت جاتے ھيں جس کے نتيجہ ميں اقتصادی

فائده پھنچاتا ھے، جبکہ ان کے مقابلہ ميں کمزور اور غريب لوگ جن کے پاس کم امکانات ھوتے ھيں وه مزيد غريب 
  اورکمزور ھوتے چلے جاتے ھيں۔ 

يز معاشره لوگوں کے درميان يہ اختالف اورمعاشره کے بھت کم مالدارافراد کا عمومی اور ملی سرمايہ کا مالک بن جانا، ن



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

 
 

کے دوسرے طبقات ميں فقر وغربت کا بڑھنا ؛ يہ سب سبب بنتے ھيں کہ عوام الناس اعتراض کرے اور حکومت کے خالف
مظاھرے کرنے لگيں اور پھر ان کو سياست ميں آنے نھيں ديا جاتا، اس کے بعد کيمونسٹ نظام کا تشکيل پانا جس مينمعاشره

جاتا ھے ليکن ليبرل ملکوں ميں بھی حکومت کے خالف مظاھروں اور انقالب سے کے غريب لوگوں کا زياده دھيان رکھا 
  روکنے کے لئے کم در آمد لوگوں کو کچھ سھولتيں دی جاتی ھيں۔ 

اس وقت يورپی ممالک جن کے بھت سے ملکوں ميں ليبرل نظام کی حکومت ھوتی ھے ان ميں بھی سوسياليسٹ 
"Socialisteاتی ھيں، يھاں تک کہ بعض حکومتوں ميں سوسياليسٹ ياسوسيال ڈيموکريٹک " پارٹياں اپنی کارکردگی دکھ

کبھی کبھی اکثريت سے کامياب ھوجاتی “کارگر پارٹی”پارٹياں کامياب ھوتی ھيں مثالً انگلينڈ کے پارليمنٹ کے انتخابات ميں
د لوگوں کو خيال رکھا ھے صرف اسی وجہ سے کہ اس کا نظريہ سوسياليسٹ ھے اور اس نظريہ ميں غريب اور کم درآم

جاتا ھے اور يہ بھی اس وجہ سے ھوتا ھے کہ کھيں معاشره کا غريب اور کم در آمد طبقہ حکومت کے خالف انقالب برپا نہ
کردے؛ کيونکہ جب معاشره کے تقريباً سبھی طبقات کے لئے عام سھولتيں مھيا ھوں گی تو پھر غريب عوام الناس حکومت 

يں گے عوام الناس کی سھوليات ميں جن چيزوں کو پيش نظر رکھا جاتا ھے ان ميں سے کچھ در ج کے خالف قدم نھيں اٹھائ
  ذيل ھيں: 

  ۔ اپاھج اور بے کار لوگوں کے لئے بيمھ۔ 1
  ۔ميڈيکل بيمہ۔ 2
  ۔ سرکار کی طرف سے کم در آمد لوگوں کے لئے مکان بنوانا اور ان کو کم سے کم کرايہ پر دينا۔ 3

  ہ ميں ايک دوسرے کے مخالف نظريات پائے جاتے ھيں: حکومتی سياسی فلسف
پھال نظريہ سوسياليسٹی ھے جس ميں معاشره کو اصل مانا جاتا ھے اور معاشره کے مفاد کو ذاتی مفادپر مقدم کيا جاتا ھے، 

اريوں کيونکہ اس نظريہ ميں معاشره پر توجہ کی جاتی ھے چنانچہ اس نظريہ کو عملی بنانے کے لئے حکومت کی ذمہ د
اور دخالت ميں اضافہ ھوجاتا ھے ،اور معاشره کے اجتماعی امور ميں حکومت کی ذمہ درايوں کا دائره وسيع ھوجاتا ھے 

  تاکہ عمومی سرمايہ کو غارت ھونے اور غريب و مستضعف لوگوں پر ظلم وستم ھونے سے روک تھام کرسکے۔ 
پر اعتقاد رکھا جاتا ھے کہ حکومت کو معاشره کے امور  دوسرا نظريہ ليبرل ھے جس ميں خاص دليلوں کے تحت اس چيز

  ميں کم سے کم دخالت کرنی چاھئے۔ 
قارئين کرام ! آج کل تقريروں، اخباروں، مقالوں اور کتابوں ميں جو لکھا جاتا ھے کہ حکومت کو کم سے کم يا زياده سے 

ھم نے عرض کيا کہ يورپی اور مغربی ممالک ميں زياده دخالت کرنی چاھئے انھيں دو نظريات کی بنا پر ھے اور جيسا کہ 
اکثر ليبرل نظريہ پايا جاتا ھے اور ايسی حکومتوں ميں (وه ادارے بھی جو ھمارے ملک ميں سرکاری ھوتے ھيں) اکثر 

ادارے پرائيويٹ ھوتے ھيں، مثالً مذکوره ممالک ميں محکمہ ڈاک يا محکمہ ٹيلی فون سرکاری نھيں ھوتے بلکہ پرائيويٹ 
تے ھيں ، اور ڈاک کا سارا کام، نيز مختلف شھروں ميں فون وغيره کی خدمات پيش کرنا پرائيويٹ کمپنياں کرتی ھيں ، ھو

وھاں پر حکومت صرف منصوبہ بندی اور نظارت کرتی ھے اسی طرح بجلی،پانی اور معاشره کے ديگر ضروريات کو 
  حکومت کے ذمہ ھوتی ھيں۔ پرائيويٹ کمپنياں کرتی ھيں ليکن ھمارے ملک ميں يہ چيزيں 

  ۔ اسالمی نظريہ کے تحت حکومت کيسی ھونا چاھئے 7
قارئين کرام ! يھاں پر ايک سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ مذکوره نظريات ميں سے اسالم کس نظريہ کو مناسب سمجھتا ھے؟ کيا 

ور معاشره کے امور کو عوام لناس حکومت کی وسيع پيمانے پر دخالت کو پسند کرتا ھے يا حکومت کی کم سے کم دخالت ا
کے سپرد کرنے کو پسند کرتا ھے؟ جيسا کہ ھم نے پھلے جلسے ميں عرض کيا کہ عوام الناس کا وسيع پيمانے پر مختلف 

کے ايک معنی ميں سے ھے، اور اس معنی کے لحاظ سے اجتماعی “ جامعہ مدنی”ميدان ميں شرکت کرنا حقيقت ميں 
پر چھوڑ ديا جانا چاھئے کيونکہ جب ھم اسالمی اصول کی بنياد پر حکومت کے سلسلہ ميں کاموں کو خود عوام الناس 

اسالمی نظريہ کو دريافت کرنا چاھيں تو ھميں معلوم ھوتا ھے کہ اس سلسلہ ميں اسالم کا رويہ درميانی ھے؛جو آرزوں اور 
  حقيقت دونوں ميں شامل ھوتا ھے۔ 

  وضاحت: 
سٹيوں، حوزات علميہ يا ديگر جلسوں ميں بيان ھوتی ھيں ؛بھت اچھی اور دلربا ھوتی ھيں ، بھت سی وه تھيوری جو يونيور

  ليکن ايک لحاظ سے يہ فقط خيالی اور آرمانی ھوتی ھيں جن کا عملی 
ميدان ميں کوئی وجود نھيں ھوتا مثالً يہ مفروضہ کہ عوام الناس کا کرداراتنا بلندکرنے کے لئے کوشش کی جائے تاکہ پھر 
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ه قانون کی خالف ورزی نہ کرے اور پھر ان کو کسی روکنے والے قانون يا حکومت کی ضرورت نھيں ھے اس فرضيہ و
کا تصوربھت اچھا ھے؛ ليکن عملی ميدان ميں کيا کبھی ايسا ھوسکتا ھے اور وه بھی اس حد تک کہ اس کو مجری قانون 

شره ميں ھميشہ قانون کی خالف ورزی ھوتی رھی (حکومت) کی کوئی ضرورت نہ ھو دوسری طرف اس وجہ سے کہ معا
ھے يہ بات بھی قابل قبول نھيں ھے کہ حکومت کی طرف سے اتنی سختی کی جائے کہ پھر کوئی قانون شکنی کی ھمت نہ 

" اور پوليس کی حکومتوں ميں ھوتا ھے کہ Fasciste) "4" ، فاشيسٹ(Marxistکرسکے جيسا کہ بعض مارکسسٹ "
شدت کے ساتھ عمل کيا جاتا ھے، اور پوليس اور فوج اس طرح سے مجرموں کے ساتھ برتاؤ کرتی ھے سرکاری قوانين پر 

کہ (اس کو ديکہ کر) پھر کوئی قانون شکنی کی ھمت نھيں کرتا جس کا نمونہ ھمارا پڑوسی ملک عراق ھے جس نے ھم کو 
ھر قسم کی مخالفت اور اعتراض کا گال سال تک جنگ کرنے پر مجبور کيا کيونکہ اس ملک ميں فوجی حکومت ھے جو  8

گھونٹ ديتی ھے يھاں تک کہ اگر کسی سے کوئی چھوٹی سی بھی حرکت خالف قانون ديکھی گئی تو اس کو عدالت کے 
  فيصلہ کے بغير ھی گولی ماردی جاتی ھے يا کسی دوسرے طريقہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتار ديا جاتا ھے۔ 

لوگ جس وقت رشوت اورمھنگائی کا بازار گرم ديکھتے ھيناور ان کے سامنے مشکليں  معاشره کے غريب اور کم در آمد
آتی ھيں تو يہ آرزو کرتے ھيں کہ اے کاش ان رشوت خور اور گران فروش لوگوں سے شدت کے ساتھ برتاؤ کيا جائے اور 

وشی کی جرٔات نہ کرے!! اسان ميں سے چند لوگوں کو سزائے موت ديدی جائے تاکہ پھر کوئی رشوت خوری اور گرا نفر
  طرح کے واقعيات سوسيالسٹی ممالک ميں آئے دن ھوتے رھتے ھيں۔ 

ليکن ھميں اس سلسلہ ميں اسالمی نظريہ ديکھنا چاھئے کہ اسالم مجرموں اور خالف ورزی کرنے والوں سے شدت کے 
ت کے ساتھ پيش آنا صحيح ھے کہ ساتھ برتاؤ کو کيسا سمجھتا ھے؟ کيا اسالمی نظريہ کے تحت مجرموں سے اس قدر شد

اس کے بعد کوئی بھی خالف ورزی کی جرٔات نہ کرے؟ يا مجرموں کے ساتھ اس قدر شدت نہ کی جائے بلکہ ان کو حتی 
االمکان آزادی دی جائے حکومت کی دخالت اور قوانين کا الگو کرنا صرف معاشره ميں آشوب اور ظلم وستم سے روک تھام

  کے لئے ھو۔ 
رام ! قرآن کريم اور احاديث شريف سے يھی نتيجہ نکلتا ھے کہ اسالم کی نظر ميں اسالمی حکومت ايک درميانی قارئين ک

  اور معتدل راستہ اختيار کرے۔ 
اسالم کے فوجداری قوانين؛ بعض جرائم ، اور بعض عفت کے منافی اعمال پر بھت سخت سزا ئيں معين ھيں، ليکن اسالم ان 

لئے خاص شرائط اور بعض محدويت کا قائل ھے جن کی وجہ سے صرف کم ھی جرائم عملی  جرائم کو ثابت کرنے کے
ميدان ميں ثابت ھوسکيں، اور ان قوانين کے نتيجہ ميں سخت سزائيں بھت کم ھی موارد (مثالً سال ميں ايک يا دو مورد) ميں 

  دی جاتی ھيں۔ 
  مثالً قرآن مجيد مينچور کے بارے ميں ارشاد ھوتا ھے: 

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا ٔاَْيِديَھَما َجَزاًء بَِما َکَسبَا)(( وَ    ) 5السَّاِرُق َوالسَّ
  “ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ھاتہ کاٹ دو کہ يہ ان کے لئے بدلہ ھے ”

انِی فَاْجلُِدوا ُکلَّ َواِحٍد ِمْنھَما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوالَتَأُْخْذُکْم بِھَما َرا انِيَةُ َوالزَّ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَْشھْد (الزَّ ْٔفَةٌ فِی ِديِن هللاِ ٕاِْن ُکنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا

  ) 6َعَذابَھَما طَائِفَةٌ ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن )(
زنا کار عورت او رزنا کار مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگائيں اور خبردار ! دين خدا کے معاملہ ميں کسی مروت کا ” 

ا اگر تمھارا ايمان هللا اور روز آخرت پر ھے اور اس سزا کے وقت مومنين کی ايک جماعت کو حاضر رھنا شکار نہ ھوجان
  “ چاھئے۔

ليکن اس طرف سے اسالم نے زنا کے ثابت ھونے کے شرائط بھت سخت قرار دئے ھيں کيونکہ اسالم کا حکم يہ ھے کہ 
اھد (گواھ) عادل اپنی آنکھوں سے زنا ھوتے ديکھيں اور زنا کرنے والے کو يہ سزا اس وقت دی جاسکتی ھے جبکہ چارش

گواھی ديں،اور سب کے سب گواھی دينے کے لئے عدالت ميں حاضر ھوں، اور اگر چاروں عادل گواھی دينے کے لئے 
) جاری ھوگی، کيونکہ ان کی گواھی7“ (حّدقذف ”عدالت ميں حاضر نہ ھوئے تو نہ صرف جرم ثابت نھيں ھوگا بلکہ ان پر 

  قابل قبول نھيں ھے اور خود ان کو ايک مومن پر تھمت لگانے کے جرم ميں کوڑے لگائے جائيں گے۔ 
اسی طرح اسالم اجتماعی مسائل ميں، حکومت کو معاشره کی تمام ھی ضرورتوں کو پورا کرنے يھاں تک کہ غير ضروری 

مل طريقہ پر دخالت سے روکتا ھے؛ بلکہ ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار نھيں ٹھھراتا اور نہ ھی حکومت کو مک
حکومت کی دخالت زمان ومکان کے لحاظ سے ھوتی ھے اور معاشره کی بعض ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار 

  ٹھھراتا ھے۔ 
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کی شکل پر ھو جس کی بنياد يہ “ مدينة النبی”کی شکل “ جامعہ مدنی”کبھی کبھی اس طرح کے حاالت پيدا ھوتے ھيں کہ 
و کام عوام الناس خود انجام دے سکتے ھوں ، تو اس ميں خود اپنی مرضی سے شرکت کريں مثالً تعليم وتربيت، ھے کہ ج

بجلی، پانی وغيره جيسی ضرورتونکا خود انتظام کريں؛ مگر بعض خود غرض اور فرصت طلب افراد ناجائز فائده اٹھانا 
کی وجہ سے معاشره کے غريب طبقہ کو ان کے حقوق چاھتے ھوناور ان کا اللچ اوردوسروں کے حقوق کو غصب کرنے 

سے محرومی کا سبب ھوتا ھو تو اس صورت ميں حکومت کی ذمہ داری يہ ھے کہ خود غرض اور مالدار لوگوں سے 
مقابلہ کرنے کے لئے اجتماعی ميدان ميں اترے، اور کمزور لوگوں کے حقوق کا دفاع کرے، يا دوسرے طريقوں سے اپنا 

   کردار نبھائے:
مثالً اگر پرائيويٹ کمپنی ٹيليفون خدمات بھت مھنگی کردے تو پھر حکومت کواپنی طرف سے جو سستے داموں ميں ٹيليفون 

  خدمات پيش کرے يا خدمات کرنے والے محکموں کو کلی طور پر اپنے ذمہ لے لے۔ 

  ۔ متحد حکومتوں کے نقائص 8
ہ کی اصل يہ ھے کہ معاشره کی ضرورتيں خود عوام الناس کے ذريعہ قارئين کرام ! مذکوره نظريہ کی بنا پر اسالمی نظري

پوری ھوں، ليکن اگر خود غرض، فائده پرست اور مال ودولت کے اللچی افراد يا اس طرح کے گروه کی وجہ سے دوسروں
ومکان کے کے حقوق ضائع ھورھے ھوں تو پھر حکومت کو عملی ميدان ميں اترنا چاھئے، اور مناسب طريقہ کار، زمان 

لحاظ سے مصلحتوں کی رعايت کرتے ھوئے؛ خالف ورزيوں سے روک تھام کے لئے ضروری قدم اٹھائے کيونکہ يھی 
راستہ درميانی اور معتدل ھے، کيونکہ عملی طريقہ سے يہ بات ثابت ھوچکی ھے کہ معاشره کی تمام فعاليتوں کو حکومت 

اور مفيد نھيں ھے مثالً اگر حکومت ؛معاشره کی تمام ھی ضرورتوں کو کے ذمہ قرار دينا؛ بھت سی دليلوں کی بنا پر صحيح
پورا کرنا چاھے تو پھر اس کو بھت بڑے سسٹم کی ضرورت ھے اور تقريبا (بيس فی صد ) لوگوں کو سرکاری نوکرياں 

  دينی پڑينگی اور اس طرح کے طريقہ کار پر تين اشکال ھوتے ھيں: 

  پھال اشکال: 
سرکاری طريقہ سے انجام دئے جائيں تو پھر حکومت کو ايک بھت بڑے خرچ کی ضرورت ھے نيز اگر تمام ھی کام 

  معاشره کے لئے بھی بھت سی مشکالت پيش آسکتی ھيں۔ 

  دوسرا اشکال: 
(يہ اھم اشکال ھے) جس وقت اس طرح کا بھت بڑا سسٹم بنے تو اس کے درميان خالف ورزی بھی زياده ھوگی، جس وقت 

ور بھترين افراد پر يہ سسٹم مشتمل ھو تو اس ميں خالف ورزی بھی کم اور بھت معمولی ھوگی، ليکن اگر ايک کم، محدود ا
عظيم سسٹم بنايا گيا اور تمام امور ميں دخالت کرنے کا حق اس کو ھوگيا تو پھر اس ميں خالف ورزی اور ناجائز فائده 

پر اگر حکومت مھنگائی روکنے کے لئے کوئی اداره بنائے جو اٹھانے کے امکانات بھی زياده ھوجائيں گے مثال کے طور 
دکانوں پر جاکر اس سلسلہ ميں رپورٹ تيار کرکے حکومت تک پھنچائے ليکن اگر ھر دکان کے لئے ايک معائنہ کرنے واال 

خالف ورزی معين کرے تو پھر آپ اندازه لگائيں کہ کتنے لوگوں کو نوکری دينی ھوگی، اس کے عالوه ان کے درميان بھی 
زياده ھوں گی، اور ان ميں سے بھت سے لوگ دکانداروں سے رشوت ليں گے تاکہ ان کے خالف رپورٹ نہ بھيجيں جس کا 

  نتيجہ يہ ھوگا کہ حکومت کو ان معائنہ کاروں پر ايک اور اداره بنانے کی ضرورت ھوگی۔ 
ياب نھيں ھوئی ھے اور اس کا کوئی فائده بھی جبکہ تجربہ سے يہ بات ثابت ھوچکی ھے کہ اس طرح کی منصوبہ بندی کام

  نھيں ھوا ھے بلکہ خالف ورزيوں اور رشوت خوری ميں اضافہ ھوا ھے۔ 

  تيسرا اشکال: 
يہ اشکال(بھی) اسالم کی نظر سے اھم ھے ، کيونکہ اسالم اس لئے آيا ھے کہ عوام الناس اپنی مرضی اور اختيار سے خود 

صل کريں، طاقت کے بل بوتے پر نھيں کيونکہ انسان کا کام اس وقت با اھميت ھوتا ھے سازی اور نيک کام ميں رغبت حا
جب وه اپنی مرضی اور اختيار سے انجام دے، ليکن اگر کسی کام کو مجبوری ميں انجام ديا ھے تو پھر اس کام پر وه معنوی

  اثر نھيں ھوگا جو اسالم چاھتا ھے اور اصلی مقصد پورا نھيں ھوگا۔ 
  

  حوالے
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)ٹوٹاليٹر (اس حکومت کو کھتے ھيں جو ايک گروه کے نفع ميں قوانين بنائے اور اپنے مخالفين کو مخفی پوليس وغيره کے ذريعہ 1(
  نابود کرنے کی درپے ھو، مترجم) 

) وه مادی فلسفہ جو معنويات کا منکر ھے اور صرف ماده کو پھچانتے ھيں نيز خلقت کائنات کو ماده کے اجزاء کی حرکت سے 2(
  جانتے ھيں،(مترجم) 

  ( وه چند متحد ملک جن کی سياسی روش ايک ھو ( مترجم)  3(
" کے معنی ميں Dictaorshipن آج کل ڈکٹيٹر شب ")(ظالمانہ طريقہ حکومت، جو پھلی عالمی جنگ کے بعد اٹلی ميں رائج تھا ليک4(

  استعمال ھوتا ھے، مترجم 
   38)سوره مائده آيت 5(
   2)يسوره نور آيت 6(
ميں وارد  4کوڑے لگائے جاتے ھيں،جس کی صراحت سوره نور کی آيت نمبر  8٠زنا کی تھمت لگانے والے پر “ حّد قذف ) ” 7(

 ھوئی ھے (مترجم( 
 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  اٹھائيسواں جلسہ

   اسالمی حکومت اور جائز آزادی اوراقدار کی رعايت کرنا

  ۔ حکومت کی ضرورت پر ايک اشاره 1
گذشتہ جلسوں ميں قؤھ مجريہ (حکومت) کے فلسفہ پر گفتگو ھوئی،تاکہ اس کے سمجھنے کے بعد يہ معلوم ھوجائے کہ 

حکومت کے وظائف اور کيا کيا شرائط ھيں،اور اپنی ذمہ داريوں کو نبھانے کے لئے کيا شرائط ھونے ضروری ھيں؟ اور 
يضہ قوانين کو جاری کرنے کی ضمانت ھے، جو دنيا بھر جيسا کہ ھم نے عرض کيا حکومت کے فرائض ميں سے ايک فر

کی تمام حکومتوں ميں مقبول ھے، اسی طرح اسالمی حکومت ميں بھی جس ميں قوانين يا تو براه راست شريعت مقدسہ سے 
لئے جاتے ھيں يا وه قوانين ان افراد کے ذريعہ مرتب ھوتے ھيں جن کو شريعت کی طرف سے اجازت حاصل ھوتی ھے، 

ذا قوانين کو جاری ھونا چاھئے پھلے درجہ ميں خود عوام الناس کو قوانين پر عمل کرنا چاھئے اور ايک دوسرے کے لھٰ 
حقوق کی رعايت اور اپنے وظائف پر عمل کرنا چاھئے، نيز معاشرتی، گھريلو اور بين االقوامی روابط؛ اسالمی قوانين کے 

  تحت ھونے چاھئيں۔ 
ور اجتماعی قوانين پر عمل پيرا ھونے کے لئے ايک مصمم اراده ھونا چاھئے ، کيونکہ عوام اپنے وظائف کو انجام دينے ا

الناس پھلے اپنے ذاتی مفاد کے بارے ميں سوچتے ھيں اور اجتماعی امور کے بارے ميں کم ھی فکر کرتے ھيں، خصوصاً 
صورت ميں ان کے درميان بھت کم رجحان اس وقت جبکہ اجتماعی امور انجام دينے ميں ان کا کوئی خرچ يا نقصان ھو،اس 

پايا جاتا ھے، مگر وه افراد جو بھترين تربيت يافتہ ھوں اور معاشره کے فوائد کو اپنے مفاد پر ترجيح ديتے ھوں اس بنا پر 
يں اجتماعی امور ميں اکثر خالف ورزی اسی بنياد پر ھوتی ھے کہ عوام الناس ميں اجتماعی ذمہ داريوں کا زياده احساس نھ

پايا جاتا، اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا ان قوانين کو جاری کرنے کی ضمانت اپنے ذمہ لينا ضروری ھے تاکہ عوام الناس کو
  اجتماعی قوانين پر عمل کرنے کے لئے آماده کريں،اور مخالفت کرنے کی صورت ميں ان کو سزا بھی دالئيں۔ 

ت) اپنی طاقت کے ذريعہ ان قوانين پر عمل کرائے، اور جيسا لٰھذا ايسی حکومت کا ھونا ضروری ھے جو(ضرورت کے وق
کہ ھم نے پھلے بھی عرض کيا کہ ھر معاشره ميں شروع ھی سے اس کی ضرورت کے تحت قوانين بنائے جاتے ھيں، مثالً 
 اگر کوئی شخص کسی کے مال کو غصب کرنا چاھے تو اس کی سزا معين کی جاتی ھے تو اگر کسی نے اس قانون پر عمل
نہ کيا اور دوسرے کے مال پر ھاتہ بڑھايا تو قانون کے رکھوالے اس کو سزا ديتے ھيں بعض حاالت ميں بات واضح نھيں 
ھوپاتی جس کے نتيجہ ميں اختالف اور کشمکش پيدا ھوتی ھے يھاں تک کہ بعض موقع پر ايسے حاالت بن جاتے ھيں کہ 

اھتا ليکن چونکہ حق (بات) ظاھر نھيں ھے لٰھذا اپنے وظيفہ کو طرفين ميں سے کوئی ايک بھی خالف ورزی نھيں کرنا چ
(عدالت) کا دروازه کھٹکھٹايا جاتا ھے تاکہ “ قؤھ قضائيھ”معين کرنے ميں غلطی کرجاتے ھيں، ايسے ھی حاالت کے لئے 

ی طرف سے وه قوانين کو ان کے مصداق پر منطبق (ٹيلی) کرے اور يہ طے کرے کہ کون حق پر ھے؟ اور اگر عدالت ک
فيصلہ ھونے کے بعد طرفين ميں پھر بھی اختالف باقی رھا اور اس فيصلہ کو نہ مانا تو اس موقع پر پوليس کے ذريعہ اس 
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فيصلہ کو منوايا جاتا ھے لٰھذا يہ (بھی) طے ھوگيا کہ عدالت کا ھونا بھی ضروری ھے، البتہ ھمارے بيان کے مطابق عدالت
ئے، ليکن بھت سے سياسی فالسفہ کے نزديک قوه قضائيہ کوحکومت اور پارليمنٹ سے کو قوه مجريہ کے تحت ھونا چاھ

  مستقل ھونا چاھئے۔ 
اس تقسيم کے تحت پارليمنٹ کا کام قوانين بنانا، افراد کے حقوق کو معين کرنا اور خالف ورزی کرنے والوں کی سزا معين 

يا جاتا ھے کہ فالں خريد وفروخت صحيح ھے يا باطل ھے، کرنا ھے، مثال کے طور پر پارليمنٹ کے ذريعہ قانون معين ک
اس کے بعد مقرر شده قوانين کے تحت معاملہ ھوتا ھے ليکن اگر اس قانون کے منطبق کرنے ميں شک ھو جائے اور معلوم 

ئے نہ ھوسکے کہ معاملہ صحيح ھے تاکہ لين دين ھوسکے، يا باطل ھے؛ المختصر يہ کہ طرفين کے درميان اختالف ھوجا
تو اس صورت ميں عدالت جانا ھوگا اور چونکہ عدالت کی ذمہ داری کلی قوانين کو ان کے مصاديق پرمنطبق کرناھے اور 
قاضی کے فيصلہ کے بعد معلوم ھوجاتا ھے کہ مثالً زيد ، خالد کو فالں مقدار ميں مال دے ، تو اگر طرفين نے يہ فيصلہ مان

و ان کے درميان معاملہ ختم ھوجائے گا ، ورنہ حکومت کو درميان ميں آنا ھوگا اور ليا ھے اور قانون کے مطابق عمل کيا ت
  پويس کے ذريعہ زيد سے مال لے کر صاحب حق (خالد) کو دينا ھوگا۔ 

ھم نے عرض کيا کہ حکومت کے اصل وظائف ميں سے ايک وظيفہ اجتماعی قوانين اور احکام کو جاری کرنے کی ضمانت
بھی توجہ رھے کہ قوانين جاری کر نا فقط حکومت ميں منحصر نھيں ھے بلکہ دوسروں (عوام ھے، ليکن اس بات پر 

الناس) کو بھی قوانين جاری کرنے چاھئيں،جس طرح سے حکومت کی ذمہ داری صرف قوانين کو جاری کرنا نھيں ھے 
کا مستقل ھونا) کی بحث ميں بيان  (تينوں قدرتوں“ تفکيک قواھ”بلکہ وه بعض مواقع پر قوانين بھی بنا سکتی ھے جيسا کہ 

کريں گے، کيونکہ قانون گذاری اور قوانين کو جاری کرنے ميں جدائی ممکن نھيں ھے اور ان کے درميان رابطہ دنيا کی 
تمام ھی حکومتوں ميں مقبول ھے، يعنی درحاليکہ حکومت کا کام قوانين کا جاری کرنا ھے ليکن بعض مواقع پر قوانين اور 

ھی بنانے ھوتے ھيں دوسری طرف پارليمنٹ بھی بعض اجرائی کاموں ميں دخالت کرتا ھے اور بعض موارد ميں مقرارات ب
بعض اجرائی امور پارليمنٹ ميں طے پاتے ھيں؛ مثال کے طور پر تيل وغيره کے سلسلے ميں دوسری حکومتوں اور 

ليکن بغير پارليمنٹ کے طے کر نا ممکن ھے لٰھذا  بيرونی کمپنيونسے معاملہ کرنا جبکہ معاملہ کرنا ايک اجرائی کام ھے،
ان قدرتوں کے درميان کوئی سرخ خط (الئن) نھيں ھے،جس سے ايک دوسرے کے کاموں ميں بالکل دخالت نہ کرسکے، نہ
حکومت قوانين بنانے کی قدرت رکھتی ھو اور نہ پارليمنٹ اجرائی امور ميں دخالت کرنے کی صالحيت رکھتا ھو، بھر حال 

  قدرتيں اپنے مخصوص مختلف کام رکھتی ھيں۔  يہ
اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ مذکوره تکونی تقسيم (قوه مجريہ، قوه قضائيہ اور پارليمنٹ )دنيا کی تمام ھی حکومتوں 
ميں مقبول ھے، ليکن اسالمی حکومت قانون گذاری کے سلسلہ ميں دوسری حکومتوں سے مختلف ھے: الئيک حکومتوں 

ن گذاری کا معيارلوگوں کے دنياوی اور اجتماعی امور ھوتے ھيں، لٰھذا قانون کو طے کرنے کے عالوه ان کو ميں قانو
جاری کرنے کا سليقہ بھی اسی لحاظ سے ھوتا ھے ليکن اسالمی نقطہ نظر سے قانون گذاری ميں دنياوی امور کے عالوه 

ہ قوانين مرتب کرتے وقت معنوی مصالح کو زياده اھميت دیاُخروی اور معنوی مصالح کو بھی نظر ميں رکھا جاتا ھے، بلک
جاتی ھے اسالمی حکومت اور سيکولر اور الئيک حکومتوں ميں يھی بنيادی اور اصل فرق ھے اور ظاھر سی بات ھے کہ 
 ايسی (اسالمی) حکومت کی ذمہ داری بھی دوسری حکومتوں کے نسبت زياده ھوتی ھے؛ يعنی (اسالمی) حکومت لوگوں کو

اجتماعی امور کی رعايت کرنے اور ايک دوسرے پر ظلم نہ کرنے سے روکنے نيز ھرج ومرج (بد امنی)سے روک تھام 
  کے عالوه اسالمی اقدار کی بھی رعايت کرے اور ان کو جامہ عمل پھنائے۔ 

  ۔ انسانی کردار ميں اصل اّولی 2
فات ميں سے انتخاب اور اختيار کی قوت ھے، اسی وجہاس ميں کوئی شک وشبہ نھيں ھے کہ انسان کی مھم اور برجستہ ص

سے انسان؛ حيوانات اور فرشتوں سے فرق رکھتا ھے: کيونکہ حيوانات کے کام ان کی شھوت کے تحت ھوتے ھيں جن ميں 
انتخاب کی کوئی خاص اھميت نھيں ھوتی اور اگر اتفاقی طور پر انتخاب ھوتا بھی ھے تو وه بھی شھوت کی وجہ سے ھوتا 

ھے يعنی ان کا انتخاب عقل وفکر کی بنياد پر نھيں ھوتا اگر ھم ديکھتے ھيں کہ کسی حيوان کی تربيت کے ذريعہ اس کو 
بعض چيزيں سکھادی جاتی ھيں اور وه اپنے مالک (مربی) کے اشاره کے مطابق کام کرتا ھے يا کسی گھوڑے کی ايسی 

تہ پر ھی چلتا ھے ؛ تو اگرچہ يھاں پر (حيوان کی طرف سے)تربيت کی جاتی ھے جس سے وه مالک کے بتائے ھوئے راس
  انتخاب ھوتا ھے ليکن يہ انتخاب بھی غرائز اور شھوات کی بنا پر ھوتا ھے۔ 

ليکن فرشتوں ميں ملکوتی اور آسمانی صفات ھوتے ھيں ، ان ميں گناه ومعصيت اور حق کی خالف ورزی کا ماده نھيں پايا 
ر مقربين ميں ھوتا ھے ان کا مقام؛ عالی اور پاک وپاکيزه ھوتا ھے، ليکن ان ميں بھی انتخاب کا جاتا ان کا شمار مقدسين او
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ماده نھيں ھوتا، حقيقت ميں ان کے اندر عبادت اور خداوندعالم کی بے چون وچرا اطاعت کا ماده پايا جاتا ھے ليکن يہ انسان 
ھے اس کے سامنے ھميشہ دو راستے اور دو جاذبے سامنے ، خليفہ خدا اور امانت اٰلھی کا حامل ايک الگ ھی مخلوق 

رھتے ھيں ايک خدا کی طرف اور دوسرا شيطان کی طرف ان ميں سے ايک راستہ کو انتخاب کرنے کی صالحيت اس ميں 
ھونا چاھئے، ورنہ اگر اس سے انتخاب کی قدرت سلب کرلی جائے اور مجبوراً کسی ايک راستہ پر لگا ديا جائے تو اس ميں

  انسانی خصوصيات اور امتيازات ختم ھوجائيں گے۔ 
لٰھذا انسانی کردار اور اس کی تربيت ميں چاھے وه انفرادی مسائل ميں ھو يا گھريلو مسائل ميں اور چاھے اجتماعی اور بين 

ح راستہ االقوامی مسائل ھوں سبھی ميں اس کے لئے انتخاب کی راه ھموار ھونا چاھئے تاکہ اپنے انتخاب کے ذريعہ صحي
کو اپنائے؛ نہ يہ کہ اس پر کوئی راستہ تھونپ ديا جائے ليکن کبھی کبھی اجتماعی مسائل انسان پر سختی کا تقاضا کرتے 

ھيں در حقيقت قوه مجريہ اور حکومت ايک ثانوی مصالح کی بنا پر ھے نہ اصل اولی کی بنا پر،يعنی اگر ھم يہ کھتے ھيں 
ونا ضروری ھے تاکہ وه قوانين کو نافذ کرے يھاں تک کہ بعض حاالت ميں حکومت کہ معاشره کے لئے ايک حکومت کا ھ

اپنی قدرت کے بل بوتے پر مجرموں کو بھی قوانين کی رعايت کرنے پر مجبور کرے، يہ اصل اولی کے برخالف ھے 
سے اس پر عمل کريں  کيونکہ اصلی اولی يہ ھے کہ قانون عوام الناس کے اختيار ميں ھو وه اپنی مرضی اور اپنے ارادے

اور کوئی (بھی) اس کی مخالفت نہ کرے، کوئی شخص بھی ايک دوسرے پر ظلم نہ کرے، رشوت نہ لے، چوری نہ کرے 
اور لوگوں کی جان و مال پر ھاتہ نہ بڑھائے ليکن اگر ديکھنے ميں يہ آيئے کہ ھميشہ معاشره ميں اس طرح کی خالف 

وليس کی ضرورت ھوتی ھے تاکہ قانون کی خالف ورزی ھونے سے روک ورزی ھوتی رھی ھيں، تو اس صورت ميں پ
تھام کرے ليکن اگر ايسا نہ ھو تو پھر پوری دنيا ميں تباھی اور فساد پھيل جائے گا اور جو افراد صحيح راستہ پر چلنا (بھی) 

  چاھتے ھيں ان کے لئے راستہ بند ھوجائے گا۔ 
کے انتخاب کی راه ھموار رھنے کے لئے جرائم پيشہ اور خالف ورزی  لٰھذا معاشره کی اکثريت کے لئے صحيح راستہ

کرنے والوں کی روک تھام ضروری ھے اور ضرورت کے تحت ان کو سزا بھی دينا ھوگی تاکہ ترقی او رپيشرفت کا موقع 
يں ڈال ديں فراھم رھے، ورنہ بعض جسمانی يا علمی قدرت اپنی شيطانی چالوں کی بنا پر معاشره کے مصالح کو خطره م

  گے جس سے انسان کو پيدا کرنے کا اٰلھی مقصد پامال ھوجائے گا۔ 
يہ بات بجا ھے کہ انسان کو آزادی اور اختيار کی بنا پر صحيح راستہ کا انتخاب کرنا چاھئے ليکن يہ آزادی نامحدود نھيں 

راستہ ھی بند کرديں، اور قرآنی اصطالح ھے اور دوسروں کو اتنا اختيار نھيں دينا چاھئے تاکہ وه دوسروں کے انتخاب کا 
  ) 1کے مطابق دوسروں کو خدائی راستہ پر چلنے سے روک ديں ۔(

لٰھذا طے يہ ھوا کہ خالف ورزی کرنے والوں کا سد باب کيا جائے تاکہ وه مومنين کو خدا کے راستہ پر چلنے سے نہ 
م اورقوانين کو جاری کرنے کے لئے حکومت کے روکيں، ليکن اس بات پر بھی توجہ رھے کہ خالف ورزی کی روک تھا 

زور اور طاقت کا استعمال بھی خاص قوانين کے تحت اور بھت ھی ظرافت اورباريکی کے ساتھ ھونا چاھئے جن مواقع پر 
اسالم معاشره کے فوائد کے پيش نظر طاقت اور زور کے استعمال کی اجازت ديتا ھے اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھيان 

رکھتا ھے کہ اس وقت بھی انتخاب کی راه مسدود نہ ھونے پائے، خالف ورزی کرنے والے کے لئے توبہ کا دروازه بھی 
کھال رھے مگر جرم اتنا خطرناک ھو کہ معاشره کے مصالح وفوائد کی حفاظت کرنے اور معاشره ميں فساد وتباھی سے 

  روک تھام کی غرض سے مجرم کو سزائے موت دينا پڑے۔ 

  ا دينے کے سلسلہ ميں اسالم کا تربيتی پھلو ۔ سز3
اسالم نے بعض جرائم کے لئے بھت سخت سزا معين کی ھيں، ليکن ان کو ثابت کرنے کے بھی سخت طريقہ پيش کئے ھيں 
جن سے جرم کا ثابت کرنا بھت مشکل ھوتا ھے دوسری طرف اگر کوئی خطرناک جرم کا مرتکب ھوتا ھے تو اس کے لئے

ی سخت معين کی ھے تاکہ دوسروں کے لئے بھی عبرت ھو اور وه اس کو ديکہ کر اس طرح کے جرائم کا سزابھی ايسی ھ
ارتکاب نہ کريں کيونکہ سزا کے فلسفہ ميں ايک حکمت يہ ھے کہ لوگ اس سزا کو ديکہ کر عبرت حاصل کريں جس کے 

حاظ سے سزا بھی ھونا چاھئے اور نتيجہ ميں جرائم کم سے کم ھوں لٰھذا اس مقصد تک پھنچنے کے لئے جرم کے ل
خطرناک جرائم کے لئے سزا بھی سخت سے سخت ھونا چاھئے، مثال کے طور پر چوری کے لئے کم سزا معين کی جائے 

مثالً ايک مقدار جرمانہ يا کم مدت کے لئے قيد، اس طرح جو لوگ چوری کرتے ھيں ان کے لئے وه سزا (ايک حد تک) 
عاشره ميں ھونے والی چوريوں کو نھيں روکا جاسکتا، جس کے نتيجہ ميں خداوندعالم نے آسان ھو ، تو اس صورت ميں م

  سزا کی جو حکمت رکھی ھے وه پوری نھيں ھوگی۔ 
ليکن اگر جرائم ثابت کرنا آسان ھوجائے اور لوگوں کو آسانی سے سزا ھوجايا کرے تو پھر معاشره ميں سزا زياده ھوجائے 
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کے مرتکب ھوتے ھيں، جس کے نتيجہ ميں بھت سے خاندان کی حيثيت اورآبرو خاک ميں  گی کيونکہ بھت سے لوگ جرائم
مل جائے گی، اسی وجہ سے اسالم نے جرم کو ثابت کرنے کے طريقوں کو سخت قرار ديا ھے مثالً زنا کے سلسلہ ميں 

الناس کے سامنے سزا دی  اسالمی سزا سخت ھے يھاں تک کہ اسالم نے حکم ديا ھے کہ زنا کار مرد اور عورت کو عوام
(اسالمی سزا) کے آڑے نہ آئيں معاشره سے اخالقی برائيوں کو دور “ حدود اٰلھی”جائے اور انسانی احساسات اور ھمدردی 

کرنے کے لئے زنا کی سزا عوام الناس کے سامنے دی جائے، ايسا نہ ھو کہ کسی مسلمان کی عزت وآبرو کے خيال سے 
دوسری طرف سے جرم کو ثابت کرنے طريقے ايسے سخت قرار دئے ھيں تاکہ کم ھی لوگوں  اس کو چھوڑ ديا جائے ليکن

  کے جرم ثابت ھوں، اور کم ھی افراد سزائے اعمال تک پھنچ پائيں۔ 
زنا کے سلسلہ ميں اسالم کا حکم يہ ھے کہ چار عادل افراد گواھی ديں کہ ھم نے اپنی آنکھوں سے ان کو زنا کرتے ديکھا 

ک کہ اگر تين افراد گواھی ديں اور چوتھا آدمی گواھی کے لئے نہ ھو تو ملزم کو بری کرديا جائے گا اور قاضیھے، يھاں ت
  ) جاری ھوگی۔ 2“(حد قذف”ان تينوں کو سزا دے گا اور ان پر 

ہ اسالمی احکام ميں اس طرح کی ظرافت ، باريکی اور دقت خصوصاً سزا کے سلسلہ ميں اس بات کی عکاسی کرتی ھے ک
اسالم کامقصد بلند وعالی اھداف کو جامہ عمل پھنانا اور عالی ترين اقدر کی رعايت کرنا ھے نيز معاشره کی حقيقتوں کی 

رعايت کرنا بھی ھے، اور صرف خيالی اور تصوراتی چيزوں پر اکتفاء نھيں کرتا در حقيقت معاشره کی ترقی کے لئے 
واقع ”(خيالی اور تصوراتی دنيا) اور “ آرمان گرائی”ن کيا ھے اور وه اسالمی طريقہ کار وھی ھے جس کو اسالم نے معي

(حقيقت) کا درميان راستہ ھے جس ميں دونوں چيز شامل ھيں اسالم بلند اقدار کی رعايت ضروری مانتا ھے اور اس“ گرائی
يا کيا فسادات نظر نھيں آتے معاشرے کے اقدار کوخطره ميں پڑ جانے کی اجازت نھيں ديتا؛ جيسا غير اسالمی معاشره ميں ک

جس سے بھت زياده فساد اور بھت سی رسوائی سامنے آتی ھيں لٰھذا اسالمی معاشره کو ان برائيوں سے دور رکھنے کے 
لئے مجرموں کے لئے سخت سزا مقرر کی گئيں ھيں،دوسری طرف اسالم واقع گرا ھے اور يہ جانتا ھے کہ معاشره ميں 

اسی وجہ سے حتی االمکان ان جرائم کو ثابت نہ ھونے کے لئے سخت طريقہ کار مقرر  بعض لوگوں سے جرائم ھوں گے
کئے ھيں الغرض قانون جاری ھونا چاھئے اور ان کو جاری کرنے واال ضامن ھونا چاھئے تاکہ اگر کوئی اس کی خالف 

ض ومقاصد کی بھی ورزی کرے تو طاقت کے ذريعہ اس کو جاری کيا جاسکے، اس کے عالوه انسانی خلقت کے اغرا
رعايت ھونا چاھئے اور وه يہ ھيں کہ انسان کا کردار اختياری اور اپنی مرضی سے ھو، دوسری طرف معاشره کے امور پر

  توجہ ھونا چاھئے تاکہ بے لگام آزادی سے ناجائز فائده اٹھاتے ھوئے معاشره کے مصالح کو خطره ميں نہ ڈال ديا جائے۔ 

  او رمتغير کام ۔ حکومت کے مخصوص ثابت 4
جس وقت ھم قوانين کو ديکھتے ھيں تو ان ميں بھت سے قوانين عوام الناس سے متعلق ھوتے ھيں جن پر عمل کرنا عوام کی 

ذمہ داری ھوتی ھے اور ان ميں حکومت کا کام صرف کنٹرول کرنا، لوگوں کے قوانين کا لحاظ رکھنے کے سلسلہ ميں 
زی سے روک تھام کرنا ھوتا ھے ليکن بعض قوانين خود حکومت سے متعلق ھوتے منصوبہ بندی تيار کرنا اور خالف ور

ھيں، اور خود حکومت کو ان پر عمل کرنا ھوتا ھے بلکہ عوام الناس ان پر عمل کرتی ھے کيونکہ قوانين کا يہ حصہ 
اس انجام نھيں دے شھريوں کی ضرورتوں اور اقتصادی، سرمايہ گذاری اور خدمات سے متعلق ھوتا ھے جس کو عوام الن

سکتی، اور عوام الناس ان کو انجام دينے کی قدرت نھيں رکھتے يا اگر قدرت رکھتے ھيں ليکن پھر بھی رضا کارانہ طور 
پر کوئی ان کو انجام نھيں ديتا، جن کے انجام نہ پانے سے معاشره کو نقصان کا سامنا کرنا ھوتا ھے؛ لٰھذا اس بات ايک منظم

کميٹی بنام حکومت کو اس کام کی ذمہ داره سنبھالنے کی ضرورت ھے مثال کے طور پربيرونی دشمن  تنظيم اور ھم آھنگ
کے مقابلہ ميں ملک کا دفاع کرنا ، جنگ کرنا اور اس سلسلہ ميں اسلحہ وغيره فراھم کرنا، ياپھيلنے والی خطرناک بيماريوں 

" لگاناجو پورے ملک ميں ايک معين دن صرف vaccinatin“ "واکسيناسين”جيسے فلج اطفال (بچوں کا فالج)کے لئے 
حکومتی پيمانہ پر ھی ممکن ھوسکتا ھے، اسی طرح عام صفائی يا بيماروں کے لئے ھاسپٹل وغيره کا انتظام کرنا، يا افيون 

وغيره جيسی نشہ آور چيزوں سے مقابلہ اور ان کے آنے جانے کے راستوں کو بند کرنا، اگرچہ عوام الناس بھی امر 
المعروف اور نھی عن المنکر کے ذريعہ تا حد امکان لوگوں کو اس کام سے روک سکتے ھے ليکن وسيع پيمانہ پر اس ب

عظيم برائی کی روک تھام کرنا عوام الناس کے بس کی بات نھيں ھے ، اسی طرح ان برائيوں کا مقابلہ جو معاشره ميں کافی 
  رسکتی ھے۔ پھيل چکی ھيں وغيره وغيره يہ سب کام حکومت ھی ک

قوانين کی تيسری قسم (عوام الناس)کی ضرورتيں ھيں جن کو خود عوام الناس بھی اور حکومت بھی انجام دے سکتی ھے 
ليکن زمانہ کے لحاظ سے ان اجتماعی امور کو انجام دينے کا طريقہ کار مختلف ھوجاتا ھے کيونکہ معاشره کے بھت سے 

خود عوام الناس کے ذريعہ انجام پاتے رھے ھيں، ليکن آج کل کے لحاظ سے ان امور مختلف زمانوں ميں محدود طريقہ پر 
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کو انجام دينے کی قدرت عوام الناس ميں نھيں ھے اور اگر يہ ذمہ دارياں عوام الناس کے سپرد کردی جائيں تو پھر وه پوری 
حکومت کو اس سلسلہ ميں قدم  نھيں ھوپائيں گی،جس کے نتيجہ ميں معاشره کے مصالح پورے نھيں ھونگے؛ اسی وجہ سے

اٹھانا ضروری ھوتا ھے جيسے بچوں کا تعليمی سلسلہ ، اگر چہ بچوں کی تعليم خود والدين کی ذمہ داری ھوتی ھے ليکن آج
کل کے حاالت اس طرح کے ھيں کہ اگر ملک ميں تعليمی ادارے نہ ھوں تعليم سے متعلق قوانين الزامی اور ضروری نہ 

ارے اس سلسلہ ميں اپنی ذمہ داری نہ نبھائيں تو پھر تعليمی ترقی رک جائے گی اور جھل ونادانی کا ھوں اور مذکوره اد
  رواج بڑھتا چال جائے گا۔ 

اسی طرح آج کل کے ترقی يافتہ دور ميں عام صفائی اور عام روشنی کا مسئلہ ھے اور يہ بھی حکومت کی ذمہ داری ھے، 
ذمہ داری نھيں ھوتی تھی اور بھت سی چيزوں کا تو بالکل وجود ھی نھيں تھا  جب کہ گذشتہ زمانے ميں حکومتوں کی يہ

جيسے محکمٔھ ٹيلويزن، لٰھذا يہ بات مسلم ھے کہ اس ترقی يافتہ دور ميں حکومت کی بعض نئی ذمہ دارياں پيدا ھوگئی ھيں 
رضاکارانہ طور پر تيار نھيں ھوتا اور وه ذمہ دارياں جن کو خود عوام الناس بھی انجام دی سکتی ھے ليکن چونکہ کوئی 

اور اگر حکومت بھی ان ذمہ داريوں کو انجام نہ دے تو پھر معاشره کا برا حال ھوجائے گا، جس کے نتيجے ميں اسالمی 
معاشره علم ، ٹکنالوجی اورصنعت ميں پيچھے ره جائے گا،اور اس کے علمی اور معنوی مصالح پورے نھيں ھوپائيں گے، 

رقی اور کمال؛ علم ھی کے زير سايہ ھوتا ھے ،معاشره ميں علم ھی نہ ھوتو اس ميں معنوی ترقی نھيں کيونکہ معنوی ت
  ھوسکتی۔ 

قارئين کرام ! ھماری بيان شده باتوں کے ذريعہ حکومت کی اھميت، اس کا ثابت ڈھانچہ اور اس کے ارکان واضح ھوجاتے 
حکومت کھوکھلی ھوجاتی ھے، اور وه عناصر درج ذيل ھيں،حکومت کے مقومات اور اس کے عناصر کے نہ ھونے پر 

  ھيں: 
۔ قوانين مدنی (شھری قوانين) اور معاشره کے حقوقی قوانين کو جاری کرنے کی ضمانت، تاکہ اگر کوئی مخالفت کرے تو 1

ا دے۔حکومت اپنی طاقت کے ذريعہ عوام الناس کو ان پر عمل کرنے پر مجبور کرے اور خالف ورزی کرنے والوں کو سز
۔ معاشره ميں ھميشہ ضروری ثابت مصالح کو پورا کرنا، جن مصالح ميں زمان ومکان کے بدلنے سے تبديلی نھيں آتی، 2

اور ان کو وسيع پيمانے پر صرف حکومت ھی انجام دے سکتی ھے مثالً معاشره ميں امن وامان کا برقرار کرنا حکومت کی 
  عوام کی تعداد الکھوں، کروڑوں اور اربوں ھی کيوں نہ ھو؟۔  ھميشگی ذمہ داری ھوتی ھے، چاھے اس ملک کے

ليکن وه متغير مصالح جو ھميشہ حکومت کے ذمہ نھيں ھوتے اور اگر حکومت ان کاموں کو انجام نہ دے تو خود عوام الناس
ے ھيں، نيز نئی ان کو انجام دے سکتے ھيں ليکن آج کل کے نئے حاالت ان ذمہ داريوں کو حکومت کے کاندھے پر رکہ ديت

  پيش آنے والی ضرورتيں حکومت کے مقومات ميں قرار نھيں پاتيں۔ 

  ۔ قوانين جاری کرنے کے طريقہ کار ميں اسالمی اور غير اسالمی حکومتوں ميں فرق 5
اب جبکہ حکومت کی اھميت اور اس کے وظائف معلوم ھوگئے ھيں ، تواسالمی حکومت اور دوسری حکومتوں کا فرق 

ور پر بيان کرنا مناسب ھے: اسالمی حکومت قوانين کے سلسلہ ميں سيکولر اور الئيک حکومت سے بھت زياده مختصر ط
فرق رکھتی ھے اور اسالمی حکومت کا دائره دوسری حکومتوں سے وسيع تر ھے؛ کيونکہ اسالمی حکومت ميں معنوی اور

رنے کا طريقہ کار بھی دوسری حکومتوں سے روحانی مصالح کو بھی اھميت دی جاتی ھے، اسی طرح قوانين جاری ک
مختلف ھوتا ھے مثال کے طور پر دنيا کی تمام حکومتيں اپنی ذمہ داريوں کو پورا کرنے ميں در آمد کی محتاج ھوتی ھے 

جس کا ايک حصہ ٹيکس وغيره سے حاصل ھوتا ھے اسالمی حکومت بھی ولی فقيہ کی اجازت سے لوگوں سے ٹيکس 
وانين مرتب کرتی ھے اور ان کو نافذ کرتی ھے چنانچہ ٹيکس کے سلسلہ ميں بھی اسالمی حکومت حاصل کرنے کے لئے ق

دوسری حکومتوں سے فرق رکھتی ھے اور وه يہ ھے کہ اسالم؛ ماليات اورٹيکس وغيره کے سلسلہ ميں بھی انسانی وجود 
  کے فلسفہ کو پيش نظر رکھتا ھے۔ 

کہ انسانی کام اور اس کی کارکردگی اپنے انتخاب اور مرضی سے ھوں جن کے  يعنی اسالم اس بات پر زيا ده زور ديتاھے
سبب اس کی معنويات ميناضافہ ھو ماليات وصول کرنے ميں حکومت اپنی قدرت بھی استعمال کرسکتی ھے اور لوگوں کو 

گراں نہ گذرے اس ٹيکس دينے پر مجبور کرسکتی ھے اور ترقی يافتہ ممالک ميں تاکہ لوگوں کے ذھن پر ٹيکس وغيره 
لئے مختلف طريقے اپنائے جاتے ھيں جن کی وجہ سے لوگوں کے اعتراضات وغيره کم ھوجاتے ھيں جن ميں ايک طريقہ 
يہ ھے کہ روزانہ کا وه سامان جو عوام الناس ھر روز خريدتی ھے اسی ميں ٹيکس رکھا جاتا ھے، اور عوام الناس اشياء کی

  ھی حکومت کو ادا کرتی ھے۔ قيمت کے عالوه ايک مقدار ٹيکس ب
ظاھر سی بات ھے کہ (مذکوره طريقہ پر) ٹيکس ادا کرنے سے کسی کو کوئی ثواب اور جزا نھيں ملتی؛ ليکن اسالم اس 
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موقع پر بھی انسان کے معنوی کمال کو مد نظر رکھتا ھے اسی وجہ سے لوگوں کو ماليات دينے پر مجبور نھيں کيا ھے اور
س کو جمع کرنے کے لئے کسی نمائنده کو نھيں بھيجتا (جيسا کہ شيعہ فقہ ميں ذکر ھوا ھے کہ خمس جيسے اسالمی ٹيک

(تجارت وغيره کی آمدنی) کا، ان چيزوں ميں “ ارباح مکاسب ” اسالمی حکومت خمس کو زبردستی نھيں ليتی خصوصاً 
کا حساب کرکے خمس نکاليں)اسی اگرچہ خمس واجب ھوچکا ھے ليکن خود مومنين اپنی مرضی اور رغبت سے اپنے سال 

طرح زکٰوة ميں اگرچہ اسالمی حکومت زکٰوة کو جمع کرنے کے لئے اپنا نمائنده بھيجتی ھے،ليکن اس ميں بھی لوگوں کی 
آزادی کا خيال رکھا جاتا ھے اسی وجہ سے جب زکٰوة جمع کرنے والے افراد مومنين کے پاس پھنچتے ھيں تو زکٰوة کی 

نھيں کرتے بلکہ خود مومنين حاصل شده جنس کی مقدار بيان کرتے ھيں تاکہ اس کی زکٰوة کا حساب مقدار کو خود معين 
کرکے، اور اس کو جمع کيا جاسکے يھاں پر (بھی) حقيقت حال جاننے کے لئے زکٰوة دينے والے کو مجبور نھيں کيا جاتا کہ

س کا جھوٹ واضح ھورھا ھو اور اسالمی حکومت کا زکٰوة دينے واال سچ کھہ رھا ھے يا جھوٹ بول رھا ھے، مگر جبکہ ا
نقصان ھورھا ھو، يا ان افراد کے لئے جو علی االعالن کھتے ھيں کہ ھم زکٰوة نھيں ديں گے، چنانچہ ان مواقع پر اسالمی 

  حکومت اپنے طريقوں سے زکٰوة ادا کرنے پر مجبور کرتی ھے۔ 
وسری حکومتوں پر ايک امتياز يہ ھے کہ قوانين کو جاری کرنے کے قارئين کرام ! معلوم يہ ھوا کہ اسالمی حکومت کا د

طريقہ کار ميں اسالمی اقدار کا لحاظ رکھا جائے، اور اس موقع پر عوام الناس کی آزادی، ان کے انتخاب اور انسانی اقدار 
کمل طور پر نظر ميں رکھاوشرافت کے طرفدار افراد اس نکتہ پر توجہ کرينکہ اسالم نے عوام الناس کی معقول آزادی کو م

ھے، اور اس بات کی کوشش ھے کہ مومنين اپنی مرضی سے اپنے وظائف پر عمل کريں، جس کی بنا پرمعنوی ترقی 
اورکمال کے درجات پر فائز ھوں اور اگر بعض موارد ميں اسالم شدت سے پيش آتا ھے اور بعض لوگوں کے مطابق تشدد 

اس وجہ سے ھے کہ دوسرے افراد کے معنوی کماالت حاصل کرنے کی راه مسدود  (شدت پسندی) سے کام ليتا ھے، تو وه
نہ ھوجائے اور اگر بعض لوگوں کو سخت سزا دی جانے کی وجہ يہ ھے کہ لوگ اس کو ديکہ کر عبرت حاصل کريں،اور 

و بھرحال اسالمی وه اس طرح کے کام کرنے سے باز رھينجس کے نتيجہ ميں معاشره ميں ماديات اور معنويات کی ترقی ھ
نقطہ نظر سے انفرادی آزادی مطلق (نا محدود) نھيں ھے اور جب يہ آزادی معاشره کے لئے نقصان ده ھو تو پھر يہ آزادی 
محدود ھوجاتی ھے، اور ضرورت کے وقت يہ آزادی محدود کر دی جاتی ھيناور ضرورت کے وقت تشدد سے بھی کام ليا 

ھيناور بعض کے ھاتہ کاٹے جاتے ھيں اور بعض حاالت ميں بھت ھی کم تعداد  جاتا ھے، بعض مجرموں کو کوڑے لگتے
ميں مجرموں کو سزائے موت بھی دی جاتی ھے ليکن يہ تمام سزائيں اس وجہ سے ھينکہ ان کو ديکہ کرمجرمين عبرت 

  حاصل کريں اور قانون کے مطابق عمل کريں۔ 
الناس کے چين وسکون اور امنيت کو ختم کرنے والے کے  ظاھر سی بات ھے کہ جب اسالم نے چوری کرنے اور عوام

ھاتہ کاٹنے کا حکم ديا ھے، تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کريں اور چورياں کم ھوں، اور اس رسوائی ميں پھنسنے 
کے راستے کم ھوں ليکن اگر اسی چوری کے لئے آسان سے آسان سزا رکھی جاتی مثالً چور کو کچھ مدت کے لئے قيد 

يا ايک مقدار ميں جرمانہ ادا کرنا تو پھر چوروں کی تعداد بھت زياده ھوجاتی، اور ممکن تھا جو لوگ کسی جرم کی بنا  کرنا
پر زندان ميں ھوں تو چوروں کے ساتھ رھنے سے وه بھی چوری کرنا سيکہ جاتے۔! قارئين کرام ! ھم حقيقت کھنے سے 

يں شدت عمل اور (سخت) سزائيں اور غيروں کے مطابق تشدد ھے نھيں ڈرتے اور واضح طور پر کھتے ھيں کہ اسالم م
مجرموں اور فاسدوں کے لئے بھی تشدد روا ھے اور کفار اور اسالم کے دشمنوں کے لئے بھی؛ جيسا کہ خداوند عالم ارشاد 

  فرماتا ھے: 
اُء َعلَی اْلُکفَّاِر ُرَحمَ  ُسوُل ِهللا َوالَِّذيَن َمَعہ ٔاَِشدَّ ٌد رَّ   ) 3اُء بَْينَھْم )(( ُمَحمَّ

محمد (ص) هللا کے رسول ھيں اور جو لوگ ان کے ساتھ ھيں وه کفار کے لئے سخت ترين اور آپس ميں انتھائی رحم ِدل ”
  “ ھيں 

  اسی طرح خداوندعالم لوگوں کو عبرت دينا اور مجرم کو ذليل کرنا ضروری سمجھتا ھے : 
  ) 4ْؤِمنِين )((َوْليَْشھْد َعَذابَھَما طَائِفَةٌ ِمَن اْلمُ 

  “ اور اس سزا کے وقت مومنين کی ايک جماعت کو حاضر رھنا چاھئے ”
قارئين کرام ! آپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ اسالم اور قرآن بعض موارد ميں تشدد کے ساتھ عمل کرنے اور مجرم کو 

س طرح کی سزا کو بعض لوگ ذليل کرنے کو ضروری سمجھتا ھے، اور ھم ان آيات کو قرآن سے نھيں مٹاسکتے اگر ا
انسانی شرافت کے خالف سمجھتے ھيں تو ھم عرض کرتے ھيں کہ اجتماعی مصالح کی حفاظت کے لئے بعض مواقع پر 
مجرموں اور فاسدوں کے ساتھ انسانی شرافت کے خالف کام واجب اور ضروری ھے جب کہ حقيقت يہ ھے کہ اس طرح 

الناس کی اجتماعی معقول آزادی سے بھره مند ھونے کی راه ھموار کرنا اور  کی سزا حقيقی خشنونت نھيں ھيں بلکہ عوام
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  اس کا ايک مقدمہ ھے۔ 
  

  حوالے:

وا َعْن َسبِيِل هللاِ ٔاََضلَّ ٔاَْعَمالَھْم ) ”1( سوره محمد آيت اول)جن لوگوں نے کفر کيا اور لوگوں کو راه خدا سے روکا “( الَِّذيَن َکفَُروا َوَصدُّ
  اعمال کو برباد کرديا(اضافہ مترجم  خدا نے ان کے

ميں وارد  4کوڑے لگائے جاتے ھيں،جس کی صراحت سوره نور کی آيت نمبر  8٠زنا کی تھمت لگانے والے پر “ حّد قذف )) ” 2(
  ھوئی ھے (مترجم) 

   2٩)سوره فتح آيت 3(
  2)سوره نور آيت 4(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  انتيسواں جلسہ

   اسالمی حکومت کی ذمہ داری کے بارے ميں نظريات

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
جيسا کہ ھم نے گذشتہ جلسوں ميں عرض کيا کہ اسالمی سياسی نظام ميں حکومت کی اھميت اور اس کے قوانين کو نافذ 

کرنے کی ذمہ داری کی معرفت اس بات پر مبنی ھے کہ حکومت کی تشکيل خصوصاً اس سلسلہ ميناسالمی آئيڈيل کی 
وں کے بارے ميں بيان کيا تھا جن کا خالصہ درج ذيل شناخت کی جائے اسی طرح ھم نے حکومت کے وظائف اور ذمہ داري

  ھے: 
  ۔ ان قوانين کو جاری کرنے کی ضمانت جو براه راست عوام الناس کے ذمہ ھوتے ھيں۔ 1
۔ کيفری اور سزائی قوانين کا جاری کرنا جو براه راست حکومت کے ذمہ ھوتے ھيں؛ يعنی اگر بعض لوگوں نے قوانين 2

  ر ان کی خالف ورزی کی تو ان لوگوں کو سزا دےنا حکومت کی ذمہ داری ھے۔ اّولی پر عمل نہ کيا او
۔ معاشره کی ان ضرورتوں کو پورا کرنا جن کو صرف حکومت ھی انجام دے سکتی ھے اور وه انفرادی يا گروھی شکل 3

اس اور گروھوں کی قدرتميں انجام نھيں دی جاسکتيں جس کی بھترين مثال بيرونی دشمن کے مقابلہ ميں دفاع ھے، عوام الن
  سے باالتر ايک قدرت (حکومت) ھو جو اس کام کو اپنے ذمہ لے،( اور بيرونی دشمن کو دندان شکن جواب دے سکے)۔ 

۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنا جو پھلے مرحلہ ميں حکومت کے ذمہ نھيں ھيں بلکہ خود عوام الناس بھی ان امور کو انجام 4
ات کی بنا پر وه عملی جامہ نھيں پھن پاتی ھيناور نہ ھی ان کا کوئی خاص فرد ذمہ دار دے سکتی ھے، ليکن بعض وجوھ

ھوتا ھے مثالً عام صفائی اور ديگر خدمات وغيره جن کو خود عوام الناس بھی انجام دے سکتی ھے ليکن ان کاموں کو انجام 
ھونے کی وجہ سے ان کے لئے خاص طريقہ پردينے ميں رغبت نھيں پايی جاتی، يا ان کے وسيع ھونے يا ان ميں مشکالت 

  منصوبہ بندی کی ضرورت ھوتی ھے اور اس کام کو حکومت ھی انجام دے سکتی ھے۔ 
۔ حکومت کی مھم ذمہ داريوں ميں سے ايک ذمہ داری معاشره کے عام درآمدی منابعسے فائده اٹھاناھے جس کو اسالمی 5

دريا، تيل اور گيس، يا سونے چاندی کی کانينوغيره جن کا کوئی مخصوص کھا جاتا ھے، مثالً جنگل، “ انفال”ثقافت ميں 
مالک نھيں ھوتا اور کسی کو ان سے ذاتی طور پر فائده اٹھانے کا حق (بھی) نھيں ھوتا، تو انھيں چيزوں کے پيش نظر اس 

سے صحيح فائده بات کی ضرورت ھے کہ ان چيزوں کی حفاظت کے لئے کوئی کميٹی (ياحکومت) ھو تاکہ ان معدنوں 
  اٹھاکر معاشره کی ا صالح کے لئے خرچ کيا جاسکے۔ 

ظاھر سی بات ھے کہ حکومت کے وظائف اور اس کی مخصوص ذمہ داريوں کی شناخت کے بعد اس کے وجود کا فلسفہ 
توجہ بھی (آسانی) سے سمجھا جاسکتا ھے اسی طرح عام طور پر اس کی اھميت بھی معلوم ھوجاتی ھے، ليکن اس نکتہ پر 

ضروری ھے کہ اسالمی حکومت کا خاص امتياز يہ ھے کہ وه مادی امور جن کو عام حکومتيں بھی انجام ديتی ھيں ان کے 
عالوه معاشره ميں معنوی اور روحانی امور کو ملحوظ خاطر رکھنا ھوتا ھے، اسی لئے اسالمی شعار کی حفاظت کرنا، 
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می مقاصد کو بھتر سے بھتر رواج دينا اسالمی حکومت کی مخصوص ذمہ دينی عام معلومات کا فراھم کرنااور اسالم واسال
  داری ھے۔ 

  ۔ اسالمی حکومت کے عھده داروں کے شرائط 2
اب جبکہ معلوم ھوگيا کہ اسالمی حکومت کی عظيم ذمہ دارياں ھوتی ھيں تو پھر حکومت کے مختلف عھده داروں مينکن 

ں کے شرائط بھی ان کے وظيفوں کے لحاظ سے ھونا ضروری ھيں، اور شرائط کا ھونا ضروری ھے کيونکہ عھده دارو
جس قدر وظائف عظيم اور مھم ھونگے اسی لحاظ سے اس کے عھده داروں کے شرائط بھی عظيم ھونا ضروری ھيں ، اور 

چونکہ اسالمی حکومت کی ذمہ داری دوسری حکومتوں سے زياده ھوتی ھے تو اس کے عھده داروں کے لئے بھی مھم 
شرائط ھونا ضروری ھيں ھر حکومت ميں قوانين کو نافذ ھونا چاھئے، ليکن الئيک حکومتوں کی نسبت اسالمی حکومت 

کے قوانين کا دائره وسيع تر ھے جيسا کہ ھم نے قانون کے سلسلہ ميں عرض کياکہ غير دينی حکومتوں ميں قوانين کو 
ا جاتا ھے، جيسا کہ سياسی فالسفہ کھتے ھيں کہ حکومت صرف معاشره کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بناي

کی ذمہ داری صرف اجتماعی طور پر امن وامان قائم کرنا اور ھرج ومرج(بد امنی) سے روک تھام ھے، لٰھذا اس طرح کے 
اھداف آسان شرطوں کے ساتھ پورے ھوسکتے ھيں، ليکن اگر اس مقصد کے ساتھ ايک عظيم ھدف معنوی مصالح اور دينی 

واٰلھی اقدار کا اضافہ ھوجائے (جيسا کہ قانون اساسی (بنيادی قوانين) ميں موجود ھے اور ان کو نافذ کرنا حکومت کی ذمہ 
  داری ھے) تو اسالمی حکومت کے عھده داروں کے شرائط ديگر حکومتوں کے عھده داروں سے سخت ھوجائيں گے۔ 

د مناسب سمجھتے ھيں کہ قوانين نافذ کرنے والے عھده داروں کے قارئين کرام ! ھم اپنے اس مقدمہ کو بيان کرنے کے بع
شرائط بيان کريں، (لٰھذا ھم عرض کرتے ھيں کھ) قوانين کے نافذ کرنے والے عھده داروں کے عام طور پر تين شرائط ھيں 

اسالمی جن کے بارے ميں تمام حکومتوں ميں کوشش کی جاتی ھے کہ وه شرائط عھده داروں ميں ھونے چاھئے، اور
حکومت کے عھده داروں کے شرائط کے سلسلہ ميں قرآن وحديث ميں بيان شده دالئل کے عالوه ايسے عقلی (اور منطقی) 

  دالئل ھيں جن ميں انسان اعتراض نھيں کرسکتا: 

  الف۔ قانون کی پھچان 
ری ھے نيز اس کے شرائط جو شخص قانون کو نافذ کرنے کا عھده سنھالنا چاھتا ھے تو اس کے لئے اس سے آگاھی ضرو

اور اس کو جاری کرنے کا طريقہ کار بھی جانتا ھو اگر کوئی شخص قانون نہ جانتا ھو تو اس کو نافذ بھی نھيں کرسکتا، 
جس کی بنا پر قانون کو نافذ کرنے ميں غلطی کر بيٹھے گااور اپنی ذمہ داری کو ھی نقصان پھنچائے گا اور چونکہ اسالمی 

اسالمی اصول کے مطابق ھوتے ھيں تو ھر عھده دار اور مدير کے لئے اپنے ما تحت انجام پانے والے حکومت کے قوانين 
امور کے بارے ميں شرعی قوانين کا علم ھونا ضروری ھے کيونکہ ان قوانين کے تحت کام کرنااس کی ذمہ داری ھے اور 

صحيح معلومات حاصل کرنا خاص اھميت رکھتا جو شخص کسی کام کی ذمہ داری اپنے اوپر ليتا ھے تو اس کے بارے ميں 
ھے اور چونکہ جيسی ذمہ داری ھوتی ھے اسی لحاظ سے اس کی اھميت ھوتی ھے مثال کے طور پر کسی انسان کو ايک 
چھوٹی سی ذمہ داری دی جاتی ھے تو اس کے قوانين اور مقررات بھی محدود ھوتے ھيں ليکن کبھی اس کی ذمہ داری اس 

ھے جيسے ڈپٹی کمشنر تو اس کے لئے ضروری ھے کہ وه اپنے ما تحت مختلف اداروں، ان ميں نافذ سے بڑه کر ھوتی 
ھونے والے قوانين اور ان کی ديکہ بھال کے بارے ميں پوری معلومات رکھتا ھو، اسی طرح ذمہ دارياں بڑھتی رھتی ھے، 

ده ھوتا ھے اس کے لئے مختلف قانون کے يھاں تک کہ وزير اور وزير اعظم يا صدر مملکت جو ملک کا سب سے بڑا عھ
بارے ميں مزيد معلومات کا ھونا ضروری ھے، لٰھذا اس عظيم عھده کے لئے وھی شخص لياقت رکھتا ھے جو دوسروں 

  سے زياده قوانين کے بارے ميں علم رکھتاھو۔ 

  ب۔ اخالقی صالحيت 
ارے ميں معلومات رکھنے کے عالوه ان ميں اخالقی اسالمی حکومت کے عھده دار، مدير اور کارگزاروں کو قوانين کے ب

شائستگی ھونا (بھی) ضروری ھے تاکہ اپنے عھدے اور موجود امکانات سے ناجائز فائده نہ اٹھاسکے، اور ان کو اپنی ذمہ 
اپنے داری کو صحيح طور پر نبھاتے ھوئے ان کو کام ميں الئے، اور اس ميں ذاتی مفاد يا کسی خاص گروپ کا فائده اس کو

وظائف پر عمل کرنے سے نہ روکے ممکن ھے کوئی شخص قوانين کو خوب اچھی طرح جانتا ھو ليکن اگر اس قانون کو 
جاری کرنا اس کے نفع ميں نہ ھو تو ھوسکتا ھے وه اپنے فائده کے لئے قانون کو پامال کردے اس کی مثال دنيا کے مختلف 

بڑے عھده داروں نے کتنا غبن کيا (کيسے کيسے گھوٹالے کئے) جن ممالک ميں ديکھنے کو ملتی ھے کہ ملک کے بڑے 
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کی خبريں دنيا بھر کے اخباروں کی سرخی بنتی ھيں کہ مثالً فالں ملک کا صدر مملکت فالں گھوٹالے کی وجہ سے جيل 
و اپنے حق ميں مانع بھيج ديا گيايا فالں وزير يا فالں عھده دار کو فالں سزا ھوگئی اس کی وجہ يہ ھے کہ وه لوگ قوانين ک

ديکھتے ھيں، (لٰھذا ان کو پامال کرتے ھوئے اپنے منافع کو ترجيح ديتے ھيں)، ان ميں تقوٰی اور اخالقی صالحيت نھيں پائی 
  جاتی کہ جس کی وجہ سے معاشره کو اپنی ذات پر ترجيح ديناسی وجہ سے وه قوانين کو پامال کرديتے ھيں۔ 

کھوالوں کے لئے اخالقی صالحيت کا ھونا ضروری ھے اور اس قدر تقوٰی ھونا ضروری لٰھذا طے يہ ھوا کہ قانون کے ر
  ھے کہ اپنی ھوا وھوس اور ذاتی مفاد کا مقابلہ کريں اور (ھميشھ) حق کو مقدم رکھيں۔ 

  ج۔ مديريتی مھارت اور تجربہ 
ر جزئی موارد ميں منطبق کرنے کے قانون کے ذمہ دار افراد قانون کو صحيح طريقہ سے جاری کريں اور ان کو خاص او

لئے کافی حد تک تجربہ اور مھارت کا ھوناضروری ھے، اور صرف قوانين کے بارے ميں معلومات ھونا کافی نھيں ھے 
کيونکہ ممکن ھے کہ بھت سے لوگ قوانين کو اچھی طرح جانتے ھوں اور تقوٰی اور صالحيت بھی رکھتے ھوں ليکن 

بہ اور مھارت نہ ھو، اور عملی ميدان ميں قوانين کو اس کے مصداق پر تطبيق نہ کرسکتے قوانين کو جاری کرنے کا تجر
ھوں لٰھذا حکومت کے بڑے عھده دار کسی ايسے شخص کو ذمہ دار قرار نہ ديں جو کافی مقدار ميں مھارت اور تجربہ نہ 

  روری ھے۔ رکھتا ھو لٰھذا مديريت کو ثمر بخش ھونے کے لئے اس شرط کا لحاظ رکھنا بھی ض
قارئين کرام ! دنيا کے تمام ھی ممالک ميں يہ کوشش کی جاتی ھے کہ حکومت کے عھده داروں ميں يہ شرط ھونا چاھئے؛ 
اسی طرح اسالم نے بھی حکومت کے عھده داروں کے لئے ان تين شرائط کو الزم اور ضروری جانا ھے اور ان کو بھت 

تقوٰی اور اخالقی صالحيت پر اسالم نے بھت زياده توجہ دی ھے جبکہ دنيا زياده اھميت دی ھے، ليکن دوسری شرط؛ يعنی 
کے دوسرے ممالک ميں دوسری دو شرطوں پر توجہ دی جاتی ھے اور عھد ه داروں کے لئے تقوٰی وعدالت پر زياده دھيان 

جن ا شخاص کو نھيں ديا جاتا ھاں اس شرط کو فقط اس حد تک ضروری سمجھتے ھيں کہ بعض حکومتی عھدوں کے لئے 
  منتخب کرتے ھيں وه جرائم ميں ملوث نہ ھو۔ 

  ۔ عھده داری کے شرائط کا نصاب معين کرنے کی ضرورت 3
قارئين کرام ! ايک قابل توجہ نکتہ جس پر مختلف سياسی مکتب ميں توجہ کی جاتی ھے وھ(مذکورھ) شرائط کے مختلف 

جس طرح تقوٰی کے مختلف درجات ھوتے ھيں جس کا سب سے  درجات ھيں جو اقدار کی وجہ سے مختلف ھوتے ھيں مثالً 
کمترين درجہ يہ ھے کہ انسان اپنے واجبات کو انجام دے اور گناھوں سے اجتناب کرے، اس کا ايک درجہ وه ھے جس پر 

سالم سے قريب ھوتا اولياء هللا اور دينی عظيم پيشوا مثل امام خمينی رحمة هللا عليہ يا وه افراد جن کا مقام معصومين عليھم ال
  ھے؛ فائز ھوتے ھيں ،اور اس درجہ کے ھوتے ھوئے ان کے خيال وفکر ميں بھی ناجائز تصور نھيں آتے۔ 

اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ حکومتی عھدوں کو حاصل کرنے کے لئے کس درجے کا تقوٰی؛ معيار اور مالک قرار ديا جانا 
عيار قرار ديں تو پھر ايک مشکل پيداھوجائے گی کہ اس طرح کے افراد بھت کم چاھئے، اور اگر تقوٰی کا بلند ترين درجہ م

ھوتے ھيں جو شايد ملک کے عظيم اور مھم عھدوں کے لئے ھی کافی ھو، ليکن دوسرے عھدوں کے لئے کافی نہ ھونگے، 
جس کی بنا پر خالف ورزياں اور اگر کمترين درجے والے تقوٰی کو معيار قرار ديں تو وه مقام عمل ميں سودمند نھيں ھوتا 

ھوتی رھينگی،اور جس کے نتيجہ ميں اپنے مقصد تک نھيں پھنچا جاسکتا يہ مسئلہ انسانی کردار کے مختلف بنيادی 
مشکالت اور مسائل کے حل کے مقابلہ ميں ھے، ليکن بعض افراد کا يہ ماننا ھے کہ عھده داری کے لئے يا تمام تر اخالقی 

يا سب کچھ يا ”اگر تمام صالحيت نہ ھوں تو پھر کسی بھی صالحيت کا ھونا ضروری نھيں ھے،  صالحيت پائی جائيں اور
يعنی يا تو انسان ميں بلندترين صفات ھونا چاھئے يا بالکل بھی صفات کا ھونا ضروری نھيں ھے اور يہ “ کچھ بھی نھيں

  ھے ؛ پايا جاتا ھے۔  نظريہ انسانی علوم کے مختلف شعبوں ميں جن ميں سے ايک فلسفہ اخالق بھی

  کے نظريہ کی رّد “ کانٹ”۔ اخالقی صفات کے بارے ميں 4
کا ايک نظريہ ھے جس کے “ کانٹ”جو لوگ اخالقی فلسفہ سے آشنائی رکھتے ھيں ان کو معلوم ھے کہ جرمنی فيلسوف 

ميت پيدا کرتی ھے جب وه بھت زياده طرفدار (بھی) پائے جاتے ھيں، اس کا نظريہ يہ ھے کہ وه اخالقی صفت اس وقت اھ
بلند ترين درجے پر فائز ھو اور کسی دوسری چيز پر توجہ کئے بغير اس کو اپنايا جائے، محبت ، احساسات اور معاشره کی 
وجہ سے نہ ھو، يعنی اگر انسان کوئی نيک کام کرنا چاھے تو فقط اس کو اس کے نيک ھونے کی وجہ سے انجام دے، اس 

(وثواب) کے لئے نھيں،اور نہ اپنی خواھش کو پورا کرنے يا محبت کی تسکين کے لئے، لٰھذا اگر  پر مرتب ھونے والے اثر
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کوئی ماں آدھی رات بچے کے رونے کی آواز سن کر اپنی ميٹھی نيند سے بيدار ھوکر بچے کو اپنی گود ميں لے اور اس کو
يکن کانٹ کے نزديک اس کام کی کوئی قدر وقيمت نھيں دوده پالئے ، اگرچہ عوام الناس کی نظر ميں يہ کام بااھميت ھے ، ل

ھے کيونکہ ماں نے اپنی مامتا اور بچے سے شديد محبت کی وجہ سے اس کو دوده پاليا ھے اور اگر وه اس بچے کو دوده 
  نہ پالئے تو پريشان ھوجائے گی ، در حقيقت ماں نے اس بچے کو دوده پالکر اپنی مامتا کو ٹھنڈا کيا ھے۔ 

ح اگر کوئی شخص کسی کام کو معاشره کی بھالئی کے لئے انجام دے يا عوام الناس کے اعتماد کو جلب کرنے کے اسی طر
لئے سچ بولے، تو ان کاموں کی کوئی ارزش واھميت نھيں ھے سچائی کی اھميت اس وقت ھے جب صرف اس کی خوبی 

  کو مد نظر رکہ کر سچ بولے۔ 
الحظہ فرمايا کہ کانٹ نے اخالقی اقدار کے لئے بھت سخت شرائط بيان کئے ھيں قارئين کرام ! جيسا کہ آپ حضرات نے م

جس کے تحت بھت کم افراد ھی اس کے مصداق مل پائيں گے، اور بھت ھی کم افراداخالقی اقدار والے مل پائيں گے؛ 
  ی ثواب کے لئے ھوتاھے۔ کيونکہ يہ اخالق کبھی تو مامتا کی وجہ سے يا اور کبھی اجتماعی فائده کی وجہ سے يا اُخرو

لٰھذا اگر اخالقی صفات ميں تمام صفات پائے جائيں تو وه صحيح ھے ليکن اگر ان ميں کچھ شرائط نہ پائے جائيں تو اس کی 
کوئی اھميت نھيں ھے اسی طرح دوسری چيزوں ميں بھی منجملہ سياست اور حکومت کے بارے ميں، کہ وه حکومت بر 

اعلٰی شرائط پر فائز ھوں اور اگر ايسے افراد موجود ھوں تب کھيں حق کی حکومت کی  حق ھے جس کے تمام عھده دار
  بارے ميں سوچا جاسکتا ھے۔ 

اسالمی انقالب سے پھلے ھمارے معاشره ميں بھی بعض ديندار افراد ليکن سخت دل اور کج فکر رکھنے والے اس طرح کا 
انا چاھتے ھيں تو جب ھمارے معاشره ميں سلمان فارسی جيسے نظريہ رکھتے تھے اور کھتے تھے: اگر اسالمی حکومت بن

افراد کی تعداد کافی مقدار ميں موجود ھونگی تاکہ ايسے ھی افراد کو شھر کا حاکم بنايا جائے ، اور جب تک ھمارے پاس 
  ايسے افراد نہ ھوں تو پھر ھميں انقالب النے کی کوئی ضرورت نھيں ھے۔ 

ھا کہ حضرت امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کے ظھور تک اسالمی انقالب کے ان تنگ نظر لوگوں کا نظريہ ت
لئے راستہ ھموار نھيں ھوگا، لٰھذا ھميں انقالب کی کوئی ضرورت نھيں ھے ، اور ھميں انتظار کرنا چاھئے يھاں تک کہ 

اتھيوں کے ساتھ آکر انقالب برپا کريں اور عدل حضرت امام مھدی (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) اپنے تين سو تيره ممتاز س
وانصاف کی حکومت قائم کريں ان لوگوں کا خيال يہ تھا کہ اس وقت تقوٰی اور اخالقی صفات کے مالک افراد نھيں ھيں لٰھذا 

ئے انقالب برپا کرنا صحيح نھيں ھے متقی اور مخلص افراد کی تعداد اس قدر ھوکہ حکومت کے مھم عھدے ان کے سپرد ک
  جاسکيں، تاکہ وه معاشره کو صحيح طريقہ سے چالسکيں اور معاشره ميں کسی طرح کا نقص وعيب پيدا نہ ھوسکے۔ 

قارئين کرام ! اس نظريہ پرچھوٹے سے چھوٹا اشکال يہ ھے کہ اس طرح کی نمونہ حکومت کسی بھی وقت نھيں بن سکتی، 
اد حّد نصاب تک نہ پھنچے اسالمی حکومت کی فکر کرنا ھی اور جب تک تقوٰی اور اخالق سے مزين ايسے افراد کی تعد

بے کار ھے؛ تو اس صورت ميں معاشره ميں فساد و تباھی پھيلتی چلی جائے گی، اور اجتماعی وسياسی مثبت پھلو کی 
  طرف ترقی ھونے کے بجائے ان کا راستہ بالکل محدود ھوکر ره جائے گا۔ 

  ی درجہ بندی نظريہ ۔اقدار اور وظائف کے بارے ميں اسالم5
مذکوره ايک پھلو والے اقدار کے نظريہ کے برخالف؛ بعض حکومتوں ميں چاھے انفرادی کردار ھو يا اجتماعی اور سياسی

مختلف مراتب اور مختلف نمونے پيش کئے گئے ھيں: اول درجہ ميں ايک آئيڈيل(نمونھ) پيش کيا جاتا ھے اس کے بعد 
رين شرائط والے نمونے ، اس کے بعد مجبوری والے نمونے پيش کئے جاتے ھيں اسیدوسرے درجے والے نمونے اور کمت

طرح اسالم نے مختلف مواقع پر درجات والے نمونے بيان کئے ھيں مثال کے طور پر اسالم نے انسان پر تمام شرائط کے 
ضروری نھيں ھوتے، بلکہ وه ساتھ نماز واجب کی ھے ليکن اگر انسان مجبوری کی حالت ميں ھو تو پھر وه کامل شرائط 

اس وقت سے مخصوص ھيں جب انسان ان شرائط اور اجزاء پر قدرت رکھتا ھو ، ليکن مجبوری يا اضطراری حالت ميں وه 
شرائط کم ھوجاتے ھيں مثال کے طور پر جن مواقع پر انسان کے لئے غسل کرنا واجب ھوجاتا ھے ليکن اگر پانی موجود نہ

ے لئے نقصان ده ھو، يا اگر اس کا وظيفہ وضو کرنا ھو ليکن ٹھنڈا پانی اس کے لئے نقصان د ه ھو ھو يا پانی اس کے بدن ک
کے نظريہ کو قبول نھيں کرتا اسالم يہ نھينکھتا کہ “ يا سب کچھ يا کچھ بھی نھيں”اور وه وضو نہ کرسکتا ھو ، تو اسالم 

نماز کو تمام تر مقدمات اور شرائط کے ساتھ نماز صرف اس صورت ميں واجب ھے جب تمام شرائط موجود ھوناو ر
بجاالئے اور اس کے عالوه نماز نھيں ھوگی،بلکہ اسالم نے اس طرح کے مواقع پر اسی لحاظ سے وظيفہ معين کيا ھے، 

چنانچہ مذکوره صورت کے بارے ميں فرمايا کہ اگر انسان وضو اور غسل کے ذريعہ نماز نھيں پڑه سکتا تو تيمم کے ساتھ 
پڑھے، اور اگر کھڑے ھوکر نماز نھيں پڑھی جاسکتی تو بيٹہ کر پڑھے، اور اگر کوئی شخص بيٹہ کر بھی نھيں پڑه نماز 
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سکتا تو ليٹ کر پڑه لے، اور اگر ھاتہ پير اورزبان کو حرکت نھيں دے سکتا ليکن ھوش ميں ھو تو اس سے بھی نماز ساقط 
  ظ سے نماز واجب ھے۔ نھيں ھے تو اس نازک حالت ميں بھی اسی حالت کے لحا

مقصد يہ ھے کہ اسالمی اقداری نظام ميں کيفيت اور کميت (تعداد) کے لحاظ سے سياسی، اجتماعی اور شرعی وظائف کے 
درجات رکھے گئے ھيں جن ميں سے ھر ايک انسان کی حالت کے لحاظ سے اھميت رکھتے ھيں، اول درجہ ميں سب سے 

درجہ اور پھر تيسرا درجہ يھاں تک انسان کی مجبوری کے لحاظ سے جس مقدار  بلند درجہ مد نظر ھے اس کے بعد دوسرا
  بھی انجام دے سکتا ھے اسی کو کافی گردانتا ھے۔ 

  ۔عبادت کے بھی مختلف درجات ھيں 6
دوسری مثال جس سے کانٹ کے نظريہ کا فرق واضح ھوجاتا ھے ؛ يہ ھے کہ اسالم عبادت کے سلسلہ ميں مراتب اور 

قائل ھے؛ کيونکہ سب سے بھترين عبادت وه عبادت ھے جو صرف اور صرف خدا کی محبت اور اس کی شکر  درجات کا
گذاری کے لئے انجام دی جائے جيسی عبادت حضرت علی عليہ السالم انجام ديتے تھے، جيسا کہ آپ اپنی مناجات ميں 

  عبادت کی توصيف کرتے ھوئے فرماتے ھيں: 
  ) 1“ (فاً ِمْن ِعقَابَِک َواٰل طََمعاً فِی ثََوابَِک َولَِکْن َوَجْدتَُک ٔاَھالً لِْلِعبَاَدِة فََعبَْدتَُک اِٰلھی َما َعبَْدتَُک َخوْ ”
پروردگارا ! ميں تيری عبادت تيرے عذاب کے ڈر سے يا تيرے ثواب کے اللچ ميں نھيں کرتا بلکہ تجھے عبادت کا حقدار ”

  “ پاتا ھوں تو تيری عبادت کرتا ھوں۔
اِر َواِنَّ قَوماً َعبَُدْوا هللاَ َرھبَةً فَتِْلَک ِعبَاَدةُ اْلعَ  اِنَّ ” بِْيِد َواِنَّ قَوماً َعبَُدْوا هللاَ ُشْکراً فَتِْلَک ِعبَاَدةُ قَوماً َعبَُدْوا هللاَ َرْغبَةً فَتِْلَک ِعبَاَدةُ التُّجَّ

  ) 2“(األَْحَراِر۔
ھيں تو ايسی عبادت تاجروں کی عبادت ھے، اور بعض لوگ خدا کی بعض لوگ خدا کی عبادت؛ بخشش کی اميد ميں کرتے”

عبادت اس کے خوف کی وجہ سے کرتے ھيں تو يہ غالموں کی عبادت ھے، اور بعض لوگ خدا کی عبادت اس کے شکر 
  “ کی وجہ سے کرتے ھيں اور يھی عبادت آزاد افراد کی عبادت ھے۔

م اپنے اس بيان ميں سب سے بھترين عبادت اس عبادت کوقرار ديتے ھيں جو قارئين کرام ! حضرت امير المومنين عليہ السال
صرف اور صرف خدا کے شکر کے لئے بجاالئی جائے، اور اسالم بھی يھی چاھتا ھے کہ تمام مومنين اسی طرح عبادت 

عبادت کريں، ليکن يہ بات واضح ھے کہ تمام مومنين اس طرح کی قابليت اور ھمت نھيں رکھتے کہ اس طرح کی 
بجاالسکيں، کيونکہ اس طرح کی عبادت صرف خالص اولياء هللا ھی انجام دے سکتے ھينجن کا مقام اتنا بلند ھوجاتا ھے کہ 

وه جمال پروردگار ميں محو ھوجاتے ھيں، اور اگر ان کو جھنم ميں (بھی) لے جايا جائے تو وه پھر بھی خدا کی عبادت اور 
گے يا اگر ان کو جنت سے محروم کرديا جائے تو وه پھر بھی خدا کی عبادت کو ترک اس سے مناجات کرنا ترک نھيں کريں

  نھيں کريں گے ليکن اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ اس طرح کے افرادالکھونميں ايک دو ھی مل پائيں گے۔ 
خالقی نيکی اس وقت پيدا کو قبول کريناور يہ مان ليں کہ ا“ يا سب کچھ يا کچھ بھی نھيں”بھر حال اگر ھم کانٹ کے نظريہ 

ھوتی ھے جب اس عمل ميں تمام شرائط اور قابليت پائی جائے اور ذره برابر بھی اس کے شرائط ميں کمی نہ ھو ، تو پھر 
ھم يہ کھنے پر مجبور ھونگے کہ عبادت اس وقت مقبول ھے جب عالی ترين اور بلند ترين درجہ پر فائز ھو، اور صرف 

ئی جائے؛ يعنی صرف خالص اولياء هللا کی عبادت مقبول ھوگی، اور جو لوگ جھنم کے خوف خدا کے شکر کے لئے بجاال
يا بھشت کے اللچ ميں عبادت کريں تو اس کی عبادت قابل قبول نھيں ھے ليکن جيسا کہ يہ بات واضح ھوچکی ھے کہ اسالم 

کو دور کرنے کے لئے عبادت اور ديگر اس تنگ نظری کو قبول نھيں کرتا بلکہ مومنين کی سھولت ،زخمتوں اور سختيوں 
وظائف ميں درجات رکھے ھيں، ايسے درجات جو کم سے کم شرائط سے شروع ھوتے ھيں اور بلند ترين درجات تک پھنچ 
جاتے ھيں جن ميں تمام شرائط اور صالحتيں پائی جاتی ھيں، اور اگر کوئی انسان ان بلند درجات تک پھنچ جائے تو انسانی 

ال پر پھنچ جاتا ھے جيسے حضرت علی عليہ السالم اور آپ کے (خاص) شاگردوں کی عبادت؛ جس کی وجہ اور اٰلھی کم
سے يہ حضرات معرفت کے بلند ترين مقام پر پھنچ گئے ھيں اور خدا کی بندگی کے عالی ترين مرتبہ پر فائز ھوچکے ھيں؛ 

ادت کرتے ھيں اس کی عبادت بھی خدا کے ليکن جن کا درجہ ان سے کم ھے اور وه لوگ جو ثواب کے شوق ميں عب
نزديک مقبول ھے اسی طرح وه لوگ جو اس درجہ سے بھی کم درجہ رکھتے ھيں اور جھنم کے خوف سے خدا کی عبادت 

  کرتے ھيں ان کی عبادت بھی مقبول ھے اور يہ بھی اھميت و ارزش کا ايک مرتبہ ھے۔ 

  ۔ اسالمی حکومت کے درجہ بندی شده نمونے 7
نھيں ھے بلکہ اسالمی نقطہ نظر سے ارزش “ يا سب کچھ يا کچھ بھی نھيں”کہ بيان ھوچکا ھے : اسالم کا نظريہ  جيسا
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اوراقدار کے مختلف مراتب ھيں، کم درجہ سے شروع ھوکر بلند ترين درجہ تک پھنچتے ھيں اسالمی سياست ميں بھی اسی 
ھے جو فقط خاص شرائط کے تحت اور ان افراد کے ذريعہ طرح ھے: اسالم اول درجہ ميں ايک نمونہ حکومت پيش کرتا 

جن ميں مکمل شرائط اور بھترين قابليت پائی جاتی ھے جن تک عام افراد نھيں پھنچ پاتے، حقيقت ميں ويسی حکومت صرف
انھيں افراد کے ذريعہ ھوسکتی ھے جو مقام عصمت تک پھنچے ھوئے ھيں اور ان کے کردار ميں ذره برابر بھی کوئی 

خطا وغلطی کا تصور نھيں پايا جاتا بلکہ ان کی فکر بھی پاک وپاکيزه ھوتی ھے،يہ اسالمی حکومت کی بلند ترين اور 
بھترين شکل ھے وه حکومت جس کا رئيس ايسا شخص ھو جو نہ صرف يہ کہ ھوا وھوس کے تحت معصيت نہ کرے بلکہ 

کوئی بھی خطا ولغزش نہ ھو، اور مکمل طور پر مصالح  نا خواستہ ميں بھی اس سے غلطی کا امکان نہ ھو ، اور اس سے
ومنافع کی رعايت کرے، اور تمام اسالمی قوانين کے مجموعہ کو جانتا ھو ، اوران کو بھترين طريقہ سے جاری کرے اور 

ن عليہ يہ وھی نمونہ حکومت ھے جو انبياء عليھم السالم اور پيغمبر اکرم (ص) اور کچھ مدت کے لئے حضرت امير المومني
  السالم کے ذريعہ وجود ميں آئی۔ 

البتہ اس نمونہ حکومت سے بھی باال تر ايک اور حکومت کا تصور کيا جاسکتا ھے جو کبھی بھی نھيں ھوسکتی اور وه يہ 
  ھے کہ رئيس حکومت ميں معصوم کے عالوه تمام فرماندار اور رياستی حاکم تمام کے تمام معصوم ھوں۔ 

کيا اس طرح کی حکومت کبھی بھی نھيں ھوسکتی کيونکہ کسی بھی زمانہ ميں معصوم کی تعداد  اور جيسا کہ ھم نے عرض
اس قدر نھيں ھوسکتی جن ميں سے حکومت کے تمام عھدوں کے لئے معصوم کا انتخاب کيا جاسکے صرف وھی نمونہ 

جب معصوم موجود حکومت ھوسکتی ھے جس کا رئيس معصوم ھواور يہ بھی صرف اسی وقت تصور کی جاسکتی ھے کہ
  ھو ،اوروه بھی اس صورت ميں جب تمام رکاوٹيں ختم ھوجائيں۔ 

لٰھذا اسالمی سياست ميں حکومت کے لئے مختلف مراتب اور درجات موجود ھيں کہ اگر حکومت کی بھترين قسم کا امکان نہ
بلند ترين حکومت جس ميں ھونے کی صورت ميں اس سے ايک درجہ کم والی حکومت اس کے قائم مقام بنے، لٰھذا اگر 

رياست معصوم کی ھو؛ نہ بن سکے تو ھم اسالمی حکومت کی تشکيل سے صرف نظر نھيں کرسکتے، بلکہ اگر معصوم 
حاضر نہ ھو تو ايسے شخص کی حکومت ھو جو علم ، تقوٰی اور مديريت کے لحاظ سے معصوم سے شباھت رکھتا ھو 

درجہ معصوم کی ذات ھی ميں تصور کيا جاسکتا ھے کيونکہ اس کا علم اور  (اگرچہ علم وتقوٰی اور مديرت کا سب سے بلند
اس کا کردار عصمت کے زير سايہ ھوتا ھے) ، اوراگر ايسا شخص بھی موجود نہ ھو تو پھر اس سے کم درجے والے کا 

نچلے درجہ تک انتخاب کيا جائے، اسی طرح کم سے کم درجہ والے کا انتخاب کيا جائے، يھاں تک کہ نصاب حکومت کے 
پھنچ جائے، اور اگر اس نصاب سے کم درجہ ھے تو پھر اس حکومت کے اھداف محقق نھيں ھوپائيں گے، لٰھذا اس شکل 

  کی حکومت کو کسی بھی وقت ميں انتخاب نھيں کيا جاسکتا۔ 

  ۔ واليت فقيہ کی حکومت پر عقلی دليل 8
جائے تو واليت فقيہ کی حکومت کی دليل خود بخود واضح ھوجائے قارئين کرام ! اگر ھماری بيان شده باتوں پر توجہ کی 

گی، اور وه يہ ھے کہ : اگر ھم شرعی اور تعبدی دالئل سے صرف نظر کرليں تو اسالمی بھترين حکومت کا نمونہ معصوم 
ٰھذا بغير کی حکمرانی کی صورت ميں تصور کيا جاسکتا ھے، ليکن چونکہ اسالم ميں اقدار کے مراتب اور درجات ھيں ل

شک وشبہ کے حکومت کے بھی درجات ھيں، جس وقت معصوم کے نہ ھوتے ھوئے اس کے بھترين نمونہ ممکن نہ ھو تو 
ايسے شخص کو حکمرانی کے لئے انتخاب کريں جو معصوم سے زياده شباھت رکھتا ھو، اور وه جامع الشرائط فقيہ ھے جو

  وم سے زياده شباھت رکھتا ھے اور امام کا جانشين شمار ھوتا ھے۔ صالحيت ، قابليت ، علم، عمل اور مديريت ميں معص
پس واليت فقيہ نظام کی دليل يہ ھے کہ جب امام معصوم (ع) تک رسائی ممکن نہ ھو تو اس صورت ميں جامع الشرائط فقيہ 

ميں، عام عدالت کی  حکومت کی باگ ڈور سنبھالے کيونکہ وه قوانين سے آشنائی، تقوٰی منجملہ سياسی اور اجتماعی تقوے
رعايت ميں، قوانين کو جاری کرنے ميں،ُحسن تدبير اور معاشره پر مديرت ميں، عملی ميدان مينمھارت، قوانين کو جاری 

کرنے کے طريقہ کار کی شناخت ميں، ھوائے نفس اور شيطان سے مقابلہ ميں اور اسالم ومسلمين کے مصالح کو ذاتی اور 
  ميں دوسرونپر فضيلت اور برتری رکھتا ھے۔  گروھی منافع پر ترجيح دينے

ھوسکتا ھے کوئی شخص يہ کھے کہ جب امام معصوم (ع) تک رسائی ممکن نہ ھو، تو پھر اسالمی حاکم کے لئے وه 
شرائط ضروری نھيں ھيں؛ نہ فقاھت اور علم کی شرط معتبر ھے اور نہ تقوٰی اور مديريت کی قدرت، اور جو شخص بھی 

انوں کی حکمرانی کے لئے ممبر کے طور پر پيش کرے اور وه اکثريت سے جيت جائے تو اس کی اپنے آپ کو مسلم
  حاکميت اور حکومت معتبر اور نافذ ھے۔ 

پر مبنی ھے يعنی جب اعلٰی قسم کے شرائط جو فقط “ ) يا سب کچھ يا کچھ بھی نھيں”حقيقت ميں يہ فرضيہ اسی نظريہ ( 
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ص نہ ھو تو پھر کم تر درجہ والے شرائط کی ضرورت نھيں ھے،جب معصوم (ع) معصوم (ع) ميں ھوسکتے ھيں؛واال شخ
کا تقوٰی نہ ھو تو پھر حاکم کے لئے تقوی کی شرط نھيں ھے اور وه فاسد انسان جو گناه کبيره کا بھی مرتکب ھوتا ھے وه 

نہ سونگھی ھو وه بھی  بھی اسالمی حکومت کا صدر بن سکتا ھے يھاں تک کہ وه شخص جس نے فقہ وفقاھت کی بو بھی
اسالمی حکومت کا صدر بن سکتا ھے ليکن اسالمی سياست کے تحت يہ نظريہ بغير دليل کے ھے اور باطل ھے، اور 

  صرف مغربی ممالک ميں رائج ڈيموکريٹک کے لحاظ سے ھے۔ 
ن فکر کھنے والے اسالمی ممالک اور مسلمانوں کے درميان اسالم سے معمولی معلومات رکھنے والے اور اپنے کو روش

اپنی اسالمی معلومات کو مغربی کلچر سے مخلوط کرکے مشکالت ميں پھنس گئے ھيں، اور جب وه ڈيموکريسی کو عملی 
کو قبول کرليا ھے، يہ “ يا سب کچھ يا کچھ بھی نھيں”طور پر پيش کرنا چاھتے ھيں تومعلوم ھوتا ھے کہ انھوں نے نظريہ 

ے ھيں کہ اگر امام معصوم (ع) موجود ھوں تو پھراسالمی معاشره ميں انھيں کی حکومت ساده لوح مسلمان اس بات کو مانت
ھونا چاھئے؛ ليکن اب جب کہ امام معصوم (ع) حاضر نھيں ھيں تو پھر معيار لوگوں کی اکثريت ھے اور عوام الناس کی 

  مقبوليت کے عالوه کوئی شرط ضروری نھيں ھے۔ 
رابر بھی اسالمی حقيقت سے سنخيت نھيں رکھتا اسالم خود اپنے سلسلہ ميں مراتب کا قائل قارئين کرام ! مذکوره نظريہ ذره ب

ھے اور ارزشی واقدار کے سلسلہ ميں مختلف مراتب پائے جاتے ھيں، اسی طرح ھم اجتماعی مسائل ميں ديکھتے ھيں کہ 
ھوں تو پھر اس سے کم درجہ کے بعض امور کے لئے خاص شرائط قرار دئے گئے ھيں ليکن اگر تمام شرائط موجود نہ 

کے بارے “ وقف”شرائط معتبر سمجھے جاتے ھيں ھم اپنی بات کو واضح کرنے کے لئے اسالمی اجتماعی احکام ميں سے 
  ميں اشاره کرتے ھيں: 

کے سلسلہ ميں بيان ھوا کہ اگرکوئی چيز کسی خاص کام کے لئے وقف کی جائے تو اس کو اسی کام ميں “ وقف”احکام 
ال کيا جانا چاھئے ليکن اگر وه کام بالکل ختم ھوجائے اور اس کا وجود خارجی نہ ھو تو پھر اس کام ميں استعمال کيا استعم

جائے جو اس سے نزديک ھو مثالً قديم زمانہ ميں بعض چيزوں کو حضرت امام حسين عليہ السالم کے زائرين کے سواروں 
کی در آمد سے حضرت سيد الشھداء (ع) کے زواروں کے ان حيوانوں  (گھوڑے وغيرھ) کے لئے وقف کيا جاتا تھا اور اس

پر جن پر سوار ھوکر کربال جاتے تھے؛ ان کے لئے گھاس وغيره خريدی جاتی تھی ليکن آج کل اس طرح کا کوئی سلسلہ 
گاڑيوں سے  نھيں ھے اور آج کل کوئی گدھے گھوڑوں پر سوار ھوکر کربال نھيں جاتا بلکہ آج کل تو ھوائی جھازوں اور

“يا سب کچھ يا کچھ بھی نھيں”سفر کئے جاتے ھيں، تو کيا اس طرح کی وقف شده چيزوں کو بالکل ھی چھوڑ ديا جائے اور 
کے نظريہ کے تحت اس وقف شده ٔشے کو بالکل ھی استعمال نہ کيا جائے، يا جس طرح اسالم نظريہ پيش کرتا ھے کہ اگر 

م مرتبہ والے کواخذ کيا جائے جو گذشتہ استعمال سے زياده شباھت رکھتا ھے، اور يہ اعلٰی ترين مرتبہ نہ ھو تو اس سے ک
کھيں کہ اب جب جانوروں کو گھاس کھالنے کا موقع نھيں ھے تو اس کی در آمد کو ان گاڑيوں کے تيل وغيره ميں خرچ کيا 

  اده نزديک ھے۔ جاسکتا ھے، جن کے ذريعہ کربال جاتے ھيں؟ کيونکہ يہ کام گذشتہ استعمال سے زي
اسی طرح اگر وقف کرنے واال اپنے بعد وصيت کرے کہ اس کے بعد اس کے لڑکوں ميں سے ھی کوئی ايک اس کا متولی 
ھو ليکن متولی کے شرائط بيان کريں منجملہ يہ کہ متولی مجتھد ھو، تو اگر اس کی اوالد ميں کوئی مجتھد نہ ھو ليکن ايسا 

مجتھد متجّزی ھو، تو کيا اس صورت ميں وقف شده شئے بغير متولی کے رھے گی کيونکہ لڑکا ھو جو اجتھاد کے قريب يا 
اس کے لڑکوں ميں کوئی مجتھد نھيں ھے ؟ يا اگر پھال درجہ ممکن نہ ھو تو دوسرے درجہ کو اختيار کيا جائے گا؛ اور 

  مجتھد نہ ھونے کی صورت ميں قريب االجتھاد کو اس کا متولی بنايا جائے؟ 
ل شرعی، اجتماعی اور سياسی مسائل ميں ايسے بھت سے نمونے موجود ھيں جن کو عقل اور شريعت صاحب مراتببھر حا

سمجھتے ھيں اسی طرح اسالمی حکومت ميں حاکم اور صدر کے لئے مراتب اور درجات رکھے گئے ھيں کہ اگر اول 
ام معصوم (ع) کا جانشين ھو اور ھر لحاظ درجہ يعنی امام معصوم (ع)نہ ھونے کی صورت ميں وه شخص حاکم بنے جو ام

  سے معصوم (ع) سے قريب ھو ،اور وه جامع الشرائط ولی فقيہ کے عالوه کوئی دوسرا نھيں ھوسکتا۔ 
  

  حوالے:

   14ض  41)بحار االنوار ج 1(
  238) نھج البالغہ، کالم 2(
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 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  تيسواں جلسہ

   اسالمی حکومت سے واليت مطلقہ فقيہ کی نسبت

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
کے تحت ھے اور ھم نے اس بحث کو دو عام حصوں ميں تقسيم کيا، “ اسالمی سياسی نظريھ”يہ بحث قارئين کرام ! ھماری 

جس کا پھال حصہ قانون اور قانون گذاری کے سلسلے ميں تھا اور دوسرا حصہ قانون جاری کرنے کا طريقہ کار اور 
ہ ميں فلسفہ سياست کے بارے ميں لکھی معاشره کا نظام يا بالفاظ ديگر حکومت اور قوه مجريہ کی اھميت ھے دوسرے حص

گئی کتابوں ميں مختلف نظريات اور مختلف طريقہ کار بيان کئے گئے ھيں، ليکن ھم نے اپنے لحاظ سے اس طريقہ کو اپنايا 
ھے کہ پھلے حکومت کی ضرورت کے بارے ميں بحث کريں، تاکہ اس ضرروت کے تحت اس کے وظائف کی بھی پھچان 

  کومت کی ذمہ داريوں کے پيش نظر اس کے اختيارات کے بارے ميں بھی معلومات ھوجائے۔ ھوجائے اس کے بعد ح
آخری چند جلسوں ميں ھماری بحث يہ تھی کہ حکومت کی مخصوص ذمہ داريوں ميں سے معاشره کی ضرورتوں کو پورا 

ان کو انجام دينے واال کوئی نھيں کرنا بھی ھے وه ضرورتيں جن کو انفرادی يا گروھی صورت ميں انجام نھيں ديا جاسکتا يا 
ھوتا، اور اگر حکومت اپنا قدم نہ بڑھائے تو پھر وه ضرورتيں پوری نھيں ھوپاتيں انھيں ضرورتوں ميں سے کچھ اس طرح 

ھيں: دفاعی طاقت کو بڑھانا، بيرونی دشمن کے مقابلہ ميں دفاع کرنے کے لئے مکمل طور پر تيارياں کرنا، اور جنگ کو 
ھتر طريقہ سے اداره کرنا،اندرونی ناخوشگوار حالت سے مقابلہ کرنا، اندورن ملک مينامن وامان قائم کرنا، صحيح اور ب

اسالمی قوانين اور مقرارت (وه قوانين جو اصل ھيں يا جن کو پارليمنٹ طے کرتا ھے) کو نافذ کرنا، عمومی مال پر نظارت 
نفال (جيسے معادن (کان) دريا اور جنگل وغيرھ) اور ان چيزوں کو کرنا اور ان سے صحيح طريقہ سے فائده اٹھانامثالً ا

استعمال کرنا جن کا کوئی خاص مالک نھيں ھے،اسی طرح معاشره کے ان لوگوں کی سرپرستی کرنا کم سن ھونے يا معلول
سالمی حکومت کے (اپاھج) يا کم عقلی کی بنا پر سرپرستی کے نياز مند ھوتے ھيں جن کا کوئی سرپرست نھيں ھوتا؛ نيز ا

سب سے مھم وظيفہ يعنی اسالمی شعار قائم کرنا ، احکام اسالمی اور حدود اسالمی کو جاری کرنا نيز اسالمی قوانين کی 
خالف ورزی سے روک تھام کرنا ھے، اس آخری وظيفہ کے عالوه ديگر تمام ذمہ دارياں دنيا بھر کی حکومتوں کے بھی 

ت کو دوسری حکومتوں سے ممتاز بناديتی ھے يھی اھم اور عظيم وظيفہ ھے ، در ھوتے ھيں،اور جو چيز اسالمی حکوم
  حقيقت اس کو اسالمی حکومت کے وظيفوں کی سر فھرست قرار دينا چاھئے۔ 

  ۔ اسالمی حکومت کے وظائف اور اختيارات کا برابر کا توسعہ 2
د ،حکومت کے وه اختيارات جن کی بنا پر وه اسالمی حکومت کے وجودی فلسفہ اور اس کی ذمہ داريونکی وضاحت کے بع

اپنی ذمہ داريوں کو پورا کرتی ھے، روشن ھوجاتی ھيں؛ کيونکہ اگر حکومت کے ذمہ کچھ وظائف معين کئے جائيں، ليکن 
ان وظائف پر عمل کرنے کے لئے ضروری اختيارات نہ دئے جائيں تو وه وظائف فائده مند نھيں ھوسکتے؛ چنانچہ روز مره

ائل ميں يہ بات بالکل واضح وروشن دکھائی ديتی ھے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر ميں کوئی کام اپنے کے مس
بيٹے کے سپرد کرے ليکن اس کو انجام دينے کے لئے ضروری وسائل اس کو نہ دے يا کسی مزدور کو کسی کام کے لئے 

اس کو وسائل کو ھاتہ لگانے کی اجازت نہ دے؛ تو بيشک معين کيا جائے ليکن کام ميں آنے والے وسائل فراھم نہ کرے يا 
  کے ايسا کام بے ھوده اور لغو ھے اور ھر صاحب عقل ايسے شخص کی مذمت کرے گا۔ 

جس وقت کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ھے تو اس کام کے لئے ضروری اختيارات بھی دئے جاتے ھينتاکہ ان کے 
اسی بنا پرھم جس وقت دوسری حکومتوں کے مقابلہ ميں اسالمی حکومت کی مھم استعمال سے اپنے وظائف کو پورا کرے، 

ذمہ داريوں کو مالحظہ کرتے ھيں تو پھر اس حکومت کے اختيارات او رامکانات بھی دوسری حکومتوں سے زياده ھونے 
رتوں کو پورا چاھئيں تاکہ بھترين طريقہ سے ان وظائف پر عمل پيرا ھوسکے اسالمی حکومت معاشره کی جائز ضرو

کرنے قانونی اور جائز وسائل اور امکانات کو اختيار کرے ؛ ورنہ وه اپنے وظائف پر عمل ھی نھيں کرسکتی اس بات کو 
  مزيد روشن کرنے کے لئے ايک مثال عرض کرتے ھيں: 

ھيں اور جب ھم ديکھتے ھيں کہ آج کل ٹکنالوجی کی ھر روز ترقی ھورھی ھے اور قديم زمانے کے حاالت بدل رھے 
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انسانی معاشره کے لئے نئے نئے حاالت پيدا ھورھے ھيں تو پھر انسانی زندگی کے معامالت بھی مختلف طريقوں کے 
ھوجائيں گے، يھاں تک کہ اب انسان نے آسمان اور ھوا پر قبضہ کرليا ھے جب تک انسان نے گاڑی نھيں بنائی تھی تو اس 

ی جھاں سے صرف گدھا اور خچر وغيره ھی گذر سکتے تھے ، پرانے وقت گلی گوچے اور سڑک وغيره باريک ھوتی تھ
شھروں کے بعض محلوں ميں اب بھی اس طرح کی گلياں موجود ھيں ، ليکن اب جب کہ گاڑيوں کا زمانہ آگيا ھے اور اکثر 

ا جائے لوگ گاڑيوں اور کاروں سے شھر ميں آتے جاتے ھيں، تو اس بات کی ضرورت ھے کہ ان گلی گوچوں کو چوڑا کي
اور ان کی جگہ بڑی سڑک بنائی جائے تاکہ گاڑياں آسانی سے رفت وآمد کرسکيں، نيز احتمالی خطروں کی بھی روک تھام 

  کی جاسکے۔ 
جس وقت حکومت يا حکومت کے کاگزار گلی کوچوں اور سڑکوں کو چوڑا کرنا چاھيں تو ان کو عوام الناس کے مکانوں کو

ذمہ داری ھو تو سڑکوں کو وسيع بنائے تاکہ رفت وآمد ميں کوئی مشکل نہ ھو، ليکن اس  توڑنا پڑے گا، تو اگر حکومت کی
کو لوگوں کے مکانوں کو توڑنے کا حق نہ ھو، تو حکومت سے ايسے کام کی درخواست لغو وبے ھوده اور نہ ھونے واال 

کے اختيارات کا ھونا ضروری ھےھے پس معلوم يہ ھوا کہ حکومت کو اپنی ذمہ داريوں کو پورا کرنے کے لئے اس طرح 
اور اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لئے ضروری وسائل فراھم ھونا ضرروی ھے؛ البتہ حکومت کو چاھئے کہ لوگوں 

کے ھوئے نقصان کا جرمانہ ادا کرے اور ان کے لئے مزيد سھوليات کا انتظام کرے تاکہ وه لوگ دوباره اپنے مکان بنا کر 
  زندگی بسر کريں۔ 

  ۔ حکومتی اختيارات سے واليت مطلقہ فقيہ کی نسبت 3
قارئين کرام ! حکومت اسالمی کے وظائف پر عمل کرنے کے لئے ضروری اور کافی اختيارات منجملہ عوام الناس کی 

  ملکيت ميں ضرورت کے موقع پر تصرف کرنے کا حق ھونے کو مطلق واليت فقيہ کھا جاتا ھے۔ 
کا استعمال “ واليت”کی جگہ لفظ “ حکومت”عليھم السالم اور فقھا ء کرام کے بيانات ميں لفظ قرآن کريم، احاديث معصومين 

سے “حکومت”لفظ “ واليت”ھوا ھے، اور ان چيزوں ميناس کلمہ کے استعمال کی دليل سے صرف نظر کرتے ھوئے لفظ 
مت برکاتہ نے فرمايا ھے کہ لفظ زياده مناسب ھے (جيسا کہ مقام معظم رھبری حضرت آيت هللا العظمٰی خامنہ ای دا

ميں ايک طرح کی زور گوئی اور تحکم پايا جاتا ھے) “حکومت”سے زياده ھے کہ لفظ “حکومت”کا بار لفظ “ واليت”
کی جگہ استعمال “ حکومت”، لفظ “واليت”ميں محبت اور عاطفہ شامل ھے؛ شايد اسی وجہ سے لفظ “ واليت”کيونکہ لفظ 

کی جگہ استعمال ھوا ھے اور جو شخص معاشره پر حکومت کو “ حکومت”بالکل لفظ “ توالي”ھوا ھے بھر حال لفظ 
  ضروری سمجھتا ھے شرعی لحاظ سے معاشره کے لئے واليت کو ضروری سمجھتا ھے۔ 

چنانچہ اس مقدمہ کی بنا پر عرض کرتے ھيں کہ اگر يہ واليت ان تمام اختيارات رکھتی ھو جن کے ذريعہ اپنے وظائف پر 
واليت”سکے اور معاشره کی مختلف ضرورتوں کو جائز اور شرعی نقطہ نظر سے پوری کرے ، تو اس واليت کو عمل کر
کے لئے ضرورت کے وقت واليت ھو يعنی صرف لوگوں کی جان و مال کے “ ولی امر”کھا جاتا ھے ليکن اگر “ مطلقھ

وسعت يا مختلف مقامات پر پارک بنانے يا خطره کے وقت اس کو تصرف کرنے کا حق ھو اور اس کو گلی اور سڑکوں کی 
  شھر کو خوبصورت بنانے کی اجازت نہ ھو تو اس واليت کو محدود اور غير مطلق کھا جاتا ھے۔ 

  ۔ مخالفين کی طرف سے واليت مطلقہ کے بارے ميں شک وشبھات 4
الناس (اوربالخصوص) جوانوں کے  قارئين کرام ! جو کچھ ھم نے بيان کيا وه چيزيں مخالفين بد نيتی رکھنے والے عوام

کی تھيوری کو برعکس پيش کرکے درج ذيل مغالطہ “ واليت فقيھ”ذھنوں کو مخدوش کرنے کے لئے بيان کرتے ھيں اور 
  انجام ديا: 

بچوں اور ديوانوں کے لئے استعمال ھوتا “ واليت”کے بارے ميں شبہ ايجاد کيا کہ لفظ “ واليت”پھلے تو انھوں نے لفظ 
اور جو بچے يا پاگل لوگ اپنی زندگی کو چالنے کے لئے کافی عقل وتدبير نھيں رکھتے تو ان “ سرپرست”يعنی “ ولی”ھے

کو سرپرست کی ضرورت ھوتی ھے قارئين کرام! يہ مغالطہ بالکل واضح اور ورشن ھے، اور جيسا کہ اھل بيت عليم السالم
بالکل حکومت کے معنی ميں ھے اور اس “ واليت”ں پر بھی لفظ کی واليت بھی سرپرستی کے معنی ميں نھيں ھے، لٰھذا يھا

کے معنی يہ ھيں کہ جو حضرات “ واليت فقيہ ”کے معنی اجتماعی امور کی تدبير اور معاشره کے عظيم مديريت کے ھيں 
کميت کی حا“ واليت فقيہ ”خداوندعالم کی طرف سے معاشره کے عظيم امور کو چالنے کی اجازت رکھتے ھيں،نہ يہ کہ 

  اور حکومت کے تحت صرف بچے، ديوانے او رکم عقل لوگ ھيں۔ 
کا اعتقاد رکھنا “ واليت مطلق”ميں شبہ ايجاد کيا اور اپنے بعض مقالوں ميں يھاں تک کھہ ديا کہ “ مطلق”اس کے بعد لفظ 
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وندعالم کی ذات کے کے قائل ھيں در واقع وه مشرک ھيناور انھوں نے خدا“ واليت مطلق”موجب شرک ھے، لٰھذا جو لوگ
کو بھی مطلق قرار “ ولی امر”ساتھ شريک قرار ديا؛ کيونکہ خدا وند عالم کے عالوه کوئی مطلق نھيں ھے،اور انھوں نے 

  ديا ھے!! 
قارئين کرام! واقعاً انسان اس طرح کی بچکانہ باتوں کاکيا جواب دے ليکن مختصر طور پر عرض کرتے ھيں کہ اوالً قرآن 

نھيں کھا گيا ھے، اور عربی قواعد کے تحت بھی خداوندعالم “ مطلق”وسری اسالمی تحرير وں ميں خد ا کو وروايات اور د
کے لئے لفظ مطلق کھنا صحيح نھيں ھے ليکن اگر مسامحہ اور مطلق کے معنی ميں دخل وتصرف کرتے ھوئے خدا کے 

عالم نامحدود ھے اور کسی طرح کا کوئی نقص لئے لفظ مطلق کو استعمال بھی کريں تو اس کے معنی يہ ھونگے کہ خدوند
وعيب نھيں رکھتا؛ ليکن کوئی بھی شخص کسی کے بارے ميں اس طرح کا عقيده نھيں رکھتا ھمارا عقيده ھے کہ صرف 
خدائے واحد کماِل مطلق رکھتا ھے اور ذره برابر بھی نقص وعيب نھيں رکھتا، اور اس کی ذات ميں تمام صفات وجودی 

ورپر پائے جاتے ھيں اور يہ بات مسلم ھے کہ اس طرح کے عقيده کا مالزمہ يہ نھيں ھے کہ اسالمی حکومت غير متناھی ط
اپنے وظائف پر عمل کرنے کے لئے ضروری اختيارات بھی نہ رکھے، اور بنيادی طور پر ان دونوں (باتوں) ميں کوئی 

سالمی معاشره کے مصالح کو جاری کرنے کے لئے يعنی امت اسالمی کا حاکم اور رھبر،ا“ واليت مطلق”ربط نھيں ھے۔ 
ضروری اختيارات کا مالک ھوتا ھے، ولی فقيہ اسالمی معاشره کی بھالئی اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے 

“ اسالمی حکومت کی تھيوری”ضروری دخل وتصرف کرسکتا ھے اس مطلب کو مزيد واضح کرنے کے لئے ايک مقدار 
  يا اس سے پھلے بھی اس مطلب پر اشاره کيا جا چکا ھے۔ پر روشنی ڈاليں گو

  ۔ اسالمی حکومت کا ڈھانچہ 5
جس وقت اسالمی حکومت کے ڈھانچہ کی بات ھوتی ھے تو بعض لوگ فلسفہ سياست کے بارے ميں لکھی گئی کتابوں کی 

مالحظہ کرتے ھيں مثالً  طرف رجوع کرتے ھيں اور اس ميں لکھی گئی قديم زمانے سے آج تک کی حکومتوں کی قسميں
)شاھی، ڈيموکريسی وغيره، اور آج کل ڈيموکريسیAristocracy" (2)، اريسٹو کريسی، "Oligachy"(1حکومت اليگارکی "

بھی جمھوری اور مشروطہ سلطنت پر تقسيم ھوتی ھے اور جمھوری بھی يا پارليمنٹی ھوتی ھے يا رياستی،اس وقت يہ 
ت مذکوره اقسام ميں سے کونسی قسم ھے؟يا ان کے مقابلہ ميں اس حکومت کی کوئی سوال کرتے ھيں کہ اسالمی حکوم

خاص شکل ھے؟ اگر اسالمی حکومت وھی جمھوری حکومت ھے تو يہ تو وھی ڈيموکريسی اور عوام الناس پر عوام الناس 
اور اگر اسالمی کی حکومت ھے اور اس بنا پر اسالم کی نظر ميں حکومت کی کوئی خصوصيت اور امتياز نھيں ھے 

کيوں کھا جاتا ھے؟ بھر “ جمھوری اسالمی”حکومت کو بادشاھی حکومت کھا جائے تو پھر ايران کی اسالمی حکومت کو 
حال حکومت کی شکل کے سلسلہ ميں کوئی نظريہ نھيں ھے اور اس سلسلہ ميں عوام الناس کو اختيار ديا ھے تاکہ وه جس 

  کومت کے سلسلہ ميں اسالم نے کوئی نيا طريقہ ايجاد کيا ھے؟ طرح بھی چاھيں حکومت تشکيل ديں؛ ياح
اسالمی لحاظ سے حکومت کی شکل کے سلسلہ ميں مختلف طريقوں سے بھت زياده بحثيں ھوئی ھيں اوراسالمی حکومت 

کی شکل کے لحاظ سے بھت سے سواالت کے جواب ميں کھنے والوں نے کھا کہ اسالم نے حکومت کے سلسلہ ميں کوئی 
شکل بيان نھيں کی ھے اگرچہ يہ جواب کافی حّد تک صحيح ھے ليکن اشکاالت اور ابھام سے خالی نھيں ھے جس  خاص

  کی وضاحت کے لئے دو نکات کا بيان کرنا ضروری ھے: 

  الف۔ اسالمی قوانين کی وسعت اوران کا نسخ نہ ھونا 
جگہ سے مخصوص نھيں ھيں بلکہ تمام زمانوں اور پھال نکتہ اسالم اور اسالمی قوانين کسی خاص زمانے اور کسی خاص 

تمام معاشروں کے لئے نازل ھوئے ھيں اسالم کے ثابت اور غير قابل تبديل احکام اس طرح وضع کئے گئے ھيں جو تمام 
ھی معاشروں ميں قابل اجراء ھيں دوسری طرف، ممکن ھے حکومت کسی چھوٹے معاشره کی ھو يا کروڑوں يا اربوں والی

ی ھو جيسے چين اور ھندوستان کی حکومتيں جن کی آبادی ايک ارب سے بھی زياده ھے، بھر حال حکومت کی آبادی ک
مختلف قسميں ھوسکتی ھيں: مثالً ايک سو گھر والے معاشره ميں بھی حکومت ھوسکتی ھے اور ايک ارب والے معاشره 

کومت ھوسکتی ھے، اور انھيں حکومتوں کی ميں بھی حکومت ھوسکتی ھے يھاں تک کہ پوری دنيا پر بھی ايک عالمی ح
اقسام کی بنا پر ان کے لئے ايک ايسا نمونہ پيش کيا جائے تو تمام قسموں کو شامل؟ يا حکومت کی کوئی خاص شکل معين 

نھيں کرنا چاھئے، يا اگر کوئی خاص شکل معين کی گئی تو پھر مسلم طور پر آج کل کی بعض حکومتوں سے ھم آھنگ 
سرے معاشروں کے لحاظ سے نھيں ھوگی؟ مثال کے طور پر اگر کھيں کہ ظھور اسالم کے وقت اسالمی ھوگی، اور دو

پيغام صرف بعض مقامات تک محدود تھا اور اس کے احکام صرف مدينہ منوره کے چھوٹے معاشره کے لئے تھے، اور وه 
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تھی جس کی آبادی شايد ايک الکہ سے حکومت جو رسول اسالم (ص) کے ذريعہ تشکيل پائی وه اس زمانہ کے لئے مناسب 
کی شکل وصورت اسی طريقہ کی ھے جو صدر اسالم ميں رسول “ اسالمی حکومت”زياده نہ ھو آيا اسالم کی پيش کرده 

اکرم (ص) کے زمانہ ميں تھی، انھيں خصوصيات اور امتيازات کے ساتھ جو اس محدود آبادی ميں مخصوص اخالق اور 
صرف يہ کہ اسالم نے حکومت کی کوئی خاص شکل بيان نھيں کی ھے بلکہ حکومت کے سلسلہ  ثقافت کے ساتھ ھے؟ يا نہ

  ميں کسی طرح کی کوئی قيد وشرط پيش نھيں کی ھے؟ 
قارئين کرام ! حقيقت تو يہ ھے کہ اسالم نہ پھلے گزينہ کو پسند کرتا ھے اور نہ دوسرے کو، بلکہ اسالم نے حکومت کی 

سے بھی باالتر غير قابل تبديل احکام کی بنا پر حکومت کی عام اور وسيع پيمانہ پر معرفی خاص شکل وصورت بيان کرنے 
کی ھے، جن کے تحت تغير اور تبديلی کی بنا پر مختلف بھت سی شکليں بن سکتی ھيں اسالم نے نہ عوام الناس کو بالکل 

حدود شکل بيان کی ھے جس کو صرف ھی آزاد چھوڑا ھے کہ جو چاھيں کريں اور نا ھی حکومت کی کوئی خاص اور م
کسی خاص زمان ومکان ميں ھی نافذ کيا جاسکتا ھے اسالم کے پيش کرده قوانين اس طرح کے ھيں جن کے تحت حکومت 
کی صحيح اور عقالئی شکليں آسکتيں ھيں البتہ حکومت کی وه شکليں اسالم کے عام اصول سے خارج نہ ھونے پا ئيں ھم 

نين اور حدود کو اسالمی حکومت کھتے ھيں ھوسکتا ھے ان قوانين کے تحت ايک وقت حکومت اسالم کے معين کرده قوا
کی کوئی خاص شکل ھو اور کسی دوسرے زمانہ ميں اس کی شکل وصورت دوسری ھو، ليکن يہ دونوں شکليں حکومت 

  اسالمی ھونے کے لحاظ سے ايک دوسرے کے مخالف نھيں ھوتيں۔ 
جائے کہ اسالم نے حکومت کی کوئی خاص شکل وصورت بيان نھيں کی ھے ليکن اس  دوسرے الفاظ ميں يوں عرض کيا

حکومت کو اسالمی قوانين اور حدود سے باھر نہ ھونا چاھئے بلکہ اسالمی اصول کے ھم آھنگ اور مطابق ھو کيونکہ يہ 
احکام روز قيامت تک کے لئے مسئلہ علمی اور عقلی لحاظ سے دقيق اور ظريف ھے کہ اسالم کے ثابت اور غير قابل تبديل 

بنائے گئے ھيں جن ميں کلّی اور عظيم ڈھانچہ موجود ھے، اور ان کے مقابلہ ميں جزئی اور قابل تبديل احکام زمان ومکان 
کے لحاظ سے وضع ھوئے ھيں، انھيں قابل تبديل احکام ميں سے حکومتی احکام ھيں جو ھر زمانہ ميں ولی فقيہ کے ذريعہ 

  کے ذريعہ وضع ھوتے ھيں جن کی اطاعت او رپيروی کرنا واجب ھے۔  يا اس کے دستخط

  ب۔اسالم کی طرف سے حکومت کے درجہ وار نمونے 
دوسرا نکتہ : جيسا کہ ھم نے پھلے جلسے ميں بھی عرض کيا تھا کہ کبھی کوئی شخص کسی مقصد کو سامنے رکھتا ھے، 

نظر رکھے جاتے ھينليکن وه شرائط فراھم نھيں ھوتے تو پھر اور اس مقصد تک پھنچنے کے لئے کچھ نمونے شرائط مّد 
اس کے بدلے ميں دوسرے (اور کمتر) شرائط رکھے جاتے ھيں، يعنی اگر وه اول درجہ کے نمونہ شرائط حاصل نہ ھوں تو
تو  پھر اس کی جگہ دوسرے درجہ کے شرائط کو ھی انتخاب کيا جاتا ھے، اور اگر دوسرے درجے کے شرائط بھی نہ ھوں

پھر بات تيسرے درجہ پر پھنچتی ھے اور اس کی وجہ يہ ھے کہ ھمارے اقدار اور ارزشی نظام تماميت (مکمل) خواه نھيں 
ھے اور ارزش کو فقط اعلٰی درجہ ميں منحصر نھيں کرتا، کہ اگر اس اعلٰی درجہ کے شرائط ميں ذرا بھی نقص وارد ھوگيا 

رھے گی بلکہ اسالم کے ارزشی نظام ميں ارزشوں اور اقدار کے مختلف تو پھر اس کی کوئی ارزش اور اھميت نھيں 
درجات ھيں، جس ميں تمام شرائط پائے جائيں گے وه باالتر اور نمونہ اقدار کا مالک ھے اس کے بعد کم درجے والے 

ی اس کو چھوڑ دياشرائط کی بھی ايک اھميت ھوتی ھے ايسا نھيں ھے کہ اگر اعلٰی درجہ کا مقصد حاصل نہ ھو تو بالکل ھ
  جائے اور اس کے لئے کم درجہ والی حالت کو قائم مقام نہ بنايا جائے۔ 

مقصد يہ ھے کہ اسالم نے حکومت کی ايک نمونہ اور آئيڈيل شکل پيش کی ھے اور وه نمونہ شکل اس صورت ميں رونما 
ں، جيسا کہ قرآن مجيد ميں اسی نمونہ ھوگی جب امام معصوم حاضر ھو اور حکومت کی باگ ڈور اپنے ھاتھوں ميں سنبھالي

  کا انتخاب کرکے بيان کيا گيا ھے ، ارشاد رّب العزت ھوتا ھے: 
ُسوَل َؤاُْوِلی ااْلَْٔمِر ِمْنُکْم ) (   ) 3( يَأاَيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعوا الرَّ

  “ ان امر کی اطاعت کرو جو تمھيں ميں سے ھيں۔اے ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحب”
  اور دوسری آيت ميں ارشاد ھوتا ھے: 

ُسوُل فَُخُذوه َوَما نَھاُکْم َعْنہ فَاْنتَھوا )(   ) 4( َوَما آتَاُکْم الرَّ
  “ اور جو کچھ بھی رسول تمھيں ديدے اسے لے لو اور جس چيز سے منع کرے اس سے رک جاؤ ” 

ھے کہ اول درجہ ميں حکومت کی رياست امام معصوم (ع)فرمائيں چونکہ معصوم صاحب عصمت اگرچہ اسالم کايہ نظريہ 
ھوتا ھے لٰھذا وه بھترين طريقہ پر حکومت کو چال سکتا ھے ليکن نہ تو ھميشہ معصوم (ع) حاضرھيں تاکہ براه راست 

ھيں تاکہ حکومت تشکيل ديناور اپنی  حکومت کو اپنے ھاتھوں ميں ليں اور نہ ھميشہ امام معصوم (ع) مبسوط اليد (آزاد)
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قدرت کا مظاھره کريں ؛ جيسا کہ ھمارے ائمہ عليھم السالم ميں صرف حضرت علی عليہ السالم اور امام حسن عليہ السالم 
نے حکومت تشکيل دی وه بھی کم مدت کے لئے، اور حضرت امام حسين عليہ السالم کے بعد سے اس طرح کے حاالت نہ 

صومين عليھم السالم حکومت تشکيل ديں، يا عوام الناس يا عوام الناس کی اکثريت نے ائمہ عليھم السالم سے تھے کہ ائمہ مع
نھيں چاھا کہ حکومت تشکيل ديں يا معاشره کے اھم افراد ائمہ (ع) کی تشکيل حکومت ميں مانع تھے، جن کی وجہ سے ائمہ

   عليھم السالم کو ھميشہ حکومت سے کناره کشی کرنا پڑی۔

  کے نقشہ کی تاريخ “ حکومت ميں حکومت”۔ اسالمی نقطہ نظر سے 6
اگر حکومت کی باگ ڈور امام معصوم عليہ السالم يا عادل مومنين کے ھاتھوں ميں نہ ھو بلکہ ظالم اور طاغوت کی حکومت

م امور غاصب اور ظالم ھوجائے، تو کيا اس صورت ميں کوئی بھی حکومتی کام صحيح طريقہ پر انجام نہ ديا جائے اور تما
حاکم کے ھاتھوں مينچلے جائيں اور عوام الناس حکومت کے تمام امور کو چھوڑ دے؟ کيا نيک ، صالح اور شائستہ افراد 
کسی بھی طرح کے حکومتی امور ميں رسيدگی نہ کريں اور حتی االمکان معاشره کی رھبری نہ کريں؟ بےشک اسالم کا 

ح کے حاالت ميں اضطراری اور مجبوری کا بدل رکھا ھے اور فرمايا ھے کھ: اگر امام جواب نفی ميں ھوگا، اور اس طر
معصوم عليہ السالم حاضر ھوں ليکن حکومت تشکيل دينے ميں آزاد نہ ھوں يا امام معصوم (ع) حاضر نہ ھوں اور حکومت 

ناس محدود موارد ميں حکومتی اموران کے نيک اور صالح جانشينوں کے ھاتھوں ميں نہ ھو، تو کيا اس صورت ميں عوام ال
  کے سلسلہ ميں کسی ايسے شخص کی طرف رجوع کريں جو معصوم سے زياده شباھت رکھتا ھو۔ 

بےشک معاشره ميں ھميشہ ذاتی ، گھريلو اور اجتماعی مسائل ميں اختالف اور جھگڑا رھا ھے اور مال وثروت، معامالت 
رھے ھيں مثالً دو شريک اپنے حصے کے بارے ميں اختالف کرتے  اور خريد وفروخت نيز شرکتوں ميں جھگڑے ھوتے

ھيں يا ورثا ميراث کے سلسلہ ميں اختالف کرتے ھيں يا مياں بيوی کے درميان اختالف ھوتے ھيں، المحالہ ان تمام اختالفات
کريں اور اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لئے ايک حکومت کا ھونا ضروری ھے تاکہ ان مواقع پر اس کی طرف رجوع 

اپنے اختالفات کو حل کريں اور وه ان کے اختالفات اور جھگڑوں کو حال کرے ظالم اور طاغوت کی حکومت کے ھوتے 
ھوئے عوام الناس کو يہ بھانہ نھيں کرنا چاھئے کہ چونکہ حق وانصاف کی حکومت نھيں ھے اور امام معصوم (ع) يا حاکم 

غوت کی حکومت پر راضی ھوجائيں اور حکومت کی مرضی پر راضی عادل کی رياست نھيں ھے لٰھذا ظالم اور طا
ھوجائيں اور اس سلسلہ ميں کوئی تدبير نہ کريں؛ بلکہ اگر خاص موارد ميں کسی ايسے شخص کی طرف رجوع کرنا ممکن 

ھے جو اسالمی احکام کو صحيح طريقہ سے بيان کرے اور ان کو جاری کرے،تو اگر ايسا کوئی شخص ھے تو اس کی 
رف رجوع کرنا ضروری ھے، اسی وجہ سے ھمارے ائمہ معصومين عليھم السالم نے اس طرح کے حاالت کے لئے ايکط

  کھا جاتا ھے۔ “ حکومت ميں حکومت کی تشکيل” نقشہ پيش کيا ھے جس کو آج کل کی اصطالح ميں
ھوں اور عوام الناس اس  جس وقت حکومت ظالموں اور نااھلوں کے ھاتھوں ميں ھو اور وه معاشره پر حکومت کررھے

حکومت کے خالف قيام کرنے اور اس حکومت کا تختہ پلٹنے کے کافی امکانات نہ رکھتے ھوں تو جن حکومتی مسائل ميں 
سرکاری اور قانونی دفاتر کی طرف رجوع کرنا ھوتا ھے؛ تو اس موقع پر ضروری ھے کہ فقھاء ، علماء اور ايسے لوگوں 

تو نہ ھوں ليکن اھل بيت عليھم السالم کے مکتب کے تربيت شده ھوں اور علم و تقوٰی  کی طرف رجوع کريں جو معصوم
کے بلند ترين درجہ پر فائز ھوں اور ان کا علمی اور اخالقی مقام دوسروں کی نسبت معصوم سے زياده نزديک ھو حتی 

تنی صالحيت رکھتا ھو تاکہ اسالم االمکان اپنے حکومتی مسائل ميں ايسے فقيہ کی طرف رجوع کريں جو علمی لحاظ سے ا
کے احکام کا صحيح طريقہ سے استنباط کرے، اور قضاوت و فيصلوں کے لئے کافی مھارت رکھتا ھو؛ نيز تقوٰی کے بلند 

  ترين درجات رکھتا ھو اور مورد اعتماد اور اطمينان ھو۔ 
چھوٹی چھوٹی اور محدود حکومتيں کے نظريہ کا مطلب يہ ھے کہ ظالم و جابر حکومتوں ميں “ حکومت ميں حکومت”

تشکيل دی جائيں تاکہ عوام الناس اپنے حکومتی مسائل ميں مشکالت کے وقت ان کی طرف رجوع کرسکيں، جس کو ھماری
(محدود واليت) کھا جاتا ھے جو معصومين عليھم السالم کے زمانہ ميں بھی فقھاء کرام “ واليت مقيدھ”اسالمی ثقافت ميں 
مام معصوم عليہ السالم کی اجازت سے خاص موارد ميں قضاوت اور امر ونھی کيا کرتے تھے، اور رکھتے تھے اور ا

غيبت کے زمانہ ميں بھی اگرچہ فقھا مکمل طور پر آزاد نھيں ھوتے تھے اور حکومت نھيں بنا سکتے تھے ليکن محدود 
کھا جاتا “ امور حسبيھ”ھماری فقہ ميں  مسائل ميں اختالفات اور جھگڑوں نيز معاشره کے ضروری ترک شده امور جن کو

سے فرق “ واليت مطلقہ فقيھ”ظاھری اور معنوی لحاظ سے “ واليت مقيدھ”ھے؛ ميں حکومت کيا کرتے تھے، اگرچہ 
  رکھتی ھے۔ 

جاری ھوتی رھی ھے، اور شيعہ افراد اطمينان اور مکمل “ واليت مقيدھ” شيعہ تاريخ ميں ھميشہ فقھاء کی طرف سے 
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ساتھ اجتماعی امور، اختالفات اور جھگڑوں ميں فقھاء کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے ان کا حل طلب  رضايت کے
کرتے تھے اور شايد اس سلسلہ ميں تاريخی پھلو اور ھميشہ تاريخ ميں اس کے موجود رھنے اور اس کی ضرورت کی وجہ

کے سلسلہ ميں “ واليت مطلقہ فقيہ ”ئے ھيں، ليکن سے کسی نے اس سلسلہ ميں زياده اعتراضات اور شبھات وارد نھيں ک
چونکہ تاريخ کاحوالہ نھيں ملتا اور اس کی وجہ سے دشمنان اسالم کی زندگی خطره ميں پڑگئی نيز اس نے ناجائز منافع ميں 

  رکاوٹ پيدا ھوگئی جس کی بنا پر انھوں نے اس سلسلہ ميں بھت سے اعتراضات اور شبھات پيدا کرديتے ۔ 

  کا نقشہ “ واليت مطلقہ فقيہ”ضرت امام خمينی (ره)کی طرف سے ۔ ح7
حضرت امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کی غيبت کے وقت سے انقالب اسالمی ايران سے پھلے تک يہ احتمال 

ھا، يھاں تک دينا کہ ايک زمانہ ميں جامع الشرائط فقيہ کے ذريعہ حق وحقيقت کی حکومت کاقائم ھونا صرف ايک خواب ت
کہ اگر انقالب سے تيس چاليس سال پھلے خود اسی ملک کی عوام الناس سے کھا جاتا کہ ايک روز وه آنے واال ھے جب 

ايک روحانی فقيہ کے ذريعہ اس شھنشاھی حکومت کا تختہ پلٹ جائے اور وه خود حکومت کی باگ ڈور سنبھالے گا تو کسی
ھی نھيں کيا جاسکتا تھاجو فقط خواب کی طرح تھا يہ بالکل اس بات کی طرح تھا کہ کو يقين نہ آتا، اور اس طرح کا تصور ب

اگر ھم کھيں کہ ايک زمانہ وه آنے واال ھے جب انسان کسی چيز کا سھارا لئے بغير آسمان ميں پرواز کرنے لگے گا، 
  ا۔ کيونکہ اس طرح کا تصور فقط خواب ميں کيا جاسکتا ھے اور ايسا کبھی بھی نھيں ھوسکت

اُس زمانہ ميں يہ بات واقعاً ايک مذاق تھی کہ اگر کوئی کھے کہ ايک عالم دين اس طاغوت بادشاه کی جگہ خود حکومت 
بنائے گا کيونکہ اس وقت لوگ يھی کھتے کہ کيا ايسا ھوسکتا ھے؟!! کيا ايسا شخص جو اپنی زندگی کو مشکل سے چالتا 

اور کسی بھی وقت (مخفی) پوليس ان کے گھر ميں آکر گرفتار کرسکتی تھی،  ھو اور اپنے گھر ميں بھی امنيت نہ رکھتا ھو
يا ان کو جالوطن کردے يا جيل ميں ڈال دے اور ان کو شکنجہ کرے تو کيا ايسا شخص حکومت تشکيل دينے کی قدرت 

  حاصل کرسکتا ھے!! 
ی طور پر اس کا احتمال بھی نھيں ديا جاتا کاظاھری وجود نھيں تھا يھاں تک کہ عقل“ واليت فقيھ”اگرچہ گذشتہ زمانہ ميں 

تھا؛ ليکن اس کو علمی طور پر تصور کيا جاسکتا تھا جس ميں کوئی اشکال بھی نھيں تھا، بھت سے فقھاء ومجتھدين نے 
کی تھيوری کو بيان کيا ھے، اور اس سلسلہ ميں تحقيق وبررسی کی ھے کہ اگر ايک زمانہ فقيہ کی حکومت “ واليت فقيھ”

  ے آجائے اور وه فقيہ مسند حکومت پر تشريف فرما ھو، تو اس کی واليت مطلق ھوگی يا مقيد (اور محدود)؟۔ کے لئ
ائمہ معصومين عليھم السالم کے زمانہ کے برخالف کہ جب ائمہ (ع) تقيہ ميں ھوتے تھے اور مکمل طور پر آزادی نھيں 

تھے ،مومنين صرف مخفی طور پر امام عليہ السالم سے  ھوتی تھی، اور نہ ھی حکومتی مسائل ميں کوئی دخالت کرسکتے
مالقات کرتے تھے اور اپنی بعض مشکالت منجملہ اختالفات وغيره کو بيان کرتے تھے تاکہ گواه اور ثبوت کے بعد ائمہ 
 (عليھم السالم) دونوں فريقوں کے درميان فيصلہ فرماتے تھے، اسی طرح اس زمانہ کے برخالف جس ميں فقھاء حکومت

سے دور رکھے جاتے تھے ،اور حکومتی مسائل ميں دخالت کا حق نھيں رکھتے تھے، تواگر کسی زمانہ ميں فقيہ ومجتھد 
کی حکومت بنانے کی راه ھموار ھوجائے اور وه حکومت تشکيل دينے کی قدرت رکھتا ھو، تو کيا اس کی واليت صرف 

کھا جاتا ھے،يا ظالم وستمگر کی حکومت کی تمام “ بيھامور حس”ضروری کاموں تک محدود رھے گی؟ جس کو اصطالحاً 
تر قيد وبند اور محدوديت ختم ھوجائے گی؟ جبکہ اسالمی سياست کے لحاظ سے ولی فقيہ کی قدرت کے بارے ميں کوئی 

محدويت نھيں ھے، وه امام معصوم (ع) کی طرح مبسوط اليد ھے جو حکومت تشکيل دے اور معاشره کے نظام کو چالنے 
  کے عنوان سے پيش ھوئی ھے۔ “ واليت مطلقہ فقيہ کی تھيوری”امام معصوم (ع) کی طرح ھے لٰھذا دوسری قسم ميں 

کی وضاحت کے عالوه اس کو عملی طور پر بھی محقق کرکے “ واليت مطلقہ فقيہ کی تھيوری”ھمارے بزرگوں ميں 
سال پھلے اپنے درس ميں اس سلسلہ ميں بيان کيا  دکھانے والوں مينحضرت امام خمينی (ره) تھے، جنھوں نے تقريباً چاليس

کہ ايک فقيہ کسی خاص عالقہ ميں حکومت تشکيل دے سکتا ھے اور وه اس صورت ميں تمام حاکم شرعی کے اختيارات 
رکھتا ھوگا، اور صرف ضروری اور امور حسبيہ ميں منحصر نھيں ھوگا، وه اسالمی معاشره کے تقاضوں کے تحت 

  تحت واليت کو جاری کرسکتا ھے۔  اسالمی قوانين کے
جس وقت امام خمينی (ره)نے اس نظريہ کو بيان کيا تو آپ کے شاگردوں نے حسن نيت اور آپ سے لگاؤ کی وجہ سے اس 
نظريہ کو قبول تو کرليا ليکن ان کو دل سے يقين نھيں تھا کہ ايسا بھی زمانہ آئے گا يھاں تک کہ اس تحريک کا آغاز ھوا اور

  ستہ انقالب آگيا، اور اسالمی حکومت کی تشکيل سے مذکوره نظريہ عملی طور پر ظاھر ھوگيا۔ آھستہ آھ
يعنی وه شخص جو اسالمی نظريہ کے مطابق حکومت کرنے کے شرائط رکھتا ھو، اور علم، تقوٰی “ واليت مطلقہ فقيھ”پس 

ھو اور حکومت تشکيل دے، اور وه  اور معاشره کی رھبری کے سلسلہ ميں امام معصوم (ع) سے زياده شباھت رکھتا
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معاشره کو اداره کرنے ميں معصوم (ع) کے اختيارات رکھتا ھوگا اور جس وقت ولی فقيہ کے اس قدر وسيع اختيارات ھوں 
تو اس وقت ولی فقيہ کے تحت اسالمی حکومت کے تمام قوانين اور دستور العمل ولی فقيہ کی اجازت اور اس کے اذن سے 

پيدا کرتے ھيں، اور ايک ايک کو براه راست يا مستقل طور پر قانون گذاری کا حق نھيں ھوگا، اور نا ھی  مشروعيت (جواز)
حکومتی قوانين کو جاری کرنے کا حق ھوگا، تمام حکومتی امور اسی کی اجازت سے قانونی ھونگے، اس کی حکومت ميں 

ا، يا اگر کسی خاص قانون کے ذريعہ اس کا انتخاب کيا قوانين کو جاری کرنے کا کوئی بھی عھده اسی کی طرف ديا جائے گ
جائے تو اس کو اسی وقت قانونيت ملے گی جب ولی فقيہ اس کی موافقت کردے، لٰھذا چاھے قانون گذاری کا مسئلہ ھو يا 

  قانون کو جاری کرنے کا مسئلہ جب تک ولی فقيہ کی اجازت نہ ھو تو کوئی بھی کام جائز نھيں ھے۔ 
اگر کوئی حکومت ولی فقيہ کی اجازت سے نہ ھو تو وه طاغوت ”م خمينی (ره) مکرر ارشاد فرماتے تھے: جيسا کہ اما

  “ ھے۔
اس جملہ کا مطلب يہ ھے کہ حکومت کی صرف دو قسميں ھيں ايک حق کی حکومت اور دوسری طاغوت کی حکومت حق 

حکومت کے تمام مسائل اسی کے ماتحت  کی حکومت وه حکومت ھے جس کی باگ ڈور ولی فقيہ کے ھاتھوں ميں ھے اور
ھوں اور اسی کی اجازت سے مشروعيت پيدا کرتے ھيں، ليکن اگر ايسا نہ ھو تو وه حکومت باطل اور حکومت طاغوت ھے

  ، جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے: 
اٰلُل۔) (   ) 5( فََماَذا بَْعَد اْلَحقِّ ااِلّٰ الضَّ

  “ کچھ نھيں ھے  اور حق کے بعد ضاللت کے سوا”

  ۔ مقبولہ(روايت) عمر بن حنظلہ سے واليت فقيہ 8
قارئين کرام ! مذکوره بيان کے مطابق، ولی فقيہ کے وسيع اختيارات قوانين شرع مقدس ميں منحصر ھيں اور ان سے متجاوز

خدا کو مطلق قرار موجب شرک اور غير “ واليت مطلقہ فقيھ”نھيں ھونگے؛ کے پيش نظر يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ 
دينا نھيں ھے؛ بلکہ اس کے برعکس ائمہ معصومين عليھم السالم سے نقل شده روايات کے مضمون کے لحاظ سے اگر کوئی

شخص ولی فقيہ کے حکم اور فرمان کی نافرمانی کرے تو وه مشرک ھے جيسا کہ عمر بن حنظلہ کی روايت ميں موجود 
  ھے: 

م سے دو شيعہ افراد( جن ميں دينی مسائل يا دنيوی مسائل اور ميراث کے سلسلہ ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السال
اختالف تھا)کے بارے ميں سوال کيا گيا کہ اپنے اختالفات کو دورکرنے اور اپنے فيصلہ کے لئے کس کی طرف رجو ع 

فرمايا اور حکم ديا کہ راويان  کريں؟ تو امام عليہ السالم نے ان کو ظالم اور طاغوت حاکم کی طرف رجوع کرنے سے منع
  حديث اور دينی مسائل کے ماھر اور اھل فن کی طرف رجوع کريں، چنانچہ آپ ايک حديث کے ضمن ميں فرماتے ھيں: 

اُد علی هللاِ َوھْو َعٰلی َحدِّ فَاِنِّی قَْد َجَعْلتُہ َحاِکماً، فَاَِذا َحَکَم ِبُحْکِمنَا فَلَْم يَْقبَْلہ ِمْنہ فَاِنََّما اْستََخفَّ بُِحْکِم هللاِ َوعَ ”  اُد َعلَْينَا الرَّ لَْينَا َردَّ، َوالرَّ
 ِ   ) 6“ (الشِّْرِک بِا

(ميں اس (فقيہ اور دين ميں ماھر شخص )کو تم پر حاکم قرار ديتا ھوں پس جس وقت وه ھمارے حکم کے مطابق فيصلہ 
و ھلکا قرار ديا ھے اور ھمارے حکم کو رّد کيا ھے ، کرے اور کوئی اس کو قبول نہ کرے تو بے شک اس نے حکم خدا ک

  ھمارے حکم کو رّد کرنا خدا کے حکم کو رّد کرنا ھے اور يہ خدا وندعالم پر شرک کی حد ھے۔) 
چنانچہ مذکوره روايت کے پيش نظر اگر کسی جامع الشرائط فقيہ نے حکومت تشکيل دی تو اگر کوئی شخص اس کی 

کو رّد کرے تو گويا اس نے ائمہ معصومين عليھم السالم کی مخالفت کی اور ان کی مخالفت مخالفت کرے يا اس کے حکم 
خدا کے شرک کی حد تک ھے البتہ يہ شرک ربوبيت تکوينی ميں شرک کی طرح نھيں ھے بلکہ ربوبيت تشريعی ميں شرک 

  ھے کيونکہ توحيد کے اقسام ومراتب ھيں: 
  ی وحدانيت اور اس کی يکتائی کا اقرار کرنا۔ ۔ توحيد در خالقيت؛ يعنی خداوندعالم ک1
۔ توحيد در الوھيت وعبوديت؛ يعنی خدا وندعالم کے عالوه رّب اور مطلق قانون گذار نہ ھونے اور کسی کے الئق عبادت 2

  ھونے پر عقيده رکھنا۔ 
  خود توحيد ربوبی کی دو قسميں ھوتی ھيں : 

  ۔ توحيد ربوبيت تکوينی۔ 1
  ريعی۔ ۔ توحيد ربوبيت تش2
يعنی دونوں جھان کی تدبير کو خدا وندعالم سے مخصوص مانے اور اس بات پر عقيده رکھيں کہ گردش“ توحيد در ربوبيت”
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آفتاب ومھتاب ، دن رات کا موجود ھونا، انسان وحيوانات کی موت وزندگی اور ديگر جاندار اشياء کی حفاظت نيز ديگر 
ين وآسمان کی حفاظت کرتا ھے نيز اس وسيع وعرض دنيا ميں جو چيز بھی حادثات خدا کی طرف سے ھوتے ھيں، وھی زم

پيدا ھوتی ھے ، رشد کرتی ھے، اپنے بچے پيدا کرتی ھے اور پھر مرجاتی ھے يا کسی بھی طرح کے جو آثار رونما ھوتے
واقعہ خداوندعالم کے ھيں وه تمام کے تمام خدا وندعالم کی تدبير اور اس کے اراده کے تحت ھوتے ھيں، اور کوئی بھی 

  دائره ربوبيت سے باھر نھيں ھے۔ 
صرف انسانوں کی اختياری تدبير سے متعلق ھوتی ھے برخالف دوسری مخلوقات کے ، کيونکہ انسان “ ربوبيت تشريعی”

کو  کی تمام حرکات وسکنات اور اس کی ترقی ؛ اس کے اختياری افعال کی بنا پر ھوتی ھے ، کيونکہ خداوندعالم نے انسان
راه مستقيم کی ھدايت فرمائی ھے، اور اس کو خوب وبد کی پھچان کرادی ھے، اور وھی انسان کی ذاتی اور اجتماعی 

  زندگی ميں قانون صادر فرماتا ھے۔ 
لٰھذا توحيد اور اس کے اقسام کے بارے ميں بيان شده مطالب کے پيش نظر اگر کوئی شخص توحيد در خالقيت اور عبوديت 

بوبيت تکوينی کو قبول کرلے ليکن اگر توحيد ربوبيت تشريعی کو قبول نہ کرے تو وه مشرک ھے، جس طرح نيز توحيد ر
سے حضرت شيطان بھی اسی شرک ميں مبتال ھوئے ھيں، کيونکہ شيطان خدا وندعالم کی توحيد در خالقيت کو قبول رکھتا 

  ھتا تھا، اسی وجہ سے اس نے کھا: تھا اسی طرح خداوندعالم کی توحيد ربوبيت تکوينی کو بھی قبول رک
  ) 7( قَاَل َربِّ بَِما ٔاَْغَوْيتَنِی اَلَُٔزيِّنَنَّ لَھْم فِی ااْلَْٔرِض َواَلُْٔغِويَنَّھْم ٔاَْجَمِعيَن )(

اس نے کھا پرودگارا ! جس طرح تو نے مجھے گمراه کيا ھے ميں ان بندوں کے لئے زمين ميں ساز و سامان آراستہ کروں”
  “ ان سب کو اکھٹا کروں گا۔گا اور 

قارئين کرام ! جيسا کہ آپ نے مالحظہ فرمايا کہ شيطان خداوندعالم کی تکوينی ربوبيت کا معتقد تھا، اور خداوندعالم کو اپنا 
پروردگار سمجھتا تھا، ليکن اس نے ربوبيت تشريعی کا انکار کيا اسی وجہ سے وه مشرک ھوگيا جب خداوندعالم امام 

السالم کی اطاعت کو واجب قرار ديتا ھے تو اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے اور اس (امام) کی اطاعت نہ معصوم عليہ 
کرے، تو اس نے خداوندعالم کی تشريعی ربوبيت کا انکار کياھے اور وه تشريعی ربوبيت ميں مشرک ھوگيا ھے اسی طرح 

منصوب فرمائيں اور اس کی اطاعت دوسروں پر اگر امام معصوم عليہ السالم کسی شخص کو اپنے طرف سے معين اور 
واجب قرار ديں تو اگر کوئی اس کو نہ مانے اور امام معصوم عليہ السالم کو تسليم نہ کرے تو وه بھی تشريعی ربوبيت ميں 

علی حّد الشرک ”شرک کا مرتکب ھوا ھے لٰھذا اگر حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرمائيں: ولی فقيہ کی مخالفت 
(خدا پر حّد شرک ھے) ؛ تو امام نے کوئی مبالغہ نھيں کيا ھے اور حقيقت کو بيان فرمايا ھے، ليکن خالقيت يا تکوينی “ با

  ربوبيت ميں شرک نھيں؛ بلکہ اس کا شرک شيطان کی طرح تشريعی ربوبيت ميں ھے۔ 
راتب ھيں اس حکومت کابلندترين نمونہمذکوره باتوں کے پيش نظر اسالمی نظريہ کے مطابق اسالمی حکومت کے مختلف م

اس وقت وجود ميں آسکتا ھے جب اس حکومت کی باگ ڈور پيغمبر يا امام معصوم عليہ السالم کے ھاتہ ميں ھو اس سے کم 
مرتبہ کی حکومت وه حکومت ھے جو جامع الشرائط فقيہ کے ذريعہ تشکيل پاتی ھے، جو علم وعمل اور معاشره کی 

امام معصوم (ع) سے زياده شباھت رکھتا ھے اس سے کم مرتبہ والی حکومت کا بھی تصور پايا جاتا مديريت کے لحاظ سے 
ھے (جيسا کہ فقھاء نے اپنی اپنی کتابوں ميں اس بارے مينبھی بيان کيا ھے)اور وه يہ ھے کہ اگر جامع الشرائط فقيہ موجود 

رکھتا ھو تو اس وقت واليت وحکومت عادل مومنين کے نہ ھو يا اگر موجود ھے ليکن معاشره کی رھبری کی صالحيت نہ 
حوالے کی جائے گی؛ کيونکہ معاشره کو اس کے حال پر نھيں چھوڑا جاسکتا، اور اس کے لئے حکومت تشکيل نہ دی 

جائے لٰھذا طے يہ ھوا کہ اگر امام معصوم عليہ السالم حاضر ھوں تو ان کی حکومت وواليت بھترين اور مطلوب حکومت 
يکن اگر امام معصوم (ع)حاضر نہ ھوں توپھر وه جامع الشرائط فقيہ جو امام معصوم (ع) سے زياده شباھت رکھتا ھےھے، ل

اس کی حکومت ھونا چاھئے، ليکن اگر جامع الشرائط فقيہ بھی موجود نہ ھو تو تو پھرايسے عادل مومن کی حکومت ھو 
س اعتماد کريں، اور اس کے احکام جاری کرنے پر راضی ھوں جس کا تقوٰی اور عدالت اس حّد تک ھو جس پر عوام النا

  اگرچہ اس کا علم فقيہ کی حد تک نہ ھو۔ 
اگرچہ ھمارا نظريہ يہ ھے کہ ھميشہ معاشره ميں ايسے علماء ، فقھاء اور بزگان رھے ھيں جو معاشره کی رھبری اور 

داری کا بار اپنے شانوں پر اٹھائيں، جيسا کہ  مديريت کی صالحيت رکھتے ھيں ، تاکہ معاشره کی رھبری کی عظيم ذمہ
خداوندعالم نے ھم پر احسان کيا کہ اس نے حضرت امام خمينی (ره) جيسی عظيم نعمت سے سرفراز کيا، تاکہ معاشره کی 

بھترين طريقہ سے رھبری کريں، اور ان کے بعد ايسے شخص کا ذخيره کيا جو امام خمينی (ره) کا خاص شاگرد اور ان کا 
لف صالح ھے، جس ميں زھد وتقوٰی، سياسی فکر، مصالح مومنين کی رعايت، اسالمی معاشره کی رھبری اور مديريت نيزخ
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  ديگرمھم صفات ميں امام خمينی (ره) سے زياده مشابہ اور نزديک ھے۔ 

  ۔ اسالم کی نظر ميں تفکيک قوا ( قدرت کا جدا جدا ھونا) کا جائزه 9
زياده اشاره کيا ھے اور کہ اس پر مزيد روشنی ڈالنا مناسب ھے وه تفکيک قوا ( قدرت کا جدا دوسری وه چيز جس پر ھم نے

جدا ھونا) اور حکومتی ذمہ داريوں کی تقسيم ھے جيسا کہ آپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ اسالمی نقطہ نظر سے 
شره سے مخصوص ھو حکومت کی ايسی کوئی خاص شکل وصورت نھيں ھے جو مخصوص شرائط يا کسی خاص معا

اسالم کے لحاظ سے حکومت ايسی بھی ھوسکتی ھے جس ميں فقط چند خاندان شامل ھوں ، يا بھت زياده آبادی والے ملک 
ميں بھی حکومت ھوسکتی ھے ، بلکہ عالمی معاشره کے لئے بھی حکومت ھوسکتی ھے ظاھر سی بات ھے کہ حکومت 

کا وجودی فلسفہ ظاھر ھوتا ھے (خصوصاً زياده آبادی والے ملک کی مخصوص ذمہ دارياں اور وظائف جن سے حکومت 
  ميں) تو يہ ذمہ دارياں ايک يا دوافراد کے بس کی بات نھيں ھيں۔ 

اندرونی امنيت ، بيرونی دشمن سے مقابلہ، اقتصادی کارکردگی پر نظارت، بين االقوامی امور پر نظارت، بين االقوامی 
دوسری ضرورتيں اور ان سب ميں مھم اسالمی شعار کو اقامہ کرنا، احکام اسالمی کے  تعلقات کو طے کرنا نيز معاشره کی

جاری ھونے پر نظارت اور ان کی حفاظت وغيره وغيره جيسی مھم ذمہ دارياں حکومت کے ذمہ ھوتی ھيں جن کے تحت ان
(طولی ) اور دوسرا افقی (عرضی) کے لئے کام تقسيم ھونا چاھئے يہ تقسيم کار دو محور ميں انجام پاتی ھے، ايک عمودی 

؛ يعنی حکومتی کار کردگی کے يہ دونوں حصے ساق مثلث کے دو خطوں کو تشکيل ديتے ھيں، جو وسط سے ايک 
(مرکزی نقطھ) پر پھنچ جاتے ھيں، ساده الفاظ ميں حکومت “ راس ھرم” دوسرے کے راستہ کو نھيں کاٹتے، اور آخر ميں

سے تعبير کيا ھے، “ ھرم قدرت”کہ سياست دانوں نے اس شباھت کی بنا پر حکومت کو کو ھرم کے مانند سمجھيں، جيسا 
جس ميں ايک مرکزی نقطہ ھوتا ھے اور اسی کے تحت ھرم ھوتی ھے، اسی طرح حکومت کی مرکزی قدرت ايک شخص 

  کے پاس ھوتی ھے جس کے تحت تمام ادارے کام کرتے ھيں 
تو قدرت کا ھر ايک رخ حکومت کے وظائف کو تشکيل ديتا ھے جس وقت ھم حکومت کے عام معنی تصور کريں 

کے زمانہ سے فلسفہ حقوق اور سياست ميں حکومتی قدرت کو تين حصوں ميں تقسيم کيا گيا ھے:قوه مقننہ “ مانٹسکيو”
ں (پارليمنٹ) قوه قضائيہ (قضاوت وعدالت) اور قوه مجريہ (قوانين کو جاری کرنے والی طاقت جو حکومت کی شکل مي

دکھائی ديتی ھے)، حکومت کا ايک رخ قانون گذاری ھوتی ھے دوسرا رخ قضاوت (عدالت) اور تيسرا رخ قوانين کو جاری 
کرنا ھوتا ھے حکومت کی کار کردگی کا ايک حصہ کلی اور جزئی قوانين ومقررات بنانا ھوتا ھے اور دوسرا حصہ عوام 

  اور تيسرا حصہ معاشره ميں قوانين کو جاری کرتا ھے۔  الناس کے اختالفات اور جھگڑوں کے فيصلے کرتا ھے،

  ۔ طاقت کے ايک ساتھ ھونے کا سبب 10
اگرچہ حکومتی کارکردگی اور اس کی قدرت کی مذکوره تقسيم مناسب اور بجا ھے، ليکن اس بات پر بھی توجہ رکھنا 

يعنی يہ بات عملی طور پر ممکن ھی نھيں ضروری ھے کہ ان تينوں حصوں کے درميان خط کھينچنا آسان کام نھيں ھے 
ھے کہ ھم عام طور پر قوانين ومقررات اور آئين ناموں اور ان کے جاری کرنے کو جدا جدا کريں اور قوه مجريہ کو بالکل 
کسی بھی طرح کے قوانين نہ بنانے کی اجازت نہ ديں، آج کل ان تمام ھی ممالک ميں جن ميں ڈيموکريسی سسٹم ھوتا ھے 

کی تقسيم کو قبول کيا گيا ھے، اور ان ميں خواه نا خواه بعض چيزوں ميں قانون گذاری اور ان کو جاری کرنے کے قدرت 
سلسلہ ميں اختالط (مخلوط ھونا) پايا جاتا ھے، جس کی سب سے واضح مثال کا پارليمنٹ نظام ميں مشاھده کيا جاتا ھے، 

  کی طرف تقسيم ھوتا ھے۔  کيونکہ ڈيمو کراٹک نظام پارليمنٹ اور رياستی نظام

  ۔پارليمنٹی نظام 1
جو قدرت کے يکجا ھونے کی بنياد پر ھوتا ھے، يعنی تمام تر قدرت پارليمنٹ کے تحت ھوتی ھے جب عوام الناس کے 

ووٹوں سے مختلف پارٹيوں سے ممبران منتخب ھوتے ھيں تو ان کے ذريعہ پارليمنٹ بنتا ھے، اور اسی ميں سے مختلف 
زير اعظم بنائے جاتے ھيں، اور تمام بڑے بڑے عھدے اسی پارليمنٹ کے ممبران ميں سے ھوتے ھيں اس نظام وزيراور و

ميں پارليمنٹ کی طرف سے مختلف وزراء کو مختلف اداروں کی ذمہ داری دی جاتی ھے ، اور يھی پارليمنٹ وزراء کو 
  معزول بھی کرسکتا ھے۔ 

  ۔ رياستی نظام 2
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تقسيم ھوتی ھے اس نظام ميں صدر مملکت پارليمنٹ کی طرف سے انتخاب نھيں ھوتا اور وزراء جس ميں قدرت جدا جدا 
صدر مملکت کی طرف سے منصوب ھوتے ھيں،اور پارليمنٹ ان کو معزول نھيں کرسکتا، در مقابل پارليمنٹ بھی قوه 

" ميں ذاتی اور مانعة Cabinetٹ "مجريہ سے مستقل اور جدا ھوتا ھے اس سسٹم ميں ممبر آف پارليمنٹ اور وزراء کابين
الجمع اختالف ھوتا ھے يعنی صدر مملکت ممبر آف پارليمنٹ ميں سے وزير نھيں بنا سکتامگر اس وزير کو جس نے 

  پارليمنٹ کی ممبری شپ سے استعفاء ديديا ھو۔ 
ايک طرح طاقت کے رياستی حکومت ميں صدر مملکت براه راست عوام الناس کے ذريعہ انتخاب ھوتا ھے اور اس ميں 

دخل کا مشاھده ھوتا ھے، اور بعض قوانين ومقررات کو طے کرنا وزراء کابينٹ کی ذمہ داری ھوتی ھے آج کل ھمارے 
ملک ميں بھت سی اجتماعی اور اقتصادی کار کردگی کے لئے حکومت کے قوانين کافی ھوتے ھيں؛ يعنی حکومتی کابينٹ 

د قوانين تصويب کئے جاتے ھيں، اور خود ان کو جاری بھی کرتی ھے لٰھذا کا جلسہ ھوتا ھے اور صالح مشوره کے بع
  بعض قوانين بنانے ميں حکومت کو اجازت ھوتی ھے۔ 

دوسری طرف اگرچہ پارليمنٹ کا کام قوانين بنانا ھوتا ھے ليکن بعض اجرائی کاموں کو بھی انجام ديتی ھے: مثال کے طور 
ٹ) کرنا ايک اجرائی کام ھے اور قاعده کے مطابق حکومت کو کرنا چاھئے ليکن پر بيرونی کمپنيوں سے معاھده (اگريمن

چونکہ يہ مسئلہ بھت مھم اور بنيادی ھے لٰھذا اس سلسلہ ميں تمام پھلٔووں پر نظر رکھتے ھوئے احتياط کے ساتھ ضروری 
سکے،اور حکومت ميں اس طرح کے تحقيق وجائزه کے بعد يہ قدم اٹھايا جاتا ھے تاکہ اس سے ناجائز فائده نہ اٹھايا جا

معاھده کو بيان کرنے کے بعد ضروری تحقيق وبررسی کرکے پارليمنٹ کے حوالے کيا جاتا ھے، اور جب پارليمنٹ اس کی
  تائيد کرديتا ھے تو اس پر عمل درآمد ھوتا ھے۔ 

  
تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے مستقلتفکيک قوا ( قدرت کا جدا جدا ھونا) کا نظريہ اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ  المختصر

اور جدا ھوں، ليکن عملی ميدان ميں دنيا کے مختلف نظام ميں بعض امور کے سلسلہ ميں ان قوتوں ميں اختالط پايا جاتا ھے،
البتہ يہ قدرتيں جس قدر بھی ايک دوسرے سے جدا جدا رھيں اور ھر قدرت ايک دوسرے سے مستقل ھوں تو پھر ايک 

  لت اور ناجائز فائده اٹھانے کا امکان کم پايا جاتا ھے۔ دوسرے ميں دخا
  

  حوالے:

  ) اليگارکی اس نظام حکومت کو کھتے ھيں جس ميں مقتدر لوگوں کی حاکميت ھوتی ھے 1(
  ) عمراء اور بادشاھوں کی حکومت جو نسالً بعد نسل چلتی رھتی ھے 2(
   59)سوره نساء آيت 3)
   7) سوره حشرا آيت 4(
   32آيت  )سوره يونس5(
   43ص  1( وسائل الشيعہ ج 6)
   39) سوره حجر آيت 7)

  اکتيسواں جلسہ

   تفکيک قوا (قدرتوں کی جدائی) کے نظريہ کی تحقيق اور اس پر نقد وتنقيد

  ۔ گذشہ مطالب پر ايک نظر 1
ھيں جن کی بنا جيسا کہ ھم نے گذشتہ جلسات ميں عرض کيا کہ اسالمی حکومت کے بھت سے وظائف اور ذمہ دارياں ھوتی

پر اسالمی حکومت کا فلسفہ وجودی سمجھ ميں آتا ھے وه وظائف اور ذمہ دارياں جن کی اسالمی حکومت عھده دار ھوتی 
ھے ان کے لئے کچھ خاص اختيارات بھی ھونا ضروری ھيں جن کے تحت وه اپنے وظائف اور ذمہ داريوں کو پورا 

اسالمی حکومت کی خاص ذمہ داريوں کی وجہ سے کاموں کی تقسيم  کرسکتی ھے بھر حال تمام ھی حکومتوں بالخصوص
بندی ھوتی ھے جو مھارت، لياقت اور ذمہ داری کی قسم کی بنا پر عھده داران کو دی جاتی ھے بے شک يہ کاموں اور 
ہ ھوتا قدرتوں کی تقسيم ايک ضروری چيز ھے، کيونکہ اگر ايک محدود مقام جيسے کسی گاؤں وغيره کی حکومت کا مسئل

تو اس وقت کاموں کی تقسيم اتنی زياده ضروری نہ ھوتی ليکن چونکہ اسالمی حکومت ايک خاص عالقے سے مخصوص 
  نھيں ھے لٰھذا اکثر موارد ميں قدرتوں کی تقسيم نھايت ضروری ھے۔ 
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نقشہ مرتب  اور چونکہ اسالمی حکومتی نظريہ پوری دنيا اور تمام زمانونکے لئے ھے، لٰھذا اس کے لئے ايک ايسا
کياگياھے جو عالمی اوردائمی ھے، او رکسی خاص عالقے اور خاص زمانہ سے مخصوص نھيں ھے،اسی وجہ سے اس 

کے لئے ايسے قوانين کا انتخاب کيا گيا ھے جو مختلف زمانہ اور مختلف مقامات کے لئے جاری ھونے کی صالحيت 
  ن کے تحت ھوتی ھے۔ رکھتے ھوں؛ بے شک کاموں اور قدرت کی تقسيم انھيں قواني

  ۔ تفکيک قوا (قدرتوں کی جدائی) کے نظريہ کی تاريخی حيثيت 2
قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے گذشتہ جلسہ ميں عرض کيا کہ حکومتی نظام کا ايک ھرم(وسيلہ اور طاقت) کی طرح تصور 

تعداد تقريباً معاھده کے طور  کيا جاسکتا ھے،جو مختلف شکلوں اور صورتوں سے تشکيل پاتا ھے،ليکن ان شکلوں کی
کے زمانے سے “ ارسطو”پرھوتی ھيں چنانچہ حکومت کی يہ شکل قديم زمانہ سے چلتی آرھی ھے،يونانی فالسفہ منجملہ 

حکومت کی يھی تين چھرے والی تصوير پيش کی گئی ھے ان ميں سے ايک چھره ان لوگوں سے مخصوص ھوتا ھے جو 
(ممبر آف “ قانون گذاری پاور”يں، اورحکومت کے اس حصے کو (جسے آج کل معاشره کے صاحب عقل وخرد ھوتے ھ

پارليمنٹ ) کا نام ديا جاتا ھے)؛وه لوگ تشکيل ديتے ھيں جو اپنی عقل وفکر کو بروئے کار التے ھوئے معاشره کے نظام 
ذکر ه ھے جو قوه کے لئے ضروری قوانين مرتب کرتے ھيں اسی طرح ارسطو کے کالم ميں دوسرے دو چھروں کا بھی ت

  مجريہ (حکومت) اور قوه قضائيہ (عدل) پر منطبق ھوتی ھيں،اور وه درج ذيل ھيں: 
  ۔ معاشره کے حکام اور اس کو چالنے والے۔ 1
  ۔عوام الناس کے فيصلے کرنے والے افراد۔ 2

پيش کيا ھے چنانچہ اسی طرح ان آخری صديوں ميں مغربی سياست داں افراد نے بھی حکومت کے تين چھروں واال نظريہ 
نے بھی تفکيک قوا کے نظريہ کے تحت حکومت کو درج ذيل تين حصوں ميں تقسيم کيا ھے: “ مونٹسکيو”ان کے آخر ميں 

نامی کتاب لکھی، جس ميں ھر ايک قدرت “ روح القوانين”قانون گذاری، عدليہ، اور قوه مجريہ، اور اسی وجہ سے اس نے 
کی علمی اور نئے نظريات کے سلسلہ ميں کی گئی کوشش کی وجہ “ مونٹسکيو” کے بارے ميں تفصيل سے بحث کی ھے

  سے تفکيک قوا کا مسئلہ اسی وقت سے مشھور ھوگيا يھاں تک کہ آج بعض لوگ اسی کو اس تھيوری کا مخترکھتے ھيں۔ 
، اور تينوں طاقتوں کو آج کل اکثر ممالک منجملہ ھمارے ملک ميں بھی بنيادی قوانين اسی نظريہ کے تحت بنائے جاتے ھيں

استقالل اور ڈيموکريسی کے اصول ميں شمار کرتے ھيں بين الملل (عالمی سطح) پر اسی ملک کو ڈيموکريٹک کھا جاتا ھے 
  جس ميں يہ تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے الگ الگ اور مستقل ھوں اور ايک دوسرے پر مسلط نہ ھوں۔ 

  ر ۔ تفکيک قوا نظريہ کے دالئل پر ايک نظ3
۔ چونکہ حکومت کی مختلف اور پيچيده ذمہ دارياں ھوتی ھيں جن کے سبب ان کے بارے ميں کافی معلومات اور خاص 1

مھارت کی ضرورت ھوتی ھے لٰھذا يہ سب کام ايک شخص سے نھيں ھوسکتا لٰھذا انھيں پيچيدگيوں کے پيش نظر کام اور 
مہ دارياں ھوتی ھيں لٰھذا ان ميں اختالف اور ايک دوسرے قدرت کی تقسيم ضروری ھے اور چونکہ حکومت کی مختلف ذ

کامخالف ھونا بھی ممکن ھے تو اس صورت ميں حکومت کے اسی خاص چھرے کے لحاظ سے عھده داروں کا بھی انتخاب
البتہ ھوتا ھے اسی بنا پر حکومت کی تينوں طاقتيں تقسيم ھوتی ھيں اور انھيں کے تحت تمام حکومتی امور انجام پاتے ھيں،

اس کی زياده تر فعاليت قوه مجريہ کے تحت ھوتی ھيں: مثالً جنگ اور دفاع سے متعلق مسائل، معاشره کے مستضعف او 
رکمزور لوگوں کی امداد کرنا، تعليم وتربيت کا نظام اور عالج ومعالجہ سسٹم وغيره يہ تمام محکمات قوه مجريہ کے تحت 

لناس کے اختالفات اور جھگڑوں کا فيصلہ کرنا ھوتا ھے، اور قانون گذار پاور ھوتے ھيں جبکہ عدليہ کا کام صرف عوام ا
(پارليمنٹ ) کا کام فقط قوانين بنانا ھوتا ھے، اس کے عالوه دوسرے مخصوص کام نيز معاشره اور ملک کی دوسری 

  ضرورتوں کا پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ھوتی ھے۔ 
وں کے پيش نظر ھوسکتا ھے اس کو عدليہ اور پارليمنٹ کے برابر رکہ ديا جائے قوه مجريہ کی عظيم اور وسيع ذمہ داري

اوراس کو ايک قدرت کا نام ديديا جائے ليکن خود حکومت کا ايک پھلو نھيں ھوتا بلکہ مختلف ذمہ داريوں اور وظائف کی 
محکمہ پر ايک قدرت کا اطالق  بنا پر اس کے ايک سے زياده پھلو ھوتے ھيں اور اس قدرت کی تقسيم کی بنا پر ھر ايک

ھوسکتا ھے، اس صورت ميں اس کے بھت سے پھلو دکھائی دے سکتے ھيں،اور اس کے، تحت ھر وزارتخانہ اس کے 
  ايک پھلو کو تشکيل ديتا ھے۔ 

ئےبھر حال حکومتی نظام کی مختلف ذمہ داريوں کی بنا پر قدرت کی جوتين قسمينکی گئی ھے،اور اس تقسيم کو آج کی دنيا 
  سياست نے بھی قبول کيا ھے اور وه ايک معاھده کے عنوان سے مشھور ھے، لٰھذا اس تقسيم ميں کوئی اشکال نھيں ھے۔ 
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قارئين کرام ! يھاں پر ايک سوال يہ باقی رھتا ھے کہ کيا حکومت کی مختلف ذمہ داريوں کا ھونا اس تقسيم اور استقالل کے 
ذمہ داريوں کا ھونا صرف تفکيک قوا پر ايک توجيہ تو ھوسکتی ھے ليکن اس لئے کافی ھے؟ تو جواب يہ ھے کہ مختلف 

کو اس سلسلہ ميں علت تامہ (مکمل طور پر علت) قرار نھيں ديا جاسکتا کيونکہ جب ھم قوه مجريہ کو ديکھتے ھيں تو اس 
گ اور دفاع کا مسئلہ، ميڈيکل ميں بھی مختلف ذمہ دارياں ھوتی ھيں جن ميں آپس ميں زياده تعلق بھی نھيں ھوتا؛ مثال جن

وغيره ليکن اس کے بعد بھی يہ تمام چيزيں قوه مجريہ کے تحت ھوتی ھيں اور اگر ذمہ داريوں کے مختلف ھونے ھی کو 
  قدرت کے زياده ھونے کا سبب قرار ديں تو پھر دسيوں مستقل قدرتيں ھونا چاھئيں تھيں۔ 

ل اور توجيہ وھی ھو جس کی بنا پر مونٹسکيو نے تفکيک قوا کا يہ نظريہ ۔ تفکيک قوا اور تکونی تقسيم کی مھم ترين دلي2
پيش کيا ھے: چونکہ انسانی فطرت ميں ايک دوسرے پر سلطنت اور ظلم کی طرف جھکاؤ پايا جاتا ھے ، اور اگر تينوں 

ده امکانات پائے طاقتيں ايک شخص يا ايک گروه کے تحت ھوتيں تو پھر اس (حکومت) سے ناجائز فائده اٹھانے کے زيا
جاتے،کيونکہ اس صورت ميں وھی گروه قانون گذار بھی ھے اور فيصلے کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ھے اور 

قوانين کو جاری کرنے کا عھده بھی اسی کے پاس ھے، اور يہ ظاھر ھے کہ ھر انسان اپنے مفاد ميں قانون بناتا ھے اور 
رف سے قوانين کو جاری کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ھے لٰھذا ناجائز پھر اپنےھی حق ميں فيصلے کرتا ھے، اس ط

فائده اٹھانے کے بھت سے راستے ھموار ھوجاتے اسی بنا پر مونٹسکيو کا ماننا تھا کہ راه اعتدال کو برقرار رکھنے اور ظلم
  لگ ھونا ضروری ھے۔ وجور سے روک تھام اور ناجائز فائده اٹھانے سے روکنے کے لئے تينوں قدرتوں کا الگ ا

قارئين کرام ! گذشتہ مطالب کے پيش نظر يہ بات معلوم ھوگئی کہ قدرتوں کا مستقل ھونا اس لئے ضروری ھے،کہ ناجائز 
فائده اٹھانے کا سد باب ھوجائے خصوصاً قوه مجريہ کے لئے جو جب عدليہ بالکل مستقل ھو تو پھر سب کے فيصلے قوانين 

ھی سزا سے نھيں بچ سکتا،اور تمام ھی افراد عدليہ کے مقابلہ ميں جواب ده ھوں گے، کے تحت ھوں گے،اور کوئی ب
کيونکہ اس صورت ميں عدليہ بڑے سے بڑے حکومتی عھده دار کو عدالت کے کٹھيرے ميں کھڑا کرسکتی ھے،اور اگر 

طاقت (پارليمنٹ ) نے  انھوں نے قوانين کی خالف ورزی کی ھے تو اس کو سزا دے سکتی ھے اسی طرح اگر قانون گذار
اسالمی قوانين کی مخالفت کی ھے تو اس صورت ميں عدليہ ان کے خالف کاروائی کرسکتی ھے اسی طرح اگر قانون گذار 

طاقت مستقل ھوگی تو وه (بھی) قانون گذاری کے سلسلہ ميں کسی (عدليہ اور حکومت) سے متاثر ھوکر قانون نھيں بنائے 
انين بناتے وقت مکمل طور پر مستقل اور آزادی کے ساتھ قوانين بنائيں گے اور کسی بھی گی اور ممبر آف پارليمنٹ قو

  طاقت کے تحت تاثير قرار نھيں پائيں گے، اور دوسرے سے وابستہ ھونے کا احساس بھی نھينکريں گے۔ 

  ۔ تفکيک قوا کو بالکل محدود کرنا نا ممکن 4
طاقتوں کو مستقل ھونا شرط قرار ديا ھے،البتہ يہ استقالل عملی طور سياست داں حضرات نے ڈيموکريسی کے لئے تينوں 

پرحاصل ھونا چاھئے اور نظريہ کے لحاظ سے بھی، کيونکہ ھوسکتا ھے کوئی نظام تفکيک قوا کے نظريہ کے تحت ھو 
نھيں ھے  اور يہ تصور کيا جائے کہ تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے بالکل جدا ھيں،اور کسی ايک طاقت سے بھی متاثر

  ليکن عملی ميدان ميں ايک طاقت دوسری طاقت پر تجاوز کرجائے اور اپنے حکمرانی چالنے کی کوشش کرے۔ 
اگر ھم دنيا بھر کی ڈيموکرسی حکومتوں پر غور کريں تو ھميں معلوم ھوجائے گا کہ بھت ھی کم ايسی حکومتيں ھيں جن 

ھوں،مثالً عدليہ اور پارليمنٹ ؛ حکومت سے متاثر نہ ھوں اور ميں تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے مکمل طور پر الگ الگ
يہ تو ظاھر سی بات ھے کہ جب عدليہ کے تمام اخراجات حکومت کے ھاتہ ميں ھوں اور انتخابات حکومت کے ذريعہ انجام 

کھے؛ اور پاتے ھوں تو پھر بھت ممکن ھے کہ حکومت چند پارٹيوں کے مقابلہ ميں اسی طرح اپنی حکومت کو برقرار ر
  جب حکومت اس کے ھاتہ ميں ھوگی تو دوسری طاقتيں بھی اسی کے اختيار ميں ھوں گی۔ 

اسی وجہ سے ھم ديکھتے ھيں کہ دنيا بھر کی مختلف حکومتوں ميں حکومت کے عھده دار افراد کبھی علی االعالن اور 
ھيں، خصوصاً وه ممالک جن ميں  کبھی مخفی طور پر دوسری حکومتوں ميں دخالت کرتے ھيں اور ان پر زور ديتے

پارليمنٹی نظام ھوتا ھے اور پارليمنٹ کے ذريعہ ھی حکومتيں عھده داروں کا انتخاب کرتی ھيں،يعنی ممبر آف پارليمنٹ 
براه راست عوام الناس کے ذريعہ چنے جاتے ھيں اور پھر يھی ممبر اپنی اکثريت سے حکومت کے لئے عھده داروں کا 

  انتخاب کرتے ھيں۔ 
اسی طرح رياستی نظام جن ميں صدر مملکت کا انتخاب خود عوام الناس کرتی ھے اور اجرائی قدرت صدر مملکت کے 

اختيار ميں ھوتی ھے؛ ان ميں حکومت پارليمنٹ اور عدليہ ميں دخالت کرتی ھے، خصوصاً بھت سے وه ممالک جن ميں 
کے قوانين کو بے اثر کرسکتا ھے اس کا مطلب يہ ھے کہ " کا حق ھوتا ھے، اور وه پارليمنٹ Vetoصدر مملکت کو وٹو "

پارليمنٹ بايد وشايد طور پر اپنے نظريہ کو حکومت پر الگو نھيں کرسکتا، ممبر آف پارليمنٹ قوانين بناتے ھيں ، اپنی بحث 
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کو وٹو کا حق وگفتگو کے بعد اکثريت سے کسی قانون کو پاس کرتے ھيں، ليکن چونکہ خود بنيادی قوانين نے صدر مملکت 
  ديا ھے لٰھذا ان کے بنائے ھوئے قوانين بے اثر ھوجاتے ھيں۔ 

ھماری نظر ميں کوئی ايسا ملک نھيں ھے جس ميں تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے مستقل ھوں، اور کسی ايک طاقت کے 
جو دوسری طاقتوں تحت تاثير نہ ھوں اور ايک دوسرے ميں کسی طرح کی کوئی دخالت نہ کرتی ھوں،خصوصاً قوه مجريہ 

پر زياده نفوذ رکھتی ھے، فقط بنيادی قوانين ميں استقالل کے نام سے موجود ھے جبکہ حقيقت ميں تينوں طاقتيں مستقل اور 
  ايک دوسرے سے جدا نھيں ھے، بلکہ حکومت ان پر مسلط ھوتی ھے۔ 

وں کے کام کے درميان ايک ثابت حد بندی اور چونکہ تينوں طاقتيں ايک دوسرے ميں دخالت کرتی ھيں لٰھذا ان تينوں طاقت
معين کرنا واقعاً مشکل ھے جيسے قانون گذاری والے مسائل ھوں يا قوانين جاری کرنے والے مسائل يا اس کے 

برعکس،يعنی اجرائی مسائل کو قانون گذاری کے حوالے سے جدا کرنا مشکل ھے ھم خود اپنے ملک ميں اور دوسرے 
کہ وه مسائل جو قانون گذاری کا پھلو رکھتے ھيں ليکن وه (بھی) حکومت کے ذمہ ھيں مثال کےممالک ميں يہ ديکھتے ھيں 

طور پر بنيادی قوانين کے تحت بعض قوانين حکومتی کابينٹ کے سپرد کئے جاتے ھيں جن کو طے کرکے جاری کيا جاتا 
کبھی کبھی صرف ان قوانين کا پارليمنٹھے اگرچہ ان قوانين پر اسپيکر کے دستخط ھونا (بھی) ضروری ھوتے ھيں، ليکن 

ميں بھيج دينا ھی کافی ھوتا ھے بعض حکومتوں ميں اسپيکر کے دستخط کرنا يا پارليمنٹ ميں بھيجنا ضروری بھی نھيں 
ھوتا، بلکہ خود حکومتی کابينٹ ميں پاس ھونے سے وه قانونی شکل اختيار کرليتے ھيں،اور ان کو نافذ کرديا جاتا ھے ليکن 

وارد ميں جن ميں اسپيکر کے دستخط اور اس کا تائيد کرنا ضروری ھوتا ھے،ان ميں( بھی) دستخط اور تائيد کی کوئی وه م
خاص اھميت نھيں ھوتی اور صرف دکھاوٹی پھلو ھوتا ھے کيونکہ حکومتی کابينٹ کوئی بھی قانون بنادے تو پھر اسپيکر 

رليں کہ اسپيکر کے دستخط دکھاوے کے طور پر نھيں ھيں توکيا کو اس پر دستخط کرنا ھی ھوتا ھے اور اگر يہ فرض ک
  اسپيکر کے دستخط کرنے کا مطلب يہ ھے کہ اس قانون کو ممبر آف پارليمنٹ نے بنايا ھے؟! 

بھر حال بعض ايسے مسائل جو قانون گذاری کے پھلو رکھتے ھيں اور ان پر بحث وگفتگو کے ذريعہ ان کو پاس کرنا 
وتا ھے ، ليکن ان کی فوری طور پر ضرورت ھے اور اگر وه فوراً تصويب نہ ھوئے تو معاشره ميں پارليمنٹ کے ذمہ ھ

خلل پيش آجائے گا تو اس صورت ميں خود حکومتی کابينٹ کو اس طرح کے قوانين بنانے کا حق ديا جاتا ھے دوسری 
بنيادی قوانين ان کو جاری کرنے کے طرف بعض وه مسائل جو اجرائی پھلو رکھتے ھيں ليکن ان کی اھميت کے پيش نظر 

لئے پارليمنٹ کو مصوب کرنے اور اس کی تائيد کرنے کی شرط کرتا ھے مثالً جنگ، اقتصاد اور تيل وغيره کے سلسلہ ميں
بيرونی کمپنيوں سے معاھده کرنا يہ سب کام اجرائی پھلو رکھتے ھيں ليکن بنيادی قوانين کے مطابق پارليمنٹ کا پاس کرنا 

ھے قارئين کرام ! ھمارا مقصد يہ ھے کہ تھيوری اور نظری لحاظ سے پارليمنٹ اور قوه مجريہ کے وظائف ميں  ضروری
  مکمل طور سے جدائی کرنا صحيح اور منطقی نھيں ھے۔ 

حکومتی نظام ميں پارليمنٹ اور قانون گذار مجلس کے عالوه دوسری شورٰی اور مجالس بھی ھوتی ھيں جن کا کام بھی ايک 
بھی بعض چيزوں کو “ شورٰی انقالب فرھنگی”سے قانون گذاری ھوتا ھے مثال کے طور پر ھمارے ملک ميں  طرح

تصويب کرتی ھے جن کو قانون کی جگہ سمجھا جاتا ھے،اور ان قوانين کی شکل ايسی ھوتی ھے جس کی بنا پروه شورٰی 
کن ھمارے ملکی نظام کے ثقافتی اھميت کی اسالمی مجلس او رممبر آف پارليمنٹ کے ذريعہ تصويب ھوجاتے ھيں، لي

خاطر اور ثقافتی سلسلہ ميں سياست اور طريقہ کار کو طے کرنے کی ذمہ داری ان افراد پر ھوتی ھے جو اس سلسلہ ميں 
کافی تجربہ اور مھارت رکھتے ھوں اسی طرح بعض دوسرے مخصوص ادارے ھوتے ھيں جن کا شمار قوه مجريہ ميں 

کو جاری کرنے والوں کی طرح تصيمم گيری کرتے ھيناور قانون گذاری پھلو نھيں رکھتے، مثالً ھوتا ھے،اور قانون 
جو اس سلسلہ کے ماھر ين افراد پر مشتمل ھوتی ھيں، جن کی مھارت اور “ شورٰی عالی اقتصاد”اور “ شورٰی عالی امنيت”

" مسائل ميناپنی دقت اور Strate'giqueدقت عقلی دوسری کی نسبت زياده ھوتی ھے جوملک کے اھم اور اسٹريٹيجک"
  ظرافت کے ساتھ عمل کرتی ھے۔ 

قارئين کرام ! ھماری گذشتہ باتوں سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ تينوں طاقتوں کا مکمل طريقہ سے مستقل اور الگ 
ام " اعتبارسے ايک مشکل کPractical" کے لحاظ ھو يا عملی (پريکٹيکل) "Theoryالگ ھوناچاھے تھيوری"

ھے،خصوصاً حکومت کے مخصوص کاموں کا پارليمنٹ کی ذمہ داريوں سے الگ کرنا ليکن جيسا کہ ديکھنے ميں آتا ھے 
کہ يہ طاقتيں ايک دوسرے ميں دخالت کرتی ھيں،خصوصاً بھت سے ملکوں ميں حکومت؛ پارليمنٹ اور عدليہ ميں دخالت 

  لئے ايک طريقہ سے معاھده کرنا ضروری ھے۔ کرتی ھے اسی وجہ سے اس طرح کی مداخلت سے روک تھام کے 

  ۔ تينوں طاقتوں پر ايک ناظر اور ھم آھنگ کرنے والی طاقت کی ضرورت 5
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قارئين کرام ! دوسرا مسئلہ يہ ھے کہ اگر در حقيقت تينوں طاقتوں ميں مطلق اور مکمل طور جدائی ھوجائے اور ھم 
ونوں طاقتوں سے کوئی بھی عھدا دار کا رابطہ نہ رکھتا ھو، اسی پارليمنٹ کو مستقل طور پرديکھنا چاھيں جودوسری د

طرح قوه مجريہ يا عدليہ کو مستقل طور پر ديکھنا چاھيں اور اس تقسم ميں تھيوری اور پريکٹيکل طور پر کسی طرح کی 
پھنس جائيں  کوئی مشکل پيش نہ آئے تو ملک کی ترقی کے سلسلہ ميں پيش آنے والے اھم امور ميں بھت بڑی مشکل ميں

گے، اور وه مشکل يہ ھوگی کہ حکومت ميں ايک قسم کاشديد اختالف پيدا ھوجائے گا؛ گويا ايک ھی ملک ميں تين حکومتيں 
ھوں گی، جن ميں سے ھر ايک اپنے لحاظ سے کارکردگی ميں مشغول ھے جس کاايک دوسرے سے بالکل کوئی واسطہ 

  نھيں ھے۔ 
ی کا مختلف ھونا اور ان کا پيچيده اور وسيع ھونا اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ المختصرايک طرف حکومت کی کار کردگ

طاقتيں تقسيم ھونا چاھئيں، اور حکومت کے لئے مختلف پھلو مد نظر رکھے جائيں، اور ان تينوں طاقتوں کی ذمہ داری کی 
مت مثلث القاعده يا وجہ سے ايک حکومت کے لئے بھت سے چھرے تصور کئے جائيں جس کے نتيجہ ميں ايک حکو

مخمس القاعده ھوجائے جس کی وجہ سے اس حکومت کے مختلف چھره دکھائی ديں دوسری طرف سے عوام الناس اور 
معاشره کے نظام کی وحدت اس بات کا تقاضا کرتی ھے کہ حکومت ميں ايک وحدت اوران کا منسجم ھونا ضروری ھے 

تحاد نيز طاقتوں کے درميان ايک ھم آھنگی برقرار رھے اسی طرح ان تاکہ اسی کے زير سايہ تمام نظام کی وحدت اور ا
  تينوں طاقتوں کی کارکردگی پر بھی نظارت ھوسکے۔ 

لٰھذا ھم اسالمی حکومت کے لئے دو قسم کی مصلحت انديشی کے روبرو ھيں: ايک طرف سے ھميں طاقتوں اور ذمہ 
ف کار کردگی کی الگ الگ قسميں ھيں اور ايسے ماھر داريوں کی تقسيم کو قبول کرنا ھے کيونکہ حکومت کی مختل

افرادجواپنی مھارت او رتجربہ کے ذريعہ مختلف ذمہ داريوں کو نبھاسکيں، بھت ھی کم ھيں، اور شايد ايسے افراد کا وجود 
راد کے ھی نہ ھو ، لٰھذاان طاقتوں کا تقسيم کرنا ضروری ھے، اور ھر حصہ کی مخصوص ذمہ دارياں اسی فن ميں ماھر اف

سپرد کی جائے دوسری طرف ،چونکہ معاشره کو ايک اتحاد اور وحدت کی ضرورت ھے؛ کيونکہ اگر ان طاقتوں ميں 
اختالف اور ٹکراؤ ھونے کا امکان ھے، لٰھذا ان تينوں طاقتوں کو ھم آھنگ کرنے سے ايک اھم طاقت کا ھونا ضروری ھے 

ت ان کے درميان اس اختالف کو دور کرسکے،اور ادھر معاشره ميں تاکہ اگر ان طاقتوں ميں اختالف ھوجائے تو وه طاق
اتحاد کے پيش نظر اپنا بنيادی کردار ادا کرے کيونکہ وه معاشره جس پر تين طاقتيں مستقل طور پر اپنا اپنا حکم چالتی ھيں ؛

  راؤ پيدا ھوجائے گا۔ اس کو ايک متحد اور ھم آھنگ نھيں کھا جاسکتا اور خواه نخواه ايک طرح کا اختالف اور ٹک
اس مشکل کو حل کرنے اور ان طاقتوں ميں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے، نيز اختالف کو حل کرنے کے لئے سياست 

دانوں نے بھت سی راه حل بيان کی ھيں جن کا بيان کرنا اس وقت ممکن نھيں ھے ، اور ھم صرف اسالمی راه حل پيش 
  کرتے ھيں۔ 

  ره کے اتحاد کا مرکز ۔ واليت فقيہ معاش6
قارئين کرام ! گذشتہ جلسات ميں بيان شده مطالب کے پيش نظر جن ميں اسالمی حکومت کی مختلف صورتيں اور اس کے 
اقداری درجات کے بارے ميں عرض کيا کہ اسالمی حکومتوں کی بعض صورتيں نمونہ ھيں ، اور ان ميں سے بعض اس 

رين اور نمونہ حکومت تشکيل نہ ھوسکے تو اس سے کم تر درجہ والی حکومت سے کم تر درجہ کی ھيں، کہ اگر بلند ت
تشکيل پائے گی؛ يھاں پر ھم يہ عرض کرتے ھيں کہ اسالمی نظام ميں اس مشکل کے بارے ميں بھترين چاره جوئی بيان کی

اتھوں ميں طاقت وقدرتگئی ھے کيونکہ نمونہ حکومت ميں ايک معصوم ذات کو بر سر اقتدار ھونا چاھئے، اور اسی کے ھ
ھونی چاھئے،اور يہ ظاھر سی بات ھے کہ جب (معصوم عليہ السالم) کے ھاتھوں ميں قدرت ھوگی تو تو معاشره ميں 

وحدت واتحاد اور قدرتوں ميں ھم آھنگی پيدا ھوجائے گی، اور اپنی قدرت سے اختالفات اور قدرتوں کے درميان ٹکراؤ کا 
ه ھر قسم کی خودخواھی ،ذاتی مفاد اور پارٹی بازی سے جدا رھينگے؛ کيونکہ معصوم وه خاتمہ فرماديں گے اس کے عالو

ھے جس ميں کسی طرح کا کوئی غير اٰلھی تصور نھيں پايا جاتا (البتہ ھم پھلے عرض کر چکے ھينکہ اسالمی حکومت کی 
  کن ھے۔ نمونہ صورت(آئيڈيل شکل) صرف امام عليہ السالم کے حاضر ھونے کی صورت ھی ميں مم

اسی طرح اسالمی حکومت کی دوسرے درجہ ميں وه حکومت ھے جس ميں صاحب اقتدار وه شخص ھو جو امام معصوم 
عليہ السالم سے زياده مشابہ اور نزديک ھو ، اور ضروری شرائط کے عالوه امام معصوم کے بعد تقوٰی اور عدالت کے 

اتا ھے؛ معاشره کی وحدت ، قدرتوں کو ھم آھنگ کرنے والی اور اعلٰی درجہ پر فائز ھو ايسی شخصيت کو ولی فقيہ کھا ج
عھده داران کی کارکردگی پر ناظر اورنگراں ھوتی ھے، نيز حکومت کے لئے اھم راھنمائياں ، رھبری اور اھم سياست 

  گذاری اسی ذات کے ذريعہ ھوتی ھے۔ 
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ی کا نظريہ پيش کيا جس کو تقريباً سبھی لوگوں نےنے قدرتوں کی جدائ“ مونٹسکيو”قدرت سے ناجائز فائده اٹھانے کے لئے 
قبول کيااور وه ايک حد تک مفيد بھی ھے ؛ ليکن اس نظريہ سے اصل مشکل کا حل نھيں ھوتا کيونکہ اگر حکومت کے عھده

ں ميں داران (تينوں طاقتوں ميں) اخالقی صالحيت اور تقوٰی اٰلھی سے مزين نہ ھوں اور قدرت تقسيم ھوجائے اور تين حصو
بٹ جائے، تو اس صورت ميں معاشره کی برائياں اور خود حکومت بھی تين حصوں ميں تقسيم ھوجاتی ھے اس صورت ميں
اگر ھم قوه مجريہ کی برائياں کم ھوتی دکھائی ديتی ھيں تو اس کی وجہ اس دائره کا محدود ھوجانا ھے اور صرف قدرت کا 

ر خوش نھيں ھونا چاھئے کہ قوه مجريھ( حکومت)کے جرائم اور فساد کم ايک حصہ اس کے پاس ھے لٰھذا ھميں اس چيز پ
ھوگئے ھيں کيونکہ بعض مفاسد عدليہ کی طرف منتقل ھوگئے ھيناور بعض پارليمنٹ کی طرف جو غالباً قوه مجريہ کے 

  تحت تاثير ھوتی ھے،اور ان سے خالف ورزياں اور مفاسد سرزد ھوتے ھيں۔ 
اور ايک دوسرے ميں دخالت کرنے سے روک تھام کا بھترين طريقہ عھده داروں کے لئے تقوٰی لٰھذا ان طاقتوں کے مفاسد 

اٰلھی اور اخالقی صالحيت کی سفارش کرنا ھے اور ھر عھده دار اپنے عھده کے لحاظ سے تقوٰی اور اخالقی صالحيت کا 
دوسروں کی بہ نسبت زياده ھو، اور اسی  مالک ھو ، اگر عھده عظيم اور بڑا ھے تواس کا تقوٰی اور اخالقی صالحيت بھی

قانون کے تحت جو شخص اس اسالمی قدرت کی صدارت کررھا ھو وه سب عھده داروں مينسب سے زياده متقی اور 
پرھيزگار ھو،نيز مديريت اور قوانين کی معلومات بھی بھترين ھوں اسی وجہ سے اسالمی نظام ميں قدرتوں کے درميان 

اسد کو دور کرنے اورٹکراؤ وغيره سے روک تھام ، نيز معاشره کے اتحاد ووحدت کو برقرار اختالفات کو روکنے، مف
رکھنے والے رھبر کے لئے دوسرے حکومتی عھده دارونسے زياده تقوٰی اور عدالت کی شرط رکھی گئی ھے تاکہ عوام 

و اپنی مشکالت حل کرنے واال الناس اس کی عدالت اور تقوٰی پر اطمينان رکھتے ھوئے اس کی اطاعت کريں اور اس ک
سمجھيں اس صورت ميں اگر تينوں قدرتوں ميں کچھ خامياں اور مشکالت پيدا ھوجائيں تو اس عظيم الشان رھبری کے زير 
سايہ برطرف ھوجائيں،اور معاشره کی مشکالت بھی رفتہ رفتہ دور ھوجائيں جيسا کہ اس بيس سال کے زمانہ ميں ھم مقام 

  اور ، سعادت بخش کردار ديکھتے آئے ھيں۔  رھبری کا مشکل کشاء

  بتّيسواں جلسہ

   اسالمی نظام کے اعتقادی عظمت بيان ھونے کی ضرورت

  " کی پھچان کے مختلف طريقے The'sis۔ اسالمی حکومت کی تھيسز"1
ھم نے گذشتہ جلسوں ميں اسالمی حکومتی نظام کے مختلف ڈھانچوں کی طرف اشاره کيا اور کھا کہ حکومتی نظام ايک چند

پھلو طاقت کی طرح ھے جس کی صدارت اس شخص کے پاس ھو جو بالواسطہ يا بغير واسطہ خداوندعالم کی طرف 
نام سے بيان ھوتا ھے ، ليکن اس کو ثابت کرنا کہ  "کےTheoryمنصوب ھو اور يہ نقشہ سياسی فلسفہ ميں ايک تھيوری"

واقعاً يہ نقشہ اسالمی بھترين نظريہ ھے جس کو حکومت اور اسالمی معاشره کی عظيم مديريت کے لئے پيش کيا جانا واقعاً 
مزيد علمی اور دقيق مطالعہ کی ضرورت ھے؛ اسی وجہ سے اس سلسلہ ميں بھت سے ايسے سواالت ھيں جن کے جوابات 

کے لئے ماھرين اور فقھاء کرام کو بھترين علمی اور دقيق تحقيقات کے بعد جوابات پيش کرتے ھيں، البتہ ان سواالت کے 
  جوابات کو تين مرحلوں ميں جواب ديئے جاسکتے ھيں: 

  الف۔ مختصر شناخت: 
ھے، تاکہ وه اپنے علمی  کبھی کبھی انسان اپنے وظيفہ اور ذمہ داری کی پھچان کے لئے ماھرين کی طرف رجوع کرتا

قواعد کے تحت اس کا وظيفہ معين کريں، مثالً عوام الناس کا مراجع تقليد کی طرف رجوع کرنا،اور ان سے استفتاء کرنا 
اورشرعی امور ميں اپنے وظيفہ کو معين کرنے کی درخواست کرنا ، اسی طرح ھر صنف کے ماھرين کی طرف رجوع 

اکٹر کے پاس جانا اور اس سے عالج کرنے کی درخواست کرنا، اسی طرح کسی بلڈنگ کرنا؛ جيسے کسی مريض کا ماھر ڈ
يا مکان کا نقشہ بنوانے کے لئے کسی بلڈر کی طرف رجوع کرنا اور ظاھر ھے کہ اس صورت ميں اس کو مختصر سا 

کا ما حصل اور خالصہ  جواب ديا جاتا ھے اور اس ميں علمی اصول کی تفصيل بيان نھيں کی جاتی، بلکہ در حقيقت اس علم
  بيان کيا جاتا ھے۔ 

يہ بات ظاھر ھے کہ اسالمی حکومت کے سلسلہ ميں مختصر اور اجمالی شناخت ھمارے معاشره کے لئے واضح ھے اور 
جس وقت سے ھمارے ملک ميں اسالمی حکومت قائم ھوئی ھے تو کوئی بھی ايسا شخص نھيں ھوگا جس کو اسالمی 

ميں معلومات نہ ھوگی شايد اسالمی انقالب سے پھلے بھت کم ھی ايسے افراد ھوں گے جو حکومت کی حقيقت کے بارے 
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اسالمی حکومت اور واليت فقيہ کے بارے ميں آگاه نہ ھوں ،اور ان کے لئے مختصر طور پر اس تھيوری کی معلومات 
ر اور اجمالی شناخت کے فراھم کی جائے ليکن (الحمد للھ) آج کل کسی شخص کو اسالمی حکومت کے بارے ميں مختص

بارے ميں بتانے کی ضرورت نھيں ھے (بلکہ اس سلسلہ ميں عام شناخت اور معلومات رکھتے ھيں) البتہ ايسا بھی نھيں ھے
کہ اسالمی حکومت کے بارے ميں تفصيل اورمکمل وضاحت کی ضرورت نہ ھو، بلکہ مسئلہ يہ ھے کہ واليت فقيہ اور 

وام الناس کے لئے حل شده اور روشن ھے،يھاں تک کہ ھمارے مخالفين اور دشمن بھی اسالمی حکومت کی اصل تھيوری ع
اس سلسلہ ميں معلومات رکھتے ھيں،جبکہ وه اپنی تمام تر طاقت انقالب اور اسالم کی مخالفت ميں خرچ کرتے رھتے ھيں 

اپنے تمام وجود سے اس اسالمی ليکن ادھر چونکہ ھماری عوام نے اپنے نظام کی حقانيت کو درک کرليا ھے تو يہ بھی 
انقالب اور واليت فقيہ کا دفاع کرتے ھيں اور اس انقالب اور اسالمی نظام کی حفاظت کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے 

“ ( مرگ بر ضد واليت فقيھ”تيار رھتے ھيں چنانچہ ھمارے افراد انقالب اور نظام اسالمی کے دشمنوں کے مقابلہ ميں 
مرجائيں) کے نعره کو واليت فقيہ دشمنوں سے مخالفت کا ايک اعالن سمجھتے ھيں، اور ھميشہ اس  واليت فقيہ کے دشمن

نعره کی حفاظت کرتے ھيں اور اسی پر قائم ر ھيں يھاں تک کہ سياسی اور مذھبی محفلوں اور مساجد ميں بھی اس کو دعا 
  کے عنوان سے ھميشہ پڑھتے رھتے ھيں۔ 

اور واليت فقيہ کے سلسلہ ميں مختصر جواب کے عالوه دوسرے دو جواب بھی موجود ھيں :قارئين کرام ! اسالمی حکومت 
ايک صاحب نظر اور ماھرين افراد کے لئے اجتھادی اور اکيڈميک جواب، اور دوسرا اسٹوڈينٹس وغيره کے لئے متوسط 

  قسم کا جواب ھے۔ 

  ب۔ مخصوص اور علمی شناخت: 
ڈميک جواب ان افراد کے لئے ھوتا ھے جوبلند ترين علمی درجات پر فائزھوتے ھيں تفصيلی ، علمی اور مخصوص نيز اکي

اور اپنی تمام تر استعداد اور امکانات کو اسالمی حکومت اور واليت فقيہ کے موضوع سے مخصوص کرتے ھيں جيسے وه 
ا پايان نامھ( علمی رسالھ) يا اس کے کسی ايک حصے ميں ڈاکٹری کرنا چاھتا ھے اور اپن“ اسالمی حکومت”طالب علم جو 

"کی سند ملتی ھے تو وه اس موضوع پر تحقيقی نظر ڈالتا ھے اور اس کے P.H.Dلکھنا چاھتا ھے جس کے بعد اس کو "
تمام پھلوؤں پر نظر ڈالتا ھے اور چند سال تک اس کی تحقيق وبررسی کرتا ھے، اور علمی و دقيق منابع ومآخذ کا مطالعہ 

ماھر اور زبده اساتيذ سے صالح ومشوره کرنے کے لئے اپنے استدالل و برھان بيان کرتا ھے تاکہ کرتا ھے نيز اس فن کے
  اس کی پی ايچ ڈی قبول ھوجائے۔ 

اسی طرح علمی اور دقيق کاوشيں حوزات علميہ ميں بھی انجام پاتی ھيں اور جو لوگ درس خارج ميں مشغول اور قريب 
مسائل ميں استنباط کرنا چاھتے ھيں تو کبھی کبھی ايک ظاھراً معمولی اور چھوٹے  االجتھاد ھوتے ھيں اور اپنے مورد نظر

سے مسئلہ کی سالوں تحقيق اور مطالعہ کرتے ھيں، اور دسيوں کتاب کا مطالعہ کرتے ھيں، اور فقھاء ومجتھدين سے بحث 
شک نھيں ھے کہ تمام نظری وگفتگو کرتے ھيں تاکہ آخر ميں اپنا مخصوص نظريہ پيش کرسکيں اس سلسلہ ميں کوئی 

مسائل منجملہ عقائد، اخالق، احکام فرعی، اجتماعی، سياسی، حقوقی، اور بين الملل مسائل ميں اس طرح کی دقيق اور علمی 
بحث کی ضرورت ھے تاکہ اس سلسلہ ميں ماھرين علماء کے ذريعہ اسالمی فرھنگ وثقافت کا وقار اپنی جگہ باقی ھے؛ 

  رھے کہ اس طرح کے جوابات نہ تو عوام الناس کے لئے ضروری ھيں اور نہ ھی مفيد ھيں۔ ليکن يہ بات مخفی نہ 

  ج۔ متوسط شناخت: 
جيسے مسائل کے جواب کے لئے متوسط اور درميانی قسم کی تحقيق وبررسی “ اسالمی حکومت اور واليت فقيھ”آخر ميں 

بکہ ھمارا مقصد بھی ان جلسات ميں اسی قسم کے ھمارے سامنے ھے،جن کو عام جلسوں مينبيان کيا جاسکتا ھے ، ج
جوابات پيش کرنامقصود ھيں، ھم نہ تو اسالمی حکومت کے سلسلے ميں مختصر جواب پيش کرنا چاھتے ھيں جيسا کہ ايک 

مجتھد اور مفتی استفتاء کے جواب ميں اپنے رسالہ عمليہ ميں لکھتا ھے اور نہ ھی اس کو مفصل اور تحقيقی طور پر بيان 
رنا چاھتے ھينجن کا چند سال طوالنی سلسلہ ھوسکتا ھے بلکہ ھمارا مقصد تو معاشره کے مختلف لوگوں کے لئے ک

درميانی(متوسط) قسم کی معلومات فراھم کرنا ھے تاکہ اسالمی نظام کے مخالف اور دشمنوں کے شبھات اور اعتراضات کا 
يں معاشره کی اس وقت کی ثقافتی حالت ايک ايسے معاشره کی مقابلہ کرسکيں اور ان کی مختلف سازشوں کو ناکاره بناسک

طرح ھے جس کا کسی خطرناک بيماری سے مقابلہ ھو اور سبھی کو اس سے خطره در پيش ھو اور اس بيماری سے مقابلہ 
ئع کرنے کے لئے صرف ايک دفعہ ٹوک دينا کافی نھيں ھے يا صرف اس سلسلہ ميں کار شناسی نظريہ اخبار يا دوسرے ذرا

ابالغ ميں اعالن کردينا کافی نھيں ھے، بلکہ اس بارے ميں مسلسل تذکر اور ضروری ھدايات دينا ضروری ھے تاکہ عوام 
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الناس کی معلومات ميں اضافہ ھو اور اس اجتماعی بيماری سے مقابلہ کرسکيں ايک مختصر تذکر اور ياد دھانی کے عالوه 
سلسلہ ميں عوام الناس کے لئے مسائل واضح اور روشن ھوجائيں اور اس سلسلہسمينار، کانفرنس اور تقريريں ھوں تاکہ اس 

  ميں موجودات خطروں کا پتہ لگاليں۔ 
کے سلسلہ ميں متوسط قسم کی شناخت پيش کرنا چاھتے ھيں کيونکہ ھم يہ“ واليت فقيھ”اور “ اسالمی حکومت”اس وقت ھم 

حکومت اور واليت فقيہ اسالمی نظام کے رکن ؛ سے زياده احساس کرتے ھيں کہ ھمارے آج کل کے نوجوان اسالمی 
معلومات نھيں رکھتے، اور بعض شيطان صفت لوگوں نے ان کو گمراه کرنے کی ٹھان رکھی ھے لٰھذا چونکہ يھی ھمارے 

تی جوان جو ھماری اميديں اور اس انقالب کے وارث بھی ھيں ان کو اس سلسلہ ميں معلومات حاصل کرنا چاھئے تاکہ ثقاف
آفتوں اور شيطانی مشکالت کا شکار نہ ھوں، لٰھذا ھم اپنی بحث کومتوسط قسم کے لحاظ سے بيان کرتے ھيں،تاکہ نظريہ 

واليت فقيہ کے سلسلہ ميں اجتماعی اور ثقافتی بصيرت ويقين ميں اضافہ ھو، اور بعض التقاطی (چنيدھ) نظريات اور 
ھم نے عرض کيا کہ عوام الناس کو واليت فقيہ کے نظريہ سے آگاه کرنے انحرافات وغيره سے مقابلہ کرسکيں اور جيسا کہ

اور اس کو ثابت کرنے کے لئے علمی اور دقيق راستہ نھيں اپنانا چاھئے ، جيسا کہ فقھاء ومجتھدين کسی ايک مسئلہ کو حل 
سے بحث کرتے ھيں  کرنے کے لئے آيات و روايات سے استدال کے وقت سند وداللت کے بارے ميں بھت زياده تفصيل

  کيونکہ يہ طريقہ کار تو حوزه علميہ ميں مجتھدين يا سياسی علوم ميں ڈاکٹری وغيره سے متعلق ھوتا ھے۔ 
کو آسان الفاظ ميں اپنے جوانوں کے ذھنوں تک“واليت فقيہ ”قارئين کرام ! مذکوره مطالب کے پيش نظر اس وقت ھم نظريہ 

ص ان سے اسالمی حکومت اور واليت فقيہ کے بارے ميں سوال کرے تو وه جواب پھنچانا چاھتے ھيں تاکہ اگر کوئی شخ
دے سکيناور اپنے اعتقاد کا دفاع کرسکيں ليکن اگر ان کے سامنے دقيق تر سواالت بيان کئے جائيں جن ميں تخصصی اور 

اھئے لٰھذا ھم نے اسی کار شناسی ( معاملہ فھم)بررسی وتحقيق کی ضرورت ھو تو ان کو ماھرين کی طرف رجوع کرنا چ
  ۔ اجرائے قانون (قوانين کا نافذ کرنا)۔ 2۔ قانون گذاری۔ 1مذکوره ھدف کی خاطر اپنی بحث کے دو حصے کئے: 

  ۔ قانون کی ضرورت اور اس کے خصوصيات پر ايک نظر 2
  گذشتہ پھلے حصے کا خالصہ : 

ہ بغير قانون کے زندگی ميں افرا تفری ، حيوانيت اور ۔ انسان اپنی اجتماعی زندگی کے لئے قانون کا محتاج ھے، کيونک1
  انسانی اقدار نيست ونابود ھوجاتا ھے، چنانچہ يہ بات کسی بھی صاحب عقل پر پوشيد نھيں ھے۔ 

۔ اسالمی نقطہ نظر سے انسانی اجتماعی زندگی کے لئے ايسا قانون ضروری ھے جس سے مادی اور دنياوی مصالح بھی 2
  عنوی اور اُخروی مصالح بھی پورے ھوتے ھوں۔ پورے ھوتے ھوں اورم

يھاں پر اس بات کی ياد دھانی کرا دينا ضروری ھے کہ اگرچہ کبھی کبھی بعض اسالم دشمن طاقتوں کی طرف سے نئے 
نئے شبھات اوراعتراضات ھوتے ھيں جن کے جوابات دينا ضروری ھيں اگرچہ مختصر ھی کيوں نہ ھوں ، آج کل بعض 

يھاں تک کے بعض ٹيلی ويزن پروگراموں ميں يہ مسئلہ بيان ھوتا ھے کہ دنياوی مسائل؛ اخروی مسائل  مقالوں، تقريروں
سے جدا ھيں، يھاں تک کہ بعض لوگوں نے تو يھاں تک کھہ ديا کہ کوئی بھی قانون ايسا نھيں ھے جس سے دنياوی اور 

يا پرست ھونا چاھئے اور دنياوی اور مادی اُخروی دونوں مصالح پورے ھوتے ھوں کسی بھی حکومت کو يا تو صرف دن
  مسائل کو حل کرے يا آخرت پرست؛ جس ميں دنيا سے کوئی مطلب نہ ھو۔ 

کے سلسلہ ميں ھونے والے اعتراضات ميں سب سے گھٹيا(پست) “ اسالمی سياسی نظام”قارئين کرام ! مذکوره باال اعتراض 
پڑتا ھے کہ بعض عھده دار افراد بھی اس سلسلہ ميں بڑی آب وتاب قسم کا اعتراض ھے، اور واقعاً افسوس کے ساتھ کھنا 

  اور شان وشوکت سے اس طرح کا اعتراض کرتے ھيں جن کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گمراه ھوجاتے ھيں۔ 
بے شک اسالمی نظريہ کی بنياد اس بات پر قائم ھے کہ يہ دنياوی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ اور پيش خيمہ ھے، 

جو کچھ بھی ھم اس دنيا ميں اعمال انجام ديتے ھيں انھيں کی وجہ سے ھم آخرت ميں سعادت مند يا شقاوت مند ھونگے  اور
در حقيقت دين کا ھدف اور مقصد يہ ھے کہ انسانی زندگی اس طرح گذاری جائے تاکہ اس دنياوی سھولتوں کے ساتھ ساتھ 

م کی طرف سے بھيجے ھوئے انبياء کرام عليھم السالم نے بشريت آخرت کی سعادت بھی حاصل ھوجائے ، يعنی خداوندعال
کے لئے ايسا نظام پيش کيا ھے جس سے انسان کی دنياوی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی بھی کامياب اور سعادتمند قرار

کريم اور سنت پائے اور چونکہ يہ مسئلہ بالکل واضح اور روشن ھے واقعاً تعجب کا مقام ھے کہ بعض وه لوگ جو قرآن 
نبوی سے کم وبيش آگاھی رکھتے ھيں اور ان کو جاھل نھيں کھا جاسکتا وه لوگ خود غرضی کی وجہ سے اپنی آنکھوں 

سے حقيقت کا نظاره نھينکرتے اور اپنی باتوں ميں دنياوی مسائل کو آخرت سے بالکل الگ کرتے ھوئے نظر آتے 
دت گاھوں، گرجا گھروں اور مساجد ميں ھونا چاھئے، اس کے مقابل ھيں،چنانچہ کھتے ھيں: آخرت سے مربوط مسائل عبا
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دنياوی اور اجتماعی مسائل انسانی تجربہ اور غور وخوض سے حل ھوسکتے ھيں ، اور دين اس سلسلہ ميں کوئی کردار 
  نھيں کرسکتا !! 

بالخصوص اسالمی نظريہ کےيہ ايک ايسا شيطانی اعتراض ھے جو ھر صاحب عقل مسلمان پر واضح ھے کہ يہ تمام اديان 
  مخالف ھيں۔ 

۔تيسرا مقدمہ يہ ھے کہ اگر يہ مان بھی ليں کہ انسان نے ھميشہ اپنے تجربات، علم اور غور وفکر سے کام ليتے ھوئے 3
اپنے مادی اور دنياوی ضرورتوں کو حاصل کرلے، ( البتہ دنياوی مصالح بھی اُخری مصالح پورے ھونے کی صورت ميں 

ھيں کيونکہ انسان احکام اٰلھی سے فائده حاصل کئے بغير دنياوی مصالح کو بھی پورا نھيں کرسکتا) (تو  پورے ھوسکتے
پھر وھ) معنوی اور اُخروی مصالح کو پورا نھيں کرسکتا کيونکہ انسان خود بخود اُخروی مصالح کے بارے ميں نھيں جانتا 

ی کی سعادت کے لئے مفيد ھے؛ کيونکہ اس نے اُخروی زندگی کيونکہ اسے نھيں معلوم کہ کونسا عمل اس کی اُخروی زندگ
کو ديکھا (بھی) نھيں ھے بالفرض اگر انسان دوسروں کی دنياوی زندگی سے تجربہ حاصل کرلے اور اسی تجربہ کی بنا پر 

ھی دوسروں اپنے لئے زندگی کا راستہ معين کرلے، ليکن اُخروی زندگی کے سلسلہ ميں نہ خود کو کوئی تجربہ ھے اور نہ 
  کے تجربات اس کے سامنے ھيں، لٰھذا اپنے لئے آخرت کی سعادت اور کاميابی کا راستہ معين نھيں کرسکتا۔!! 

قارئين کرام ! ھماری مذکوره باتوں سے يہ بات طے ھوجاتی ھے کہ دنياوی اور اُخروی مصالح صرف انھيں افراد کے 
علوم سے نوازا ھے؛ اور معاشره پر ايسے قوانين حاکم ھوں جو  ذريعہ حاصل ھوسکتے ھيں جن کو خداوندعالم نے اپنی

  خداوندعالم کی طرف سے آئے ھوں تاکہ اس کے زير سايہ دنياوی مصالح بھی اور اُخروی مصالح بھی پورے ھوسکيں۔ 

  ۔ قوانين جاری کرنے والے کے صفات پر دوباره ايک نظر 3
م شرائط کا ذکر کيا، اور جو شخص قوانين کو جاری کرنے واال ھو نيز ھم نے قوانين کو جاری کرنے والے کے لئے تين مھ

دنياوی اور اُخروی مصالح کو پورا کرنے واال ھو اور خدا کی طرف اس کی نسبت ھو، اس کے لئے مذکوره شرائط کا مالک
  ھونا ضروری ھے۔ 

  
  مذکوره شرائط: 

کو قانون شناس ھونا چاھئے البتہ علم ومعرفت کے مختلف پھلی شرط يہ تھی کہ قانون جاری کرنے والے اوراسالمی حاکم 
درجات ھوتے ھيں اسی وجہ سے تمام افراد ايک درجہ ميں نھيں ھوتے معرفت اور شناخت کے ان درجات ميں نمونہ درجہ 
وروه ھے جس ميں اٰلھی قوانين سے بالکل خطا نہ ھو، اور ايسی شان صرف معصوم عليہ السالم کی ھوتی ھے جو معرفت ا

ادراک ميں کبھی کوئی خطا وغلطی نھيں کرتا،اور جو قانون خداوندعالم نے نازل کيا ھے اس کو کما حقہ پھچانتا ھے ظاھر 
سی بات ھے کہ اگر ايسی شخصيت يعنی معصوم عليہ السالم موجود ھو تو پھر معاشره کے لئے اس کی حکومت ضروری 

غائب ھوں تو اس صورت ميں يہ منصب ايسے شخص کا ھے جو  اور ترجيح رکھتی ھے ليکن اگر معصوم عليہ السالم
  دوسروں لوگوں سے زياده قوانين کی معرفت اور شناخت رکھتا ھو۔ 

دوسری شرط يہ تھی کہ قانون کا جاری کرنے واال شخص عملی ميدان ميں اپنے ذاتی مفاد يا کسی گروه کے حق ميں کام نہ 
اخالقی صالحيت بھی علم کی طرح مختلف درجات رکھتی ھے جس کا نمونہ  کرے؛ يعنی اخالقی صالحيت رکھتا ھو اور يہ

درجہ معصوم عليہ السالم کی شخصيت ميں تصور کيا جاسکتا ھے کيونکہ معصوم عليہ السالم کی ذات کسی بھی وقت غير 
نيز اجتماعی منافع اٰلھی انگيزونکے تحت تاثير قرار نھيں پاتی اور نا ھی کسی کا خوف اور ناھی کوئی اللچ ھوتا ھے، 

ومصالح کو اپنی ذاتی يا گھريلو يا گروھی مصالح پر قربان نھيں کرتا ليکن اگر معصوم عليہ السالم کی ذات موجود نہ ھو تو 
پھر ايسا شخص جو اس سلسلہ ميں معصوم (ع) سے بھت زياده شباھت رکھتا ھو ، وھی قوانين اٰلھی کو جاری کرنے کی 

  صالحيت رکھتا ھے۔ 
شرط يہ تھی کہ قوانين کو جاری کرنے واال مديريت اور کلی قوانين کو جزئی قوانين پر منطبق کرنے ميں کافی  تيسری

مھارت رکھتا ھو، يعنی خداوندعالم کے عام قوانين سے آگاھی کے ساتھ ان کے مصاديق کو بھی جانتا ھو اور يہ بھی جانتا 
اکہ قوانين کا اصل ھدف محفوظ رھے البتہ قوانين کو جاری کرنے ميںھو کہ کس طرح ان قوانين کو جاری کيا جانا چاھئے ت

اس قدر مھارت اور مديريت کے لئے خاص تجربات کا ھونا ضروری ھے جن کو انسان اپنی زندگی ميں حاصل کرتا ھے ، 
م کی ذات جس جس کا بھترين اور عالی ترين مرتبہ امام معصوم (ع) ميں تصور کيا جاسکتا ھے،کيونکہ معصوم عليہ السال

طرح خداوندعالم کے قوانين کی شناخت ميں غلطی نھيں کرسکتا اور مقام عمل ميں بھی ھوای نفس کے تحت تاثير واقع نھيں 
ھوسکتا اور خداوندعالم کی خاص تائيد اس کے شامل حال ھوتی ھے،اور معاشره کے مصالح کو معين کرنے ، عام موارد 
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  (بھی) انحراف اور غلطی کا شکار نھيں ھوتا۔ کو خاص موارد ميں منطبق کرنے ميں 

  ۔اعتقادی اصول سے اسالمی حکومت کی تھيوری کا تعلق 4
بےشک اگر کوئی شخص مذکوره مقدمات کو قبول کرے کہ واقعاً انسانی معاشره کے لئے ايسے قوانين کی ضرورت ھے 

مصالح بھی، اور اسالمی حاکم اور اسالمی جن سے مادی اور دنياوی مصالح پورے ھوتے ھوں اور معنوی اور اُخروی 
معاشره کے ذمہ دار افراد کے شرائط کو بھی قبول کرتا ھو تو پھر اس صورت ميں اسالمی نظام کی حقانيت کو قبول کرنا 

آسان ھے البتہ خود مذکوره مقدمات کو قبول کرنا بھی دوسری چيزوں پر موقوف ھے: کيونکہ پھلے درجہ ميں انسان کو يہ 
ا پڑے گا کہ خدا ھے، اس کے بعد يہ قبول کرے کہ اس نے ايسے پيغمبر کو بھيجا جس نے اس کے احکام بندوں تک مانن

پھونچائے اسی طرح يہ بھی قبول کرے کہ اس دنياوی زندگی کے بعد ايک اُخروی زندگی بھی ھے اور اس دنياوی زندگی 
قدمات ھماری بحث کے مبنٰی ھيں، جن کو اعتقادی، کالمی اور اور اُخروی زندگی ميں علت ومعلول واال تعلق ھے يہ تمام م

فلسفی مباحث ميں تفصيلی طور پر ثابت کيا گيا ھے، اور عام اجتماعی، حقوقی اور سياسی جلسات ميں ھر ايک پر الگ الگ 
  بحث نھيں کی جاسکتی ورنہ تو نتيجہ تک پھنچے کے لئے سالوں درکار ھوں گے۔ 

وه حضرات ھيں جو خدا، دين، وحی، نبوت، پيغمبر، عصمت اور قيامت کو قبول رکھتے ھيں ھمارے مخاطب مسلمان اور 
اور يہ معلوم کرنا چاھتے ھيں کہ کيا اسالم حکومتی نظام پيش کرتا ھے يا نھيں؟ نہ وه لوگ جو منکر خدا ھيں ، اور نہ ھی 

لئے تيار ھوں!! اور نہ ھی وه لوگ جو  وه لوگ جو خود خدا کے خالف جلوس نکالنے اور اس کے خالف نعرے لگانے کے
دين اور احکام اسالم کو بالکل ھی نھيں مانتے،اور نہ وه لوگ جو پيغمبر کے لئے کھتے ھيں کہ وه بھی دوسروں کی طرح 

وحی کو سمجھنے ميں غلطی کرسکتا ھے اسی طرح جو افراد اصول ميں ھمارے مخالف ھيں وه اس وقت کی بحث ميں 
ھيں اگر وه لوگ بحث وگفتگو کرنا چاھتے ھيں تو ان سے کسی دوسرے موقع پر بحث کی جاسکتی ھمارے مخاطب نھيں 

ھے اور ان کے سامنے اعتقادی اصول کو عقلی اور فلسفی برھان کے ذريعہ ثابت کيا جاسکتا ھے اور ان کی ھدايت کی 
ی آئے گی، نيز خداوندعالم نے ھدايت جاسکتی ھے اور ان کو يہ سمجھايا جاسکتا ھے کہ ھاں خدا بھی ھے اور قيامت بھ

بشر کے لئے انبياء کرام کو بھيجاتاکہ وه ان کو اس کے بندوں تک پھنچائے اسی طرح پيغمبر معصوم ھوتا ھے اور وحی 
  کے سمجھنے ميں کسی طرح کی کوئی غلطی واشتباه نھيں کرتا اور اگر ايسا نہ ھو تو پھر وه پيغمبر نھيں ھوسکتا۔ 

مذکوره مقدمات کو قبول کرتے ھوئے کيا کوئی صاحب عقل اس بات کو قبول کرسکتا ھے کہ معصوم عليہ قارئين کرام ! 
السالم کے ھوتے ھوئے؛ جو علم ورفتار ميں معصوم ھو اور دوسروں کی نسبت معاشره کے مصالح کو بھتر درک کرتا ھو 

لوم ھے کہ اختياری صورت ميں مرجوح کو راجح ؛ کوئی دوسرا مسند قدرت پر بيٹہ جائے؟ ! کيونکہ يہ بات تو سب کو مع
پر اور بھترکو غير بھتر پر ترجيح دينا قبيح اورناپسند ھے اور کوئی بھی صاحب عقل وشعور اس کو قبول نھيں کرتا ھماری 
گفتگو ان لوگوں سے ھے جو خود کو مسلمان کھالتے ھيں،ليکن معصوم کے وجود کا اقرار نھيں کرتے، اور معتقد ھيں کہ 
نہ تو پيغمبر معصوم تھے اور نہ ھی ائمہ (عليھم السالم) معصوم تھے؛ ان لوگوں سے بھی ھمارا کوئی سروکار نھيں ھے 
ھمارامفروضہ يہ ھے کہ تمام موضوعہ اصول کو قبول رکھتے ھوں اور پيغمبر اکرم (ص) کو معصوم مانتے ھوں ، اور 

  وم مانتے ھوں۔ شيعہ اعتقاد کے مطابق ائمہ عليھم السالم کو بھی معص
فرضيہ يا مفروضہ يہ ھے کہ اگر معاشره ميں معصوم عليہ السالم موجود ھوں تو کيا اس صورت ميں حکومت کسی غير 

معصوم کے سپرد کی جاسکتی ھے؟ کيونکہ غير معصوم کو حکومت سپرد کرنے کا مطلب يہ ھے کہ قانون کے سمجھنے 
س چيز کو بھی جائز مانتے ھيں کہ کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کو معاشره ميں غلطی اور اشتباه کو جائز مانتے ھيں،اور ا

کے مفاد و مصالح کو جائز مانيں اور معاشره کے منافع ومصالح کو اپنی خواھشات پر قربان کردے، نيز اس بات کو بھی 
ت اپنے ھاتھوں ميںجائز ماننا ھے کہ کوئی معاشره پر حکومت کرنے کی صالحيت نہ رکھتے ھوئے بھی معاشره کی حکوم

لے لے!! جبکہ يہ تمام چيزيں عقلی لحاظ سے مردود اور قابل قبول نھيں ھيں اس بنا پر کوئی بھی صاحب عقل اس چيز ميں 
شک نھيں کرتا کہ اگر امام معصوم (ع) معاشره ميں حاضر ھو تو اسی کو حکومت سپرد کرنا اولٰی اور بھتر ھے،اور اگر 

حکومت کے لئے انتخاب کيا جائے تو يہ کام غير عقلی اور بے ھوده ھے اس صورت ميں  اس کے بجائے کسی دوسرے کو
کسی کو شک نھيں ھے اور اسی بات پر تمام لوگوں کی عقل حکم کرتی ھے، نيز اس کو ثابت کرنے کے لئے ھميں احاديث 

(ص) اور ائمہ عليھم السالم کی سے استدالل کرنے اور ان آيات کو بيان کرنے کی ضرورت نھيں ھے جن ميں پيغمبر اکرم 
  اطاعت کو واجب قرار ديا گيا ھے ، مثال کے طور پر : 

ُسوَل َؤاُْوِلی ااْلَْٔمِر ِمْنُکْم ) (   ) 1( يَأاَيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعوا الرَّ
  “ کرو جو تمھيں ميں سے ھيں۔ اے ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت”
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ُسوَل فَقَْد ٔاطَاَع هللاَ ) (   ( 2( َمْن يُِطِع الرَّ
  “ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے هللا کی اطاعت کی ” 

  ۔ حکومت کے طولی(تحت) مراتب کی منطقی اور عقلی دليل 5
ويت رکھتی ھے اس سلسلہ ميں ذکر شده قارئين کرام ! اگر امام معصوم معاشره ميں حاضر ھوں تو اسی کی حکومت اول

مطالب ايک استدالل اور عقلی متوسط بيان ھے جو سبھی کے لئے قابل قبول اور قابل دفاع ھے،يھاں تک کہ اگر کوئی 
حکومت (وواليت) کے سلسلہ ميں قرآنی آيات سے بھی آگاه نہ ھو، چنانچہ ھمارے ذکر شده مطالب کے پيش نظر اپنے اعتقاد

کتا ھے ليکن ھماری اصل بحث امام معصوم عليہ السالم کی غيبت کے زمانہ ميں اسالم کا نظريہ پھنچاننے کے کا دفاع کرس
بارے ميں ھے کہ جب عوام الناس امام معصوم کے وجود سے محروم ھو، اور اس تک رسائی ممکن نہ ھو، تاکہ اس کی 

حضور کا وه زمانہ، جس ميں ظالم حکومت معصوم حکومت سے بھره مند ھوسکيں اسی طرح امام معصوم عليہ السالم کے 
کی حکومت سے مسلمانوں کو محروم کردے، يا اجتماعی حاالت ايسے نہ ھوں جس ميں معصوم عليہ السالم قدرت کو اپنے 

  ھاتھوں ميں لے سکے۔ 
عام لوگوں کے ان دونوں صورتوں ميں ھم کسی علمی ، فنّی اور اکيڈميک دالئل سے استدالل نھيں کرتے جس کا سمجھنا 

لئے مشکل ھو، بلکہ ھم تو ايک عام عقلی قاعده سے استدالل کرتے ھيں جس طرح ھر عام انسان اپنی روز مره زندگی ميں 
 99اسی عقلی قاعده سے استدالل کرتا ھے، اور وه يہ ھے کہ اگر کسی سلسلہ ميں سو فی صد واال درجہ ميسر نہ ھو تو پھر 

تا ھے اگر کسی چيز کاکامل درجہ حاصل کرنا ممکن نہ ھو تو پھر کامل سے نزديک والےفی صد والے درجہ کو انتخاب کر
درجہ کا انتخاب کرتا ھے چنانچہ اس قاعده سے مختلف مقامات پر استفاده کيا جاسکتا ھے، مثالً:کسی بھی عھده کے لئے 

جاتے ھيں تو اسی شخص کا انتخاب  کچھ خاص شرائط اور صفات رکھے جاتے ھيں، اور اگر کسی ميں وه تمام شرائط پائے
کيا جاتا ھے، ليکن اگر ان تمام صفات کا حامل شخص نہ مل پائے تو پھر ايسے شخص کا انتخاب کيا جاتا ھے جو اس سے 

  کم شرائط رکھتا ھو، ليکن دوسروں پر برتری اور فضيلت رکھتا ھو۔ 
س سال کا تجربہ رکھتا ھو اوروه اپنی ڈاکٹری ميں دوسری مثال: اگر آپ کسی ايسے ڈاکٹر سے عالج کراسکتے ھيں جو تي

خاص مھارت اور روشن فکری رکھتا ھے ، ليکن آپ اس کو چھوڑ کر کسی ايسے ڈاکٹر سے عالج کرائيں جس نے ابھی 
ڈاکٹری کی سند لی ھے اور ابھی کلينک کھولی ھے اگر آپ اس سے عالج کرائيں اوروه غلط عالج کرے تو آپ کی بيماری 

ف عالج ھوگا بلکہ اس ميں شدت آجائے گی، تو کيا آپ عقل اور عقالء کی نظر ميں محکوم نھيں ھيں؟ اور کيا کا نہ صر
عقالء آپ کی مالمت نھيں کريں گے کہ ايک ماھر (اسپيشلسٹ)ڈاکٹر کے ھوتے ھوئے وه بھی آپ کے مکان کے قريب ، 

  پھر آپ نے غير ماھر ڈاکٹر کی طرف کيوں رجوع کيا؟! 
عذر صرف اسی صورت ميں قابل قبول ھوسکتا ھے جب اس ماھر ڈاکٹر کی فيس بھت زياده ھو يا ماھر ڈاکٹر اور آپ کا 

سے عالج کرانے کے لئے کسی دوسرے ملک ميں جانے پڑتاھو جس کا خرچ برداشت کرنا آپ کے بس کی بات نہ ھو، 
  اسی وجہ سے آپ نے کسی غير ماھر ڈاکٹر کا عالج کرايا ھے۔ 

ض اس صورت ميں ھے جب آپ کسی ماھر ڈاکٹر سے عالج کرانے پر قادر ھوں اور اس کی فيس دوسرے ليکن ھمارا فر
غير ماھر ڈاکٹر سے کم يا اس کے برابر ھے، تو اگر اس صورت ميں اگر آپ نے کسی نئے ڈاکٹر کی طرف رجوع کيا اور 

عذور نھيں ھيں، اور سبھی اس سلسلہ ميں آپ کی بيماری ميں شدت پيدا ھوگئی تو آپ عقل اور صاحبان عقل کی نظر ميں م
  آپ کی مالمت اور سرزنش کريں گے۔ 

اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ مذکوره عقلی قاعده تمام اجتماعی امور ميں جاری ھے ، اور اس قاعده کو تمام ھی 
ف ھے، جس ميں صاحبان عقل قبول کرتے ھيں چاھے مسلمان ھوں يا غير مسلم، اور اس کی نسبت حکم ِ عقل کی طر

  شرعی دليل کی کوئی ضرورت نھيں ھے۔ 
چنانچہ اسی مذکوره قاعده کے تحت اگر اسالمی حکومت کی نمونہ شکل ممکن نہ ھو (جيسا کہ عقل بھی اسی کو بھترين 

حکومت مانتی ھے) اور معاشره ميں علم وتقوٰی اور مديريت کے لحاظ سے اعلی ترين درجہ واال شخص نہ ملے جو صاحب
ت بھی ھے تو اس صورت ميں عقل کا حکم اور اس کا فيصلہ کيا ھوگا؟ کيا اس صورت مينھماری عقل اس بات کا عصم

فيصلہ کرے گی کہ ھم جو چاھيں کريں اور جس کو چاھے حاکم بناديں؟ يا ھماری عقل اس چيز کا حکم کرتی ھے کہ اگر 
شخص حکومت کے لئے ممکن نہ ھو تو ايسے شخص کا معاشره معصوم عليہ السالم کے وجود سے محروم ھو اور ٓائيڈيل 

انتخاب کريں جو تقوٰی اور صالحيت کے لحاظ سے معصوم عليہ السالم سے شبيہ اور زياده نزديک ھو؟ اگر سو فی صد واال
اب والے درجہ کا انتخ 98واال درجہ نہ ھو تو پھر  99والے درجہ کا انتخاب کريں اور اگر  99درجہ حاصل نہ ھوں تو پھر 
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کريں،اسی طرح اگر اعلٰی درجہ کا انتخاب ممکن نہ ھو تو پھر اس سے کم والے درجہ کا انتخاب کريں،اور پھر باری باری 
نيچے والے درجہ کا انتخاب کريں، ايسا نھيں ھے کہ اگر عالی ترين درجہ کا انتخاب ممکن نہ ھو تو پھر دوسرے تمام 

جہ اور ايک واال درجہ سب برابر ھوجائيں، اسی بنا پر اگر ھمارے فرض کےواال در 99درجے مساوی اور برابر ھيں، اور 
مطابق نمونہ اور آئيڈيل مقصود حاصل نہ ھوتو پھر کوئی فرق نھيں چاھے کسی کا بھی انتخاب کريں!! بے شک اس کو عقل 

  تسليم نھيں کرتی۔ 
ے اگر اسالمی حکومت کی نمونہ شکل ممکن نہ ھو لٰھذا عقل کے اس يقينی حکم کی بنا پر جو ھر انسان کی سمجھ ميں آتا ھ

اور معصوم عليہ السالم کی ذات تک رسائی نہ ھو تاکہ براه راست عوام الناس پر حکومت کريں تو اس صورت ميں اسالمی 
حکومت کے لئے ايسا فرد جو صالحيت رکھتا ھے جس ميں تينوں بنيادی شرط ( يعنی علم، تقوٰی اور مديريت )دوسروں کی 

بت زياده اور معصوم عليہ السالم سے مشابہ ھو ، يعنی وه شخض جو دوسروں سے زياده قوانين کی معرفت اور شناخت نس
رکھتا ھو اسی طرح اس کی عدالت اور تقوٰی دوسروں کی نسبت زياده ھو اور دوسروں سے زياده اپنی خواھشات پر کنٹرول 

  سے زياده ھو۔  رکھتا ھو نيز اس کی مديريتی طاقت اور بصيرت دوسروں
قارئين کرام ! يہ عقلی بيان ھر صاحب عقل کے لئے سمجھنا آسان ھے اور فقہ وکالم کے پيچيده دالئل کی کوئی ضرورت 

  نھيں ھے۔ 

  ۔ اسالمی حکومت کے سلسلہ ميں چند سواالت 6
مت کے سلسلہ ميں البتہ مسلمانوں پر حکومت کی صالحيت رکھنے والے کے بارے ميں سواالت کے عالوه اسالمی حکو

دوسرے سواالت بھی بيان ھوتے ھيں جن کے جوابات (بھی) عرض کرنا ضروری ھيں مثالً يہ سوال کہ کيا اسالم نے 
اسالمی حکومت کے عھده پر فائز ھونے والے کے لئے شرائط اور خصوصيات بھی بيان کئے ھيں اور حکومت کے لئے 

الم نے اسالمی حکومت کے صدر کے لئے بيان کيا ھے کہ کون صدر خاص شکل معين کی ھے يا نھيں؟ يعنی کيا صرف اس
ھوسکتا ھے ليکن دوسرے حکومتی امور اور اس کا خاکہ عوام الناس کی مرضی پر چھوڑ ديا ، يا اجتماعی حاالت کے 

وگ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی بدل جائے گی؟۔ دوسرا سوال جو اس سے زياده علمی اور دقيق ھے اور جو ل
“ تاسيسی”فقھی اور حققوقی مسائل سے آشنائی رکھتے ھيں ان کے لئے قابل فھم ھے ، اور وه يہ ھے کہ آيا حکومت ايک 

  مقولہ سے ھے؟ “ امضائی”مقولہ سے ھے يا 
وضاحت: کيونکہ بعض اسالمی اور فقھی مسائل تاسيسی ھيں ، جن کو شارع مقدس نے عوام الناس ميں رائج ھونے سے 

کيا ھے اور ان کی کيفيت اور طريقہ بھی بيان کيا ھے مثالً نماز ايک تاسيسی عبا دت ھے جس کا وجوب بھی خودپھلے بيان 
شريعت نے بيان کيا ھے اور اس کا طريقہ بھی خداوندعالم کی طرف سے پيغمبر اکرم (ص) کے ذريعہ مسلمانوں کے لئے 

سے پھلے عوام الناس اس سے آگاه نہ تھی ( نماز ھی نھيں بيان ھوا ھے،اور اس واجب اور اس کی کيفيت کو بيان کرنے 
بلکہ ) عام طور پر تمام عبادتيں تاسيسی ھيں جن کو عوام الناس نے پيغمبر اکرم (ص) سے سيکھا ھے جيسے دوسرے 

  واجبات : روزه، حج اور دوسرے ياعبادتی احکام تاسيسی ھيں۔ 
ے احکام امضائی ھيں يعنی عوام الناس اپنی اجتماعی امور ميں کچھ ان تاسيسی احکام کے مقابلہ ميں اسالم کے بعض دوسر

معامالت، عقود اور معاھدات کومعين کئے ھوئے ھيں، يھاں تک کہ اگران ميں سے بعض تحريری شکل ميں بھی نہ ھوں 
کو حکم نھيں ديا ليکن ان پر عمل ھوتا ھے ، مثالً عام طور پر خريد وفروخت، چنانچہ اس سلسلہ ميں شريعت نے عوام الناس

ھے کہ اگر کسی چيز کی ضرورت ھو تو اس کو جاکر خريد لے اس مسئلہ کی ضرورت خود صاحبان عقل سمجھتے ھيں 
اور معامالت وغيره کے لئے طريقہ کار معين کرتے ھيں اس کے بعد شريعت مقدسہ ان معامالت کی تائيد کرديتی ھے اور 

)(خدانے خريد و فروخت کو حالل قرار ديا ھے )جو عوام 3احل هللا البيع ) (اس کو شرعی حيثيت مل جاتی ھے ، مثالً: (
الناس کے درميان رائج ھے، اور خريد وفروخت کی يہ حليت شرعی تائيد کی وجہ سے ھے، اور گويا اس عقالء کے طريقہ 

  کار کو قبول کرنے کی طرح ھے جو آپس ميں ايک دوسرے سے خريد وفروخت انجام ديتے ھيں۔ 
مقام پر حکومت کے سلسلہ ميں يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ قبل اس کے کہ خدا نے انبياء کرام عليھم السالم کے ذريعہ اس 

اٰلھی حکومت کی پيروی کرنے کا حکم ديا کيا عوام الناس کے درميان خود کوئی حکومت کا طريقہ کار موجود تھا جس کی 
ے ؟ يانہ بلکہ حکومت کی شکل اور ڈھانچے کو بھی عوام الناس نے شريعت مقدسہ نے تائيد کی اور اس پر دستخط فرمائ

خداوندعالم کے حکم کے مطابق بنايا ھے؟ اور اگر انبياء عليھم السالم خدا کی اجازت سے عوام الناس پر حکومت نہ کرتے 
  ہ تھے۔ تو وه ان کی اطاعت کرنے کا وظيفہ نہ رکھتے ،( يعنی)عوام الناس حکومت کی شکل وصورت سے آگاه ن

المختصر جب ھم کھتے ھيں کہ اسالمی حکومتی نظام کو اسالم نے بيان کيا ھے اور اس کی دينی اور فقھی حيثيت ھے اور 
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خود خداوندعالم نے اس کی اطاعت پر لوگوں کو موظف بنايا ھے، توکيا يہ حکومت خداوند عالم کی طرف سے تشريع کی 
ھے؟ يا اس حکومت کی شکل وصورت خود عوام الناس کے ذريعہ بنائی گئی گئی ھے اور خدا اس حکومتی نظام کا مٔوسس 

ھے اور اس کو اجتماعی معاھدات کی بنا پر بنايا گيا اور خداوندعالم نے اس کی تائيد وامضا کرديا ھے، اسی وجہ سے يہ 
  حکم رکھتی ھے؟ حکومت اسالمی حکومت بن گئی ھے کہ جس کی خداوندعالم نے تائيد کی ھے اور يہ حکومت امضائی 

  
  حوالے

   59) سوره نساء آيت 1(
   8٠) سوره نساء آيت 2(
   2٧5(سوره بقره آيت 3)

  تينتيسواں جلسہ

   اسالم اور حکومت کے مختلف نقشے

  ۔ اسالم کی طرف سے حکومتی سلسلہ ميں کوئی طريقہ بيان نھيں کيا گيا (ايک اعتراض( 1
ے ميں يہ سوال اٹھايا گيا تھا کہ کيا اسالم نے حکومت کے لئے کوئی گذشتہ جلسوں ميں حکومت کی شکل وصورت کے بار

خاص نقشہ پيش کيا ھے، يا اس کا معين کرنا خود عوام الناس کے اوپر ھے؟ اور اگر اسالم نے حکومت کے لئے کوئی 
جو ھر خاص نقشہ پيش کيا ھے تو کيا وه کسی خاص زمانہ سے مخصوص ھے يا نہ ، بلکہ اس کا ايک خاص نقشہ ھے 

زمانہ ميں جاری نھيں ھوسکتا؛ اور انسانی معاشره کے حاالت کی بنا پر اس کی شکل ونقشہ بدل رھتا ھے چنانچہ بعض 
لوگ کھتے ھيں کہ اگرچہ حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں اسالمی حکومت ايک خاص طرز پر ھوتی تھی، ليکن 

الم نے اسی طريقہ کار کو صرف پيغمبر اکرم (ص) کے وه طريقہ صرف اسی زمانہ سے مخصوص تھا ، اور خداوندع
زمانہ کے لئے معين فرمايا تھا اور اس کے بعد نئے نئے نقشے اس حکومت کے قائم مقام ھوسکتے ھيں يھاں تک کہ ممکن 
 ھے کہ بعض اجتماعی حاالت کی بنا پر اسالمی حکومت ڈيموکريسی ليبرل شکل اختيار کرلے، اور آپس ميں کوئی تضاد يا

کو قبول کرليا “ پارلمانی نظام”ٹکرأو نہ ھو جس طرح ھم نے مغربی ممالک کے بعض طريقوں کو انتخاب کيا ھے؛ مثالً 
کو قبول “ جمھوريت”)کو قبول کرليا اور اس وقت 1“ (مشروطيت”ھے،اور اس کو اسالم کے مخالف نھيں پايا، اسی طرح 

ڈيموکريسی ”لف نھيں ھيں، ھوسکتا ھے ايک دن وه بھی آئے جب ھم کرليا ھے اور ھمارا ماننا ھے کہ يہ اسالم کے مخا
  کو بھی قبول کرليں اور اس کو بھی اسالم کے مخالف نہ پائيں! “ ليبرل

آج کل ھمارے معاشره ميں اس طرح کے سواالت اور جوابات پيش کئے جاتے ھيں اور اس سلسلہ ميں بحث وغيره ھوتی 
شکاالت وابھامات لوگوں کے ذھن ميں ڈالے جاتے ھيں جن کی بنا پر بعض لوگ رھتی ھيں، جبکہ ان بحثوں ميں بعض ا

  دانستہ اور بعض لوگ نادانستہ طور پر اسالمی صحيح تفکر سے منحرف ھوجاتے ھيں۔ 
قارئين کرام ! مذکوره اعتراض کا جواب دينے سے پھلے بعض ان نکات کا بيان کرنا ضروری ھے جن کی وجہ سے 

  ل پاتا ھے تاکہ ان کے روشن ھونے سے جواب کا راستہ صاف ھوجائے: مذکوره اعتراض تشکي
جيسا کہ ھم سبھی لوگ اس بات کو جانتے ھيں کہ ھمارے ملک ميں انقالب اسالمی کے عظيم الشان رھبر حضرت امام 

ور بنيادی قوانينخمينی رحمة هللا عليہ کے ذريعہ اسالمی جمھوری نظام قائم ھوا، اور شروع انقالب ھی ميں اس کے اساسی ا
مرتب ھوئے جن کی خود امام خمينی (ره) نے تائيد کی ھے اسی طرح آپ ھی کی تائيد کے مطابق حکومت کا نقشہ معين 

ھوا ، اور زمانہ کے ساتھ ساتھ بعض چيزوں ميں تبديلی کرنا پڑی جن کو حضرت امام خمينی (ره) نے قبول فرمايا جبکہ يہ 
کا يہ نقشہ نہ حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں تھا اور نہ ھی حضرت امير بات واضح ھے کہ اسالمی حکومت 

المومنين عليہ السالم کے زمانہ ميں اس طرح کی حکومت تھی، اور ھماری يہ حکومت اسالمی حکومت کے عنوان سے قائم 
  کی گئی ھے۔ 

امير المومنين عليہ السالم کے زمانہ قدرتوں ميں جدائی نہ حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں تھی اور نہ ھی حضرت
ميں، ليکن ھمارے بنيادی قانون ميں قدرتوں کے الگ ھونے کو قبول کيا گياھے،اور حکومتی نظام تين قدرتوں قوه مقننہ 

(پارليمنٹ) ، قوه قضائيہ (عدليھ) اور قوه مجريہ (حکومت) سے تشکيل پايا اس نظام ميں سب سے بلند مقام جس کے ذريعہ 
عظيم سياست معين کی جاتی ھے مقام معظم رھبری ھے، اس کے بعد صدر مملکت ملک کے دوسرے بڑے عھده پر ملکی 
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فائز ھوتا ھے، اسی طرح رئيس قوه قضائيہ اور رئيس مجلس شورٰی اسالمی (اسپيکر) ملک کے عالی ترين عھده ميں شمار 
دی قوانين ميں بعض تبديلياں ھوتی رھتی ھيں مثال کے ھوتا ھے يھاں تک کہ انقالب اسالمی کے بيس سال کے بعد بھی بنيا

طور پر پھلے وزير اعظم اجراء قوانين کا سب سے بڑا عھده ھوتا تھا ، اور اسی کے ذريعہ کابينٹ کا انتخاب ھوتا تھا، اس 
کرديا گيا کے بعد صدر مملکت اور مجلس شورٰی اسالمی تائيد کرتی تھی،ليکن غور وفکر کے بعد وزير اعظم کا عھده حذف

  اور صدر مملکت ھی اجراء قوانين کا عھده دار ھوتا ھے۔ 
بے شک حکومت کا اس طرح کا نقشہ اسالم ميں اس سے پھلے کبھی نھيں تھا نہ ھی اسالم نے اس سلسلہ ميں کوئی حکم 

کہ عوام  صادر فرمايا ھے، لٰھذا کوئی بھی شخص يہ دعوٰی نھيں کرسکتاکہ اسالم نے صاف طور پر وضاحت کردی ھے
  الناس ووٹ دے کر صدر مملکت کا انتخاب کريں اسی طرح دوسرے انتخاب ميں حصہ لے کر اپنا کردار ادا کريں۔ 

قارئين کرام ! ھمارے گذشتہ مطالب کے پيش نظر بعض لوگ اس کو دليل مانتے ھيں کہ اسالم نے حکومت کے سلسلہ ميں 
نا پڑے گا کہ اسالم نے اس سلسلہ ميں عوام الناس کو اختيار ديا ھے کہ وه کوئی نقشہ پيش نھيں کيا ھے، لٰھذا اس بات کو مان

خود اپنی مرضی سے حکومت کا نقشہ بنائيں اور خود ھی قوانين کا انتخاب کريں؛ اسی طرح دوسرے حکومتی امور بھی 
  خود عوام الناس سے متعلق ھيں۔ 

نا چاھئے اور حکومت خود عوام الناس کے ذريعہ معين اسی بنا پر اس بات ميں کہ حکومت کو خدا کی طرف سے معين ھو
ھو؛ تضاد اور ٹکراؤ پايا جاتا ھے، اور يہ جو کھا جاتا ھے کہ حکومت خداوندعالم کی طرف سے معين کی جاتی ھے جبکہ 

“ یجمھوری اسالم”جو چيز عملی طور پر ديکھی جاتی ھے ان دونوں ميں تضاد اور ٹکراؤ پايا جاتا ھے يھاں تک کہ خود 
کے معنی حکومت کاعوام الناس کے ھاتھوں ميں ھونااور اس کا نقشہ “ جمھوريت”کھنا بھی ايک قسم کا تضاد ھے، کيونکہ 

کا اضافہ کرنا اور کھنا کہ حکومت کی“ اسالمی”وشکل عوام الناس کے ذريعہ معين ھونا ھيں، جبکہ اس جمھوری کے ساتھ 
ے خصوصاً جبکہ ھم اس بات کو مانيں کہ واليت فقيہ خداوندعالم اور امام باگ ڈور ولی فقيہ کے ھاتھوں ميں ھونا چاھئ

زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کے ذريعہ مشروعيت (جواز) پيدا کرتی ھے؛ اور اس حکومت کو حکومت اٰلھی 
ميں خدا  سمجھتے ھيں نہ عوامی اور مردمی، يعنی اس حکومت کی مشروعيت اوپر سے شروع ھوتی ھے، پھلے درجہ

مشروعيت عطا کرتا ھے اس کے بعد پيغمبر اور اس کے بعد امام معصوم (ع)، اور ولی فقيہ امام معصوم عليہ السالم کی 
طرف سے انتخاب ھوتا ھے جس کی بنا پر اس کی مشروعيت ھوتی ھے اورجو ولی فقيہ کے تحت نظام ھوتا ھے وه ولی 

اگر حکومت جمھوری ھے تو پھر اس طرح کی باتيں نھيں ھونا چاھئے فقيہ کی وجہ سے ھی مشروعيت پيدا کرتا ھے تو 
  اور جس کو عوام الناس انتخاب کرليں وھی حقيقت ميں اسی کو صاحب اقتدار ھونا چاھئے۔ 

  ۔ مذکوره اعتراض کا جواب، اور حکومت کی شکل کے سلسلہ ميں اسالمی نظريہ 2
افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ھے کہ يہ اعتراض کبھی وضاحت کے ساتھ اور کبھی اشاروں ميں اخبار، ميگزين اور کانفرنس 

ميں بيان ميں ھوتا ھے ، اور بيرونی ريڈيو اور دوسرے ذرائع ابالغ اس پر بھت شور مچاتے ھيں، اور جو کچھ بھی ھمارے 
اسالمی حکومت کو تناقض آميز(ضّد و نقيض) اور دينی استبداد کے عنوان اخباروں اور مقاالت ميں بيان ھوتا ھے اس ميں 

سے پھچنوايا جاتا ھے اسی وجہ سے ان مسائل کو صاف اور شفاف طريقہ سے بيان کرنے کی ضرورت ھے، تاکہ اس 
  سلسلہ ميں اسالمی نقطہ نظر واضح ھوجائے۔ 

ھے تو اس نظام کا اسالمی ھونا اس بات کا تقاضا کرتا “ میجمھوری اسال”کيا جب ھم يہ کھتے ھيں کہ ھمارا حکومتی نظام 
ھے کہ اس حکومت کا نقشہ اور اس کی شکل خداوندعالم کی طرف سے معين ھو ، اور قرآن وروايات اور کم سے کم 
نھيں  پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ عليھم السالم کی سيرت ميں بيان ھوا ھو؟ اور اگر اسالمی نظام ھونا اس بات ميں مخصوص

ھے کہ اس کی شکل وصورت خداوندعالم کی طرف سے معين ھو، (جيسا کہ دوسرے شواھد بھی اس بات پر داللت کرتے 
  ھيں کہ اس نظام کی شکل وصورت خداوندعالم نے معين نھيں کی ھے) تو پھر نظام کے اسالمی ھونے کا معيار کيا ھے؟ 

ھے اور جو کچھ ھم نے عرض کيا اس کی وجہ يہ ھے کہ بعض چنانچہ اس سلسلہ ميں بھت زياده بحث وگفتگو ھوسکتی 
لوگوں نے اس بحث کو اھميت دی اور بعض لوگوں کی طرف سے اس سلسلہ ميں غلط بيانی سے کام ليتے ھوئے عوام 

الناس کو منحرف کرنا چاھا، لٰھذا ھم اس سلسلہ ميں وضاحت کرنا مناسب سمجھتے ھيں ، اور ھماری اس بحث ميں دقت 
سے مطالب واضح اور روشن ھوجائيں گے ، اور پھر دوسرے لوگوں کی باتيں اور شيطانی وسوسے اثر انداز نھيں کرنے 

  ھوپائيں گے۔ 
کوئی شخص بھی اس بات کا دعوٰی نھيں کرتا کہ اسالم نے حکومت کے لئے خاص نقشہ معين کيا ھے، نہ قرآن ميں، نہ 

لی سيرت ميں،اور نہ ھی حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ اور مقام روايات ميں اور نہ معصومين عليھم السالم کی عم
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معظم رھبری ( حضرت آيت هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای مد ظلھ) اور نہ ھی دوسرے علماء ورھبروں کے بيانات ميں يہ 
رونکے ذريعہ معين دعوٰی کيا گيا ھے کہ اسالمی حکومت وه حکومت ھے جس کا نقشہ اور شکل خداوندعالم اور دينی رھب

کيا گيا ھے، مثالً يہ کہ اسالم نے حکم ديا ھو کہ ولی فقيہ صاحب اقتدار اور مرکز قدرت ھو اور اس کے بعد دوسرا درجہ 
صدر مملکت کا ھے ، اور يہ تينوں قدرتيں ايک دوسرے سے مستقل اور جدا ھونی چاھئيں تو جب اسالمی حکومت ھونے کا

نقشہ اور حکومتی امور نيز قدرتوں کا استقالل خدا کی طرف سے معين ھو تو پھر اسالمی  معيار يہ نھيں ھے کہ اس کا
  حکومت ھونے کے معيار کو دوسری جگھوں پر تالش کرنا چاھئے۔ 

  ۔ حکومتی ثابت اور مسلم ڈھانچہ پيش کيا جانا ممکن نھيں 3
سے حکومت کے لئے کوئی معين نقشہ اور خاص قارئين کرام ! يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ کيا اسالم کی طرف 

صورت بيان نہ ھونا اسالم کے ناقص ھونے کی دليل نھيں ھے؟ کيا اسالم ايک کامل دين نھيں ھے اور کيا اسالم نے انسانی 
معاشره کی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو بيان نھيں کرديا ھے؟ تو پھر کيوں حکومت کے سلسلہ ميں کوئی خاص 

  ن نھيں کی ھے؟ شکل بيا
ھم جواب ميں عرض کرتے ھيں: وه اسالم جس نے پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ کے چھوٹے اور محدود معاشره کے نظام 

کو چاليا ھے اور اسالم؛ انسانی مختلف وسيع اور پيچيده معاشرونميں ايک عالمی حکومت کرنا چاھتا ھو، توکيا اس کے لئے 
ممکن نھيں ابتدائے اسالم ميں حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے ذريعہ ايسی حکومت تشکيل ايک ثابت اور مسلم نقشہ پيش کرنا

پائی جس کی مردم شماری شايد ايک الکہ لوگوں تک بھی نہ ھو اور وه ساده قسم کی زندگی اور ساده ثقافت والے لوگوں کی 
ی؛ يہ بات ظاھر ھے کہ اس زمانہ کے لحاظ تعداد جن ميں اکثريت باديہ نشين اور مدينہ کے گرد ونواح کے ديھاتيوں کی تھ

سے اور اس تعداد کے لحاظ سے حکومت بھی ساده تھی اس کے بعد آھستہ آھستہ اسالمی عالقوں ميں اضافہ ھوتا چال گيا 
اور خلفاء کے زمانہ ميں منجملہ حضرت امير المومنين عليہ السالم کے زمانہ ميں کہ ابھی ظھور اسالم کو آدھی صدی ھی 

تھی اسالمی حکومت ايران، مصر، عراق، سوريہ، حجاز اور يمن تک پھنچ گئی تھی اور اسالم کے تحت نفوذ اس گذری 
ترقی ووسعت کے پيش نظر ايسا ممکن نہ تھا کہ جب پيغمبر اکرم (ص) مدينہ منوره ميں ايک چھوٹی سی حکومت بنائيں تو 

بعد) کی حکومت کو بھی شامل ھوجائے ، اور اگر اس کو اس طرح تشکيل ديں جس سے ھجرت کے وقت سے پچاس سال (
اس زمانہ ميں رسول اکرم (ص) ايک عظيم اسالمی عالقہ کے لئے حکومت کو بيان کرتے تو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے
ايک خواب کی طرح ھوتا، اور دوسری طرف چونکہ اس طرح کی حکومت کا راستہ ھموار نھيں تھا لٰھذا اس طرح کا نقشہ 

  ا ايک بے ھوده کام تھا۔ پيش کرن
اور چونکہ اس پچاس سال کے عرصے ميں مسلمانوں کے حاالت بھت بدل گئے تھے لٰھذا اس کے لئے مختلف طريقوں کی 

حکومت ھونا چاھئے تھی، اسی طرح اس کے بعد کا زمانہ جس ميں مسلمانوں اور جھان اسالم کے حاالت ميں بھی کافی 
م (ص) ان تمام حاالت کے پيش نظر ھر زمانہ کے لئے ايک خاص قسم کی حکومت کو بيان تبديلی آنا تھی تو اگر رسول اکر

(انسائيکلو پيڈيا) بن جاتاجس ميں ھر زمانہ کی “ دائرة المعارف”فرماتے تو پھر فرضی حکومتوں کے سلسلہ ميں ايک عظيم 
لی کی تعداد ھی بھت کم تھی، اور اس حکومت کے لئے تفصيل بيان کی جاتيں ليکن چونکہ اس زمانہ ميں لکھنے پڑھنے وا

سلسلہ ميں عالم افراد اور دانشوران کا ھونا تو دور کی بات ھے تاکہ وه اس سلسلہ ميں تفصيل ديں اور ايک دوسرے سے 
جدا کريں، نہ اس وقت اس موضوع کو بيان کرنے کے امکانات تھے ، اور اگر بيان بھی ھوجاتے تو ان کو محفوظ رکھنا 

  ائج کرنا بھی ممکن نھيں تھا۔ اور ان کو ر
المختصر يہ کہ حکومت کا نقشہ اور اس کی شکل زمان ومکان کے لحاظ سے ھميشہ متغير ھے ، اور انسانی معاشره ميں 
ھميشہ کے لئے ايک خاص حکومت کا نقشہ معين کرنا ممکن نھيں ھے جس کو ھر دور ميں اور ھر جگہ قائم کيا جاسکے 

متغير اور ثانوی احکام ميں سے ھے جو زمان ومکان کے لحاظ سے بدلتے رھتے ھينجن کو حکومت کا نقشہ اسالم کے 
معين کرنا ولی امر مسلمين کے عھده پر ھوتا ھے،اور جب امام معصوم عليہ السالم حاضر ھوں تو وھی ولی ا مر مسلمين 

شمار ھوتا ھے (اسالم کے ان متغير ھيں، اور وه حاضر نہ ھوں تو پھر ان کی جگہ ان کا نائب (خاص) ولی امر مسلمين 
احکام کے مقابل ميں اسالم کے ثابت اور مسلم احکام بھی ھيں جو ھميشہ کے لئے ثابت ھيں جن کو کسی بھی زمانہ ميں اور 

  کسی جگہ پر جاری کيا جاسکتا ھے۔( 
پيش کرنا چاھئے تھا؛ يہ لٰھذا يہ تصور کرنا کہ اسالم کو ھر عالقے اور ھر زمانہ کے لحاظ سے حکومت کا ايک نقشہ 

تصور صحيح نھيں ھے، چونکہ اس طرح کا کام عملی طور پر ممکن بھی نہ تھا لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ اسالم کی طرف سے 
حکومت کے لئے خاص نقشہ پيش نہ کرنا اسالم کا کوئی نقص نھيں ھے بلکہ اگر اسالم کی طرف سے حکومت کے سلسلہ 
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ہ کئے جاتے تو اس وقت يہ کھا جاسکتا تھا کہ اسالم ميں نقص ھے؛ کيونکہ اس صورت ميں ميں کلّی اور عام قواعد پيش ن
نہ تو اسالم نے زمان ومکان کے لحاظ سے حکومت کی کوئی شکل پيش کی ھے اور نہ ھی حکومت کے بارے ميں کوئی 

اديا ھے اور اس کے لئے متغير راستہ بيان کيا ھے ليکن الحمد  اسالم نے حکومت کے نقشہ کے بارے ميں راستہ تو بت
احکام قرار دئے ھيں اور جيسا کہ ھم نے قانون گذاری کے سلسلہ ميں عرض کيا ھے کہ زمان ومکان کے لحاظ سے متغير 
احکام کا معين کرنا ولی امر مسلمين کی ذمہ داری ھوتی ھے،جو اسالمی اصول کی بنا پر اور اس زمانہ کے متغير مصالح 

سلسلہ ميں ماھرين سے صالح ومشوره کے بعد ان کو بيان کرتا ھے ، اور انھيں مسائل ميں سے  کے پيش نظر اور اس
حکومت بھی ھے، (اور جب ولی امر مسلمين ان احکام کو بيان کردے تو پھر) عوام الناس کے لئے ان پر عمل کرنا 

سے نجات عطا کردی ھے، جس ضروری ھے اسالم نے اس راه حل کو پيش کرکے عوام الناس کو سرگردانی اور حيرت 
  کی بنا پر اختالفات اور جھگڑوں کا خاتمہ ھوگيا ھے۔ 

  ۔ حکومت کا عرفی اور دنياوی ھونا اور قوانين اسالم کا ھم عصری ھونا (ايک اعتراض( 4
قارئين کرام ! اس سلسلہ ميں ايک دوسرا اعتراض يہ ھوتاھے کہ اسالم کی طرف سے حکومت کے لئے کوئی خاص نقشہ 

بيان نہ کرنا اس بات کی عالمت ھے کہ حکومتی مسائل عرفی اور دنياوی ھيں جو خود عوام الناس سے متعلق ھيں اور 
سے متاثر “ليبرليزم”اسالم نے اس سلسلہ ميں کوئی اظھار نظر نھيں کيا ھے آج کل کے وه لوگ جو مغربی کلچر خصوصاً 

قريروں اور اپنی گفتگو ميں اس اعتراض کی حمايت کرتے ھيں کہ ھيں اس اعتراض کو ھوا ديتے ھيں اور اپنے مقاالت، ت
حکومتی مسائل دنياوی اور عرفی ھيں جن کا اسالم سے کوئی رابطہ نھيں ھے اور اپنی بات پر شاھد اس چيز کو پيش کرتے

کچھ کھا ھيں کہ اسالم نے نہ تو جمھوری حکومت کے بارے ميں کچھ کھا ھے اور نہ بادشاھی حکومت کے سلسلہ ميں 
ھے، اور نہ ھی دوسری حکومتوں کے بارے ميں کچھ بيان ديا ھے اس سے معلوم ھوتا ھے کہ حکومتی مسائل ايسے نھيں 

ھيں جن کے بارے ميں ھميں يہ اميد نھيں رکھنی چاھئے کہ اس سلسلہ ميں خدا اور پيغمبر کچھ بيان کريں، بلکہ يہ مسائل تو 
  ور خود انھيں کو اس سلسلہ ميں طے کرنا چاھئے۔ دنيا اور عوام الناس سے متعلق ھيں ا

اور آھستہ آھستہ اس سے بھی آگے قدم بڑھاتے ھوئے کھتے ھيں: نہ صرف يہ کہ حکومت کے نقشہ کو خود عوام الناس 
معين کرے بلکہ حکومت کے قوانين بھی خود عوام الناس کو بنانا چاھئے؛ چاھے وه قوانين اسالمی اصول کے خالف ھی 

  ھوں!!  کيوں نہ
ليکن اس وقت ان کے سامنے يہ سوال آتا ھے کہ اگر حکومتی مسائل دنياوی اور عرفی ھيں اور عوام الناس سے متعلق ھيں 

يھاں تک کہ قوانين بھی انھيں کے ذريعہ بنائے جائيں، تو پھر قرآن اور متواتر روايات ميں حکومت سے متعلق بھت سے 
ام قضا، احکام ماليات (ٹيکس) اور احکام جزائی وغيره،يہ وه بند گلی ھے جس سے احکام کيوں بيان ھوئے ھيں؟ مثالً احک

نکلنے کا راستہ نھيں ھے ، اگرچہ انھوں نے اس بند گلی سے نکلنے کے لئے بھت سے راستے اختيار کئے ھيں ليکن ان 
  سب کو اس وقت بيان نھيں کيا جاسکتا۔ 

تی احکام وقوانين جو قرآن وروايات ميں وارد ھوئے ھيں، وه حضرت ان ميں سے بعض لوگوں کا يہ کھنا ھے کہ وه حکوم
رسول اکرم (ص) کے زمانہ سے مخصوص ھيں اور اسی زمانہ کی ضرورت کے مطابق تھے ، اور اسالم نے صرف 

رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں حکومتی مسائل ميں دخالت کی ھے اور کچھ قوانين پيش کئے ھيں ، کيونکہ اس وقت کے 
اپنی ضرورت کے مطابق قوانين بنانے کی صالحيت نھيں رکھتے تھے، لٰھذا اسالم کو ان کی ضرورت کے مطابق کچھ لوگ

قوانين پيش کرنا پڑے، اسی وجہ سے قرآن وروايات ميں حکومت، سياست اورقضاوت سے متعلق احکامات بيان ھوئے ھيں 
انسان نے علم ودانش ميں کافی ترقی کرلی ھے اور خود  جو صرف اسی زمانہ ميں کار آمد تھے، ليکن اس زمانہ ميں جب

اپنی ضرورت کے مطابق قوانين بنانے کی صالحيت رکھتا ھے اور آج کل ماڈرن زمانہ ھے، لٰھذا وه قوانين کار آمد نھيں 
  ھيں اور ان کو ترک کردينا چاھئے!! 

لوں کی طرف سے بيان ھوتی ھيں اور کبھی کبھیقارئين کرام ! اس طرح کی باتيں بھت سے اسالم کا جھوٹا دعوٰی کرنے وا
تو صاف کھتے ھيں کہ احکام اسالم (منجملہ اسالم کے اجتماعی احکام) رسول اسالم (ص) کے زمانہ سے مخصوص تھے، 

اور آج ھمارے زمانہ ميں کار آمد نھيں ھيں، بلکہ اصالً اس زمانہ کے لئے نازل (بھی) نھيں ھوئے ھيں، اور کبھی کبھی 
مذکوره نظريہ کو پشت پرده بيان کرتے ھيں چونکہ اتنی ھمت نھيں کرتے کہ واضح طور پر اسالم کے تمام اجتماعی اپنے 

پر “ چور کے ھاتہ کاٹنے والے حکم”احکام پر اعتراضات نھيں کرسکتے ، اور اسالم کے بعض سزائی احکام منجملہ 
  اعتراض کرتے ھيں۔ 
چوری کرنے اور لوگوں کے مال ميں خيانت کرنے سے روک تھام “ کا حکم چور کے ھاتہ کاٹنے”چنانچہ کھتے ھيں کہ 
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اور معاشره ميں مالی امن وامان کو برقرارکرنے کے لئے تھا ليکن اب اگر ھمارے پاس اس طرح کے جرائم سے روک تھام
يں چور کے ھاتہ کاٹ کے لئے اس سے بھتر طريقے موجود ھوں تو پھر انھيں کو کام ميں اليا جائے، نہ يہ کہ ھر زمانہ م

دئے جائيں اسالمی قوانين کا مقصود معاشره ميں امن برقرار رکھنا ھے اور اس زمانہ ميں اس سے بھتر اور کوئی طريقہ 
کار نھيں تھا کہ چور کے ھاتہ کاٹ دئے جائيں ليکن آج کل اس سے بھتر طريقے موجود ھيں تاکہ اس طرح کے جرائم سے 

د اور شدت پسندی بھی نھيں ھے اور ان کی انسانی شرافت بھی داغدار نھيں ھوتی کيونکہ روک تھام ھوسکے، جن ميں تشد
چور کے ھاتہ کاٹ دينا تشدد اور وحشيانہ عمل ھونے کے عالوه انسانی شرافت سے بھی ھم آھنگ نھيں ھے جس کو ترک 

جاتا ھے، آج اجتماعی مسائل بالکل  کردينا چاھئے آج کل ھم اس زمانہ ميں زندگی بسر کرتے ھيں جس کو ماڈرن زمانہ کھا
بدل گئے ھيں، اور چونکہ آج کل کے جديد حاالت پيغمبر اکرم ( (ص)) اور ائمہ معصومين (عليھم السالم) کے زمانہ سے 

  بالکل الگ ھيں لٰھذا اسالمی قوانين کو جاری نھيں کيا جاسکتا۔ 
ں نے يہ کھا کہ اسالم نے حکومت کے لئے کوئی نقشہ قارئين کرام ! آپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ پھلے توان لوگو

پيش نھيں کيا، اور اس سلسلہ ميں خود عوام الناس کو اختيار ھے اور جب حکومتی مسائل عوام الناس پر چھوڑ دئے تو اس 
د عوام سے يہ نتيجہ نکاال کہ جن موارد ميں اسالم کے مشخص اور معين قوانين نھيں ھيں تو ان قوانين کو معين کرنا خو

الناس کے عھده پر ھے اس کے بعد اس سے آگے قدم بڑھايا اور کھا : يھاں تک کہ جن موارد ميں اسالمی قوانين موجود بھی
ھيں تو ان اسالمی قوانين کو نسخ بھی کيا جاسکتا ھے اور ان کو بدال جاسکتا ھے! بے شک اس صورت ميں تواسالم کا جلد 

  ھی فاتحہ دياجائے گا۔ 

  ه اعتراض کا جواب، اور اسالم کے متغير اور ثابت احکام کی نسبت ۔ مذکور5
ھم نے مختصر طور پر يہ عرض کيا کہ اسالم کے ثابت اور غير قابل تبديل احکام کے عالوه متغير احکام بھی ھيں کيونکہ 

الت کے تابع ھے ، اسالم کے احکام واقعی مصالح ومفاسد کے تحت ھيں ، اور انسان کی زندگی بعض امور ميں متغير حا
البتہ وه متغير حاالت بھی واقعی مصالح ومفاسد کے لحاظ سے متغير ھيں اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ حکومت بھی 
ثانوی اور متغير احکام رکھتی ھے اور ھر زمانہ ميں اس کی شکل وصورت کا معين کرنا نيز اس کے لئے مناسب قوانين 

  می اصول کے تحت اور اسالمی ارشادات کے مطابق اپنے وظيفہ پر عمل کرتا ھے۔ بنانا ولی فقيہ کا کام ھے جو اسال
قارئين کرام ! توجہ رھے کہ اسالم کے متغير اور ثابت احکام ميں امتياز پيدا کرنا اوران ميں تميز کرنا فقھاء اور مجتھدين کا 

ر اکرم (ص) اور ائمہ معصومين عليھم السالم کی کام ھے کيونکہ وه اسالمی منابع ومآخذ کی روح يعنی قرآن،سنت، اورپيغمب
سيرت کا علم رکھتے ھيں لٰھذا اسالم کے متغير اور ثابت احکام ميں تميز کرسکتے ھيں، اور ان ميں سے ھر ايک کے 

  صفات کو معين کرسکتے ھيں۔ 
ی اسالم کے تمام احکام کو صرف يہ کھہ دينا کہ اسالم ميں متغير احکام پائے جاتے ھيں اس کا مطلب يہ نھيں ھے کہ کوئ

متغير کھہ دے کيونکہ اگر اسالم کے تمام قوانين متغير ھوں تو پھر اسالم ميں کيا باقی بچے گا؟ اور اس صورت ميں ھم کس 
اسالم کا دفاع کرنا چاھتے ھيں؟ اگر تمام اسالمی قوانين اور احکام متغير ھوں اور اسالم کا کوئی بھی قانون يا حکم ثابت اور 

م نہ ھو تو پھر ھم نے کيوں انقالب برپا کيا، اور اسالم کے احکام جاری ھونے کے خواھشمند ھيں، اس کی وجہ سے مسل
" (اصالح) اور تبديلی کے ذريعہ Rwformeالکھوں افراد شھيد ھوئے خود شاه (محمد رضا) کے زماه ميں ايک ريفارم "

عوام الناس کے لئے قوانين بنانے کا راستہ ھموار ھوجاتا ، اگر يہ عوام الناس کی مانگ کو پورا کيا جاسکتا تھا،تاکہ خود 
وھی اسالم ھے جس کے قوانين عوام الناس کی رائے سے بدل جاتے ھيں تو پھر ھم نے بے فائده انقالب برپا کيا، بھتر تھا 

ارے يہ نقصانات نہ کے تابع ھوجاتے، جس کی بنا پر معاشره کے منافع کو حاصل کرتے، اور پھر ھم“ ملی گرا”کہ ھم 
ھوتے!! جيسا کہ ملی گرا مشوره ديتے اسی کو جاری کرتے اور ليبرل ڈيموکريسی کے تحت آرام کے ساتھ ووٹنگ کرتے 

اور پھر اپنے منتخب شده ممبران کو شاه کے پارليمنٹ ميں بھيجتے، اور وه عوام الناس کی خواھش کے مطابق غير عوامی 
  قوانين تبديل کرتے!! 

سے متاثر ھيں جو بعض ان اخباروں ميں “ تئوريسين”رام ! يہ ان لوگو ں کی باتوں کا کا خالصہ ھے جو بيرونی قارئين ک
  بيان ھوتے ھيں جو مسلمانوں کے بيت المال سے چلتے ھيں!! 

اسی طرح کے بعض لوگ ناجائز فائده اٹھاتے ھيں اور ان جوانوں کو جنھوں نے ابھی تک اسالم کے اجتماعی مسائل کا 
مطالعہ نھيں کيا ھے اور کافی مقدار ميں علم نھيں رکھتے ان کو تحت تاثير قرار ديتے ھيں، مثال کے طور پر کھتے ھيں : 
اسالمی حکومت صرف ايک ادعای ھے جس کی کوئی حقيقت نھيں ھے، کيونکہ اسالم نے نہ جمھوريت کے بارے ميں کچھ

  چھ بيان ديا ھے۔ کھا ھے اور نہ ھی قدرتوں ميں جدائی کے بارے ميں ک
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اور جب اسالم نے اس سلسلہ ميں کچھ (بھی) بيان نھيں کيا ھے تو معلوم ھوتا ھے کہ اسالم نے حکومت کے سلسلہ ميں 
  کوئی نقشہ پيش نھيں کيا بلکہ حکومتی امور خود عوام الناس کے سپرد کردئے گئے ھيں۔ 

اعتقاد رکھتے ھيں، احکام اسالمی کو کھيل سمجھنے والے  يھاں پر ھمارے مخاطب وه لوگ ھيں جو خدا، اسالم اور قرآن پر
افرادنھيں، کيونکہ ان کے سلسلہ ميں گفتگو کرنا بے کار ھے ھم ان لوگوں سے مخاطب ھيں جو خدا کے وجود کا اقرار 
ف کرتے ھيں اور عقيده رکھتے ھيں کہ خدا نے پيغمبر کو ھماری ھدايت کے لئے بھيجا ھے، نيز قرآن مجيد اس کی طر

سے نازل ھوا ھے؛ (ھم ان سے يہ عرض کرتے ھيں کھ) قرآن مجيد صاف طور پر ايسے احکام اور قوانين کا ذکر کرتا ھے
جو ھميشہ ثابت اور غير قابل تبديلی ھيں اور قابل استثناء بھی نھيں ھيں، اس کے عالوه قرآن مجيد نے بار بار اس بات پر 

وئی خدشہ وارد نھيں کرنا چاھئے ان ھی ميں سے اسالم کے قضائی احکام ھيں زور دياھے کہ ان احکام ميں کسی طرح کا ک
اگرچہ بعض مسائل ضروری اور واجب ھيں ليکن ان کو عام معمولی طريقہ سے قرآن مجيد ميں ذکر کيا گيا ھے، ليکن 

يں اس قدر تاکيد کی بعض مسائل منجملہ احکام قضاوت (اسالمی قوانين کے احکام وقوانين کے مطابق) ھيں جن کے بارے م
گئی ھے اور ان کو اس شديد انداز ميں بيان کيا گيا کہ اگر انسان ان کی خالف ورزی کرنا چاھے تو اس کا بدن لرز جاتا ھے 

  جيسا کہ خداوندعالم اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ھے کہ خدا کے حکم کے مطابق حکم فرمائيں: 
  ) 2بِاْلَحقِّ لِتَْحُکَم بَْيَن النَّاِس بَِما ٔاََراَک هللاُ )( ( ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک اْلِکتَابَ 

  “ ھم نے آپ کی طرف يہ بر حق کتاب نازل کی ھے کہ لوگوں کے درميان اس کے مطابق فيصلہ کريں ” 
  دوسری جگہ رسول خدا (ص) کے فيصلوں کے سامنے تسليم ھونے اور اس کی اطاعت کے بارے ميں فرماتا ھے: 

ا قََضْيَت ( فاَلَوَ  ُموَک فِيَما َشَجَر بَْينَھْم ثُمَّ الَيَِجُدوا فِی ٔاَنفُِسھْم َحَرًجا ِممَّ ی يَُحکِّ   ( 3َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما )(َربَِّک الَيُْؤِمنُوَن َحتّٰ
 پس آپ کے پروردگار کی قسم کہ يہ ھرگز صاحب ايمان نہ بن سکيں گے جب تک آپ کو اپنے اختالفات ميں َحکم نہ” 

بنائيں گے اور پھر جب آپ فيصلہ کرديں تو اپنے دل ميں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کريں اور آپ کے فيصلہ کے 
  “ سامنے سراپا تسليم ھوجائيں۔

قارئين کرام ! جيسا کہ آپ حضرات نے مالحظہ کيا کہ خداوندعالم نے ( فاَلََوَربِّک ) سے قسم کھاکر (جو بھت بڑی قسم ھے)
وں کو مومن شمار کيا ھے جو اپنے اختالفات اور جھگڑوں ميں(جو معموالً مالی امور ميں اور کبھی جان صرف ان لوگ

وناموس کے سلسلے ميں ھوتے ھيں) صرف پيغمبر اکرم (ص) کی طرف رجوع کريں ليکن اگر اپنے اختالفات کو دور 
يصلہ کی درخواست نہ کی، يا اگر کرنے کے لئے پيغمبرا کرم (ص) کی خدمت ميں نہ گئے اور آنحضرت (ص) سے ف

پيغمبر اکرم (ص) نے ان کے درميان فيصلہ فرماديا چاھے کسی کے نقصان ميں ھو يا فائده ميں، او ر وه دل وجان سے 
پيغمبر کے فيصلہ پر راضی نہ ھوئے اور ان کے دل رنجيده رھے ، تو اس صورت ميں وه مومن نہ رھيں گے لٰھذامومنين 

کو قضاوت اور فيصلوں کے لئے منتخب کرنا چاھئے اور جس وقت وه فيصلہ فرماديں تو چاھے ان کو بھی آنحضرت (ص) 
کے فائده ميں ھو يا نقصان ميں، تو ان کو اپنے دل ميں ناراضگی اور رنجيدگی کا احساس تک نہ ھونے پائے، اور مکمل 

ا کا رسول مانتے ھيں ليکن ان کے طريقہ سے رسول خدا (ص) کے فيصلہ پر راضی رھيں جو لوگ آنحضرت (ص) کو خد
فيصلوں کو نھيں مانتے وه لوگ جھوٹے اور منافق ھيں؛ يہ کيسے ممکن ھوسکتا ھے کہ رسول کی رسالت کا اقرار کرتے 

  ھوں ليکن اس کے فيصلوں کو نہ مانيں؟! 
لوگوں کو فاسق، کافر قرآن مجيد ميں دوسرے مقامات پر چند مسلسل آيتوں ميں خدا کے حکم کے عالوه قضاوت کرنے والے

  اور ظالم کھا گيا ھے: 
  ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 

  ) 4( َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ھْم اْلَکافُِرون ) (
  “ اور جو شخص بھی ھمارے نازل کئے ھوئے قانون کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا اس کا شمار کافروں ميں ھوگا۔”

  ) 5لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ھْم الظَّالُِموَن ) (( َوَمْن 
  “ اور جو شخص بھی ھمارے نازل کئے ھوئے قانون کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا اس کا شمار ظالموں ميں ھوگا۔”

  ( 6( َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ھْم اْلفَاِسقُوَن )(
  “ ر جو شخص بھی ھمارے نازل کئے ھوئے قانون کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا اس کا شمار فاسقوں ميں ھوگا۔او”

کيا کوئی شخص قرآن مجيد کی ان آيات کو اس انداز اور اس لحن ميں مالحظہ کرنے کے بعد (بھی) يہ احتمال دے سکتا ھے
اور زياده سے زياده آپ کے بيس سال بعد تک کے کہ اسالمی قضاوت کے احکام صرف رسول اکرم (ص) کے زمانہ تک 

لئے ھيں، اور جب اسالمی عالقوں ميں ايران، مصراور دوسرے عالقے شامل ھوگئے تو اسالم کے يہ قضائی احکام کار آمد
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نھيں رھے اور قضاوت کے احکام لوگوں پر چھوڑ دئے گئے ھيں؟ کيا ھر وه شخص جو ان آيات اور اسی طرح کی دوسری 
و مالحظہ کرنے کے بعد يھی نتيجہ اور فيصلہ کرے گا؟! يا نہ اس کا فيصلہ يہ ھوگا کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی آيات ک

  حالت ميں خدا وندعالم کے احکام کو پاؤں سے روندھا نھيں جاسکتا؟ 
م سمجھے تو ان بے شک ھر وه صاحب عقل اور انصاف پسند انسان جو خدا پر ايمان رکھتا ھو اور ان آيات کو خدا کا کال

آيات کے لب ولھجے کو ديکہ کر يہ يقين نھيں کرسکتا کہ يہ مذکوره آيات صرف رسول اکرم (ص) کے زمانہ اور زياده سے
زياده آنحضرت کے بيس سال بعد تک کے لئے ھيں؛ بلکھ(ان آيات کے لب ولھجے کو ديکہ کر) اس کو يقين ھوجائے گا کہ 

ھونا چاھئے، اور ھميشہ احکام خدا کو اپنے اعمال کے لئے نمونہ عمل قرار دينا  تاقيامت ان آيات کے مضمون پر عمل
  چاھئے، اور ان کی خالف ورزی نھيں کرنا چاھئے: 

  ) 7( َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد هللاِ فَٔاُْولَئَِک ھْم الظَّالُِموَن ) (
  “ ۔اور جو حدود اٰلھی سے تجاوز کرے گا اس کا شمار ظالمين ميں سے ھوگا” 

اس کے عالوه اگر بعض آيات کا مضمون کسی قدر واضح اور روشن نہ ھوتا تو اس ميں کچھ شبہ ھوسکتا تھا، علماء او 
رمجتھدين کا وظيفہ ھے کہ يہ معين کريں کہ يہ آيات کسی خاص زمانہ سے مخصوص ھيں يا زمانہ کے لحاظ سے مطلق 

مخصوص ھيں يا ان آيات ميں دوسرے تمام لوگ بھی شامل ھيں؟ ھيں اور کيا کسی خاص قوم( جزيرة العرب کی عوام) سے 
بھر حال دشمن؛ احکام اسالمی اور قوانين اسالمی کو برداشت کرنے سے شانے خالی کرتے ھيں اور اپنی خواھش نفسانی 

کے  نيز شيطانی ھواو ھوس کے تحت نيز جوان نسل کو گمراه اور منحرف کرنے کے لئے يہ دعوٰی کرتے ھيں کہ اسالم
اجتماعی اور سياسی احکام رسول اکرم (ص) کے زمانہ سے مخصوص ھيں اور اس کے بعد کار آمد نھيں ھيں، اگرچہ ھم 

کا عنوان ديا ھے ليکن اسالم کا نام صرف ايک دکھاوٹی پھلو ھے ، اور عوام الناس“ جمھوری اسالمی”نے اپنی حکومت کو 
پر عمل کرسکتے ھيں؛ چاھے وه قوانين سو فی صد خداوند عالم کے حکم  جو قانون بھی بنانا چاھيں بناسکتے ھيں،اور اس

کے مخالف ھوں!! افسوس کہ بعض لوگ اپنے مقاالت اور تقريروں ميں اسی طرح کا نظريہ پيش کرتے ھيں، جبکہ ان سے 
  اس کے عالوه کی اميد بھی نھيں ھے۔ 

  ۔ انسانی، تمام مسائل ميں احکام اٰلھی کی وسعت 6
رام ! يہ بات واضح ھوچکی ھے کہ اسالم کی طرف حکومت کے لئے کوئی خاص نقشہ پيش نہ کرنے کے يہ معنی قارئين ک

) خود عوام الناس 8نھيں ھيں کہ حکومت اور حکومتی قوانين : عدليہ ، قانون گذاری اور اجرائے احکام سے متعلق قوانين (
ی نظريہ نہ رکھتا ھو؛ بلکہ خداوندعالم نے انسان کے ذاتی اورکے سپرد کردئے جائيں اور خداوندعالم ان کے بارے ميں کوئ

اجتماعی مسائل ميں اسی طرح حکومت و سياست کے بارے ميں دستور العمل بيان کيا ھے، اور ھميں کوئی ايک ايسا مورد 
  نھيں ملے گا جس ميں خدا وندعالم کا حکم شامل نہ ھوتا ھو۔ 

ں اور جو احکام ھم پر الگو ھوتے ھيں ان ميں سے بعض احکام وجوبی اور وضاحت ھم جو کچھ بھی کام انجام ديتے ھي
الزامی ھوتے ھيں جن پر عمل کرنا ضروری ھوتا ھے ان کے مقابلہ ميں بعض احکام حرام ھوتے ھيں جن کا ترک کرنا 

پر غير الزامی واجب ھوتا ھے، ان اوامر ونواھی والے الزامی احکام کے عالوه دوسرے احکام جائز ھوتے ھيں او ران 
احکام جاری ھوتے ھيں، غير الزامی احکام يہ ھيں: مستحب، مکروه اور مباح پس ھمارے تمام کام انھيں پانچوں قسم ميں 
  سے ھوتے ھيں چاھے وه واجب ھوں يا حرام، مستحب ھوں يا مکروه اور مباح، اور يہ تمام خداوندعالم کے احکام ھيں۔ 

کام حرام يا واجب يا مستحب يا مکروه نہ ھو تو وه کام انسان کے لئے آزاد ھے جس کو  اس بنا پر اگر کسی مقام پر کوئی
کھا جاتا ھے؛ مباح بھی خداوندعالم کے احکام ميں سے “ مباح”روايات ميں مطلق اور فقھاء ومجتھدين کی اصطالح ميں 

کوئی چيز ايسی نھيں ھے جس پر حکم خدا ايک حکم ھے لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل ميں 
شامل نہ ھو،کيونکہ ھر مسئلہ يا ھر موضوع پر احکام خمسہ (واجب ، حرام، مستحب، مکروه اور مباح) ميں سے کوئی نہ 

کوئی حکم ضرور شامل ھوگا البتہ حقوق اور سياست کے لحاظ سے مستحب اور مکروه صرف اخالقی پھلو رکھتا ھے اور 
ی مسائل ميں بيان نھيں ھوتا اور مسائل حقوقی يا واجب ھيں جن کی رعايت ھونا چاھئے يا حرام جن کو ترک ان کا ذکر حقوق

  کيا جائے يا مباح ھيں (چاھے عمل کرے يا نہ کرے۔( 
آخر ميں يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ اگر ھم نے مان ليا کہ اسالم نے حکومت کے سلسلہ ميں نظريہ پيش کيا ھے،اور وه 

اقتدار ميں مرکزيت رکھتا ھے اس کے لئے خاص شرائط وصفات معين کئے ھيں ، جس کے نتيجہ ميں جو شخص جو 
شخص ان صفات کا حامل ھوگا وھی شريعت اسالم کی طرف سے معاشره کی رھبری کے لئے حکومت کے لئے منصوب 

يں اور ان ميں شريعت اسالم نے کوئی ھوگا؛ تو کيا جن مسائل ميں اسالم نے بيان نھيں ديا ھے وه عوام الناس کے حوالے ھ
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تصميم گيری نھيں کی ھے اور اس سلسلہ ميں ان کو طے کرنے کے لئے عوام الناس کی سمجھ بو جہ اور ان کے درميان 
موجود عرف کے مطابق عمل کيا جائے؟ يھاں پر ، حتٰی وه افراد جو اسالمی اور فقھی بحثوں سے کسی حد تک آشنائی 

ی ايسے گول مٹول الفاظ استعمال کرتے ھيں جن سے دوسرے ناجائز فائده اٹھاتے ھيں،مثال کے طور رکھتے ھيں کبھی کبھ
پر کھتے ھيں: ھم اپنی زندگی کے بعض مسائل کو دين اسالم سے اخذ کريں اور ان کے سلسلہ ميں قرآن مجيد، روايات اور 

ملی سيرت کی طرف رجوع کريں؛ ليکن ان کے عالوه زياده سے زياه پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ اطھار عليھم السالم کی ع
اپنی عقل کے مطابق عمل کريں در حقيقت ھم اپنی صحيح زندگی کی راه کو معين کرنے کے لئے دو منابع رکھتے ھيں: 
ايک قرآن مجيد ، دوسرے عقل اس طرح کے مسامحہ آميز (ذو معنی ) الفاظ وه حضرات استعمال کرتے ھيں جو صاحب 

عاً متدين ھيں، اور چونکہ اس طرح کی باتيں باعث لغزش و گمراھی ھوتی ھيں لٰھذا ان کو رّد کرنا ضروری نظر اور واق
  سمجھتے ھيں۔ 

  اس نکتہ پر توجہ کرنا ضروری ھے کہ حکم شرعی اور حکم اٰلھی کے لئے کم سے کم دو اصطالح موجود ھيں: 
وه حکم ھے جو قرآن مجيد اور سنت نبوی سے حاصل کيا جاتا  ۔ حکم شرعی کی پھلی اصطالح : (يا حکم تعبدی اور اٰلھی)1

ھے، وه قرآن اور معتبر احاديث ميں ذکر ھوئے ھيں اس اصطالح کے مطابق وه حکم جو دوسرے طريقہ سے حاصل ھو 
 کھا جاتا ھے لٰھذا اگر کسی حکم کو“ حکم عقل”جيسے عقل کے ذريعہ تو اس کو شرعی حکم نھيں کھا جاتا، بلکہ اس کو 

عقل مستقل طور پر حاصل کرلے ، اور اس سلسلہ ميں شريعت مقدس کی طرف سے بھی حکم وارد ھوا ھو، تو اس (شرعی 
  حکم) کو ارشادی کھا جاتا ھے جس ميں حکم شرعی اور تعبدی نھيں ھوتا۔ 

ات کو وضاحت ھماری عقل دوسری چيزوں سے قطع نظر بعض چيزوں کو سمجھتی ھے مثالً ھر صاحب عقل انسان اس ب
آسانی سے سمجھ ليتا ھے کہ عدالت اچھی چيز ھے اور ظلم بری چيز ھے؛ اور کوئی بھی صاحب عقل، عقل کے اس حکم 
ميں شک نھيں کرتا اس وقت جب قرآن مجيد کی آيت ميں عدل کے بارے ميں حکم ھوتا ھے تو فقھاء کی اصطالح ميں اس 

ل کے اس حکم پر ھدايت کرتی ھے جو ھماری عقل نے الگ سے کھا جاتا ھے ؛ يعنی يہ آيت صرف عق“ ارشادی”حکم کو 
  سمجھ ليا ھے۔ 

حکم شرعی ميں اس اصطالح کا فقھاء کے يھاں استعمال ھونا بعض لوگوں کے منحرف ھونے کاسبب بنا ھے اور خيال کيا 
يں ھمارے لئے حکم جانے لگا کہ ھم اپنی زندگی کے تمام مسائل ميں شرعی حکم کے محتاج نھيں ھيں بلکہ بعض مسائل م

عقل کافی ھے اور پھر ان ميں خدا وند عالم کی کوئی حکومت نھيں ھوگی،کيونکہ خداوندعالم کی حاکميت ان احکام ميں 
ھوتی ھے جو قرآن مجيد اور سنت پيغمبر ميں نازل ھوئے ھيں، اور اگر کسی سلسلہ ميں خدا کا کوئی حکم نہ ھو تو وھاں 

ھيں رکھا ھے بلکہ اس کو عقل کے سپرد کرديا ھے پس ھماری زندگی کے امور دو حصوں پھر خدا نے اپنی حاکميت کو ن
ميں تقسيم ھوتے ھيں: بعض ميں خدائی سلطنت ھے اور دوسرے حصہ ميں ھماری عقل حاکم ھے اس کے معنٰی يہ ھيں کہ 

کرنا چاھئے بلکہ جس جگہ خدا  خدا وندعالم تمام مقامات پر حکومت نھيں رکھتا، ھميں ھر جگہ خدا کے حکم کو تالش نھيں
  کا حکم نہ ھو اس کو ھمارے حوالے کرديا ھے تاکہ ھم اپنی عقل کے ذريعہ اس کا حکم حاصل کرليں۔ 

قارئين کرام ! جيسا کہ آپ نے مالحظہ فرمايا کہ فقھاء کے يھاں پھلی اصطالح ميں حکم شرعی ميں مسامحہ آميز تعبير 
حکم شرعی اس حکم تعبدی کو کھا جاتا ھے جو قرآن وسنت ميں ذکر ھوا ھو، اس استعمال کی گئی ھے، (جس کی بنا پر 

کے مقابلہ ميں عقل کے قطعی اور يقينی حکم کو قرار ديتے ھينجس کے سلسلہ ميں شارع مقدس نے کوئی تعبد نھيں رکھا 
اس سلسلہ ميں  ھے، اور ھماری عقل اس حکم کو حاصل کرنے ميں شريعت کی پابند نھيں ھے، اور شريعت نے صرف

ارشادی حکم کو پيش کيا ھے) جس سے بعض لوگوں نے غلط نتيجہ نکاال ھے اور يہ اعتقاد کرليا کہ ھماری زندگی کا ايک 
  حصہ خداوندعالم کی حاکميت اور سلطنت سے باھر ھے اور اس سلسلہ ميں قوانين کو مرتب کرنا عقل کی ذمہ داری ھے۔ 

ھے کہ وه احکام جو خداوند عالم کے اراده تشريعی سے متعلق ھو ں؛ يعنی ھر وه ۔ حکم شرعی کی دوسری اصطالح: يہ 2
کام جو خداوندعالم ھم سے چاھتا ھے چاھے الزامی صورت ميں ھو يا مباح کی صورت ميں ھو پس جو کچھ خداوندعالم ھم 

کے ذريعہ ثابت ھوں اور سے چاھے کہ ھم اسے انجام ديں تو وه حکم خدا ھے؛ چاھے وه قرآن وسنت اور تعبدی دالئل 
چاھے عقل کے ذريعہ ثابت ھوں اس بنا پر خود عقل بھی حکم خدا کی پھچان کے طريقوں ميں سے ايک طريقہ ھے لٰھذا ھم 
اس کی اطاعت کرتے ھيں اور اس کی پيروی کرتے ھيں کيونکہ عقل خداوندعالم کے تشريعی اراده کی عکاسی کرتی ھے، 

م وھی چيز ھے جس کو خداوندعالم نے ھم سے چاھا ھے اگر فقھی کتابوں ميں بيان ھوا ھے کہ لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ يہ حک
قرآن مجيد، سنت نبوی کے عالوه بھی احکام شرعی کو ثابت کرنے کے لئے ايک دوسری چيز بھی ھے جس کو عقل کھا 

ميں سے ايک طريقہ ھے، اور عقل جاتا ھے تو اس کے معنی يہ ھيں کہ عقل بھی خدا کے احکام کو پھچاننے والے طريقوں
بھی قرآن وسنت کی طرح حکم خدا کو کشف کرسکتی ھے اور حکم خدا صرف قرآن وسنت ميں منحصر نھيں ھے بلکہ 
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احکام خدا وه ھيں جس پر خدا کا اراده تشريعی متعلق ھو جو قرآن سنت اور عقل کے ذريعہ کشف ھوتا ھے۔ قارئين کرام ! 
يش نظر انسان کے تمام کام چاھے وه انفرادی ھوں يا اجتماعی، چاھے حقوقی ھوں يا جزائی يا اس اصطالح اور معنی کے پ

اندرونی ھو يا بيرونی اور بين االقوامی تمام پر حکم شرعی اور حکم خدا شامل ھے؛ چاھے حکم خدا قرآن وسنت کے ذريعہ 
قدر واضح ، روشن اور يقينی ھو کہ جس پر ھميں اثبات ھو يا عقلی طريقہ پر ثابت ھو البتہ توجہ رھے کہ عقلی حکم اس 

  اطمينان ھوجائے کہ جو کچھ عقلی دليل کے ذريعہ ثابت ھوا ھے وه خداوندعالم کے تشريعی اراده سے متعلق ھے۔ 
  

  حوالے:

  ( مشروطيت اس شاھی حکومت کو کھتے ھيں جس ميں قوانين کے تحت کام کيا جائے (مترجم( 1)
   1٠5)سوره نساء آيت 2(
   65) سوره نساء آيت 3(
   44) سوره مائده آيت 4)
   45) سوره مائده آيت 5)
   47) سوره مائده آيت 6(
   22٩) سوره بقره آيت 7(
  ) جن کو ھم فلسفہ سياست کی تھيوريوں ميں بيان کريں گے 8(

  چونتيسواں جلسہ

   اسالمی احکام کی عظمت اوراس کی دوسرے نظام پر برتری

  م سے اسالمی ثابت احکام کی نسبت ۔حکومت اورمتغير احکا1
جيسا کہ ھم گذشتہ جلسہ ميں عرض کرچکے ھيں بعض دوسری فکر رکھنے والے لوگ اخباروں اور اپنی تقريروں ميں يہ 
بيان کرتے ھيں کہ وه احکام اور قوانين جن کو معاشره کی ضرورت ھوتی ھے ان کو پارليمنٹ ميں طے ھونا چاھئے، اور 

سنت ميں بيان شده قوانين پر اکتفاء کرنا چاھيں تو کسی بھی صورت ميں معاشره کی ضرورت پوری اگر ھم صرف قرآن و 
نھيں ھوگی حاالنکہ ھمارے جمھوری اسالمی نظام ميں (جيسا کہ دوسرے ڈيموکريٹک ممالک ميں ھوتا ھے) ممبر آف 

کا نام دينے ، اور “ سالمی حکومتا”پارليمنٹ کے ذريعہ قوانين بنائے جاتے ھيں،تو پھر ھميں اپنی اس حکومت کو 
کھنے کی کيا پڑی ھے ؟ اس بات ميں کوئی شک نھيں ھے کہ ھر ملک “ اسالمی قوانين”پارليمنٹ ميں مصوب قوانين کو 

ميں عوام الناس کے ذريعہ منتخب ممبر آف پارليمنٹ اسی ملک کی ثقافت کے لحاظ سے قوانين بناتے ھيں اور قوانين کو 
معاشره کے اقدار کا احترام کرتے ھيں ليکن چونکہ ھمارے ملک کے عوام الناس مسلمان ھيں اور  طے کرنے ميں ھی اس

اس ميں خاص ثقافت کا رواج ھے ، ممبر آف پارليمنٹ اسالمی اور دينی ثقافت کا کم وبيش لحاظ کرتے ھيں ليکن بھر حال 
ں موجود ھے لٰھذا ھم کو اپنی حکومت کو ھمارے ملک ميں قانون گذاری کا وھی طريقہ ھے جو ڈيموکريٹک ممالک مي
  اسالمی حکومت کھنے اور اسالمی قوانين نافذ کرنے کی کيا ضرورت ھے؟ 

  قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ اس اعتراض کا جواب يہ ھے کہ اسالمی احکام کی دو قسميں ھيں: 
  ل جاتے ھيں۔ ۔متغير احکام، جو حاالت کے متغير ھونے سے بد2۔ ثابت احکام۔ 1

ليکن انسانی معاشره کے حاالت بدلنے سے اسالمی ثابت احکام ميں کوئی تبديلی نھيں ھوتی اور ان کی شکل صورت ميں 
کسی بھی وقت کوئی تبديلی نھيں ھوتی بلکہ ثابت رھتے ھيں، اور ھر زمانہ اور ھر حال ميں ان پر عمل کرنا ضروری ھے 

قت اسالم ثابت احکام کی رعايت نہ کی جائے اور قوانين اسالم کے خالف قوانين اب اگر ملکی قوانين کو مصوب کرتے و
بنائے جائيں تو وه قوانين غير اسالمی ھوں گے؛ چاھے تمام ھی ممبر آف پارليمنٹ متفق طور پر ان قوانين کو طے کريں، 

ھيں کھا جاسکتا جيسا کہ ھمارے اور اسالم کے مخالف قوانين کی کوئی شرعی حيثيت نھيں ھے ، بلکہ اس کو قانون ھی ن
ملکی بنيادی قانون ميں موجود ھے کہ اسالمی ملک کے تمام قوانين؛ اسالمی اصول کے عين مطابق ھونا ضروری ھے يھاں

  تک کہ اگر کوئی قانون؛ شرعی ادلہ کے عموم اور اطالق کے خالف ھوگا تو اس کی کوئی قانونی حيثيت نہ ھوگی 
بت احکام جو قرآن کريم اور روايات متواتر اورمعتبر روايات ميں ثابت احکام کے عنوان سے بيان اس بنا پر، وه اسالمی ثا

کئے گئے ھيں ان کی رعايت کرنا ضروری ھے اور ان ميں کسی بھی طرح کا کوئی نسخ اور تبديلی نہ ھو اس کے مقابل 
ل ھيں البتہ ان کو معين کرنا علماء اور مجتھدين ميں بعض وه متغير احکام ھيں جو حاالت اور عالقہ کے لحاظ سے قابل تبدي
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  کا کام ھے۔ 
کے عنوان سے جانا جاتا ھے جو قانون گذاری اداروں ميں “ قوانين موضوعہ”اگرچہ متغير احکام کو آج کل کے زمانہ ميں 

جن کو معين  تصويب ھوتے ھيں،ليکن اسالمی ثقافت ميں اور فقھی اصطالحات ميں متغير احکام وھی سلطنتی احکام ھيں
کرنا ولی فقيہ کے دائره اختيار ميں ھے اور ولی فقيہ ھی معاشره کے مختلف حاالت کے لحاظ سے ان کو معين کرے اور ان
کو نافذ کرے ، اور کم سے کم مصوب شده قوانين کو جاری کرنے کے لئے ولی فقيہ کی تائيد ضروری ھے البتہ کبھی ولی 

رات کو معين اور مصوب کرتا ھے، اور کبھی اپنے ان مشاورين کے ذريعہ جو مد نظر فقيہ بطور مستقيم قوانين اور مقر
مسائل ميں کافی مھارت اور تجربہ رکھتے ھيں ان کے ذريعہ قوانين مصوب کرتا ھے، اور ضروری بحث وگفتگو کے بعد 

زت اور اس کی موافقت پر ھوتا قوانين طے پاتے ھيں بھر حال موضوعہ قوانين ومقررات کا اعتبار ولی امر مسلمين کی اجا
  ھے ، ورنہ تو اس کا کوئی اعتبار نھيں ھوتا۔ 

قارئين کرام ! اس بات پر توجہ رھے کہ ولی امر مسلمين اور دوسرے قانون گذار اداروں کو اس بات کا ذره بھی حق نھيں 
کوئی متغير قانون بنائيں دوسرے ھے کہ وه اسالمی اصول قواعد اور اسالمی اقدار کو مد نظر رکھے بغير اپنی مرضی سے 

الفاظ ميں يوں سمجھئے کہ قوانين موضوعہ اور متغير قوانين کو بھی اسالمی اصول اور اسالمی ثابت اور کلی احکام کے 
تحت ولی فقيہ اور فقھی مسائل کے ماھرين(جو اس سلسلہ ميں کافی مھارت رکھتے ھوں اور ان قوانين کے مصداق کو 

ن کرسکتے ھوں)؛ کے ذريعہ طے ھونا چاھئيں ؛ نيز ان کو مصوب کرنے ميں اسالمی اقدار کی بخوبی مشخص اور معي
رعايت کرنا بھی ضروری ھے اسی وجہ سے قوانين کلی کے حدود کو معين کرنا اور ان کے مصاديق اور موضوعہ قوانين 

ل کام ھے جس ميں بھت زياده دقت اور پر منطبق کرنا اسی طرح اسالمی اقدار کا موضوعہ قوانين پر تطبيق کرنا ايک مشک
فقھی مھارت کی ضرورت ھوتی ھے، جمھوی اسالمی ايران کے بنيادی قوانين ميں موجود ھے کہ اسالمی پارليمنٹ کے 

(جو برجستہ مجتھدين اور حقوق داں حضرات سے مل کر بنتی ھے)؛ کے “ شورٰی نگھبان”ذريعہ بنائے ھوئے قوانين کو 
  يہ ديکہ ليا جائے کہ خدا نخواستہ يہ قوانين اسالمی اصول کے مخالف تو نھيں ھيں؟  ذريعہ تائيد ھوں تاکہ

  ۔ احکام اوليہ اور احکام ثانويہ۔ 2
احکام ثانويہ اسالم سے ٹکراتے ھيں (ايک اعتراض( بعض لوگ تصور کرتے ھيں کہ وه احکام سلطنتی ، وقتی اور وه 

کئے جاتے ھيں بعض موارد ميں اسالمی احکام کے مخالف ھوتے ھيں؛ قوانين جو زمانہ اور حاالت کے لحاظ سے وضع 
اس کی وجہ يہ ھے کہ عوام الناس صرف اسالم کے احکام اوليہ کو اسالمی احکام جانتے ھيں اور وه اس چيز سے غافل 

ر ھوتے ھيں کہ اسالم نے مجبوری اور ضرورت کے وقت احکام ثانويہ بھی وضع کئے ھيں اور وه بھی احکام شرعی شما
  ھيں۔ 

وضاحت: اسالم کے اوليہ احکام جو عام حاالت کے لئے وضع کئے گئے ھيں ان کے عالوه دوسرے احکام بھی اسالم نے 
وضع کئے ھيں جو مجبوری اور ضرورت کے وقت کے لئے ھوتے ھيں جن کواحکام ثانوی کھا جاتا ھے اور يہ احکام 

وئے ھيں ليکن ان ميں سے بعض دينی کتابوں ميں ذکر نھيں ھوئے ھيں، ثانوی کچھ تو قرآن مجيد اور سنت نبوی ميں ذکر ھ
  ان کو وضع کرنا ولی امر مسلمين کے اختيار ميں ھوتا ھے۔ 

مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنا واجب ھے يا اگر ھم پر غسل واجب ھے تو نماز کے لئے غسل کرنا 
ور عام حاالت سے متعلق ھيں کہ جب مثالً ھمارا بدن سالم ھو اور پانی واجب ھے وضو اور غسل کا وجوب احکام اوليہ ا

ھمارے لئے نقصان ده نہ ھو اور پانی موجود بھی ھو ليکن اگر کوئی مجبور ی پيش آجاتی ھے يا کسی بيماری کی وجہ سے 
ه ھے،تو اس صورت ميں وضو يا غسل کرنا ممکن نہ ھو، مثالً پانی موجود نہ ھو يا اگر پانی موجود ھے تو وه نقصان د

وضو يا غسل واجب ھونے کی جگہ وجوب تيمم جو حکم ثانوی ھے؛ اس کی جگہ آجاتا ھے اسی وجہ سے کھا جاتا ھے کہ 
  اگر آپ کے پاس پانی نہ ھو يا پانی بدن کے لئے نقصان ده ھو تو وضو يا غسل کے بدلے تيمم کرنا ضروی ھے ۔ 

حکام اضطراری بھی کھا جاتا ھے؛ قرآن مجيد اور روايات ميں ذکر ھوئے ھيں تو جب احکام اولی اور احکام ثانوی جن کو ا
ھم ان کے درميان کوئی فرق نھيں پاتے چونکہ حکم اوليہ (جيسے وضو يا غسل) کا موضوع اس وقت ھے جس وقت پانی 

ھے جب کسی شخص  ھمارے پاس موجود ھو اور وه نقصان ده بھی نہ ھو، اور احکام ثانوی يعنی تيمم اس شخص کے لئے
کے پاس پانی نہ ھو يا پانی اس کے بدن کے لئے نقصان ده ھو؛ اسی وجہ سے بعض لوگوں کووضو کر نے کا حکم ھے اور
بعض لوگوں کوتيمم کرنے کا حکم ھے ليکن بعض مقامات پر احکام اولی کے مقابلہ ميں جو مجبوری اور اضطراری وقت 

ھيں ھوئے ھيں تو يھيں پر اسالم کے احکام اولی جاری کر نے کو کھا جاتا کے لئے ھوں خاص احکام شريعت ميں ذکر ن
ھے، مگر يہ کہ باعث عسر و حرج ھوں؛ کيونکہ اسالم يہ نھيں چاھتا کہ بندگاِن خدااپنے وظيفہ پر عمل کرنے ميں غير قابل 
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  تحمل مشقت اور حرج ميں گرفتار ھوں، جيسا کہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
يِن ِمْن َحَرٍج ) (( َوَما َجعَ    ) 1َل َعلَْيُکْم فِی الدِّ

  “ اور دين ميں کوئی زحمت نھيں قرار دی ھے۔” 
  ( 2( يُِريُد هللاُ بُِکْم اْليُْسَر َواٰليُِريُد بُِکْم اْلُعْسَر ) (

  “ خدا تمھارے بارے ميں آسانی چاھتا ھے، زحمت نھيں۔” 
ھاء کھتے ھيں کہ اگر انسان اپنے وظيفہ اور حکم شرعی پر عمل کرنےقارئين کرام ! ھمارے گذشتہ مطالب کے پيش نظر فق

سے عسر وحرج ميں مبتال ھو تو خدا وندعالم اس وظيفہ کو اٹھا ليتا ھے قابل توجہ نکتہ يہ ھے کہ بعض مقامات پر احکام 
اری شريعت ميں بيان نھيں اولی کا بدل احکام ثانوی شريعت ميں بيان ھوا ھے ليکن بعض موارد ميں احکام ثانوی اور اضطر

ھوئے ھيں، ليکن ولی فقيہ کو يہ اختيار ديا گيا ھے کہ اگر احکام اوليہ پر عمل کرنا ممکن نہ ھو اور عوام الناس کے لئے 
باعث عسر و حرج ھو تو اس صورت ميں عوام الناس کا وظيفہ معين کرے لٰھذا جو کچھ بھی ولی فقيہ اسالمی اصول وقوانين

يان کرے تو وه احکام ثانوی اور اسالمی حکم ھوگا؛ کيونکہ اس نے اس (ولی فقيه) کو جب عسر و حرج کی کے تحت حکم ب
  صورت ميں تکليف اولی اٹھالی جائے تو عوام الناس کے وظيفہ اور عمل کو معين کرنے کا حکم ديا ھے۔ 

سے يہ تصور کرتے ھيں کہ اسالمی  لٰھذا چونکہ بعض لوگ صرف اسالم کے احکام اولی سے آشنائی رکھتے ھيں اسی وجہ
احکام صرف يھی ھيں ، اور اگر ولی امر مسلمين يااسالمی حکومت کے دوسرے قانون گذار اداروں سے اسالم کے احکام 

اولی کے خالف قانون بنتا ديکھتے ھيں تو کھتے ھيں کہ يہ قانون اسالم کے مخالف ھے جبکہ وه قانو احکام شرع اور اسالم 
ں ھے بلکہ اسالم کے اوليہ احکام کے مخالف احکام کو احکام ثانوی ميں شمار کيا جاتا ھے اور بے شک کے مخالف نھي

احکام ثانوی (بھی) اسالمی احکام مانے جاتے ھيں جس طرح اسالم نے حکم ديا ھے کہ مسافر کو روزه نھيں رکھنا چاھئے 
روزه رکھنا چاھئے اور کوئی مسافر کے روزه نہ اور جو مسافر نھيں ھے (اگر دوسرے شرائط موجود ھيں) تو اس کو 

رکھنے کو اسالمی احکام کا مخالف شمار نھيں کرتا، کيونکہ خود اسالم نے صاف طور پر ارشاد فرماديا ھے کہ جو شخص 
ْو َعلَی َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن ٔاَيَّاٍم مسافر يا مريض ھے اس پر روزه واجب نھيں ھے(فََمْن َشھَد ِمْنُکْم الشَّھَر فَْليَُصْمہ َوَمْن َکاَن َمِريًضا ٔاَ 

) اسی طرح احکام اجتماعی، مدنی، جزائی، تجاری اور دوسرے معامالت ميں 3ٔاَُخَر يُِريُد هللاُ بُِکْم اْليُْسَرَواٰليُِريُد بُِکْم اْلُعْسر ) (
ابت نھيں رھے گا اور خاص اگر احکام اولی کے مطابق عمل کرنا ممکن نہ ھو اور موجب عسر و حرج ھو تو وه حکم ث

قواعد اور مقررات کے تحت ولی امرمسلمين زمان ومکان کی حاالت کی بنا پر نئے قوانين کو وضع کرتا ھے اور يہ بات 
مسلم ھے کہ وه قوانين اسالمی احکام کے مخالف نھيں ھوں گے، بلکہ (اگر ھوں گے بھی تو) اسالمی اولی احکام کے 

دونوں کو شامل “ احکام ثانوی” اور“ احکام اولی”ھم نے عرض کيا کہ اسالم کے احکام مخالف ھوں گے اور جيسا کہ 
  ھوتے ھيں۔ 

اسالمی معاشره ميں در پيش جديد تقاضوں کے تحت جو ھميشہ اجتماعی حاالت کے بنا پر رونما ھوتے ھيں(مثالً ٹريفک کی 
"کو صفائی يا Municpalityرنايا ِميونسپلٹی "سھولت کے لئے اور گاڑيوں کی بھيڑ سے بچنے کے لئے سڑکوں کو چوڑاک

شھر کو خوبصورت بنانے کے لئے پيش آنے والی ضرورتيں، يا محکمہ آب اور بجلی کی ديگر ضرورتيں جو قديم زمانہ 
ميں نھيں تھيں) يا آج کل کی ترقی کے پيش نظر معاشره کی وه ضرورتيں جن کو خود عوام الناس پورا نھيں کرسکتے اور 

مانہ کی ضرورتوں کی طرح نھيں ھيں کہ جن کو خود عوام الناس انجام ديا کرتے تھے،تو ان تمام صورتوں ميں گذشتہ ز
متعلقہ محکمہ جات کاضروری قوانين بنانا ضروری ھے ھماری گفتگو يہ ھے کہ يہ قوانين بغير کسی اصل کے نھيں ھيں 

لکہ يہ قوانين اور احکام ثانوی اسالمی عام قوانين کے اور بے حساب و کتاب لوگوں کی اپنی مرضی سے نھيں بن جاتے؛ ب
تحت ھونے چاھئيں اس ميں کوئی فرق نھيں ھے کہ يہ احکام ثانوی اھم کو مھم پر ترجيح دينے کی طرح ھوں، يا ان قوانين 

“ المیمجلس شورٰی اس”کو زمان و مکان کے حاالت کے پيش نظر بنايا جائے جيسا کہ ھمارے ملک ميں يہ احکام ثانوی 
ميں اور ولی فقيہ کی اجازت سے بنائے جاتے ھيں اس صورت ميں يہ احکام؛ اسالمی احکام سے باھر نھيں ھوتے (يعنی ان 
کو اسالمی احکام ميں شمار کيا جاتا ھے) کيونکہ يہ تمام قوانين ولی امر مسلمين کے حکم سے بنائے جاتے ھيں، يا دوسرے 

يا ان دوسرے قواعد کے تحت جو فقھی کتابوں ميں وارد ھوئے“ الضرر”يا قاعده “ عسر وحرج” خاص قوانين جيسے قاعدھٔ 
  ھيں؛ کے تحت يہ احکام ثانوی بنائے جاتے ھيں۔ 

قارئين کرام ! يہ بات واضح ھوچکی ھے کہ اسالمی حکومت ميں قوانين کو يا اسالمی منابع؛ جيسے قرآن کريم اور سنت 
مستقالت ”نے عرض کيا کہ عقل بھی اسالمی منابع ميں شمار ھوتی ھے اور نبوی سے لئے جاتے ھيں (اورجيسا کہ ھم 

اور احکام قطعی عقل معتبر ھوتے ھيں اور فقھی اصطالح ميں حکم قطعی عقل کے ذريعہ خداوندعالم کے اراده “ عقليھ
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ق ھے اسی وجہ تشريعی کو کشف کيا جاسکتا ھے کہ يہ حکم عقل بھی خداوندعالم کے اراده اور اس کی مرضی سے متعل
ھوگا) يا کسی بھی طريقہ سے قرآن وسنت ميں بيان شده عام احکام کے تحت واقع ھونے چاھئيں“ اسالمی حکم”سے يہ حکم 

اسی وجہ سے يہ بھانہ کرتے ھوئے کہ اسالمی حکومت کے بعض قوانين اور مقررات ناپائيدار اور تغير پذير؛ قرآن مجيد 
ھيں،لٰھذا قرآن مجيد اور سنت نبوی (ص) کو باالئے طاق رکہ ديا جائے،اور عوام الناس اور سنت نبوی ميں ذکر نھيں ھوئے 

کی مرضی کے مطابق قوانين بنائے جائيں اسالم کے ثابت احکام پر ھميشہ عمل ھونا چاھئے اور احکام متغير ھميشہ اسالمی
  تہ لوگوں کے ذريعہ بنائے جائيں۔ اصول، احکام ثابت اور عام قوانين کے تحت ولی فقيہ يا اس کی طرف اذن ياف

  ۔ ڈيموکريٹک حکومتوں کے نقائص 3
۔ 1زاويہ کی طرح ھے جس کے تين پھلو ھوتے ھيں: “ مثلث القاعده”جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ حکومت کی مشکل ايک 

سے شروع ھوئی “سکيومنٹ”۔ قوه قضائيہ (عدلی) اور قوه مجريہ (حکومت) اور حکومت کی يہ شکل 2قوه مقننہ (پارليمنٹ)، 
  اور رائج ھوتی چلی گئی۔ 

بھر حال اگرچہ اس (ھماری) حکومت بھی تين قدرتوں سے تشکيل پائی ھے ليکن اس بات کی کوئی گارانٹی نھيں ھے کہ 
آئنده بھی اسی طريقہ سے باقی رھے کيونکہ آئنده زمانہ کی ترقی کے پيش نظر يا اجتماعی حاالت کی تبديلی کی وجہ سے 

ھوجائے يا “ مربع القاعدھ”کی شکل بدل سکتی ھے مثال کے طور پر حکومت کی قدرتوں ميں اضافہ ھوجيسا کہ  حکومت
ھو جائے ليکن توجہ رھے کہ اصل اور بنيادی قاعده يہ کہ حکومت کو تشکيل دينے والی تمام قدرتيں “ مخمس القاعدھ”

لف قدرتوں سے تشکيل پاتی ھے تو مثلث القاعده مرکز کی طرف منتھی ھوتی ھوں يعنی جب حکومتی صورت کو جو مخت
ھرم سے تشبيہ کرتے ھيں تو اگر اس ھرم کے اوپر سے نيچے کی طرف آئيں تو اس کا دائره زياده ھوجائے گا يھاں تک کہ 

اس قاعده ھرم اور اس کے نيچے حکومتی بھت سے ادارے دکھائی ديتے ھيں ليکن ھرم کے نيچے سے آھستہ آھستہ اوپر 
جائيں تو پھر حکومتی قدرت اور حکومتی ادارے متمرکز اور جمع ھوتے ھوئی دکھائی ديں گی، يھاں تک کہ تمام  کی طرف

قدرتيں اس ھرم کے سرے تک پھنچ جائيں گی،اور سب ايک نقطہ ميں سماجائيں گی، اور وه وسيع اور متفرق قدرت بسيط 
  اور وحدت کی شکل ميں دکھائی دے گی۔ 

عالوه کے مثلث القاعده قدرتيں اس نقطہ کی طرف منتھی ھوتی ھيں جو اس کے مرکز ميں ھوتا ھےھرم قدرت ميں اس کے 
اور وھی نقطہ تمام قدرتوں کا مرکز ھوتا ھے اور حکومتی تمام تر قدرت اور اختيارات بسيط ھوکر وھاں جمع ھوجاتے 

لوں : قانون گذاری، عدليہ اور اجرائی ھيں، اور چونکہ حکومتی قدرت اور اختيارات وھاں سے تقسيم ھوکر مختلف شک
  شعبوں ميں پھيل جاتی ھے اور ان ميں سے ھر قدرت اپنے خاص مراتب سے سروکار رکھتی ھے۔ 

اس وقت دنيا بھر کے ممالک ميں حکومت کی اسی شکل وصورت کو قبول کيا گيا ھے جس ميں تين قدرتيں ھوتی ھيں: 
ان تينوں قدرتوں کا ايک نقطہ ميں جمع ھونا واضح طور پر نھيندکھائی ديتا؛  قانون گذاری، عدليہ اور اجرائی پاور، ليکن

يعنی ان حکومتوں ميں اصل يہ ھے کہ حکومت مستقل تين حصوں ميں بٹ جاتی ھے اور ايک قدرت کا ايک حصہ قوه 
؛ اور ان ميں نہ قوه مجريہ (حکومت) ميں چال جاتا ھے اور ايک حصہ قانون گذاری ميں اور تيسرا حصہ عدليہ کا ھوتا ھے

مجريہ دوسری قدرتوں ميں دخالت کرتی ھے اور نہ دوسری قدرتيں قوه مجريہ ميں دخالت کرتی ھيں اور جيسا کہ ھم نے 
عرض کيا ان قدرتوں ميں عملی طور پر استقالل دکھائی نھيں ديتا، اور بھت سے وه موارد جو اجرائی اور نفاذ کا حکم 

کو قوه مجريہ کے تحت ھونا چاھئے ليکن ان کی اھميت کے پيش نظر قانون گذار پاور کی رکھتے ھيں جن کی وجہ سے ان 
دخالت کو معتبر سمجھا جاتا ھے مثال کے طور پر بين االقوامی سطح نيز دو ملکوں کے درميان ھونے والے مھم معاھدات، 

ٹ پاس کرے تب وه معاھدات انجام پاتے حاالنکہ يہ چيزيں اجرائی پھلو رکھتی ھيں ليکن ان کے بارے ميں پھلے پارليمن
  ھيں،اور يھيں پر قوه مجريہ ميں پارليمنٹ کی دخالت دکھائی ديتی ھے۔ 

" بعض قوانين اور مقررات کو تصويب کرتی ھے، اور ان کو نافذ کرتی ھے Cabinetدوسری طرف حکومتی کابينٹ "
اھيت رکھتے ھيں اور ان کا طے کرنا پارليمنٹ کے اگرچہ ان پر قانون کے عنوان کا اطالق نھيں ھوتا ليکن قانونی م

مخصوص کام ميں سے ھے ليکن بنيادی قوانين ميں موجود بعض وجوھات کی بنا پر اس کو طے کرنا حکومت کے عھده پر 
ھوتا ھے اسی وجہ سے قانون گذاری کا ايک حصہ حکومت کے سپرد کيا جاتاھے لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ حکومت پارليمنٹ 

الت کرتی ھے بھر حال مختلف ممالک ميں کم و بيش قدرتيں ايک دوسرے ميں دخالت کرتی ھيں، اور يہ محدود ميں دخ
دخالت اس وجہ سے بھی ھے کہ چونکہ حکومتيں ايک دوسرے سے مل کر ايک حکومت کو تشکيل ديتے ھيں، اور اگر يہ 

  ئے گا۔ بالکل ايک دوسرے سے الگ الگ ھوجائيں توگويا اس کا اتحاد ختم ھوجا
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  ۔ قدرتوں ميں ھم آھنگ کرنے کے اسباب کا ھونا ضروری ھے 4
اگر چہ حکومت تين قدرتوں (قوه مجريہ، قوه عدليہ اور قوه مقننھ) سے تشکيل پاتی ھے ليکن ان تينوں قدرتوں ميں ايک 

ان قدرتوں کے  دوسرے سے رابطہ ضروری ھے، اور چونکہ انھيں ان تينوں قدرتوں سے مل کر ھی حکومت بنتی ھے تو
لئے کچھ ايسے اسباب ھونا ضروری ھينجن کے درميان اتحاد اور وحدت قائم رھے ليکن دنيا بھر کے ممالک ميں ان قدرتوں

ميں ھم آھنگ کرنے والی قدرت نہ ھونے کی بنا پر ان کے درميان ميں نا ھماھنگی دکھائی ديتی ھے جس کی بنا پر ملک 
يں اس طرح کے بحران سے بچنے کے لئے بعض حکومتوں ميں بھت سی راه حل پيش ميں بحرانی حاالت پيدا ھوجاتے ھ

" رکھا جاتا ھے: مثال کے طور پر اگرچہ پارليمنٹ کو Veto“ "حق وٹو”کی گئی ھيں جن ميں سے صدر مملکت کے لئے 
پارليمنٹ (کسی بھی  قوانين بنانے اور ان کو طے کرنے کا حق ھوتا ھے ، اور پارليمنٹ اسی ذمہ داری کے تحت ممبر آف

" کے S'enat“ "مجلس سنا”قانون بنانے کے لئے) بھت بحث وگفتگو کے بعد قوانين بناتے ھيں، اس کے بعد وه قوانين 
ذريعہ تائيد ھوتے ھيں ليکن چونکہ صدر مملکت کے لئے حق وٹو ھوتا ھے(تو اگر وه قوانين ناقص ھوتے ھيں تو) صدر 

ھی مدت کے لئے ھی کيوں نہ ھو اور ان کو نافذ نھيں ھونے ديتا اگر قوانين بنانا  مملکت ان کوروک ديتا ھے چاھے کچھ
پارليمنٹ کا حق ھے اور قوه مجريہ (صدر مملکت) کو پارليمنٹ ميں دخالت کرنے کا حق نھيں ھے، تو پھر پارليمنٹ کے 

ديتا؟ پس معلوم يہ ھوا کہ قدرتوں کا بنائے گئے قوانين کو قوه مجريہ کسی طرح روک ديتا ھے اور ان کو نافذ نھيں ھونے 
 استقالل مکمل طور پر عملی نھيں ھوتا اور عملی طور پر پارليمنٹ اور حکومت کے وظائف ميں ھم آھنگی پائی جاتی ھے۔ 
اسی طرح ان قدرتوں ميں ھم آھنگ کرنے والے اسباب کے نہ ھونے کی وجہ سے بھت سے ممالک ميں سياسی، پارٹی اور 

پيدا ھوجاتا ھے جس کی بنا پر قدرتوں ميں اختالف پيدا ھوجاتا ھے اور ممکن ھے کہ بعض مواقع پر حاالتگروھی اختالف 
اس قدر بگڑ جائيں کہ ملک ميں کوئی حکومت ھی نہ ھو اور عملی طور پر حکومت ختم ھوجائے مثال کے طور پراگر 

عد پارليمنٹ ميں اس کے لئے اعتماد ختم ھوجاتا کوئی حکومت بنے اور قدرت اپنے ھاتہ ميں لے لے، ليکن ايک مدت کے ب
ھے اور حکومت ٹوٹ جاتی ھے اور اس کے بعد (جلد) کوئی حکومت نہ بن سکے، کيونکہ جو شخص بھی وزير اعظم بننا 

" بنانا چاھے تو اگر ممبر آف پارليمنٹ کا اعتماد کا ووٹ حاصل نہ Cabinetچاھتا ھے اور اس کے لئے وزراء کابينٹ "
کيونکہ پارليمنٹی حکومتوں ميں صرف وھی پارٹی حکومت بناسکتی ھے جس کے پارليمنٹ ميں ممبروں کی  کرسکے؛

  اکثريت ھو يا دوسری پارٹی کے ممبروں کو شامل کرکے اپنی اکثريت ثابت کردے۔ 
مت نہ اور جيسا کہ آپ حضرات جانتے ھيں کہ انھيں آخری چند سالوں ميں ھمارے پڑوسی ملک ميں کافی مدت تک حکو

تھی؛ کيونکہ جو شخص بھی وزير اعظم بننا چاھتا تھا اس کو اعتماد کا ووٹ ھی نھيں ملتا تھا البتہ کسی نہ کسی طريقہ بھت 
سے حکومتی امور انجام پاتے ھيں ليکن چونکہ جب وزير يا معاون وقتی (عبوری) ھوں تو ان کو کاموں ميں زياده دل چسپی

اگر کسی ملک ميں چہ ماه تک بغير دل چسپی کے کام کيا جائے تو آپ اندازه لگاسکتے  نھيں ھوتی ؛ اور مثال کے طور پر
  ھيں کہ اس ملک کا کتنا نقصان ھوگا۔ 

بعض ملکوں ميں صدر مملکت کو يہ حق ھوتا ھے کہ چاھے وقتی طور پر ھی صحيح پارليمنٹ کو منحل کردے، اور يھيں 
ھے يھاں تک بعض مواقع پر تو پارليمنٹ کو منحل کرديا جاتا ھے ظاھر حکومت کا پارليمنٹ ميں دخالت کرنا ظاھر ھوتا 

سی بات ھے کہ اس طرح کی دخالتيں اختالف ، جھگڑوں اور بعض حاالت ميں شديد بحرانی حاالت پيدا ھونے کا باعث 
حل پيش نھيں ھوجاتا ھے، اس کی علت يہ ھے کہ يا تو ان حکومتوں ميں ان بحرانی حاالت سے نپٹنے کے لئے کوئی راه 

ھوتا يا اگر وه راه حل پيش بھی کيا گيا ھے تو وه اتنا زياده کار آمد نھيں ھوتا: مثالً بعض حکومت ميں صدر مملکت کے 
ھاتھوں ميں حکومتی نظام نھيں ھوتا بلکہ صرف ايک تشريفاتی عھده ھوتا ھے (جيسا کہ خود ھندوستان ميں ھوتا ھے) ليکن 

يدا ھوجائيں تو پھر صدر ھی حکومتی امور کو اپنے ھاتھوں ميں لے ليتا ھے اور اس بحرانی اگر ملک ميں بحرانی حاالت پ
  کيفيت کو ختم کرتا ھے در حقيقت اپنا کردار بحرانی حاالت ميں نمايا کرتا ھے۔ 

  ۔ واليت فقيہ حکومت کو ھم آھنگ کرنے والی طاقت 5
بھت سے ممالک ميں بحرانی حاالت سے نپٹنے کے لئے بعض قارئين کرام ! يہ بات معلوم ھوچکی ھے کہ اس وقت جبکہ 

راه حل پيش کئے گئے ھيں ليکن کوئی بھی ضروری طور پر کار آمد نھيں ھے ، اور ان قدرتوں کے درميان ايک دوسرے 
د ميں دخالت کرنے والی جيسی برائی باقی ھے ليکن نظام واليت فقيہ ميں (کہ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ھے کہ بعض خو

غرض مٔولفين اور بے انصاف زر خريد اھل قلم (اس واليت فقيہ کو بھی) ارتجاعی(قديم زمانہ کی طرف لوٹانا) کے نام سے 
پھچنواتے ھيں) اس طرح کے اسباب فراھم ھيں تاکہ ملک ميں بحرانی حاالت سے نجات دے، اور نظام کو ھر ممکن 

پھنچے ھمارے ملک ميں بھی دوسرے ملکوں کی طرح قوه  پريشانی سے نجات مل جائے اور ملک کو کوئی نقصان نہ
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مجريہ ھے جس ميں صدر مملکت کو مرکزی حيثيت حاصل ھے اسی طرح پارليمنٹ اورعدليہ بھی ھے جو ايک دوسرے 
سے الگ اور مستقل ھے،ليکن يہ تمام (قدرتيں) اس ايک نظام کی قدرتيں ھيں، اور ايک دوسرے سے ربط رکھتے ھيں جو 

نقطہ کی طرف متوجہ ھوتے ھيں اور جو شخص اس نظام ميں نقطہ مرکزی اور اصلی ھوتا ھے وه قدرت کے ايک مرکزی 
  بلند ترين مقام پر ھوتا ھے وه ولی فقيہ ھوتا ھے جو تمام قدرتوں ميں اتحاد اور وحدت ايجاد کرتا ھے۔ 

ھم آھنگی اور وحدت ايجاد کرے اور اگر  برخالف دوسری حکومتوں ميں کوئی ايسا محور نھيں پايا جاتا جو ان قدرتوں ميں
ان حکومتوں ميں کوئی ايسا راه حل بھی پيش کيا گيا ھے تو وه بھت ضعيف اور کمزور ھے، نظام واليت فقيہ ميں مذکوره 
تينوں قدرتيں ايک مرکزی نقطہ (ولی فقيھ) کے زير سرپرستی ھوتی ھيں در حاليکہ وه بنيادی قانون کا بھی حافظ ھوتا ھے 

اسالمی احکام، اقدار اور انقالبی اھداف کا بھی محافظ اور نگھبان ھوتا ھے؛ اسی طرح مذکوره تينوں قدرتوں کو متحد  اور
اور ھم آھنگ رکھتا ھے اور سبھی کو وحدت، دوستی اور ھمدلی کی دعوت ديتا ھے اور اختالفات سے محافظت کرتا ھے 

پيدا ھوگئی ھے تو يھی اختالفات کو دور کرکے ملک کو بحرانی  اگر اتفاقی طور پر ملک ميں کوئی بحرانی صورت حال
  صورت حال سے نجات عطا کرتا ھے۔ 

انقالب اسالمی کے بعد سے بيس سال کے عرصہ ميں چاھے حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ کا زمانہ ھو يا مقام معظم 
انہ ھو؛ خواستہ يا نخواستہ معاشره ميں اختالفات کی رھبری حضرت آيت هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای مدظلہ العالی کا زم

وجہ سے ملک ميں متعدد بار بحرانی صورت حال پيدا ھونے والی تھی ليکن اگر (ولی فقيہ کی) حکيمانہ تدبيريں نہ ھوتيں تو
حرانی صورت حال واقعاً ملک کبھی کا بحران کی نذر ھوجاتا جيسا کہ آج کل ترکی، پاکستان، بنگالديش اور افغانستان ميں ب

ھے الحمد  اس عظيم اور خدا داد نعمت کی برکت سے اور اس لطف ومھربانی اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کے اور
  عوام الناس کے درميان موجود ھے اس طرح کے بحرانی صورت حال سے نجات ملتی رھتی ھے۔ 

  ۔ دوسری حکومتوں پر واليت فقيہ نظام کے امتيازات 6
قارئين کرام ! يھاں پر ھمارا اپنی اس اسالمی حکومت کا دوسری ان ڈيموکريٹک حکومتوں سے مقائسہ (مقابلھ) کرنا مناسب 
ھے جو آج کل کی پيشرفتہ حکومتيں جانی جاتی ھيں؛ اس اسالمی حکومت کے دوسری حکومت کے مقابلہ ميں امتيازات اور

  خصوصيات بيان کريں: 

  يگا نگت  الف۔ اندورنی انسجام و
ھماری حکومت کا سب سے پھال امتياز اور خصوصيت اندورنی انسجام ووحدت ھے جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ تمام 

ڈيموکريٹک حکومتوں ميں ڈيموکريسی کی سب سے بڑی پھچان قدرتوں ميں استقالل اور ايک دوسرے ميں دخالت نہ کرنا 
عارض اور ٹکراؤ کو بيان کيا اور کھا کہ يہ اس وجہ سے ھے کہ مانا جاتا ھے ھم نے ان حکومتوں کے کچھ اندرونی ت

مذکوره قدرتوں کو ايک دوسرے ميں دخالت نھيں کرنا چاھئے ليکن عملی ميدان ميں کوئی ايک بھی ايسا ملک نھيں ھے 
قانونیجس ميں مذکوره قدرتيں ايک دوسرے سے مکمل طور پر مستقل ھوں اور ايک دوسرے ميندخالت نہ کرتی ھوں، اور 

طور پر قدرتوں کے لئے ايک دوسرے ميں دخالت کا ذرا بھی اختيار نہ ھو ، غير قانونی دخالت ، خالف ورزيوں اور تحت 
فشار قرار دينے کے عالوھ؛ ھم عملی طور پر ديکھتے ھيں کہ (جب) قدرت ايک طاقت کے ھاتہ ميں ھوتی ھے اور اپنی 

تحت فشار قرار ديتی ھے جب پوليس اور فوجی طاقت؛ اسی مالی ،اقتصادی تمام تر طاقت کے بل بوتہ پر دوسری طاقت کو 
امکانات ،پورے ملک کا خرچ حکومت کے ھاتہ ميں ھوتا ھے تو پھر دوسری قدرتيں اس سے متاثر ھوں گی اور صدر يا 

  وزير اعظم اگر اپنی قدرت سے ناجائز فائده اٹھانا چاھتا ھے تو اس کے لئے آسان ھوجاتا ھے۔ 
لوم ھوا کہ دنيا بھر کی تمام ڈيموکريسی حکومتوں ميں ايک قسم کی تفرقہ اور نا ھماھنگی پائی جاتی ھے، ليکن پس مع

ھماری حکومت ميں در حاالنکہ تينوں قدرتوں ميں اتحاد اور ھم آھنگی پائی جاتی ھے اور اپنے اپنے اختيارات ميں مستقل 
ھيں پايا جاتا؛ کيونکہ ھماری حکومت ميں ايک ايسا وحدت بخش سبب ھيں اور ان کے درميان ناھماھنگی اور تفرقہ بھی ن

(واليت فقيھ) پايا جاتا ھے جو تينوں قدرتوں کی سرپرستی کرتا ھے، ان ميں انسجام اور وحدت برقرار رکھتا ھے، اور اس 
ھاں تک کہ نظام اور حکومت کا اصلی محور ھونے کی وجہ سے بحرانی صورت حال پيدا ھونے سے روکے رکھتا ھے ي

ھم نے متعدد بار ديکھا کہ کس طرح مقام معظم رھبری حضرت آيت العظمٰی خامنہ ای مدظلہ العالی نے کس طريقہ سے 
مختلف عھده داروں کے درميان ھونے والے اختالفات کا خاتمہ کيا ھے اور اگر کبھی بحرانی صورت حال پيدا ھونے کی 

صدر جمھوری نے مقام معظم رھبری سے درخواست کی کہ اپنی قدرت کے راه ھموار ھوبھی گئی ھے تو قانونی طور پر 
ذريعہ اس بحران سے روک تھام فرمائيں، اور موصوف نے بھترين طريقہ سے بحرانی صورت حال پرکنٹرول فرمايا ھے 
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راه راست اس ولی فقيہ اگرچہ براه راست کسی بھی ايک قدرت کا عھده دار نھيں ھے ليکن تينوں قدرتوں کے عھده دار يا ب
کے ذريعہ نصب ھوتے ھيں يا بنيادی قانون کے مطابق يھی عوام الناس کی رائے کو نافذ کرتا ھے اور اسی کے نصب 

  اورنافذ کرنے سے تينوں قدرتوں کے عھده داران مشروعيت پيدا کرتے ھيں۔ 

  ب۔ روحی اور اندرونی نفاذ کی ضمانت 
از يہ ھے کہ عوام الناس کے درميان روحی اور اندرونی نفاذ کی ضمانت دوسری حکومتوں پرھماری حکومت کا ايک امتي

ھے اور يہ چيز اسالمی حکومت کے قوانين اور مقررات کی اطاعت کرنے کی ذمہ داری کے احساس سے حاصل ھوتی 
قت کے ھے اس طرح کی ضمانت اور کنٹرول دوسری حکومتوں ميں موجود نھيں ھے اور تقريباً تمام ھی حکومتوں ميں طا

زور پر قوانين کو نافذ کيا جاتا ھے اور جھاں پر عوام الناس ميں آزادی کا احساس ھوجائے يا وه کنٹرول وغيره کم ھوجائے 
  تو پھر اس پر عمل کرنے سے گريز کرتے ھيں۔ 

ی آپ حضرات نے مکرر سنا ھوگا کہ يورپی ممالک ميں قوانين کی رعايت بھت زياده کی جاتی ھے، مغربی اور يورپ
ممالک ميں عوام الناس آٹوميٹک طريقہ سے قوانين اور مقررات کی رعايت کرتے ھيں اور ٹيکس وغيره ادا کرتے ھيں اور 

اس طرح کا يہ ظاھری نظم وانضباط اس ترقی يافتہ حکومت کے کنٹرول کی وجہ سے ھوتا ھے کہ جس کی بنا پر عوام 
کس وغيره ادا کرتے ھيں اور بھت ھی کم لوگ قوانين کی خالف الناس قوانين کی رعايت کرتے ھيں اور ماليات اور ٹي

ورزی کرتے ھوئے نظر آتے ھيں وھاں پر ٹيکس وغيره حاصل کرنے کا سسٹم چند صديوں سے چال آرھا ھے خصوصاً اس
 نصف صدی ميں خاصا تجربہ ھوا ھے اور کمپيوٹر وغيره کے ذريعہ بھترين سسٹم بنايا گيا ھے اور اسی بنا پر مختلف

طريقوں سے ٹيکس وغيره حاصل کيا جاتا ھے اورعام طور پر عوام الناس آسانی سے ٹيکس ادا کرتے ھيں ليکن بڑی بڑی 
  کمپنياں جو حکومتی مالزمين سے ساز باز کئے رھتے ھينوه ٹيکس نہ ادا کرنے کی کوشش کيا کرتے ھيں۔ 

وھاں کے نظم ومدنيت کا شور مچاتے ھيں ، ان کی قارئين کرام ! ھم يھاں پر، جو لوگ مغربی کلچر کے عاشق ھيں اور 
خدمت مينيہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ھيں : مغربی ممالک کی بھت سی مدح اور تعريفيں صرف ايک نعره سے ھوتی 
ھيں جن ميں حقيقت اور واقعيت نھيں ھوا کرتی مثال کے طور پر يہ کھا جاتا ھے کہ مغربی ممالک ميں ڈرائيور قوانين کی 

ور رعايت کرتے ھيں اور بھترين طور پر نظم وانضباط کا مظاھره کرتے ھيں؛ جبکہ يہ صرف ايک دعوٰی ھے ، ھم بھر پ
کی طرف “ فيلڈفيا يونيورسٹی”يھاں پر مذکوره دعوٰی کو باطل کرنے کے لئے ايک نمونہ پيش کرتے ھيں: ھم امريکہ کی 

کی طرف چلے تو راستہ ميں مختلف شھروں “ فيلڈفيا ”سے “ نيويورک”سے ايک تقرير کے لئے مدعو ھوئے اور جب ھم 
کا ديدار کيا اسی راستے ميں ھم نے ديکھا کہ گاڑی کا ڈرائيور اپنی گاڑی کے آگے کوئی چھوٹی سی مشين رکھتا ھے اور 

" ميں رکہ ديتا ھے اور کچھ دير بعد پھر اسی طرح کرتاھے، Dash boardکچھ دير بعد اس کو گاڑی کے داش بورڈ "
  ارے ذھن ميں سوال پيدا ھوا کہ اس سے معلوم کريں کہ يہ کس لئے ھے؟ ھم

ميل فی ساعت کی رفتار سے زياده گاڑی چالنا ممنوع ھے اور پوليس نے خالف ورزی  90تو اس نے بتايا کہ امريکہ ميں 
ده گاڑی چالتے لگا دئے ھينجن کے ذريعہ سے جو لوگ غير مجازرفتار سے زيا“ راڈار”سے روک تھام کے لئے سڑک پر 

ھيں ان کو پکڑکر جرمانہ لگائے اس کے عالوه خود بھی سڑک کے کنارے کمين لگائے بيٹھے رھتے ھيں تاکہ خالف 
ورزی کرنے والوں پر جريمہ لگاسکے اورچونکہ گاڑيوں کی رفتار پوليس کے ذريعہ نصب شده راڈار کے ذريعہ کنٹرول 

ن بنائی ھے جو اس راڈار کو اندھا کرديتی ھيں اور اس وقت يہ مشين ھوتی ھيں اسی وجہ سے بعض ماھرين نے ايسی مشي
بازار ميں آسانی کے ساتھ خريد و فروخت ھوتی ھے اسی وجہ سے راستہ ميں پوليس لگی ھوئی ھوتی ھے تاکہ جو اس 

لگاسکے ، مشين کے ذريعہ ان کے راڈار کو اندھا کرکے بھت زياده رفتار سے گاڑی چالتے ھيں ان کو روک کر جرمانہ 
لٰھذا اس مشين کے لگانے کے بعد کسی بھی رفتار سے گاڑی چالسکتے ھيں اورجب پوليس کے چک پوسٹ سے نزديک 

  ھوتے ھيں اس کو اتار کر چھپا ديتے ھيں اور پھر دوباره اس کو لگاديتے ھيں! 
قوانين کے محافظ پوليس کے  قارئين کرام ! آپ نے مالحظہ فرمايا کہ وه لوگ قوانين پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور

کنٹرول کو بے اثر کرنے کے لئے ايک مشين ايجاد کرتے ھيں تاکہ پوليس کے راڈار کو اندھا کرديں اور اس مشين کو 
امريکی بازاوں ميں کافی مقدار ميں خريد و فروخت کرتے ھيں اس وقت ھم يہ خيال کرتے ھيں کہ امريکہ ميں ايسا ترقی 

نا پر عوام الناس اپنی مرضی اور رغبت سے قوانين پر عمل کرتے ھيں اور وھاں بھترين نظم و يافتہ کلچر ھے جس کی ب
انضباط برقرار ھے وارداتيں وھاں پر جو مختلف ھوتی رھتی ھيں اس کی خبر ھم تک پھنچتی رھتی ھيں جو خود ايک بڑا 

ن واپس آئے ، انھوں نے ھم سے بيان کيا تفصيلی پھلو رکھتی ھے ھمارے ايک دوست جو چند سال امريکہ ميں ره کر ايرا
کہ امريکہ کا کوئی بھی کالج ايسا نھيں ھے جس ميں پوليس نہ ھو اس کے بعد بھی ھر روز وھاں پر قتل وغارت ھوتا رھتا 
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ھے، مثالً ايک اسٹوڈينٹ اسلحہ کے ذريعہ اپنے استاد يا ھم کالسيوں کی طرف گولی چالتا ھے اور ان کو قتل کرديتا ھے!! 
  ہ ھے وھاں کا نظم اور انضباط!! ي

جی ھاں! مغربی ممالک مينقوانين پر اگرعمل ھوتا ھے تو وه جرمانہ اور قيد کے خوف کی وجہ سے ھوتا ھے اور اگر ان 
کو اس چيز کا خوف نہ ھو اور اس سے کسی بھی طريقہ سے محافظين کے کنٹرول کو بے اثر کرسکتے ھوں تو پھر قوانين 

  ميں ذرا بھی جھجھک نھيں ھوتی۔  کی خالف ورزی کرنے
ليکن ھماری اس اسالمی حکومت ميں بيرونی کنٹرول کرنے والے اسباب جيسے جرمانہ اور جيل؛ کے عالوه اندرونی مھم 

سبب بھی موجود ھے کہ اگر اس کو اور مزيد تقويت پھنچائی جائے تو پھر معاشره کی بھت سی اجتماعی مشکالت حل 
خود ان کے اندر قوانين پر عمل کرنے کا رجحان موجود ھے، اور اس کی وجہ ان کا اسالمی ھوجائيں گی اور وه سبب 

حکومت کے قوانين پرعمل کرنے کے ايمان کی وجہ سے ھے، درحققت عوام الناس حکومتی قوانين پر عمل کرنا اپنا شرعی
نہ ھوتی اور حضرت امام خمينی  وظيفہ سمجھتے ھيں اور يہ ظاھر سی بات ھے کہ اگر ھمارے ملک ميں اسالمی حکومت

(ره) جيسے رھبر اور مرجع تقليد نے نہ فرمايا ھوتا کہ اسالمی حکومت کے قوانين پر عمل کرنا شرعاً واجب ھے، تو پھر 
  عوام الناس جرمانہ اور دوسری سزاؤں سے بچنے کے لئے قوانين پر عمل کيا کرتے۔ 

ی امر مسلمين کی اطاعت کی وجہ سے اسالمی حکومت کے قوانين پر آج اسالمی انقالب کے طرفدار اور متدين افراد ول
عمل کرتے ھيں؛ اگرچہ بعض موارد ميں وه جانتے ھيں کہ يہ قوانين ھمارے نقصان ميں ھيں لٰھذا يہ اندرونی اور معنوی 

ٰھذا ايسا بھترين سبب جو ان کے ايمان کی وجہ سے ھے؛ ايک بڑا سبب ھے تاکہ خود عوام الناس قوانين کے پابند رھيں، ل
اور مھم سبب ھمارے معاشره ميں موجود ھے ليکن ھم اس کی قدر نھيں کرتے اسی طرح عوام الناس کو حکومتی قوانين کا 
پابند بنانے ميں دوسرا سبب يہ ھے کہ عوام الناس اسالمی حکومت کے قوانين کو خدا کی خوشنودی کا سبب جانے جس کی 

وئے ان پر عمل کريں اور ان سے خالف ورزی کو خدائی عذاب سبب شمار کريں اگرچہ بنا پر وه شرعی وظيفہ سمجھتے ھ
ھم اس چيز کا انکار نھيں کرتے کہ ھمارے معاشره ميں قوانين کی خالف ورزی ھوتی، ليکن يہ خالف ورزی؛ قوانين پر 

ں کی تعداد زياده ھوتی تو عمل کرنے کے مقابلہ ميں بھت کم ھيں؛ اور اگر قانون پر عمل ھونے کی نسبت؛ خالف وزيو
  ھمارا يہ نظام کبھی کا ختم ھوگيا ھوتا۔ 

  ج۔ مقام رھبری ميں شائستگی اور تقوٰی کے عالی ترين درجات کا ھونا 
دوسری حکومتوں پر ھماری حکومت کا تيسرا امتياز يہ ھے کہ مقام معظم رھبری کو تقوٰی ، اخالقی شائستگی اور عظمت 

فائز ھونا ضروری ھے؛ کيونکہ يہ ذات پيغمبر اور امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کا  کے بلند ترين درجات پر
جانشين ھوتا ھے اور عوام الناس اس کو امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کی تجلی اور ان کا ايک پرتو سمجھتے 

امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) سے رکھتے  ھيں، اسی وجہ سے وه محبت اور لگاؤ جو پيغمبر اکرم (ص) اور
ھيں اسی کے مشابہ (مقام معظم رھبری) سے بھی محبت اور لگاؤ رکھتے ھيں اگرچہ مقام معظم رھبری سب سے عظيم 
اه عھده پر فائز ھيں اور سب سے زياده قدرت بھی رکھتے ھيں، ليکن اگر (خدا نخواستھ) ان سے کوئی خالف وزی يا ايسا گن

جو باعث فسق اور عدالت کے خاتمہ کا باعث ھوجائے تو خود بخود واليت مسلمين کے عھده سے معزول ھوجائيں گے اور 
کسی عدالت ميں جانے يا جرم کو ثابت کرنے اور اس کو معزول کرنے کی ضرورت بھی نھيں ھوگی، العياذ با جرم کے 

ان کی “مجلس خبرگان”د اس عھده سے معزول ھوجائيں گے، اور مرتکب ھوتے ھی عدالت ساقط ھوجائے گی اور خود بخو
رھبری کی صالحيت نہ ھونے کا اعالن کرے گی، ان کو معزول نھيں کرے گی؛ کيونکہ عدالت ختم ھوتے ھی عزل حاصل 

  ھوجائے گا!۔ 
کھتے جس قدر دنيا بھر کے کسی بھی ملک ميں بڑے عھدوں پر فائز افراد اتنی اخالقی صالحيت اور شائستگی نھيں ر

ھمارے مالک ميں مقام معظم رھبری ھے، يھاں تک کہ بعض ممالک کے رھبروں کا حال يہ ھے کہ وه سر سے پير تک 
اخالقی فساد ميں آلوده ھوتے ھيں: وه امريکہ جس کو تمدن کا ترقی يافتہ نمونہ کھا جاتا ھے اس کے صدر پر اخالقی اور 

ايا جاتا ھے اور اس کے خالف بھت سے گواه بھی مل جاتے ھيں اور وه خود بھی جنسی تعلقات ميں ملوث ھونے کا الزام لگ
اس چيز کا اعتراف کرتا ھے ليکن جب اس کے خالف پارليمنٹ ميں عدم اعتماد کا مسئلہ پيش آتا ھے تو اکثر ممبر آف 

ی ره جاتا ھے اور اس کے پارليمنٹ نے اس عدم اعتماد پر ووٹ نھيں دئے اور وه کمافی السابق صدرات کے عھده پر باق
لئے کوئی بھی مشکل پيش نھيں آتی تمام لوگ سمجھ جاتے ھيں کہ وه فاسد ھے ليکن سياسی ھتہ کنڈونکی وجہ سے عدم 

اعتماد کے ايک يا دو ووٹ کم ره گئے اور وه فاسد صدر اپنے عھده پر باقی رھا!! چنانچہ اسی طرح کی بھت سی دوسری 
ورزی کرنے والے افراد يھاں تک کہ ان کو عدليہ نے محکوم بھی کيا ھے ليکن سياسی حربوںمثاليں موجود ھيں اور خالف 
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  کی بنا پر وه اپنے عھده پر باقی رھتے ھيں اوران کا دوسرے انتخابات ميں کامياب ھوجانے کا امکان ھوتا ھے۔ 
موجود نہ رھے يا کوئی جرم سرزد لٰھذا اسالمی نظريہ کے مطابق اگر مقام معظم رھبری ميں بھی کوئی ايک ضروری شرط

ھوجائے تو اپنے عھده سے خود بخود معزول ھوجائيں گے، کيونکہ صرف ايک گناه کے مرتکب ھونے سے عدالت ختم 
ھوجاتی ھے اور وه فاسق ھوجاتا ھے، جس کے نتيجہ ميں مسلمانوں کی رھبری کرنے کی صالحيت بھی ختم ھوجاتی ھے؛ 

کرنے يا عدالت ميں جانے يا خبرگان کی رائے کی ضرورت نھيں ھوتی پس معلوم يہ ھوا  اس کے بعد اس کے جرم کو ثابت
کہ دنيا بھر کے کسی بھی ملک ميں ملکی عھده داروں خصوصاً بڑے عھده دار يعنی رھبری کے لئے اتنی سختی نھيں ھے۔ 

  د۔ انسانی معنوی اور واقعی مصالح کی رعايت 
حکومت کا مھم امتياز انسانيت کے معنوی مصالح کی رعايت کرنا ھے: ھم ايک  آخر ميں دوسری حکومتوں پر ھماری

مسلمان ھونے کے لحاظ سے يہ عقيده رکھتے ھيں کہ خداوندعالم دوسروں سے زياده انسان کے مصالح اور منافع کو جانتا 
ے بيان کيا ھے، اور يہ مقصد ھے اور ھم انھيں مصالح کو انسانی معاشره ميں رائج کرنا چاھتے ھيں جن کو خداوندعالم ن

خداندعالم کے بنائے دينی قوانين پر عمل کرنے کے عالوه پورا نھيں ھوسکتا روئے زمين پر صرف ايک جمھوری اسالمی 
ايران ايک ايسا ملک ھے جس کے بنيادی قانون کے چوتھے بند ميں يہ بيان ھے کہ ملک کے تمام قوانين اور مقررات کو 

ے تحت طے کرکے نافذ کيا جانا چاھئے يھاں تک کہ اگر کوئی قانون دليل شرعی کے عموم واطالقاسالمی اصول وقواعد ک
کے برخالف ھوگا تو اس کو معتبر نھيں سمجھا جائے گا اس بنا پر وه ملک جس ميں انسان کے واقعی مصالح ومنافع پورے 

  ھوتے ھيں وه ھمارا ھی ملک ھے۔ 
مارا نظام اور اس کے تمام نتائج؛ صرف عوام الناس کی قربانيوں اور شھداء کے سب لوگوں کو يہ بات معلوم ھے کہ يہ ھ

سے وجود ميں آئے ھيناور انھوں نے اس انقالب کی خاطر اپنی جان اور خون “ ) شھداء ھفت تير” خون کی برکتوں (منجملھ
کيا ھے لٰھذا ھميں (ھر وقت) بيدار کی قربانی پيش کرکے ھمارے لئے عزت، سربلندی اور بلند ترين اقدار کا سامان فراھم 

رھنا چاھئے کھيں ايسا نہ ھو کہ ھم ان عظيم اقدار کو مفت ميں بيچ ڈاليں آج کل بھت سی سازشيں چل رھی ھيں جن کی بنا 
پر اصل اسالم، واليت فقيہ اور اسالمی حکومت کے قوانين پر اعتراضات کئے جاتے ھيں چونکہ يہ ارزشيں اور اقدار ان 

ں کاکانٹا بنا ھوا ھے جس کو صاف کرنے کے لئے ھر ممکن کوشش کرتے ھيں اور اپنی تمام خراب کاری کی آنکھو
کوششوں کو انھيں چند اصلی نقطوں پر صرف کرديتے ھينتاکہ مختلف طريقوں اور مکاريوں سے ان پر حملہ کريں اور 

  نقصان پھنچائيں۔ 
خباروں ميں اصل اسالم اور اسالمی احکام پر اعتراض کيا جاتا ھے، کبھی کبھی تقريروں، مقالوں اوربعض کثير االانتشار ا

اور کھا جاتا ھے کہ آج وه زمانہ گذر چکا ھے جب لوگوں کو حالل اور حرام کی باتيں بتائی جائيں لوگوں کو ان کے حال پر 
ر ديکھنے ميں آيا ھے کہ چھوڑ ديا جائے تاکہ وه خود تصميم گيری کريں اور اپنی مرضی سے انتخاب کريں!! يا متعدد با

واليت فقيہ کی شان ميں گستاخی، جسارت اور توھين کرتے ھيں کہ اگر ھمارے عھده داروں کے سينہ ميں ثقافتی کشاده دلی 
نہ ھو تو قانونی طور پر ان کو سزا ملنا چاھئے ليکن يہ حضرات اپنی بزرگی کا احساس نھيں کرتے اور ان کے خالف کوئی

يکن ھماری ايک انقالبی اور امام خمينی (ره)اور مقام معظم رھبری (حضرت آيت هللا العظمٰی خامنہ ای مدظلہقدم نھيں اٹھاتا ل
العالٰی) کے پيرو کار ھونے کے لحاظ سے يہ ذمہ داری بنتی ھے کہ ھم اس طرح کی جسارت کرنے والوں کو اس طرح کی

اور اسالمی اقدار جن کی وجہ سے دنيا وآخرت کی کاميابی  گستاخيوں کا مزه چکھاديں اور شريعت مقدس اسالم اور تشيع،
ھے جو آسانی سے حاصل نھيں ھوتيں ان کو سياسی مکاروں کے چور باز ار ميں کم سے کم قيمت ميں بيچ ڈاليں جن کی بنا 

کرے کہ وه وقتپر ذلت، خدا ورسول اور فرشتوں ، مومنين اور آئنده آنے والی نسلوں کی لعنت کے مستحق قرار پائيں ، خدا 
  نہ آئے۔ 

  
  حوالے:

   78) سوره حج آيت 1(
   185) سوره بقره آيت 2(
لٰھذا جو شخص اس ماه ميں حاضر رھے اس کا فرض ھے کہ روزه رکھے (ليکن) جو مريض يا (”) ترجمہ: 185) (سوره بقره آيت 3(

  (اضافہ، مترجم) “ ھتا ھے زحمت نھيں چاھتا مسافر ھو وه اتنے ھی دن دوسرے زمانہ ميں روزه رکھے خدا تمھارے لئے آسانی چا
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  پينتيسواں جلسہ

   قوانين اور حکومت سے آزادی کی نسبت

  ۔ حاکم کا نصب کرنا آزادی اور ڈيموکريسی سے مطابقت نھيں رکھتا۔ (ايک اعتراض) 1
ر اذن سے بنائے جائيں، ھم نے گذشتہ جلسوں ميں عرض کيا کہ قوانين کو براه راست خداوندعالم بنائے يا اس کی اجازت او

اسی طرح قوانين کو جاری کرنے واال شخص بھی يا براه راست خداوندعالم کی طرف سے معين ھو يا خداوندعالم کی طرف 
سے اذن يافتہ ھو؛ بھرحال نظام حکومتی (چاھے قوه مجريہ ھو، يا قوه قضائيہ ھو يا پارليمنٹ) خداکے اذن کی طرف مستند 

اور شرعی لحاظ سے اس کی مشروعيت نھيں ھوگی ھم نے گذشتہ بحثوں ميں قانون گذاری اور ھوں اس کے عالوه دينی 
قانون کو جاری کرنے کے سلسلہ ميں بھت سے اعتراضات کو بيان کرکے ان کے جوابات پيش کئے قانون گذاری کے 

کا مطلب انسانی آزادی اور انسان کے سلسلہ ميں ايک اعتراض يہ تھا کہ عوام الناس کا خداوندعالم کے قوانين کا پابند ھونے 
اپنے اختيار کے مخالف ھے؛ اور ھم اس کا جواب قانون گذاری کی بحث ميندے چکے ھيں اسی کے مثل بلکہ اس سے بھی 
زياده سخت لھجہ سے قوانين کو جاری کرنے کے سلسلہ ميں بھی ھوتا ھے؛ اور وه يہ ھے کہ اگر ھم يہ مان ليں کہ قانون 

واال خدا وندعالم کی طرف سے معين ھونا چاھئے يا اس کی طرف سے اذن يافتہ ھو، تو اس صورت ميں کا جاری کرنے 
عوام الناس سے حق انتخاب کو چھين ليا ھے اور عوام الناس کو اس چيز کی اجازت نھيں ھے کہ خدا کے فرمان اور اس 

  در حقيقت ڈيموکريٹک کے خالف ھے۔  کے معين کرده کے خالف اپنی مرضی سے کسی کا انتخاب کريں؛ اور يہ بات
قارئين کرام ! اگرچہ گذشتہ بحثوں ميں ھم اس اعتراض کا جواب عرض کر چکے ھيں ليکن چونکہ اسالمی نظام کے مخالف
بلکہ در حقيقت اسالم کے مخالفين اس طرح کے اعتراض مسلسل کئے جارھے ھيں اور مختلف صورتوں ميں اس طرح کے 

يان کررھے ھيں، اس وجہ سے ھم اس سلسلہ ميں مزيد وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ھيں پھلے شبھات اور اعتراضات ب
آزدای کے سلسلہ ميں کچھ چيزيں بيان کريں گے اس کے بعد اسالمی حکومت کی تشکيل کا طريقہ کار اور قوانين اسالمی 

  کو جاری کرنے کا طريقہ بيان کريں گے۔ 

  تحقيق اور رّد ۔ تکوينی آزادی اور نظريہ جبر کی 2
ھمارے سامنے آزادی کا مسئلہ ھے جس کو اصطالح ميں تکوينی آزادی کھا جاتا ھے جس کے مقابلہ ميں نظريہ جبر ھے 

جس کو بعض دانشمندوں نے بيان کيا ھے قديم زمانہ سے انسان کے سلسلہ ميں يہ اختالف چال آرھا ھے کہ وه مختار ھے يا 
نسان مجبور ھے اور اپنی زندگی ميں ذرا بھی اختيار نھيں رکھتا اور اگر کوئی انسان يہ مجبور بعض لوگوں کا کھنا ھے کہ ا

تصور کرے کہ وه اپنے اراده سے اپنے امور انجام ديتا ھے تو يہ اس کا خيال خام کے عالوه کچھ نھيں ھے انسان در حقيقت
ھے؛ اگرچہ وه خود اس چيز کا احساس نہ کرتا  مجبور ھے وه جو بھی کام کرتا ھے مجبوراً اور فشار کے تحت انجام ديتا

  ھو۔ 
ھميشہ اس نظريہ جبر کے طرفدار لوگ پائے گئے ھيں اور بعض اسالمی علماء نے بھی اس نظريہ کی طرفدار ی کی ھے 

(جو اھل سنت کا ايک کالمی فرقہ ھے) جبر کا اعتقاد رکھتا ھے؛ البتہ اتنی شدت اور “ فرقہ اشاعرھ”اسالمی فرقوں ميں 
غلظت سے نھيں جتنے دوسرے مانتے ھيں ليکن ھمارے اور اکثر مسلمانوں کے لحاظ سے يہ نظريہ باطل اور مردود ھے، 
چاھے انسان اپنے اعمال وافعال ميں اپنے کو صاحب اختيار اور آزاد تصور کرے اور اگر صرف جبر انسان کے اوپر حاکم 

  ئی ضرورت باقی نہ بچتی۔ ھوتا تو پھر اخالقی، تربيتی اور حکومتی نظام کی کو
اخالقی اور تربيتی سلسلہ ميں اگر انسان نيک يا برے کام پر مجبور ھوتا اور اس کا کوئی اختيار ان چيزوں پر نہ ھوتا تو پھر

اس کے نيک کاموں پر اس کی تعريف اور تمجيد کوئی معنی نھيں رکھتی اور نہ ھی اس کے لئے کوئی جزا يا انعام کی 
طرح اگر انسان مجبور ھوتا تو برے کاموں پر اس کی مذمت اور سرزنش بھی نھيں ھونا چاھئے،اگر  ضرورت ھے، اسی

کوئی بچہ اپنے کسی فعل ميں مجبور ھو تو پھر اس کی تربيت ال حاصل ھے اور اس کے اخالقی کردار کو سنوارنے کے 
ور شاگرد سب ھی اپنے کردار ميں مجبور لئے برنامہ ريزی کی کوئی ضرورت نھيں ھے جس وقت معلم اور مربّی ؛ بچے ا

ھوں تو پھر استاد بچے سے يہ نھيں کھہ سکتا کہ فالں کام انجام دو يا فالں کام نہ کرو اسی طرح حقوقی، سياسی اور 
  اقتصادی مسائل ميں جو نصيحتيں کی ھيں ان کا مطلب يہ ھے کہ انسان اپنے اعمال اور افعال ميں مختار اور آزاد ھے۔ 

ن اپنے افعال اور اعمال کے کرنے يا نہ کرنے ميں آزاد ھو تو اسی وقت اس کو يہ کھنا درست ھے کہ اس کام کو جب انسا
انجام دے اور اس کام سے پرھيز کرے، ليکن اگر انسان مجبور ھو اور اپنے کاموں کو انتخاب کرنے کا اختيار نہ ھو تو اس 
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  رے يا اس کام کو انجام نہ دے۔ کے يہ کھنے کا کوئی مطلب نھيں ھے کہ اس کام کو ک
کے مقابلہ ميں ھے،اور يہ “ نظريہ جبر”ھے اور “ تکوينی امر”يہ آزادی اور اختيار جس کو سبھی سمجھتے ھيں يہ ايک 

اختيار اور آزادی خدا داد نعمت ھے جو انسان کی خصوصيات ميں سے ھے اور اسی کی بنا پرانسان دوسری موجودات پر 
ھتا ھے وه تمام موجودات جن کا ھم علم رکھتے ھيں ان ميں صرف انسان ھی ايک ايسی مخلوق ھے فضيلت اور برتری رک

جو مختلف نظريات بلکہ بعض اوقات متضاد (ايک دوسرے سے ٹکرانے والی) نظريات ميں سے کسی ايک کو انتخاب 
صاحب اختيار اور آزاد ھے کرنے کی صالحيت رکھتا ھے، اور وه اپنے خواھشات کا جواب دينے ميں مکمل طريقہ سے 

خواھشات ھوں بے شک خداوندعالم نے “ اٰلھی اور معنوی”ھوں يا وه خواھشات “ حيوانی خواھشات”چاھے وه خواھشات 
اس انسان کو اپنی اس نعمت سے نوازا ھے تاکہ وه اپنے اختيار اور انتخاب سے راه حق يا راه باطل کا انتخاب کرے، اور 

ھے جو دوسری تمام مخلوقات يھاں تک کہ فرشتوں پر رکھتا ھے يھی قدرت انتخاب ھے اگر اس نے  انسان کا يھی وه امتياز
اس قدرت کا صحيح استعمال کيا اور اٰلھی احکام کا انتخاب کيا اور حيوانی خواھشات کو ترک کيا تووه کمال کے اس درجہ 

  آئيں۔ پر پھنچ جائے گا کہ اس کے سامنے فرشتے خضوع وخشوع کرتے ھوئے نظر 
البتہ انسان کے پاس يہ آزادی کا ھونا ايک تکوينی مسئلہ ھے اور آج تقريباً کوئی ايسا نھيں ھے جو اس پر اعتقاد نہ رکھے 
اور اپنے کو سو فی صد مجبور سمجھے، اور اپنے لئے ذرا بھی آزادی نہ سمجھے ، قرآن مجيد نے اس مسئلہ کے واضح 

  ھونے پر زور ديا ھے: 
  ) 1قُّ ِمْن َربُِّکْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْکفُر )(( َوقُِل اْلحَ 

اے رسول )تم کھہ دو کہ سچی ٓايات (کلمہ توحيد )تمھارے پروردگار کی طرف سے (نازل ھو چکی)ھے بس جو چاھے ”(
  “ مانے اور جو چاھے نہ مانے 
ا َشاِکًرا َوإِ  بِيَل ٕاِمَّ ا َکفُوًرا )(( ٕاِنَّا ھَدْينَاه السَّ   ( 2مَّ

  “ اور اس کو راستہ بھی دکھاديا(اب وه)خواه شکر گزار ھو يا نا شکرا ”
سيکڑوں آيات بلکہ پورا قرآن انسان کے مختار ھونے پر تاکيد کرتا ھے، کيونکہ قرآن مجيد انسان کی ھدايت کے لئے ھے 

طرح اس کی گمراھی بھی جبر کے تحت ھوتی اور اگر انسان مجبور ھوتا اور اس کی ھدايت جبر کے تحت ھوتی اسی 
توپھر انسان کے لئے ھدايت کو اختيار کرنے کا کوئی مقصد نھيں تھا اور اس صورت ميں قرآن کريم بے فائده اور بے اثر 

  ھوجاتا۔ 
ی اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ ھماری گفتگو تکوينی آزادی کے بارے ميں نھيں ھے کيونکہ اس ميں کسی کو بھی کوئ

  شک وشبھہ نھيں ھے ا ور اس کی بحث کامقام فلسفہ اور علم کالم ھے ، حقوق اور سياست ميں يہ بحث نھيں کی جاتی۔ 

  ۔ معنوی اور اندورنی اقدار کا آزادی سے کوئی ٹکراؤ نھيں 3
نسان کے قارئين کرام ! يھاں پر ايک ضروری گفتگو يہ ھے کہ ھر انسان کے پاس ايک اندرونی طاقت ھوتی ھے جو ا

اعمال اور کردار کے لئے دائره معين کرتی ھے، اور ايک اصطالح کے مطابق انسان ايک ارزشی اور اقداری مشين رکھتا 
ھے جس کی بنا پر ھر انسان يہ طے کرسکتا ھے کہ اس کواخالقی طور پر کون سے کام انجام دينا چاھئے اور کن چيزوں 

مخصوص کاموں کو انجام ديتا ھے اور کچھ چيزوں کو ترک کرتا ھے کو ترک کرنا چاھئے،جن کے طے کرنے کے بعد 
(کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے) نہ ھوں ، اور “ بايد ھا اور نبايد ھا”ھميں کسی ايسے معاشره کا علم نھيں ھے جس ميں

  اچھے کاموں کو بُرا اور برے کاموں کو اچھا سمجھتا ھو۔ 
کھا جاتا ھے جو “ وجدان”يا“ عقل عملی”کو سمجھنے والی اندرونی طاقت کو  چنانچہ انسانی اسی اچھے اور برے کاموں

انسان کو عقلی اور اخالقی رفتار وگفتار کی ھدايت کرتی ھے، اور يھی وه طاقت ھے جو ھميشہ سے تمام انسانوں کے پاس 
اس بات کو “ وجدان”يا“ لیعقل عم”رھی ھے، جس کی بنا پر انسانيت کے لئے ايک راھنما کا کام کرتی ھے ھر انسان کی 

عقل ”سمجھتی ھے کہ عدل، امانت داری اور سچائی نيک کام ھيں، لٰھذا ان پر عمل کرنا چاھئے اسی طرح ھر انسان کی 
ظلم اور ستم کو بُرا سمجھتی ھے اور ظلم نہ کرنے کا حکم ديتی ھے، خصوصاً جبکہ اگر کسی ايسے “ وجدان”يا“ عملی

پنے دفاع پر بھی قادرنہ ھو اسی طرح انسانی عقل جھوٹ اور خيانت کو بُرے کاموں ميں شخص پر ظلم و ستم کرے جو ا
  سے شمار کرتی ھے اور اس سے دوری کرنے کا حکم ديتی ھے۔ 

لٰھذا معلوم ھوا کہ انسان کے پاس ايک اندرونی اور باطنی ايسی طاقت ھے جو انسان کے لئے ھر حال ميں اقداری مشين کا 
ی بنا پر اچھے اور برے کاموں کی شناخت ھوجاتی ھے، اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ تمام ھی کام کرتی ھے جس ک

انسان عدالت اور صداقت کو نيک کام شمار کرتے ھيں اور کوئی بھی انسان صداقت کو بُرا نھيں سمجھتا اسی طرح تمام ھی 
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آپ کو کوئی بھی ايسا شخص نھيں مل سکتا جو ان  انسان اس بات پر عقيده رکھتے ھيں کہ ظلم اور جھوٹ برے کام ھيں اور
کو اچھا سمجھتا ھو بےشک انسانی اقدار کو معين کرنے والی يہ طاقت اپنے فيصلہ ميں مستقل اور آزاد ھوتی ھے اور کسی 

  باھری طاقت کی کوئی ضرورت نھيں ھوتی، اور صرف اپنے نظريہ کے مطابق حکم کرتی ھے۔ 
ہ بيان شده بايد ھا و نبايد ھا (کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے) يا امر و نھی کی ماھيت اور انسانی عقل و وجدان کے ذريع

حقيقت کی تحقيق وجائزه (کہ امر ونھی صرف اس کی تشخيص اور درک کی وجہ سے ھوتا ھے يا انسان کے اندر کوئی 
جو ھمارا موضوع گفتگو نھيں ھے طاقت ايسی ھوتی ھے جو اس کو امر ونھی کرتی ھے) اخالقی فلسفہ سے متعلق ھے 

ليکن ھماری عقل کا يہ طے کرنا کہ کون سے کام نيک ھيں اور کون سے کام بُرے؟ يہ ايک طرح سے ھمارے لئے الزمی 
احکام صادر کرتی ھے جس کی بنا پر ھماری قدرتی آزدای محدود ھوجاتی ھے، يعنی خود ھماری عقل اور وجدان ھميں 

آزادی سے فائده نہ اٹھاؤ: (مثالً) ھم دوسروں پر ظلم کرسکتے ھيں ليکن ھماری عقل کھتی ھے حکم ديتی ھے کہ اپنی کچھ 
کہ کسی پر بھی ظلم نہ کرو، بلکہ عدالت کو برقرار رکھو، اسی طرح ھم جھوٹ بول سکتے ھيں ليکن ھماری عقل يہ حکم 

کرتی ھے کہ اگرچہ تم امانت ميں خيانت کرتی ھے کہ جھوٹ نہ بولو بلکہ صداقت سے کام لو ھماری عقل اس بات کاحکم 
کرسکتے ھو ليکن (کسی بھی چيز ميں) خيانت نہ کرو ، لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ انسانی عقل عملی اور اس کا وجدان انسان کی 
خصوصيت ميں اور ان اسباب ميں سے ھے جو ھماری آزادی کو محدود کرتی ھے،اور اگر کسی شخص ميں ايسی طاقت 

ہ ھو اور اپنے لئے اچھے اور برے کی پھچان نہ کرسکتا ھو تو گويا وه عقل سے بے بھره ھے اور اس کو وقدرت موجود ن
  ديوانہ کھا جائے گا۔ 

اب جبکہ انسانی عقل اس اپنی رفتار و گفتار کو محدود بناديتی ھے اور انسان اس کام کو اپنے عقل اور وجدان کی طرف 
دی کا مخالف قرار نھيں ديتا يہ کوئی کھتا ھوا نظر نھيں آتا کہ ھماری عقل نے امر نسبت ديتا ھے ليکن کوئی بھی اس کو آزا

ونھی کے ذريعہ سے ھماری آزدای کو محدود کرديا ھے جب حقيقت يہ ھے کہ انسان اپنی اس اندورنی طاقت کی پيروی 
باھر سے کوئی چيز سبب بھی کرتے ھوئے اپنی آزادی کو محدود کرليتا ھے جو خود اسی کی عقل کے تحت ھوتی ھيں اور 

نھيں ھوتی کيونکہ انسانی عقل کے ذريعہ انسان کی رفتار و گفتار کا محدود ھونا بالکل اس ڈاکٹر کی طرح ھے جو ھم سے 
(مريض ھونے کی صورت ميں)يہ کھتا ھے کہ فالں چيز نہ کھانا کيونکہ وه تمھارے لئے نقصان ده ھيں، اور فالں دوائی 

تم اس سے ٹھيک ھوجاؤ گے اس صورت ميں نہ صرف يہ کہ انسان ڈاکٹر کے حکم اور پرھيز بتانے  استعمال کرو کيونکہ
سے ناراحت نھيں ھوتا بلکہ اس کو خوشی بھی ھوتی ھے اور اس کے حکم کو اپنی صحت يابی کے لئے راھنمائی اور 

اده کرتے ھيں اور ھماری پيدائشی ھدايت سمجھتا ھے در حقيقت اس صورت ميں بھی ھم اپنی آزادی اور اختيار سے استف
آزدای پر کوئی حرف نھيں آتا اور بعض اخالقی نظريات کی بنا پر عقل صرف ھميں ايک راستہ دکھاتی ھے اور ھماری اس 

" نھيں Dictaoryراستہ کی طرف راھنمائی کرتی ھے، جس کے بھترين فوائد ظاھر ھوتے ھيں نہ کہ اس ميں ڈکٹيٹری "
  دوستانہ اور دلسوزی کی بناپر ھوتی ھيں۔) دکھائی ديتی، (بلکہ 

يھاں تک کہ اگر ھم اپنی عقل کے حکم کو ڈکٹيٹری کا نام بھی ديدينجس کی بنا پر وه حکم کرتی ھے، جيسا کہ کھا بھی جاتا 
ھے کہ اگر کسی شخص نے اپنی عقل و وجدان کی مخالفت کی تو اس عقل ھی اس کو مورد مذمت اور عذاب قرار ديتی ھے

ور عقل و وجدان کا عذاب ھماری ادبی کتابوں ميں مشھور معروف ھے، ليکن ان تمام باتوں کے پيش نظر عقل و وجدان ، ا
کا حکم آزادی کے مخالف نھيں ھے اور اس کی آزادی ختم نھيں ھوتی، اور جو شخص اپنی عقل اور وجدان کے مطابق عمل

قيد ھو گيا ھے اس کی وجہ يہ ھے کہ عقل اور وجدان خود انسان کرتا ھے اس کے بارے مينيہ نھيں کھا جاتا ھے کہ يہ م
سے متعلق ھے اور يہ اندارونی طاقت کے عنوان سے ھمارے کاموں ميں نظارت اور قضاوت کرتی ھے جس کے نتيجہ 

ميں بعض چيزوں کا حکم ديتی ھے اور بعض چيزوں کے انجام دينے سے روکتی ھے پس جس وقت ھماری اندورنی طاقت 
حکم دے تو ھماری آزادی سلب نھيں ھوتی، اور اگر ھم اپنی اس عقل کے فرمان کے مطابق اپنی مرضی سے عمل  ھميں

کريں تو گويا ھم نے اپنی مرضی کے مطابق عمل کيا؛ ھماری آزادی اس وقت سلب ھوتی ھے جب کوئی بيرونی طاقت ھميں
  کسی کام کی انجام دھی پر مجبور کرے يا کسی کام سے روکے۔ 

  ۔ آزادی اور دينی وظائف کی نسبت 4
قارئين کرام ! يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ دين (اسالم) کے احکام اور شرعی اوامر ونواھی جو خداوندعالم کی طرف 

سے ھوتے ھيں کيا انسان کی آزادی کو سلب کرتے ھيں؟ مثالً اگر کوئی شخص صبح اٹہ کر نماز صبح نہ پڑھنا چاھے، 
عالم کا حکم ھے کہ صبح اٹہ کر نماز صبح پڑھو؛ اسی طرح دوسرے احکام جن کے بجاالنے کو شريعت مقدس ليکن خداوند

نے انسان کے لئے الزم اور ضروری قرار دياھے مثالً روزه کا حکم، زکٰوة و خمس اور دوسرے واجبات کا حکم، يا وه 
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  روبات کے پينے سے روکنا (وغيره وغيرھ)۔ چيزيں جو حرام ھيں ان کو ترک کرنے کا حکم جيسے (الکحل) والی مش
جواب: يہ احکام اور امر و نھی جب تک نفوذ ھونے کے بارے ميں پشت پناھی نہ رکھتی ھوں تو گويا يہ بھی عقل اور 

وجدان کے حکم کی طرح ھيں اور ان کے ذريعہ سے انسان کی آزادی سلب نھيں ھوتی يعنی جس وقت خداوندعالم ارشاد 
: نماز پڑھو، اگر ھم نے نماز نہ پڑھی ، تو ھم سے کوئی مطلب نہ ھو اور ھميں عذاب اور سزا ميں مبتال نہ فرماتا ھے کہ 

کرے،اسی طرح معاشره بھی خداوندعالم کے احکام پر عمل نہ کرنے کی نتيجہ ميں ھم سے خفا نہ ھو اور ھميں ذليل وحقير 
ی پھلو رکھتے ھوں تو ھماری آزادی سلب نھيں ھوتی نہ سمجھے تو اس صورت ميں اگر شرعی امر ونھی صرف نصيحت

کيونکہ ان نصيحت کوباھر سے جاری کرنے واال کوئی ضامن نھيں ھے، اور کوئی بيرونی طاقت ھم پر کوئی دباؤ نھيں 
ڈالتی جس کی بنا پر ھم بعض کاموں کو انجام ديں اور بعض سے پرھيز کريں؛ اس صورت ميں شرعی امر ونھی عقل اور 

کے حکم کے ھم پلہ قرار پاتے ھيں جس کی وجہ سے آزادی سلب نھيں ھوتی مسامحہ آميز (ذو معنی) تعبير کے وجدان 
(کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے) “ بايد ھا اور نبايد ھا”مطابق، جس طرح ھم ايک ايسی متصل عقل رکھتے ھيں جو ھميں 
پر اس کے احکام پر عمل کرنا الزمی اور ضروری نھيں کے بارے ميں نصيحت اور امر و نھی کرتی ھے ليکن عملی طور 

ھوتا ، اسی طرح ھمارے پاس عقل منفصل (جدا) بھی ھے جو ھمارے وجود سے باھر ھے اور امر و نھی کرتی ھے، يعنی 
کے عنوان سے ھمارے لئے امر و نھی کرتا ھے اور وه صرف نصيحت کی حد تک ھوتی ھے اور “ عقل کلّی”خداوندعالم 

  ونصيحتی) پھلو رکھتے ھيں۔ ارشادی(
ليکن حقيقت يہ ھے کہ شرعی امر و نھی عملی طور پر الزمی اور ضروری ھوتے ھيں اور ان ميں صرف نصيحتی پھلو 
نھيں ھوتا بلکہ جس وقت خداوندعالم ھميں حکم ديتا ھے کہ نماز پڑھو تو اگر ھم نماز نہ پڑھيں تو ھميں جھنم ميں ڈال کر 

ا يھاں تک کہ بعض برے کاموں پر اسی دنيا ميں سزا اور تازيانے کی حّد معين فرمائی ھے ، اور عذاب ميں مبتال کرے گ
اس سے بھی باالتر گذشتہ امتوں کے لئے آسمانی عذاب نازل کيا ھے اور جب بھی کوئی پيغمبر مبعوث برسالت ھوتا تھا تو 

ر تم نے خداوندعالم کے احکام کی اطاعت نہ کی توتم پر عوام الناس کو خدا کے عذاب سے ڈراتا تھا، اور يہ کھتا تھا کہ اگ
اسی دنيا ميں بھی عذاب نازل ھوسکتا ھے قرآن مجيد ميں مکرر مسلمانوں کو اس بات سے ڈريا گيا ھے اور ان کو ياد دھانی

يں خداوندعالم کرائی گئی ھے کہ گذشتہ امتوں کے حاالت پر نظر کرو کہ خدا کے احکام کی نافرمانی اور گناه کے نتيجہ م
نے ان پر عذاب نازل کيا لٰھذا تمھيں بھی دنياوی يا اُخروی عذاب سے ڈرنا چاھئے انبياء کرام (ع) عذاب اٰلھی سے اس قدر 
ڈراتے تھے جس کی بنا پر تمام انبيا (ع) کا نام نذير اور منذر (ڈرانے واال) معروف ھوگيا؛ جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد 

  ھوتا ھے: 
ٍة ااِلَّ َخالَ فِْيھاَ نَِذْيٌر) ((ٕاِنَّ  ْن اُمَّ   ) 3ا ٔاَْرَسْلنَاَک بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيراً َواِْن مِّ
ھم ھی نے تم کو يقينا قرٓان کے ساتھ خشخبری دينے واال و ڈرانے واال (پيغمبر)بنا کر بھيجا اور کوئی امت (دنيا ميں)ايسی ”

  “ ے واال (پيغمبر )نہ ٓايا ھو نھيں گزری کہ اس کے پاس (ھمارا ) ڈران
لٰھذا وه شرعی امر و نھی جن پر ھميشہ دنياوی يا اُخروی عذاب سے ڈرايا گيا ھے؛اخالقی اور عقلی امر ونھی جن پر ھماری

  عقل اور وجدان کے حکم سے فرق پايا جاتا ھے اور اس سے انسانی آزادی محدود ھوجاتی اور انسان پر دباؤ ڈالتی ھے۔ 
کے مطابق (جو “ حقوق بشر کے اعالنيھ”م نے اس بات کومان ليا کہ تمام انسان مکمل طور پر آزاد ھيں ، اور اور اگر ھ

بعض روشن فکر کے نزديک وحی اور کتاب مقدس کا حکم رکھتا ھے) کسی کو بھی يہ حق نھيں ھے کہ کسی انسان کی 
ی کو محدود کرنے کا حق نھيں ھے ؟! اور ان کو عذاب آزادی کو محدود کرے، تو کيا خداوندعالم کو بھی انسانوں کی آزاد

اور سزا سے ڈرا کر تحت تاثير قرار دے، اورزياده سے زياده خدا بھی عقل اور وجدان کی طرح انسان کو اپنے وظائف اور 
دے تو  واجبات کو انجام دينے کے سلسلہ ميں ارشاد اور نصيحت نھيں کرسکتا، مثال کے طور پر ھميں نماز پڑھنے کا حکم

اگر ھم نماز نہ پڑھيں تو ھم نے گويا اپنی آزادی سے استفاده کيا ھے! اور اگر ايسا ھے تو پھر خداوندعالم نے ھميں کس لئے
ڈرايا ھے اور کھتا ھے : اگر گناه کرو گے تو تم کو آخرت ميں جھنم ميں ڈال دو ں گا ، اور مسلسل ھميں اپنے عذاب سے 

اپنے انبياء (ع) کے وظائف ميں سے ايک وظيفہ عوام الناس کو عذاب اٰلھی سے ڈرانا قرار  ڈراتا رھتا ھے، چنانچہ اس نے
  ديا ھے؟ 

بےشک مسلمانوں کو اس بات ميں کوئی شک نھيں ھے کہ خداوندعالم فرمان اور احکام صادر کرسکتا ھے اور ان کے 
ونھی کا پھنچانا اور عذاب اٰلھی سے ڈرانا ھے، جاری کرنے کا ضامن بھی ھے اسی طرح انبياء عليھم السالم کا وظيفہ امر 

(کبھی کوئی مسلمان ان چيزونميں شک نھيں کرتا) بلکہ وه ان تمام چيزوں کو دل وجان سے قبول کرتا ھے تمام مسلمان خدا 
اور رسول کے احکام کے سامنے سر جھکاتے ھوئے نظر آتے ھيں، اگرچہ يہ بھی جانتے ھيں کہ يہ احکام ان کو محدود 

رتے ھيں اور ان کی بعض آزادی کوسلب کرتے ھيناور ايک طريقہ سے ان کو تحت تاثير قرار ديتے ھيں کيونکہ جب ک
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خداوندعالم ھميں کسی کام کو انجام دينے کا حکم ديتا ھے تو اگر ھم نے اس کام کو انجام نہ ديا تو پھر ھمارے لئے عذاب کا 
اس سے متاثر ھوتے ھيں پس معلوم يہ ھوا کہ خدا وندعالم ھم کو بعض  وعده کيا گيا (اور خدا کا وعده سچا ھے) تو ھم

کاموں کے انجام دينے اور بعض کاموں سے پرھيز کرنے کا پابند کرسکتا ھے اس ميں کوئی شک (بھی) نھيں ھے؛ ليکن 
واجبات خداوندعالم کی طرف سے امر و نھی آنے کی حکمت اور فلسفہ کيا ھے اور کيوں خداوندعالم ھم کو شرعی 

ومحرمات کا پابند کيوں بناتا ھے تو اس سلسلہ ميں علم کالم ميں بحث ھوگی، ليکن خالصہ کے طور پر عرض کرتے ھيں 
  کہ: 

خداوندعالم اپنے تمام تر لطف ومھربانی اور فضل وکرم کی بنا پر انسان کوسعادت مند بنانا چاھتا ھے اسی وجہ سے سعادت 
ے جس کی بنا پر ھمارے لئے احکام اور فرمان معين فرمادئے ھيں تاکہ ھم اپنے ان مندی کے راستہ کی پھچان بتادی ھ

وظائف پر عمل کرتے ھوئے سعادت مندی کے راستہ پر گامزن رھيناور جس کے زير سايہ واقعی سعادت کے راستہ کو 
جس سے سعادت کے  پھچان ليں ظاھر سی بات ھے کہ خداوندعالم کے ڈرانے اور دھمکانے سے ھم ھوشيار ھوجاتے ھيں

راستہ سے منحرف نھيں ھوتے، اور اگر يہ احکام ھمارے لئے ضروری اور الزمی نہ ھوتے تو پھر ھم اپنے وظائف کو 
اچھے طريقے سے انجام نہ ديتے اور اپنے غلط کردار اور گناھوں کی وجہ سے راه سعادت سے بھٹک جاتے لٰھذا 

وظائف پر عمل کرنے کی وجہ سے ھم کو برائيوں اور برے کاموں سے  خداوندعالم نے اپنے لطف وکرم کی بنا پر شرعی
  روکا ھے جس کے نتيجہ ميں خدا کی رحمت واسعہ ھمارے شامل حال ھوجائے۔ 

اس بنا پر حقيقت يہ ھے کہ دين انسان کو محدود کرتا ھے اور اس کی بعض آزادی سلب ھوجاتی ھيں انبياء عليھم السالم 
وظيفہ رکھتے تھے اور دينی احکام کی مخالفت اور عذاب اٰلھی سے ڈراتے تھے بے شک اس عوام الناس کو ڈرانے کا 

سلسلہ ميں ظاھری اور روحانی دونوں طرح کا دبأو ھوتا ھے ظاھری دباؤ اس شخص پر ھوتا ھے جس پر بعض گناھوں 
ی پر حّد جاری ھوتے ھوئے کے ارتکاب کی وجہ سے حّد جاری ھوتی ھے اور روحانی دباؤ ان لوگوں پر ھوتا ھے جو کس

ديکھتے ھينجس کے نتيجہ ميں وه اس سزا سے ڈرتے ھيں، اور ان لوگوں پر بھی جو ھميشہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے 
  رھتے ھيں۔ 

ھم اس وقت جو مطلق آزادی کے طرفدار ھيں لوگوں سے يہ سوال کرنا چاھتے ھيں کہ کيا تم اس ظاھری اور روحانی دباؤ 
يعنی کيا تم يہ کھتے ھو کہ خداوندعالم کو اس طرح کی محدوديت اور مشکل ميں قرار نھيں دينا  کو محکوم کرتے ھو؟

چاھئے؟ اور اس کو دنياوی اوراخروی عذاب سے ڈرانے کے لئے پيغمبر نھيں بھيجنا چاھئے؟ تو کيا ان چيزوں کا محکوم 
ن کيا کسی کو دين کے انکار کرنے کا حق ھے يا نھيں کرنا اسالم اور تمام آسمانی اديان کے انکار کے برابر نھيں ھے؟ (ليک

  يہ ايک الگ بحث ھے اس وقت ھم انبياء عليھم السالم کی اتباع کی حقانيت کو ثابت نھيں کررھے ھيں( 
جو شخص کھتا ھے کہ انسان مکمل طور پر آزاد ھے اور اس پر کسی طرح کی محدوديت اور دباؤ نھيں ھونا چاھئے، تو کيا

بھی جو خداوندعالم کی طرف سے اپنے بندوں پر ايجاد ھوتی ھے مثالً گناه کرنے پر جھنم ميں جانا ھوگا يا  وه محدوديت
بعض گناھوں کی اسی دنيا ميں سزا ملے گی تو کيا ايسا شخص اس بات کو محکوم کرتا ھے؟(اور اگر ايسا ھے ) تو گويا اس

کار کيا ھے اور اس وقت ھماری بحث ان سے نھيں ھے ھماری بحث تونے دين اور بعثت انبياء (ع) اور اٰلھی شريعتوں کا ان
ان لوگوں سے ھے جو دين کو قبول رکھتے ھيں اور دين اسالم کو حق جانتے ھيں اور يہ عقيده رکھتے ھيں کہ خداوندعالم 

جہ سے اس کا شکر ادانے اپنی حکمت اور لطف وکرم کی بنا پر ھدايت کے لئے انبياء عليھم السالم کو بھيجا ھے اور اسی و
  کرتے ھيں۔ 

  ۔ حدود اور سزاؤں ميں آزادی کی نسبت 5
اب جبکہ ھم نے يہ قبول کرليا ھے کہ نہ صرف خداوندعالم کو يہ حق ھے بلکہ اس کے لطف و کرم اور فضل کی بنا پر 

يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ ھميں جھنم سے ڈرائے تاکہ ھم صحيح راستہ پر چليں اور برے راستے سے پرھيز کريں، يھاں پر 
خداوندعالم نے بعض گناھوں پر حّد کس لئے اور کيوں قرار دی ھے اور حدود وتعزيرات کو اصالً کس لئے رکھا ھے؟ 

خداوندعالم ھميں عذاب آخرت سے ڈرناصحيح ھے کيونکہ عذاب سے ڈرانا ھمارے فائده ميں ھے جوھمارے لئے جھنم کے 
يک بختی کے راستے کو اپنانے کا سبب بنتا ھے بلکہ ايک معنی کے لحاظ سے يہ عذاب سے ڈرتے ھوئے سعادت اور ن

ڈرانا ايک قسم کا ارشاد اور ھدايت ھے اور خداوندعالم ھميں يہ بتانا چاھتا ھے کہ ديکھو تمھارے برے کاموں کا نتيجہ 
") نھيں ھے بلکہ Resolutionآخرت ميں جھنم ھے، اور عذاب بھی وه جو حقيقی ھے اور باھمی مفاھمت (ريزوليشن "

تمھارے دنياوی برے اعمال کا مجسمہ ھے ليکن خدا نے کيوں فرمايا کہ اگر کوئی عظيم گناه جيسے زنا کا مرتکب ھوا تو 
  اس کو لوگوں کے سامنے کوڑے لگائيں جائيں تاکہ اس کی عزت وآبرو ختم ھوجائے؟ 
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  ارشاد ھوتا ھے: 
انِی فَاْجلُِدوا انِيَةُ َوالزَّ ِ  (الزَّ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَْشھْد  ُکلَّ َواِحٍد ِمْنھَما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوالَتَأُْخْذُکْم بِھَما َرأْفَةٌ فِی ِديِن هللاِ ٕاِْن ُکنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا

  ) 4َعَذابَھَما طَائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن( (
ڑے لگائيں اور خبردار ! دين خدا کے معاملہ ميں کسی مروت کا زنا کار عورت او رزنا کار مرد دونوں کو سو سو کو” 

شکار نہ ھوجانا اگر تمھارا ايمان هللا اور روز آخرت پر ھے اور اس سزا کے وقت مومنين کی ايک جماعت کو حاضر رھنا 
  “ چاھئے۔

دنيا بھر کی تمام  يہ سوال صرف دين سے متعلق نھيں ھے بلکہ سزائی قوانين اور ھر ملک کے قوانين سے متعلق ھے
حکومتوں ميں حقوقی اور سزائی قوانين ھوتے ھيں حقوقی قوانين ان لوگوں کے بارے ميں ھوتے ھيں جو دوسرے کے مال 
اور حقوق پر تجاوز اور دست درازی کرتا ھے مثالً کسی کامال کھاجاتاھے يا کسی کے بدن کو زخمی کرديتا ھے يا کسی کو

ں اگر کوئی مخصوص شکايت کرنے واال موجود ھے تو وه مجرم کی شکايت کرتا ھے قتل کرديتا ھے تو اس صورت مي
جس کے نتيجہ ميں مجرم کو سزا ھوتی ھے يا جرمانہ دينا ھوتا ھے اور اگر کسی کے حق کو غصب کيا تھا تو اس کو واپس

سی طرح کی دوسری سزائيں کرے اور اگر کسی ظلم اور جنايت کا مرتکب ھوا تو اس سے قصاص (بدلہ) ليا جاتا ھے يا ا
معين کی جاتی ھيں ليکن تمام سزائی قوانين ميں مجرم کو سزا دينے کے لئے کسی خاص شکايت کرنے والے کی ضرورت 

نھيں ھوتی بلکہ خود د عدالت اور مدعی العموم قوانين کی خالف ورزی کرنے والے اور ملکی مصالح کو پامال کرنے والے 
  ھے اور اگر ملزم کا جرم اثبات ھوجائے تو اس کو سزا ملتی ھے۔  کے خالف مقدمہ دائر کرسکتا

جھاں تک ھم جانتے ھيں دنيا بھر ميں کوئی بھی ملک ايسا نھيں ھے جس ميں حقوقی اور سزائی قوانين موجود نہ ھوں اور 
يل بھيج ديا جاتا ھے مجرموں کو سزا اور جريمہ نہ ھوتا ھو خالصہ يہ ھے کہ يا مجرم کو جريمہ دينا پڑتا ھے يا اس ک ج

يا اس کے لئے دوسری سزائيں معين کی جاتی ھيں؛ چنانچہ اسالم بھی اس قاعده سے مستثنی نھيں ھے اور اسالم کے بھی 
حقوقی اور سزائی قوانين ھيں يھاں تک کہ بعض موارد ميں تو سخت سے سخت سزائيں ھيں لٰھذا يہ سوال يہ ھے کہ تمام ھی

النے کا حق ھے تو کيا يہ چيز انسان کی آزادی کے مخالف نھيں ھے تويہ بات مسلم ھے کہ حکومتوں کو مجرموں سزا د
تمام ھی لوگ حکومت کو حقوقی اور سزائی قوانين بنا نے کا حق ديتے ھيں اورمجرمين کے لئے خاص سزائی قوانين مترتب

بارے ميں اطالع نھيں ھے جس ميں  کرکے نافذ کرانا چاھتے ھيں اس بات کی دليل يہ ھے کہ ھميں کسی ايسے ملک کے
مجرموں کے لئے حقوقی سزائی قوانين نہ ھوں يا ان کے لئے جرمانہ يا قيد يا دوسری سزائيں نہ ھوں اور کسی کو بھی 

کوئی اعتراض نھيں ھے البتہ بحث وگفتگو ميں يہ بحث کی جاسکتی ھے اور يہ اشکال ھوسکتا ھے کہ کيا کسی کو يہ حق 
يا ميں کسی شخص کو سزا دی جاسکتی ھے اور اس کی آزادی کو محدود کرنا يا اس کی آزادی کو حاصل ھے کہ اس دن

  سلب کرنے کا اختيار کسی کو ھے يا نھيں؟ 

  ۔ حکومت اور قوانين کے زير سايہ مطلق طور پر آزادی نھيں ھوسکتی 6
جو لوگ کھتے ھيں کہ کسی بھی حکومت کو عوام الناس کی آزادی کو محدود کرنے اور ان کے لئے سزا معين کرنے کا 

کوئی حق نھيں ھے، (کيونکہ اس صورت ميں عوام الناس سزا وغيره کے ڈر سے کسی خالف ورزی کو انجام نھيں ديتے ؛ 
جو بھی چاھتا انجام ديتا چاھے وه کام اچھا ھوتا يا بُرا،) تو اگر ليکن اگر سزا وغيره نہ ھوتی تو پھر انسان اپنی مرضی سے 

ايسا شخص دنيا بھر کی حکومتوں پر اعتراض کررھا ھے تو اس کا ايک دوسرے طريقہ سے جواب ديا جائے اور 
عام  اگرصرف اسالم پر اعتراض کرتا ھے تو پھر اس کا جواب ايک دوسرا ھوگا ليکن چونکہ اس کا اعتراض دنيا بھر کی

حکومتوں پر ھے اور تمام حکومتی نظام منجملہ اسالمی حکومت پر بھی اعتراض کرتا ھے کہ کيوں مجرموں کے لئے 
سزائيں اور محدوديت قرار دی ھيں ان پر دباؤ ڈاال گيا ھے؟تو اس صورت ميں ھمارا جواب بھی ايسا ھوگا جو سب کو شامل 

  وقی اور سزائی قوانين کے بارے ميں جواب ديا جائے۔ ھوجس ميں تمام حکومتوں اور اسالمی حکومت کے حق
  

   جواب:
کی بنياد پر ھے اور ان کا يہ خود ساختہ نظريہ ھے جس کی بنا پر ان کا تصور يہ ھے کہ “ مطلق آزادی”مذکوره اعتراض 

ے، اور کوئی بھی انسان اس دنيا ميں مکمل طور پر آزاد ھونا چاھئے اور کسی بھی طرح اس پر کوئی دباؤ نھيں ھونا چاھئ
  شخص اس کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نھيں کرسکتا اور نہ ھی کسی کام سے روک سکتا ھے۔ 

بے شک يہ اصل اور بنياد غير منطقی اور ھر صاحب عقل وشعور کے نزديک باطل اور غلط ھے کوئی بھی انسان مطلق 
ا چاھے کوئی بھی قانون اس کو نہ روکے (يھاں پر قوانين اور بغير کسی حد وقيد کی آزادی نھيں رکھتا کہ جو کچھ بھی کرن
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سے مراد اخالقی قوانين اور مستقالت عقليہ نھيں ھيں جن کی اجرائی ضمانت نھيں ھے بلکہ ھماری مراد عام معنی ميں 
اور عوام  قوانين حقوقی مراد ھيں جن کو نافذ کرنے کی حکومت ذمہ دار ھوتی ھے ) لٰھذا قوانين اور مقررات ھونا چاھئے

الناس کو ان پر عمل کرنے کے لئے آماده کيا جائے تاکہ عوام الناس کے حقوق کو ادا کريں ٹريفک قوانين ھونا چاھئے اور 
  جو لوگ کبھی کبھی بھت سے لوگوں کی جان جانے کے باعث بنتے ھيں ان کے لئے سزائيں اور جرمانہ ھونا چاھئے۔ 

يں اور ھر جگہ پر عوام الناس موجوده قوانين کو قبول کرتے آئے ھينجس کی بنااس کے عالوه کہ ھميشہ سے پوری تاريخ م
پر کسی کو بھی مطلق آزادی کا حق نھيں ھے اور نا ھی کسی دوسرے پر کسی طرح کا کوئی دباؤ ڈالنے اور اس کی آزادی 

ا ، کيونکہ مطلق آزادی کا کا ايک حصہ ختم کرنے کا حق ھے؛ اور عملی طور پر کوئی شخص بھی ايسا عقيده نھيں رکھت
مطلب مدنيت کا انکار کرنا اور وحشيانہ جنگل راج کو قبول کرناھے اگر انسان ايک اجتماع پسند موجود ھے تو اس کے لئے

اجتماعی نظام کی ضرورت ھے اور عوام الناس کو ايک دوسرے کے حقوق کی رعايت کرنا چاھئے اور اس سلسلہ ميں 
ز مجرموں کے لئے سزائی قوانين مد نظر رکھے جائيں، اور حکومت بھی ان کو نافذ کرنے کی قوانين ھونا ضروری ھيں ني

ضامن ھو واقعاً مطلق آزادی ( اور يہ کہ کسی شخص کوکسی دوسرے کو کسی کام پر مجبور کرنے يا کسی کام سے 
رت نھيں ھے بلکہ انسان جو روکنے کا کوئی حق نھيں ھے) کا نعره لگانے کا مطلب يہ ھے کہ پھر حکومت کی کوئی ضرو

کچھ بھی کرنا چاھے کرسکے؛ کيونکہ حکومت بھی عوام الناس کی رائے سے بنتی ھے اور قوانين کا نافذ کرنا اس کی ذمہ 
داری ھوتی ھے لٰھذا اس طرح کا نظريہ قانون مداری، جامعہ مدنی، تمدن اور قوانين کی اتباع کی ضرورت سے ھم آھنگ 

ی معاشره اور تمدن بشريت کی بنياد يہ ھے کہ اس ميں قوانين اور ان کو نافذ کرنے والی قدرت کا نھيں ھے کيونکہ انسان
  ھونا ضروری ھے، اور ظاھر سی بات ھے کہ حکومت قوانين کو نافذ کرنے کے لئے ان پر دباؤ ڈالے گی۔ 

ر کرنے کے لئے اپنی حکومت کی ذمہ داری يہ ھے کہ ضرورت کے وقت مجرموں کو قوانين پر عمل کرنے پر مجبو
طاقت کا استعمال کرے اور خالف ورزی کرنے والوں کو سزا دے، اور اگر صرف کھنے اور نصيحت کرنے پر کفايت 

کرے تو پھر وه معلم اور مربّی ھوگی حکومت نھيں ھوگی علماء اور واعظين کا وظيفہ عوام الناس کو اجتماعی اخالق اور 
وعظ و نصيحت کرنا ھے، ليکن وه ان وعظ ونصيحت کو نافذ کرنے کے لئے قدرت  انسانی آداب کی رعايت کرنے کے لئے

کا استعمال نھيں کرسکتے، اور قدرت کے زور پر لوگوں کو انسانی اخالق کی رعايت پر مجبور کرنا بھی ان کی ذمہ داری 
نين پر عمل کرائے اور نھيں ھے ليکن حکومت کی ذمہ داری ھے کہ وه اگر ضرورت پڑے تو اپنے قدرت کے زور پر قوا

اگر کوئی خالف ورزی کرے تو اس کو سزائے اعمال تک پھونچائے اور يا اس پر جرمانہ کرے يا اگر کوئی خالف ورزی 
کر کے بھاگ نکلناچاھے تو اس کا تعقب کرے اور اس کو پکڑکر اس پرحدود اور سزا جاری کرے اس بنا پر حکومت اور 

دليل ھے کہ انسان مکمل اور مطلق طور پر آزاد نھيں ھے اور مطلق آزادی کا نظريہ  قوه مجريہ کا وجود خود اس بات پر
باطل اور مردود ھے نيز انسانی تمدن اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ھم آھنگ نھيں ھے اس ميں کوئی فرق نھيں ھے کہ 

حکومت اٰلھی قوانين  چاھے حکومت شھری قوانين جو خود شھريونکی خواھش کے مطابق مرتب ھوتے ھيں يا اسالمی
  جاری کرے۔ 

  ۔ حاکميت کا خدا سے متصل ھونا 7
قارئين کرام ! گذشتوں بحثوں ميں ھم نے اس بات کو ثابت کيا کہ قوانين کو نافذ اور جاری کرنے واال يا خود خداوندعالم کی 

وام الناس پر دباؤ ڈاال جاتا طرف سے منصوب ھو يا خدا کی طرف سے اذن يافتہ ھو، کيونکہ قوانين کو جاری کرنے سے ع
ھے اور ان کی آزادی کو محدود کيا جاتا ھے اور عوام الناس خداوندعالم کے مملوک اور بندے ھيں لٰھذا صرف خدا ھی ان 

اور حاکميت اٰلھی کی بنا پر کسی بھی شخص کو يہ حق حاصل نھيں ھے “ ربوبيت تشريعی”ميں تصرف کرسکتا ھے، اور 
او رمرضی کے بغير اس کے بندونپر فشار ڈالے اور ان ميں تصرف کرے لٰھذا حکومت کو خدا کے کہ وه خدا کی اجازت 

بندوں ميں تصرف کرنے يا ان پر دباؤ ڈالنے کے لئے ان مالک (خداوندعالم) سے اجازت لےنا چاھئے ليکن جو لوگ عوامی 
و کافی جانتے ھيں اور حکومت کو انھيں قوانينڈيموکريٹک کے قائل ھيں اور معاشره کو اداره کرنے کے لئے قوانين مدنی ک

کو جاری اور نافذ کرنے کی ضامن مانتے ھيں، چنانچہ کھتے ھيں کہ قوانين کو نافذ کرنے والے کا خدا کی طرف سے اذن 
يافتہ ھونا ضروری نھيں ھے؛ بلکہ عوام الناس سے ووٹ ديتے ھی وه قوانين کو جاری کرسکتا ھے اور ضرورت کے وقت 

  اپنی طاقت کو بروئے کار السکتی ھے، اور لوگوں پر دباؤ بھی ڈال سکتی ھے۔  حکومت
يہ لوگ حکومت کے عوام الناس پر دباؤ ڈالنے کے سلسلہ ميں کيا دليل پيش کرتے ھيں؟ ڈيموکريٹک اصول کے تحت اس 

منٹ کے انتخاب ھوں يا طرح جواب ديا جاتا ھے کہ عوام الناس چونکہ حکومت کو ووٹ ديتی ھے چاھے وه ممبر آف پارلي
خود حکومت کے صدراتی انتخاب ھوں، اور يہ ووٹ دينا ھی گويا حکومت کے قوانين اور حکومت کی طرف سے ان کو 
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نافذ کرنے کو قبول کرنا ھے؛ چاھے حکومت ان کو جاری اور نافذ کرنے کے سلسلہ ميں اپنی طاقت کا استعمال ھی کيوں نہ
کو نافذ کرنے کے سلسلہ ميں جو دباؤ ديا جاتا ھے وه آزادی سے منافات نھيں رکھتا؛  کرے لٰھذا حکومت کی طرف قوانين

کيونکہ اس حکومت اور نظام کو خود انھوں نے قبول کيا ھے، اور اس کے سامنے اپنا سر تسليم کيا ھے اور يہ بالکل عقل 
بعض چيزوں سے پرھيزکرنے کا حکماور وجدان کے اس حکم کی طرح ھے جو انسان کو بعض چيزوں کو انجام دينے اور 

ديتی ھے اور وه آزادی سے مخالفت نھيں رکھتا، اور اس سے آزادی سلب نھيں ھوتی، کيونکہ يہ احکام خود ان کی اندرونی 
  طاقت کی بنا پر ھوتے ھيں اور خود انھيں سے متعلق ھے اور ان پر تھونپا نھيں گيا ھے۔ 

ر کردگی اور اختيارات نيز اپنی حقانيت اور مشروعيت کے لئے جو دليل پيش البتہ ڈيموکريسی حکومتی نقشے، ان کی کا
کرتے ھيں؛ ان تمام چيزوں پر بھت سے اشکاالت ھوتے ھينجو فلسفہ سياست اور فلسفہ حقوق سے متعلق کتابوں ميں بيان 

يہ ھے کھ: دنيا ميں  کئے گئے ھيں ھم يھاں پر کچھ اعتراضات بيان کرتے ھيں جو اس وقت مناسب ھيں ان ميں سے ايک
کوئی بھی جگہ ايسی نھيں ھے جھاں پر قوانين کو اتفاقی طور پر قبول کيا جاتا ھے، يا متفق طور پر کسی کو وزير اعظم يا 
صدر مملکت منتخب کيا جاتا ھو يھاں تک کہ خود جمھوری اسالمی (ايران) جو دنيا ميں عوامی ملکوں ميں بے نظير ھے ، 

فی صد لوگوں نے اس نظام کو ووٹ نھيں دئے  ٨/1وگوں نے اس اسالمی نظام کو ووٹ دئے اور فی صد ل 2/89جس ميں 
جو اس وقت کی مردم شماری کے لحاظ سے وه تعداد تقريباً دس الکہ سے بھی زياده ھے جس وقت دنيا بھر ميں رائج 

نہ ديں تو حکومت کو عوام الناس کو ڈيموکريسی اور عوامی نظام ميں دس الکہ سے زياده افراد اس نظام کے حق ميں ووٹ 
اپنے قوانين اور احکام پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کا کيا حق ھے؟ جبکہ کچھ لوگ کھتے ھيں کہ ھم اس نظام حکومتی 
کو نھيں مانتے تو پھر صرف عوام الناس کے اکثريت کا ووٹ حاصل کرنے سے حقانيت اور مشروعيت حاصل کرکے کس 

  پنے مخالفوں پر نافذ اور جاری کرسکتی ھے؟ طرح اپنے قوانين کو ا
ڈيموکريسی اور عوامی نظام کے طرفدار افراد اس طرح کے سواالت کا جواب ديتے ھيں اور ايسا نھيں ھے کہ اس سلسلہ 
ميں گفتگو اور بحث نہ ھوئی ھو ليکن ان کے جوابات اطمينان بخش نھيں ھيں، اور بھت سے حل نہ ھونے والے اعتراض 

ے ھيں، مثال کے طور پر کھتے ھيں کہ وه نظام حکومتی جو اکثريت کے ووٹوں سے وجود ميں آيا ھے اور اس باقی رھت
نظام کو اقليت نے ووٹ نھيں ديا ھے ان کے بھی کچھ حقوق ھيں اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور وه لوگ اپنے 

  ۔ شخصی اور ذاتی احوال ميں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرسکتے ھيں
ھم کھتے ھيں کہ يہ کافی نھيں ھے کس دليل کی بنا پر عام قوانين اور حکومت کے اجتماعی قوانين کو ان لوگوں پر 

  تھونپاجاسکتا ھے؟ نيز اسے مختلف ٹيکس اور دوسرے اخراجات کس دليل کی بنا پر لئے جاتے ھيں؟ 
ره کو آگے بڑھانے کے لئے کچھ تو کرنا ھی ان ميں سے بعض لوگ يہ کھتے ھوئے نظر آتے ھيں کہ آخر کار ھميں معاش

  ھوگا اور ھمارے پاس معاشره کو چالنے کے لئے ڈيموکريسی حکومتی نظام سے بھتر کوئی نظام نھيں ھے۔ 
ليکن مذکوره اعتراض کا جواب اسالمی نقطہ نظر سے يہ ھے کہ قانون گذاری کا حق خداوندعالم سے متعلق ھے يا جو افراد

سے اذن يافتہ ھوں وه خداوندعالم کے مقرر کرده قوانين کے تحت قوانين بناسکتے ھيں اسی طرح عوام خداوندعالم کی طرف
الناس پر حکومت کرنے اور ان کے لئے قوانين جاری کرنے کا حق اس شخص کو ھے جو خداوندعالم کی طرف سے 

ھونے کے عنوان سے اور وه  منصوب ھو يا اس کی طرف سے اذن يافتہ ھو اس صورت ميں وه شخص خدا کے نمائنده
شخص جو خداوندعالم کی طرف عوام الناس پر حکومت کرنے کے لئے مقرر کيا گيا ھے اس بات کا حق رکھتا ھے کہ 

قوانين کومعاشره ميں نافذ کرے اگرچہ اس کو اپنی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑے اس کو حکومت کے مخالف لوگوناور 
نين پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کا حق ھے بےشک جو شخص خدا اور دين کا اعتقاد قانون توڑنے والوں کو بھی قوا

رکھتا ھے يہ تھيوری قابل قبول، منطقی اور عقلی اشکاالت سے خالی ھے جو ڈيموکريسی حکومت پر وارد ھوتے ھيں ليکن 
ی اس جواب کو بھی قبول نھيں جو شخص دين اور خدا کو نھيں مانتا اور اٰلھی حکومت سے روگرانی کرتا ھے وه کبھی بھ

کرے گا ليکن وه عوام الناس جو مسلمان ھيں اور خداپر ايمان رکھتے ھيں،اٰلھی حاکميت ايک عظيم تمنا ھے جو ان کی منطق
عقل، خواھش وجدان اور انسانی اصول سے ھم آھنگ ھے اسی وجہ سے وه تناقص اور ٹکراؤ جو ڈيموکريسی اور عوامی 

ھے جس کی وجہ سے يہ (ڈيموکريسی) نظريہ باطل ھوجاتا ھے،ليکن (وه تناقض اور ٹکراؤ) اسالمی نظام ميں پايا جاتا 
حکومت ميں نھيں پايا جاتا؛ اور اس تھيوری اور نظريہ ميں مکمل طور پر معاشره کی وحدت اور نظم و ضبط کا خيال رکھا 

  جاتا ھے۔ 
يموکريسی جو صرف عوام الناس کے ووٹوں کی بنياد پر ھوتی اگر ھم اسالمی نظام حکومتی کا آج کل کی دنيا ميں رائج ڈ

ھے؛مقابلہ کريں تو ھميں معلوم ھوجائے گا کہ اسالمی نظام حکومت جو ھمارے عقيده کی بنا پر خداوندعالم سے نسبت 
اتا ھے؛ رکھتا ھے اور عوام الناس کی حمايت اور ان کے رائے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ھے؛ اس ميں مزيد اعتبار پايا ج



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

 
 

کيونکہ ھم عوام الناس کے ووٹوں سے انکار نھيں کرتے اور ان کا احترام کرتے ھيناور جمھوری اسالمی ايران کے بھت 
سے ادارے، سازمان وغيره عوام الناس کے ووٹوں سے تشکيل پاتے ھيں؛ مثال کے طور پر صدر مملکت کا انتخاب، ممبر 

شورٰی اسالمی شھر وروستا جو تمام عوام الناس کے ووٹوں سے بنائے جاتے آف پارليمنٹ کا انتخاب، خبرگان رھبری اور 
ھيں اسی وجہ سے ھم عرض کرتے ھيں کہ ھمارا حکومتی نظام خداکی اجازت کی وجہ سے ھوتا ھے اور عوام الناس کی 

ر استحکام پيدا حمايت بھی اس ميں شامل ھوتی ھے ، ليکن عوامی اور ڈيموکريسی نظام جو صرف عوام الناس کے ووٹوں پ
کرتا ھے اگر ھمارے سامنے ڈيموکريسی تھيوری کو اليا جائے تو ان سے يہ کھيں گے کہ جو کچھ تمھاری حکومتونميں 
ھے ھمارے يھاں بھی ھے اور ھم بھی عوام الناس کے ووٹوں کے معتقد ھيں اور ان کااحترام کرتے ھيں اس کے عالوه 

ی تھيوری ڈيموکريسی تھيوری پر برتری اور فضيلت رکھتی ھے، اور جيسا منطقی اور عقلی لحاظ سے اسالمی حکومت ک
کہ ھم نے عرض کيا کہ ڈيموکريسی نظام اندرونی اتحاد اور صحيح منطقی اور عقلی دليل نھيں رکھتی،اور اس ميں تناقض 

ر مضبوط ھے جس ميں اور ٹکراؤ پايا جاتا ھے، ليکن واليت فقيہ کی تھيوری عقلی اور منطقی لحاظ سے بھی مستحکم او
  کسی بھی طرح کا کوئی تناقض نھيں پايا جاتا۔ 

خالصہ گفتگو يہ ھے کہ بعض روشن فکر اور غلط فکر رکھنے والے کی طرف سے يہ اعتراض ھوتا ھے کہ کيوں 
وجداری خداوندعالم نے انبياء عليھم السالم کو مبعوث کرکے، آسمانی کتابوں ، اور آسمانی شريعتوں کو نازل کرکے نيز ف

قوانين جيسے ھاتہ کاٹنا، جرمانہ کرنااور دوسری حدود وتعزيرات وغيره کو پيش کرکے عوام الناس کی آزادی کو سلب کرليا
ھے اور ان کوآزاد نھيں چھوڑا تاکہ جو کرنا چاھيں کرسکيں اور ان کو تحت فشار قرار ديا ھے؛ جبکہ اصل انسانيت اس 

  ريقہ سے آزاد ھو ، کيونکہ آزادی انسانی کی اھم خصوصيات ميں سے ھے؟ بات کا تقاضا کرتی ھے کہ وه مکمل ط
قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ مطلق آزادی ؛ انسانی حقيقت اور اس کے اجتماعی ھونے سے ھم آھنگ نھيں 

کی تقاضا کرتی ھے کہ ھے اگر ھم نے يہ مان ليا کہ انسان کی زندگی اجتماعی ھے تو پھر اس کی اجتماعی زندگی اس بات 
عوام الناس کے نظم و ضبط کے لئے الزم االجراء قوانين اور مقررات کا ھونا ضروری ھے اور ان کو نافذ کرنے کے لئے 

  ايک حکومت کا ھونا ضروری ھے۔ 
الناس  مذکوره دليل دنيا بھر کی تمام حکومتوں ميں مقبول ھے اور اسالم بھی اس کو قبول کرتا ھے، اور ھميشہ سے عوام

اس کا اعتقاد رکھتے تھے نيز اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض بھی نھيں ھوتا تھا ليکن جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ 
حکومت کی ضرورت، قوانين اور مقررات کا جاری کرنا، اور بعض حاالت ميں اپنی طاقت کو بروئے کار النے کے سلسلہ 

منطقی دليل موجود نھيں ھے اور ان کی حکومتی تھيوری اندرونی اتحاد  ميں ڈيموکريسی اور عوامی حکومت ميں بحد کافی
  و انسجام نھيں رکھتی اور اس ميں تناقض اور ٹکراؤ پايا جاتا ھے۔ 

ليکن اسالمی حکومتی نظام ميں دليل َجدلی بھی موجود ھے کيونکہ ھم بھی ڈيموکريسی اصول پر عمل کرتے ھيں اور عوام 
يتے ھيں اور بھت سے حکومتی ادارے عوام الناس کے ووٹوں ھی سے چلتے ھيں، اسی طرح الناس کے ووٹوں کواھميت د

منطقی اور عقلی برھانی اصول پر مبنی ھوتی ھے؛ منجملہ يہ کہ اصل حاکميت خدا کا حق ھے کيونکہ عوام الناس خدا کے 
اس کی اجازت سے ھو  بندے ھيں ، دوسروں کی حکومت اس وقت صحيح اور حق ھوسکتی ھے جب خدا کی مرضی اور

يعنی صرف خدا کی اجازت سے خدا کے بندوں پر حکومت کی جاسکتی ھے ، وه حکومت جس ميں اٰلھی منشاء نہ ھو اور 
  خداوندعالم کی طرف نسبت نہ ھو؛ تو ايسی حکومت باطل اور حق اور عقلی اصول کے برخالف ھے۔ 

  
  حوالے
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(کرنا چاھئے اور نہ “ بايد ھا اور نبايد ھا”قارئين کرام! اس سے پھلے جلسہ ميں ھم نے عرض کيا کہ انسانی عقل و وجدان 
نسان کے لئے معين کرتی ھے اور بھت کاموں کے بارے ميں يہ فيصلہ کرتے ھيں کہ کيا کام نھيں کرنا کرنا چاھئے) ا

چاھئے اور کيا کام نہ کرنا چاھئے جس کے نتيجہ ميں انسان کی آزادی محدود ھوکر ره جاتی ھے؛ ليکن چونکہ آزادی کی 
ادی سلب ھونے کا سبب نھيں بنتا اور کسی نے يہ محدويت انسان کی اندرونی طاقت کے ذريعہ ھوتی ھے لٰھذا اس کی آز

دعوٰی نھيں کيا ھے کہ انسانی عقل کی نصيحتوں سے اس کی آزادی سلب ھوجاتی ھے انسانی عقل اور وجدان کی اندرونی 
نصيحتونکی طرح مسلمانوں کے لئے خداوندعالم کے اوامر اور احکام ھوتے ھيں جو خدا اور رسول کے ذريعہ صادر 

جس طرح ھماری عقل کسی کام کو انجام دينے کا حکم کرتی ھے اسی طرح خداوندعالم نے بھی ھمارے لئے ھوتے ھيں 
کچھ وظائف قرار دئے ھيں وه وظائف جو واقعی مصالح (و فوائد)کی بنا پر صادر ھوتے ھيں چونکہ خداوندعالم ان کے 

  تر ھے۔ بارے ميں المحدود علم رکھتا ھے اور ان کا سمجھنا ھماری عقل سے باال
گويا يھاں پر اندرونی عقل متصل کے عالوه خداوندعالم عقل منفصل اور بے نھايت ؛ انسان کے کامل مصالح اور اس کے 
خطرات سے مکمل طور سے معين کرتا ھے اسی وجہ سے ھم سے يہ چاھتا ھے کہ فالں کام کو انجام ديں کيونکہ يہ کام 

  ديں چونکہ ھمارے لئے باعث ضرر ھے۔  ھمارے حق ميں ھے اور فالں کام کو انجام نہ
انسانی آزادی کی يہ محدوديت جو خدا اور بندے کے درميان موجود رابطہ کی بنا پر پيدا ھوتا ھے سياسی يا حقوقی فلسفہ 

سے متعلق نھيں ھے اور سياسی لحاظ سے بھی مشکل ساز نھيں ھے کيونکہ خدا پر ايمان رکھنے والے افراد اپنے عقيده کی 
ر اس بات کو قبول کرتے ھيں کہ کچھ کاموں کو انجام ديا جائے اور کچھ کاموں سے پرھيز کيا جائے، اور يہ الزمی بنا پ

عقيده اور کار کردگی معاشره سے متعلق نھيں ھے بلکہ انسان کے خدا سے رابطہ کی بنا پر ھے جيسا کہ انسان اپنی عقل 
  سے رابطہ رکھتا ھے۔ 

  سان کی اجتماعی زندگی کا عکس العمل ۔ حکومت کی ضرورت اور ان2
قارئين کرام ! يھاں پر بحث يہ ھے کہ بھت سے کام خود انسان کے ذات اور اس کی دنيا و آخرت سے متعلق نھيں ھوتے 

بلکہ دوسروں کے لئے بھی مٔوثر ھوتے ھيں اور ان کا فائده يا نقصان عوام الناس اور معاشره تک بھی پھونچتا ھے چنانچہ 
پر دنيا بھر کے دانشور حضرات معتقد ھوجاتے ھيں کہ ايک ايسے نظام کا ھونا ضروری ھے جو معاشره کے لئے اس موقع

  نقصان ده چيزوں کی روک تھام کرسکے اور جو لوگ خالف ورزی کريں ان کو سزائے اعمال تک پھونچائے۔ 
ے نقصان کو روک سکے ، سماج کا لٰھذا حکومت کی ضرورت اور يہ کہ ھميں ايک طاقت کی ضرورت ھے جو معاشره ک

نقصان نہ ھو اور خالف ورزی کرنے والوں کو سزا مل سکے، اسی وجہ سے حکومت کی ضرورت ھوتی ھے اسی بنا پر 
" (فساد طلب) کے عالوه دنيا بھر کے تمام صاحب علم سياست اور حقوق کے رکھوالے حکومتAnarchiste“ "انارشيسٹ”

القی اقدار اور وه اچھائياں اور برائياں جن کو خود انسانی عقل اپنی ذاتی زندگی ميں کو ضروری سمجھتے ھيں؛ ليکن اخ
  معين کرتی ھے ان کا سياست اور حکومت سے کوئی تعلق نھيں ھے۔ 

يھاں پر ايک دوسری بحث يہ ھوتی ھے کہ عقل انسانی انفرادی ، ذاتی اور معنوی مسائل کے عالوه آزادی کے ايک حصے 
  ھے توکيا حکومت بھی انسان کی آزادی کو محدود کرسکتی ھے؟ کو محدود کرتی 

تو اس کا جواب يہ ھے کہ اجتماعی زندگی کے لحاظ سے حکومت کی خصوصيت اور اس کا تقاضا ھی آزادی کو محدود 
ی کرنا ھے، کيونکہ اگر کوئی حکومت کی ضرورت کو مانتا ھو ليکن آزادی کو محدود کرنے کو قبول نہ کرتا ھو تو اس ک

بات تناقض گوئی پر مشتمل ھے حکومت قوانين اور مقررات مرتب کرتی ھے اور بعض کاموں کو جائز اور بعض کاموں 
کو ممنوع قرار ديتی ھے اور اگر کوئی ان کی خالف ورزی کرے تو بعض کو مالی جرمانہ بعض کو زندان اور بعض کو 

  دوسرے طريقوں سے سزائيں ديتی ھے۔ 
وں ميں مثالً اسالمی حکومت ميں جسمانی سزائيں جيسے سزائے موت بھی قرار دی گئی ھے لٰھذا يھاں تک کہ بعض حکومت

اس مقدمہ کو قبول کرنا ضروری ھے کہ بنيادی طور پر حکومت کا وجود اجتماعی آزادی کو محدود کرنے کے لئے ھی 
بول کرنا چاھئے کہ اجتماعی زندگی ھوتا ھے اور آزادی کے محدود نہ ھونے کا مطلب حکومت کا نہ ھونا ھے ھميں يہ ق

کے لئے حکومت کی ضرورت ھے يعنی يہ قبول کريں کہ انسان کی سياسی اور اجتماعی آزادی محدود ھو، يا يہ قبول کريں 
کہ انسانی اجتماعی زندگی کے لئے حکومت کی ضرورت نھيں ھے اور کسی کو دوسروں پر مختلف طريقوں سے دباؤ 

؛ جس کے نتيجہ ميں عوام الناس سياسی اور اجتماعی مسائل ميں مطلق آزادی سے بھره مند ڈالنے کا بھی حق نھيں ھے
  ھوسکيں۔ 

آزادی ”قارئين کرام ! ھماری گذشتہ گفتگو کے پيش نظر يہ بات روشن ھوجاتی ھے کہ جو لوگ يہ نعره لگاتے ھيں کہ 
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ہ آزادی کو محدود کرے اور اگر کوئی صرف ايک مغالطہ ھے حکومت کو چاھئے ک“ حکومت اور قانون سے باالتر ھے
اس بات کاقائل ھوجائے کہ کوئی بھی حکومت انسانوں کی سياسی اور اجتماعی آزادی کو محدود نھيں کرسکتی۔؛ تو اس کا 

مطلب يہ ھے کہ حکومت کی کوئی ضرورت نھيں ھے ، اور حکومت بے کار، نامشروع اور غير قانونی اور طاقت کے بل 
  بوتے پر ھے۔ 

  ۔ حکومت کی مشروعيت کے منشاء کی طرف ايک اشارہاور ڈيموکريسی پر اشکاالت 3
قارئين کرام ! اب جبکہ ھم نے يہ قبول کرليا ھے کہ معاشره ميں ايک قانونی اور مشروع حکومت کا وجود ضروری ھے 

ارے سامنے ھے: اول يہجس سے سياسی اور اجتماعی آزادی محدود ھوجائے، اس کے بعد ايک اساسی اور بنيادی مسئلہ ھم
کہ حکومت کس وجہ سے قانونی اور مشروعيت پيدا کرتی ھے اور حکومت کس حق کی بنا پر آزادی کو محدود کرتی ھے؟ 

  دوسرے يہ کہ حکومت کس حد تک آزادی کو محدود کرسکتی ھے؟ 
ی نظريہ کے عالوه حکومت گذشتہ بحث ميں يہ بات واضح اور روشن ھوچکی ھے کہ ھمارے عقيده کی بنا پر اسالمی سياس

کے لئے کوئی قابل قبول اور عقل پسند دليل نھيں ھے کيونکہ اگر ھم يہ کھيں کہ حکومت کے زير سايہ عوام الناس خود اپنی 
آزادی کو محدود کرتے ھيں البتہ اس چيز سے قطع نظر کہ اگر کوئی چاھے تو اپنی آزادی پر کنٹرول کرسکتا ھے اور پھر 

مت کی کوئی ضرورت نھيں ھے تاکہ اس کی آزادی کنٹرول کی جاسکے،يہ نظريہ تناقض گوئی پر اس صورت ميں حکو
  مشتمل ھے؛ کيونکہ جو شخص آزاد رھنا چاھتا ھے وه کبھی بھی اپنی آزادی کو محدود کرنا نھيں چاھتا۔ 

ے ميں بيان کيا جاتاھے سب سے آخری اور بھترين نظريہ جو دنيا بھر مينحکومت کی مشروعيت اور قانونی ھونے کے بار
اور دنيا بھر کے لوگ اس نظريہ کو قبول (بھی) کرتے ھيں يہ ھے کہ عوام الناس اپنے بعض حقوق حکومت کے حوالے 

کرديتے ھيں يعنی يہ انسان جو اپنی زندگی کا حاکم ھے اور اپنی زندگی کے لئے (مخصوص) قوانين بنا سکتا ھے اور اپنی 
ليکن اپنے اس حق کو حکومت کے حوالے کرديتا ھے تاکہ اس کی اجتماعی زندگی کے لئے  آزادی کو محدود کرسکتا ھے،

(بھترين) قوانين بنائے اور ان کو نافذ کرے يہ حکومت کو حاکميت کا حق حوالے کرنا آج کل کی دنيا ميں ڈيموکريسی کے 
  نام سے مشھور و معروف ھے۔ 

ت سے اشکاالت وارد ھوتے ھيں ، ھم ان ميں سے صرف تين اشکاالت پرقارئين کرام ! آج کل کی ڈيموکريسی تھيوری پر بھ
  اکتفاء کرتے ھيں: 

  پھال اشکال: 
کيا انسان کو اپنے اندر ھر طرح کا تصرف کرنے، اپنی آزادی کو محدود کرنے اور اپنے پر دباؤ ڈالنے کا حق ھے؟ يعنی 

ک نھيں ھے کہ دنيا بھر ميں آج کل کی تمام حکومتيں کيا انسان کو حق ھے کہ خود اپنے کو سزا دے؟ اس ميں کوئی ش
خالف ورزی کرنے والوں کی سزا معين کرتی ھيں اور بعض جرائم کے لئے قيد با مشقت قرار ديتی ھے اور بعض جرائم 

کے لئے جسمانی سزا، شکنجہ اور سزائے موت قرار ديتی ھے تو کيا انسان کو خود ُکشی کا حق ھے کہ جس کے نتيجہ 
نے لئے سولی کا حکم حکومت کے حوالے کردے؟ اگر انسان خود ُکشی کا حق رکھتا ھو تو وه دوسرے کو اس طرح ميناپ

کے قانون بنانے کا حق دے سکتا ھے کہ اگراس نے بعض ايسے جرائم کو انجام ديا جن کی سزا سولی ھو اور حکومت اس 
ا کيونکہ انسان کو اپنی جان کا اختيار نھيں ھے تاکہ کے حق ميں جاری کرسکے بے شک انسان خود ُکشی کا حق نھيں رکھت

جب بھی چاھے ختم کردے، انسان کی جان خداوندعالم کی طرف سے ھے، اور کسی کو اپنی جان کو نقصان پھونچانے کا 
حق حاصل نھيں ھے حد تو يہ ھے کہ اسالمی نظريہ کے مطابق انسان اپنے بدن کو نقصان بھی نھيں پھونچا سکتا کسی 

کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه اپنے بدن کو زخمی کرلے مثالً اپنے ھاتہ يا انگلی کو کاٹ لے کيونکہ انسان کا بدن  شخص
خداسے متعلق ھے اور انسان اس کا مالک اور صاحب اختيار نھيں ھے اس صورت ميں کس طرح انسان حکومت کو سزائی 

ت کو مجرموں کو سزا دينے کی اجازت دے اور چور کے ھاتہ اور فوجداری قوانين بنانے کا حق دے سکتا ھے اور حکوم
  کاٹ دئے جائيں اور بعض مجرموں کو سزائے موت ديدی جائے؟ 

  دوسرا اشکال: 
فرض کرليں کہ انسان اپنی جان اور بدن ميں ھر طرح کا تصرف کرسکتا ھے اور اپنے بدن کو نقصان اور ضرر 

کتا ھے اور اس صورت ميں اپنا يہ حق حکومت کے حوالے کرديتا ھے در پھونچاسکتا ھے اور اپنی زندگی کو ختم کرس
حقيقت جو شخص پارليمنٹ کو ووٹ ديتا ھے گويا قانون گذاری کے سلسلہ ميں پارليمنٹ کو اپنا وکيل بناديتا ھے کہ اس کی 
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يں؛ اسی طرح حکومت اجتماعی زندگی کے لئے قوانين اور مقررات بنائے جن ميں سے حقوقی اور سزائے قوانين (بھی) ھ
کو بھی اپنا وکيل بناتا ھے کہ اس پر قوانين نافذ کرے ليکن اس صورت ميں صرف حکومت کو اپنے اوپر تصرف کا حق ديتا

ھے، ليکن يہ حق نھيں ديتا کہ حکومت دوسروں پر بھی تصرف کرے اور ان کے حقوق اور ان کی آزادی کو سلب کرے 
ے کاحق رکھتا ھو اور يہ حق حکومت کو ديدے کہ اگر اس نے خالف ورزی کی تو اس بالفرض اگر انسان اپنے کو سزا دين

کو سزا دے، تو اس صورت ميں (بھی) صرف اپنا وکيل بنا سکتا ھے کہ اس کی طرف سے تصميم گيری کرے اور اس پر 
  عمل کرے ليکن دوسرووں کو سزا دينے کا حق (اسے نھيں ھے تاکہ يہ حق) حکومت کے حوالے کردے۔ 

ڈيموکريسی نظريہ کی رائج اصطالح کا مطلب يہ ھے کہ عوام الناس حکومت کو وکالت ديتے ھيں اور اس کو اپنا وکيل اور 
نمائنده قرار ديتی ھيں تاکہ وه مختلف قوانين بنائے اور ان کو جاری کرے آج دنيا بھر ميں رائج ڈيموکريسی حکومت اگر 

اده ووٹ حاصل کرلے تو پھر اسے حق حاصل ھوتا ھے کہ وه پورے % يا اس سے زي51اکثريت سے جيت جائے يعنی 
معاشره کے لئے منجملہ ان لوگوں کے لئے (بھی) جنھوں نے حکومت کو ووٹ نھيں ديا ھے؛ قوانين بنائے اور ان کو الگو 
نونیکرے در حقيقت جب آدھے لوگوں نے نہ کہ سب نے حکومت کو ووٹ دئے ھيں صرف وھی لوگ حکومتی قوانين کو قا

مانيں گے اور معاشره کے وھی لوگ ان قوانين کے سامنے اپنا سر تسليم کريں گے ليکن يھاں پر ايک اھم سوال يہ پيدا ھوتا 
ھے کہ تقريباً آدھے لوگوں نے حکومت کو ووٹ ھی نھيں ديا اور حکومت کو اپنا وکيل ھی قرار نھيں ديا کہ ان کی طرف 

، تو پھر اس صورت ميں حکومت کو کيا حق حاصل ھے کہ وه ان کی اجتماعی سے قوانين بنائے اور ان کو جاری کرے
زندگی کے لئے قوانين بنائے ، اور کس وجہ سے وه ان پر حکم چالئے؟ اور اگر انھوں نے خالف ورزی کی ھو تو ان کو 

کو ووٹ نھيں ديا  سزائے اعمالتک پھونچائے؟ لٰھذا طے يہ ھوا کہ حکومت کے لئے اپنے مخالفين اور جن لوگوں نے اس
ھے ؛ ان پر حکومت کرنے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کے لئے کوئی (بھی) عقل پسند راستہ

  موجود نھيں ھے۔ 

  تيسرا اشکال: 
اثر  قارئين کرام ! موکل کو اپنے وکيل کو معزول کرنے کا حق ھوتا ھے، يا اس کے بنائے ھوئے منصوبوں کو لغو اور بے

کرنے کا حق ھوتا ھے لٰھذا اگر کوئی شخص ممبر آف پارليمنٹ کو ووٹ دے کر انتخاب کرلے ليکن اس کے بعد اپنی رائے 
سے پلٹ جائے تو وه اپنے نمائنده کو اس مقام سے معزول کرسکتا ھے اس کے عالوه وکيل کو صرف موکل کی مرضی 

وتا کہ اپنے موکلوں کی مرضی کے خالف کوئی قدم اٹھائے اب کے مطابق ووٹ دينے کا حق ھوتا ھے اور يہ حق نھيں ھ
اگر تمام عوام الناس يا ان ميں آدھے افراد کسی قانون کے مخالف ھوں ، تو حکومت اس قانون کو کس حق کے تحت جاری 

  کر سکتی ھے؟ 
موجود نھيں ھے!  خالصہ يہ ھے کہ ڈيموکريسی حکومت کی مشروعيت اور قانونی ھونے کے لئے کوئی عقل پسند راستہ

اور اس سلسلہ ميں ڈيموکريسی نظريہ کے طرفدار لوگ يہ کھتے ھيں کہ ملک اور معاشره کوچالنے کے لئے ڈيموکريسی 
نظريہ سب سے بھترين نظريہ ھے کيونکہ اگر اقليت کی مرضی کے مطابق حکومت بنے اور ان کی مرضی کے مطابق 

ھوجائے گا جس کا نتيجہ يہ ھوگا کہ عوام الناس کی اکثريت مظاھره کرنے عمل کرے تو پھر اکثر عوام الناس کا حق ضايع 
لگيں گے اور اس صورت ميں ان کی شورش اور انقالب کو روکنا مشکل ھوجائے گا يھی وجہ ھے کہ حکومت عوام الناس 

  کھتی ھے۔ کی اکثريت سے انتخاب ھو اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرے؛ نہ يہ کہ حکومت عقل پسند مشروعيت ر

  ۔ اسالم ميں حکومت کی مشروعيت اور اس کا قانونی ھونا 4
اسالمی نظريہ کے مطابق، وه عقل جو انسان سے کھتی ھے کہ فالں کام اچھا ھے اور فالں کام بُرا ھے، وھی عقل جو انسان

ادا کرنا چاھئے، وھی عقل  سے کھتی ھے کہ ماں باپ، استاد اور عوام الناس تم پر حق رکھتے ھيں لٰھذا ان کے حقوق کو
انسان سے کھتی ھے کہ وه خدا جس نے تمام دنيا، تجھے او ر تمام مخلوقات کو پيدا کيا ھے اس کے حقوق دوسروں سے 
بھت زياده اور عظيم ھيں اور انسان کو چاھئے کہ ان کو ادا کرنا چاھتے اب چونکہ خداوندعالم نے ھميں پيدا کيا ھے اور 

ام کائنات کا مالک ھے اور تمام چيزيں اس کے اراده سے وجود ميں آتی ھيں، اور اگر وه اراده کرلے ھمارے وجود بلکہ تم
تو تمام چيزيں نابود ھوجائيں گی، اس نے اگر کسی کو قوانين نافذ کرنے کے لئے معين کيا ھے تو اس کا حکومت کرنا 

يا نہ کرنے کی ضرورت نھيں ھے جس وقت وه خدا قانونی اور مشروعيت رکھتا ھے اور پھر عوام الناس کے قبول کرنے 
جو ھم پر سب سے زياده حقوق رکھتا ھے(بلکہ تمام ھی حقوق اسی کی طرف سے ھيں) اس نے حکومت اور واليت کا حق 

پيغمبر، ائمہ معصومين عليھم السالم يا امام معصوم (ع) کے جانشين کو ديا ھے ، اس کو حق ھے کہ معاشره ميں خدائی 



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

 
 

فذ کرے، کيونکہ يہ شخص اس ذات کی طرف سے منصوب ھوا ھے کہ کل ھستی، تمام اچھائياں اور تمام حقوق احکام نا
  وخوبصورتی اسی کی طرف سے ھے۔ 

اس بنا پر اسالمی حکومتی نظريہ ميں جس ميں حاکم اسالمی خداوندعالم کی طرف سے قوانين اور احکام اٰلھی جاری کرنے 
مجرموں اور خالف ورزی کرنے والوں کو سزائے اعمال تک پھونچا سکتا ھے، اور اس کاحق حاصل ھوتا ھے،لٰھذا وھی 

ميں کسی بھی طرح کا کوئی تعارض نھيں ھے اور يہ نظريہ عقلی اصول پر (بھی) منطبق ھے البتہ يہ نظريہ ان لوگوں کے 
قبول نہ رکھتا ھو تو پھر وه شخصنزديک قابل قبول ھے جو خداوندعالم پر ايمان رکھتے ھيں ورنہ اگر کوئی شخص خدا کو 

اس نظريہ کو بھی قبول نھيں کرے گا، اور ھم پھلے اس کے لئے خداوندعالم کے وجودکا اثبات کريں اور اگر وه خدا پر 
ايمان لے آتا ھے تو پھر اس موقع پر اس سے بيٹہ کر حکومت کے سلسلے ميں اسالمی سياسی نظريہ کے بارے ميں بحث 

اد جو خدا ، رسول اور دين کو مانتے ھيں ان کے لئے بھترين راه حکومت کی مشروعيت اور قانونی ھونے کريں لٰھذا جو افر
کے لئے يھی ھے کہ کل کائنات کا مالک خدا؛ معاشره کے مصالح کی رعايت کے لئے حق حکومت اپنے کسی (خاص) 

  ت کی سعادت بھی حاصل ھوجائے ( بندے کو عنايت کرتا ھے (تاکہ ا نسان معاشره کی خير وبھالئی کے ساتھ آخر
اسالمی معرفت کے پيش نظر اسی طرح اسالمی سياسی نظريہ کی شناخت کی بنا پر معلوم يہ ھوتا ھے کہ انسانوں کے ايک 

دوسرے پر حقوق سے باالتر خدا وند عالم حق ھے خداوندعالم کا، اس بنا پر اگر خداوندعالم اپنے کسی بندے کو کوئی کام 
دے چاھے اس کے نقصان ميں ھی کيوں نہ ھو تو اس کو انجام دينا چاھئے؛ البتہ خداوندعالم اپنے بے انتھا کرنے کا حکم 

لطف وکرم اور مھربانی کی وجہ سے اپنی مخلوقات کے ضرر اور نقصان ميں امر ونھی صادر نھيں کرتا، وه کسی کا 
ی مصلحت اور اس کی بھالئی ميں ھوتے ھيں اور اگر نقصان نھيں چاھتااور اس کے اوامر ونواھی انسان کی دنيا وآخرت ک

خداوندعالم کے احکام کی تعميل کی بنا پر انسان کو اس دينا ميں کچھ نقصان بھی ھوتا ھے مثال کے طور پر اگر چند روزه 
ں ھوئے دنيا ميں بعض لذتوں اور نعمتوں سے محروم رھتا ھے تو خداوندعالم اس کو آخرت ميں جبران کردے گا اوردنيا مي

  اس کے نقصان کے ھزاروں برابر اس کو ثواب اور اجر عنايت فرمائے گا۔ 

  ۔ انبياء عليھم السالم اور عوام الناس کی ھدايت کا طريقه 5
خدا وندعالم نے اپنی طرف سے انبياء عليھم السالم کو بھيجا تاکہ عوام الناس کو دين اور دنيا کے خير وبھالئی کی ھدايت 

رف سے بھيجا ھوا نبی پھلے تو حق (خدا) کی طرف دعوت ديتا ھے اور خدا کی آيات کو لوگوں کے سامنےکريں خدا کی ط
تالوت کرتا ھے اور جب ان کو خدا کی شناخت اور معرفت ھوجاتی ھے اور وظائف اور تکاليف قبول کرنے کا زمينہ فراھم 

دار ادا کرتا ھے ، اور اس سلسلہ ميں کسی بھی طرح کا کرتا ھے در حقيقت اس مرحلہ ميں نبی يا پيغمبر عقل منفصل کا کر
کوئی زور اور دباؤ نھيں ديا جاتا اور ان کی آزادی سلب کئے بغير ان کی عقل وفھم کو بلند کرتا ھے تاکہ ان ميں آزادانہ 

کا ماده پيدا  طور پر انتخاب کا زمينہ فراھم ھوجائے اور آزادانہ طور پر اسالم اور اس کے عظيم احکام کو قبول کرنے
  ھوجائے۔ 

پيغمبر اس لئے مبعوث ھوتا ھے تاکہ لوگوں کو حق و باطل کی شناخت کرائے اور ان کو حق و باطل کے راستہ پر الکر 
کھڑا کردے تاکہ اپنی مرضی اور آزادی سے يا راه حق وحقيقت کا انتخاب کرلے يا باطل کا راستہ اپنالے اس کے لئے وه 

لت کو قبول نھيں کراتا يا دباؤ ڈال کر اپنے نظريات لوگوں سے قبول نھينکراتا،(کيونکھ) يہ اراده اپنی طاقت کے ذريعہ رسا
اٰلھی کے برخالف ھے، خداوندعالم کا اراده يہ ھے کہ عوام الناس حق وباطل کے راستہ کو پھچان کر آزادانہ طور پر کسی 

ی پھلے مرحلہ ميں عوام الناس سے رابطہ برقرار کرتا ھے اور ان ايک کا انتخاب کريں لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ خدا کا بھيجا نب
کو اپنے سے مانوس کرتا ھے ان سے گفتگو کرتا ھے نيز عقل دالئل ، معجزات اور آيات اٰلھی کے ذريعہ اپنا پيغام ان تک 

  پھونچاتا ھے، اور حق (وحقيقت) کی پھچان کراتا ھے۔ 
آيات اور اٰلھی نظام کو مستقر ھونے کے سلسلہ ميں عوام الناس پر کسی طرح کا انبياء عليھم السالم خداوندعالم ، اس کی 

کوئی سختی اور دباؤ نھيں ڈالتے تھے، ان کے اھداف ميں لوگوں کی آزادی اور آگاھانہ انتخاب پر خاص توجہ رکھی جاتی 
ا، ان کی کوشش يہ ھوتی تھی کہ تھی ، در حقيقت عوام الناس کی آزادی کا خيال دوسرے نظاموں سے زياده رکھا جاتا تھ

عوام الناس دعوت خدا اور نظام کو قبول کرنے ميں مکمل طور پر آزاد ھوں اس کی وجہ بھی يہ ھے کہ انسان کو خلق 
کرنے سے خداوندعالم کا ھدف اور مقصد يہ ھے کہ انسان آزاد اور خود انتخاب کرنے واال ھو اور اپنے مکمل اختيار اور 

راه حق کا انتخاب کرے اور اسی کی ھدايت حاصل کرے، انبياء عليھم السالم کا دعوت خدا اور نظام اٰلھی  آزادانہ طريقہ سے
کا قيام کے لئے اپنی طاقت اور زور کا استعمال کرنا؛ خداوندعالم کے ھدف اور مقصد سے ھم آھنگ نھيں ھے اگر طے يہ 

زور پر قبول کرے تو ھوسکتا ھے کہ وه اس راستہ کی  ھو کہ انسان کسی راستہ کو مجبوری کی حالت ميں يا طاقت کے
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حقانيت کو نہ پھچانے، يھاں تک کہ شايد اس راستہ کے صحيح (بھی) نہ مانتا ھو؛ کسی بھی راستہ کی حقانيت اور اس کے 
صحيح ھونے کومعين کرنے کے لئے پھلے اس کے بارے ميں شناخت اور معرفت ضروری ھے اور آزاد طور پر اس 

انتخاب کرنے کا زمينہ ھموار کيا جائے اور پھر خداوند عالم کے اس ھدف کے تحت کہ انسان علم و آگاھی کے  راستہ کو
ساتھ آزادانہ طور پر حق و حقيقت کا راستہ انتخاب کرے، خداوندعالم نے معجزه کے ذريعہ راه حق کو عوام الناس پر نھيں 

کے ذريعہ لوگوں کو آزادنہ انتخاب سے روک دے اور ان کی  تھونپا ھے اور اس کی مرضی بھی يہ نھيں ھے کہ معجزه
مرضی ميں تصرف کرے تاکہ غير اختياری طور پر راه حق کوقبول کرليں، اوراس کے مقابلہ ميں سست پڑجائے، اسی وجہ

  سے خداوندعالم نے ارشاد فرمايا ھے: 
َماِء آيَةً فََظلَّْت ٔاَْعنَاقُھْم لَھا َخاِضِعيَن ) (( لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک ٔاَالَّ يَُکونُوا ُمْؤِمنِيَن ٕاِْن  ْل َعلَْيھْم ِمَن السَّ   ) 1نََشأْ نُنَزِّ

اے رسول)شايد تم (اس فکرميں) اپنی جان ھالک کر ڈالوگے کہ يہ (کفار)مو من کيوں نھيں ھو جاتے اگر ھم چاھيں تو ان ”(
  “ ن لوگوں کی گر دنيں اس کے سامنے جھک جائيں لوگوں پر ٓاسمان سے کوئی ايسا معجزه نازل کر يں کہ ا

  ۔ عوام الناس کی ھدايت ميں پيش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت 6
اس بات پر توجہ رھے کہ خداوندعالم نے عوام الناس کی ھدايت کے لئے اپنی طرف سے انبياء بھيجے تاکہ قارئين کرام ! 

راه حق و باطل ميں شناخت کرائيں ، تاکہ وه صحيح راه کی شناخت اور معرفت کے بعد آزادانہ طور پر اس صحيح راستہ کا 
ھل و نادانی سے ناجائز فائده اٹھاکر بھت زياده مال و انتخاب کريں؛ بعض مستکبر اور منفعت طلب لوگ جو لوگوں کی ج

دولت اکھٹا کرليتے ھيں وه لوگ انبياء عليھم السالم کی دعوت حق اورلوگوں کی ھدايت ميں اپنے شيطانی اھداف کی بنا پر 
م کو عوام الناس سےمانع ھوتے ھيں، اور انبياء عليھم السالم سے مقابلہ کے لئے کھڑے ھوجاتے ھيں، اور انبياء عليھم السال

گفتگو بھی نھيں کرنے ديتے يا ان کو آيات اٰلھی بھی نھيں سنانے ديتے تاکہ کھيں ايسا نہ ھوں کہ يہ لوگ ھدايت پاجائيں يہ 
لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر عوام الناس کو بھت زياده آزار واذيت پھونچاتے ھيں اور ان کے لئے بھت سی مشکليں پيدا 

ہ عوام الناس ھدايت سے فيضياب نہ ھوسکيں يہ لوگ جو عوام الناس کی ھدايت ميں مانع ھوتے ھيں کرديتے ھيں تاک
اور فتنہ وفساد کی جڑ کھا ھے ، اور حکم ديا کہ پيغمبر اور ان کے ساتھی “ ائمہ کفر”خداوندعالم نے ان کوقرآن مجيد ميں 

ان کا وجود اور ان کی شيطانی اور باطل حرکتيں خدائی  ان سے مقابلہ کريں اور ان کو اپنے راستہ سے ھٹا ديں؛ کيونکہ
اھداف ميں مانع ھوتی ھيں کيونکہ خداوندعالم تو يہ چاھتا ھے کہ تمام انسان ھدايت سے سرفراز ھوجائيں اور راه حق و 

  باطل کو پھچان ليں، ليکن يہ لوگ مانع ھوتے ھيں: 
  ارشاد رب العزت ھوتا ھے : 

ةَ    ) 2اْلُکْفِر ٕاِنَّھْم اٰل ٔاَْيَماَن لَھْم لََعلَّھْم يَنتَھوَن ) ( ( فَقَاتِلُوا ٔاَئِمَّ
تو تم کفر کے سربر ٓا ورده لوگوں سے خوب لڑائی کرو ان کی چار قسموں کا ھرگز کوئی اعتبار نھيں ھے تاکہ يہ لوگ ”

  “ اپنی شرارت سے باز ٓاجائيں
ر اس کے راستہ ميں ايک بڑا سا پتھر موجود ھو تو اس مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سڑک پر گاڑی چالرھا ھے او

کو اپنا راستہ طے کرنے کے لئے اس پتھر کو سڑک سے اٹھاکر دور پھيکنا پڑے گا، اور اس سلسلہ ميں اپنی تمام تر 
 کوششوں کو اس ميں لگادے گا تاکہ اس پتھر کو اپنے راستہ سے ھٹا دے اصولی طور پر ھر صاحب عقل انسان اپنے راستہ

ميں ٓانے والی رکاوٹ کو دور کرتا ھے خداوندعالم بھی اپنے اس ھدف کے تحت کہ انسان ھدايت يافتہ ھوجائے؛ حکم ديا 
ھے کہ پيغمبر اور ان کے اصحاب ، بلکہ دنيا بھر کے تمام مسلمانوں کو يہ حکم ديتا ھے کہ ھدايت کے سلسلہ ميں موجود 

 پرست اور تمام شيطانی قدرتوں کے ساتھ جنگ کريں اور ان کو نابود کرديں۔  دنيا بھر کے استکبار ، بادشاه، ستمگر، دولت
خالصہ يہ کہ : خداوندعالم کا فرمان يہ ھے کہ انسانوں کی ھدايت ميں جو لوگ مانع ھوں (اھل کفر وباطل)ان کے ساتھ 

وندعالم نھيں فرماتا کہ ان کے طاقت کے ذريعہ مقابلہ کيا جائے اور شدت پسندی کو ان کے حق جائز قرار ديا گيا ھے خدا
ساتھ بيٹہ کر مسکرائيں اور خوش لھجہ، تبسم ، التماس اور التجا کريں کہ آپ حضرات اجازت ديں تاکہ ھم عوام الناس کی 
ھدايت کريں! اگر وه اس درخواست کو قبول کرنے والے ھوتے اور اپنی خوش لھجہ زبان سے اپنی برے چال چلن سے 

ھر وه مستکبر ھی کيوں ھوتے ان ميں بنيادی طور پر استکبار ، حيوانيت اور سرکشی ان کے اندر رکنے والے ھوتے تو پ
شامل ھے، وه تو يہ چاھتے ھيں کہ دوسرے انسانوں کو اپناغالم بنا نا چاھتے ھيں اور ان کاخون پی لينا چاھتے ھيں ، وه اس

ی وجہ سے يہ لوگ نھيں چاھتے کہ عوام الناس ھدايت چيز کی اجازت نھيں ديتے کہ ان کے منافع خطره ميں پڑجائيں،اس
يافتہ ھوجائيں اور انبياء (عليھم السالم) کے فرمانبردار بن جائيں مومنين اور ھدايت کے طلبگاروں کے لئے اس کے عالوه 

الم اپنے اور کوئی راستہ باقی نھيں ھے کہ ان لوگوں سے شدت اور تشدد کے ساتھ برتاؤ کيا جائے، اسی وجہ سے خداوندع
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پيغمبر اکرم (ص) کو قرآن مجيد ميں حکم ديتا ھے کہ ان لوگوں سے جنگ کريں اور تشدد اور غصہ کے ساتھ ان کا مقابلہ 
  کريں وھی پيغمبرجس کی صفت خداوندعالم يوں بيان فرماتا ھے: 

وا ِمْن َحْولَِک ) (( فَبَِما َرْحَمٍة ِمْن هللاِ لِْنَت لَھْم َولَْو ُکْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب الَ    ) 3ْنفَضُّ
تو اے رسوليہ بھی)خدا کی ٍٍ◌ ٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ايک مھربانی ھے کہ تم (سا) نرم دل )سردار) ان کو مال اور تم اگر بد مزاج ”(

  “ اور سخت دل ھوتے تب تو يہ لوگ(خدا جانے کب کے )تمھارے گروه سے تتر بتر ھو گئے ھوتے 
ھوتا ھے کہ کفار (مشرکين اور منافقين) سے شدت کے ساتھ مقابلہ کريں اور ان  دوسری جگہ پيغمبر اکرم (ص) کو حکم

  سے جنگ کريں، اور شدت پسندی کو ان کے حق ميں جائز جانتا ھے، ارشاد ھوتا ھے: 
  ) 4َس اْلَمِصْيُر )(( يَأاَيُّھا النَّبِیُّ َجاھِد اْلُکفَّاَر َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيھْم َوَمأَْواھْم َجھنَُّم َوبِئْ 

اے رسول کفار کے ساتھ (تلوار سے)اور منافقوں کے ساتھ (زبان سے) جھاد کرواور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکا نا تو”
  “ جھنم ھی ھے اور وھ( کيا)جگہ ھے 

لئے خطره  ايک دوسری جگہ خداوندعالم اپنے پيغمبر (ص) کوحکم ديتا ھے کہ جو لوگ مسلمانوں کی جان اور مال کے
بنے ھوئے ھيں ان کے سات شدت پسندی سے برتاؤ کريں، اور جيسے وه کريں ان کو ويسا ھی جواب ديں، اور بھت زياده 

  شدت کے ساتھ جنگ کريں، ارشاد ھوتا ھے: 
وھْم ِمْن َحْيُث ٔاَْخَرُجوُکْم َواْلفِْتنَةُ ٔاََشدُّ ِمْن اْلقَْتِل َوالَتُقَاتِلُوھْم ِعْنَد ( َوقَاتِلُوا فِی َسبِيِل هللاِ الَِّذيَن يُقَاِتلُونَُکْم َواْقتُلُوھْم َحْيُث ثَقِْفتُُموھْم َؤاَْخِرجُ 

  ) 5اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّی يُقَاتِلُوُکْم فِيہ فَإِْن قَاتَلُوُکْم فَاْقتُلُوھْم َکَذلَِک َجَزاُء اْلَکافِِريَن ) (
کی راه ميں ان سے لڑو اور زيادتی نہ کرو (کيونکہ ) خدا زيادتی کرنے والوں کو اور جو لوگ تم سے لڑيں تم (بھی) خدا ”

ھرگز دوست نھيں رکھتا ۔اور تم ان مشرکوں ) کو جھاں پأو مار ھی ڈالو اور ان لوگوں نے جھاں (مکہ سے)سے تمھيں شھر 
بڑه کے ھے اور جب تک وه لوگ  بدر کيا ھے تم بھی انھيں باھر نکال دو۔اور فتنہ پر دازی (شرک) خونريزی سے بھی

(کفار) مسجد حرام (کعبھ) کے پاس تم سے نہ لڑيں تم بھی ان سے اس جگہ نہ لڑو پس اگر وه تم سے لڑيں تو (بے کھٹک) 
  “ تم بھی ان کو قتل کرو۔کافروں کی يھی سزا ھے۔

  ۔ اٰلھی اقدار کی حفاظت اور مغربی کلچر سے روک تھام ضروری ھے 7
لہ اور جھاد، شجاعت، غيرت، حميت، دينی تعصب، دين سے رغبت، فداکاری اور ايثار وغيره بھترين اور دشمنوں سے مقاب

عظيم ترين اسالمی اقدار ھيں جن کی وجہ سے مسلمانوں ميں دينی پھچان، حيات، استقالل اور آزادی وجود ميں آتے ھيں 
جھوٹے اور خود ساختہ اقدار جيسے مطلق طور پر  ليکن اس کے مقابلہ ميں مغربی کلچر (والے) يہ چاھتے ھيں کہ کچھ

شدت پسندی کو منع کرنا (وغيرھ) کے ذريعہ ھماری سالمی اقدار کو ھم سے چھينا چاھتے ھيں؛ اسی وجہ يہ کھتے ھيں کہ 
  شدت پسندی مطلق طورپر مذموم اور محکوم ھے!! 

وم اور محکوم ھے ، ليکن کيا شدت پسندی کے جی ھاں ھم بھی مانتے ھيں کہ ابتداء ميں کسی کے ساتھ شدت پسندی مذم
مقابلہ ميں شدت پسندی يا ظلم وستم، قتل وغارت، جان و مال اورناموس پر تجاوز ، اور ان سب سے مھم اسالم (جس کے 

لئے مسلمانوں کی جان بھی قربان ھے) ؛ سے خيانت کرنے والوں کے مقابلہ ميں بھی شدت پسندی بری اور محکوم ھے؟ 
پر اس طرح کی شدت پسندی نہ صرف يہ کہ مذموم اور محکوم نھيں ھے بلکہ ضروری اور ھر مسلمان کی  مسلّم طور

  خواھش ھے۔ 
تو پھر کيوں ھم سے يہ چاھتے ھيں کہ ھم اپنے دينی اقدار کو پامال ھوتے ھوئے ديکھيں جو کہ ھميں جان سے بھی زياده 

اور اپنے منہ پر ھاتہ رکہ ليں اور کچھ نہ کريناور ان کے ساتھ بيٹہ  عزيز ھے ان کو تمھارے ھاتھوں برباد ھوتا ھوا ديکھيں
کر مسکرائيں؛ پس خداوندعالم نے انسان ميں غضب کو کس لئے پيدا کيا ھے؟ کس لئے ھمارے اندر قھر وغضب کے 

يں يھاں تک کہ اگر احساس کو پيدا کيا؟ آيا کچھ شدت پسند، خائن اور زر خريد غالموں کے مقابلہ ميں کچھ بھی اقدام نہ کر
ھمارا دين بھی خطره ميں پڑ جائے کچھ بھی نہ بوليں اور شدت پسندی کو نہ اپنائيں؛ بلکہ آرام سے بيٹھے ھوئے مسکراتے 

  رھيں، پس يہ آيت کريمہ کس کے لئے ھے: 
  ( َواْقتُلُوھْم َحْيُث ثَقِْفتُُموھْم ) 

  کس لئے خداوندعالم نے يہ ارشاد فرمايا ھے: 
دٌ  اُء َعلَی اْلُکفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَھْم )( (ُمَحمَّ   ) 6َرُسوُل هللاِ َوالَِّذيَن َمَعہ ٔاَِشدَّ

“محمد (ص) هللا کے رسول ھيں اور جو لوگ انکے ساتھ ھينوه کفار کے لئےسخت ترين اور آپس ميں انتھائی رحم ِدل ھيں ”
رات کھيں کہ اسالم کس شدت پسندی کا مخالف ھے؟ کھتے ھيں کہ اسالم تشدد اور شدت پسندی کا مخالف ھے، توآپ حض
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بعض مبھم چيزوں کو مطلق اقدار کے عنوان سے پيش کرتے ھينتاکہ حقيقت کو چھپاسکيں، تاکہ شھادت طلبی، ايثار اور 
شجاعت وغيره کو لوگوں سے چھين ليں، اور ان کی جگہ بے توجھی، دين سے الابالی اور دينی اور ملّی غيرت وغيره 

  يزوں کو عوام الناس ميں رائج کريں۔ جيسے چ
ھميشہ تساھل(سستی) اور تسامح (ذو معنٰی باتيں کرنا)کی باتيں کرتے ھيں ، کيا جو شخص ھماری جان کے لئے خطره ھو 
اس کے مقابلہ ميں تساھل اور تسامح سے کام ليا جاسکتا ھے؟! کيا وه شخص جو انسانی ناموس ميں خيانت کرے اس کے 

ر تسامح سے کام ليا جاسکتا ھے؟ کيا وه شخص جو ھمارے دين کو جو ھماری جان سے بھی زياده عزيز ھے ساتھ تساھل او
  ؛ ھم سے چھين لينا چاھتا ھو اس کے مقابلہ ميں تساھل اور تسامح سے کام ليا جاسکتا ھے؟! 

اس مرحلہ ميں عوام الناس اس بنا پر ، اسالمی حکومت کی تشکيل سے پھلے عوام الناس کی ھدايت کرنا ضروری ھے ، اور
سے سخت لھجہ ميں گفتگو نھيں ھونا چاھئے، اور سختی اور طاقت کے بل بوتے پر اسالمی حکومت کے تحقق کے لئے قدم

نہ اٹھايا جائے اسی طرح اس مرحلہ ميں لوگوں سے جھوٹے وعدے، فريب کاری اور گمراه کننده وسائل کے ذريعہ عوام 
انع ھونا صحيح نھيں ھے اس مرحلہ ميں بھر پور سنجيدگی، بردباری، حوصلہ، صبر اور الناس کی صحيح ھدايت ميں م

بھرپور وضاحت ، صداقت اور منطق اور عقل کی بنياد پر عوام الناس سے گفتگو کی جائے تاکہ وه حقيقت تک پھونچ جائيں 
ر رکاوٹوں کو راستہ سے ھٹايا جائے، اور اور غفلت وجھالت سے نجات پيدا کرليں البتہ اس سلسلہ ميں پيش آنے والی تمام ت

جو لوگ عوام الناس کی ھدايت ميں مانع ھوتے ھوں ان سے مقابلہ کيا جائے تاکہ عوام الناس کے لئے حق وحقيقت کے 
  راستے کو انتخاب کرنے کا راستہ فراھم ھوجائے۔ 

يروکاروں ميں اضافہ کرنے کے لئے جس وقت عوام الناس کا ايک گروه حق کی طرف ھدايت پاجائے تو پھر اس حق کے پ
اور ااسالمی اور اٰلھی معاشره کی وسعت کے لئے عوام الناس مينثقافتی کارکردگی اور راھنمائی صبر وتحمل کے ساتھ ھوتی
رھيں؛ جيسا کہ خداوندعالم بھی اپنے پيغمبر کو قرآن کريم ميں اپنی رسالت کے پھونچانے ميں صبر وتحمل کی طرف دعوت

اور آپ سے يہ چاھتا ھے کہ سختيوں، بری بھلی باتوں، گاليوں، سخت برتاؤ اور اذيتوں کے مقابلہ ميں صبر وتحملديتا ھے 
  سے کام ليں تاکہ عوام الناس ھدايت يافتہ ھوجائيں: 

ُسِل ) (   ) 7( فَاْصبِْر َکَما َصبََر ٔاُْولُوا اْلَعْزِم ِمْن الرُّ
  العزم (عالی ھمت)صبر کرتے رھے تم بھی صبر کر۔ اے رسول )پيغمبروں ميں سے جس طرح اولو” 

  ۔ قوانين کو جاری کرنے اور دشمن نظام سے بھر پور مقابله 8
قارئين کرام ! جس وقت خداوندعالم کی مرضی کے مطابق اسالمی حکومت تشکيل پائے، تو معاشره ميں اسالمی احکام اور 

قوه قھريہ (پوليس يا فوج) سے استفاده کيا جائے، نيز حکومت قوانين جاری ھوں اور دوسری حکومتوں کی طرح اس ميں 
کے پاس خالف ورزی کرنے والوں سے مقابلہ کے لئے کافی اسباب و وسائل موجود ھوں، اور مجرموں اور خالف ورزی 

فساد سے کرنے والوں کے لئے زندان، جرمانہ اور دوسری سزائيں معين کی جائيں، اور بيرونی دشمنوں نيز اندرونی فتنہ و
روک تھا م کے لئے پوليس اور فوج کا انتظام کيا جائے؛ کيونکہ حکومت صرف اخالقی طور پر وعظ ونصيحت سے اپنا کام

نھيں چال سکتی وه حاکم جس کے پاس طاقت اور قدرت نہ ھو اور فقط وعظ ونصيحت اور تذکر پر اکتفاء کرے وه اخالقی 
  معلم تو ھوسکتا ھے حاکم نھيں ھو سکتا!! 

پس جس قوت اسالمی حکومت اور قانونی حکومت تشکيل ھوجائے اور عوام الناس اس حکومت کو قبول کرليں اور اس کی 
بيعت کرليں، نيزحکومت بھی اسالمی قوانين اور احکام کو جاری کرنے اورملکی مسائل ميں رسيدگی کرنے مينمشغول 

تو اس سے مقابلہ ضروری ھے جيسا کہ ھماری اسالمی فقھی ھوجائے، تو اگر کوئی گروه فتنہ وفساد اور آشوب برپا کرے 
(بغاوت کرنے والے) کھا “ اھل بغی”کتابوں ميں وارد ھواھے کہ فتنہ وفساد اور آشوب برپا کرنے والوں (جن کو اصطالحاً 

ے اور ان جاتا ھے) سے جھاد واجب ھے جس طرح حضرت علی عليہ السالم نے فتنہ وفساد پھيالنے والوں سے مقابلہ کيا ھ
  کو اپنی جگہ بٹھا ديا ھے۔ 

حضرت رسول اکرم (ص) کی وفات غم ناک کے بعد عوام الناس حضرت علی عليہ السالم کی بيعت پر آماده نھيں ھوئی جس 
کے نتيجہ ميں حکومت دوسروں کے ھاتھوں ميں چلی گئی، (اس وقت بھی) حضرت علی عليہ السالم نے لوگوں کی ھدايت 

/ سال سے اپنے اس وظيفہ کو انجام ديا اور حکومت (وقت) سے 25راھنمائی کی ھے ، اور حضرت نے فرمائی اور ان کی 
کناره کشی اختيار کرلی ليکن جس وقت اسالمی ممالک مثل مصر، عراق اور مدينہ منوره کے ايک بڑے مجمع نے آپ کی 

تسليم کرليا، اس وقت حضرت علی عليہ السالم خدمت ميں حاضری دی اور آپ کی بيعت کی ، اور آپ کو اپنا امام اور مقتدا 
نے اپنے اوپر حجت تمام ديکھی اور عوام الناس پر حکومت کرنے کا اپنا فريضہ سمجھا کيونکہ اس عظيم مجمع کی بيعت 
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کے پيش نظر جس کا وجود تاريخ ميں بے نظير ھے ؛ حکومت سے دور رھنے کی کوئی دليل باقی نھيں رھی ، لٰھذا آپ 
ل کرنے پر مجبور ھوگئے؛ حاالنکہ آپ کو حکومت سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی ، اور صرف عوا م الناس کی حکومت قبو

بيعت کے ذريعہ اٰلھی وظيفہ کا احساس کرتے ھوئے حکومت کی باگ ڈور اپنے ھاتھوں ميں سنبھالی، جيسا کہ آپ نھج 
  البالغہ ميں ارشاد فرماتے ھيں: 

ِة بُِوُجْوِد النَّاِصِر، َوَما اََخَذ ّهللاٰ َعلَی اََما َو الَِّذی فَلََق اْلحَ ” ْوا َعٰلی بَّةَ َو بََرٔا اْلنََسَمِة لَواٰل ُحُضوُر اْلَحاِضِر َو قَيَاُم اْلُحجَّ اْلُعلََماُء اَْن اٰل يُقَارُّ
لِھا َواَلَْلفَْيتُْم َکظَِّة ظَالٍِم َواٰل َسَغِب َمْظلُْوٍم اَلَْلقَْيُت َحْبلَھا َعلَی َغاِربِھا َولََسقِْيُت    آِخَرھا ِبَکاِْس اَوَّ

  ) 8“ (ُدْنيَاُکْم ٰھِذه اَْزھَد ِعْنِدْی ِمْن َعفَطَِة َعْنز 
ديکھو! اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کيا اور ذی روح چيزيں پيدا کيں ،اگر بيعت کرنے والوں کی موجودگی 

نہ ھو گئی ھوتی ، اور خدا وندعالم نے علماء سے يہ عھد و پيمان نہ  اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام
ليتا کہ وه ظالم کی شکم پری اورمظلوم کی گرسنگی پر سکون وقرار سے نہ بيٹھيں تو ميں خالفت کی باگ ڈور اسی کے 

ی دنيا کی قيمت کندھے پر ڈال ديتا اور اس کے آخر کو پھلے والے کے کاسہ سے سيراب کرتا اور ميری نظر مينتمھار
  بکری کی ناک سے بھتے پانی کی طرح ھے۔ 

ليکن ابھی حضرت علی عليہ السالم کی حکومت کو صرف چند ھی دن گذرے تھے کہ دنيا پرست اور تبعيض اور بے 
عدالتی چاھنے والوں نيز اپنے کو دوسروں سے بھتر جاننے والے حضرت علی عليہ السالم کی عدالت کو برداشت نہ 

ی طرح وه لوگ جو حضرت علی عليہ السالم کی حکومت ميں اپنی شيطانی تمناؤں اور غاصب اور غير قانونی کرسکے اس
حکومت کو خطره ميں ديکہ رھے تھے ، اسی طرح وه ساده لوح مسلمان جو صحيح اسالمی نظريہ کو سمجھنے سے قاصر 

م کی عظيم حکمت عملی کو نھيں سمجھ تھے نيز ان کی فکر پست اور ھٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت علی عليہ السال
رھے تھے، يہ تمام لوگ ايک کے بعد ايک فتنہ وفساد اور آشوب برپا کرنے لگے ، چنانچہ جنگ جمل، جنگ صفين اور 

آخر کار جنگ نھروان رونما ھوئيں اس موقع پر حضرت علی عليہ السالم ايک اسالمی حاکم کے عنوان سے ؛ جب آپ نے 
نين و احکام کو خطره ميں ديکھا تو آپ کا کيا وظيفہ تھا؟ کيا آپ ھاتہ پر ھاتہ رکھے تماشا ديکھتے اٰلھی اور اسالمی قوا

  رھتے!! اور فتنہ وفساد اور آشوب کی روک تھام نہ کرتے؟! کيونکہ تشدد اور شدت پسندی محکوم اور مذموم ھے؟!! 
ان کی حفاظت کے خاطر تلوار اٹھالی اور باغیليکن حضرت علی عليہ السالم نے اس وقت اسالمی حکومت اور اس کے ارک

اور سرکش لوگوں کے ساتھ جنگ کی ، جنگ جمل ميں بھت سے صحابی رسول يھاں تک کہ طلحہ و زبير جو مدتوں تک 
رسول اکرم (ص) کے ساتھ مل جھاد کرتے تھے؛ کو قتل کيا حاالنکہ زبير آپ کا پھوپھی زاد بھائی تھا اور اس کی جانفشانی 

ضرت (ص) کے بزم ميں اپنے صالحيت کی وجہ سے آنحضرت (ص) نے اس کے لئے دعا فرمائی ھے، ليکن اور آنح
حضرت علی عليہ السالم نے نھيں فرمايا: کہ اے زبير ! تو ميرا پھوپھی زاد بھائی ھے اور دونوں دوستی کرليں، اور ميں 

گا بلکہ آپ نے اس عقيده کے ساتھ کہ چونکہ ميری تجھ سے نرم رويہ اختيار کروں گا اور تيری چاھتوں کو پورا کردو ں 
حکومت حق ھے لٰھذا جو لوگ اس کے مقابلہ ميں سرکشی کريں گے ان کو پسپا کرديا جائے لٰھذا آپ نے پھلے ان کو وعظ 

کو قتل اور نصيحت فرمائی ليکن جب انھوں نے نہ مانا تو پھر تلوار کا سھارا ليا اور ان کو پسپا کرديا اور بھت سے لوگوں 
کر ڈاال کيونکہ آپ کی نظر ميں خدا اور مسلمانوں کا حق ذاتی مفاد سے کھيں باالتر تھا اور اسالمی نظام کو باقی رکھنے 

کے لئے تشدد اور شدت پسندی کو ضروری سمجھا؛ کيونکہ اسالمی نظام کی حفاظت کے لئے تشدد اور شدت عمل کو واجب
  سمجھتے تھے۔ 

  زر خريد غالموں کے مقابلہ ميں عوام الناس کی ھوشياری  ۔ سازش کرنے والوناور9
قارئين کرام ! اسالمی انقالب سے پھلے جب اسالمی حکومت تشکيل نھيں ھوئی تھی حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ اپنی 

کرتے تھے؛ تقارير اور مکاتبات کے ذريعہ عوام الناس کی ھدايت اورراھنمائی کرتے تھے اور حکومت کو نصيحت فرمايا 
ليکن جس وقت لوگوں نے امام خمينی (ره) کی بيعت کی اور اسالم پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تيار ھوگئے اور اسالم 

دشمن طاقتوں کو ملک سے باھر نکالنا چاھتے تھے اور اس ملک ميں اسالمی و اٰلھی حکومت کے خوھاں تھے، اس وقت 
  داری قبول کی اور فرمايا:  حضرت امام خمينی (ره) نے حکومت کی ذمہ

ميں اس واليت کی مشروعيت کی بنا پر جس کو خداوندعالم نے مجھے عطا فرمائی ھے نيز آپ حضرات کی مدد اور کمک”
  “ کے ذريعہ اس حکومت کا جنازه نکال دونگا اور خود حکومت بناؤں گا۔
حق رکھتے تھے اور آپ کی واليت اٰلھی مشروعيت يعنی امام خمينی (ره)ولی فقيہ کے عنوان سے عوام الناس پر حکومت کا

اور قانونيت رکھتی تھی، ليکن جب تک عوام الناس ميدان ميں نہ آئی اور آپ کی بيعت نہ کی ، اس وقت تک اس واليت نے 
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و  عينی تحقق پيدا نہ کيا؛ ليکن عوام الناس کے ميدان ميں آنے اور انقالبی صحنوں کم نظير حاضر ھونے اور راه اسالم
رھبری کی اتباع کرنے ميں وفاداری اور جانفشانی کے اعالن کے بعد ، وه اٰلھی واليت عينی تحقق موجود ھوگئی اور 

  اسالمی حکومت تشکيل ھوگئی۔ 
بے شک کہ اس اسالمی حکومت کو الکھوں شھيدوں کا خون دينا پڑا ھے جس کی وجہ سے آج بھی باقی ھے اور بھت عظيم

ے فداکاروں کے ذريعہ اس ملک کی سر حد اور انقالبی اقدار کی حفاظت ميں مشغول ھيں لٰھذا چند زر فدارکار اور انقالب ک
خريد غالموں کے ذريعہ اس کو کوئی نقصان نھيں پھونچنا چاھئے ھمارے عوام الناس اس چيز کی کبھی اجازت نھيں ديں 

ان ومال اور ناموس خطره ميں پڑ جائيں جو گے کہ چند خود فروش مزدوروں کے ذريعہ ؛ اسالمی مصالح، لوگوں کی ج
) کچھ آشوب بپا کرنے والے مزدوروں اور دوسروں 9ھجری شمسی کے بعد سے(1378تير ماه  18لوگ اس مرحلہ ميں (

کی روٹيوں پر پلنے والے سڑکوں پر نکل کر آشوب بپا کرنے لگے اور لوگوں کے گھروں، دکانوں وغيره کو آگ لگائيں 
ٹ مار کريں، لوگوں کی ناموس اور عزت کو پامال کريں ، تو کيا ان تمام لوگوں کا سختی کے ساتھ مقابلہ اور بھت زياده لو

نہ کيا جائے؟!! اور کيا اسالم تشدد کی اجازت نھيں ديتا؟! يا يہ کہ ان لوگوں نے اسالم کو نھيں پھچانا ، يا پھر وه مسلمانوں 
  کے ساتھ خيانت کرنا چاھتے ھيں!! 

رياں دے کر تو آشوب گری سے روک تھام نھيں کی جاسکتی، ان کے مقابلہ ميں پوليس، تشدد اور شدت عمل ھنسی اور لو
کے ذريعہ برتاؤ کيا جائے اور طاقت کے بل بوتے پر ان کی روک تھام ھوسکتی ھے، جس کے بعد پھر کبھی ملک ميں اس 

ان لوگوں کے فريب ميں نھيں آئيں گے جو کھتے  طرح کے درد ناک حوادث رونما نہ ھونے پائيں کيونکہ ھمارے برادران
ھيں کہ تشدد اور شدت پسندی ھميشہ اور مطلقاً ممنوع ھے، ان کی باتوں کو نھيں مانيں گے اور اگر آج تک صبر کيا اور 
ہ خون جگر پيا ھے تو وه مقام معظم رھبری حضرت آيت هللا العظمٰی خامنہ ای مد ظلہ کی طاعت اور فرمانبر داری کی وج

سے ھے، ورنہ تو جب ھمارے فداکار لوگوں کو يہ احساس ھوجائے کہ مقام معظم رھبری فالں کام پر دل سے راضی نھيں 
ھيں تو پھر ان کی مرضی کے لئے اپنی جان کی بازی بھی لگاسکتے ھيں چنانچہ پوری دنيا نے ديکھا کہ جب مقام معظم 

تو سبھی لوگ آپ کی اطاعت اور عمومی مصالح کی بنا پر سب رھبری نے ساکت رھنے اور آرام سے رھنے کے لئے کھا 
بيٹھے ديکھتے رھے اور خون جگر پيتے رھے اور جب تک آپ کا اشاره نہ ھوا سڑکوں پر نہ آئے اور مظاھرے نہ کئے، 

ب سے دفاعليکن جيسے ھی انقالب سے وفاداری کے اعالن کا وقت آپھنچا تو دشمنونکو دکھاديا کہ ھم ھميشہ اسالم اور انقال
کرنے کے لئے حاضر ھيں، پورے ملک ميں وه عظيم مظاھرے ھوئے جن پردنيا بھر کے لوگوں اور خود دشمنوں نے 

  تعجب کيا۔ 
  

  حوالے

   4تا  3)سوره شعراء آيت 1(
   12) سوره توبہ آيت 2(
   159)سوره آل عمران آيت 3(
   73سوره توبہ آيت ) ۴(
   191تا  1950) سوره بقره آيت 5(
   29وره فتح آيت ) س6(
   35)سوره احقاف آيت 7(
   3( نھج البالغہ خطبہ نمبر 8(
)يہ تھران يونيورسٹی ميں ھونے والے حادثہ کی طرف اشاره ھے جس کی آگ وھاں سے شروع ھوکر شھر کے مختلف مقامات تک 9(

انيت لرز اٹھی يھاں تک کہ عبادت پھنچی اور جس ميں امريکہ غالموں نے قتل وغارت اور بربريت کا وه کھيل کھيال جس سے انس
  گاھوں اور مساجد ميں آگ لگادی گئی (مترجم( 

  سيتيسواں جلسہ

   تشدد کے سلسلہ ميں ايک تحقيق

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
ھم نے عرض کيا کہ اسالمی حکومت کی يہ ذمہ داری ھوتی ھے کہ معاشره ميں اسالمی قوانين نافذ کرے اور امن وامان 
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رکھے نيز ملک کو اندرونی اور بيرونی خطرات سے محفوظ رکھے ظاھر سی بات ھے کہ اس سلسلہ ميں پوليس ، برقرار 
طاقت اور تشدد سے کام ليا جائے گا اور جو لوگ اسالمی ملک سے دشمنی اور عناد کی بنا پر جنگ وجدال کرتے ھيں؛ ان 

ا وه لوگ جو اندرون ملک شيطانی حرکتوں کے تحت فساد سے پيار ومحبت اور نرمی کے ساتھ مقابلہ نھيں کيا جاسکتا، ي
  کرتے ھيں ؛ ان سے پيار ومحبت کے ذريعہ ان سے مقابلہ نھيں کيا جاسکتا۔ 

ھم نے يہ بھی عرض کيا کہ جس طرح سے اسالمی قوانين رحمت ومحبت اور مھربانی پر مبنی ھوتے ھيں اور اسالم پيام 
قع پر طاقت، سخت رويّےاور خشونت (شدت پسندی)سے بھی کام ليا جاتا ھے، دوستی ومحبت ديتا ھے؛ اسی طرح خاص موا

اور اسالم مجرموں اورفساد کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے اور سزا دينے کا بھی حکم ديتا ھے ليکن چونکہ يہ بحث 
سلسلہ ميں گفتگو ھوئی ايک فرعی تھی اور اس بحث کا شمار ھماری اصلی بحث ميں نھيں ھوتا، لٰھذا مختصر طور پر اس 

ليکن حق مطلب ادا نھيں ھوسکا ليکن اس سلسلہ ميں اخباروں اور جرائد ميں ھونے والے عکس العمل (ری ايکشن) سے 
اندازه ھوتا ھے کہ محبت اور تشدد کے سلسلہ ميں مزيد تفصيلی بحث کی ضرورت ھے، لٰھذا اس جلسہ کے لحاظ سے اس 

  ۔ موضوع پربعض چيزيں بيان کرتے ھيں

  ۔ دشمنوں کی طرف اسالم کے خالف پروپيگنڈا اور کارکردگی 2
ايک زمانہ سے اسالم کے دشمنوں نے دين اسالم کو تشدد اور شدت پسندی کا دين قرار دے رکھا ھے اور کھتے ھيں کہ 

ديا ھے، چنانچہ اسالم تلوار کے زور سے پھيال ھے، کيونکہ اسالم نے دشمنوں سے جھاد اور مقابلہ کو قابل ستائش قرار 
  قرآنی بھت سی آيات جھاد کے بارے ميں موجود ھيں، اور جھاد کو فروع دين قرار ديا گيا ھے۔ 

چنانچہ بعض لوگ اس مسئلہ سے نا جائز فائده اٹھاتے ھوئے کھتے ھيں کہ اسالم، تشدد اور شدت پسندی کا دين ھے ، اور 
ا گيا ھے، يعنی لوگوں نے ڈر کر اسالم کوقبول کيا ھے ان کے مقابلہ اسالم پھيالنے کے لئے طاقت اور تلوار کا استعمال کي

ميں بعض لوگوں نے اس نظريہ سے متاثر ھوتے ھوئے دفاعی لھجہ اختيار رکرتے ھوئے کھا کہ اسالم ميں تشدد نھيں ھے،
خاص مقام سے  اسالم ھميشہ پيار ومحبت کی دعوت ديتا ھے، اور جھاد يا شدت پسندی کے مسائل ايک خاص زمانہ اور

مخصوص تھے ، عصر حاضر ميں ان مسائل سے کوئی سروکار نھيں ھے، اور ان کو (آج کل) بيان بھی نھيں کرنا چاھئے، 
  آج کل صرف پيار محبت اور جھک کر باتيں کرنا چاھئے! 

ری ملت ھماری ملت جانتی ھے کہ دشمن کن اغراض ومقاصد کے تحت اسالم کے خالف پروپيگنڈاکررھا ھے لٰھذا ھما
دشمن کے پروپيگنڈے سے متاثر نھيں ھوتی ليکن توجہ رھے کہ مسئلہ يھی پر ختم نھيں ھوتا بلکہ اس سے آگے قدم رکھا 

جاتا ھے ، اور جيسا کہ آپ حضرات جانتے ھيں کہ آج اسالمی دشمن طاقتيں نئے نئے طريقوں سے اسالم کے خالف 
سے ادبی، ھنری اور ديگر طريقوں سے اسالمی معارف ميں شبھات پروپيگنڈاکررھی ھيں اور ھر روز مختلف طريقوں؛ جي

و اعتراضات وارد کررھی ھيں، تاکہ ھماری ثقافت ميں خطرناک برے آثار پھيالديں تاکہ عوام الناس دينی سلسلہ ميں کمزور 
  ھوجائيں يہ وه چيز ھے جس کے بارے ميں نفسياتی اور ذاتی تجربات شھادت ديتے ھيں۔ 

کھوں سے اپنے اسالمی معاشره اور دوسرے اسالمی ملکوں کو ديکھا ھے کہ جس وقت اسالم دشمن طاقتيں ھم نے اپنی آن
اپنے مختلف طريقوں سے مسلسل پروپيگنڈاکرتی ھيں اور کسی ايک معاشره کو تحت تاثير قرار ديتی ھيں ، يھاں تک کہ آنے

ھوجاتی ھے، اور جوان طبقہ دشمن کے پروپيگنڈے  والی نسل (جودشمن کے مد نظر ھوتی ھے) دشمن کی تبليغ سے متاثر
کی زد ميں آکر اپنی دينی اور قومی حيثيت بھول جاتا ھے اور جيسا کہ دشمن چاھتا ھے اپنی اصلی حيثيت کو بھول کر دشمن

  کی پيش کرده صورت اپناليتا ھے۔ 
فت کو ديکھيں تو دشمن کے اگر ھم عصِر حاضر کی ثقافت خصوصاً روشن خيال رکھنے والوں کے يھاں رائج ثقا

پروپيگنڈے کے آثار واضح طور پر دکھائی ديں گے، اور ان چيزوں کا بھی مشاھده کرليں گے جو دشمن نے ھماری يھاں 
رائج کی ھيں ھماری ثقافت ميں دشمن کی رائج کرده چيزوں ميں سے آزادی اور ڈيموکريسی ھينجس کو مطلق اقدار کی 

ائج کرديا گيا ھے، اور ان چيزوں کے بارے ميں اس قدر پروپيگنڈا کيا جاتا ھے کہ گويا صورت ميں ھمارے معاشره ميں ر
ايک بت ھے کہ کوئی اس ڈيموکريسی کے خالف بولنے کی جرائت نھيں کرتا اور نہ ھی اس کے نقائص کو بيان کرسکتا 

د کی ھے، اور آج بھی بھت سے ھے حاالنکہ خود مغربی دانشور وں نے ڈيموکريسی کے سلسلہ بھت زياده اور سخت تنقي
سياسی فالسفہ اور سماج ماھرين مختلف مواقع پر ڈيموکريسی کے برخالف گفتگو کيا کرتے ھيں نيز اس سلسلہ ميں کتابيں 

بھی لکھی جاتی رھی ھيں، اور يھی نھيں بلکہ ان ميں سے بعض (بھترين) کتابوں کا دنيا کی مختلف مشھور زبانوں ميں 
ملہ فارسی (و اردو) ، ان کو عوام الناس پڑھتے ھيں؛ ليکن اس زمانہ ميں دشمنوں کی طرف سے ترجمہ ھوتا ھے منج

ڈيموکريسی کے اس طرح مقدس جلوه دکھائے جاتے ھيں کہ جھان سوم ميں کوئی اس کے خالف بولنے کی جرائت نھيں 
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وکريسی اور آزادی کے بارے ميں زبان کرتا اور اس سلسلہ ميں تنقيد نھيں کرسکتا، اگر کوئی مغربی ممالک ميں رائج ڈيم
  کھولے تو اس کو بيک ورڈ اور ظلم واستبداد جيسی تھمتوں سے نوازا جاتا ھے۔ 

  ۔ مغربی ممالک ميں حقوق بشر کا جھوٹا دعوٰی 3
بے شک مغربی باشندے اپنے پروپيگنڈوں کے پيچھے ايک خاص مقصد چھپائے ھوئے ھيں، اور اپنے منافع کے خاطر نيز 

بی ممالک کو اپنے تحت النے کے لئے ھميشہ ڈيموکريسی، آزادی اور حقوق بشر کا دم بھرتے ھيں، اور اگر کوئی ان انقال
کی مخالفت کرتا ھے تو اس پر ڈيموکريسی کی مخالفت اور حقوق بشر کی پامالی کی تھمت لگاتے ھيں حاالنکہ ھم ديکھتے 

ظلم وستم کے مقابلہ ميں کوئی عکس العمل ( ری ايکشن) نھيں دکھايا " حکومتونکے Dictaorھيں کہ ظالم ترين اور ڈکٹيٹر"
  جاتا، کيونکہ اس حکومت کے ذريعہ ان کے مقاصد پورے ھوتے ھيں بلکہ خود وه حکومتيں انھيں کی پٹھو ھوتی ھيں۔ 

ط کے تحت قارئين کرام ! ان کے جھوٹے دعوں کا پول تو اس وقت کھلتا ھے جب کسی ملک ميں ڈيموکريسی اصول وضواب
انتخابات ھوتے ھينليکن اسالم پسند پارٹی اکثريت ميں آجاتی ھے اور وه پارٹی کامياب ھوجاتی ھے تو اس وقت ان انتخابات 

کو باطل قرار ديديا جاتا ھے؛ اور فوجی بغاوت کے ذريعہ فوجی حکومت قائم کردی جاتی ھے اور ھر روز ھزاروں بے 
ور آزادی خواه مسلمانوں کو سالخوں کے پيچھے ڈال ديا جاتا ھے اور حقوق بشر کے يہگناه لوگوں کا خون بھايا جاتا ھے، ا

جھوٹے نعرے لگانے والے نہ صرف يہ کہ اس حکومت کو حقوق بشر پامال کرنے اور آزادی کی رعايت نہ کرنے کا الزام 
ی تائيد کرتے ھيں اور بھت ھی نھيں لگاتے بلکہ جلد ھی اس حکومت کو تسليم بھی کرليتے ھيں اور ان کے کارناموں ک

  وسيع پيمانے پر ان کی حمايت کرتے ھيں۔ 
پر قبضہ کرتے ھيں اور لوگوں کو اپنے گھروں سے باھر نکال ديتے ھيں اور “ سر زمين فلسطين”يا جس وقت صھيونيزم 

ں،اس وقت کوئی نھيں ھزاروں بے گناه لوگوں کا خون بھاتے ھيں اور الکھوں لوگوں کو اپنے ملک سے باھر نکال ديتے ھي
کھتا کہ ان کا يہ کام حقوق بشر کے خالف ھے بلکہ طاقتور ممالک اور سوپر پاور ممالک اس غاصب اور قابض حکومت 

کو تسليم کرليتے ھيں، جبکہ يہ ظالم اور غاصب حکومت اس سر زمين کے اصلی مالکوں کا قتل عام کرتی ھے اور ان کے 
ان سب کو ديکہ حقوق بشر کا نعره لگانے والے کوئی اعتراض نھيں کرتے صرف گھروں کو مسمار کر رھی ھے، ليکن 

کبھی کبھار اقوام متحده اپنی سياست کے تحت کوئی بے معنی اور غير موثر حکم صادر کرتی ھے اور عملی طور پر اس 
بات نھيں کوئی مشکل غاصب وظالم حکومت کو گرين الئٹ دکھاتی ھے کہ اگر اس حکم نامہ پر عمل نہ بھی کيا تو کوئی 

  پيش آنے والی نھيں ھے اور کسی طرح کا کوئی ايکشن نھيں ليا جائے گا۔ 
جب کہ ھم ديکھتے ھيں کہ دسيوں حکم نامہ اسرائيل غاصب کے خالف دئے جاچکے ھيں ليکن اس نے کسی پر بھی عمل 

سزا دی گئی بلکہ انعام کے طور پر اس  نھيں کيا ھے اورھميشہ ان کی مخالفت کرتا رھا ھے ، ليکن نہ يہ کہ کبھی اس کو
کو کروڑوں ڈالر کی (بال عوض) امداد کی جاتی ھے اور بڑے بڑے اسلحے، مھلک ھتھيار (آئيٹم بم) بنانے کی ٹکنالوجی دی
جاتی ھے توکيا کوئی حکومت اور حقوق بشر کا دفاع کرنے والوں نے اس غاصب اسرائيل کے بارے ميں جو انسانوں کے 

حقوق بھی پامال کر رھا ھے اور اقوام متحده کے حکم ناموں کو بھی نھيں مانتا او رھميشہ ان کی مخالفت کرتا روز مره کے
  ھے، کيا اس کو کبھی کسی نے ڈيموکريسی اور حقوق بشر کا مخالف قرار ديا؟!! 

  ۔ اسالمی نظام پر تشدد طلب ھونے کا الزام اور اس کے خالف سازشيں 4
ی انقالب کی کاميابی کے بعد (اسالم دشمن طاقتوں نے) تشدد کے سلسلہ ميں بھت زياده پروپيگنڈا کيا ھمارے ملک ميناسالم

ھے، سب سے پھلے يہ کھا کہ شاه پھلوی کی قانونی حکومت کے سامنے قيام کرنا تشدد ھے اور انقالب کی کاميابی کے 
سے ھم آھنگ نہ پايا تو انھوں نے انقالب اور عوام  بعد، جب منافقين گروھوں نے عوام الناس کو اپنے غير اسالمی اھداف

الناس سے مقابلہ شروع کرديا اور دينی اور سياسی مھم شخصيتوں کو قتل کرنے لگے يھاں تک کہ بے گناه لوگوں پر بھی 
سے رحم نہ کيا، جس کے بعد عوام الناس نے بھی ان سے مقابلہ شروع کرديا اور ان کو ملک سے بھگاديا؛ اس روز سے آج

مغربی ممالک ھمارے خالف پروپيگنڈا کرتے ھيں اور کھتے ھيں کہ منافقين سے ايسا برتاؤ کرنا تشدد ھے! کوئی يہ نھيں 
ديکھتا کہ ان منافقين کے گروھوں نے کس قدر ھمارے ملک کو نقصانات پھونچائے ھيں کوئی مھم شخصيتوں کے قتل کی 

دين اور ملک سے دفاع کرنے کے لئے قيام کرتی ھے اور ٹرورسٹوں مذمت نھينکرتا ھے، ليکن جس وقت ايک ملت اپنے 
"Terroristes کو پسپاکرتی ھے اور ان ميں سے بعض لوگوں کو سزائے اعمال تک پھنچاتی ھے اور بعض کو ملک بدر"

  کرتی ھے تو اس وقت شور و غل مچاتے ھيں کہ يہ سب کچھ حقوق بشر کے خالف ھے!! 
ئہ شمسی کے بعد بعض فتہ وفساد برپا کرنے والے بيت المال، عوامی مال دولت، بينک، 1378تير ماه  18اسی طرح جب 
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ذاتی اور سرکاری گاڑيوں يھاں تک کہ مسجدوں ميں بھی آگ لگاديتے ھيں اور عورتوں کو بے آبرو کرتے ھيں عورتوں 
الف ھے ، بلکہ ان لوگوں کو کے سروں سے چادر چھين ليتے ھيں؛ اس وقت کوئی نھيں کھتا کہ يہ کام حقوق بشر کے خ

اصالح طلب اورڈيموکريسی و آزادی کا طرف دار کھا جاتا ھے! ليکن اگر اسالمی جمھوری ايران اور فدا کار بسيجی ( 
عوامی رضاکار فوج) بے خوف وخطر ان سے مقابلہ کرتی ھے اور دين و شرف اور اپنے محبوب نظام سے دفاع کے لئے 

وفساد پھيالنے والوں کا قلع وقمع کرتی ھے تو اس موقع پر يہ لوگ فلک شگاف نعرے لگاتے اٹہ کھڑی ھوتی ھے اور فتنہ 
  " ھے!! Dictaorshipھيں کہ ايران ميں آزادی نھيں ھے، اور ايرانی نظام حکومت ڈکٹيٹر شب"

می نظام کو مغربی ممالک اپنے دعوی کے باطل ھونے کو جانتے ھيں لٰھذا انقالب اسالمی کی کاميابی کے بعد سے اسال
درھم و برھم کرنے کے لئے اس طرح کے پروپيگنڈے کيا کرتے ھيں اگرچہ ھم ان کے نحس مقاصد اور ارادوں سے بے 

خبر نھيں ھيں، ليکن وه اپنے تجربات کی بنا پر اچھی طرح جانتے ھيں کہ کس طرح ايک نظام کو سرنگوں کيا جاتا ھے 
ہ ان کا يہ خيال باطل اور بے ھوده ھے) لٰھذا وه ابھی سے اس سلسلہ ميں چاھے پچاس سال کے بعد ھی کيوں نہ ھو، (اگرچ

مختلف طريقوں سے بھت زياده کارکردگی کر رھے ھيں ان کا مقصد يہ ھے کہ انقالب کی ايک دو نسل گذرنے کے بعد 
ھيں ديکھا ھے اور جنھوں نے انقالب کو نھيں سمجھا ھے اور انقالب سے پھلے مفاسد اور شاه پھلوی کے ظلم و جور کو ن

اسالمی نتائج سے آگاھی نھيں رکھتے نيز حضرت امام خمينی (ره) اور ان کے ساتھيوں کے تربيت يافتہ نھيں ھے، يہ سبب 
ان کے پروپيگنڈونسے متاثر ھوجائيں گے؛ تاکہ اسالمی حکومت کو سرنگون کرکے اپنی مرضی کی حکومت تشکيل ديں 

  "کھا جاتا ھے۔ Democratic"جس کو آج کی اصطالح ميں ڈيموکراٹک 

  ۔ لوگوں ميں انتخابات سے بائيکاٹ کا راستہ ھموار کرنا 5
يہ لوگ اپنے نحس مقاصد تک پھنچنے کے لئے حساب شده منصوبہ بندی کرتے ھيں اور ثقافتی بنيادی فعاليت انجام ديتے 

بعد سے (خصوصاً آخری چند سالوں سے)  ھيں اور موثر و کارگر وسائل کو بروئے کار التے ھيں انقالب کی کاميابی کے
جن الفاظ سے استفاده کرتے ھيں ، ان ميں سے تساھل (سستی) تسامح (الپرواھی) اور مدارا(تال ميل) ھيں جن کو مطلق اقدار

  کے عنوان سے پيش کرتے ھيں، اور اس کے مقابلہ مينقاطعيت اور تشدد کی مطلق طور پر مذمت کرتے ھيں۔ 
يہ ھے کہ انھوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ ليا ھے کہ جو چيز نظام اسالمی کے بقاء کی ضامن ھے اس نظريہ کی دليل 

وه ھے عوام الناس خصوصاً جوانوں اور بسيجيوں کا اسالم اور رھبری سے لگاؤ اور محبت ھے ؛ يھاں تک کہ ان اقدار کی 
لئے اپنی جان سے کھيلنے کے لئے حاضر حفاظت (جو کہ الکھوں شھيدوں کے خون کی برکت سے حاصل ھوا ھے) ؛ کے

ھيں يہ لوگ علم و ادب اور ثقافتی پروپيگنڈوں سے عوام الناس کی شجاعت، ايثار، بھادری، معنوی طاقت اور دينی غيرت کو
چھين لينا چاھتے ھيں اسی وجہ سے منفی ، غير انسانی اور ظالمانہ تشدد جو دنيا بھر ميں ھوتی رھتی ھے، اور جس کے 

کن نتائج ھر روز ديکھنے ميں آتے رھتے ھيں؛ اس کو ھمارے سامنے بيان کرتے ھيں تاکہ يہ سمجھائيں کہ تشدد کے يہ تباه
برے نتائج ھوتے ھيں؛ لٰھذا کسی بھی طرح کی کوئی تشدد صحيح نھيں ھے بلکہ مذموم ھے يھاں تک کہ اگر کوئی غيظ 

ئے يا فساد پھيالنے والوں سے مقابلہ کرے اوران کو کچل دے ، کے نعره لگا“ امريکہ مرده باد” وغضب مينکچھ کھے، يا
  تو ان کا يہ کام تشدد ، شدت پسندی اور محکوم و مذموم ھے۔ 

ان لوگوں مقصد يہ ھے کہ اس طرح انقالبی اقدار کا دفاع کرنے والوں کو شدت پسندی کانام دے کر عوام الناس کو سست 
مرداد  28ے مقابلہ کے لئے کھڑا نہ ھو ، اور اپنے خيال ناقص ميں کرديں تاکہ کوئی ان کی خطرناک سازشوں س

مرداد ميں مٹھی  28ھجری شمسی کی بغاوت کی طرح ايک دوسری بغاوت کراديں اور جيسا کہ ان لوگوں کا کام ھے 1332
حملہ کيا اور  بھربد معاش، لّچے لفنگے لوگوں کے ذريعہ بغاوت کرادی اور انھوں نے لوگوں کی جان ومال اور ناموس پر

ئہ شمسی کو بھی اپنے ناپاک منصوبہ کے لئے مناسب 1378تير ماه  18دشمن کے نقشہ کو عملی جامہ پھناديا؛ اسی طرح 
پايا اور ملک ميں بغاوت پھيالدی چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلہ ميں بھت زياده مطالعہ اور تحقيق ، بھت زياده خرچ کرکے 

کے لئے اس کام کے مقدمات پھلے سے تيار کررکھے تھے جيسا کہ اس حادثہ ميں ملوث  ساده لوح افراد کو فريب دينے
افراد نے خود اپنے انٹر يو ميں اس بات کا اقرار کيا کہ انھوں نے امريکہ سے پيسہ اور فکری امداد حاصل کی تھی ، يہ سب

گوں کو ميدان ميں اتار ديں تاکہ يہ لوگ اسی حقيقت کی عکاسی ھے تاکہ جب موقع پائيں تو بد معاش اور لّچے لفنگے لو
اندرونی اور بيرونی ميڈيا کی امداد اور مختلف طريقوں سے کمک کے ذريعہ بدامنی پھيالئيں اور دکانوں ، گھروں اور 

  دفتروں کو آگ لگائيں خالصہ بغاوت کے نقشہ کو عملی جامہ پھناديں۔ 
کر عوام الناس ميں مقابلہ کے حوصلوں کمزور کرنا چاھتے تھے  جی ھاں، يہ لوگ شدت پسندی کو برا اور مذموم کھہ کھہ
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نيز انقالب سے دفاع کے سلسلہ ميں ان کے حوصلے پست کرنا مقصود ھے،تاکہ جب ضد انسانی اور ضد انقالبی کارناموں 
الحظہ کريں کا نظاره کريں اور عوام الناس کے مال و دولت کو غارت ھوتے ديکھيں نيز سرکاری ملکيت کو نابود ھوتا م

اور خود فروش لوگوں کے ذريعہ بلوا ھوتے ديکھيں تو سب کے سب خاموش بيٹھے تماشا ديکھتے رھيں اور فتنہ و فساد 
پھيالنے والوں کو کچلنے کی فکر نہ کريں بلکہ صرف تباھی پھيالنے والوں سے آرام کے ساتھ گفتگو کرنے کی دعوت ديں 

کھيں کہ ھاں تمھيں اعتراض کرنے کا حق ھے، تم واقعاً پريشان ھو، لٰھذا تم اپنی اور ان کے مطالبات کو سنيں اور ان سے 
طرف سے کسی کو نمائنده بنا کر بھيجو تاکہ آپس ميں بيٹہ کر آرام کے ساتھ گفتگو کريں، تمھارے مطالبات کو پورا کيا 

  کچھ ھم اپنی سياست سے پيچھے ھٹيں۔ جائے گا، آؤ اور آپس ميں سمجھوتہ کرليں کچھ تم لوگ اپنے مطالبات کم کرو اور 
جب کہ يہ بات ظاھر ھے کہ ان کے مطالبات قوانين اسالمی کو ختم کرنے، اسالمی شعارکو حذف کرنے ، اور اسالم کا دفاع

نہ کرنے کے عالوه کچھ نھيں ھوں گے، اور ان سب مطالبات کو مان لينے کے بعدملکی پيمانہ پر ايک بھت بڑی بغاوت 
ے گا جس کے نتيجہ ميں اسالمی اقدار کا خاتمہ ھوجائے گا، اور اگر دوسرے ممالک کی امداد کی ضرورت رونما ھوجائ

ھوگی (جيسا کہ پھلے سے طے ھوچکا تھا) مشرقی اور مغربی سرحدپار سے ملک پر حملہ کرکے اس نظام کا خاتمہ کر ديا
  ا۔ جائے گا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق کسی کو حاکم بناديا جائے گ

  ۔ اسالمی مقدسات کی توھين کرنے والوں اور ثقافتی سازشوں سے مقابلہ کی ضرورت 6
المختصر : ان آخری چند سال سے تشدد اور شدت پسندی کے مسئلہ کو مطلق طور پر اقدار کے مخالف قرار ديتے ھيں اور 

يان کرتے ھيں،اور مختلف ميڈيا کے ذريعہ اس کے مقابلہ ميں سستی، الپرواھی اور تال ميل کو مطلق اقدر کے عنوان سے ب
يہ پروپيگنڈے اس قدر وسيع پيمانے پر حساب شده ھوتے ھينکہ بعض اوقات تو بعض خواص (خاص الخاص افراد) بھی 
دھوکہ کھاجاتے ھيں، اور دشمن کے جال ميں پھنس جاتے ھيں جب کہ ان لوگوں کا ھدف مسلمانوں سے دينی غيرت کو 

اور کچھ نھيں ھے، تاکہ ضرورت کے وقت اسالم کے دفاع کے لئے کھڑے نہ ھونے پائيں اس بات چھين لينے کے عالوه 
پر گواه ابھی کے تازه ھونے والے واقعات ھيں اور بھت سی سازشيں تو ابھی تک فاش نھيں ھوئی ھيں اور(انشاء هللا) آھستہ 

  آھستہ معلوم ھوجائيں گی۔ 
يہ احساس کيا کہ نظام اسالمی کو درھم وبرھم کرنے کے لئے ايک بھت  اسی وجہ سے حقير نے اپنی تشخيص کے مطابق

بڑی سازش ثقافتی خطره در پيش ھے،لٰھذا يہ طے کيا کہ دشمنوں کی طرف سے ھوئے اعتراضات اور شبھات کا جواب دے
پروپيگنڈوں کی  اور ان کی ثقافتی سازشوں کو فاش کيا جائے، اور اپنے برادران کو ھوشيار کروں نيز جو لوگ دشمن کے

زد ميں آکر خواب غفلت ميں سوئے ھوئے ھيں ان کو بيدار کروں، اور کم سے کم دشمن کی طرف سے ھوئے پروپيگنڈوں 
کی وجہ سے پيدا ھونے والے جھوٹے عقائد اور نظريات ميں شک وترديد پيدا کريں، اوردينی اور ثقافتی عھده داروں کو در 

اپنے سواالت کو پيش کرکے معاشره کو متوجہ کروں تاکہ دشمن کے غلط پروپيگنڈوں پيش عظيم خطرات سے آگاه کروناور 
  کا اثر کم سے کم ھو۔ 

کے بت کو توڑ ڈالوں، اور ھر تشدد کو برا نيز ھر“ مطلق تشدد کے نفی”حقير نے اپنا وظيفہ سمجھتے ھوئے يہ طے کيا کہ 
اسی وجہ سے ھم نے اس سے پھلے بھی جلسہ ميں عرض  نرمی اور پيار محبت کو اچھا کھنے والے تصور کی نفی کروں

کيا تھا کہ ھر مطلق تشدد او رشدت پسندی محکوم او رمذموم نھيں ھے اور ھر نرمی اور پيار و محبت اچھا نھيں ھے، بلکہ 
ھر ايک کے لئے مخصوص موقع و محل ھوتا ھے جيسا کہ يھی گفتگو آزادی کے سلسلہ ميں بھی کی اور عرض کيا کہ 

ق آزادی اچھی نھيں ھے بلکہ مطلق آزادی باطل اور مردود ھے ، ھم اس آزادی کی قدر کرتے ھيں جو قوانين اسالمی مطل
اور دينی اقدار کے تحت ھو حاالنکہ ھماری يہ باتيں سن کر بعض لوگ غضب ناک ھوگئے کہ فالں صاحب آزادی کے 

الوں کی سازشوں کا پتہ چل گيا تو ان پر يہ بات واضحخالف گفتگو کررھے ھيں ليکن جب ان کو آزادی کے نعرے لگانے و
ھوگئی کہ بعض لوگ اس آزادی کا پرچم بلند کرکے دين اور اسالمی اقدار اور مقدسات کی نابودی چاھتے ھيں؛ يھاں تک 

  ھماری حکومت کے ايک بڑے عھده دار جو کہ ايک سياسی شخصيت مانی جاتی ھے اپنی ايک تقرير ميں کھتے ھيں: 
  “ !! ری عوام الناس آزاد ھے يھاں تک خدا کے خالف بھی مظاھره کرسکتے ھيںھما”

چنانچہ (بعض) دوستوں نے واضح طور پر کھا کہ وه آزادی مطلوب اور مقصود ھے جو اسالمی قوانين اور دينی اقدار کے 
يدحکومتی عھداران بھی يہ تحت ھو اور اگر اس طرح کی باتيں بيان نہ کی جاتی تو معاشره کو وه جھٹکا نہ لگتااور شا

  کی طرف داری کريں نہ کہ مطلق آزادی کی۔ “ اسالمی قوانين اور دينی اقدار کے تحت آزادی”احساس نہ کرتے کہ ھم 
اور آج اگر ھم يہ کھتے ھيں کہ تشدد مطلقاً مذموم نھيں ھے اس کی وجہ يہ ھے کہ بعض لوگ مطلق تشدد کے نفی کے پرچم

می اقدار کے دفاع ميں ھر اٹھنے والے قدم کو تشدد کا نام دےتے ھوئے اس کی مذمت کرتے ھيں کے نيچے اسالم اور اسال
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اور يہ ايک حقيقت ھے نہ صرف يہ کہ ھمارے ذھن کی ايک پيداوار ، تاکہ بعض لوگ يہ کھيں کہ فالں کی باتيں تو خيال 
شواھد بھی ھيں ، اگرچہ سب کو بيان کرنے خام اور ھوائی گولياں ھوتی ھيں اتفاق سے ھمارے پاس اس بات پر بھت سے 

کی فرصت نھيں ھے، صرف ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کرتے ھيں: ايک موقع پر بعض لوگوں نے جھاد کے سلسلہ
ميں اعتراض کيا اور اس کو تشدد اور شدت پسندی کا نام ديديا ، جن ميں سے ايک صاحب نے تھران يونيورسٹی ميں محرم 

ں اپنے تقرير کے دوران کھا: حضرت امام حسين عليہ السالم کا ميدان کربال ميں قتل ھونا ؛جنگ بدر ميں کے پھلے عشره مي
  رسول اکرم (ص) کی تشدد کا ايک عکس العمل تھا! 

يعنی يہ شخص حضرت رسول اکرم (ص) کی اسالمی جنگوں اور غزوات کو بھی محکوم کرتا ھے اور کھتا ھے کہ جب 
رکين کو قتل کيا تو ان کی آل و اوالد پيغمبر کی آل و اوالد کو قتل کرتی، اور اگر پيغمبر ان کو قتل پيغمبراکرم (ص) نے مش

نہ کرتے تو ان کی اوالد بھی قتل نہ کی جاتی!! درحقيقت وه يزيدوں کو بری الذمہ اور اسالم وپيامبر اسالم (ص) کو محکوم 
کرجو کہ پيغمبر اکرم (ص) کی توھين ھے اور امام حسين عليہ  کرتا ھے اور افسوس کا مقام يہ ھے کہ ان باتوں کو سن

السالم کی شخصيت نيز واقعہ کربال ميں تحريف ھے اور ضروريات دين کا انکار ھے، نہ صرف يہ کہ کوئی کچھ نھيں کھتا 
ھمارے  بلکہ بعض اخباروں اور جرائد ميں اس شخص کی پوری تقرير چھپتی ھے اور وه بھی صفحہ اول پر!! افسوس کہ

حکومتی عھده داران اس سلسلہ ميں کوئی حساسيت نھيں دکھاتے حضرت امام حسين عليہ السالم کے نام پر انقالب برپا 
ھونے والے اور امام حسين (ع) کے نام سے باقی رھنے والے اسی ملک ميں حضرت امام حسين عليہ السالم کے قيام کو 

ا جاتا ھے کہ اگر ھم چاھتے ھيں کہ اس طرح کے واقعات دوباره پيش نہ تحريف کرکے پيش کيا جاتا ھے اور يہ نتيجہ لي
  آئيں اور ھمارے زمانہ کے حسين قتل نہ ھوں تو ھميں بھی تشدد آميز برتاؤ اور شدت پسندی کو ترک کرنا ھوگا!! 

نانچہ وه لکھتا ھے اور اب ھم اس مقالہ نگار سے مخاطب ھے جس کا مقالہ ايک کثير االنتشار اخبار ميں چھپ چکا ھے ، چ
کہ فالں صاحب موضوع سے الگ اورھوا ميں باتيں کرتے ھيں اور ھم سے خطاب کيا ھے کہ اپنی گفتگو پر تجديد نظر 
کريں کيا ھم ھوا ميں باتيں کرتے ھيں يا عصِر حاضر کے اپنے معاشره وسماج کی؟ کيا ھماری باتيں اسی موضوع سے 

ج ھے، اور کيا ھماری باتيں اسی حقيقت سے متعلق نھيں ھے جو ھر روز ھمارے متعلق نھيں ھيں جو ھمارے ملک ميں رائ
“ بين االقوامی اسالمی”ملک ميں رونما ھوتی جارھی ھے؟ آيا ھم اپنی باتوں ميں تجديد نظر کريں يا آپ کہ ايک وقت آپ 

  پارٹی کے عضو تھے اور فدائيان اسالم کی حمايت کو ايک افتخار سمجھتے تھے؟ 
رام! يھاں پر ھم ضروری سمجھتے ھيں کہ حضرت امام خمينی عليہ الرحمةکا نورانی اور مشکل کشا کالم کی قارئين ک

  طرف اشاره کريں جس ميں موصوف نے آزادی کے پرچم کے نيچے پوشيد ه کن کن ثقافتی خطرات کو بيان کيا ھے: 
نٹ) اور اس وقت کے رئيس جمھور(صدر اب ميری وصيت ھے حال حاضر اور آئنده کی مجلس شورای اسالمی (پارليم” 

مملکت) اور ان کے بعد والے صدر، شورای نگھبان، شورای قضائی اور ھر زمانہ کی حکومت؛ سب کو چاھئے کہ ميڈيا، 
جرائد اور مجالت کو اسالم اور ملکی مصالح سے منحرف نہ ھونے ديں، اور سب کو يہ معلوم ھونا چاھئے کہ مغربی 

ی جوانوں، لڑکوں اور لڑکيوں کو تباه و برباد کردے گی اسالم ، ملکی مصالح اور عمومی عفت ممالک کی طرح کی آزاد
کے بر خالف تبليغات، مقاالت، تقارير، کتابيں اور جرائد کا وجودحرام ھے ھم سب پر اور تمام مسلمانوں پر ان کی روک 

ضروری ھے، اور جو چيزيں شرعی طور پر حرام تھام کرنا واجب ھے اور فساد برپا کرنے والی آزادی کی روک تھام کرنا
ھيں يا وه چيزيں جو ملت و اسالمی ملک کے برخالف ھيں، يا جمھوری اسالمی کی حيثيت کے مخالف ھے، لٰھذا اگر ان کے
خالف سخت کاروائی نہ کی جائے تو تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ھيں اور ھمارے عوام الناس اور حزب الٰلھی جوان اگر ان 

يزوں کو ديکھيں تو متعلق اداروں کو مطلع کرديں، اور اگر وه اس سلسلہ ميں کوتاھی کريں تو وه خود روک تھام کی ذمہ چ
  ) 1“(داری پر عمل کريں۔

  ۔ خداوندعالم کی رحمت اور غضب کے بارے ميں اسالمی تصوير کشی 7
اسالم اور قرآن کے سلسلہ ميں مغربی افراد کے شبھات اور اعتراض ميں سے ايک يہ بھی ھے کہ مسلمانوں کا خدا جيسا کہ
قرآن ميں بيان ھوا ھے ،بد ُخلق، غصہ واال، اھل غضب اور انتقام لينے واال ھے، جبکہ خدائے انجيل بخشنے واال، مھربان، 

 اور بھت زياده مھربان اورلوگوں سے اس قدر دلسوزی کرنے واال ھے کہ نغوذ سعہ صدر(کشاده دل) واال، تحمل کرنے واال
با اس نے اپنے بيٹے (عيسٰی) کو قربانی کے لئے بھيج ديا تاکہ تمام لوگوں کی بخشش ھوسکے اور اس کا خون تمام لوگوں

  د خلق ھے يا رحيم اور رؤف ھے؟ کے گناھوں کا کفاره بن جائے!! تو کيا قرآن مجيد ميں بيان شده خدا غصہ ور اور ب
ارحم ”قارئين کرام! گذشتہ اعتراض کا جواب يہ ھے کہ ھمارا خدا صفت رحمت بھی رکھتا ھے اور صفت غضب بھی، وه 

 114اشد المعاقبين (سخت عذاب دينے واال)بھی، قرآن مجيد کے ”(بھت زياده رحم کرنے واال) بھی ھے اور “ الراحمين



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

 
 

ِحْيِم) سے شروع ھوتے ھيں جس ميں خداوندعالم کی دو صفات يعنی  سورے 113سوروں ميں سے  ْحٰمِن الرَّ (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ
سے نھيں ھوئی ھے، جبکہ سوره “ بسم اللھ”کا ذکر ھوتا ھے اور صرف ايک سوره کی شروعات “ رحيم”اور “ رحمن”

ْحمٰ  ِحْيِم) تکرار ھوئی ھے؛ جب ملکہ سبا (بلقيس) حضرت نمل مينشروع کے عالوه خود سوره کے اندر بھی (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ ِن الرَّ
ِحْيِم)سے ھوتا ھے، بھر  ْحٰمِن الرَّ سليمان عليہ السالم کے خط کو اپنی قوم کے سامنے پڑھتی ھے تو اس کا آغاز (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ

ِحْيِم) کی تک 114حال پورے قرآن مجيد ميں  ْحٰمِن الرَّ رار ھوئی ھے جس ميں خداوندعالم کی دو رحمتی صفاتبار (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ
کا ذکر ھے ليکن قرآن مجيد ميں خداوندعالم کی اسی رحمت واسعہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ خدا کے خشم (غصھ) اور غضب 

  بھی ذکر ھوا ھے؛ جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے: 
  ) 2) َوهللاُ َعِزيٌز ُذو اْنتِقَاٍم )(

  “ انتقام لينے واال ھے  اور خدا سخت” 
  ) 3( ٕاِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَقُِموَن )(

  “ ھم يقينا مجرمين سے انتقام لينے والے ھيں ”
  ) 4( فَبَاُء ْوا بَِغَضٍب َعلَی َغَضٍب َولِْلَکافِِريَن َعَذاٌب ُمھيٌن ) (

  “ بھی ھے ا ب يہ غضب باالئے غضب کے حقدار ھيں اور ان کے لئے رسوا کن عذاب ” 
اگر يورپی لوگ (اپنے الفاظ ميں) اپنے خدا کو صرف مھربان اور رحيم بتاتے ھيں اور کھتے ھيں کہ ھمارا خدا غصہ 

وغضب واالنھيں ھے، ليکن حقيقت يہ ھے کہ جس طرح قرآن نے خدا کی توصيف کی ھے ، ان لوگوں نے اس کو صحيح 
اعتقاد رکھتے ھيں وه صرف اھل غضب ھی نھيں ھے بلکہ صاحب  طريقہ سے بيان نھيں کيا ھے؛ کيونکہ جس خدا پر ھم

رحمت اور مھربان بھی ھے اور صاحب قھر و غضب بھی، ليکن اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ھوئی ھے، اسی 
  وجہ سے ارشاد ھوتا ھے: 
ْحَمةَ " (   ) 5"َکتََب َعلَی نَْفِسہ الرَّ

  “ ھے اس نے اپنے اوپر رحمت کو الزم قرار دے ليا ” 
اور يہ معنی سنی شيعہ متواتر روايات ميں بيان ھوئے ھيں، جيسا کہ ھماری دعاؤں ميں وارد ھوا ھےيا َمْن َسبَقَْت َرْحَمتُہ 

  َغَضبَہ اے وه جس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ھے۔ 
ھاں تک اس يعنی خدا کی رحمت اس کے غضب کی نفی نھيں کرتی بلکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ھے اور ج

کا لطف وکرم اور اس کی حکمت تقاضا کرے وھاں تک بندوں پر اپنے لطف وکرم اور رحمت کی بارش کرتا ھے اور اپنے 
غضب کا مظاھره نھيں کرتا؛ مگر يہ کہ اس کی ضرورت ھو اور خداوندعالم کچھ لوگوں کو قھر وغضب ميں گرفتار کرے 

گذشتہ اقوام جيسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود پر اپنا غضب نازل  اسی وجہ سے ھم ديکھتے ھيں خداوندعالم نے بعض
کيا ھے اور اپنا عذاب بھيج کر ان کو نيست و نابود کرديا ھے (جيسا کہ ان اقوام کے مفصل واقعات قرآن مجيد ميں بيان 

اه ھدايت کی دعوت ديتے ھوئے ھيں) ليکن اس کی وجہ يہ ھے کہ ان کی قوم ميں بھيجے گئے انبياء (ع) ھميشہ ان کو ر
تھے اور راه ھدايت کو واضح اور روشن کرنے کے لئے معجزات اور اٰلھی نشانياندکھاتے رھتے تھے ؛ ليکن ان لوگوں نے 
ان تمام چيزوں کے باوجود بھی کفر وضاللت کا راستہ اختيار کيا اور ان کی رفتار و گفتار ميں ذرا بھی تبديلی واقع نہ ھوئی،

بلکہ پھلے سے زياده فتنہ و فساد، گناه عصيان اور احکام اٰلھی کی مخالفت ميں جری ھوتے چلے گئے تو اس  اور يھی نھيں
موقع پر خداوندعالم کی حکمت او راس کی مشيت کا تقاضا تھا کہ ان کو اپنے غيظ و غضب اور عذاب ميں گرفتار کرے 

دشمنی کرنے والوں، اور متکبرين کے لئے بھترين عبرت  تاکہ فتنہ و فساد پھيالنے والوں، لجاجت کرنے والوں، خدا سے
  حاصل ھوجائے۔ 

لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ قرآن کريم ميں ذکر شده خدا غيظ وغضب واال نھيں ھے بلکہ خدائے رحمت و لطف وکرم ھے، اور 
  ے۔ صرف بعض مقامات پر جب اس کی حکمت اور مشيت کا تقاضا ھوتا ھے،اپنے غيظ وغضب کا اظھار کرتا ھ

لٰھذااس سوال( کہ کيا اسالم ميں رحمت ومھربانی پائی جاتی ھے يا غيظ وغضب اور شدت پسندی؟)؛ کے جواب ميں ھم 
عرض کرتے ھيں: اسالم ميں رحمت اصل چيز ھے اوراس کی بنا يھی ھے کہ معاشره ميں رحمت ومحبت کا رواج ھو، 

ا ھے) پيار محبت اور مھربانی سے کام نھيں لينا چاھئے بلکہ ليکن خاص موارد ميں (جيسا کہ قرآن مجيد نے بھی اشاره کي
وھاں پر غيظ وغضب ، تشدد اور شدت پسندی کا مظاھره ھونا چاھئے خداوندعالم صفت رحمت بھی رکھتا ھے، اور صفت 

  غيظ وغضب اور انتقام بھی۔ 
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   ۔ ھدايت کے موانع کو بر طرف کرنے ،دشمنوں اور منافقين سے مقابلہ کی ضرورت8
اسالم ، اس کی نشر واشاعت اور اس کے دفاع سے متعلق عرض کرتے ھيں کہ اسالم پھلے مرحلہ ميں انسانوں کو ھدايت 
کی دعوت ديتا ھے، ليکن اگر کوئی دعوت انبياء (ع) کی نشر واشاعت ميں رخنہ ڈالنا چاھے تو پھر قرآن حکم ديتا ھے کہ 

چھے کانٹوں کو ھٹا پھينک ديا جائے اسی وجہ سے خود پيغمبر اکرم ان سے جنگ کی جائے، اور ھدايت کے راستے ميں ب
(يعنی اپنی طرف سے جھاد کی شروعات کرنا)واجب تھا، “ جھاد ابتدائی”(ص) اور معصومين عليھم السالم کے زمانہ ميں 

ھوئے ، بات يہ  تاکہ لوگوں کی ھدايت کے موانع بر طرف کئے جاسکيں اسی بنياد پر جب پيغمبر اکرم (ص) مبعوث برسالت
نھيں کہ آنحضرت (ص) روم اور ايران جيسے ملکوں کے داخلی امور ميں دخالت کر نے کا حق رکھتے ھيں يا نھيں؛ بلکہ 

حقيقت يہ ھے کہ پيغمبر اکرم (ص) روئے زمين کے تمام انسانوں کی ھدايت کے لئے مبعوث ھوئے ھيں، لٰھذا اگر کوئی 
روم بھی پيغمبر اکرم (ص) کی دعوت اسالم کی مخالفت کريں تو اس صورت ميں يھاں تک کہ بادشاه ايران اور قيصر 

پيغمبر اکرم (ص) کا وظيفہ بنتا ھے کہ وه ان سے جنگ کريں اسی وجہ سے آنحضرت (ع) نے (مختلف) ملکوں کے 
م الناس کے لئےبادشاھوں کو خطوط لکھے اور ان کو اسالم کی دعوت دی اور ان سے يہ چاھا کہ اپنے اپنے ملکوں کی عوا
  رسول خدا اور ان کے نمائندوں کے ذريعہ ھدايت کا راستہ ھموار کريں؛ ورنہ جنگ کے لئے تيار ھوجائيں۔ 

اور چونکہ جھاد ؛ اسالم کے مسلم اصول ميں سے ھے اور تمام شيعہ سنی فرقے اس سلسلہ مينمتفق ھيں اور کسی نے کوئی 
روں سے جھاد اس وجہ سے واجب تھا کہ وه اپنے تحت لوگوں کی ھدايت مخالفت نھيں کی ھے، (اور کفر وشرک کے سردا

وارشاد اور پيغمبروں کی دعوت کی تبليغ مينمانع ھوتے تھے، اسی وجہ سے رسول خدا (ص) کا يہ وظيفہ تھا کہ ان لوگوں 
يں) ان تمام کو ھدايت کے راستہ سے ھٹانے اور عوام الناس کی ھدايت کے راستہ صاف کرنے کے لئے ان سے جنگ کر

چيزوں کے پيش نظر يہ بات کيسے کھی جاسکتی ھے کہ اسالم مطلقاً جھاد اور جنگ کو الزم اور جائز نھيں جانتا ھے؟ کيا 
ھم ان آيات قرآن جو کفار ومشرکين اور منافقين نيز دشمنان اسالم سے جھاد کے بارے ميننازل ھوئی ھيں ان کو نظر انداز 

  کرديں اور ان کو چھپاديں؟ 
قارئين کرام ! ھم (يہ بات علی االعالن) کھتے ھينکہ دشمنان خدا سے مقابلہ کرنا اسالمی اصول کے تحت ھے او ر اسالم 

نے احکام جھاد کے سلسلہ ميں انسانی بھترين اصول کو مد نظر رکھا ھے، اور ان کی رعايت کرنے پر زور ديا ھے، ليکن 
اسالم) اور وه لوگ جو دانستہ طور پر حق و حقيقت کے خالف کھڑے ساتھ ساتھ يہ بھی زور ديا ھے کہ جب دشمنان (

  ھوجائے اور دين خدا سے مقابلہ کرنے لگے اور اپنے عھد و پيمان کو توڑ ڈاليں؛ تو ان سے جنگ کرو: 
  ) 6ُکْفِر ٕاِنَّھْم الَٔاَْيَماَن لَھْم لََعلَّھْم يَنتَھوَن ) (( َوٕاِْن نََکثُوا ٔاَْيَمانَھْم ِمْن بَْعِد َعھِدھْم َوطََعنُوا فِی ِدينُِکْم فَقَاتِلُوا ٔاَئِمَّةَ الْ 

اگر يہ عھد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑديں اور دين ميں طعنہ زنی کريں، تو کفر کے سربراھوں سے ُکھل کو جھاد ” 
  “ کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نھيں ھے شايد اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آجائيں۔

اسی طرح خداوند عالم سوره تحريم اور سوره توبہ ميں فرمان ديتا ھے کہ پيغمبر اور مسلمان؛ کفار ومنافقين سے جنگ کريں
  اور ان کے ساتھ غيظ و غضب اور شدت پسندی کا برتاؤ کرو: 

  ( 7اھْم َجھنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر ) (( يَأاَيُّھا النَّبِیُّ َجاھِد اْلُکفَّاَر َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيھْم َوَمأْوَ 
“اے پيغمبر ! کفار اور منافقين سے جھاد کيجئے اور ان پر سختی کيجئے کہ ان کا انجام جھنم ھے جو بد ترين ٹھکانہ ھے۔” 

غور ( وه مذکوره مقالہ نگار جس نے لکھا تھا کہ جھاد سے متعلق قرآنی آيات کفار سے مخصوص ھيں ، اس نے اس آيت پر 
فکر نھيں کيا کہ اس آئہ مبارکہ ميں خداوندعالم نے کفار سے جھاد کے عالوه داخلی منافقوں سے بھی جھاد او رمقابلہ کا 

  حکم ديا ھے۔) 
  اسی طرح سوره توبہ ميں ايک دوسری جگہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 

  ) 8ْن اْلُکفَّاِر َوْليَِجُدوا فِيُکْم ِغْلظَةً َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َمَع اْلُمتَّقِيَن ) (( يَأاَيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُکْم مِ 
اے ايمان النے والو ! اپنے آس پاس کفار سے جھاد کرو تاکہ وه تم ميں سختی اور طاقت کا احساس کريں اور ياد رکھو کہ ” 

  هللا صرف پرھيز گار افراد کے ساتھ ھے۔ 
ميں مسلمانوں کو حکم ديا گيا ھے کہ وه کفار جو تمھارے نزديک زندگی گذار تے ھيں ؛ ان سے جنگ کرو اور مذکوره آيت 

ان سے غافل نہ ھو جانا اور اپنے غيظ وغضب کا مزه اپنے پڑوسی کفار کو چکھا دو تاکہ وه (مسلمانوں سے) ڈريں اور ان 
  کے خالف کوئی خيانت اور سازش نہ کريں۔ 

  عالم فرماتا ھے: اسی طرح خداوند
ُکْم َوآخَ  ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرھبُوَن بِہ َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ وا لَھْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ ِريَن ِمْن ُدونِھْم الَتَْعلَُمونَھْم هللاُ يَْعلَُمھْم َوَما تُنفِقُوا( َؤاَِعدُّ
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لَ    ْيُکْمِمْن َشْیٍء فِی َسبِيِل هللاِ يَُوفَّ ٕاِ
  ) 9َؤاَْنتُْم الَتُْظلَُموَن ) (

اور تم سب ان کے مقابلہ کے لئے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو جس سے هللا کے دشمن، اپنے ” 
دشمن اور ان کے عالوه جن کو تم نھيں جانتے ھو اور هللا جانتا ھے سب کو خوفزده کردو ، اور جو کچھ بھی راه خدا ميں 

  “ خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نھيں کيا جائے گا۔
کے ھم معنی “ ارھاب”(وه حضرات جو عربی ادبيات (زبان) جانتے ھيں ؛ ھم ان کو اس بات کی تاکيد کرتے ھيں کہ وه لفظ 

سرخی بن جائے گی کہ فالں صاحب لفظ دوسری زبانوں ميں تالش کريں؛ اور اگر ھم عرض کرديں تو کل ھی اخباروں کی 
  "کے طرفدار ھيں۔) Terrorismeتو ٹروريزم "

بھر حال قرآن مجيد نے حکم ديا ھے کہ جن لوگوں سے منطق اور اصول کے ساتھ گفتگو نھيں کی جاسکتی اور انھوں نے 
اسالم اورمسلمانوں کے ساتھ  جرٔات او ردليری کے ساتھ راه ھدايت کو بند کرديا ھے اور بغض و عناد اور دشمنی کی بنا پر

جنگ کرتے ھيں، ان کے ساتھ تو تشدد اور غيظ وغضب سے مقابلہ کرنا چاھئے اور مسلمانوں کو چاھئے کہ ان کے درميان
رعب و دھشت ايجاد کرديں تاکہ ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خيانت کرنے اور اسالم کو نقصان پھونچانے کا تصور بھی 

تم اپنے دين پر ھم اپنے دين پر، آؤ مل جل کر ايک ساتھ اطمينان کی زندگی بسر ”يہ نھيں کھا جاسکتا کہ : پيدا نہ ھو ان سے 
  “ کريں۔

  ۔ اسالمی سزا کے احکام کی مخالفت 9
بعض مقالہ نگاروں نے اپنے مقاالت ميں ھم پر يہ اعتراض کيا کہ اسالم نے کفار و مشرکين کے سلسلہ ميں تشدد اور شدت 

کے برتاؤ کا حکم ديا ھے ، اور ان کواپنا ھمشھری ماننے سے انکار کيا ھے، حاالنکہ يہ لوگ اس بات سے غافل ھيںپسندی 
کہ اسالم نے بعض جرائم پر خود مسلمانونکے لئے سخت سے سخت سزا معين کی ھے، اور اپنے قوانين ميں ايسے لوگوں 

ئلہ ميں اسالم کا حکم ھے کہ چور کے ھاتہ کاٹ دئے کے لئے کڑی سزا مقرر کی ھے مثال کے طور پر چوری کے مس
جائيں يا زنا، عفت اور عزت کے دوسرے مسائل ميں مجرموں کے لئے حد اور سزا معين کی ھے مثالً زنا کرنے والے کو 
سو تازيانے لگانے کی سزا معين کی گئی ھے، اور بعض عفت کے منافی جرائم کے سلسلہ ميں سزائے موت بھی رکھی گئی

در حقيقت اس طرح کے مجرموں کے لئے اسالمی سزا بھت سخت اور ناقابل برداشت ھيں ليکن اس چيز پر توجہ رکھی ھے
جائے کہ اسالم نے بعض عفت کے منافی جرائم جيسے زنا؛کوثابت کرنے کے لئے سخت شرائط معين کئے ھيں جس کی بنا 

  ھوسکے۔ پر بھت ھی کم يہ جرم ثابت ھوپاتے ھيں تاکہ ان پر حد جاری 
بعض شرعی اور اسالمی حدود اور سزا کی بنا پر اسالم دشمن افراد کو اسالم کے خالف پروپيگنڈا کرنے کا ايک بھانہ مل 

گيا ھے جس کی بنا پر يہ لوگ کھہ ديتے ھيں کہ اسالم ميں حقوق بشر کی رعايت نھيں کی جاتی، اور اسالم کی سزا ميں 
کو نظر انداز کيا جاتا ھے جی ھاں! دشمن اور حقوق بشر کے جھوٹے مدعی کھتے  تشدد پائی جاتی ھے نيز انسانی شرافت

ايک مسلمان چور کے ھاتھوں کو کاٹنا غير انسانی عمل اور تشدد آميز ھے اور انسانی شرافت کے مخالف ھے؛ ”ھيں: 
روم ھوجاتا ھے کيونکہ جس شخص کے ھاتہ کاٹے جاتے ھيں تو وه انسان پوری زندگی کے لئے اس مفيد عضو سے مح

  ۔ “ اور ھميشہ معاشره ميں ايک چور کے عنوان سے پھچانا جاتا ھے
جبکہ اس کے مقابلہ ميں بعض اسالم کا دعوٰی کرنے والوں نے اسالم کا دفاع کرتے ھوئے اس طرح کا نظريہ پيش کرتے 

صوص تھے ، آج کل تو امنيتھيں: اسالم کے يہ سزا کے احکام گذشتہ زمانہ سے متعلق تھے اور ايک خاص زمانہ سے مخ
کے تحفظ اور چوری سے روک تھام کے لئے نئے نئے طريقے موجود ھيں لٰھذا کسی چور کے ھاتہ کاٹنے کی ضرورت 

نھيں ھے اگر امنيت کے تحفظ اور دوسرے جرائم سے روک تھام کے لئے بھتر طريقے موجود ھوں تو پھر امريکہ ؛ جس 
نئے طريقے نافذ کئے جاتے ھيں، ليکن پھر بھی روزانہ ھزاروں جرائم ھوتے ھيں، ميں جرائم سے روک تھام کے لئے نئے 

  اور وھاں کے کالجوں ميں مسلح پوليس کا رھنا ضروری ھے۔ 
جولوگ جو نھايت بے شرمی کے ساتھ کھتے ھيں کہ يہ اسالمی سزائيں نا قابل قبول ھيں اور ان کو تشدد اور شدت پسندی کا 

ے ھيں کہ يہ سزائينچوده سو سال پھلے سے متعلق تھيں عصر حاضر ميں کوئی ان کو قبول نھيں عنوان ديتے ھوئے يہ کھت
کرسکتا، کيا وه لوگ يہ بھول گئے کہ جن لوگوں نے قصاص (بدال) کے قوانين کو غير انسانی کھہ کر اس کے خالف 

ديتے ھوئے فرمايا تھا کہ ان کا  مظاھرے شروع کردئے تھے، اس موقع پر حضرت امام خمينی (ره) نے ان کو مرتد قرار
  خون مباح اور ان کی بيوياں ان لوگوں پر حرام ھيں اور ان کا مال ان کے مسلمان ورثہ ميں تقسيم کر ديا جائے۔ 

جی ھاں امريکن حقوق بشر کے طرفداروں نے اسالمی سزاؤں کو غير انسانی اور تشدد آميز کا عنوان دے کر ان کو محکوم 
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ھے ليکن ھم ان سے يہ کھتے ھيں کہ اگر اسالمی سزائيں تشدد آميز ھيں، مان ليتے ھيں کہ بعض مواقع پر  و مذموم قرار ديا
اسالمی حدود اور سزائيں تشدد آميز ھيں، ليکن ھم اسالمی قوانين کا دفاع کرنے والے ھيں اور اس کے خالف ھر طرح کی 

ہ نھيں مانتے کہ احکام منسوخ ھوگئے ھيں، بلکہ ھمارا تو سازش کا مقابلہ کرنے کے لئے دل و جان سے آماده ھيں، ھم ي
  عقيده يہ ھے کہ: 

ٍد َحَراٌم اِٰلی يَْوِم اْلقِيَاَمِة ” ٍد َحاٰلٌل اِٰلی يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوَحَراُم ُمَحمَّ   “ َحاٰلُل ُمَحمَّ
  ت تک حرام ھيں۔) ) آنحضرت (ص) کی حالل کرده چيزيں قيامت تک حالل اور آپ کی حرام کرده چيزيں قيام

ھم نے انقالب اسی وجہ سے برپا کيا ھے کہ ھمارے معاشره ميں اسالمی احکام نافذ ھوں، ورنہ تو شاه پھلوی بھی کھتا تھا: 
  “! جو کچھ ميں کھتا ھوں وه اسالم کے مطابق ھے،اور علماء غلطی پر ھيں، اور يہ لوگ بيک ورڈ ھيں”

ان شده اسالمی مسائل اور احکام کو نافذ ھونا چاھئيں يہ وھی اسالم ھے جس کی ھمارے معاشره ميں قرآن مجيد کے اندر بي
سرفرازی اور بلندی نيزاسالمی حکومت کے لئے ھم نے اپنے رشتہ داروں کی قربانی پيش کی ھے اور اب بھی جانفشانی 

سيد علی خامنہ ای مد ظلہ کرنے کے لئے تيار ھيں ، اسی اسالم کی پھچان مقام معظم رھبری (حضرت آيت هللا العظمٰی 
اسالم ناب وھی اسالم ھے جو قرآن اور سنت ميں بيان ھوا ھے ، جس کے احکام اور ” العالی)نے فرماتے ھوئے کھا ھے : 

قوانين مناسب اور اجتھادی طريقہ سے انھيں دو عظيم اٰلھی منبع و مرکز (قرآن و سنت) سے استنباط (حاصل) کئے جاتے 
الم کو نھيں مانتے، انھوں نے گويابنيادی طور پر اسالم کو قبول ھی نھيں کيا ھے، کيونکہ اسالم ھيں اور جو لوگ اس اس

  “ (صرف ايک ھی ھے) دو نھيں ھيں۔

  ۔ تشدد ، اسالمی سزائی قوانين ميں محدود نھيں ھے 10
قرار دياھے وه جزائی اور سزائی  اسالم نے جن قوانين ميں تشدد کو جائز” ايک مقالہ نگار نے اپنے مقالہ مينيہ بيان کيا کہ 

قوانين ھيں اور ھم بھی اس بات کو مانتے ھيں کہ اسالم نے فتنہ گروں اور تباه کارو ں کے لئے جو سزائيں معين کی ھيں ان 
ميں کم و بيش تشدد پائی جاتی ھے ليکن جس تشدد کے بارے ميں ھماری بحث ھے اور ھم جس کو محکوم کرتے ھيں، وه 

ئی قوانين سے متعلق نھيں ھے اور اصولی طور پر سزائی قوانين ھماری تشدد کی بحث سے متعلق نھيں اسالم کے سزا
  “ ھيں۔

اور يہ لکھا کہ ميں موضوع سے ھٹ کر گفتگو کرتا ھوں اور اسی بات کو کئی اخباروں نے سرخی بنايا کہ کيوں فالں 
کہ ھمارا موضوع معاشره ميں ھونے والے  صاحب موضوع سے ھٹ کر گفتگو کرتے ھيں! لٰھذا ھم عرض کرتے ھيں

ثقافتی کج روی ھے ، جيسا کہ اخباروں نے لکھا تھا کہ حضرت امام حسين عليہ السالم کا قتل ھونا ؛ آپ کے جد (رسول هللا 
  (ص)) کی جنگ بدر ميں تشدد کا عکس العمل تھا!! 

ن آپ ھمارے بارے ميں لکھتے ھيں کہ فالں ھم اس مقالہ نگار کی خدمت ميں عرض کرتے ھيں کہ اے قاضی اور حقوقدا
صاحب موضوع سے ھٹ کر گفتگو کرتے ھيں ، ليکن کيا آپ کو معلوم ھے کہ جو بات حضرت امام حسين عليہ السالم کی 

شھادت کے بارے ميں کھی گئی ھے اس ميں کس تشدد کی بات ھے اور کس طرح کی تشدد کی نفی کی گئی ھے؟ ھم تو 
والی انھيں چيزوں کے بارے ميں گفتگو کرتے ھيں ھم تشدد، آزادی اور ميل جول جيسے الفاظ سے  معاشره ميں پيدا ھونے

لٰھذا اسالم “ جنگ بدر ايک تشدد تھی”ناجائز فائده اٹھانے کے بارے ميں گفتگو کرتے ھيں، يھاں تک يہ بھی کھہ ديا گيا کہ 
   تشدد کادين ھے! لٰھذا ھم اپنے موضوع سے خارج نھيں ھوئے ھيں۔

ھم اس طرح کے ناجائز فائده اٹھانے والی فکر کو رّد کرتے ھيں اور اسالم کو تشدد کا ”ھوسکتا ھے کوئی شخص يہ کھے: 
ھمارا اس سے کھنا يہ ھے کہ حکومتی قوانين ، سزائی قوانين اور وه عدالت جس ميں سزائی احکام بنائے “ دين نھيں مانتے۔

ے ھوئے ؛کيا عوام الناس بھی تشدد کا برتاؤ کرسکتے ھيں، اور وارد ميدان جاتے ھيں ان تمام چيزوں سے صرف نظر کرت
ھوسکتے ھيں اور کيا حکومتی اداروں سے ھٹ کر خود عوام الناس تشدد سے کام لے سکتی ھے؟ ھم يہ سوال کرتے ھيں 

ور اس کے بعد کے ئہ شمسی ا1357/ شھريور 17کہ تم لوگ اسالمی انقالب کو تشدد سمجھتے ھو يا نھيں؟ جن لوگوں کو 
حادثات ياد ھيں وه جانتے ھيں کہ ھمارے غيرت مند جوانوں اور بھارد قوم نے شاه پھلوی کے خالف کيا کيا اقدامات کئے تو 

کيا شاه پھلوی کے خالف مظاھرے اور اقدامات تشدد تھا، يا نھيں؟ کيا يہ کام صحيح تھے يا نھيں؟ اور کيا اسالم اس طرح 
ھے يا نھيں؟ اگر اسالم نے اس طرح کے اقدامات کو جائز قرار نھيں ديا ھے تو آپ کا يہ انقالب غير کے اقدامات پر راضی 

قانونی ھے، کيونکہ (آپ کے نظريہ کے مطابق تو) اسالم ميں تشدد نھينپائی جاتی اور اسالم تشدد آميز اقدامات کو جائز ھی 
ی اور فدائيان اسالم نے شاه کی حکومت کے خالف کئے ،( نھيں مانتا! اسی طرح وه مقدس کارنامے جو مرحوم نواب صفو

جن کے مھم کارناموں کی بنا پر ان کا نام ھميشہ ھمارے ملک ميں زنده رھے گا، اور ھم ان کو عزت و احترام کی نگاه سے 
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کيا ان  ديکھتے ھيں، اور آج کل تھران اور دوسرے شھروں کی بھت سی سڑکوں کا نام انھيں حضرات کے ناموں پر ھے)تو
کے اعضاء ؛ يعنی شھيد محمد بخارايی اور ان کے “ ھيئت مٔوتلفہ اسالمی”کے يہ اقدامات صحيح تھے يا نھيں؟ اسی طرح 

  ساتھی جنھوں نے شاه پھلوی کے جالّد وزير اعظم کو واصل جھنم کيا۔ 
ھئے تھے ، بلکہ قانونی طور ھوسکتا ھے کہ کوئی شخص يہ کھے کہ واقعاً اس طرح کے تشدد والے اقدامات نھيں کرنا چا

پر صلح و صفائی کی ايک پارٹی بنانا چاھئے تھی جس کے ذريعہ شاه پھلوی کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھا جاتا اور 
ليکن کيا ان کی باتوں کو سنا جاتا اور وه حساب شده باتوں کو سنتے تويہ لوگ اس طرح کے غيظ “ اس سے گفتگو کی جاتی
ہ اٹھاتے، جب انھوں نے ديکہ ليا کہ ان کی جائز باتيں اس طرح گفتگو کے ذريعہ نھيں سنی جاتی تب وغضب کے ساتھ قدم ن

  جاکے انھوں نے اس طرح کے اقدامات شروع کئے۔ 
ممکن ھے وه قاضی صاحب فرمائيں: ھماری نظر ميں وه اقدامات محکوم او رمذموم ھيں ، ان کو چاھئے تھا کہ آرام و 

کے ساتھ برتاؤ کرتے، اور اپنی مشکالت کو حل کرنے نيز اپنے مطالبات کوپورا کرانے کے سکون اور مکمل حوصلہ 
  سلسلہ ميں کوشش کرتے! 

  ھم ان کی خدمت ميں عرض کرتے ھيں کہ : 
ئہ شمسی اور اس کے بعد بعض فسادی اور بد معاش لوگوں نے بيت المال، عمومی اموال ، بينک، 1378تير ماه  18جب 

گاڑيوں يھاں تک کہ مسجدوں ميں بھی آگ لگادی اور عورتوں کو بے آبرو کےا عورتوں کے سروں سے ذاتی اور سرکاری
چادر چھين ليں اور اسالم کے خالف نعره لگائے، تو کيا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ پيار ومحبت اور ھنسی خوشی سے اپنی 

نے انجام ديا جو اپنے جان کو ھتھيلی پر رکہ کر آگے  آغوش ميں بٹھاکر ان کو خاموش کرديا ، يا يہ کام ھمارے ان بسيجيوں
بڑھے اور تمام تر خطرات سے نپٹنے کے لئے ميدان عمل ميں وارد ھوئے اور ان کو کچل ديا،( بھت افسوس کے ساتھ يہ 

کہ يہ عرض کرتے ھيں کہ ان مظلوم بسيجيوں کے حق کو آج تک نھيں پھنچانا گيا اور اس کا شکريہ ادا نھيں کيا جاتا؛ جب
جوان انقالب اور اسالم کے دفاع کے لئے قربة الی هللا حاضر ھوئے تھے اور خدا ھی ان کو بھترين اجر و ثواب عنايت 

  کرے گا۔) 
ممکن ھے وه جناب کھيں: کہ ھم فتنہ وفساد پھيالنے والوں کے سلسلہ ميں بسيجيوں کے اقدامات کو محکوم کرتے ھيں ، اور

ں کرنا چاھئے تھا، کيونکہ ان کو لوگوں کو بھی يہ حق تھا کہ وه اپنی بات کھيں اور اعتراض ان کو اس طرح کا اقدام نھي
کريں وه بھی آزاد ھيں جيسا کہ امريکائيوں کا کھنا ھے: جن لوگوں نے قيام کيا اور مظاھرے کئے اور مساجد ميں آگ لگائی 

زادی چاھتے ھيں، اور دين نھيں چاھتے! (جيسا کہ ايک يہ آزادی خواه تھے لٰھذا ان لوگوں کو يہ کھنے کاحق تھا کہ ھم آ
  صاحب اپنی تقرير مينکھتے ھيں کہ لوگوں کو خدا کے خالف مظاھرے کرنے کا بھی حق ھے۔ ( 

ليکن اگر وه يہ کھيں : جب ان لوگوں نے ديکہ ليا کہ اگر خوش رفتاری سے اپنی بات کو علی االعالن کھتے ھيں کہ ھميں 
اھئے تو حکومت ان کی بات کو نہ مانتی؛ اسی وجہ سے يہ لوگ مجبور ھوگئے کہ ذاتی اور سرکاری دين و اسالم نھيں چ

عمارتوں اور مساجد ميں آگ لگاديں اور اسالم کے خالف نعرے لگائيں، تاکہ وه کسی نتيجہ پر پھنچ پائيں؛ اوريہ لوگ ايسا 
  کرنے ميں حق بجانب تھے، نہ کہ ان لوگوں کو کچلنے والے ۔ 

س کے جواب ميں صرف اتنا عرض کرتے ھيں: آخر کار تم لوگ بھی تشدد اور شدت پسند ی کو مانتے ھو کيونکہ اس ھم ا
حادثہ کے سلسلہ ميں دو باتوں ميں سے کسی ايک کو تو ضرور قبول کروگے، يا فتنہ فساد برپا کرنے والوں اور مساجد ميں

خود تشدد کی تائيد کر رھے ھو، چونکہ ان کا اقدام تشدد پر مبنی  آگ لگانے والوں کا اقدام صحيح تھا ؛ اس صورت ميں تم
تھا، يا تم يہ کھوکہ بسيجی، عوام الناس اور پوليس کا رويہ صحيح تھا؛ تو اس صورت ميں بھی تم نے تشدد کی تائيد کی ، 

  لٰھذا آپ بتائيں کہ کس تشدد کو جائز قرار ديتے ھو؟ 
مانتے بلکہ ھمارے لئے معيار بانی انقالب حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ کا ھم اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو نھين

  کالم ھے ھم انھيں کے تابع ھيں ھم نے حکومتی اور واليتی احکام انھيں سے سيکھے ھيں چنانچہ موصوف نے فرمايا: 
ت، مقاالت ، تقارير، کتابوں اور اگر ھمارے جوان اور حزب الٰلھی عوام الناس نے اس چيز کا مشاھده کيا کہ بعض تبليغا” 

جرائد ميں اسالم اور حکومتی مصالح کے خالف قدم اٹھايا جارھا ھے، تو ان کا وظيفہ ھے کہ وه اس سلسلہ ميں متعلقہ 
اداروں کو رپورٹ ديں اور ان اداروں کی ذمہ داری ھے کہ اس سلسلہ ميں قدم اٹھائيں ليکن اگر متعلقہ اداروں نے کوتاھی 

نونی طريقہ سے اس طرح کے انحرافات اور فاسد تبليغات کا سد باب نہ کيا تو اس کے عالوه کوئی راستہ نھيں کی اور قا
ھے کہ ھمارے ديندار جوان ميدان عمل ميں گود پڑيں اور ھر مسلمان پر واجب ھے کہ اس سلسلہ ميں اپنا قدم آگے 

  ) 10“(بڑھائے۔
نامی کتاب لکھی جس ميں قرآن کريم اور “ شيطانی آيات”ن رشدی نے تمام لوگ اس بات کے گواه ھيں کہ جس مرتد سلما
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اور ھر مسلمان پر” پيغمبر اکرم (ص) کی توھين کی گئی، توحضرت امام خمينی (ره) نے اس کے قتل کا فتوٰی صادر کرديا،
ہ فتوٰی صرف امام اور ي“ واجب قرار ديديا کہ اگر کوئی سلمان رشدی کو قتل کرسکتا ھے تو اس پر قتل کرنا واجب ھے

خمينی (ره) ھی کا نھيں تھا بلکہ تمام اسالمی فقھاء نے اسی طرح کا فتوٰی ديا اور تمام اسالمی ملکوں نے اس فتوٰی کی تائيد 
کی اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ کيا امام خمينی (ره) کا يہ فتوٰی تشدد پر مبنی نھيں تھا؟ (کيوں نھيں) لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ 

امام خمينی (ره) نے بھی اس شخص کے بارے ميں تشدد کا رويہ اختيار کيا جس نے ضروريات دين اور اسالمی  حضرت
مسلم اصول کی توھين کی اور اسالمی مقدسات کو حرمت کو پامال کرنا چاھا ، امام خمينی (ره) نے اس طرح کی تشدد کو 

  ر واجب القتل قرار ديا۔ جائز قرار ديا بلکہ ضروری سمجھا اور ايسے شخص کو مرتد او
  ۔ ھر موقع پر علمی شبھات اور اعتراضات کا جواب ديا جائے (اسالمی نظر يہ) 11

ليکن اگر کوئی شخص سازش يا کسی نقصان پھنچانے کا قصد نہ رکھتا ھو اور دين، ضروريات دين اوراحکام اسالم کے 
بيان کرسکتا ھے، بھر پور ادب و احترام کے ساتھ اس بارے ميں کوئی شبہ يا اعتراض اس کے ذھن ميں ھو تو وه اس کو 

کی باتوں کو سنا جائے گا اور منطق و استدالل کے ساتھ اس کو جواب ديا جائے گا، کيونکہ دين اسالم دين منطق ھے ، اس 
کا جواب کی بنياد استدالل اور برھان پر قائم ھے، اور جب مسلمانوں اور علماء اسالم سے جب بھی کسی نے کسی اعتراض 

طلب کيا ھے تو انھوں صبر و بردباری اورکشاده دلی کے ساتھ بھترين دالئل پر مبنی عقلی اور شرعی جوابات پيش کئے 
ھيں اور اسالم کی حقانيت کو ثابت کيا ھے اسی وجہ سے قرآن مجيد کا حکم ھے کہ اگر کوئی شخص اگرچہ ميدان جنگ 

و اٹھائے ھوئے اسالم کی حقانيت کے بارے ميں تحقيق وجستحو کرنے کے ميں دشمن کا سپاھی کيوں نہ ھو؛ سفيد پرچم ک
لئےمسلمانوں کے پاس آئے اور اپنے سواالت کا جواب تالش کرے، تواس وقت مسلمانوں کو چاھئے کی اس کو تحفظ ديں 

اتوں کو حفاظت کريں اور اس کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پھنچائيں، آرام وسکون اور پيار محبت سے اس کی ب
سنيں،اور اسالم کی حقانيت اور بر حق ھونے کو دليل اور برھان کے ذريعہ ثابت کريں؛ اس کے بعد اس کو تمام تر حفاظت 

  کے ساتھ دشمن کے لشکر ميں واپس کرديں۔ 
  خداوندعالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے: 

  ) 11ه َحتَّی يَْسَمَع َکاَلَم هللاِ ثُمَّ ٔاَْبلِْغہ َمأَْمنَہ َذلَِک بِٔاَنَّھْم قَْوٌم الَيَْعلَُموَن ) (( َوٕاِْن ٔاََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِکيَن اْستََجاَرَک فَٔاَِجرْ 
اور اگر مشرکين ميں کوئی تم سے پناه مانگے تو اسے پناه دے دو تاکہ وه کتاب خدا سنے اس کے بعد اسے آزاد کرکے ” 

  “ اور يہ مراعات اس لئے ھے کہ يہ جاھل قوم حقائق سے آشنا نھيں ھے۔  جھاں اس کی پناه گاه ھو وھاں تک پھونچا دو
قرآن کا حکم ھے کہ اگر کوئی شخص اسالم کی حقانيت کے بارے ميں سوال اور تحقيق کے لئے آتا ھے، ليکن تحقيق کے 

ق حاصل نھيں ھے کہ بعد بھی مسلمان نہ ھو تو اس کو مکمل حفاظت کے ساتھ اس امن کی جگہ پھونچادو اور کسی کو يہ ح
اس کو کسی طرح کا کوئی گزند پھونچائے؛ کيونکہ وه اپنے سواالت کا جواب لينے کے لئے آيا تھا لٰھذا اس کی حفاظت 

  ضروری ھے، اس کے سواالت کا جواب ديديا گيا ھے۔ 
دترين برتاؤ پر زور قارئين کرام! اب ھم سوال کرتے ھيں کہ دنيا کے کس گوشہ اور کس مذھب ميں اسالم کی طرح اس بلن

  ديا گيا ھے؟ 
ليکن اگر کوئی شخص عناد و دشمنی اور سازش کے تحت ، نظام اسالم کو نقصان پھنچانے کے لئے کوئی شبہ يا اعتراض 

کرتا ھے اور مسلمانوں کے عقائد، اصول اور اسالمی اقدار ميں شک و ترديد ايجاد کرنا چاھتا ھے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا 
، اور اس شخص کا مسئلہ اس مسئلہ سے الگ ھے جو اپنے سواالت کا جواب چاھتاھو اور اس کے دل ميں  ضروری ھے

  اسالم کو نقصان پھنچانے کا کوئی اراده نھيں ھو۔ 

  ۔ دشمن کی سازشوں سے مقابلہ کی ضرورت 12
الوں کے مقابلہ ميں خاموش نھيں ھميں ثقافتی امور ميں وسيع پيمانے پراسالمی اصول اور عقائد کے خالف سازشيں کرنے و

رھنا چاھئے ، اوراسيی طرح ان لوگوں کے سامنے جو اندرون ملک زر خريد قلم کے ذريعہ اسالم کو نقصان پھنچانے کے 
درپے ھيں؛ خاموش بيٹھے تماشا نھيں ديکھنا چاھئے واقعاً ان لوگوں نے سازش کا پروگرام بنا رکھا ھے جبکہ بعض لوگ 

وبدل کا عنوان ديتے ھيں،اور اخباروں ميں لکھتے ھيں کہ کسی طرح کی کوئی سازش نھيں ھے ، اور  اس کو ثقافتی ردّ 
  سازشوں کے دعوٰی کو خيال خام قرار ديتے ھيں ، ليکن کچھ مدت پھلے ھوئے حادثہ نے ان سازشوں سے پرده اٹھاديا ۔ 

حملہ اور فتنہ وفساد؛ يہ سب اسی بات کی وه سب اسالمی نظام کے خالف مظاھرے اور عمومی اور سرکاری اموال پر 
عکاسی کرتے ھيں کہ واقعاً اسالمی نظام کے خالف ايک بھت بڑی سازش تھی، جيسا کہ مقام معظم رھبری (حضرت آيت 
هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای مد ظلہ العالی)نے بھی بيان فرمايا کہ اسالم دشمن طاقتوں کی طرف سے اسالمی نظام کے 
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ش تھی اور اسی حقيقت کے پيش نظر جب فتنہ گروں کو اپنے جگہ بٹھاديا گيا اور فتنہ کی لگائی ھوئی اس آگ کوخالف ساز
فدا کار بسيجيوننے بجھاديا تو اس وقت ان کی حمايت اور اسالمی نظام کی محکوميت ميں دنيا ميں شور ھونے لگا يھاں تک 

ايا کہ اسالمی جمھوری ايران کو محکوم ھونا چاھئے اور اس کے کہ خود امريکہ کے ممبر آف پارليمنٹ نے يہ نعره لگ
خالف قوانين بنائيں جائيں؛ کيونکہ اسالمی حکومت نے بيرونی زر خريد نوکروں کو فتنہ وفساد پھيالنے کی اجازت نھيں 

  دی!! 
می ھوتے رھتے ھيں دنيا بھر ميں ھر روز ھڑتال ، مظاھرے اور توڑ پھوڑ ھوتی رھتی ھے اور بھت سے لوگ قتل اور زخ

ھم ھر روز يہ ديکھتے ھيں کہ صھيونيزم بے گناه فلسطينی مسلمانوں کا خون بھاتے ھيں جو صرف اپنے پامال شده حقوق کا
مطالبہ کر رھے ھيں، يھاں تک کہ امريکہ سے وابستہ حکومتوں کے ذريعہ سينکڑوں لوگوں کا قتل ھوتا ھے ليکن کوئی 

واز نھيں اٹھتی کہ يہ حقوق بشر کی پامالی ھے، يا ان لوگوں کا کچلنا آزادی کے خالف ھے کچھ نھيں کھتا ، کھيں سے يہ آ
بلکہ اس حکومت کی حمايت کی جاتی ھے اور کھتے ھيں کہ يہ قانونی حکومت کے خالف قيام تھا اور حکومت کو بھی 

ا قتل ھوجاتا ھے جس کا قاتل اپنے دفاع کا حق ھے ليکن جب ايران کی کسی يونيورسٹی ميں مشکوک طريقہ سے کسی ک
بھی ابھی تک پتہ نہ چل سکا (اگر چہ يہ بھی دشمن کے زر خريد نوکروں اور فساد پھيالنے والوں کا کام ھے) يا کسی 

شخص کی کسی حادثہ ميں موت ھوجاتی ھے ، اسی طرح جب فتنہ وفساد پھيالنے والوں کے ذريعہ مساجد ميں آگ لگائی 
کيا جاتا ھے ، اور بسيجی ان کا مقابلہ کرتے ھيں ؛ تو اس وقت مغربی ممالک خصوصاً امريکہ جاتی ھے، ناموس پر حملہ 

ميں ھمارے ملک کے خالف ھنگامہ ھوتا ھے، اور ھماری حکومت کو محکوم کيا جاتا ھے، اور ھمارے ملک کو آزادی 
نے والے اپنے حقوق اور آزادی کے اور ڈيموکريسی کا مخالف قرار ديا جاتا ھے دعوٰی يہ کيا جاتا ھے کہ مظاھره کر

خواھاں تھے، ليکن ايرانی حکومت نے ان کو کچل ديا ، جس کے نتيجے ميں ايرانی حکومت کو محکوم کرنے کے عالوه 
  کوشش يہ ھوتی ھے کہ اسالمی جمھوری ايران سے مقابلہ کے لئے قوانين بنائے جائيں! 

  وری ھے (قرآن کريم) ۔ دشمنان اسالم سے مقابلہ اور اعالن برائت ضر13
قارئين کرام ! نتيجہ يہ ھوا کہ جس خدا کی پھچان قرآن کريم نے فرمائی ھے وه خدا صاحب رحمت بھی ھے اور صاحب 

غضب بھی، اگرچہ اس کی رحمت اس کے غضب سے کھيں زياده ھے، اور اس کے غضب سے آگے آگے رھتی ھے ، اور
رتی، جيسا کہ خداوندعالم نے گناھوں پر اصرار کرنے والی بعض گذشتہيہ کہ خدا کی رحمت اس کے غضب کی نفی نھيں ک

  اقوام پر اپنا غيظ وغضب کا مظاھر ه کيا، اور ان پر اپنا عذاب نازل کيا ھے۔ 
دوسرے يہ کہ اسالم نے ؛ اپنے سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں کے لئے سخت سے سخت قوانين مرتب کئے ھيں اور

  ھے کہ اسالم دشمن افراد سے واضح طور پر برائت اور نفرت کا اعالن کريں۔  مسلمانوں کو حکم ديا
اس سلسلہ ميں آپ حضرات سوره ممتحنہ کی تالوت کريں جس ميں کفار اور مشرکين سے مسلمانوں کے طور طريقہ کو 

ئی ھے ، نيز بيان کيا گيا ھے اور جو لوگ دشمنان خدا سے دوستی کا نقشہ پيش کرتے ھيں ان کی سخت مذمت کی گ
خداوندعالم دشمنان اسالم سے مخفی طور پر دوستی کرنے سے ڈراتا ھے۔ اس سوره مبارکہ ميں خداوندعالم مسلمانوں کو 
حکم ديتاھے کہ ابراھيم عليہ السالم اور ان کے اصحاب سے پند حاصل کريں اور دشمنان خدا کے مقابلہ ميں ان کے رويہ 

نہ يہ کہ جو لوگ اسالم اور مسلمين کی نابودی کے لئے ظاھری اور مخفی طريقہ سے کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار ديں، 
  فعاليت کرتے ھيں؛ ان کے سامنے بيٹھے مسکراتے رھيں! 

  چنانچہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
ُکْم ٔاَْولِيَاَء تُْلقُوَن ٕاِلَيْ  ی َوَعُدوَّ ُسوَل َوٕاِيَّاُکْم ٔاَْن ( يَأاَيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا الَتَتَِّخُذوا َعُدوِّ ِة َوقَْد َکفَُروا بَِما َجائَُکْم ِمَن اْلَحقِّ يُْخِرُجوَن الرَّ ھْم بِاْلَمَودَّ

وَن ٕاِلَْيھْم بِالْ  ِ َربُِّکْم ٕاِْن ُکنتُْم َخَرْجتُْم ِجھاًدا فِی َسبِيلِی َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِی تُِسرُّ ِة َؤاَنَا ٔاَ تُْؤِمنُوا بِا ْعلَُم بَِما ٔاَْخفَْيتُْم َوَما ٔاَْعلَْنتُْم َوَمْن يَْفَعْلہ َمَودَّ
بِيل ) (   ) 12ِمْنُکْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّ

ايمان والوں خبر دار ! ميرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ تم ان کی طرف دوستی کی پيش کش کرو جب کہ ” 
رے پاس آچکا ھے اور وه رسول کو او رتم کو صرف اس بات پر نکال رھے انھوں نے اس حق کا انکار کرديا ھے جو تمھا

ھيں کہ تم اپنے پروردگار (اللھ) پر ايمان رکھتے ھو، اگر واقعاً ھماری راه ميں جھاد اور ھماری مرضی کی تالش ميں گھر 
و جانتا ھوں، اور سے نکلے ھو تو ان سے خفيہ دوستی کس طرح کر رھے ھو؟ جب کہ ميں تمھارے ظاھر و باطن سب ک

  “ جو بھی تم ميں سے ايسا اقدام کرے گا وه يقينا سيدھے راستہ سے بھک گيا ھے۔
ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اللِھکَ ( قَْد َکانَْت لَُکْم ٔاُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِی ٕاِْبَراھيَم َوالَِّذيَن َمَعہ ٕاِْذ قَالُوا لِقَْوِمھْم ٕاِنَّا بَُرآُء ِمْنُکمْ  فَْرنَا بُِکْم َوبََدا بَْينَنَا  َوِممَّ

ِ َوْحَده)(   ) 13َوبَْينَُکْم اْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاُء ٔاَبًَدا َحتَّی تُْؤِمنُوا بِا
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تمھارے لئے بھترين نمونٔھ عمل ابراھيم (عليہ السالم) اور ان کے ساتھی ھے جب انھوں نے اپنے قوم سے کھہ ديا کہ ھم ” 
ں سے بےزار ھيں ھم نے تمھارا انکار کرديا ھے اور ھمارے تمھارے درميان بغض اور عداوتتم سے اور تمھارے معبودو

  “ بالکل واضح ھے يھاں تک کہ تم خدائے وحده الشريک پر ايمان لے آؤ 
امريکہ مرده ”کے نعروں کو چھوڑئيے، جی نھيں، “ امريکہ مرده باد”ھم سے کھا جاتا ھے کہ زندگی کی باتيں کيجئے اور 

کے نعرے پورے زور وشور سے لگائے جائيں گے ، اور حضرت ابراھيم عليہ السالم کی طرح ان سے يہ بات واضح  “باد
طور پر کھہ دی جائے کہ جب تک حق کے سامنے سر تسليم نہ کروگے، خدا کے سامنے اپنا سر نہ جھکائيں اور دوسروں 

ے کو نھيں نکالتے اور اپنے اپنائے ھوئے راستہ کو نھيں پر اپنی حکومت جتانا نھيں چھوڑتے اور استکبارکی حالت سے اپن
بدلتے،دنيا بھر کے لوگوں کے منافع کو پامال کرنا نھينچھوڑتے اور آزاد ملتونپر ستم کرنا ترک نھيں کرتے، ھم تمھارے 

  دشمن ھيں۔ 
نقصانات پھنچائے، ھماریحاالنکہ ان لوگوں نے ھمارے اور دوسرے اسالمی ملکوں کے منافع کو غارت کيا اور بھت زياده 

عزت و آبرو کو پامال کيااور ھمارے بھت سے رشتہ داروں کا خون بھايا، ھم بھال کس طرح ان سے دوستی اور محبت کا 
مظاھره کريں؟ کيا دنيا بھر ميں سيکڑوں بار کا تجربہ ھمارے لئے کافی نھيں ھے کہ ھم يہ سمجھ ليں کہ ان کے اندر مفاد 

  ے عالوه کچھ نھيں ھے، ھم پھر ان کے مکر وفريب کے جال ميں پھنس جائيں؟! پرستی اور استکبار ک
قارئين کرام! قرآن مجيد نے ھميں يہ حکم ديا ھے کہ خدا ورسول اور اسالم کے دشمنونکے سامنے واضح طور پر برائت 

ی تعداد ميں ھر مسلمان کے اور دشمنی کا اظھار کريں اور اگر ھم اسی اسالم اور قرآن کے ماننے والے ھيں جو کروڑوں ک
پاس موجود ھے اور دشمنان خدا سے برائت پر زور ديتا ھے، اور يہ برائت اور دشمنی کا اعالن صرف جزائی (سزائی) 
قوانين کے تحت نھيں ھے بلکہ اس سے بھی آگے ھے؛ تو پھر يہ کس طرح کھا جاسکتا ھے کہ سب کے سامنے بيٹھے 

  بان رھيں؟ مسکراتے رھيں اور سب کے ساتھ مھر
  

  حوالے
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  ( وصيت نامہ حضرت امام خمينی (ره)، بند دوم 10(
   6)سوره توبہ آيت11(
   1) سوره ممتحنہ آيت نمبر 12(
   4) سوره ممتحنہ آيت نمبر 13(

  اڑتيسواں جلسہ

   اسالمی قوانين کے ساتھ مغربی نظريات کا ٹکراؤ

  ۔ تحريک مشروطيت اور مغربی کلچر کا رواج ١
کی بحث کے دوران بعض ان مشکالت کی طرف اشاره کيا جو مغربی ثقافت “ سالمی سياسی نظرياتا”قارئين کرام! ھم نے 

کے نفوذ کی وجہ سے ھمارے ملک ميں پيدا ھوگئی ھيں، اور ھم نے ان اسباب کی طرف بھی اشاره کيا جن کی وجہ سے يہ 
انقالب کے وارث ان مشکالت ميں گرفتار نہ مشکالت پيدا ھوئی ھيں تاکہ ھمارے برادران خصوصاً جواناِن عزيز اور آئنده 

  ھوں منجملہ ان مشکالت کے جس کو گذشتہ بحث ميں بيان کيا آزادی اور ڈيموکريسی کی بحث تھی۔ 
کے آغاز سے اس وقت تک ھمارے رابطہ مغربی کلچر سے زياده ھوتا گيا ھے، فرامانسون ) ١“(تحريک مشروطيت”
"Francmaconne" (ربی کلچر سے متاثر افراد) نے مغربی ممالک ميں رائج مختلف کلچر کو اور مغرب پرست (مغ) ٢
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اپناتے ھوئے ان کو اسالمی معاشره ميں رائج کرنا شروع کرديا اگرچہ مختلف وجوھات کی بنا پر بعض چيزوں (جيسے 
ه پريشان ھوچکا آزادی اور ڈيموکريسی) کے رائج ھونے کا راستہ فراھم تھا، کيونکہ شاه کے ظلم وستم سے ھمارا معاشر

تھا، لٰھذا آزادی کی آواز پر فوراً لبيک کھا اور جب بھی کسی نے آزادی کا نعره لگايا اس کا بھت زياده استقبال ھوا، جس کا 
نتيجہ يہ ھوا کہ اس طرح کے نعرے سب کی زبان پر آنے لگے، اور آزادی اور آزادی خواھی کے بھت زياده طرفدار بن 

کے مخالف ان قيد و بند اور ظلم و ستم سے عوام الناس آزادی چاھتے تھے ليکن مغربی تمدن سے  گئے البتہ اسالمی اقدار
متاثر حضرات نے آزدای کا دوسرا رخ پيش کيا يعنی اسالم سے آزادی در حقيقت وه اس نعرے کے ذريعہ عوام الناس کو 

  کی پابندی نہ کرپائيں۔  اسالم سے دور کرنا چاھتے تھے تاکہ وه اسالمی قوانين اور اسالمی اقدار
اسی طرح وه عوام الناس جو خان، راجہ اور فئوڈل( اشرافی حکومت، يا جاگير داری )کی ظالم حکومت سے پريشان تھے، 

لٰھذا ان کو ڈيموکريسی کا نعره اچھا لگا اور ڈيموکريسی حکومت بنانے کی کوشش کرنے لگے، نہ يہ کہ اس طرح کے ظالم 
نوشت اور زندگی کے بارے ميں منصوبہ بندی بنائيں اسی وجہ سے يہ نظريہ عوام الناس ميں قابل  و جابر افراد ان کی سر

قبول تھا ليکن جن لوگوں نے اس معنی کو عام طور پر رواج ديا اور اس مغربی تحفہ کی عبادت وپرستش کرتے ھوئے 
نعره سے اسالمی اقدار کو باالئے طاق دوسروں کو بھی اس کی پرستش کی دعوت دی، تو ان کا مقصد ڈيموکريسی کے اس 

رکہ دينا تھااور دين کو معاشره کی سياسی زندگی سے ھٹانا تھا، نيز عوام الناس کے نظريات اور ان کی مرضی کو اسالمی 
اور مذھبی اقدار کی جگہ قرار دينا ان کا مقصد تھا ليکن جو لوگ مغرب پرستوں کے ان ناجائز اھداف سے واقف نہ تھے وه 

طرح کے مطلق شعار کو قبول کرليتے تھے؛ ليکن جو لوگ دور انديش اور ھوشيار تھے انھوں نے اس کے خالف اس 
عکس العمل دکھايا، اور عوام الناس پر اس حقيقت کو واضح کرنے اور دشمن کی سازش کو برمال کرنے کے لئے انھوں نے

يہ اعالن کرديا کيا کہ وه مطلق آزادی اور ڈيموکريسی جو اپنی جان تک کی بازی لگادی، اور اپنے تمام تر وجود کے ساتھ 
  اسالم اور اسالمی قوانين کے مخالف ھو؛ وه اسالمی لحاظ سے قابل قبول نھيں ھے۔ 

شھيد بزرگوار شيخ فضل هللا نوری رحمة هللا عليہ کا جرم يہ تھا کہ انھوں نے ڈيموکريسی اور مشروطٔھ غربی کی مخالفت 
“مشروطہ مشروعہ”کے مقابلہ ميں “ مشروطٔھ مطلقھ”اٰلھی اقدار کے مخالف تھی، اور موصوف نے  کی جو کہ اسالمی اور

پيش کی چنانچہ موصوف فرماتے تھے: ھم مشروطٔھ کو مطلق طور پر قبول نھيں کرتے، بلکہ ھم اس مشروطہ کو قبول ) ١(
روطہ مطلقہ کا نعره لگاتے تھے، کيونکہ ان کريں گے جو اسالم اور قوانين اسالمی کے موافق ھو ، ليکن دوسرے لوگ مش

کی نظر ميں اس کا موافق شريعت ھونا يا نہ ھونا کوئی اھميت نھيں رکھتا تھا؛ لٰھذا اپنے ناپاک اھداف کے تحت اس عالی قدر
ان کو عالم روحانی کو ظلم و استبداد کی طرف داری اور مشروطہ مطلقہ کی مخالفت کے جرم ميں پھانسی پر لٹکا ديا اور 

کے درميان اور دوسری طرف دگر انديشان اور “اسالم خواھان”اور “ اصول گرايان”شھيد کرديا اگرچہ ايک طرف سے 
  مغرب پرستوں ميں يہ جنگ و جدال اور کشمش ابھی تک جاری و ساری ھے۔ 

  ۔ اسالم ميں مطلوب اور مقصود آزادی کے نقشہ پر بعض مٔولفين کی نا رضا مندی ٢
م ! ھم نے گذشتہ سال آزادی اور ڈيموکريسی کے سلسلہ ميں بحث وگفتگو کی جس ميں ھم نے بيان کيا کہ ھمارے قارئين کرا

معاشره ميں مطلق آزادی قابل قبول نھيں ھے، اور جيسا کہ اسالمی تمدن اور بنيادی قوانين ميں مشروط آزادی مقبول ھے 
نين کے اصول، قوانين موضوعہ، پارليمنٹ کے بنائے ھوئے قوانين،يا کی بنا پر : بنيادی قوا ۴بنيادی قوانين کی اصل نمبر 

دوسرے اداروں کے ذريعہ بنائے جانے والے قوانين اس وقت معتبر ھيں جب وه دليل شرعی کے عموم اور اطالق سے کسی
يات کے عموم اور طرح کی کوئی مخالفت اور مغايرت نہ رکھتے ھوں لٰھذا اگر بنيادی قوانين کی ايک اصل بھی آيات و روا

اطالق سے مخالفت رکھتے ھوں تو وه غير معتبر ھے! ھماری ملت نے اسی بنيادی قوانين کو ووٹ ديا ھے جو اس قدر 
اسالمی مضبوط پشت پناھی رکھتا ھے لٰھذا اسالم کے احياء اور زندگی کے لئے انقالب برپا کرنے والے ھماری ملتبنيادی 

می منزلت کے تحفظ کے طلب گار ھيں، تو پھر وه غير اسالمی تمدن کو کيسے قبول قوانين ميں اسالمی احکام اور اسال
  کرسکتی ھے؛ لٰھذا ھماری ملت کے نزديک (جو اسالمی 

 ………………………  

  ()يعنی وه مشروطيت جس ميں شرعی قوانين کے تحت کام کيا جائے (مترجم)

  
  کے تحت ھو۔  نظريہ ھے)؛وه آزادی قابل قبول ھے جو اسالمی احکام اور اقدار
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ليکن ھماری اس بحث کے بعد بھت سے اخبار وں کے مالکان نے ھماری مخالفت شروع کردی، اور بھت سے مقاالت 
ھماری مخالفت ميں چھپنے لگے، اور ھم کو آزادی اور ڈيموکريسی کا مخالف اور ظلم وستم کا طرف دار بتايا جانے لگا، 

ال کہ فالں صاحب تو ايران کو پيچھے کی طرف لے جارھے ھيں! اور آخر يھاں تک کہ بعض لوگوں نے تو يہ بھی کھہ ڈا
کار ايک مسلمان اور انصاف پسند مقالہ نگار نے ھماری باتوں کا اعتراف کيا اور کھا: ھمارا معاشره اس آزادی کا دفاع 

اران نے بھی بارھا اسی کرسکتا ھے جو اسالمی احکام اور قوانين شريعت کے دائره ميں ھو؛ جبکہ ھمارے حکومتی عھده د
  مطلب کی طرف اشاره کيا ھے اور کرتے رھتے ھيں۔ 

  ۔ مفسد فی االرض کے بارے ميں اسالمی حکم ٣
ھم نے گذشتہ بحث ميں بھی اس بات کی طرف اشاره کيا کہ عدليہ کو طاقتور ھونا ضروری ھے تاکہ خالف ورزی کرنے 

اور مجرموں کو سزا مل سکے، اور اس کام کے لئے پوليس اور قدرت والوں کو ان کی سزائے اعمال تک پھنچايا جاسکے، 
کا استعمال کرنا ضروری ھے اور اگر اس طرح کی طاقت اسالمی حکومت ميں نہ ھو تو پھر وه معاشره ميں اسالمی قوانين 

کو نافذ کرنے کی ضامن نھيں ھوسکتی اس چيز کو دنيا بھر کی حکومتوں ميں قبول کيا جاتا ھے سوائے 
" ( فساد طلب ) اور حکومت کا انکار کرنے والوں کے، اور سبھی افراد حکومتوں کے لئے Anarchistes“"آنارشيسٹوں”

طاقت اور پوليس کو الزمی اور ضروری جانتے ھيں لٰھذا اسالمی حکومت کے لئے امن وامان قائم کرنے، معاشره ميں نظم 
کے سزائی قوانين کو نافذ کرنے کے لئے قدرت اور طاقت کا استعمال وضبط برقرار رکھنے،اٰلھی احکام اور حدود نيز اسالم

ضروری ھے اسی طرح اگر کچھ لوگ اسالمی نظام کے خالف مظاھره کرنے لگيں اور معاشره ميں بد امنی پھيالنے لگيں 
  دے۔ تو اس وقت اسالمی حکومت کی ذمہ داری ھے کہ وه اپنی قدرت اور پوليس کے ذريعہ ان کو اپنی جگہ بٹھا

قارئين کرام ! ھم نے عرض کيا کہ بغير کسی حد اور قيد کے مطلق آزادی کو ايک ناقابل انکار ارزش اور اقدار کے عنوان 
سے بيان کرنے والے اور اس کے مقابلہ ميں تشدد اور شدت پسندی کو مطلق طور پر ضدِّ اقدار قلمبند کرنے والے افراد 

کے مقابلہ ميں قيام کرنے والوناور تشدد اور شدت پسندوں کے مقابلہ ميں ؛ تشدد اوريھاں تک کہ نظام اسالمی ”کھتے ھيں : 
  “ شدت پسندی کا مظاھره نھيں کرنا چاھئے، بلکہ پيار و محبت اور اٰلھی و اسالمی رحمت کے ساتھ برتاؤ کيا جانا چاھئے۔

ورزی کرنے والوں کے مقابلہ ميں سخت بے شک ان لوگوں کا يہ نظريہ صحيح نھيں ھے، کيونکہ اگر مجرموں اور خالف 
رويہ نہ اپنايا جائے اور ضروری مواقع پر تشدد اور پوليس کا سھارا نہ ليا جائے تو اس طرح کے فتنہ وفساد دوباره بھی 

ھوسکتا ھے يھاں تک کہ ممکن ھے اس طرح کے برتاؤ سے دوسرے بھی ناجائز فائده اٹھائيں، کيونکہ اگر اس طرح کا فتنہ 
بپا کرنے والوں، مساجد ميں آگ لگانے والوں، عورتوں کے سروں سے چادر چھينے والوں اور مختلف مقامات پر آگوفساد 

لگانے والوں نيزدھشت گردی پھالنے والوں کے مقابلہ ميں اگر بيٹھے مسکراتے رھيں اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے 
ز چراغ ھوگا اور وه يہ سوچ سکتے ھيں کہ اس طرح کا کام رھيں تو گويا يہ فتنہ وفساد پھالنے والوں کے لئے ايک سب

دوباره بھی کيا جاسکتا ھے!! لٰھذا يہ نظريہ بالکل نا درست اور اسالم کے مخالف ھے کيونکہ اسالم کا حکم يہ ھے کہ 
  محارب (لڑائی جھگڑا کرنے واال) اور مفسدفی االرض کے لئے سخت سے سخت سزائيں دی جائيں۔ 

متی قوانين کی خالف ورزی کرنا اور تشدد کا استعمال کرنا دو طريقہ پر ھوسکتا ھے: کبھی تو انفرادی عام طور پر حکو
طور پر ھوتا ھے اور کبھی اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر اس طرح سے کہ ايک گروه منصوبہ بندی کے ساتھ حکومت

(بغاوت کرنے واال) کھا جاتا ھے “ اھل بَغی”اور “ بُغاة”کے خالف مسلحانہ حملہ کرتا ھے اسالمی فقہ ميں اس گروه کو 
اسالمی جھاد کی ايک قسم اسی طرح کے لوگوں سے جھاد کرنا ھے اگر کچھ لوگ کسی گروه کے تحت اسالمی حکومت 

کے خالف مسلحانہ قيام کريں توان سے جنگ کرنا ضروری ھے، يھاں تک کہ اسالمی حکومت کے سامنے تسليم ھوجائيں 
ی طرح کی کوئی سازش نھينکرنا چاھئے ليکن کبھی حکومت کے خالف اس طرح کا قيام کسی خاص گروه اور ان سے کس

کے تحت نھيں ھوتا بلکہ ايک يا دو آدمی مسلحانہ حملوں کے ذريعہ معاشره ميں بد امنی پھيالتے ھيں اور عوام الناس کی 
“ محارب”ھيں شريعت اسالم ميں ايسے افراد کو جان ومال او رناموس پر حملہ ور ھوتے ھيں اور دھشت گردی پھيالتے 

کھا گيا ھے ايسے افراد کے مقابلہ ميں لشکر کشی کی ضرورت نھيں ھوتی، بلکہ ان لوگوں کو اسالمی عدالت کے حوالہ کيا 
  جاتا ھے تاکہ قاضی شرع ان کے بارے ميں فيصلہ کرے۔ 

احکام ميں سے کوئی ايک حکم لگا سکتا ھے، اور وه اور قاضی شرع بھی محارب اور مفسد فی االرض کے سلسلہ ميں چار
  چار حکم درج ذيل ھيں: 

  
  ۔ پھانسی دينا۔ ١
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  ۔ تلوار يا بندوق کے ذريعہ موت کے گھاٹ اتار دينا۔ ٢
  ۔ مختلف سمت سے ھاتہ پير کاٹ دينا ،(يعنی داھنا ھاتہ اور باياں پير ،يا باياں ھاتہ اور داھنا پير)۔ ٣
  ل دينا۔ ۔ اسالمی ملک سے نکا۴

  چنانچہ اس سلسلہ ميں قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے: 
نفَْوالَّبُوا ٔاَْو تُقَطََّع ٔاَْيِديھْم َؤاَْرُجلُھْم ِمْن ِخالٍَف أَْو يُ ( ٕاِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَہ َويَْسَعْوَن فِی ااْلَْٔرِض فََساًدا ٔاَْن يُقَتَّلُوا ٔاَْو يُصَ 

نيَا َولَھْم فِی اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم (    )٣ِمْن ااْلَْٔرِض َذلَِک لَھْم ِخْزٌی فِی الدُّ
بس خدا و رسول سے جنگ کرنے والے اور زمين ميں فساد کرنے والوں کی سزا يھی ھے کہ انھيں قتل کرديا جائے يا ”

قطع کردئے جائيں يا انھيں ارض وطن سے نکال باھر کيا سولی پر چڑھا ديا جائے يا ان کے ھاتہ پير مختلف سمت سے 
  “ جائے، يہ ان کے لئے دنيا ميں رسوائی ھے اور ان کے لئے آخرت ميں عذاب عظيم ھے۔ 

لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ جو لوگ اسالمی حکومت اور نظام اسالم کے خالف فتنہ وفساد برپا کريں وه محارب اور مفسد فی 
سالم کے مطابق سزا دی جائے، کسی بھی صورت ميں اسالمی سزا اٹھائی نھيں گئی ھيں اسالمی االرض ھيں اور ان کو ا

تمدن کے مخالف افراد کھا کرتے ھيں کہ اسالمی سزائيں اور اسالم کے احکام تشدد آميز ھيں اور عام طور پر کسی بھی 
س طرح مطلق آزادی صحيح نھيں ھے اسی طرح کی تشدد مذموم ھے اور جيسا کہ ھم نے تشدد کی بحث ميں بيان کيا کہ ج

طرح مطلق تشدد بھی محکوم اور مذموم نھيں ھے بلکہ بعض موقع پر تشدد اور غيظ وغضب کا مظاھره کرنا جائز اور الزم 
ھے، اور جو لوگ تشدد اور غيظ وغضب کے ساتھ آگے بڑھتے ھيں ان کے ساتھ ميں ويسے ھی تشدد اور قھر و غضب 

ئے، ورنہ اگر ان کے ساتھ پيار و محبت کا برتاؤ کيا جائے تو واقعاً يہ ان کے لئے ايک سبز چراغ کے ساتھ جواب ديا جا
دکھانے کی طرح ھوگا اور وه پھر دوباره بھی اس طرح کا آشوب برپا کرسکتے ھيں، اور اس طرح دوباره فساد پھيالنے کا 

  راستہ ھموار ھوجائے گا۔ 

  ۔ سخت رويہ نہ اپنانے کا نتيجہ ۴
گذشتہ سال ملک کے بعض مقامات پر مختصر طور پر بدامنی پھيلی ، اور بعض دالئل کی بنا پر حکومتی عھده داروں نے يہ
مصلحت ديکھی کہ بد امنی پھيالنے والوں کے ساتھ تھوڑی نرمی کے ساتھ برتاؤ کيا جائے، اور سخت رويہ نہ اپنايا جائے؛ 

اپنانے کا نتيجہ تھا کہ ايک بار پھر بد امنی پھيل گئی، جس کے درد ناک  چنانچہ آپ حضرات نے ديکھا کہ اسی نرم رويہ
نتائج ناقابل برداشت تھے لٰھذا اگر بد امنی پھيالنے والوں اور مفسد فی االرض کے ساتھ سخت برتاؤ نہ کيا جائے اور اسالمی

ئی ضمانت نھيں ھے اور يہ بھی ضمانت سزائيں ان کے حق ميں جاری نہ کی جائيں تو پھر دوباره بدامنی نہ پھيلنے کی کو
نھيں ھے کہ ايک بار پھر يونيورسٹی کے ماحول سے ناجائز فائده نہ اٹھايا جائے گا بے شک ھمارے يونيورسٹی کے طلباء 
مسلمان، ھوشيار اور موقع شناس ھيں اور بدامنی اور آشوب پھيالنے سے بری ھيں ليکن بعض افراد ايسے بھی موجود ھيں 

  طلباء کے پاکيزه احساسات سے ناجائز فائده اٹھاکر پھر دوباره بد امنی پھيالنا چاھتے ھيں۔ جو انھيں 
لٰھذا گر بد امنی پھيالنے والوں کے ساتھ سخت رويہ نہ اپنايا جائے اور بعض لوگوں کے مطابق؛ ان کے ساتھ تشدد اور شدت 

نہ پھيالنے کی کيا ضمانت ھے؟ لٰھذا توجہ رھے کہ اگر پسندی کا برتاؤ نہ کيا جائے تو پھر دوباره اس طرح کی بد امنی 
اسالمی سزائيں سخت ھيں جيسا کہ چور کے ھاتہ کاٹنے کا حکم ھے يا دوسرے جرائم؛ خصوصاً محارب اور مفسد فی 

االرض کے لئے سخت سے سخت سزائيں معين کی ھيں، تو وه اس وجہ سے ھيں تاکہ پھر کوئی بد امنی پھيالنے کی جرائت
رسکے ، اور اس طرح کے مجرم سخت سزا سے خوف زده رھيں کيونکہ دشمن اور مجرم کو ڈرانے کا مسئلہ اسالم کینہ ک

ايک بھت بڑی حکمت ھے جس کی طرف قرآن مجيد نے اشاره کيا ھے، مسلمانوں اور سياسی مسلمانونکو اس آيت پر توجہ 
  کرنا چاھئے، ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 

وا لَھمْ  ُکْم َوآَخِريَن ِمْن ُدونِھْم الَ  ( َؤاَِعدُّ ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرھبُوَن بِہ َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ تَْعلَُمونَھْم هللاُ يَْعلَُمھْم َوَما تُنفِقُواَما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ
   )۴( ِمْن َشْیٍء فِی َسبِيِل هللاِ يَُوفَّ ٕاِلَْيُکْم َؤاَْنتُْم الَتُْظلَُموَن )

اور تم سب ان کے مقابلہ کے لئے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو جس سے هللا کے دشمن، اپنے ” 
دشمن اور ان کے عالوه جن کو تم نھيں جانتے ھو اور هللا جانتا ھے سب کو خوفزده کردو، اور جو کچھ بھی راه خدا ميں 

  “ پر کسی طرح کا ظلم نھيں کيا جائے گا۔خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا اور تم 
جن مواقع پر عوام الناس کی طرف سے تشدد جائز ھے وه اس وقت ھے جب عوام الناس کو يہ احساس ھوجائے کہ اسالمی 

عھده داران خطره ميں ھيں ، اور اسالمی نظام کے خالف سازش ھورھی ھے ، اور صرف اسالمی حکومت اسالمی نظام کا 
ادر نھيں ھے کيونکہ جب اسالمی حکومت کو نظام کے سلسلہ ميں کسی سازش کا پتہ چل جاتا ھے تو وه دفاع کرنے پر ق
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خود اپنی ذمہ داری پر عمل کرتی ھے، ليکن اگر اسالمی حکومت تنھا کافی نہ ھو تو عوام الناس کا وظيفہ بنتا ھے کہ 
اع کريں جيسا کہ آپ حضرات نے ديکھا کہ اس اسالمی حکومت کی مدد کريں اور اسالمی حکومت کے عھده داروں کا دف

ئہ شمسی ) کے درد ناک حادثہ ميں کس طرح کا ماحول پيدا ھوگيا، اس وقت واقعاً اسالمی نظام خطره ١٣٧٨سال (تير ماه 
ميں تھا، اس وقت حکومتی قدرت اس فساد کی آگ کو بجھانے کے لئے کافی نہ تھی، لٰھذا عوام الناس اور بسيجی ( عوامی 

اکار فوج) اس آگ کو بجھانے کے لئے آگے بڑھے اور اس کو خاموش کرديا؛ جيسا کہ بعض حکومتی بڑے عھده داروںرض
  نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ اس شعلہ ور آگ کو ھمارے بسيجيوں نے بجھايا ھے۔ 

ں) اور ھم واضح اور لٰھذا اگر اسالمی نظام کے خالف کوئی سازش ھو (جبکہ بعض لوگ اس سازش سے بے خبر رھتے ھي
قطعی طور پر اس سازش کا احساس کرليں اور اس سازش کو ختم کرنے کے لئے تشدد کے عالوه کوئی دوسرا راستہ نہ 

ھو،تو اس صورت ميں تشدد او رشدت پسندی کا اظھار کرنا واجب اور ضروری ھے جيسا کہ حضرت امام خمينی (ره) نے 
چاھے کچھ بھی ھو) جس وقت خود اسالم“(ھے، اور قيام کرنا چاھئے، ھرچہ بادا باد  اس موقع پر تقيہ کرنا حرام”فرمايا کہ 

خطره ميں ھو اس موقع پر کسی طرح کا کوئی تقيہ جائز نھيں ھے، اور اسالم کے دفاع کے لئے اٹہ کھڑا ھونا چاھئے، يھاں 
طره کی طرف متوجہ نہ ھوں يا وه تک کہ اگر ھزاروں لوگ بھی قتل ھوجائيں، اگرچہ دوسرے افراد کسی وجہ سے اس خ

اس کام ميں مصلحت نہ سمجھتے ھوں، ليکن جب يقينی دالئل کے ساتھ واضح ھوجائے کہ واقعاً اسالمی نظام اور اسالمی 
عھده داروں کے لئے خطره ھے تو پھر عوام الناس کو ان کا دفاع کرنا واجب ھے؛ لٰھذا يھاں پر تشدد اور غيظ وغضب کا 

  ھے۔  ظاھر کرنا واجب
ھماری باتوں کا مطلب يہ نھيں ھے کہ ھر موقع پر تشدد سے کام ليا جائے ، ھم تشدد کے طرفدار نھيں ھيں بلکہ ھمارا اعتقاد
تو يہ ھے کہ پيار و محبت اور مھربانی اصل ھے ، اور صرف ضروری مواقع پر تشدد سے کام ليا جائے ھماری عرض تو 

تو پھر حکومتی متعلق اداروں اور عدليہ کے فيصلہ کے مطابق کام ھو؛ ليکن  اتنی ھے کہ جب اسالمی حکومت موجود ھو
اگر کوئی مسئلہ حکومت کے ھاتھوں سے نکل جائے اور اسالم اور اسالمی نظام کی حفاظت کے لئے تشدد کے عالوه کوئی 

  دوسرا راستہ نہ بچے تو اس وقت تشدد کا مظاھره کرنا واجب ھے۔ 

  لہ ميں غير ذمہ دارانہ رويہ ۔ تشدد کی بحث کے مقاب۵
گذشتہ جلسہ ميں تشدد کے سلسلہ ميں مطالب بيان کرنے کے بعد بعض مغرب پرست اخباروں نے ھمارے اوپر اعتراضات 

کئے اور بھت سے مقاالت اخباروں ميں چھپے حقير اس سلسلہ ميں ان تمام افراد کا شکر گذار ھے جنھوں نے ھماری 
کی يا مقالہ لکھا کيونکہ ھمارا تو يہ نظريہ ھے کہ اخباروں ميں اس طرح کی باتوں پر نقد  موافقت يا مخالفت ميں گفتگو

وتنقيد کوئی نقصان ده نھيں ھوتی؛ بلکہ اس طرح سے بات بالکل صاف ھوجاتی ھے تاکہ عوام الناس اپنے عقائد کو راسخ تر 
ايک طرف کی بات سن کر فيصلہ نہ کيا جائے اور  کرليں، اور اپنے وظيفہ کو بھتر طور پر سمجھ ليں ليکن شرط يہ ھے کہ

دونوں طرف کی مکمل باتوں کو پيش کيا جائے ليکن افسوس کے ساتھ عرض کيا جاتا ھے کہ بعض لوگوں نے ھماری 
باتونکو کاٹ چھانٹ کر بعض عھده داروں تک پھنچائی جن کی وجہ سے وه پريشان ھوگئے اور جلد بازی مينھمارے خالف 

  گے۔ فيصلہ کرنے ل
ھميں ددسروں سے يہ اميد نھيں ھے کہ وه ھماری باتوں کی تائيد کريں اسی طرح ان سے کسی طرح کا کوئی خوف بھی 
نھيں ھے ھم اپنی شرعی اور اٰلھی ذمہ داری پر عمل کرتے ھيں، اگر کسی کو اچھا لگے تو بھتر، ورنہ ھم نے اپنی ذمہ 

ے، ھميں کسی کی توھين يا دھمکی کا کوئی خوف نھيں ھے ليکن جو داری پر عمل کرديا ھے اور خدا پر بھروسہ کيا ھ
لوگ دعوٰی کرتے ھيں کہ سب کی باتوں کوکشاده دلی کے ساتھ سننا چاھئے؛ ان سے يہ اميد تھی کہ ھماری باتوں کو سنتے 

کرتے تو اس کا اور شايد ھماری پوری بات کو سننے کے بعد ان کو مان بھی ليتے اور اگر ھماری بات کو قبول بھی نہ 
  جواب دليل و منطق اور اصول کے تحت ديتے، نہ يہ کہ نامناسب الفاظ سے ھميں نوازا جاتا۔ 

افسوس کہ ھمارے پاس اتنا وقت نھيں ھے کہ ھم ان تمام لوگوں کو تحريری جواب ديں جنھوں نے تقريروں، اخباروں اور 
ميں کچھ بيان کيا اوران دو ھفتوں ميں سيکڑوں مقالے لکھے،مقالوں ميں اظھار محبت کی اور ھمارے نفع يا ھمارے نقصان 

اسی طرح ان سب کو الگ الگ زبانی جواب دينے کی بھی فرصت نھيں ھے لٰھذا ان کو جواب نھيں ديتے ، ھميں اميد ھے کہ
  ان سب کا يہ کام خوشنودی خدا کے لئے ھوگا۔ 

روری چيزوں کو دالئل اور برھان کے ساتھ بيان کريں ، ھم اپنی ذمہ داری سمجھتے ھيں کہ اسالمی معاشره کے لئے ض
  ليکن اگر کسی کو اچھا نہ لگے تووه منطق اور دليل کے ساتھ اس کا جواب دے۔ 
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  کے ھم معنی لفظ کی تحقيق “ تشدد” ۔ قرآن مجيد ميں لفظ ۶
عربی لفظ ھے“ تشدد”صہ کريں: قارئين کرام ! ھم يھاں پر ضروری سمجھتے ھيں کہ تشدد کے سلسلہ بيان شده باتوں کا خال

“ ليّن”اور فارسی زبان ميں بھی استعمال ھوتا ھے، جس کے معنی سختی سے پيش آنے کے ھيں، اس کے مقابلہ ميں لفظ 
کا استعمال نھيں ھوا ھے، بلکہ “ تشدد”کے مقابلہ ميں لفظ “ليّن”کے ھيں قرآن مجيد ميں لفظ “ نرمی ”ھے جس کے معنی 

ل ھوا ھے؛ جب کہ حقيقت يہ ھے کہ يہ دونوں (تشدد اور غلظت) مترادف (ھم معنی) الفاظ ھيں جيسا کہ استعما“ غلظت”لفظ 
فارسی (يا کسی دوسری زبان ) ميں مترادف الفاظ ھوتے ھيں، اسی طرح عربی زبان ميں بھی بھت سے مترادف الفاظ ھوتے 

تعمال ھوا ھے اور کبھی کبھی دونوں الفاظ استعمال ھيں، قرآن مجيد ميں کبھی ان دو مترادف الفاظ ميں سے ايک لفظ اس
سے ايک “ قلب”ھوئے ھيں، اور کبھی دو الفاظ ميں سے ايک خاص معنی ميں استعمال ھوا ھے، مثال کے طور پر لفظ 

کے ھيں) اور کبھی کبھی ايک لفظ “ دل”سے دوسرے معنی، (جبکہ دونوں کے معنی “ فٔواد”معنی مراد ھوتے ھيں اور لفظ 
استعمال ھوا ھے، جيسا “ غلظت”(نرمی) کے مقابلہ ميں لفظ “ ليّن”گہ دوسرا لفظ استعمال ھوا ھے قرآن مجيد ميں لفظ کی ج

  کہ خداوندعالم نے پيغمبر اکرم سے خطاب فرماتا ھے: 
وا ِمْن حَ     )۵ْولَِک ) (( فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاِ لِْنَت لَھْم َولَْو ُکْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ

پيغمبر يہ هللا کی مھربانی ھے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم رھو ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ھوتے تو يہ لوگ ” 
  “ تمھارے پاس سے بھاگ کھڑے ھوتے 

زوں چي“ بھنے والی ”سختی کے معنی ميناستعمال نھيں ھوتا، بلکہ ھماری زبان ميں اس لفظ کو “ غلظت ” فارسی ميں لفظ
جس کے “ غلظت”ھے ، يعنی سخت ھے، اور لفظ “ غليظ”ميں استعمال کيا جاتا ھے، مثالً کھا جاتا ھے کہ خرمے کا رس 

ھے جس کے سلسلہ ميں ھم نے بحث کی ھے،اور کھاکہ تشدد “ تشدد”ھے؛ اس کے ھم معنی لفظ “ ليّن” مقابلہ ميں لفظ 
  صرف يہ کہ مذموم نھيں ھے بلکہ ضروری اور واجب بھی ھے۔  مطلق طور پر مذموم نھيں ھے، بلکہ بعض مواقع پر نہ

  ۔مغربی اور اسالمی نظر ميں تحمل اور ٹولرانس کے معنی ٧
قارئين کرام ! ھم نے آزادی کے سلسلہ ميں عرض کيا کہ ھمارے سياسی اور ادبی معاشره مينکئے جانے والے آزدای کے 

“ تحمل”جس کا رواج مغربی ممالک ميں بھت زياده ھے اسی طرح لفظ " کا ترجمہ ھے Liberalismمعنی لفظ لبرليزم " 
" Toleranecکے مقابلہ ميں استعمال کيا جاتا ھے يہ انگلش لفظ ٹولرانس "“ تشدد”(کسی کی بات کو برداشت کرنا) جو لفظ 

الک ميں بھت زياده کے ھم معنی ھيں جس کے معنی تحمل اور برادشت کرنا ھيں بھر حال چونکہ يہ دونوں الفاظ مغربی مم
رائج ھيں البتہ اس چيز ميں کوئی ممانعت بھی نھيں ھے کہ اگر کسی دوسری زبان کا لفظ واضح اور شفاف معنی رکھتا ھو 

يا اس کے ھم معنی کوئی دوسرا لفظ اپنی ادبيات ميں شامل کرليں اور اس سے فائده اٹھائيں البتہ اس “ ھو بھو”تو اس کو 
بھی کبھی دوسری زبان کے يہ الفاظ بھت سی حد و قيد رکھتے ھيں اور خاص الخاص معنی رکھتےنکتہ پر توجہ رھے کہ ک

ھيننيز اسی زبان کے ماحول سے اس کے معنی کئے جاتے ھيں يعنی جب کسی زبان ميں کوئی لفظ استعمال ھوتا ھے تو اس
اکر معنی کئے جائيں تو اس کے معنی بدلکے مثبت يا منفی معنی ھوتے ھيں ليکن اگر اسی کو کسی دوسری زبان ميں لے ج

  جاتے ھيں يا اس کے معنی بالکل برعکس ھوجاتے ھيں، مثال کے طور پر: 
جو مغربی تمدن سے ھماری زبان ميں وارد ھوا ھے ؛ مغربی ممالک ميں اس کے بھت زياده وسيع معنی “آزادی” يھی لفظ 

معنی ميں بھی استعمال ھوتا ھے جب کہ ھمارے معاشره  ھيناور جنسی مسئلہ ميں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ھونے کے
ميں ايسا نھيں ھے، ا ور يہ معنی ھمارے معاشره بلکہ دوسرے اسالمی معاشره ميں بھی قابل قبول نھيں ھيں، لٰھذا ھم اسالمی 

يز اسالمی قوانين اور قومی اقدار کی بنا پر مجبور تھے کہ اس آزادی ميں کچھ قيد وشرط کا اضافہ کريں اور جائز آزادی ن
کو نھينمانتے اسی طرح “ مطلق آزادی”کے مطابق آزادی کو قبول کرليں، لٰھذا واضح طور پر يہ اعالن کرتے ھيں کہ ھم 

کے وه معنی جو ھماری زبان ميں وارد ھوگئے ھيں اور مغربی ممالک ميں اس کو مطلقاً قابل مذمت گردانتے ھيں؛ “ تشدد”
ّد اقدار نھيں سمجھتے، جس طرح سے مطلق آزادی کو نھيں مانتے بلکہ ھم منطق اور جب کہ ھم اس کو بطور مطلق ض

اصول سے خالی تشدد جوانسانی اخالق کے مخالف ھو؛اس کو مذموم مانتے ھيں ، اور ھمارا عقيده يہ ھے کہ بعض مواقع پر
  اس ميں کوئی نقصان بھی نھيں ھے۔ تشدد ؛ عقل کا تقاضا اور معاشره کے منافع کو پورا کرنے والی ھے، لٰھذا اس وقت 

" انگلش سے نکل کر ھماری زبان ميں داخل ھوا ، تواس کو مطلق طور پر قبول کرنے Toleranecلٰھذا جب لفظ ٹولرانس "
سے پھلے اس کے صحيح معنی پر توجہ کريں اور يہ ديکھيں کہ مغربی ممالک ميں اس کے کيا کيا مثبت يا منفی پھلو ھيں، 

ت پرده کيا راز پوشيده ھے اور کس مقصد کے تحت ھماری سياسی ادبيات ميں داخل ھوا ھے؟ نيز يہ ديکھيں اور اس کے پش
  کہ اس کے منتقل ھونے کے بعد اس کے معنی ميں کيا کچھ تبديلی پيدا ھوئی ھے يا نھيں؟ 
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ھستہ آھستہ رائج ھوتا چال کے زمانہ بعد سے آ“رنسانس” لفظ ٹولرانس کا مفھوم مغربی ماڈرن تمدن کا ايک تحفہ ھے جو 
گيا ھے اور آج کل مغربی ممالک ميں بے دينی تمدن کی ايک واضح پھچان ھے (توجہ رھے کہ ھم نے اس سے پھلے بھی 
عرض کيا ھے کہ جب ھم مغربی تمدن کا نام ليتے ھيں تو اس سے مراد ان ممالک ميں رھنے والے تمام لوگوں کا تمدن نھيں

سے ديندار مسلمان بھی موجود ھيں، بلکہ ھماری مراد مغربی ممالک ميں حکمراں تمدن ھے  ھے؛ کيونکہ وھاں پر بھت
  جس کے مخالف بھی خودانھيں ممالک ميں بھت زياده پائے جاتے ھيں۔) 

  " کی تحقيق کے سلسلہ ميں مزيد عرض کرتے ھيں: Toleranecاس لفظ ٹولرانس "
قدار (چاھے وه اخالقی اقدار ھوں يا اجتماعی اقدار يا حقوقی اور سياسی) اوالً: مغربی ممالک ميں حکمراں تمدن ميں تمام ا

اعتباری امور ھيں اور ان کی کوئی عقالئی اور واقعی حققت نھيں ھے دوسرے الفاظ ميں يوں سمجھ ليجئے کہ اقدار کا تعلق 
ب کے لئے اور سب جگہ پر اقدار عوام الناس کی مرضی اور ان کے سليقہ پر ھوتا ھے کيونکہ کسی چيز پر اعتقاد رکھنا س

نھيں کھالتا بلکہ مغربی ممالک کی نظر ميں اقدار اس وقت اقدار ھے جب معاشره اس کو قبول کرے، ليکن اگر ايک زمانہ 
  ميں عوام الناس کا سليقہ بدل جائے تو يھی اقدار ضد اقدار ميں بدل جائے گا۔ 

دار کے ھم پلہ قرار ديتے ھيں، اورانسان کو يہ اختيار ديتے ھيں کہ چاھے ثانياً : يہ لوگ اسالمی اعتقاد کو اسی اعتباری اق
  وه ان کو قبول کرے يا ترک کردے، گويا دينی عقائد کو بھی ايک سليقہ کی طرح قرار ديتے ھيں: 

اور کوئی جس طرح انسان اپنے سليقہ کی بنا پر اپنے لباس کا رنگ اختيار کرتا ھے مثالً کوئی نيال رنگ پھننا چاھتا ھے 
کاال رنگ ، جبکہ کسی کو يہ نھيں کھا جاسکتا کہ تم اس رنگ کو کيوں انتخاب کرتے ھو؟! اور نہ ھی اس کے اس کام پر 

مذمت کی جاسکتی ھے کيونکہ ھر شخص اپنے سليقہ ميں مختار اور آزاد ھے، اسی طرح يہ لوگ دين کوبھی اپنے سليقہ کی
يں يہ نھيں کھا جاسکتا کہ تو نے اس دين کو کيوں انتخاب کيا اور اس دين کو کيوں بنا پر اختيار کرتے ھيں، اس کے بارے م

انتخاب نھيں کيا، اور کيوں فالں دينی عقيده کی توھين کرتے ھواور اس کو نفی کرنے کی کوشش کرتے ھو اور اس سے 
ذھب ميں داخل ھوگيا تو اس کی بھی بھی باالتر اگر کسی نے اپنے دينی اعتقادات کوباالئے طاق رکہ ديا اور کسی دوسرے م

  مذمت نھيں کی جاسکتی ، کيونکہ عقيده بدلنا بھی ايک سليقہ کی طرح ھے جو کسی بھی وقت بدال جاسکتا ھے! 
ليکن اسالمی نقطہ نظر سے دينی مقدسات اور اسالمی اقدار ؛جان ومال اور ناموس سے بھی زياده مھم ھے وه اسالم جو 

يتا ھے کہ مال کی حفاظت کے لئے جان کی حد تک دفاع کرسکتے ھيں ( يعنی جب تک جان ھميں اس بات کی اجازت د
جانے کا خطره نہ ھو اس وقت تک اس کی حفاظت ضروری ھے، ليکن اگر مال کی خاطر جان جانے کا خطره ھو تو اس 

ہ دے گا؟ (اگر چہ شوراٰی شھر وقت اس مال کو جان پر قربان کرديا جائے) کيا وه اسالم دينی مقدسات کے دفاع کی اجازت ن
تھران کے ايک نمائنده نے اس بات کی بھی اجازت ديدی ھے کہ خدا کے خالف بھی مظاھره کيا جاسکتا ھے) ليکن تمام 
مراجع تقليد کے فتواٰی کی بنا پر اور شيعہ و سنی اجماع کی بنا پرتمام مسلمان اس بات پر متفق ھيں کہ اگر کوئی شخص 

بان ميں کہ جھاں پر کوئی موجود نہ ھو ؛خدا، رسول ، مقدسات اسالمی اور دين اسالم کی ضروريات کی ايک جنگل اور بيا
توھين کرے ، اوراس کو پوليس يا عدليہ کے حوالہ کرنے کا کوئی امکان نہ ھو تو ھر مسلمان پر واجب ھے کہ اس کو 

کی بنا پر حضرت امام خمينی (ره) نے مرتد سلمان  اسالمی مقدسات کی توھين کی بنا پر قتل کردے اور اسی اسالمی نظريہ
رشدی کے قتل کا فتوٰی صادر فرماياجس کی تمام شيعہ سنی علماء نے تائيد کی مغربی تمدن سے ھمارا نقطہ اختالف يھی 

  ھے جس کو اسالم قبول کرتا ھے ليکن مغربی کلچر نھيں مانتا۔ 
نھيں ديتی کہ ھم اسالمی مقدسات کی توھين ھوتے ھوئے خاموش ھمارا دينی وظيفہ اور دينی غيرت اس بات کی اجازت 

بيٹھے ديکھتے رھيں، اسالم نے دينی مقدسات کی توھين کے مقابلہ کے لئے تشدد کو جائز قرار ديا ھے جب اسالم ھمارے 
کو بھی خطره نزديک اپنی جان و مال اور اوالد سے بھی زياده عزيز ھے تو ھم اس کی حفاظت اور دفاع کے لئے اپنی جان 

ميں ڈال سکتے ھيں لٰھذا اگر کوئی اسالمی مقدسات کی توھين کرے تو ھر انسان اس کو سزا دے سکتا ھے يھاں تک کہ اگر 
اس کو يہ بھی احتمال ھو کہ کل اسے (اسی قتل کی بنا پر) گرفتار بھی کيا جاسکتا ھے اور اس کے خالف کاروائی کی 

يعنی قتل جائز )ھونے کو ثابت نہ “ ( مھدور الدم”حق نھيں تھا ، اور وه مقتول کے جاسکتی ھے کہ تجھے اس قتل کا کوئی 
کرسکتا ھو جس کے نتيجہ ميں اس پر قصاص يا سزائے موت کا فيصلہ ديا جائے، تو اس صورت ميں بھی وه اپنے دينی 

ا ھے ، مگر يہ کہ اس کے قتلوظيفہ پر عمل کرسکتا ھے اور اسالم کی توھين کرنے والے کو سزائے اعمال تک پھنچا سکت
  کرنے سے مزيد فساد پھيلنے کا خطره ھو۔ 

  
  حوالے:
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  مشروطيت اس شاھی حکومت کو کھتے ھيں جس ميں قوانين کے تحت کام کيا جائے (مترجم) ) ١(
ون کھا جاتا ھے طرفداران انسانيت، تھذيب ، اخالق اور انسانی فکری رشداور مذھبی اختالفات کو دور کرنے والوں کو فرامانس )٢(

  (مترجم) 
   ٣٣سوره مائده آيت( ٣(
   ۶٠سوره انفال آيت)  ۴(
   ١۵٩سوره آل عمران آيت )۵(

  انتاليسواں جلسہ

   دينی عقائد و اقدار کے نسبی ھونے کے نظريہ کی تحقيق و بررسی

  ۔ دينی مسائل کو مطلق يا نسبی قرار دينا ١
کے بارے ميں گفتگو کی گذشتہ سال اسالمی نقطہ نظر “ سياسی نظريات اسالمی”قارئين کرام! ھم نے گذشتہ دو سال ميں 

(حکومت او راس کی ذمہ داريوں) “ کشور داری”کے سلسلہ ميں بحث کی اور اس سال ميں “ قانون اور قانون گذاری”سے 
ی دالئل کا کے بارے ميں بحث کررھے ھيں اور ھم نے اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ھوئے کھا کہ بعض چيزوں کے لئے عقل
“ تلفيقی”ھونا ضروری ھيں اور اکثر چيزيں آيات وروايات کی طرف مستند ھونا چاھئيں اسی وجہ سے ھماری بحث ايک 

بحث ھيں يعنی ھماری بحث ميں نہ صرف عقلی دالئل ھيں اور نہ صرف شرعی اور تعبدی، بلکہ قارئين کرام کے لحاظ سے
آسان طريقہ سے سمجھايا جاسکتا ھے؛ اسی لحاظ سے بيان کرتے ھيں،  جو طريقہ بھی مناسب ھوتا ھے جس سے بات کو

  چاھے وه عقلی دالئل ھوں يا شرعی۔ 
چاھے ھم عقلی دالئل کے ذريعہ کسی چيز کو ثابت کريں اور چاھے شرعی دالئل کے ذريعہ کسی چيز کے بارے ميں بحث 

بحث ميں ثابت کرتے ھيں کيا وه سب کے نزديک معتبر کريں، دونوں ميں يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ جن چيزوں کو ھم اپنی 
اور حجت ھيں؟ يعنی مطلق طور پر اعتبار رکھتے ھيں، يا مطالب اور اقدار نسبی ھوتے ھيں اور صرف کھنے والے کے 

نظريہ کو بيان کرتے ھيں، اور ممکن ھے کہ اس سلسلہ ميں دوسروں کا ايک الگ نظريہ ھو جو اس کے مطابق نہ ھو؟ 
الفاظ ميں يوں عرض کيا جائے کہ ايک مسلمان ، يا شيعہ اور مکتب اھل بيت عليھم السالم کا تابع شخص ھمارے دوسرے 

دالئل کے ساتھ بيان پيش کرده مطالب کو قبول کرتے ھيں اور ان کو مطلق طور پرمانتے ھيں يا نھيں؟ کيونکہ يہ صرف 
دوسرے بھی نظريات پائے جاتے ھيں جو اعتبار کے لحاظ  ايک خاص نظريہ کو بيان کرنے والے ھيں جس کے مقابلہ ميں

  سے ان کے برابر يا اس سے باالتر ھوسکتے ھيں؟ 
بعض اخباروں اور تقريروں ميں کھا جاتا ھے کہ ان مطالب اور نتائج کو مطلق طور پر بيان نھيں کرنا چاھئے اور يھاں تک 

يں دينا چاھئے؛ اور صرف کھنے والے کا نظريہ ماننا چاھئے بھی کھہ ديتے ھيں کہ ان مطالب کی نسبت اسالم کی طرف نھ
يعنی کھنے واال کھتا ھے کہ اسالم سے ميرا حاصل کرده نتيجہ يہ ھے ، نہ يہ کہ اپنے حاصل کرده نظريہ کو اسالمی نظريہ 

بھی  کے عنوان سے بيان کريں اس طرح کی گفتگو خصوصاً گذشتہ ھفتہ ميں آپ حضرات نے بھت سنی ھوگی کھ: کسی
شخص کو اپنی سمجھ کو مطلق قرار نھيں دينا چاھئے، کيونکہ بعض افراد ايسے بھی ھيں جو اس کے عالوه بھی فھم اور 

  نتيجہ رکھتے ھيں اور ان کا ايک الگ اعتبار اور اھميت ھے۔ 

  ۔ معرفت کے نسبی ھونے کے سلسلہ ميں تين نظريات 2
فالنمطلب اعتباِر مطلق نھيں ”الفاظ کے معنی کيا ھيں؟ مثالً “ نسبی”اور “ قمطل”يھاں پر چند مھم سوال پيدا ھوتے ھيں کہ 

يعنی چھ؟ کيا اس کا مطلب يہ ھے کہ کوئی بھی معرفت اعتباِر مطلق نھيں رکھتی؟ اور اس صورت ميں مطلق اور “ رکھتا
نا صرف دينی مسائل سے متعلق نسبی معرفت ميں کيا فرق ھے؟ اور کيا معرفت کا نسبی ھونا يا اعتبار معرفت کا نسبی ھو

  ھے؟ يا کسی بھی علم کا کوئی بھی مطلب اور واقعہ نسبی ھوتا ھے؟ 

  الف: معرفت کے نسبی ھونے پر پھال نظريہ 
"(معرفت شناسی)Epistemologyمعرفت کے مطلق يا نسبی ھونے کی تحقيق ايک فلسفی مسئلہ ھے جس کو اپيسٹمولوجی "

صدی پھلے دانشوروں کے درميان يہ اختالف تھا کہ انسانی معرفت، اس کے  2۵تقريباً کھا جاتا ھے قديم زمانہ سے 
نھينر کھتے يہ سوفسطائی لوگ “ اعتبار ِ مطلق”رکھتے ھيں يا “ اعتبار ِ مطلق”اعتقادات اور اس کی قضاوت (فيصلے) کيا 
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(يعنی مغالطھ) انھيں “ سفسطھ”ر لفظ حضرت عيسٰی عليہ السالم کی والدت سے پھلے يونان ميں زندگی بسر کرتے تھے او
کے نام سے ليا گيا ھے، ان کا عقيده يہ تھا کہ انسان کو کسی بھی بات پر کوئی جزم ويقين حاصل ھو ھی نھيں سکتا، اور ھر 

" ، نسبی گرايان اور Agnostistچيز قابل شک وترديد ھے لٰھذا ان کے بعد سے تمام شّکاک فرقے اور آگنوسٹيسٹ "
" اس طرح کا نظريہ رکھتے ھيں المتخصر: معرفت کے نسبی ھونے کا نظريہ کوئی نيا نظريہ نھيں Relatists"رلٹويسٹس 

ھے ، بلکہ قديم زمانہ سے فلسفہ کی تاريخ ميں موجود ھے اگرچہ آج کل جھان اسالم ميں بھت ھی کم شّکاک افراد ھوں گے،
گرا لوگوں کی بھر مار ھے بلکہ وھاں پر شکاک ھونا انسانی ليکن امريکہ اور دوسرے مغربی ممالک ميں شّکاک اور نسبت

  افتخار ميں سمجھا جاتا ھے! 
اور اگر ھم معرفت کے نسبی ھونے (يعنی انسان کو کسی بھی چيز کے بارے ميں يقين حاصل نھيں ھوسکتا) اور شّکاکيت 

ايک طوالنی زمانہ درکار ھے ليکن ھم  کے بارے ميں اکيڈميک طريقہ پر تحقيق کريں تو اس وسيع بحث کی تحقيق کے لئے
  يھاں پر مختصر طور پر ايک اشاره کرتے ھيں۔ 

جو لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ آپ اپنی سمجھ اور نظريہ کو مطلق تصور نہ کريں، تو کيا ان کا مطلب يہ ھے کہ کسی بھی 
کے لئے معرفت حاصل کرنے کا دروازه چيز کے بارے ميں يقينی طور پر اعتقاد پيدا نھيں ھوسکتا، اور حقيقت ميں انسان 

بند ھے ، اور ھمارے پاس کوئی ايسی چيز نھيں ھے کہ منطقی اور اصولی طور پر اس پر يقين حاصل ھوسکے، يا ان کا 
کی قيد لگانے کی “ منطقی”مطلب يہ ھے کہ بعض عقائد اور بعض چيزوں کی يقينی طور پر معرفت حاصل کرسکتے ھيں؟ 

نسان کسی چيز کے بارے ميں يقين رکھتا ھے اور کسی طرح کا کوئی شک ا س کے ذھن ميں نھيں وجہ يہ ھے کہ کبھی ا
ھوتا، ليکن ايک مدت کے بعد متوجہ ھوتا ھے کہ اس نے غلطی کی ھے؛ ايسا يقين جس کی کوئی حقيقت نھيں ھوتی 

س ميں کسی طرح کا کوئی شک نھيں کھا جاتا ھے يعنی انسان يونھی کسی چيز پر يقين کرليتا ھے اور ا“ نفسياتی يقين ”
ھوتا، اگرچہ اس کا يقين غلط ھو اور جھل مرکب (نہ جاننے کے بارے ميں نہ جاننا) کا شکار ھو ، جس کا نتيجہ يہ ھوتا ھے
کہ اس طرح کا اعتقاد و يقين باطل ختم ھوجاتا ھے مثال کے طور پر دو اور دو کا چار ھونا ايک صحيح منطق ھے کيونکہ 

کسی بھی گوشہ ميں دو اور دو پانچ يا چہ نھيں ھوتے پس اس حساب کا اعتبار مطلق ھے اور منطقی طور پر دنيا کے 
  صحيح ھے، يہ ايک ذاتی نظريہ نھيں ھے، بلکہ سبھی اس کو تسليم کرتے ھيں۔ 

ا، اگرچہ اس فلسفی اگر ان لوگوں کا مطلب يہ ھے کہ انسان کو کسی بھی چيز اور واقعہ ميں يقينی اعتقاد حاصل نھيں ھوسکت
بحث ميں بھت زياده نظريات پائے جاتے ھيں اور اس جلسہ کی وسعت سے باھر ھيں، بس مختصر طور پر عرض کرتے 

ھيں کہ ان کا نظريہ نہ صرف يہ کہ انسانی فطرت سے ھم آھنگ نھيں ھے اور نہ ھی دنيا کے کسی بھی مذھب ميں اس کو 
قابل يقين نھيں ھے کہ دنيا بھر ميں کوئی عاقل انسان کھے: ميں نھيں جانتا کہ کرٔھ قبول کيا جاتا ھے اصولی طور پر يہ بات 

زمين موجود ھے يا نھيں؟ شايد اس کے بارے ميں صرف خيال کے عالوه کچھ نہ ھو! يا کھے کہ ميں نھيں جانتا کہ کره 
ی ملک فرانس بھی ھے يا نھيں، اور زمين پر کوئی انسان زندگی بسر کرتا ھے يا نھيں؟ يا مجھے شک ھے کہ يورپ مينکوئ

آيا ميرا بھی کوئی وجود ھے يا نھيں، اور يہ تمام چيزيں کسی بھی طريقہ سے قابل اثبات نھيں ھيں! اور اگر ھماری مالقات 
اس طرح کے آدمی سے ھو تو ھم اس کے ساتھ کيا برتاؤ کريں گے؟ يقينا اس سے کھيں گے کہ کسی نفسياتی ڈاکٹر کے پاس

يونکہ ايسا شخص عقلی لحاظ سے صحيح و سالم دکھائی نھيں ديتا پس اگر ان لوگوں کا مطلب يہ ھے (جو کھتے جاؤ ، ک
ھيں: اپنی سمجھ اور اپنے نظريہ کو مطلق نہ سمجھيں) کہ کسی بھی عقيده اور يقين کو مطلق نھيں سمجھنا چاھئے اور کسی 

م نھيں کيا جاسکتا تو ان کا مختصر جواب يہ ھے کہ ان کا اس بھی واقعہ کے بارے ميں دقيق قضاوت اور مطلق نظريہ قائ
طرح کا دعوٰی کرنا عقل اور تمام اديان کے بالکل خالف ھے اور ھمارے گمان کے مطابق ھمارے قارئين ميں اندرون ملک 

بے کار اوربے يا بيرون ملک کوئی ايسا شخص نہ ھوگا جو اس طرح کا احتمال دے؛ لٰھذا اس سلسلہ ميں بحث وگفتگو کرنا 
  فائده ھے۔ 

  ب۔معرفت کے نسبی ھونے پر دوسرا نظريہ 
البتہ معرفت کے نسبی ھونے کے سلسلہ ميں دوسرے نظريات بھی پائے جاتے ھيں جو مذکوره باال نظريہ کی طرح مضحکہ

نھيں کھتے کہ  خيز نھيں ھے، انھی نظريات ميں سے ايک نظريہ يہ ھے : جو افراد اس طرح کا نظريہ رکھتے ھيں وه يہ
کسی بھی علم ميں يقينی اور مطلق چيزيں موجود نھيں ھيں؛ بلکہ ان کے عقيده کے لحاظ سے علوم تجربی، علوم عقلی اور 

رياضيات ميں ايک حد تک يقينی ، قطعی اور مطلق چيزيں موجود ھيں ، اور صرف علوم عملی (يعنی اقداری علوم، 
(کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے)بيان “ بايد ھا ونبايد ھا”ں پر خوب و بد اور احکامات اور وظائف) نسبی ھيں يعنی جھا

ھوتے ھيں، تو يہ چيزيں نسبی ھوتی ھيں چنانچہ اقدار اور وظائف کو نسبی قرار دينے والوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے 
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ديکھتے ھيں کہ کسی ايک ملک ميں کے لئے دل فريب اور گمراه کن چيزيں بيان کيں ھيں مثال کے طور پر کھتے ھيں: ھم 
کسی کام کو اچھا سمجھا جاتا ھے جبکہ دوسرے ملک ميں اسی کام کو ناپسند اور برا سمجھا جاتا ھے دنيا بھر کے ممالک 

ميں کسی ايک ملک کے آداب و رسوم کو اسی ملک ميں اچھا سمجھا جاتا ھے اور ھوسکتا ھے دوسرے ملک ميں انھيں 
  جائے، اور ان سے عوام الناس نفرت کرتے ھوں۔  ناپسند اور برا سمجھا

کسی کے احترام واکرام کے بارے ميں (جيسا کہ ھم نے سنا ھے کھ) مشرقی ايشياء کے بعض ممالک ميں جب کسی کا بھت 
زياده احترام واکرام کرتے ھيں تو ايک دوسرے کو بُو کرتے ھيں، جبکہ يھی کام دوسرے ملکوں ميں ناپسند اور برا سمجھا 

جاتا ھے، اسی طرح مغربی ممالک خصوصاً امريکہ ميں جب کسی کی تقرير يا باتيں سننے کے بعد اس کا احترام کرتے 
ھيں تو اس کے چھرے کے بوسے لئے جاتے ھيں اوراس ميں فرق نھيں ھے کہ چاھے وه عورت ھو يا مرد جبکہ ھمارے 

سمجھا جاتا ھے پس ممکن ھے کہ بعض معاشره ميں کسی اسالمی معاشره ميں کسی نامحرم عورت کے بوسے لينا بھت بُرا 
ايک کام کو اچھا سمجھاجاتا ھو ليکن دوسرے معاشره ميں اسی کام کو ناپسند اور بُرا سمجھا جاتا ھو، يھاں سے معلوم ھوجاتا

الگ حکم لگايا ھے کہ خوب وبد اور بايدھا و نبايدھانسبی ھيں ، اوران کے بارے ميں مختلف ممالک اور معاشروں ميں الگ 
جاتا ھے، يھاں تک کہ يہ بھی ممکن ھے کہ ايک ھی معاشره ميں بعض چيزيں ايک زمانہ ميں اچھی مانی جاتی ھو ں اور 

  ايک زمانہ ميں ناپسند اور بُری سمجھی جاتی ھوں۔ 
س يا چاليس سال پھلے بعض مغربی ممالک ميں ثقافتی اور اخالقی برائياں روز بروز بڑھتی جارھی ھيں ، حاالنکہ تقريباً تي

اگر کوئی شخص ٹی شرٹ ميں باھر نکلتا تھا تو پوليس اس کو روکتی تھی ھم سے ايک صاحب نے نقل کيا کہ کناڈا کے 
سال پھلے ايک شخص گرمی کی وجہ سے اپنا کوٹ اتاکر ٹی شرٹ ميں چھل قدمی کرنے لگا ، تو  ۴٠ايک شھر ميں تقريباً 

اعتراض کيا کہ تم اپنا کوٹ اتار کر کيوں گھوم رھے ھو، عام مقامات پر ٹی شرٹ ميں آنا فوراً گھوڑ سوار پوليس نے اس پر
کے خالف ھے! ليکن آج اسی کناڈا ميں اگر عورت مرد نيم عرياں بھی سڑکوں پر دکھائی دينے لگيں تو کوئی “ شرم وحيا” 

اچھائی برائی؛ زمانہ کے لحاظ سے بھی مختلف اور کچھ نھيں کھتا اور اس کام کو برا نھيں سمجھا جاتا لٰھذا خوب و بد اور 
نسبی ھيں لٰھذا نتيجہ يہ نکلتا ھے کہ وه علوم جن ميں خوب وبد اور بايدھا اور نبايدھا کو بيان کيا جاتا ھے؛ جيسے علم 

مطلق اخالق، علم حقوق يا اجتماعی اور انفرادی زندگی سے متعلق دوسرے علوم سب نسبی ھيں اور ان کے درميان کوئی 
معيار موجود نھيں ھے، اور يہ نھيں کھا جا سکتا کہ فالں چيز ھر جگہ مطلقاً اچھی ھے يا فالں چيز ھر موقع پر مطلقاً بُری 

  ھے۔ 
قارئين کرام! ان لوگوں کی پيش کی جانی والی دليل يھی ھے جس کو ھم نے بيان کيا، البتہ بعض دوسری دليليں بھی بيان 

  يان کرنے کی فرصت نھيں ھے۔ کرتے ھيں جن کو يھاں پر ب

  ۔ بعض اقدار کا مطلق اور ثابت ھونا ٣
مطلب کی وضاحت کے لئے عرض کرتے ھيں کہ اگر کوئی شخص يہ دعوٰی کرے کہ ھر اقداری مفھوم ، حالل و حرام اور 

ھے کہ ايک بدی اور خوبی مطلق ھے، تو اس کے دعوٰی کو باطل کرنے کے لئے يہ کھنا کافی ھے کہ يہ کيسے ھوسکتا 
چيز ايک معاشره ميں اچھی ھو اور وھی چيز دوسرے معاشره ميں بری ھو ايک جگہ اس کواقدار ميں شمار کيا جاتا ھو اور 

کے “ موجبہ کليھ”دوسری جگہ ضد اقدار حساب کيا جاتا ھے دوسرے الفاظ ميں يوں کھا جائے کہ وه گذشتہ دعوٰی جس کو 
کے عنوان “ سالبہ جزئيھ”م اچھائياں اور برائياں ؛ مطلق اور کلی ھيں، اسی چيز کو عنوان سے بيان کيا جاتا ھے يعنی تما

نقض ھوجاتا ھے يعنی جب ھم نے ان اقداری “ حکم کلی”سے بھی پيش کيا جاسکتا ھے، جس کی بنا پر وه دعوٰی اور 
ره ميں ناپسند اور بری چيزوں کو ديکہ ليا جو مطلق نہ تھے، اور بعض معاشره ميں وه اچھی اور بعض دوسرے معاش

سمجھی جاتی ھوں، تو ھم کھہ سکتے ھيں کہ ايسا نھيں ھے تمام اقدار اور قضايا مطلق ھوں، بلکہ بعض اقداری قضايا نسبی 
ھيں بے شک يہ فيصلہ صحيح اور درست ھے، اور ھم بھی يہ نھيں کھتے کہ تمام اقداری مسائل اور تمام بايدھا اور نبايدھا 

ں اور ھر معاشره کے لئے ھميشہ ثابت اور غير قابل تبديلی ھيں ھم بھی اس بات کومانتے ھيں کہ بعض مطلق اور کلی ھي
احکام متغير اور موقع و محل کے لحاظ سے ھيں؛ ليکن اس کے معنی يہ نھيں ھيں کہ کوئی بھی اقدار مطلق نھيں ھے يعنی 

لٰھذا اس بنياد کی بنا پر ھم کم ھی اقداری مسائل کے بارے ميں “ سالبہ کليھ”ھے نہ کہ “ سالبہ جزئيھ”اقداری نسبيت کا اثبات 
  مطلق يا نسبی ھونے کو ثابت کرسکتے ھيں۔ 

ھمارا دعوٰی يہ ھے کہ ھمارے پاس مطلق اقداری چيزيں موجود ھيں اوربھت سے اقداری مسائل پر مطلق اعتقاد رکہ سکتے
کڑوں مثال پيش کرسکتے ھيں، چونکہ عقلی بحث اورعقلی ھيں اور اگر يہ نظريہ ثابت ھوجائے، تو پھر ھم اس کی سي

نظريات کا دار و مدار عدد اور اگنتی پر نھيں ھوتا کيا آپ حضرات کو کوئی ايسا شخص مل سکتا ھے جو يہ کھے کہ عدالت
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ھے جو  ايک معاشره ميں پسنديده اور دوسرے معاشره ميں ناپسند اور بری ھے؟ اور کيا کوئی ايسا عاقل انسان مل سکتا
کھے کہ ظلم بعض مقامات پر صحيح اور پسنديده ھے ؟ ھاں يہ ھوسکتا ھے کہ ظلم اور عدل کے مصداق ميں غلطی 

ھوجائے اور الفاظ کا غلط استعمال کريں مثال کے طور پر کوئی يہ ھے کہ کسی بھی شخص کو مارنا ظلم ھے، جبکہ بعض 
قصاص کی بنا پر مارنا بُرا نھيں ھوتا، بلکہ حق و عدل کے عين لوگوں کو سزا کے عنوان سے مارا جاتا ھے اور اس کو 

مطابق ھے نکتہ يہ ھے کہ اگر واقعاً کوئی کام ظلم ھو ، تو پھر وه دوسرے مقام پر اچھا نھيں کھاليا جاسکتا، يا اگر کوئی کام
کو برا نھيں سمجھا جاسکتا اور  واقعاً عدل کے مطابق ھو تو وه بعض مقامات پر بُرا نھيں ھوسکتا اور بعض مقامات پر عدل

يہ مسئلہ اس قدر واضح اور سبھی کو معلوم ھے کيونکہ جب قرآن مجيد عوام الناس کو شرک سے پرھيز کرنے کے لئے 
  کھتا ھے تو آوزا ديتا ھے: 
   )١( ٕاِنَّ الشِّْرَک لَظُْلٌم َعِظيٌم ) (

  “ بے شک کہ شرک بھت بڑا ظلم ھے۔”
؛ ميں کوئی شک وترديد نھيں ھے، اور“) چيز جو ظلم ھے اس سے دوری اور اجتناب کيا جائے ھر وه”يعنی اس کبرٰی (کہ 

يہ قضيھ؛ مطلق، کلی، ثابت اور غير قابل تبديلی ھے، کيونکہ شرک ظلم کا ايک مصداق ھے، جو ھميشہ برا ھے اور اس 
  سے پرھيز کيا جائے۔ 

طلق ھيں بلکہ ھم تو يہ کھتے ھيں کہ بعض اقدار مطلق ھيں اسی ھمارا دعوٰی يہ نھيں ھے کہ تمام اقداری مسائل بطور م
طرح معرفت کے باب ميں؛ ھم ھر معرفت کو مطلق نھيں مانتے، اور يہ بھی نھيں مانتے کہ ھر شخص کو حاصل ھونے 

والی معرفت اور شناخت صحيح اور مطلق ھے کيونکہ بعض لوگوں کو حاصل ھونے والی شناخت اور معرفت نادرست ھے 
س معلوم يہ ھوا کہ بعض معرفت اور شناخت نسبی ھيں اور بعض چيزوں ميں نسبيت پائی جاتی ھے: مثال کے طور پر آپ پ

سے يہ سوال کيا جائے کہ تھران يونيورسٹی بڑی ھے يا چھوٹی؟ تو چونکہ اگر آپ اس کواپنے گھر سے مقابلہ کريں گے تو
يورسٹی بھت بڑی ھے ليکن اگر اسی يونيورسٹی کو کره زمين سے ھوگا اور کھيں گے کہ تھران يون“ بڑی”آپ کا جواب 

مقابلہ کريں گے تو اس وقت آپ کا جواب يہ ھوگا کہ تھران يونيورسٹی بھت چھوٹی ھے؛ يھاں تک کہ دريا کے ايک قطره 
  کی مانند شمار کی جائے گی۔ 

ح کے معنی ومفاھيم پر نسبی اطالق کيا جائے پس معلوم يہ ھوا کہ چھوٹا يا بڑا ھونا نسبی چيزوں ميں سے ھے اور اسی طر
گا ليکن کسی چيز کے چھوٹے يا بڑے ھونے سے يہ نتيجہ نھيں ليا جاسکتا ھے کہ تمام چيزيں نسبی ھيں، يھاں تک کہ خدا 
بھی نسبی ھے انسانی وجود، کره زمين اور عالم ھستی بھی نسبی ھيں چھوٹائی اور بڑائی؛ نسبی اور اضافی ھوتی ھيں اور 

سے تعلق رکھتی ھيں؛ ليکن بعض ايسے معنی اور مفاھيم ھيں جو نسبی نھيں ھيں اور ان کے ذريعہ تشکيل “ مقولہ اضافھ”
  پانے والے قضايا مطلق ھوسکتے ھيں۔ 

اس بنا پر ھمارا کھنا يہ نھيں ھے کہ ھر اقدار چاھے کسی بھی جگہ ھو يا کسی بھی زمانہ ميں ھو اس پر اعتقاد رکھنا مطلق 
موجود ھيں، يعنی ھمارے پاس “ مطلق اقدار”کے حد تک ھمارے پاس “ موجبہ جزئيھ”لکہ ھمارا کھنا تو يہ ھے کہ ھے ب

ايسے چيزيں موجود ھيں جو مطلق اقدار کھی جاسکتی ھيں اور موقع ومحل اور زمان و مکان کے لحاظ سے تبديل نھيں 
اسکتا بے شک ھمارے سامنے دو طرح کے اقدار موجود ھيں ھوتی ، اور نہ ھی ان چيزوں ميں کسی استثناء کا قائل ھوا ج

ايک مطلق ھوتے ھيں اور دوسرے وه جو مطلق نھيں ھوتے ھمارے عقيده کے لحاظ سے ظلم ھميشہ اور ھر جگہ اور ھر 
ايک کے لئے بُرا ھے اور عدل ھميشہ اور ھر جگہ اور ايک کے لئے َحسن، اچھا اور پسنديده ھے ھمارے پاس واقعی 

اور علوم توصيفی سے متعلق قضايا مطلق اور يقينی ھيں مثال کے طور پر ھم يقين اور جزم کے ساتھ يہ کھہ سکتے  قضايا
ھيں کہ آسمان و زمين اور انسان موجود ھيں، خداوندعالم موجود ھے، وحی اور قيامت کا وجود ھے؛ بے شک يہ تمام چيزيں

  مطلق ھيں، نسبی نھيں ۔ 

  ے کا معيار بعض اقدار کے مطلق ھون
قارئين کرام! يھاں پر ايک سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ ھميں يہ کيسے معلوم ھو کہ يہ چيز مطلق ھے يا نسبی؟ تو اس کا 

مختصر جواب يہ ھے کہ ھر وه واضح اور روشن قضيہ يا وه قضيہ جو صحيح طور پر واضح چيزوں سے حاصل ھو وه 
صحيح طريقہ پر واضح و روشن چيزونسے حاصل نہ ھو وه نسبی ھے،  مطلق ھے ليکن وه قضايا جو واضح نھيں ھيں يا

جس کا نتيجہ بھی واضح اورروشن نھيں ھوگا اور بالکل يھی تقسيم اقدار کے سلسلہ ميں بھی ھے: احساسات، محبت، خياالت 
جن پر عقلی دالئل قائم اور عادات کی بنياد پر حاصل شده اقدار، نسبی ھيں؛ ليکن جن اقدار کی بنياد عقل پر ھوتی ھے اور 

کئے جاسکتے ھيں اور ان کے اقداری ھونے پر دليل پيش کی جاسکتی ھے؛ وه مطلق ھيں مثال کے طور پر ھم عبادت خدا 
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کوايک اقدار کے عنوان سے مانتے ھيں جو ھميشہ بطور مطلق مقصود اور پسنديده ھے، اور کبھی بھی اس ميں استثناء نھيں
ی بنياد يہ ھے کہ انسان کے لئے واقعی اور حقيقی راه تکامل (ترقی) عبادت خدا ھے اسی طرح کيا جاسکتا، کيونکہ اس ک

اجتماعی اقدار ميں عدالت ھميشہ اچھی ھے ، جس کے بارے ميں کبھی بھی کوئی استثناء نھيں کيا جاسکتا، اس کے مقابلہ 
  مطلق اقدار بھی موجود ھيں۔  ميں ظلم ھميشہ اور ھر جگہ ناپسند اور بُرا ھے لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ

  ۔ مغربی تمدن ميں تمام دينی عقائد نسبی ھيں ۴
آج کل مغربی ممالک ميں بھت سے فلسفی مکاتب پيدا ھوگئے ھيں جن ميں کھا جاتا ھے کہ اقدار کے سلسلہ ميں عقلی اور 
واقعی پشت پناھی نھيں ھے، ان کا عقيده ھے کہ تمام اقداری مسائل نسبی اور قرار دادی(باھمی مفاھمت) ھيں ، يعنی جس کو

کو بُرا طے کرليں وه برا ھے انھيں فلسفی مکاتب ميں سے ايک مھم اخالقی عوام الناس اچھا کھيں وه اچھا ھے اور جس 
" ھے، جس ميں معاشره کی پسند کو اقدار کا مالک قرار ديا جاتا ھے اسی بنا پر اس Positivism“ "پوزيٹيزم”مکتب بنام 

مالت ميں سے ھيں اگر آج مکتب کے ماننے والے کھتے ھيں کہ خوب و بد اور اقدار و ضد اقدار طے کئے جانے والے معا
عوام الناس کسی چيز کو اقدار اور اچھی مانتے ھيں تو وه اچھی اور قابل قدر دانی ھے، ليکن اگر لوگوں کا نظريہ بدل جائے

  تو پھر وھی چيز جس کو اچھا سمجھا جارھا ھے اس کو بُرا کھا جانے لگے گا،اور وه ضد اقدار شمار ھونے لگی گی۔ 
يہ ھے کہ تمام اقداری مسائل نسبی نھيں ھے اور تمام اقداری مسائل قرار داد کے تحت نھيں ھيں ٹھيک ھےليکن ھمارا عقيده 

کہ کسی بھی معاشره کے آداب و رسوم قرار دادی اور موقع ومحل کے لحاظ سے قابل تبديلی ھوتے ھيں، ليکن بھت سے 
  جو ثابت اور غير قابل تبديلی ھے: ايسے اقدار ھيں جو انسان کی فطرت ميں پائے جاتے ھيں، وه فطرت 

  جيسا کہ قرآن مجيد ميں خداوندعالم کا ارشاد ھوتا ھے: 
يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ هللاِ الَّتِی فَطََر النَّاَس َعلَْيھا الَتَْبِديَل لَِخْلِق هللاِ ) (   ) 2( فَٔاَقِْم َوْجھَک لِلدِّ

کش رھيں کہ يہ دين وه فطرت اٰلھی ھے جس پر اس نے  آپ اپنے رخ کو دين کی طرف رکھيں اور باطل سے کناره”
  “ انسانوں کو پيدا کيا ھے، اور خلقت اٰلھی ميں کوئی تبديلی نھيں ھوسکتی 

چونکہ فطرت اٰلھی ميں کسی طرح کی کوئی تبديلی نھيں ھو سکتی، لٰھذا وه اقدار جو فطرت پر مبنی ھوں گے وه بھی غير 
پاس مطلق اقدار ھوسکتے ھيں جو لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ آپ اپنے نظريہ کو مطلق نہ قابل تبديلی ھوں گے لٰھذا ھمارے 

سمجھے، اگر ان کا مطلب يہ ھے کہ اپنے اقداری افکار کو مطلق نہ کھيں کيونکہ ھم ايسے عقائد اور اقدار پر يقين رکھتے 
ں کا اعتقاد رکھتے ھيں؛ لٰھذا ھميں اپنے ھيں جن پر دوسرے لوگ اعتقاد نھيں رکھتے، اور ھمارے مقابلہ ميں دوسری چيزو

عقائد ان لوگوں پرتحميل نھيں کرنا چاھئے، کيونکہ ھمارا اقداری نظريہ ھمارے سليقہ کے تحت ھے اور دوسروں کی 
اقداری نظر ان کے اپنے سليقوں کے تحت ھے، اور کسی کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه دوسروں کے سليقے کو غلط 

کی " “Positivismپوزيٹيزم "” ئی شخص اس طرح کا نتيجہ پيش کرتا ھے تو يہ اسی اخالقی مکتب کھے بے شک اگر کو
بنياد پر ھے جس کی بنياد عوام الناس کا سليقہ اور ان کی مرضی ھے، جبکہ يہ نظريہ فاسد اور باطل ھے، اور اسالم اور 

  فلسفہ اخالق کے صحيح مکتب سے ھم آھنگ نھيں ھے۔ 
؛ وه لوگ واقعاً بھت “اپنے نظريات کو مطلق قرار نہ ديں”قی مکتب کے طرفدار ھم سے کھتے ھيں کہ اسی پوزيٹيزم اخال

بڑے دھوکے ميں ھيں ھم مطلق اقدار کی حفاظت کی خاطر اپنی جگہ پر اٹل ھيں اور کوشش کرتے رھيں گے تا کہ اسالمی 
ان کے بارے ميں کسی طرح کا کوئی اشکال اور  ثابت اقدار معاشره ميں زنده رھيں اور ان کی تبليغ ھوتی رھے ، اور

  اعتراض باقی نہ رھے۔ 
کے زمانہ کے بعد سے دينی معنی و مفاھيم کو اقدار کے دائره ميں قرار ديتے ھيں خصوصاً وه “ رنسانس”مغربی افراد 

سبی قرار ديتے دينی مسائل جو دينی مناسک اور احکام سے متعلق ھيں اور چونکہ دوسری طرف سے يہ لوگ اقدار کو ن
ھيں، اسی وجہ سے دينی اقدار کو بھی نسبی شمار کرتے ھيں،اور ان کے لئے مطلق اقدار کے قائل نھيں ھيں چنانچہ اسی 
بنياد پر کھتے ھيں کہ تمام اديان اور مذاھب اچھے اور برحق ھوسکتے ھيں: اور يہ دين اپنے ماننے والوں کے لئے اچھا 

ماننے والوں کے لئے اچھا اور برحق ھے، اور کسی شخص کو بھی يہ حق حاصل نھيں اور برحق ، اور وه دين اس کے 
ھے کہ وه اپنے دينی نظريہ کو مطلق قرار دے ، اسی طرح يہ بھی کھنے کا حق نھيں ھے کہ صرف اور صرف دين اسالم 

کے اقداری احکام سے  صحيح اور برحق ھے اور دوسرے اديان عالم باطل اور بے بنياد ھيں چاھے دين اسالم ايک طرح
تشکيل ھوا ھے مثالً دينی حالل و حرام چيزيں جيسے نماز پڑھيں، روزه رکھيں، يا جھوٹ نہ بوليں، يا نامحرم کو نہ ديکھيں 
اور لوگوں کے مال اور ناموس پر تجاوز نہ کريں جب کہ يہ بات ظاھر ھے کہ اگر اقدار مسائل نسبی اور قرار دادی (باھمی 

دينی مسائل بھی نسبی ھوں گے ، جس کا نتيجہ يہ ھوگا کہ دين اسالم اعتبارات اور قرارداد کادين بن جائے  مفاھمت) ھوں تو
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  گا۔ 
اس پوزيٹيزم نظريہ اور دينی مسائل کواقدار کے دائره ميں قرار دينے کی بنا پر بعض لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ آپ کو يہ 

يل کريں،اور ان کو مسلمان کرنا چاھيں دين اسالم تمام مسلمان کے حق حاصل نھيں ھے کہ اپنے دين کو دوسروں پر تحم
لئے محبوب اور پسنديده ھے، اسی طرح دين يھوديت يھوديوں کے لئے پسنديده ھے، چونکہ يہ اديان نسبی ھيں اور ان ميں 

تلف معاشروں مينان سے کوئی بھی مطلق نھيں ھے اور چونکہ يہ اديان اور اقدار نسبی اور قراردی ھيں اسی لحاظ سے مخ
کا حکم بھی مختلف ھے: چوده سو سال پھلے اسالم؛ سعودی عرب کے لئے مناسب اور اچھا تھا ليکن عصر حاضر ميں 

ماڈرن دنياکے لئے ايک دوسرا دين مناسب اور مطلوب ھے! لٰھذا اسالم کو مطلق قرار نھيں دينا چاھئے اور مسلمانوں کو 
پر نھيں تھونپنا چاھئے اسالم ان لوگوں کے اچھا ھے جن کے سليقے ان سے ميل کھاتےبھی اپنے دينی نظريات کو دوسروں 

ھينليکن دوسروں کے لئے يہ دين اچھا نھيں ھے کيونکہ وه اس دين کو پسند نھيں کرتے اور اپنے سليقہ کے لحاظ سے 
نھيں کرنا چاھئے اور دوسرونکے  دوسرا دين اختيار کئے ھوئے ھيں لٰھذا ھميں اپنے اسالمی سليقہ کو دوسروں پر تحميل

  سليقوں کونظر انداز نھيں کرنا چاھئے۔ 
قارئين کرام! گذشتہ نظريہ کا جواب يہ ھے کہ ھم مان ليتے ھيں کہ اسالم کے بعض احکام (جيسے احکام ثانوی) نسبی اور 

غير نھيں ھيں؛ بلکہ بھت سے متغير ھيں اور بعض احکام موقع و محل کے لحاظ سے ھوتے ھيں، ليکن اسالمی تمام احکام مت
اسالمی احکام ثابت، مطلق اور غير قابل تبديلی ھيں اس کے عالوه يہ بھی عرض کرديا جائے کہ اسالم کا کوئی بھی حکم 

عوام الناس کے سليقہ کے تابع نھيں ھے ، اور متغير احکام کے لئے بھی خاص دالئل ھوتے ھيں پس اوالً: ھم اس نظريہ کو 
تمام اقدار عوام الناس کے سليقہ اور ان کی پسند کے تابع ھيں بلکہ ھم اعتقاد رکھتے ھيں کہ بعض اقدار اور نھيں مانتے کہ 

بعض ضد اقدار مطلق چيزيں؛ مصالح ومفاسد کے تابع اور نفس االمری ھيں، لٰھذا وه ثابت اور غير قابل تبديلی ھيں دوسرے: 
ح و مفاسد کے تابع اور نفس االمری ھيں) لٰھذا وه مطلق ھيں اور ھم ان اسالم کے ثابت اقدار اسی قسم کے ھيں (يعنی مصال

کو ھميشہ اور ھر جگہ کے لئے معتبر جانتے ھيں اور اس بات پر زور ديتے ھيں کہ ھمارے اسالمی نظريات مطلق ھيں ، 
ں نسبی گرايی نظريہ اور صرف يھی اسالمی نظريات مطلق ، صحيح اور بر حق ھيں پس نتيجہ يہ نکال کہ مغربی ممالک مي

  اسالمی نظريات کے مطابق نھيں ھے۔ 

  ج۔ معرفت کے نسبی ھونے پر تيسرا نظريھ(معرفت دينی ميں نسبيت کا وجود) 
کا نظريہ بھی ھے، چنانچہ اسی نظريہ کے تحت بعض لوگ کھتے ھيں کہ“معرفت دينی ميں نسبيت”نسبی نظريات ميں سے 

اور مطلق ھے، اور دينی اقدار بھی مصالح ومفاسد کے تابع، واقعی اور نفس االمری ھيں،ھم بھی يہ مانتے ھيں کہ دين ثابت 
ھم بھی حقيقت دين کو مطلق اور ثابت مانتے ھيں ليکن ھمارے پاس کوئی واقعی اور مطلق دين نھيں ھے، جس سے ھم 

جو کچھ بھی ھم دوسروں کو دينرابطہ برقرار کريں صرف ھمارے اختيار ميں دين کی معرفت اور اس کی شناخت ھے اور 
کے عنوان سے بتاتے ھيں، درحقيقت وه دين سے حاصل کرده ھمارا ايک نتيجہ اور شناخت ھوتی ھے جبکہ دوسرے افراد 

دين سے ايک دوسرا نتيجہ حاصل کرتے ھيں اگرچہ ھم اصِل دين کو ثابت اور مطلق مانتے ھيں ليکن دينی معرفت اور دينی 
اور نسبی مانتے ھيں ، ھمارے نظريہ کے مطابق کسی کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه اپنے نتيجہ شناخت کو قابل تغير 

  اور شناخت کو مطلق مانے، اور اپنے اس نظريہ کو دوسروں پر تھونپے۔ 
يھاں پر ايک سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ کيا ايسا ممکن ھے کہ ھماری بعض دينی شناخت مطلق ھو، اور سبھی لوگ دين سے 

ھی نتيجہ اخذ کريں اور سبھی اسی کو قبول کريں يا نہ ، دينی کوئی بھی معرفت مطلق نھيں ھے بلکہ دينی ھر موضوع کی ي
ھر شناخت نسبی ھے؟ جس کے نتيجہ ميں دو دينی شناختوں ميں سو فی صد اختالف ھوسکتا ھے کہ ايک دوسرے کے 

يں شمار کرے جبکہ کوئی دوسرا شخص اس کا انکار کرے،بالکل مخالف ھو؛ يعنی کوئی شخص کسی چيز کو دينی مسائل م
  حاالنکہ دين سے حاصل کرده دونوں شناخت مقبول اور معتبر ھوں ؟! 

کے نام سے شھرت پيدا کرتا جارھا ھے “ معرفت دينی ميں نسبيت”قارئين کرام! نسبت کے سلسلہ ميں يہ تيسرا نظريہ جو 
(شرعی مسائل ميں کمی وزيادتی) کے عنوان مانتے ھيں، اور يہ “ ريعتقبض وبسط ش”اور اس نظريہ کے طرفدار اس کو 

نظريہ تقريباً بيس سال سے رائج ھوتا جارھا ھے اور ھر روز مزيد پھيلتا جارھا ھے نيز اخباروں اور جرائد ميں بيان ھوتا 
يں ھے: ممکن ھے کہ کوئی ھے،اس کی بنا پر ايسا ظاھر کيا جاتا ھے کہ دين کے متعلق تمام لوگوں کی شناخت برابر نھ

شخص اپنے اعتقاد کی بنا پر کھے کہ نماز صبح دو رکعت ھے، ليکن کوئی اپنے نظريہ کی بنا پر يہ بھی کھہ سکتا ھے کہ 
نماز صبح تين رکعت ھے؛ حاالنکہ دونوں نظريات معتبر او رمقبول ھيں! اور اگر ھم اپنے عقيده کی بنا پر نماز صبح کو دو 

ھميں يہ حق نھيں ھے کہ دوسرے افراد کو بھی نماز صبح دو رکعت پڑھنے کے لئے کھيں اس بنياد پر رکعت سمجھيں تو 
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ھمارے عقيده کی بنا پر نماز صبح دو رکعت ھے، ھوسکتا ھے کہ کوئی دوسرا شخص دين سے يہ نتيجہ حاصل کرے کہ 
اور اقداری لحاظ سے دو قرائت کے  نماز صبح تين رکعت ھے اور وه بھی دين کی شناخت اور ايک قرائت کھالئے گی،

درميان کوئی فرق نھيں ھے اور ھر شخص کا حاصل کرده نتيجہ اس کے لئے محترم ھے، نيز کسی کويہ حق نھيں ھے کہ 
دين سے حاصل کرده اپنے نتيجہ کو مطلق قرار دے،چونکہ شناخت اور معرفت قبض وبسط رکھتی ھينيعنی ان ميں کمی يا 

اں تک کہ ايک شناخت اور قرائت ايک طرف ھو او ردوسری شناخت اور قرائت اس کے بالکل زيادتی ھوسکتی ھے، يھ
مخالف ھو،اور يہ بھی ممکن ھے کہ کسی ايک دينی عقيده کو آج ثابت کريں اور کل اسی عقيده کی رّد کريں اس کی وجہ يہ 

بکہ يہ دينی معرفت قابل تبديلی ھے ھے کہ واقعی دين ھمارے پاس نھيں ھے، بلکہ صرف دينی معرفت ھمارے پاس ھے، ج
  اور بعض افراد کے لحاظ سے مختلف ھو جاتی ھے۔ 

  ۔ قرائت نسبی اور قرائت مطلق دونوں جدا جدا ھيں ۵
کے نظريہ (جو کافی مدت سے ھمارے ملک ميں جاری ھے اور اس کے بارے ميں “ معرفت دينی ميں نسبيت”بے شک 

کے ھيں)؛ کی تحقيق و بررسی کے لئے کافی مدت درکار ھے ، ليکن ھم اس وقت بھت سی کتابيں اور مقاالت بھی چھپ چ
کے ماننے“ قبض وبسط شريعت”مختصر طور پر عرض کرتے ھيں: ھم يھاں پر سب سے پھلے يہ سوال کرتے ھيں کہ کيا 

کی مختلف تفسير  والوں کے نزديک ھر دينی مسائل کی چند تفسير اور چند قرائت ھوسکتی ھيں؟ يا صرف بعض دينی مسائل
اور معنی ھوسکتے ھيں؟ اس سلسلہ ميں ان کی پيش کرده دالئل کے پيش نظر صرف بعض دينی مسائل ميں مختلف تفسير 

اور قرائت کا ھونا ثابت ھوتا ھے؛ ليکن وه لوگ اس دليل کو عام قرار ديتے ھوئے يہ نتيجہ نکالتے ھيں کہ تمام دينی مسائل 
  ھوسکتے ھيں منجملہ ان کے بعض مجتھدين اور فقھاء کے اختالفی مسائل ھيں۔ ميں مختلف تفسير اور نتائج 

ان کا دعوٰی يہ ھے کہ اسالمی فقہ ميں (بعض) مجتھدوں کا فتوٰی مختلف ھے چنانچہ ايک کھتا ھے کہ نماز جمعہ واجب 
ھے ليکن دوسرا اس کو  کھيلنا حرام“ شطرنج”ھے اور دوسرا کھتا ھے کہ نماز جمعہ واجب نھيں ھے، ايک کھتا ھے کہ 

حالل قرار ديتا ھے پس معلوم يہ ھوا مجتھدين کا فتوٰی اور اسالم سے ان کا حاصل کرده نظريہ نسبی اور متغير ھے، ثابت 
نھيں، يھاں تک کہ بعض مجتھدين ميں خود ان کا فتوٰی مختلف ھے ، جيسا کہ بعض مجتھدين کا ايک زمانہ ميں کچھ فتوٰی 

پنا فتوٰی بدل ديا اور ايک نيا فتوٰی صادر کرديا لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ يہ فتاوٰی اور نتائج کا اختالف اس بات تھا ليکن بعد ميں ا
کی دليل ھے کہ دينی معرفت اور قرائت نسبی اور قابل تغير ھے، اور ممکن نھيں ھے کہ دينی معرفت اور شناخت ثابت 

  اورمطلق ھو۔ 
ب ميں ھم عرض کرتے ھيں کہ اس بات کو تو ايک دور دراز کے عالقے ميں رھنے قارئين کرام ! مذکوره مسئلہ کے جوا

واال جاھل انسان بھی جانتا ھے کہ فروع دين کے بعض مسائل ميں مجتھدين کا فتوٰی مختلف ھے ليکن فتووں کا يہ اختالف 
عرفت تک مطلق نھيں ھے؛ دليل نھيں ھے کہ آپ لوگ يہ دعوٰی کرنے لگيں کہ وحی کے ذريعہ پيغمبر اسالم (ص) کی م

چونکہ پيغمبر اکرم (ص) کی معرفت بھی انسانی معرفت کی طرح ھے جس ميں خطا کا امکان پايا جاتا ھے! يعنی جس وقت 
حْ ) ٣خداوندعالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے:(قُْل ھَو هللاُ اََحٌد ) ( ِحيُم ) (يا (َوٕاِلَھُکْم ٕاِلَہ َواِحٌد الَٕاِلَہ ٕاِالَّ ھَو الرَّ کھتا )۴َماُن الرَّ

ھے تو ھميں يہ نہ معلوم ھو کہ خدا کی وحی کيا ھے ھم پيغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق جس ميں آپ نے فرمايا کہ 
خداوندعالم مجھ پر وحی نازل کرتا ھے؛ آگاه ھوجاتے ھيں کہ پيغمبر اکرم (ص) پر وحی نازل ھوتی ھے، ليکن وحی اٰلھی 

يں نھيں جانتے اور پيغمبر اکرم (ص) نے وحی کے سلسلہ ميں جو کچھ چيزينھميں بتائی ھيں وه وحیکی حقيقت کے بارے م
خدا نھيں ھے بلکہ وحی سے اپنی معرفت اور فھم کو پيش کيا ھے؛ اور چونکہ آپ کی فھم و سمجھ بھی انسانی اور قابل خطا

  اوندعالم بيان کچھ کرنا چاھتا تھا ليکن آپ نے ھے،تو ھوسکتا ھے کہ انھوں نے وحی حاصل کرنے ميں غلطی کی ھو خد
اس کے سمجھنے ميں غلطی کردی اور اپنی معرفت اور سمجھ کو وحی خدا کے عنوان سے بيان کرديا چنانچہ اس نظريہ کا

نتيجہ يہ ھوا کہ قرآن مجيد کی کسی بھی آيت کے بارے ميں کسی کی فھم اور سمجھ معتبر نھيں ھے اور ان سب ميں خطا 
  ر غلطی کا احتمال پايا جاتا ھے! او

قارئين کرام! کيا يہ بھی دين اسالم کی ايک نئی قرائت ھے؟ کيا قرائت کا ميدان اس قدر ال محدود اور وسيع ھے؟ ھم يہ 
ماننے ھيں کہ مجتھدين کے فتووں ميں اختالف پايا جاتا ھے ليکن کيا خداوندعالم کے وجود ميں بھی شک و ترديدپيدا ھوسکتا

؟ اور کيا اس بات کو قبول کيا جاسکتا ھے کہ اسالمی نقطہ نظر اور قرآنی آيات کے تحت کوئی شخص خدا کے وجود ھے 
کو ثابت کرے اور دوسرا (انھيں قرآنی آيات کے ذريعھ) وجود خدا کی نفی کرے، اور دونوں کو دو دينی معرفت کے نام سے

سنی اسالمی فرقوں کے علماء کے بيان کے مقابلہ مينکوئی يہ دعوٰی سال سے تمام شيعہ ١۴٠٠معتبر سمجھا جائے؟ اور کيا 
کرسکتا ھے کہ ان سبھی نے غلطی کی ھے اور غلط سمجھا ھے ، انھوں نے اپنے نتائج کو بيان کيا ھے اور ھم بھی اپنا 
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  نتيجہ بيان کرتے ھيں؟ 
تلف قرائت کا وجود صرف فروع دين ميںدين ميں کس حد تک مختلف قرائت ھوسکتی ھيں؛اس سوال کا جواب يہ ھے کہ مخ

قابل تصور ھيں، نہ کہ اصول دين ميں اور وه بھی ان ظنی مسائل ميں جن ميں اختالف کا امکان موجود ھے، نہ کہ قطعی، 
اجماعی اور اتفاقی مسائل ميں اس کے عالوه فروع دين ميں صرف دينی صاحب نظر اور متخصص (ماھرين علماء ) کی 

نہ يہ کہ ھر کس و ناکس کے نظريہ کا کوئی اعتبار ھے ان لوگوں کی نظر معتبر ھے جنھوں نے تقريباً  نظر معتبر ھيں،
پچاس سال تک بڑے بڑے اساتيذ جيسے مرحوم آيت هللا بروجردی، مرحوم آيت هللا امام خمينی اور عالمہ طباطبائی (رحمة 

تر سختيوں کو برداشت کيا ھے نيز اپنی رفتار، فھم، تحقيق هللا عليھم)سے درس پڑھا ھے اور اس راستہ ميں آنے والی تمام 
اور استنباط ميں تقوٰی اٰلھی سے مزين ھوں، نيز ھوا پرستی کا شکار نہ ھوں دينی معامالت ميں مغربی تمدن سے متاثر چند 

  بول پڑھنے والے ( خود کو دينی ماھر کھالنے والے)؛ کی نظر معتبر نھيں ھے۔ 
ف نظر اور مختلف قرائت صرف دين کے ظنّی اور متشابہ مسائل ميں قابل قبول ھے، اور اسالم کے نتيجہ يہ ھوا کہ اختال

قعطی مسائل، محکمات، ضروريات اور بينات ميں صرف ايک ھی قرائت موجود ھے اور وه بھی خدا وپيغمبر کی قرائت 
ئت کی کوئی گنجائش نھيں ھے، جيسا کہ ھے، لٰھذا اس سلسلہ ميں کسی طرح کے اختالف نظر، شک وترديد اور مختلف قرا

سال گذر چکے ھيں ان کے بارے ميں کسی طرح کا کوئی اختالف نھيں ھوا ھے ھم نے ديکھا کہ حضرت  ١۴٠٠اسالم کو 
امام خمينی رحمة هللا عليہ نے مرتد سلمان رشدی کے قتل کا فتوٰی صادر کيا تو اس وقت تمام علماء اسالم نے تائيد کی اوراس

بارے ميں کسی طرح کی کوئی مخالفت سنائی نہ دی، اور سب نے يہ اتفاقی طور پر کھا کہ حضرت امام خمينی  حکم کے
(ره) کا بيان کرده فتوٰی حکم اسالم ھے اگرچہ بعض مغرب پرست نو وارد جنھوں نے اسالم کی بو بھی نھيں سونگھی ھے 

نھيں ھے ليکن يہ بات روز روشن کی طرح واضح ھے کہ اس فتوٰی کی مخالفت کی اور کھا: اسالم سے ھماری قرائت يہ 
دنيا بھر کے صاحب عقل صرف اسی شخص کے نظريہ کو اھميت ديتے ھيں اور صرف اسی کے نظريہ کو معتبر جانتے 
ھيں جو متعلق علم ميں صاحب نظر اور محقق ھو اور صحيح طريقہ اور اس علم سے مناسب تحقيق کے بعد اپنی رائے کا 

   اظھار کرے۔
  

  حوالے

   ١٣سوره لقمان آيت) ١(
   ٣ ٠) سوره روم آيت 2(
  “ اے رسول کھہ ديجئے کہ وه هللا ايک ھے :” ، ترجمہ ١) سوره اخالص (توحيد) آيت 3(
اور تمھارا خدا بس ايک ھے ، اس کے عالوه کوئی خدا نھيں ھے وھی رحمن بھی ھے اور وھی ”ترجمھ:  ١۶٣) سوره بقره آيت 4(

  “ رحيم بھی ھے 

  چاليسواں جلسہ

   دينی معارف افسانہ ھيں يا حقيقت نما آئينہ

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر ١
کے سلسلہ ميں ھماری بحث يھاں تک پھنچی تھی کہ اگر اسالمی منابع کے لحاظ “ اسالمی سياسی نظريات کی وضاحت”

نا چاھيں، تو اس کے لئے ھمارے پاس قرآن سے قوانين اور ضوابط بنانا چاھيں اور ان کو اسالمی اقدار کے مطابق نافذ کر
وسنت( جو ھمارے اصلی منابع ھيں)؛ کی گھری شناخت اور قابل اعتماد پھچان ھونا ضروری ھے، تاکہ قانون گذاری کے 
وقت اسالمی نظريہ کو مّد نظر رکھيں، اور وه قوانين وضوابط اسالم کے کلی قوانين کے تحت قرار پائيں، اور اسی طرح 

ت سے الھام ليتے ھوئے ان کو نافذ کرنے کا طريقہ اپنائيں اس سلسلہ ميں کبھی کبھی آيات و روايات سے ھونے قرآن وسن
واال نتيجہ مختلف ھوجاتا ھے اور بعض آيات و روايات کی مختلف تفسير و معنی کئے جاتے ھيننيز بعض روايات سے 

آگے بڑه گئے ھيں کہ انھيں اختالف کے پيش نظر يہ مختلف استنباط ھوتے ھيں ليکن اس سلسلہ ميں بعض لوگ اس قدر 
کھتے ھيں کہ تمام دينی مسائل ميں اختالف جائز ھے، اور کھتے ھيں کہ ھر شخص اسالم سے مخصوص قرائت اور 

مخصوص نتيجہ حاصل کرسکتا ھے، اور کسی شخص کو يہ حق نھيں ھے کہ وه اپنے نظريہ کو دوسروں پر تحميل کرے 
ور جرائد ميں مکرر يہ شعار ديا جاتا ھے کہ کسی کو بھی يہ حق نھيں ھے کہ وه دين سے اپنے حاصل جيسا کہ اخباروں ا
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کرده نتيجہ کو مطلق گردانے، بلکہ توجہ رھے کہ دوسرے افراد بھی آراء اور نظريات رکھتے ھيں ، اور يہ کہ اسالم کی 
احترام کی نگاه سے ديکھا جائے اور يہ يقين رکھا صرف ايک قرائت نھيں ھے، نيز اسالم کے بارے ميں مختلف قرائت کو 

  جائے کہ دين کی ھر ايک قرائت معتبر اور محترم ھے۔ 

  ۔ واقع نما اور غير واقع نما زبانوں کی اھميت ٢
قارئين کرام ! ھم نے گذشتہ جلسہ ميں دينی سلسلہ ميں مختلف نظريات کے مطلق نہ ھونے نيز دين کی مختلف قرائت نہ 

نسبيت ”بارے ميں بحث کی، اور نظريات کے نسبی ھونے نيز مختلف قرائت کا سر چشمہ تالش کرتے ھوئے ھونے کے 
کے سلسلہ ميں تين نظريات پائے جاتے ھيں اس جلسہ “ نسبيت معرفت”کے مسئلہ کو بيان کيا اور عرض کيا کہ “ معرفت

ے بارے ميں دوسرے دو نظريات کی طرف ميں دينی نظريات کے مطلق نہ ھونے کے شعار اور دين کی مختلف ھونے ک
" کی بحث اور علم تفسير Hermeneutics“ "ھرمنوٹيک”اور “ دين کی زبان”اشاره کرتے ھيں، اور وه دو نظريہ يہ ھيں: 

متون (تحرير کی شرح وتفسير کرنا) جو کہ عصِر حاضر ميں معرفت کا ايک مھم باب کھالتا ھے، اور دنيا کی بڑی بڑی 
يں مخصوص ڈيپارٹمينٹ اور مخصوص علمی گروه اس ميں مشغول ھيں لٰھذا ھم اس جلسہ ميں انھيں دو يونيورسٹيوں م

  چيزوں کے بارے ميں گفتگو کرتے ھيں۔ 
دين کی زبان کے سلسلہ ميں بحث، اور دينی معرفت مطلق نہ ھونے والے مسئلہ کا سرچشمہ يہ ھے کہ ان آخری چند 

کے سلسلہ ميں ايک نئی بحث يہ کی گئی ھے کہ کيا دين “ سفہ دين اور کالم جديدفل”صديوں کے دوران يورپی ممالک ميں 
" (رمزی)اور قصہ کھانی اورافسانہ کی زبان ھے اس سلسلہ Symbilecکی زبان واقع نما ھے يا دين کی زبان سمبليک "

فی محاورات يا علمی وضاحت کے طور پر يوں عرض کيا جائے کہ انسان اپنی بات کو سمجھانے کے لئے زبانی اور عر
اور فلسفی اصطالحات ، نيز الفاظ اور ان کی ترکيبات کا استعمال کرتا ھے تاکہ دوسروں کو خارجی يا عينی چيزوں کی 

واقعيت کی طرف متوجہ کرسکے اور کبھی انسان ان الفاظ کے ذريعہ خارجی اور عينی واقعيات کے طرف متوجہ کرتا ھے
نطق اور فلسفہ جيسے علم ميں ذھنی اور تصوری حقائق کی طرف متوجہ کرتا ھے، مثال اور کبھی ان الفاظ کے ذريعہ م

اس جملہ سے کھنے والے کی مراد يہ ھوتی ھے کہ سننے والے “ فضا روشن ھے”کے طور پر کوئی شخص يہ کھے کہ 
ک يہ زبان کو اس بات کی خبر دے کہ فضا روشن ھے، اورچراغ کے ذريعہ روشنی کرنے کی ضرورت نھيں ھے بے ش

واقع نما ھے اور ايک بيرونی حقيقت کی عکاسی کرتی ھے اور اسی طرح کی زبان رياضيات ، منطق اور فلسفہ ميں بھی 
استعمال کی جاتی ھے، البتہ يہ زبان علوم دقيقہ (منطق وفلسفھ) اور تجربی علوم ميں تھوڑے دخل وتصرف کے ساتھ 

کہ زبان علم اور زبان فلسفہ واقع نما ھوتے ھيں اور بيرونی حقيقت يا  استعمال کی جاتی ھے اسی وجہ سے کھا جاتا ھے
  ذھنی حقيقت کی عکاسی کرتی ھے۔ 

ليکن کبھی کبھی کسی بھی زبان کے الفاظ بيرونی يا ذھنی حقيقت کو بيان کرنے کے لئے استعمال نھيں کئے جاتے اگرچہ 
يقہ پر استعمال کيا جاتا ھے ، ليکن کھنے والے يا لکھنے الفاظ کی ترتيب وھی ھوتی ھے جس کو علوم ميں حقيقت نما طر

والے کا مقصد حقيقت سے باخبر کرنا نھيں ھوتا، مثال کے طور پر افسانہ اور قصہ کی زبان، جس ميں کسی بھی طرح کی 
کتابوں ميں  کوئی واقعيت کا پتہ نھيں ديا جاتا ، لٰھذا اس طرح کی زبان واقع نما نھيں ھے جس وقت قصہ اور کھانيوں کی

کی داستان بيان کی جاتی ھے تو ھم ديکھتے ھيں کہ ان قصوں ميں استعمال ھونے والے الفاظ کسی طرح کی “ کليلہ ودمنھ”
حقيقت کی حکايت نھيں کرتے اگر ان ميں جنگلی حيوانات مثالً شير، بھيڑيا اور لومڑی وغيره کا کے بارے ميں باتيں بتائی 

يہ نھيں ھوتا کہ جنگلی حيوانات ميں اس طرح کی گفتگو ھوتی ھے؛ بلکہ مٔولف اس داستان کے جاتی ھيں تو مٔولف کا مقصد 
ذريعہ حيوانات کی زبان ميں غير مستقيم طور پر بعض مھم باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاھتا ھے لٰھذا افسانہ اور قصہ کی 

  زبان غير واقع نما زبانوں کا ايک حصہ ھے۔ 
" (رمزی) ھے جو بھت سے علوم ميں استعمال کی جاتی ھےSymbilecں ميں سے: زبان سمبليک "انھی غير واقع نما زبانو

، اسی طرح انسانی معارف کی بھت سی قسموں ميں حکايت اور حقائق کے بيان کرنے کے لئے اس زبان سے استفاده کيا 
اختصار کی عالمتيں ھوتی ھيں جيسے جاتا ھے، جس کا واضح نمونھ؛ علم ھندسہ اور رياضی کی مثاليں اور فارمولے نيز 

"y" , "xکيونکہ يہ مثاليں اور فارمولے کسی حقيقت کی حکايت نھيں کرتے، بلکہ بعض علمی حقائق کے لئے صرف ايک، "
عالمت ھوتی ھيں، اسی طرح شاعروں کی زبان بھی غير واقع نما ھوتی ھيں جب شاعر؛ مئے، ساغر اور ساقی جيسے الفاظ 

استعمال کرتا ھے توحقيقت ميں اس کی مراد واقعی ساقی اورشراب نھيں ھوتی بلکہ ان الفاظ کو کنايةً  کو اپنے شعر ميں
  استعمال کرتا ھے جب کہ اس کے ذھن مينحقيقی مطلب کچھ اور ھوتا ھے۔ 
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  ۔ دين کی زبان کو غير واقع نما قرار دينے کا سبب ٣
رکھتا ھے، اور دين کی زبان غير واقع نما زبانوں ميں سے ھے  چنانچہ بعض لوگ کھتے ھيں کہ دين بھی اپنی خاص زبان

پھلے تو دين کی زبان کا مسئلہ يورپ ميں يھوديت اور عيسائيت کے عقائد کے بارے ميں بيان ھوا، اسی وجہ سے دانشوروں
اور يہ کھا کہ جب  اور متفکروں نے اپنے نظريہ کی تائيد ميں يھوديوں اور عيسائيوں کی کتاب مقدس سے مثاليں پيش کيں،

ھم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ھيں اور اس کے اندر بعض چيزوں کے بارے ميں ديکھتے ھيں ، تو ھمارا تصور يہ نھيں 
ھونا چاھئے کہ يہ مقدس کتاب ھم کو علمی (اور سائنسی) کتابوں کی طرح بيرونی حقائق سے آشنا کر رھی ھے، بلکہ دين 

  " زبان ھے، (واقع نما نھيں ۔) Symbilecايک افسانہ کی زبان اور سمبليک "نے جو زبان استعمال کی ھے وه 
عام طور پر زبان کی دو قسم بيان کی جاتی ھے: ايک واقع نما زبان اور دوسری غير واقع نمازبان،اور بعض لوگ دين کی 

پر مشتمل نھيں ھوتی بلکہ افسانہ ،  زبان کو غير واقع نما زبانوں ميں قرار ديتے ھيں، يعنی دين کی زبان حقائق اور واقعيت
قصہ وکھانيوں کی طرح ھوتی ھے ليکن يھاں پر سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ دين کی زبان کو زبان افسانہ قرار دينے کی علت 
اور وجہ کيا ھے؟ تو اس کا جواب يہ ھے کہ جب يورپ ميں سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی کے پيش نظر ھر روز نئی نئی 

، “کپرنيک”، “کلپر”ھوئی، اور زمين ، سورج اور ديگر ستاروں کے بارے ميں مغربی دانشورونجيسے  چيزيں کشف
؛ نے نئے نئے فرضيہ قائم کئے جو يھوديوں اور عيسائيوں کی مقدس کتاب (توريت اور انجيل) سے ھم آھنگ نہ “ گاليلہ”

ائنس کی نئی تھيوری اور نظريات؛ کتاب مقدس تھے، جس کی وجہ سے انھوں نے يہ اندازه لگاليا کہ عصِر حاضر ميں س
ميں بيان شده بعض عقائد کو جھوٹاثابت کرتے ھيں، جس کی بنا پر يھوديت اور عيسائيت کا چراغ ُگل ھوجائے گا،کيونکہ 
جب توريت اور انجيل ميں بيان شده چيزيں نادرست، بے بنياد اور جھوٹی ثابت ھوجائيں گی تو پھر يہ دين کيسے باقی ره 

  سکتا ھے خصوصاً عيسائيت جس کے پيروکاروں کی تعداد بھت زياده ھے۔ 
کے زمانہ کے بعد سے ؛ کتاب مقدس کی اھميت کو بچانے اور يھوديت و عيسائيت کی ديواريں ھلنے “ رنسانس”خصوصاً 

توريت اور سے روکنے کے لئے راه حل تالش کرنے کی فکر ھوئی ، (اور کافی مدت کے بعد اس نتيجہ پر پھونچے کھ) 
انجيل ميں بيان شده عقائد اور دوسری چيزيں؛ سائنس کے جديد نظريات اور ٹکنالوجی سے اس وقت ھم آھنگ نہ ھوں گی 

جب ھم دين کی زبان کو واقع نما اور حقائق کی عکاسی کرنے والی زبان کھيں ليکن اگر دين کی زبان کو غير واقع نما زبان 
ی زبان؛ شعراور افسانہ کی زبان ھے جو حقائق اور واقعيت کی عکاسی نھيں کرتی اور قرار ديديں اور يہ کھيں کہ دين ک

توريت و انجيل ميں بيان شده چيزيں گويا افسانہ اور قصہ کھانيوں کی طرح ھيں اور خاص اغراض ومقاصد کے تحت تنظيم 
پيش نھيں آئے گا؛ کيونکہ بنيادی ھوئی ھيں ، تو اس صورت ميں سائنس اور دينی باتوں ميں کسی طرح کا کوئی اختالف 

طور پر دونوں زبانوں کا مقصد مختلف ھے اس نظريہ کا خالصہ يہ ھے کہ توريت اور انجيل ميں خدا، وحی، قيامت اور 
جنت وجھنم کے بارے مينذکر شده مطالب صرف عوام الناس کو اچھائيوں اور برائيونکے سمجھنے کے لئے بيان ھوئے 

د نيک کام کرنے اور برے کاموں سے پرھيز کرنے کی کوشش کريں جھوٹ نہ بوليں، غيبت نہ کريں ھيں، تاکہ ديندار افرا
اور دوسرے پر ظلم وستم کو جائز نہ مانيں مثالً اگر ان ميں کھا جاتا ھے کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے گا تو آخرت ميں 

سم کيا گياھے ، ايسا نھيں ھے کہ واقعاً آخرت ميں اس پر عذاب ھوگا ، تو در حقيقت اس قول سے ظلم کی بُرائی کو مزيد مج
  کوئی جنت و جھنم موجود ھے، لٰھذا ھميں دينی مسائل سے اس طرح کا کوئی تصور اور نتيجہ حاصل نھيں کرنا چاھئے۔ 
سائل کتاب مقدس (توريت اور انجيل) سے عام فھم عوام الناس يھی نتيجہ حاصل کرتے ھيں کہ ان کتابوں ميں ذکر شده دينی م

حقائق پر مبنی ھيں اور بيرونی حقائق کی عکاسی کرتی ھيں، ليکن روشن خيال رکھنے والوں اور دانشوروں کے نزديک 
توريت و انجيل ميں بيان شده مطالب صرف عوام الناس کے لئے تربيتی پھلو رکھتے ھيں يعنی ان کے پيش نظر عوام الناس 

کا جذبہ پيدا ھوتا ھے، اس کے عالوه ان مقدس کتابوں ميں بيان شده مطالب ميں نيک کام کرنے اور بُرے کاموں سے پرھيز 
ميں کوئی پيغام نھيں ھے يھاں تک کہ دين کی افسانوی زبان ميں خدا کا کوئی وجود ھی نھيں ھے، چنانچہ اگر توريت اور 

، تو اس افسانوی زبان ميں يہ صرف انجيل ميں خدا کا ذکر ھے يا انبياء (عليھم السالم) اور وحی کے بارے ميں بيان ھوا ھے
خدا کا ايک عکس ھے ورنہ (نعوذ باللھ) نہ تو خدا ھے اور نہ جنت وجھنم اور وحی اور اس عکس کو اس افسانوی زبان ميں

اس قدر بھترين سليقہ سے بيان کيا گيا ھے تاکہ عوام الناس ميننيک کام کرنے اور بُرے کام سے پرھيز کرنے کا شوق پيدا 
انسانی اقدار کا پاس و لحاظ رکھا جائے ان کی يہ کوشش رھے کہ اسی دنيا ميں بھترين زندگی گذاريں اور دوسرے  ھو،اور

داستان سے زياده اھميت نھيں ھے جس طرح سے يونانی “ کليلہ ودمنھ”کو آزار و اذيت نہ ديں؛ ورنہ تو توريت و انجيل کی 
خدا ھوتے تھے، يھاں تک کہ ان کی بعض داستانوں ميں يھاں تک بيان  قديم تمدن اور دوسرے قديمی معاشروں ميں افسانوی

ھوا ھے کہ وه خدا ايک دوسرے سے شادی کيا کرتے ھيں، اور کبھی تال ميل کرتے ھيں اور کبھی ايک دوسرے سے 
نوی ناراض ھوجاتے ھيں، اسی طرح دوسرے اديان کی کتابوں منجملہ توريت اور انجيل ميں بھی صرف خيالی اور افسا
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  عکس ھوتا ھے جس ميں کسی بھی طرح کی کوئی حقيقت نھيں ھوتی۔ 
قارئين کرام! جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ يھوديت اور عيسائيت کو نابودی سے بچانے کے لئے توريت اور انجيل ميں بيان 

مغربی ممالک کے ديندار شده دينی مسائل کے بارے ميں يہ تھيوری اور نظريہ پيش کيا گيا ھے اور يہ نظريہ آھستہ آھستہ 
لوگوں ميں بھی رائج ھوتا چال گيا، اورکتاب مقدس کی توجيہ (اور دليل) کے عنوان سے اس نظريہ کو بھترين راه حل مانا 

کے زمانہ سے پھلے يھودی اور عيسائی متدين لوگ دينی عقائد اور مسائل کو صادق، حق اور “ رنسانس”جانے لگا ليکن 
ھے،اور انھوں نے جب نئی نئی کشفيات اور سائنس کے نظريات کو اپنی کتاب مقدس کے بر خالف واقع کے مطابق مانتے ت

پايا تو کتاب مقدس کے دفاع کرتے ھوئے بعض دانشورں کی سخت مخالفت کی يھاں تک کہ بعض دينی مسائل کے مخالف 
ض بھت سے دانشوروں کو منجملہ دانشوروں کو پھانسی دے دی گئی اور بعض کو زنده آگ ميں جالديا گيا اسی طرح بع

  کو توبہ پر مجبور کيا جس کی بنا پر اس نے اپنے نظريات واپس لے لئے۔ “ گليلھ”

  ۔مغربی نسبی گرائی نظريہ کی ترويج (وتبليغ)کرنے والے مغرب پرست روشن خيال ۴
ان سے مختلف ھے اور دين کی قارئين کرام ! مغربی ممالک ميں پھلے يہ نظريہ پيش کيا کہ دين کی زبان؛ سائنس کی زب

زبان کسی بھی طرح کے حقائق پر مبنی نھيں ھے، بلکہ دين کی زبان قصہ کھانی اور افسانہ کی زبان ھے، ليکن مشرقی 
ممالک سے مغربی ممالک کے تعلقات اور علمی تبادلہ خياالت اور مغربی ممالک ميں اسٹوڈينٹ کا تعليم حاصل کرنے 

ے يہ نظريہ مشرقی ممالک ميں بھی آگيا مغرب پرست اور مغربی کلچر کے عاشق اور دلداده وغيره جيسے امور کی وجہ س
نيز مغربی ممالک ميں تعليم يافتہ اسٹوڈينٹ وغيره مغربی تمدن کے شيدائی بن گئے ، اور وھاں کی تعليم اور وھاں کی زبان 

تھيوری اور نظريہ کے حصول کو اپنے لئے سے آشنائی کو اپنے مھم افتخارات ميں شمار کرنے لگے، اور اس الحادی 
باعث سرفرازی سمجھنے لگے، نيز اس نظريہ کو کار گر اور بھترين تحفہ کے عنوان سے عالم اسالم ميں داخل کرديا، اور 
کھا کہ جس طرح مغربی ممالک ميں توريت اور انجيل کے ماننے والے اپنے دين کی زبان کو غير واقع نما زبان قرار ديتے 

اور اس کو صرف قصہ کھانی کی زبان مانتے ھيں جو کسی بھی طرح کے حقائق کو بيان نھيں کرتی، اسی طرح قرآن ھيں 
  کريم کی زبان بھی قصہ کھانی اور افسانہ کی زبان ھے جس ميں حقائق سے کوئی سرو کار نھيں ھے۔!! 

نائی نھيں رکھتے تھے لٰھذا انھوں نے اس عالم اسالم ميں بعض عربی ممالک جو اھل بيت عليھم السالم کی تعليم سے آش
تھيوری اور نظريہ کو قبول کرليا اور بعض عربی اھل قلم نے اس سلسلہ ميں کتابيں بھی لکہ ڈاليں اور اپنے دعوٰی کو ثابت 

 کا بھی ذکر کيا اور جب انھوں نے قرآن مجيد کی متشابہ آيات کو ديکھا جن کو“ مستندات قرآن”کرنے کے لئے شواھد يا 
سمجھنے سے قاصر رھے اور ان کے حقيقی معنی کو درک نہ کرسکے، اور ان کے ظاھری معنی کو علم اور سائنس سے 
ھم آھنگ نہ پايا تو توريت و انجيل کے ماننے والوں کی طرح اپنے دينی عقائد کی افسانوی تفسير و توضيح کرنے لگے، اور

(رمزی) تفسير کرنا شروع کردی تاکہ اپنے خيال ناقص ميں سائنس " Symbilecقرآن مجيد کی بھی افسانوی اور سمبليک "
کے نظريات کے، دينی عقائد اور دينی مسائل سے ٹکراؤ کا راه حل پيش کرسکيں تقريباً تيس سال سے خصوصاً ان آخری 

ردگی کی تاکہ مغربی چند سالوں ميں يورپ اور امريکہ ميں تعليم يافتہ لوگوں نے اس سلسلہ ميں بھت زياده فعاليت اور کار ک
تمدن کے اس نظريہ کو ھمارے معاشره ميں رواج ديں اور قرآن کی زبان کو قصہ کھانی اور افسانوی زبان کھہ ڈاال، اور 

  اپنے مقصد ميں کامياب ھونے کے لئے قرآن مجيد کی بعض رمزی اور سمبليک تفسير کے چند نمونہ پيش کئے: 

  حرافی نتيجہ ۔ ھابيل اور قابيل کے واقعہ سے ان۵
" نظريہ رکھنے والے ايک صاحب نے اپنی ايک تقرير ميں ھابيل و قابيل Marxistتيس سال پھلے انحرافی اور مارکسسٹ "

  " تفسير کی۔ Symbilecکے واقعہ سے سمبليک "
  جب کہ قرآن مجيد ميں اصل واقعہ اس طرح بيان ھوا ھے: 

بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن ٔاََحِدھَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمْن اآْلَخِر قَاَل اَلَْٔقتُلَنََّک قَاَل إِ ( َواْتُل َعلَْيھْم نَبَٔاَ اْبنَْی آَدَم بِالْ   )١نََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمْن اْلُمتَّقِيَن (َحقِّ ٕاِْذ قَرَّ
ونوں نے قربانی دی اور ايک کیاور اے پيغمبر ! آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑه کر سنائيے کہ جب د” 

قربانی قبول ھوگئی اور دوسرے کی نہ ھوئی تو اس نے کھا کہ ميں تجھے قتل کردوں گا تو دوسرے نے جواب ديا کہ ميرا 
  “ کيا قصور ھے خدا صرف صاحبان تقوٰی کے اعمال قبول کرتا ھے 

عليہ السالم کے دو بيٹے ھابيل و قابيل کو خدا کی اسالمی کتب ميں وارده شده روايات سے استفاده ھوتا ھے کہ جناب آدم 
بارگاه ميں قربانی کرنا تھی چنانچہ قابيل نے ايک گوسفند کی قربانی کی، اور جناب ھابيل نے ايک مقدار گيھوں راه خدا ميں 

، جس کے بنا پر ھديہ دئے، جناب ھابيل کی قربانی بارگاه رب العزت ميں قبول ھوگئی ليکن قابيل کی قربانی قبول نہ ھوئی
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قابيل کو جناب ھابيل سے حسد ھونے لگا يھاں تک کہ جناب ھابيل کو قتل کرديا؛ ليکن اپنے کئے پر پشيمان ھوا اس کے بعد 
اپنے بھائی کے جنازه کے بارے ميں فکر ھوئی کہ اس کو کيا کرے تو خداوندعالم نے ايک کّوے کو بھيجا جس نے قابيل کو

  يا۔ دفن کرنے کا طريقہ سکھاد
ٔاَْن ٔاَُکوَن ِمْثَل ھَذا اْلُغَراِب فَٔاَُواِرَی َسْوأَةَ ٔاَِخی ( فَبََعَث هللاُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِی ااْلَْٔرِض لِيُِريَہ َکْيَف يَُواِری َسْؤاَةَ ٔاَِخيہ قَاَل يَاَوْيلَتَا ٔاََعَجْزُت 

   )٢فَٔاَْصبََح ِمْن النَّاِدِميَن ) (
ا بھيجا جو زمين کو کھود رھا تھا کہ اسے دکھالئے کہ بھائی کی الش کو کس طرح چھپائے گا تو اس پھر خدا نے ايک کوّ ” 

نے کھا کہ افسوس ميں اس کّوے کے جيسا بھی نہ ھوسکا کہ اپنے بھائی کی الش کو زمين ميں چھپا ديتا اور اس طرح وه 
  “ نادمين اور پشيمان لوگوں ميں شامل ھوگيا ۔

و چھپانے کے لئے زمين ميں ايک گڑھا گھودا اور اپنی غذا وھاں چھپادی؛ جب خداوندعالم کے حکم کّوے نے اپنی غذا ک
سے کّوے نے زمين ميں اپنی غذا کو دفن کيا تو کيونکہ قابيل کو نھيں معلوم تھا کہ زمين ميں مرده کس طرح دفن کيا جاتا 

  کہ ليا۔ ھے، ليکن کّوے کے کام سے اپنے مرده بھائی کے دفن کا طريقہ سي
  وه مقرر اور مٔولف اس واقعہ کے بارے ميں اپنی سمبلک تفسير ميں کھتا ھے: 

اس واقعہ مينجناب ھابيل زحمت کش اورکاشتکاری کا ايک نمونہ ھے جو بھت زياده زحمت کے بعد بھت کم نتيجہ حاصل 
نا چيز ھديہ قبول کرليا اور قابيل  کرتا ھے اور چونکہ خداوندعالم اس طبقہ کا طرفدار ھے لٰھذا خداوندعالم نے اس کا

مالداری کا نمونہ ھے اور جب ايک مالدار نے گوسفند کی قربانی کی تو خدا نے اس کو قبول نھيں کيا ؛ کيونکہ خداوندعالم 
مالداری کا دشمن ھے چنانچہ اس مقرر نے اس واقعہ سے يہ نتيجہ نکاال کہ ھابيل وقابيل اور گندم اور گوسفند کی قربانی 

" (رمزی) پھلو رکھتا ھے، اور يہ واقعہ مزدور اور مالدار طبقوں Symbilecوئی حقيقت نھيں رکھتااور صرف سمبليک "ک
کے درميان اختالف اور جنگ و کشمکش کی حکايت کرتا ھے (ليکن يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ اس زمانہ ميں جناب 

کے عالوه کوئی تھا ھی نھيں کس طرح غريب، مزدور اور مالدار طبقہ کا آدم و حوا اور ان کے دونوں فرزند ھابيل و قابيل 
تصور کيا جاسکتا ھے، اور اس طرح کی طبقاتی تقسيم اس زمانہ کے لئے معنی نھيں رکھتی بھر حال مارکسسٹ 

"Marxist پائی ) " نظريہ کے رواج اور اس الحادی نظريہ کے طرفداروں کی وجہ سے يہ سمبليک تفسير قابل قبول قرار  
قارئين کرام ! مذکوره مقرر نے ھابيل وقابيل کے بارے ميں تو يہ سمبليک تفسير بيان کردی ليکن يہ نھيں بتايا کہ کّوا کس 
چيز کا نمونہ تھا؛ يھاں تک کہ اس کے ايک شاگرد نے اس کے بارے ميں ايک نظريہ پيش کيا کہ وه کاال کّوا مولويوں کا 

اور عزاداری کرتے ھيں جو منبر پر جاکر روزی کے سياه وسفيد کے بارے ميں بيان کرتے نمونہ تھا جو مجلس پڑھتے ھيں
ھيں اور مالداروں اور سرمايہ داروں کی حمايت کرتے ھيں اور مزه کی بات يہ ھے کہ اس سلسلہ ميں خداوندعالم ارشاد 

بَا قُْربَانًا )يعنی(اے رسول) اس واقعہ کی حقيت لوگوں کے لئے بيان کريں، فرماتا ھے : ( َواْتُل َعلَْيھْم نَبَٔاَ اْبنَْی آَدَم بِاْلَحقِّ ٕاِْذ  قَرَّ
گويا خداوندعالم يہ خبر دے رھاھے کہ ايک روز ايسا بھی آئے گا جب اس واقعہ کے سلسلہ ميں غلط بيانی سے کام ليا جائے

  گا، لٰھذا آپ پھلے ھی اس واقعہ کی حقيقت کو بيان فرماديں۔ 
د سالوں ميں بعض مغربی ممالک کے کلچر سے متاثر افراد قرآن مجيد سے اس طرح کی تفسير بيان کرتے جی ھاں، ان چن

ھيں اور آج کل دين اور قرآن کے بارے ميں اس طرح کی باتيں اپنے زوروں پر ھے اور ان کی تبليغ و ترويج ھو رھی ھے،
کھتے ھوئے نظر آتے ھيں کہ (نعوذ باللھ) قرآن کی  يھاں تک کہ بعض علماء بھی اس نظريہ سے متاثر ھوچکے ھيں اور يہ

زبان واقع نما نھيں ھے اور ايسا نھيں کہ قرآن مجيد کی آيات کے ذريعہ ھميں کسی حقيقت کے بارے ميں پتہ چلتا ھو ، 
ہ دعوٰی ھمارے پاس قرآنی آيات کی تفسير کے سلسلہ ميں قطعی، برھانی اور مسلم معيار نھيں ھيں تاکہ ان کی بنا پر ھم ي

کريں کہ قرآن مجيد کی فالں آيت سے يہ نتيجہ ھے اور دوسری تفسيريں باطل اور نادرست ھيں بلکہ ھر شخص اپنے ذھن 
اور علم کی بنا پر قرآن کے بارے ميں سمبليک تفسير بيان کرسکتا ھے، چاھے اس کی تفسير دوسری تفاسير سے بالکل 

  مخالف اور متضاد ھو۔!! 

  اقع نما نہ ھونا يا دين کی ايک مبھم تصوير ۔ دين کی زبان و۶
دينی مسائل اور قرآن کريم کی زبان کو غير واقع نما قرار دينے کے سلسلہ ميں وضاحت کے لئے عرض کرتے ھيں کہ 

" ميں بھت سی مختلف ھندسی اور مبھم چيزوں کی تصوير ھوتی ھيں جس کو ديکہ کر Museumماڈرن ھنری ميوزيم "
م نھيں ھوپاتا کہ يہ کس چيز کی تصوير ھے جس کی بنا پر مختلف احتماالت دئے جاتے ھيں اور ھر واضح طور پر معلو

شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے ان کی توضيح و تفسير کرتا ھے اور ان کو کسی خاص چيز کا سمبل (اشارھ) بتايا جاتا ھے 
طرح بعض نفسياتی  شايد ان کا مصور دوسروں کے مختلف نظريات کی طرف متوجہ بھی نہ ھو اسی
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"ميں ايک کاغذ پر تھوڑی روشنائی ڈال دی جاتی ھے اور اس کو پھيالکر بعض لوگوں سے سوال Laboratoryليباريٹری"
کيا جاتا ھے کہ يہ کس چيز کی شکل ھے؟ تو وه تھوڑی دير غور وفکر کے بعداپنے ذھن کے لحاظ سے کوئی شکل کھہ 

ورت کے بال ھيناور يہ اس کا ھاتہ ھے اور اپنے ذھنی خياالت کی بنا پر اس کو ديتے ھيں ، مثالً کھتے ھيں کہ يہ ايک ع
ايک عورت کی تصوير کھہ ڈالتے ھيں جبکہ اس کام کے کرنے والے نے کسی خاص تصوير کے لئے يہ کام نھيں کيا ھوتا 

ھر شخص اپنے ذھن کے اور ناھی اس کام کو منظم طريقہ سے کيا جاتا ھے بلکہ يونھی روشنائی ڈال دی جاتی ھے کہ 
  لحاظ سے اس کے بارے ميں فيصلہ کرے۔ 

چنانچہ يہ لوگ کھتے ھيں کہ قرآن کی زبان واقع نما نھيں ھے، بلکہ قرآن مجيد ميں بيان شده مسائل کا مقصد يہ ھوتا ھے کہ 
اصل ھر شخص اپنے لحاظ سے اس کو سمجھے، اور کسی شخص کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ قرآن مجيد سے اپنے ح

کرده نظريہ کو مطلق قرار دے، اور يہ کھے کہ ميری بيان کرده ھی تفسير قرآن ھی درست اور صحيح ھے اور دوسروں 
کی بيان کرده تفسيريں غلط ھيں جس طرح ايک مبھم تصوير کوديکہ کر کوئی يہ فيصلہ کرے کہ صرف ميرا ھی نظريہ 

لئے صحيح نھيں ھے، کيونکہ جس طرح وه اپنے ذاتی خياالت صحيح ھے اور دوسروں کا نظريہ غلط ھے؛ يہ کھنا اس کے 
اور تصورات کے ذريعہ کوئی خاص تفسير کرنے کا حق رکھتا ھے اسی طرح دوسرے بھی اپنے ذھن اور موقع محل کے 
لحاظ سے تفسير کرسکتے ھيں، جن ميں سے کسی ايک کو صحيح اور دوسری کو غلط قرار نھيں ديا جاسکتا کيونکہ اس 

چيزوں ميں صحيح اور غلط ھونا ثابت نھيں ھے، يہ نھيں کھا جاسکتا کہ فالں صاحب کا حاصل کرده نتيجہ صحيح  طرح کی
  ھے اور فالں صاحب کا نتيجہ غلط ھے! 

قارئين کرام! کيا قرآن مجيد بھی (نعوذ باللھ) ايک ماڈرن ميوزيم کی تصويروں کی طرح ھے کہ ھر شخص کو اس کی تفسير 
ليکن حقيقت يہ ھے کہ جو لوگ آسمانی کتابوں کے بارے ميں اس طرح کا نظريہ رکھتے ھيں غالباً وه کرنے کا حق ھے؟ 

لوگ خدا اور وحی پر عقيده نھيں رکھتے، اور اگر زبان سے مسلمان ھونے کا دعوٰی بھی کرتے ھيں، تو ان کا يہ مسلمان 
کا نظريہ رکھنے والے کتاب مقدس کی تفسير ھونے کا دعوٰی صرف دکھاوے کے لئے ھوتا ھے اس وقت اختالف قرائت 

کے بارے ميں کھتے ھيں: بالفرض اگر خدا بھی ھو، وحی بھی نازل ھوئی ھو اور انبياء نے وحی کو صحيح سمجھا ھو 
(اگرچہ ان باتوں ميں بھی شک ھے)، تو چونکہ انبياء بھی انسان ھيں اور انسانی درک و فھم رکھتے ھيں اور انسانی درک 

طی سے خالی نھينھے،لٰھذا بھت ممکن ھے کہ نبی نے خدا کی باتوں کو صحيح نہ سمجھا ھو اور اگر يہ بھی مان وفھم؛ غل
ليں کہ پيغمبر نے وحی کو حاصل کرنے ميں غلطی نھيں کی ھے، تو بھی قرآن مجيد کی يقينی تفسير بيان کرنے کے لئے 

فسير کو يقينی قرار ديں ا ور دوسری تفاسير کو غلط سمجھيں کوئی راستہ نھيں ھے، تاکہ اسی معيار کی بنا پر کسی ايک ت
لٰھذا قرآن مجيد سے کوئی بھی شخص اپنے لحاظ سے نتيجہ نکال سکتا ھے اور اپنے نظريہ اور نتيجہ کو صحيح و معتبر 

کی قرار دے سکتا ھے اور کسی دوسرے کو يہ حق نھيں ھے کہ اس کے حاصل کرده نظريہ کو رّد کرے ھم کتاب مقدس 
" ميں ايک مبھم Laboratoryتفسير کے بارے ميں بالکل انھيں افراد کی طرح ھيں جن کے سامنے نفسياتی ليباريٹری "

تصوير پيش کی جاتی ھے جس کے بارے ميں ھر شخص کو اپنا اپنا نظريہ دينا پڑتا ھے مثالً کوئی شخص کھتا ھے کہ يہ 
کھتا ھے کہ يہ رستم کی شکل ھے، اور اس سلسلہ ميں ھر ايک  شکل تو ميری معشوقہ کے بالوں کی طرح ھے اور کوئی

شخص کی نظر محترم ھے اور کسی دوسرے کو اعتراض کا حق نھيں ھے، اگرچہ يہ بھی ممکن ھے کہ اس مبھم تصوير 
کو سمجھنے ميں سب نے غلطی کی ھو اور کسی نے بھی صحيح نہ بتايا ھو بلکہ اس طرح سے کاغذ پر روشنائی ڈالنے 

  کا ھدف بھی صرف يھی ھو کہ ھر شخص اپنے لحاظ سے اس کے بارے ميں اپنا تصور بيان کرے!  والے

  ۔ قرآن مجيد کا شعراء کی زبان سے مقابلہ کرنا؛ بھت سے نتائج ھونے پر دليل ھے!! ٧
مثال يہ بھی دين کی زبان کے سلسلہ ميں معرفت کو نسبی قرار دينے والوں کے نظريہ کو بيان کرنے کے لئے ايک دوسری 

پيش کی جاسکتی ھے: جيسا کہ عرفانی اور عشقی اشعار سے مختلف نتائج نکالے جاسکتے ھيں خصوصاً حافظ کی 
ھوتا ھے اور ايک قديم زمانہ سے ديوان حافظ سے فال بھی “ ديوان حافظ”غزليات، جيسا کہ اکثر ايرانيوں کے گھر ميں 

سفر ميں ھوتا ھے اور وه اس کے بارے ميں باخبر ھونا چاھتا ھے تو وهنکالی جاتی ھے مثالً جب کسی شخص کا رشتہ دار 
ديوان حافظ کے ذريعہ فال نکالتا ھے اور سامنے نکلنے والے صفحہ پر موجود غزل کو پڑه کر يہ سمجھ ليتا ھے کہ اس کا 

ظ سے فال نکالتا ھے رشتہ دار خيريت سے ھے اور جلد ھی پلٹنے واال ھے اور اگر کوئی شخص مريض ھو اور ديوان حاف
تو وه بھی اسی غزل سے يہ نتيجہ نکالتا ھے کہ جلد ھی اس کو بيماری سے شفا ملنے والی ھے؛ ليکن يہ بھی ممکن ھے کہ 

اسی غزل سے ايک شخص پريشان کن نتيجہ نکالے جبکہ حافظ کی عارفانہ اور عاشقانہ غزليں اس طرح فال نکالنے کے 
غزليات سے بالکل يہ مقصد نھيں ھے کہ فالں مريض شفاياب ھوجائے گا يا فالں مسافر سفر لئے نھيں ھيں، اور حافظ کا ان 
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سے جلد لوٹ آئے گا، يا فالں شخص کی يہ آرزو پوری ھوجائے گی يا فالں صاحب کی يہ حاجت پوری نھيں ھوگی کيونکہ 
ذھن کے لحاظ سے مختلف نتيجے  حافظ نے عرفانی اور شاعری ماحول ميں شعر کھيں ھيں جبکہ فال نکالنے واال اپنے

  نکال رھا ھے جب کہ شاعر اور دوسروں کے نتيجہ سے ميلوں فاصلہ موجود ھے موالنا (شاعر) نے کيا خوب کھا: 
  

  ھر کس از ظن خود شد يار من 
  از درون من نجست اسرار من 

  
  کا پتہ نہ لگايا) (اپنے خيال ميں ھر شخص ھمارا دوست بن گيا ھے ليکن کسی نے ھمارے اندر کے اسرار 

کھتے ھيں کہ قرآن کريم بھی حافظ کی غزلوں کی طرح ھے جس سے ھر شخص مختلف نتيجہ نکال سکتا ھے بلکہ ايک 
دوسرے کے بالکل مخالف بھی، اور ھر کوئی شخص اپنے ذھن اور سابقہ علم کی بنا پر قرآن کريم کی آيات سے نتيجہ نکال 

  نھيں ھے کہ وه اپنے حاصل کرده نتيجہ اور قرائت کو مطلق قرار دے۔ سکتا ھے، اور کسی شخص کو بھی يہ حق 
يھاں پر پھونچنے کے بعد يہ دعوٰی کيا جاسکتا ھے يا کم سے کم يہ احتمال پايا جاتا ھے کہ اس نعره (کہ کسی کو يہ حق 

ين کی زبان کا مسئلہ حاصل نھيں ھے کہ وه دين سے حاصل کرده اپنے نظريہ کو مطلق قرار دے)؛ کی اصلی بنياد يھی د
" Symbilecھے کيونکہ اس نظريہ کی بنا پر دين کی زبان قصہ کھانی اور افسانہ کی زبان ھے، اور يہ زبان سمبليک "

(رمزی) اور غير واقع نما ھے، لٰھذا ھر شخص کو يہ حق حاصل ھے کہ وه اپنی ذھنيت کے لحاظ سے دينی مسائل کے 
بھی يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه صرف اپنی قرائت اور تفسير کو صحيح قرار  معنی و تفسير کرے، نيز کسی شخص کو

  دے اور دوسروں کے حاصل کرده نتائج کو باطل و بے بنياد! 
تو کيا واقعاً اس بے بنياد اور الحادی نظريہ کی نشر و اشاعت کے بعد جس ميں قرآن کريم کو ديوان حافظ کی طرح قرار ديا 

س وناکس اپنے ذھن کے لحاظ سے معنی وتفسير کرنے کا حق رکھتا ھے تو کيا اس صورت جاتا ھے اور جس سے ھر ک
ميں يہ قرآن کريم ؛ کتاب ھدايت باقی رھے گی؟ ! اور کيا قرآن کريم سے اس طرح کے پيش کرده نتائج کے بعد وھی کتاب 

ان خطرات ميں ڈالی اوراس راه ميں باقی رھے گی جس کے لئے پيغمبر اکرم (ص)، ائمہ معصومين عليھم السالم نے اپنی ج
کس قدر شھيد فدا ھوگئے؟ اگر ھر کس و ناکس قرآن مجيد کی تفسير کرسکتا ھو اور اپنے حاصل کرده نتيجہ کو حجت قرار 
دے سکتا ھو تو پھر آيات قرآن کی صحيح تفسير پر قرآن مجيد کيوں زور ديتا ھے اور تفسير بالرائے کرنے سے کيوں ڈراتا 

ين ميں بدعت گذاری کی کس قدر مذمت کی گئی ھے؟ اگر قرآن مجيد کی تفسير من پسند ھونے لگے اور دو بول ھے، نيز د
پڑھنے واال ھر شخص قرآن مجيد سے نتيجہ حاصل کرنے لگے، تو پھر ھمارے انقالب کا کيا فائده ؟کيوں ھم نے شاه کی 

مجھ کو قرآن اور دين کے مطابق سمجھتا تھا، يھاں تک کہ حکومت کو سرنگون کيا؟ کيونکہ شاه بھی اپنے کاموں اور اپنی س
وه تو يہ بھی کھتا تھا کہ جو کچھ ميں کھتا ھوں وه مالؤں کی بيان کرده باتوں سے زياده مناسب ھے!! اور يہ دعوٰی کرتا 

الناس کو ميرے  تھاکہ ميں مالؤں سے زياده قرآن کو سمجھتا ھوں، ميرے خالف بے وجہ تقريريں کی جاتی ھينبال وجہ عوام
  غالف ورغاليا جاتا ھے!! دين کے سلسلہ ميں شاه کی بھی ايک قرائت تھی کيوں اس کی قرائت کو باطل قرار ديا گيا! 

اگر کوئی شخص اسی نظريہ کی بنا پر يہ دعوٰی کرے کہ دين سے حاصل کرده ميرا نتيجہ يہ ھے کہ خداوندعالم وجود عينی
ان ھونا خدا کو ماننے ميں منحصر نھيں ھے، تو کسی کو اعتراض کا حق نھيں ھے؛ چونکہ اور واقعی نھيں رکھتا اور مسلم

اس نے اپنے درک و فھم کو بيان کيا ھے اور دين سے اس طرح کا نتيجہ حاصل کيا جاسکتا ھے، جيسا کہ حافظ کے اشعار 
  ھيں: ميں بھی مختلف معنی اور تفسير کرنے کی گنجائش پائی جاتی ھے مثالً حافظ کھتے 

  
  اگر غم لشکر انگيزد کہ خون عاشقان ريزد 
  من و ساقی بہ ھم سازيم وبنيادش بر اندازيم 

  
(اگر لشکر ميں طالطم پيدا ھوجائے تو عاشقوں کا خون بھی بھاديا جاتا ھے، ھم اور ساقی آپس ميں پيار و محبت سے رھيں 

  تو پھر اس کی بنياد کو گراسکتے ھيں۔ ) 
کر ھر شخص اپنی ذھنيت کے لحاظ سے نتيجہ نکال سکتا ھے کہ اس کی بيماری کو شفا ھوجائے  چنانچہ اس شعر کو پڑه

مئے ” گی، يا اس کی حاجت پوری ھوجائے گی، اور اپنے حاصل شده نتيجہ کے لئے مثال کے طور پر يہ کھا جاتا ھے کہ 
يہ ھے کہ يعنی مرض کو جڑ سے ختم  سے مراد“ بنيادش بر اندازيم”سے مراد ؛ مريض اور ڈاکٹر ھے، اور “ اور ساقی

کرديا جائے گا ليکن کوئی دوسرا شخص اسی ديوان حافظ سے فال نکالے اور يھی شعر نکلے تو وه اس سے بالکل مخالف 
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  نتيجہ نکال سکتا ھے۔ 
عالم کے اثباتاگر قرآن مجيد ميں ايسے نتائج کی گنجائش پائی جاتی ھو کہ مثالً خدا کا کوئی وجود ھی نھيں ھے، اور خداوند

کرنے کے لئے کوئی دليل بھی نہ ھو، تو پھر اسالم ميں کيا باقی بچے گا؟ اگر ھر کس و ناکس قرآن مجيد سے مستقل طور 
پر ايک نتيجہ نکالنے کا حقدار ھو اور تمام لوگوں کے حاصل کئے ھوئے نتائج کا احترام کيا جائے تو پھر دين اسالم سے 

غيرت مندی کامظاھره اور اسالمی اقدار کے مقابلہ ميں حساسيت دکھانا؛ بے معنی اور بے  دفاع، اور دين کے سلسلہ ميں
"کی رعايت کرتے ھوئے دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا چاھئے اور Toleranecھوده ھوگا سب کو ٹولرانس "

کرے ، اور اگر اس کا  دوسروں کے نظريات پر اعتراض نھيں کرنا چاھئے ھر شخص اپنے لحاظ سے دينی مسائل پر عمل
يہ نظريہ ھے کہ واقعاً خداوندعالم واحد او ريکتا ھے تو اس کو اپنے وظيفہ کے مطابق عمل کرنا چاھئے، ليکن اگر کسی 

نے يہ نتيجہ نکاال ھے کہ ھزاروں خدا موجود ھيں تو اس کا وظيفہ اسی لحاظ سے ھوگا؛ اور جب ھر شخص کی اپنی سمجھ 
وئی اختالف نھيں ھونا چاھئے اور سب پيار ومحبت کے ساتھ بھترين زندگی بسر کريں، اور حجت ھے تو کسی طرح کا ک

  کوئی بھی ايک دوسرے کے نظريات کے مقابلہ منفی اعتراض نہ کرے۔ 
" زبان قرار ديا گيا ھے، جس ميں ھر شخص کو يہ Symbilecبھر حال، يہ نظريہ جس ميں دين کی زبان کو سمبليک "

اپنے ذھن کے لحاظ سے دينی راز اور مخفی باتوں کے من پسند معنی کرے ، اسی بنياد پر کھنے والے اختيار ھے کہ وه 
کھتے ھيں کہ دينی معرفت اور شناخت نسبی اور سيال (رواں دواں) ھے اور کسی کو اپنے نظريہ کو مطلق قرار دينے کا 

باطل اور بے بنياد ھے اور اس طرح کا نظريہ حق نھيں ھے بے شک اس طرح کا فاسد نظريہ دين اور قرآن کی نظر ميں 
دين سے کسی بھی ھم آھنگ نھيں ھے ھم عقلی دالئل سے يہ بات ثابت کرتے ھيں کہ خداوندعالم کی حکمت اور اس کا لطف
اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ وه اپنے بندوں کو ايک مقصد اور ايک راه حق و مطلق کی طرف ھدايت کرے، جس کے لئے 

الم نے قرآن مجيد نازل کيا جس مينھر انسان کے لئے حجت اور موعظہ ھے اور جو نوع بشريت کی روحی و خداوندع
نفسياتی بيماريوں کا عالج کرتا ھے جب کہ پيامبر اکرم (ص) اور ائمہ عليھم السالم کے مکتب سے تعليم حاصل کرنے 

بھی پيغمبر اور اھل بيت عليھم السالم کی تفسير ھے  والوں کے نزديک قرآن مجيد کی ايک ھی قرائت اور تفسير ھے اور وه
اور صرف انھيں حضرات کی رائے اور نظريہ صحيح اور بر حق ھے جو معرفت کے آب زالل کا سر چشمہ ھيں، دين کی 

“ مارٹن”يہ قرائت دوسری مختلف قرائتوں سے سازگار نھيں ھے، اور ان کو باطل قرار ديتی ھے اگر چہ عالم اسالم ميں 
پيدا ھوجائيں اور ايک نيا دين ايجاد کرليں جس کی بنا پر مختلف اور مخالف قرائتيں پيدا ھونے لگيناور معرفت “ لوٹری”ر او

کے نسبی قرار دينے کی وجہ سے تمام قرائتوں کو صحيح قرار ديا جانے لگے، ليکن ائمہ عليھم السالم سے نقل شده بے 
قرائت ھم تک پھونچی ھے اور لوگوں کو تفسير بالرائے سے سخت منع کيا شمار روايات کے ذريعہ قرآن مجيد کی صحيح 

  گيا ھے۔ 
اولياء هللا نے اس بات پر زور ديا ھے کہ عوام الناس کو يہ حق نھيں ھے کہ وه اپنے طرف سے دين ميں کچھ چيزوں کو 

ا جائے اور اھل بيت عليھم السالم کی شامل کرديں اور اگر کسی مقام پر غير واضح متشابہ بيان ھو ،تو اس موقع پر توقف کي
موجيں مارتے ھوئے دريائے معرفت سے اس کی تفسير حاصل کريں، اور خدا اور اسالم کی طرف اسی چيز کی نسبت ديں 

  جو خود خداوندعالم، قرآنی آيات اور پيغمبر اکرم و ائمہ معصومين عليھم السالم کے فرمان ميں موجود ھو۔ 

  ۔ ھر منو ٹک فلسفہ ميں قرائت کی کثرت اور معرفت کا سيالب ٨
" (تحرير Hermeneuticsتعدد قرائت اور اپنی نظريہ کو مطلق قرار نہ دينے کے نعره کی ايک دليل ؛ علم ھر منوٹيک "

يق کے کے معنی اور تفسير کرنا) ھے؛يہ علم آج کل معرفت اور شناخت کے بارے ميں ايک عظيم شعبہ ھے جس کی تحق
سلسلہ ميں دنيا بھر ميں بھت سے افراد مشغول ھيں اس علم کی پيدائش بھی مغربی ممالک ميں ھوئی ھے، پھلے يہ ھر 

" عيسائيت کے علم کالم اور حکمت (فلسفھ) کے کام ميں آتا تھا جس کا موضوع کتاب مقدس (عھدHermeneuticsمنوٹيک"
رنا تھا ليکن اس کے بعد اس ميں وسعت ديدی گئی اور اس کوانسانی عتيق اور عھد جديد)کی حقائق کی معنی وتفسير ک

کردار، رفتار و گفتار و آثارکی اھميت کے معنی و تفسير کے سلسلہ ميں ايک فن اورمھارت سمجھا جانے لگا اور اس آخری 
ور يہ انسانی علوممعنی کی وجہ سے علم ھرمنوٹيک کو خدا شناسی (الھيات) سے نکال کر فلسفہ سے مخصوص کرديا گيا، ا

  کے مطالعات يا علوم انسانی کے لئے خاص روشوں ميں استعمال ھونے لگا۔ 
اس علم ميں بيان ھونے والی تھيوری اور نظريات ميں سے ايک يہ بھی ھے کہ ھمارے استعمال کرده الفاظ دوسروں تک 

س معنی اور حقائق کی طرف منتقل نھيں مافی الضمير منتقل کرنے سے قاصر ھيں، ھمارے يہ الفاظ کسی بھی صورت ميں ا
کرتے جن کو مٔولف نے بيان کئے ھيں پس جس وقت کوئی شخص دوسروں سے گفتگو کرتے وقت الفاظ کا استعمال کرتا 
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ھے تو سننے واال؛ کھنے والے کے اصلی مقصد تک نھيں پھنچ سکتا مثال کے طور پر ھر انسان کی باطنی احساسات ھوتے
، غصہ، نفرت اور تعجب تو اگر کوئی شخص کوئی تعجب آور چيز ديکھتا ھے اگر وه اپنے تعجب ھيں جيسے محبت، عشق

کے احساس کو دوسرے سے بيان کرنا چاھے، تو سننے واال صرف يہ بات سمجھتا ھے کہ اس کو تعجب ھوا ھے ، ليکن 
، در حقيقت الفاظ کے ذريعہ صرف کسی بھی صورت ميں استعمال ھونے والے الفاظ کے اندر حقيقت تعجب کاپتہ نھيں چلتا

ايک احساس کی خبر دی جاتی ھے ليکن اس احساس کی ماھيت اور کيفيت منتقل نھيں ھوتی مثال کے طور پر اگر آپ کسی 
سے کھيں کہ ميں فالں چيز کا عاشق ھو، تو آپ کا مخاطب آپ کے اندر احساس کو نھيں سمجھ سکتا وه آپ کے بعض 

  زه لگاسکتا ھے ليکن تفصيلی طور پر اس کی شناخت اور اندرونی احساس کو نھيں سمجھ پاتا۔ حاالت سے ايک طرح کا اندا

  ۔ الفاظ کے ذريعہ مختلف حقائق کو سمجھا جاسکتا ھے ٩
جيسا کہ اس بات کی طرف اشاره ھوچکا ھے کہ ان لوگوں کے دعووں ميں ايک دعوٰی يہ ھے کہ کسی مٔولف يا مقرر کے 

کرنے اور ما فی الضمير کو منتقل کرنے سے قاصر ھيں ، اور الفاظ کامافی الضمير کے منتقل کرنے الفاظ مقصد کو بيان 
ميں نا کافی ھونا ھرمنوٹيک کی بحث کا ايک حصہ ھے نيز دينی تحريروں ميں بھی اس سے کام ليا جاتا ھے گذشتہ 

م و مذاھب کا تاريخی مطالعہ کريں اور ھر اعتراض کا جواب يہ ھے کہ اگر ھم گذشتہ چند ھزار سال پھلے کی مختلف اقوا
دين و مذھب اور مسلک کے ماننے والوں کی ادبيات پر سرسری نظر دوڑائيں تو ھميں معلوم ھوجائے گا کہ تمام ھی اقوام 

کی بنياد پر ھے اور اس نکتہ سے پتہ يہ چلتا ھے کہ عشق ايک ايسی حالت ھے“ عشق”اور مذاھب کی رونق بخش تعليمات 
احساس تمام انسانوں کے يھاں پايا جاتا ھے، جو سب کے لئے قابل فھم ھے اب اگر کوئی جاپانی، چينی، ايرانی يا  جس کا

عرب باشنده اپنے عشق کے بارے ميں خبر دے تو پھر يہ دعوٰی کيسے کيا جاسکتا ھے کہ ھم اس کے احساس کو درک 
ن يا شيرين اور فرھاد کی داستاِن عشق ھمارے لئے قابل فھم نھيں کرسکتے؟ کيونکر يہ دعوٰی کيا جاسکتاھے کہ ليال مجنو

نھيں ھے اور ھم ان داستانوں ميں عشق کو صحيح طريقہ سے سمجھ نھيں سکتے؛ اور يہ بھانہ کريں کہ الفاظ کے ذريعہ 
ل فھم نہ ھواحساسات منتقل نھيں ھوتے ھيں، اگر عشق جيسی حالت اور احساس تمام کھنے والوں يا سننے والوں کے لئے قاب

تو پھر ھر قوم و ملت ميں عشق کے سلسلے ميں اس قدر نظم ونثر کيوں موجود ھے، اور عشق کے بارے ميں اس زبان کی 
  ادبيات کيوں بھری ھوئی ھے؟ 

ھم بھی اس بات کو قبول کرتے ھيں کہ انسان اپنی اندرونی احساسات کو کما حقہ (ھو بھو) دوسروں کی طرف منتقل نھيں 
ليکن قرائن و شواھد اور دوسری چيز کو ديکہ کر دوسروں کے احساسات کو سمجھا جاسکتا ھے (مثالً) ھم اپنے کرسکتا، 

اندر موجود احساس خوف کو دوسرے کی طرف منتقل نھيں کرسکتے جس سے ھمارے احساس کو سمجھ سکے؛ ليکن 
ے اندر پايا جاتا ھے، لٰھذا دوسرے افراد بھیچونکہ خوف اور ڈر کا احساس ايک ايسی چيز ھے جو تقريباً کم و بيش سبھی ک

ھمارے اندر موجود خوف کا احساس کرسکتے ھيں ليکن اگر کسی کے يھاں ھماری طرح کا احساس نہ پايا جاتا ھو تو وه 
قرائن اور شواھد کے ذريعہ بھی ھمارے احساس کا پتہ نھيں چال سکتا مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر عشق و محبت کا 

اس نہ پايا جاتا ھو ، تو پھر وه عشقی داستان سے لطف اندوز نھيں ھوسکتا، ليکن يہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ ايسے احس
شخص کو انسان بھی مشکل سے کھا جائے گا کيونکہ ھر شخص ميں تھوڑا بھت محبت کا احساس پايا جانا ضروری ھے، 

بر دے اور وه يہ بھی جانتا ھے کہ اس حالت ميں شدت اور اب اگر کوئی شخص اپنے اس اندرونی احساس کے بارے ميں خ
زيادتی کا امکان پايا جاتا ھے، تو اس کو يہ معلوم ھوجائے گا کہ جب يہ حالت اپنی سر حّد کمال اور بھت زياده شدت تک 

منتقل نھيں کھا جاتا ھے پس ايسا نھيں ھے کہ ھم اپنے اندرونی احساسات کو دوسروں تک “ عشق”پھنچتی ھے تو اسی کو 
  کرسکتے، جس کے نتيجہ ميں ھمارے استعمال کرده الفاظ اپنی دلی حالت کی ترجمانی کرنے کے ناکافی اور قاصر ھوں۔ 

  ۔ قرآن کريم سے مطلق اور واقعی معرفت کا حاصل کرنا ممکن ھے ١٠
ائق (جوھر حقائق) اور ماورای جی ھاں، ھم بھی يہ بات مانتے ھيں کہ عام طريقوں اور معمولی شناخت کے ذريعہ ُکنہ حق

طبيعت مثالً فرشتہ کے ماھيت اور حقيقت کے بارے ميں آگاھی حاصل نھيں کی جاسکتی، اور ان کے بارے ميں مکمل طور 
پر شناخت حاصل نھيں ھوسکتی، ان کے بارے ميں ھونے والی گفتگو متشابہ اور ذو معنی ھيں، اسی وجہ سے بعض آيات 

ودات کے بارے ميں بيان شده مطالب متشابہ ھيں ان حقائق کی پھچان کے لئے مخصوص قرآن ميں اس طرح کی موج
راستے موجود ھيں جو عام انسان کو معلوم نھيں ھيں اور صرف وھی حضرات ان طريقوں کو جانتے ھيں جنھوں نے مدتوں

موجودات کو درک کيا ھے  تھذيب نفس اور اخالقی و عرفانی سير و سلوک کا راستہ طے کيا ھے،جس کی بنا پر ان بعض
ليکن قرآن مجيد کی بعض باتوں کو نہ سمجھنا دليل نھيں ھے کہ ھم يہ کھہ ديں کہ جو کچھ بھی قرآن مجيد ميں بيان ھوا ھے 
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وه سب اسی طرح ھے، ھم اس کو نھيں سمجھ سکتے، اور ھمارے لئے قابل فھم نھيں ھے، نيز الفاظ کے ذريعہ ھميں حقائق 
اور ھر انسان اپنے ذھن کے لحاظ سے ان الفاظ کے معنی و تفسير کرسکتا ھے اگرچہ يھی ماوراء طبيعت  کا پتہ نھيں چلتا،

حقائق( جيسے ملک و فرشتہ )؛ کے بارے ميں مکمل معرفت حاصل نھيں ھوسکتی، اور ايک عام انسان ان کی شناخت اور 
ر خصوصيات کا ذکر قرآن مجيد ميں ھوا ھے ھم اور حقيقت سے باخبر نھيں ھوسکتا، ليکن ان کے بارے ميں جن صفات او

  ان کے ذريعہ کافی حد تک ان کی معرفت حاصل کرسکتے ھيں۔ 
دين اور قرآن کی زبان کو افسانوی زبان قرار دينے والوں کی ايک دليل يہ ھے کہ قرآن مجيد اور ديگر آسمانی کتابوں ميں 

  منجملہ يہ مثال قرآن مجيد مينذکر ھوئی ھے: استعارات، کنايات، تشبيھات اور تمثيالت ذکر ھوئی ھے، 
ٍة ٔاَنَکاثًا )(    )٣( َوالَتَُکونُوا َکالَّتِی نَقََضْت َغْزلَھا ِمْن بَْعِد قُوَّ

اور خبر دار ! اس عورت کے مانند نہ ھوجاؤ جس نے اپنے دھاگہ کو مضبوط کاتنے کے بعد بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ” 
  “ ڈاال 

  مثال بيان ھوئی ھے اور شايد اس طرح کی کوئی بُڑھيا کا وجود ھی نہ ھو۔  اگرچہ قرآن مجيد ميں يہ
  اسی طرح گدھے کے بارے ميں ايک مثال قرآن مجيد ميں يہ ذکر ھوئی ھے: 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوھا َکَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل ٔاَْسفَاًرا ) (    )۴( َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ
ں کی مثال جن پر توريت کا بار رکھا گيا اور وه اسے اٹھا نہ سکے اس گدھے کی مثال ھے جو کتابوں کا بوجہ ان لوگو” 

  “ اٹھائے ھوئے ھو 
کھنے والے کھتے ھيں کہ جب اس طرح کی افسانوی مثاليں قرآن مجيد ميں بيان ھوئی ھيں تو پھر قرآن مجيد ميں بيان شده 

  حی اور جنت و دوزخ کس طرح افسانوی نہ ھوں گی! دوسری باتيں منجملہ خدا، قيامت، و
قارئين کرام ! اس طرح بے بنياد اور بے ھوده نيز الحادی باتيں مقاالت کی صورت ميں پورے ملک کی يونيورسٹيوں کے 

ھاں اسٹوڈينٹس تک پھنچائی جارھی ھيں، تاکہ ان کو يہ بات تلقين کی جائے کہ پورے کا پورا قرآن افسانہ اور کھانی ھے ي
تک يہ گستاخی اس قدر بڑھتی جارھی ھے کہ ايک اسٹوڈينٹ نے اپنے مقالہ مينقرآن مجيد ميں بيان شده حضرت يوسف عليہ 

" نتيجہ حاصل کيا اور ايک خيالی داستان کے عنوان سے لکھا، اور اس Romantiqueالسالم کے واقعہ سے رومانٹيک "
اعتراض و اشکال کئے، اور جب حضرت يوسف کی اس رومانٹيک کے بعد اس پر ادبی تنقيد کی اور اس پر بھت سے 

داستان کو استاد کی موجودگی ميں سب کے سامنے پڑھا، تو اس داستان کو سننے کے بعد استاد نے بھی بھت سے 
ر يہ اعتراضات کئے، جس کے بعد يہ نتيجہ نکاال گيا کہ داستان يوسف کا لکھنے واال کوئی ماھر اديب نھيں تھا جس کی بنا پ

  داستان صحيح طريقہ پر نھيں لکھی گئی ھے!! 

  ۔ قرآن کی زبان کو واقع نما نہ ھونے پر نسبی نظريہ رکھنے والوں کی بے بنياد دليل ١١
کے زير سايہ اور يونيورسٹيوں و ديگر مراکز ميں آزاد سياسی ماحول، اسی طرح “ آزادٔی بيان”افسوس کہ جرائد کی 

ر سرکاری تعليمی نظام کی کمزوری، نيز انقالب کے بعد سے تعليم و تربيت کے عھده ھمارے ملک کے سرکاری و غي
داروں کی بے توجھی خصوصاً يونيورسٹی کا موجوده ماحول ميں ؛ اسالمی اقدار کے خالف وسيع پيمانہ پر زھريلی تبليغات 

يونيورسٹی طلباء کا سوال يہ ھے  اور پروپيگنڈے ھورھے ھيں، اور نوبت يھاں تک پھنچ گئی ھے کہ عصِر حاضر مينبعض
کہ جب قرآن مجيد ميں داستان، افسانہ اور استعارات و کنايات بيان ھوئے ھيں اور ان کے حقيقی معنی مراد نھيں ھيں اور ان 
کی جگہ مجازی معنی مراد لئے جاتے ھيں، تو پھر قرآن مجيد کے دوسرے مطالب بھی اسی طرح کے ھونے چاھئيں؟ شايد 

  ور قيامت جيسے الفاظ سے بھی مجازی اور غير حقيقی معنی مراد ھوں؟ خدا، وحی ا
" کے ذريعہ Hermeneuticsجی ھاں، يہ سب معرفت کے نسبی ھونے، زبان دين کے سمبلک ھونے اور ھر منوٹيک "

 دينی تحرير کے معنی و تفسير کرنے کا نتيجہ ھے جس کے ذريعہ ھمارے عظيم الشان اعتقادت اور اصول کو نقصان
پھنچاياجارھاھے جو ھميشہ ھماری ثقافت اور معاشره کے لئے باعث عزت ھے اور ھمارے گذشتہ اور حال کے افتخارات 

  انھيں اسالمی اعتقادات کی وجہ سے ھيناور تمام انبياء اور اولياء هللا کی امانت کی حفاظت کرنا ھماری ذمہ داری ھے۔ 
نے والے کھتے ھيں کہ کسی شخص کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ اپنے يہ نسبيت گرائی اور شکاکيت کا نتيجہ ھے کہ کھ

نظريہ کو مطلق قرار دے، اور دين سے حاصل شده مختلف نتائج کو قابل احترام سمجھا جائے کيونکہ قرآن کی زبان واقع نما 
ارا کھنا تو يہ اور حقيقی نھيں ھے بلکہ سمبلک ھے، ھر شخص قرآنی آيات سے مستقل طور پر نتيجہ نکال سکتا ھے ھم

ھے کہ يہ لوگ قرآن مجيد ميں مثالوں، استعاروں اور داستانوں کو بھانہ بنا کر يہ دعوٰی کرتے ھيں کہ قرآن کريم اصولی 
طور پر حقائق اور واقعيت کو بيان کرنا نھيں چاھتا بلکہ صرف داستانوں ، افسانوں اور کنايات و استعارات کی گفتگو کو بيان
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يھاں پر يہ سوال کرتے ھيں کہ اگر کسی کتاب يا مقالہ يا نظم ميں کوئی مثال ذکر ھوئی ھو تو کيا اس کو  کرنا چاھتا ھے ھم
شعر اور َمثَل کی کتاب کا نام ديا جائے گا؟ اگر کوئی مقرر اپنی تقرير کے دوران کوئی لطيفہ يا کوئی طنز بيان کرے تو کيا 

اسکتا ھے ؟ اگر کوئی شخص کسی موقع پر اپنی گفتگو ميں مثال، شعر، اس کی تمام باتوں کو مسخره اور طنز آميز کھا ج
استعاره، تشبيہ، کنايہ اور مجاز جيسی چيزوں کا استعمال کرتا ھے تو اس کے معنی يہ نھيں ھے کہ اس کی تمام گفتگو شعر 

ميں پھر کسی بھی قلمکار  اور افسانہ ھے جس ميں کچھ استعارات، کنايات ، تشبيھات اور مثاليں بيان ھوئی ھيں اس صورت
کو يہ حق نھيں ھے کہ وه اپنی کتابوں ميں مثال ، شعر يا طنز کا استعمال کرے، ورنہ تو اس کی کتاب شعر اور طنز کی 
 آَدَمکتاب کھالئے گی اگر خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں َمثَل ذکر کی ھے تو کيا خداوندعالم کے اس قول ( َواْتُل َعلَْيھْم نَبَٔاَ اْبنَیْ 

کو ايک افسانہ اور َمثَل قرار ديا جاسکتا ھے؟ اورکيا خداوندعالم کے اس فرمان ( َوبِاْلَحقِّ أَنَزْلنَاه َوبِاْلَحقِّ نََزَل ) ) ۵بِاْلَحّق ) (
  کو شعر اور افسانہ قرار ديں سکتے ھيں؟!۔ )۶(

کے اعتبار پر ايک دليل يہ ذکر کرتے ھيں " نظريہ اور عبارت و تحرير کی تفسير Hermeneuticsيہ لوگ ھر منوٹيک "
کہ مسلمانوں کے يھاں ھميشہ تفسير اور تاويالت ھوتی رھی ھيں اور علماء و عرفاء نے تاويل اور تفسير کے بارے ميں 

بھت سی کتابيں بھی لکھی ھيں؛ جن سے معلوم ھوتا ھے کہ قرآن مجيد کی مختلف تفاسير اور مختلف تاويالت ھوسکتی ھيں 
عرفاء اور علماء نے قرآن مجيد کی تاويالت اور تفاسير ذکر کی ھيں اسی طرح ھميں بھی قرآن مجيد کی جديد  جس طرح

تفسير کرنے کا حق حاصل ھے، اگرچہ ھماری بيان کرده تفسير علماء کی تفسير سے بالکل مخالف ھو جيسا کہ بعض 
مختلف ھے، لٰھذا قرآن مجيد ميں مختلف تفاسير کا ھونا  روايات ميں قرآن مجيد کی تفسير؛ قرآن کے ظاھری الفاظ سے بالکل

اس بات کی دليل ھے کہ قرآن مجيد کی مختلف تفاسير اور تاويالت کی جاسکتی ھيں؛ لٰھذا ھم بھی يہ کام کرسکتے ھيں اور 
ن سب کو چونکہ ان کے درميان فرق نھينکيا جاسکتا کہ ان ميں سے کون سے تفسير صحيح ھے اور کون سی غلط؛ لٰھذا ا

  معتبر ماننا چاھئے! 
قارئين کرام ! يہ بات صحيح ھے کہ قرآن مجيد ميں متشابہ آيات پائی جاتی ھيں جس کی تفسير آيات محکمات کے لحاظ سے 
ھونا چاھئے، اور روايات ميں بھی بيان ھوا ھے کہ قرآن مجيد ميں بھت سارے باطن اور مختلف پرده ھيں، ليکن قرآن مجيد 

يت ميں يہ بيان نھيں ھوا کہ ظاھر آيات اور کلمات و الفاظ حجيت نھيں ھيں، اور ھم پر حقائق کو آشکار نھيں کی کسی بھی آ
  ھوتے۔ 

قارئين کرام ! آيات کے ظاھری اعتبار کے عالوه قرآن مجيد ميں اور بھی مزيد دقيق اور گھرے مطالب موجود ھيں جن کو 
وئی يہ دعوٰی کرے کہ اصالً قرآنی ظواھر معتبر نھيں ھيں، اور صرف ان بطون اور تاويل آيات کھا جاتا ھے، اور اگر ک

سے حاصل کرده ھمارا نتيجہ معتبر ھے اور وه بھی وه تاويالت جو تاويل کرنے والے کے ذھن کے مطابق اور اس کے 
يہ کھا جاتا ھے  ذھن کی پيداوار ھوں اس طرح دينی سلسلہ ميں مختلف اور متضاد قرائت پيش کی ھو رھی ھيں اور ھم سے

  کہ ان سب کو قابل احترام مانيں!! 

  ۔ تحريف دين کے سلسلہ ميں حضرت علی عليہ السالم کا اظھار افسوس ١٢
قارئين کرام ! ھم اپنی گفتگو کے آخر ميں الزم اور ضروری سمجھتے ھينکہ حضرت امير المومنين علی عليہ السالم کے ان 

ميں آپ نے رسول اکرم (ص) کی وفات کے بعد پيدا ھونے والے دينی انحرافات  نورانی کلمات کی طرف اشاره کريں جس
اور شبھات کو بيان کيا ھے اورجن کی بنا پر افسوس ناک اور بُرے نتائج بر آمد ھوئے ھيں جيسا کہ ھم سب جانتے ھيں کہ 

د قائم ھوئی ھے، اس وقت سال کے بع/ ٢۵حضرت امير المومنين عليہ السالم کی حکومت رسول اکرم (ص) کی وفات کے 
تک وه اصحاب رسول موجود تھے جنھوں نے خود رسول اکرم (ص) کی زبان مبارک سے آيات قرآن کی تفسير اور شان 

نزول کو سنا تھا اور پيغمبر اکرم (ص) پر نازل ھونے والی آيات کے موقع کو اپنی آنکھوں سے ديکھا تھا؛ کيونکہ اس وقت 
نھيں گذرا تھا ليکن وه منافقين اور دشمنان اسالم موجود تھے جو اھل بيت عليھم السالم کے بے  قرآن کے نزول کو زياده وقت

انتھا دريائے معرفت سے بے بھره تھے، اور جاه وحشم کے دلداده اور ھوا پرست دين ميں شبھات اور تحريفات ايجاد 
يہ ھوا کہ مسلمانوں کے درميان برادر ُکشی  کررھے تھے جس کی وجہ سے اسالم ميں انحرافات پيدا ھوگئے، جس کا نتيجہ

  ھونے لگی چنانچہ اس موقع پر حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: 
عْ ”  ْيِغ َو ااْلِٕ ْساٰلِم َعٰلی َما َدَخَل فِْيہ ِمَن الزَّ ْبھِة َوالتَّ َو ٰلِکنَّا ٕاِنََّما ٔاَْصبَْحنَا نُقَاتُِل ٕاِْخَوانَنَا فِی اإلِ    )٧“ (اِوْيِل ِوَجاِج َوالشُّ

( مگر اب ھم کو ان لوگوں سے جو اسالم کی ُرو سے ھمارے بھائی کھالتے ھيں ان سے جنگ کرناپڑ گئی ھے، چونکہ (ان 
  کی وجہ سے) اس ميں گمراھی، کجی، شبھات اور غلط سلط تاويالت داخل ھوگئے ھيں ) 

يان کئے جاتے ھيں اور منظم طور پر بيان يھی وه شبھات اور اعتراضات ھيں جو عصر حاضر ميں علمی طريقہ سے ب
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ھوتے ھيں، حضرت علی عليہ السالم کے زمانہ ميں انھيں اعتراضات کی وجہ سے مسلمانوں ميں مقابلہ بازی شروع ھوگئی 
، اور اسی طرح کے شبھات اور اعتراضات کو قبول کرتے ھوئے جنگ جمل اور جنگ نھروان ميں حقيقی مفسر قرآن 

  سالم کے مقابلہ ميں آگئے جس کی بنا پر بھت سے لوگ قتل کردئے گئے۔ حضرت علی عليہ ال
  حضرت علی عليہ السالم خداوندعالم کی بارگاه ميں عوام الناس کی جھالت کی شکايت کرتے ھوئے فرماتے ھيں: 

ْيھْم ِسْلَعةٌ ٔاَْبَوُر ِمِن اْلِکتَاِب ٕاَِذا تُلَِی َحقَّ تِاٰلَوتِہ، َواٰل ُسْلَعةٌ ٔاَْنفَُق ٕاِلَی ّهللاٰ اَشُکوا ِمْن َمْعَشٍر يُِعْيُشْوَن ُجھااًل َو يَُمْوتُْوَن َضاٰلاًل، لَْيَس فِ ” 
َف َعْن َمَواِضِعہ َو اٰل ِعْنَدھْم ٔاَْنَکُر ِمَن اْلَمْعُرْوِف وَ     )٨( “اٰل ٔاَْعَرُف ِمَن اْلُمْنَکِر بَْيعاً َواٰل ٔاَْغلٰی ثََمناً ِمَن اْلِکتَاِب ٕاَِذا ُحرِّ

( هللا ھی سے شکوه ھے ان لوگونکا جو جھالت ميں جيتے ھيں اور گمراھی ميں مرجاتے ھيں، ان ميں قرآن سے زياده کو ئی
بے قيمت چيز نھيں ھے، جب کہ اسے اس طرح پيش کيا جائے جيسا پيش کرنے کا حق ھے، اور اس قرآن سے زياده کوئی 

کی آيتوں کا بے محل استعمال کيا جائے، ان کے نزديک نيکی سے بڑه کر  مقبول اور قيمتی چيز نھيں، اس وقت جب کہ اس
  کوئی برائی نھيں اور بُرائی سے زياده کوئی نيکی نھيں۔) 

قارئين کرام ! توجہ فرمائيں حضرت امير عليہ السالم کا يہ شکوه و شکايت اس وقت کا ھے جب رحلت پيغمبر اکرم (ص) کو
ھا، ليکن انحرفات ، شبھات اور بدعت دين کے لئے اس قدر نقصان ده ثابت ھورھے تھے سال کا عرصہ بھی نہ گذرا ت/ ٢۵

کہ حضرت نے تنھائی کے عالم ميں لوگوں کی ھدايت کے مسئلہ کو ان کے حال پر چھوڑتے ھوئے بارگاه رب العزت ميں 
  اپنے ھاتہ آسمان کی طرف بلند کردئے اور اپنے درد و غم کو بيان کرنا شروع کرديا۔ 

  ميں بھی حضرت فرماتے ھيں: / ١۴۵مذکوره باال کالم کی طرح خطبہ نمبر 
، َو اٰل ٔاَْظھُر ِمَن اْلبَاطِ ”  ِل، َو اٰل ٔاَْکثَُرِمَن اْلِکْذِب َعلَی هللاِ َو َو ٕاِنَّہ َسيَاتِی َعلَْيُکْم ِمْن بَْعِدْی َزَماٌن لَْيَس فِْيہ َشْیٌء اَْخٰفی ِمَن اْلَحقِّ

َماُن ِسْلَعةٌ ٔاَْبَوَر ِمِن اْلِکتَاِب ٕاَِذا تُلَِی َحقَّ تِاٰلَوتِہ، َواٰل ٔاَْنفَق ٕاِذَ َرُسْولِہ، َو  َف َعْن َمَواِضِعہ َو اٰل فِی اْلباِٰلِد لَْيَس ِعْنَد ٔاَھِل ٰذلَِک الزَّ اُحرِّ
  “ َشْیٌء ٔاَْنَکَر ِمَن اْلَمْعُرْوِف َواٰل ٔاَْعَرَف ِمَن اْلُمْنَکِر 

م پر ايک ايسا دور آنے واال ھے جس ميں حق بھت پوشيده اور باطل بھت نماياں ھوگا، اور هللا اور اس کے (ميرے بعد ت
رسول پر افتراء پردازی کا زور ھوگا، اس زمانہ والوں کے نزديک قرآن سے زياده کوئی بے قيمت چيز نہ ھوگی جبکہ 

ن سے زياده ان ميں کوئی مقبول اور قيمتی چيز اسے اس طرح پيش کيا جائے جيسے پيش کرنے کاحق ھے، اور اس قرآ
نھيں ھوگی جب کہ اس کی آيتوں کا بے محل استعمال کيا جائے، اور (ان کے) شھروں ميں نيکی سے زياده کوئی برائی اور 

  برائی سے زياده کوئی نيکی نہ ھوگی۔ ) 
  اس کے بعد مزيد فرماتے ھيں: 

ور حافظين قرآن کو بھالديا جائے گا، قرآن اور قرآن والے (اھل بيت ) بے گھر چنانچہ حامالن قرآن کو چھوڑ ديا جائے گا ا”
اور بے در ھوں گے، اور ايک ھی راه ميں ايک دوسرے ساتھی ھوں گے، انھيں کوئی پناه دينے واال نہ ھوگا وه (بظاھر) 

گمراھی ھدايت سے  لوگوں ميں ھوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ، ان کے ساتھ ھوں گے مگر بے تعلق، اس لئے کہ
سازگار نھيں ھوسکتی، اگرچہ وه يک جا ھوں لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کرليا ھے اور جماعت سے کٹ گئے ھيں
گويا کہ وه کتاب کے پيشوا ھيں کتاب ان کی پيشوا نھيں ، ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام ره گيا ھے اور صرف اس کے 

ھيں، اس آنے والے دور سے پھلے وه نيک بندوں کو طرح طرح کی اذيتيں پھنچا چکے  خطوط او رنقوش کو پھچان سکتے
ھوں گے، اور هللا کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بھتان رکہ ديا ھوگا اور نيکيوں کے بدلہ ميں انھيں بُری سزائيں 

  “ دی ھوں گی۔
  نيز فرماتے ھيں: 

ی تَْعِرفُْوا الَِّذْی نَقَ َو ْاَعلَُمْوا ٔاَنَُّکْم لَْن تَْعرِ ”  ی تَْعِرفُْوا الَِّذْی تََرَکہ َو لَْن تَاُخُذْوا بِِمْيثَاِق اْلِکتَاِب َحتّٰ ْشَد َحتّٰ َضہ َو لَْن تََمسَُّکْوا بِہ فُْوا الرُّ
ی تَْعِرفُْوا الَِّذْی نَبََذه    “ َحتّٰ

چھوڑنے والوں کو نہ پھچان لو اور قرآن کے ( جان لو کہ تم ھدايت کو اس وقت تک نہ پھچان سکو گے جب تک اس کے 
عھد و پيمان کے پابند نہ ره سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو اور اس سے وابستہ نھيں ره سکتے 

  جب تک کہ اسے دور پھينکنے والوں کی شناخت نہ کرلو ) 
  اور خطبہ کے آخر ميں ارشاد فرماتے ھيں: 

ل کرو، وھی علم کی زندگی اور جھالت کی موت ھيں وه ايسے لوگ ھيں کہ ان کا (ديا ھوا) ھر پس انھيں سے ھدايت حاص” 
حکم ان کے علم اوران کی خاموشی ان کی گويائی کا پتہ دے گی، اور ان کا ظاھر ان کے باطن کا آئينہ دار ھے، وه نہ دين 

ان کے سامنے ايک سچا گواه ھے اور ايک ايسا  کی مخالفت کرتے ھيں نہ اس کے بارے ميں باھم اختالف رکھتے ھيں، دين
   )٩“(بے زبان ھے جو بول رھا ھے۔
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قارئين کرام ! آپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد ان سے 
دين اور قرآن سے انھيں کا حاصل چاھتے يہ ھيں کہ دين کو صرف اھل بيت (عليھم السالم) کے ذريعہ حاصل کريں کيونکہ 

کرده نتيجہ صحيح اور بر حق ھے، اور دين سے دوسرے حاصل کرده نتائج باطل اور بے بنياد اور راه خدا کو حاصل کرنے
  والوں اور حق و حقيقت کے تالش کرنے والوں کے چور ھيں، جس کا نتيجہ گمراھی اور ذلت کے عالوه کچھ نھيں ھوگا۔ 

حضرت علی عليہ السالم کے نظريہ کے مطابق يہ بات قابل قبول نھيں ھے کہ ھر کس و ناکس دين سے توجہ فرمائيں کہ 
ايک الگ نتيجہ حاصل کرلے اور اس طرح کے تمام حاصل شده نتائج صحيح اور درست ھوں، کيونکہ يہ اپنے سليقہ اور 

نی مسائل ميں بھی ذوق دکھايا جاسکتا ھے؟ ذوق کے مطابق ھے کيا دين کے سلسلہ ميں ذوق کا بھی کوئی دخل ھے؟ کيا دي
  (ھرگز نھيں) 

تو پھر دين کی صحيح تفسير اھل بيت عليھم السالم سے حاصل کرنا چاھئے ، نہ يہ کہ اپنے سليقہ اور ذوق کی بنا پر خود 
  بھی گمراه ھورھے ھوناور دوسروں کو دين سے گمراه کرديں۔ 

  ا جائے ۔ دينی سلسلہ ميں ذاتی سليقہ کو رّد کي١٣
بعض لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ اپنے سليقہ اور ذوق کو دوسروں پر نہ تھونپئے، تو کيا دين ذوق اور سليقہ کا نام ھے، اور 

اس کی حد و حدود اور اس کے معنی و تفسير انسان کے سليقہ سے معين ھوتے ھيں؟ سليقہ اور ذوق انسان کی عام زندگی 
کوئی شخص کوئی کپڑا يا دوسری چيز خريدنا چاھتا ھے تو اس موقع پر کسی سے متعلق ھوتا ھے؛ مثال کے طور پر 

دوسرے شخص پر اپنا سليقہ تحميل کرنا صحيح نھيں ھے ليکن اعتقادات ميں سليقہ اور ذوق کا کوئی سرو کار نھيں ھے، 
شخص کھے کہ ميرا سليقہ يہ مثالً کوئی شخص يہ کھے کہ ميرا سليقہ يہ کھتا ھے کہ خدا ايک ھے، اور( نعوذ باللھ) دوسرا 

ھے کہ کئی خدا ھيں، کيونکہ شريعت اور احکام اٰلھی عوام الناس کے ذوق کے تحت نھيں ھيں تاکہ کھنے والے کھيں کہ 
دوسروں کے سليقوں کو بھی برداشت کريں ، نيز دوسروں کے سليقوں کو رّد نہ کريں پس اعتقادی مسائل، ضروريات اسالم،

اور اٰلھی اقدار کسی کے سليقہ کے تحت نھيں ھيں، او ران کے سامنے ذوق و سليقہ کو باالئے طاق رکہ احکام اسالم، عقائد 
  ديا جائے۔ 

خالصہ يہ ھے اپنے نظريہ کو مطلق نہ قرار دينے کے شعار فقط دين کے فرعی اور ظنی مسائل ميں صحيح ھے اور ان 
ی مسائل ميں اپنے عظيم الشان علم اور صحيح طريقہ سے مکملميں بھی ان حضرات کا نظريہ قابل قبول ھے جو دينی و فقھ

طور پر اجتھاد کريں اور قرآن و سنت کے ذريعہ اپنے نظريہ کو استنباط کريں اور اسی کے مطابق فتوٰی ديں اور جو 
اتا ھے کھا جاتا ھے ، چنانچہ اسی موقع پر کھا ج“ فقيھ”شخص اس طرح کی صالحيت کا مالک ھوتا ھے اس کو اصطالحاً 

کہ ايک فقيہ اپنی رائے کو دوسرے فقيہ پر تحميل کرنے کا حق نھيں رکھتا يہ مسلم ھے کہ دو فقھاء کے درميان فتووں ميں 
اختالف ھوتا ھے ليکن ان ميں سے کوئی بھی فقيہ يہ نھيں چاھتا کہ اپنے نظريہ کو دوسرے فقيہ پر تحميل کرے ليکن عقائد، 

انسان کا کوئی سليقہ اور ذوق قابل قبول نھيں ھے کيونکہ دينی عقائد ميں صرف وھی چيز اصول اور اسالم کے قطعيات ميں
صحيح ھے جس کو چوده سو سال پھلے پيغمبر اکرم (ص) اور آپ کے بعد ائمہ معصومين عليھم السالم نے بيان فرمايا ھے، 

کے سلسلہ ميں پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ اور تمام علماء اور فقھاء کا اس بات پر اتفاق ھے، کيونکہ اسالمی مسلمات 
معصومين عليھم السالم کی قرائت کے عالوه دوسری تمام قرائت باطل اور بے بنياد ھيں، اور کسی بھی صورت ميں قابل 

قبول نھيں ھے کہ کوئی آگے بڑه کر يہ کھے ميں بھی دين سے ايک نئی قرائت پيش کرتا ھو ں، در حقيقت اس طرح کا 
يں بدعت گذاری کا واضح مصداق ھے جس سے مقابلہ کرنا حقيقی علماء اسالم کا فريضہ ھے، تاکہ وه نظريہ دين م

  خداوندعالم ، اس کے فرشتوں اور نيک بندوں کی لعنت و نفرين کے مستحق قرار نہ پائيں۔ 
  والسالم عليکم و رحمة هللا و برکاتہ۔ 

   والحمد  رب العالمين
  تمت بالخير 
١٢٠٠١۵   

  
  :حوالے

   ٢٧سوره مائده آيت)١(
   ٣١سوره مائده آيت) ٢(
   ٩٢سوره نحل آيت ) ٣(
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   ۵سوره جمعہ آيت ) ۴(
  “ اور اے پيغمبر ! آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑه کر سنائيے ” ترجمہ :  ٢٧سوره مائده آيت ( ۵)
ے ساتھ نازل کيا ھے اور يہ حق ھی کے ساتھ نازل ھوا ھے ترجمہ : ھم نے قرآن کو حق ک ١٠۵سوره اسراء (بنی اسرائيل) آيت ) ۶(

 “  
   ١٢٢نھج البالغہ خطبہ نمبر ) ٧(
   ١٧نھج البالغہ خطبہ نمبر ) ٨(
  ١۴۵نھج البالغہ ترجمہ مفتی جعفر حسين اعلی هللا مقامہ، خطبہ نمبر)٩(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  اکتيسواں جلسہ

   تفکيک قوا (قدرتوں کی جدائی) کے نظريہ کی تحقيق اور اس پر نقد وتنقيد

  ۔ گذشہ مطالب پر ايک نظر 1
جيسا کہ ھم نے گذشتہ جلسات ميں عرض کيا کہ اسالمی حکومت کے بھت سے وظائف اور ذمہ دارياں ھوتی ھيں جن کی بنا

پر اسالمی حکومت کا فلسفہ وجودی سمجھ ميں آتا ھے وه وظائف اور ذمہ دارياں جن کی اسالمی حکومت عھده دار ھوتی 
جن کے تحت وه اپنے وظائف اور ذمہ داريوں کو پورا  ھے ان کے لئے کچھ خاص اختيارات بھی ھونا ضروری ھيں

کرسکتی ھے بھر حال تمام ھی حکومتوں بالخصوص اسالمی حکومت کی خاص ذمہ داريوں کی وجہ سے کاموں کی تقسيم 
بندی ھوتی ھے جو مھارت، لياقت اور ذمہ داری کی قسم کی بنا پر عھده داران کو دی جاتی ھے بے شک يہ کاموں اور 

کی تقسيم ايک ضروری چيز ھے، کيونکہ اگر ايک محدود مقام جيسے کسی گاؤں وغيره کی حکومت کا مسئلہ ھوتا قدرتوں 
تو اس وقت کاموں کی تقسيم اتنی زياده ضروری نہ ھوتی ليکن چونکہ اسالمی حکومت ايک خاص عالقے سے مخصوص 

  نھيں ھے لٰھذا اکثر موارد ميں قدرتوں کی تقسيم نھايت ضروری ھے۔ 
ور چونکہ اسالمی حکومتی نظريہ پوری دنيا اور تمام زمانونکے لئے ھے، لٰھذا اس کے لئے ايک ايسا نقشہ مرتب ا

کياگياھے جو عالمی اوردائمی ھے، او رکسی خاص عالقے اور خاص زمانہ سے مخصوص نھيں ھے،اسی وجہ سے اس 
لف مقامات کے لئے جاری ھونے کی صالحيت کے لئے ايسے قوانين کا انتخاب کيا گيا ھے جو مختلف زمانہ اور مخت

  رکھتے ھوں؛ بے شک کاموں اور قدرت کی تقسيم انھيں قوانين کے تحت ھوتی ھے۔ 

  ۔ تفکيک قوا (قدرتوں کی جدائی) کے نظريہ کی تاريخی حيثيت 2
قت) کی طرح تصور قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے گذشتہ جلسہ ميں عرض کيا کہ حکومتی نظام کا ايک ھرم(وسيلہ اور طا

کيا جاسکتا ھے،جو مختلف شکلوں اور صورتوں سے تشکيل پاتا ھے،ليکن ان شکلوں کی تعداد تقريباً معاھده کے طور 
کے زمانے سے “ ارسطو”پرھوتی ھيں چنانچہ حکومت کی يہ شکل قديم زمانہ سے چلتی آرھی ھے،يونانی فالسفہ منجملہ 

کی گئی ھے ان ميں سے ايک چھره ان لوگوں سے مخصوص ھوتا ھے جو  حکومت کی يھی تين چھرے والی تصوير پيش
(ممبر آف “ قانون گذاری پاور”معاشره کے صاحب عقل وخرد ھوتے ھيں، اورحکومت کے اس حصے کو (جسے آج کل 

نظام  پارليمنٹ ) کا نام ديا جاتا ھے)؛وه لوگ تشکيل ديتے ھيں جو اپنی عقل وفکر کو بروئے کار التے ھوئے معاشره کے
کے لئے ضروری قوانين مرتب کرتے ھيں اسی طرح ارسطو کے کالم ميں دوسرے دو چھروں کا بھی تذکر ه ھے جو قوه 

  مجريہ (حکومت) اور قوه قضائيہ (عدل) پر منطبق ھوتی ھيں،اور وه درج ذيل ھيں: 
  ۔ معاشره کے حکام اور اس کو چالنے والے۔ 1
  د۔ ۔عوام الناس کے فيصلے کرنے والے افرا2

اسی طرح ان آخری صديوں ميں مغربی سياست داں افراد نے بھی حکومت کے تين چھروں واال نظريہ پيش کيا ھے چنانچہ 
نے بھی تفکيک قوا کے نظريہ کے تحت حکومت کو درج ذيل تين حصوں ميں تقسيم کيا ھے: “ مونٹسکيو”ان کے آخر ميں 

نامی کتاب لکھی، جس ميں ھر ايک قدرت “ روح القوانين”سے اس نے قانون گذاری، عدليہ، اور قوه مجريہ، اور اسی وجہ 
کی علمی اور نئے نظريات کے سلسلہ ميں کی گئی کوشش کی وجہ “ مونٹسکيو”کے بارے ميں تفصيل سے بحث کی ھے 
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   سے تفکيک قوا کا مسئلہ اسی وقت سے مشھور ھوگيا يھاں تک کہ آج بعض لوگ اسی کو اس تھيوری کا مخترکھتے ھيں۔
آج کل اکثر ممالک منجملہ ھمارے ملک ميں بھی بنيادی قوانين اسی نظريہ کے تحت بنائے جاتے ھيں، اور تينوں طاقتوں کو 
استقالل اور ڈيموکريسی کے اصول ميں شمار کرتے ھيں بين الملل (عالمی سطح) پر اسی ملک کو ڈيموکريٹک کھا جاتا ھے 

  الگ اور مستقل ھوں اور ايک دوسرے پر مسلط نہ ھوں۔  جس ميں يہ تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے الگ

  ۔ تفکيک قوا نظريہ کے دالئل پر ايک نظر 3
۔ چونکہ حکومت کی مختلف اور پيچيده ذمہ دارياں ھوتی ھيں جن کے سبب ان کے بارے ميں کافی معلومات اور خاص 1

ٰھذا انھيں پيچيدگيوں کے پيش نظر کام اور مھارت کی ضرورت ھوتی ھے لٰھذا يہ سب کام ايک شخص سے نھيں ھوسکتا ل
قدرت کی تقسيم ضروری ھے اور چونکہ حکومت کی مختلف ذمہ دارياں ھوتی ھيں لٰھذا ان ميں اختالف اور ايک دوسرے 
کامخالف ھونا بھی ممکن ھے تو اس صورت ميں حکومت کے اسی خاص چھرے کے لحاظ سے عھده داروں کا بھی انتخاب

پر حکومت کی تينوں طاقتيں تقسيم ھوتی ھيں اور انھيں کے تحت تمام حکومتی امور انجام پاتے ھيں،البتہ ھوتا ھے اسی بنا 
اس کی زياده تر فعاليت قوه مجريہ کے تحت ھوتی ھيں: مثالً جنگ اور دفاع سے متعلق مسائل، معاشره کے مستضعف او 

ومعالجہ سسٹم وغيره يہ تمام محکمات قوه مجريہ کے تحت  رکمزور لوگوں کی امداد کرنا، تعليم وتربيت کا نظام اور عالج
ھوتے ھيں جبکہ عدليہ کا کام صرف عوام الناس کے اختالفات اور جھگڑوں کا فيصلہ کرنا ھوتا ھے، اور قانون گذار پاور 

وسری (پارليمنٹ ) کا کام فقط قوانين بنانا ھوتا ھے، اس کے عالوه دوسرے مخصوص کام نيز معاشره اور ملک کی د
  ضرورتوں کا پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ھوتی ھے۔ 

قوه مجريہ کی عظيم اور وسيع ذمہ داريوں کے پيش نظر ھوسکتا ھے اس کو عدليہ اور پارليمنٹ کے برابر رکہ ديا جائے 
ور وظائف کی اوراس کو ايک قدرت کا نام ديديا جائے ليکن خود حکومت کا ايک پھلو نھيں ھوتا بلکہ مختلف ذمہ داريوں ا

بنا پر اس کے ايک سے زياده پھلو ھوتے ھيں اور اس قدرت کی تقسيم کی بنا پر ھر ايک محکمہ پر ايک قدرت کا اطالق 
ھوسکتا ھے، اس صورت ميں اس کے بھت سے پھلو دکھائی دے سکتے ھيں،اور اس کے، تحت ھر وزارتخانہ اس کے 

  ايک پھلو کو تشکيل ديتا ھے۔ 
ام کی مختلف ذمہ داريوں کی بنا پر قدرت کی جوتين قسمينکی گئی ھے،اور اس تقسيم کو آج کی دنيا ئےبھر حال حکومتی نظ

  سياست نے بھی قبول کيا ھے اور وه ايک معاھده کے عنوان سے مشھور ھے، لٰھذا اس تقسيم ميں کوئی اشکال نھيں ھے۔ 
کی مختلف ذمہ داريوں کا ھونا اس تقسيم اور استقالل کے  قارئين کرام ! يھاں پر ايک سوال يہ باقی رھتا ھے کہ کيا حکومت

لئے کافی ھے؟ تو جواب يہ ھے کہ مختلف ذمہ داريوں کا ھونا صرف تفکيک قوا پر ايک توجيہ تو ھوسکتی ھے ليکن اس 
تو اس  کو اس سلسلہ ميں علت تامہ (مکمل طور پر علت) قرار نھيں ديا جاسکتا کيونکہ جب ھم قوه مجريہ کو ديکھتے ھيں

ميں بھی مختلف ذمہ دارياں ھوتی ھيں جن ميں آپس ميں زياده تعلق بھی نھيں ھوتا؛ مثال جنگ اور دفاع کا مسئلہ، ميڈيکل 
وغيره ليکن اس کے بعد بھی يہ تمام چيزيں قوه مجريہ کے تحت ھوتی ھيں اور اگر ذمہ داريوں کے مختلف ھونے ھی کو 

  تو پھر دسيوں مستقل قدرتيں ھونا چاھئيں تھيں۔ قدرت کے زياده ھونے کا سبب قرار ديں 
۔ تفکيک قوا اور تکونی تقسيم کی مھم ترين دليل اور توجيہ وھی ھو جس کی بنا پر مونٹسکيو نے تفکيک قوا کا يہ نظريہ 2

ں پيش کيا ھے: چونکہ انسانی فطرت ميں ايک دوسرے پر سلطنت اور ظلم کی طرف جھکاؤ پايا جاتا ھے ، اور اگر تينو
طاقتيں ايک شخص يا ايک گروه کے تحت ھوتيں تو پھر اس (حکومت) سے ناجائز فائده اٹھانے کے زياده امکانات پائے 

جاتے،کيونکہ اس صورت ميں وھی گروه قانون گذار بھی ھے اور فيصلے کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ھے اور 
اھر ھے کہ ھر انسان اپنے مفاد ميں قانون بناتا ھے اور قوانين کو جاری کرنے کا عھده بھی اسی کے پاس ھے، اور يہ ظ

پھر اپنےھی حق ميں فيصلے کرتا ھے، اس طرف سے قوانين کو جاری کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ھے لٰھذا ناجائز 
نے اور ظلمفائده اٹھانے کے بھت سے راستے ھموار ھوجاتے اسی بنا پر مونٹسکيو کا ماننا تھا کہ راه اعتدال کو برقرار رکھ

  وجور سے روک تھام اور ناجائز فائده اٹھانے سے روکنے کے لئے تينوں قدرتوں کا الگ الگ ھونا ضروری ھے۔ 
قارئين کرام ! گذشتہ مطالب کے پيش نظر يہ بات معلوم ھوگئی کہ قدرتوں کا مستقل ھونا اس لئے ضروری ھے،کہ ناجائز 

جريہ کے لئے جو جب عدليہ بالکل مستقل ھو تو پھر سب کے فيصلے قوانين فائده اٹھانے کا سد باب ھوجائے خصوصاً قوه م
کے تحت ھوں گے،اور کوئی بھی سزا سے نھيں بچ سکتا،اور تمام ھی افراد عدليہ کے مقابلہ ميں جواب ده ھوں گے، 

اور اگر کيونکہ اس صورت ميں عدليہ بڑے سے بڑے حکومتی عھده دار کو عدالت کے کٹھيرے ميں کھڑا کرسکتی ھے،
انھوں نے قوانين کی خالف ورزی کی ھے تو اس کو سزا دے سکتی ھے اسی طرح اگر قانون گذار طاقت (پارليمنٹ ) نے 

اسالمی قوانين کی مخالفت کی ھے تو اس صورت ميں عدليہ ان کے خالف کاروائی کرسکتی ھے اسی طرح اگر قانون گذار 
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سلسلہ ميں کسی (عدليہ اور حکومت) سے متاثر ھوکر قانون نھيں بنائے طاقت مستقل ھوگی تو وه (بھی) قانون گذاری کے 
گی اور ممبر آف پارليمنٹ قوانين بناتے وقت مکمل طور پر مستقل اور آزادی کے ساتھ قوانين بنائيں گے اور کسی بھی 

  ۔ طاقت کے تحت تاثير قرار نھيں پائيں گے، اور دوسرے سے وابستہ ھونے کا احساس بھی نھينکريں گے

  ۔ تفکيک قوا کو بالکل محدود کرنا نا ممکن 4
سياست داں حضرات نے ڈيموکريسی کے لئے تينوں طاقتوں کو مستقل ھونا شرط قرار ديا ھے،البتہ يہ استقالل عملی طور 
پرحاصل ھونا چاھئے اور نظريہ کے لحاظ سے بھی، کيونکہ ھوسکتا ھے کوئی نظام تفکيک قوا کے نظريہ کے تحت ھو 

يہ تصور کيا جائے کہ تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے بالکل جدا ھيں،اور کسی ايک طاقت سے بھی متاثر نھيں ھے اور 
  ليکن عملی ميدان ميں ايک طاقت دوسری طاقت پر تجاوز کرجائے اور اپنے حکمرانی چالنے کی کوشش کرے۔ 

ائے گا کہ بھت ھی کم ايسی حکومتيں ھيں جن اگر ھم دنيا بھر کی ڈيموکرسی حکومتوں پر غور کريں تو ھميں معلوم ھوج
ميں تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے مکمل طور پر الگ الگ ھوں،مثالً عدليہ اور پارليمنٹ ؛ حکومت سے متاثر نہ ھوں اور
يہ تو ظاھر سی بات ھے کہ جب عدليہ کے تمام اخراجات حکومت کے ھاتہ ميں ھوں اور انتخابات حکومت کے ذريعہ انجام 

ھوں تو پھر بھت ممکن ھے کہ حکومت چند پارٹيوں کے مقابلہ ميں اسی طرح اپنی حکومت کو برقرار رکھے؛ اور  پاتے
  جب حکومت اس کے ھاتہ ميں ھوگی تو دوسری طاقتيں بھی اسی کے اختيار ميں ھوں گی۔ 

کبھی علی االعالن اور اسی وجہ سے ھم ديکھتے ھيں کہ دنيا بھر کی مختلف حکومتوں ميں حکومت کے عھده دار افراد 
کبھی مخفی طور پر دوسری حکومتوں ميں دخالت کرتے ھيں اور ان پر زور ديتے ھيں، خصوصاً وه ممالک جن ميں 

پارليمنٹی نظام ھوتا ھے اور پارليمنٹ کے ذريعہ ھی حکومتيں عھده داروں کا انتخاب کرتی ھيں،يعنی ممبر آف پارليمنٹ 
چنے جاتے ھيں اور پھر يھی ممبر اپنی اکثريت سے حکومت کے لئے عھده داروں کا براه راست عوام الناس کے ذريعہ 

  انتخاب کرتے ھيں۔ 
اسی طرح رياستی نظام جن ميں صدر مملکت کا انتخاب خود عوام الناس کرتی ھے اور اجرائی قدرت صدر مملکت کے 

ھے، خصوصاً بھت سے وه ممالک جن ميں اختيار ميں ھوتی ھے؛ ان ميں حکومت پارليمنٹ اور عدليہ ميں دخالت کرتی 
" کا حق ھوتا ھے، اور وه پارليمنٹ کے قوانين کو بے اثر کرسکتا ھے اس کا مطلب يہ ھے کہ Vetoصدر مملکت کو وٹو "

پارليمنٹ بايد وشايد طور پر اپنے نظريہ کو حکومت پر الگو نھيں کرسکتا، ممبر آف پارليمنٹ قوانين بناتے ھيں ، اپنی بحث 
گو کے بعد اکثريت سے کسی قانون کو پاس کرتے ھيں، ليکن چونکہ خود بنيادی قوانين نے صدر مملکت کو وٹو کا حق وگفت

  ديا ھے لٰھذا ان کے بنائے ھوئے قوانين بے اثر ھوجاتے ھيں۔ 
کے ھماری نظر ميں کوئی ايسا ملک نھيں ھے جس ميں تينوں طاقتيں ايک دوسرے سے مستقل ھوں، اور کسی ايک طاقت 

تحت تاثير نہ ھوں اور ايک دوسرے ميں کسی طرح کی کوئی دخالت نہ کرتی ھوں،خصوصاً قوه مجريہ جو دوسری طاقتوں 
پر زياده نفوذ رکھتی ھے، فقط بنيادی قوانين ميں استقالل کے نام سے موجود ھے جبکہ حقيقت ميں تينوں طاقتيں مستقل اور 

  پر مسلط ھوتی ھے۔ ايک دوسرے سے جدا نھيں ھے، بلکہ حکومت ان 
اور چونکہ تينوں طاقتيں ايک دوسرے ميں دخالت کرتی ھيں لٰھذا ان تينوں طاقتوں کے کام کے درميان ايک ثابت حد بندی 

معين کرنا واقعاً مشکل ھے جيسے قانون گذاری والے مسائل ھوں يا قوانين جاری کرنے والے مسائل يا اس کے 
گذاری کے حوالے سے جدا کرنا مشکل ھے ھم خود اپنے ملک ميں اور دوسرے برعکس،يعنی اجرائی مسائل کو قانون 

ممالک ميں يہ ديکھتے ھيں کہ وه مسائل جو قانون گذاری کا پھلو رکھتے ھيں ليکن وه (بھی) حکومت کے ذمہ ھيں مثال کے
کرکے جاری کيا جاتا طور پر بنيادی قوانين کے تحت بعض قوانين حکومتی کابينٹ کے سپرد کئے جاتے ھيں جن کو طے 

ھے اگرچہ ان قوانين پر اسپيکر کے دستخط ھونا (بھی) ضروری ھوتے ھيں، ليکن کبھی کبھی صرف ان قوانين کا پارليمنٹ
ميں بھيج دينا ھی کافی ھوتا ھے بعض حکومتوں ميں اسپيکر کے دستخط کرنا يا پارليمنٹ ميں بھيجنا ضروری بھی نھيں 

نٹ ميں پاس ھونے سے وه قانونی شکل اختيار کرليتے ھيں،اور ان کو نافذ کرديا جاتا ھے ليکن ھوتا، بلکہ خود حکومتی کابي
وه موارد ميں جن ميں اسپيکر کے دستخط اور اس کا تائيد کرنا ضروری ھوتا ھے،ان ميں( بھی) دستخط اور تائيد کی کوئی 

کابينٹ کوئی بھی قانون بنادے تو پھر اسپيکر خاص اھميت نھيں ھوتی اور صرف دکھاوٹی پھلو ھوتا ھے کيونکہ حکومتی 
کو اس پر دستخط کرنا ھی ھوتا ھے اور اگر يہ فرض کرليں کہ اسپيکر کے دستخط دکھاوے کے طور پر نھيں ھيں توکيا 

  اسپيکر کے دستخط کرنے کا مطلب يہ ھے کہ اس قانون کو ممبر آف پارليمنٹ نے بنايا ھے؟! 
ون گذاری کے پھلو رکھتے ھيں اور ان پر بحث وگفتگو کے ذريعہ ان کو پاس کرنا بھر حال بعض ايسے مسائل جو قان

پارليمنٹ کے ذمہ ھوتا ھے ، ليکن ان کی فوری طور پر ضرورت ھے اور اگر وه فوراً تصويب نہ ھوئے تو معاشره ميں 
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ديا جاتا ھے دوسری  خلل پيش آجائے گا تو اس صورت ميں خود حکومتی کابينٹ کو اس طرح کے قوانين بنانے کا حق
طرف بعض وه مسائل جو اجرائی پھلو رکھتے ھيں ليکن ان کی اھميت کے پيش نظر بنيادی قوانين ان کو جاری کرنے کے 
لئے پارليمنٹ کو مصوب کرنے اور اس کی تائيد کرنے کی شرط کرتا ھے مثالً جنگ، اقتصاد اور تيل وغيره کے سلسلہ ميں

نا يہ سب کام اجرائی پھلو رکھتے ھيں ليکن بنيادی قوانين کے مطابق پارليمنٹ کا پاس کرنا بيرونی کمپنيوں سے معاھده کر
ضروری ھے قارئين کرام ! ھمارا مقصد يہ ھے کہ تھيوری اور نظری لحاظ سے پارليمنٹ اور قوه مجريہ کے وظائف ميں 

  مکمل طور سے جدائی کرنا صحيح اور منطقی نھيں ھے۔ 
منٹ اور قانون گذار مجلس کے عالوه دوسری شورٰی اور مجالس بھی ھوتی ھيں جن کا کام بھی ايک حکومتی نظام ميں پارلي

بھی بعض چيزوں کو “ شورٰی انقالب فرھنگی”طرح سے قانون گذاری ھوتا ھے مثال کے طور پر ھمارے ملک ميں 
تی ھے جس کی بنا پروه شورٰی تصويب کرتی ھے جن کو قانون کی جگہ سمجھا جاتا ھے،اور ان قوانين کی شکل ايسی ھو

اسالمی مجلس او رممبر آف پارليمنٹ کے ذريعہ تصويب ھوجاتے ھيں، ليکن ھمارے ملکی نظام کے ثقافتی اھميت کی 
خاطر اور ثقافتی سلسلہ ميں سياست اور طريقہ کار کو طے کرنے کی ذمہ داری ان افراد پر ھوتی ھے جو اس سلسلہ ميں 

تے ھوں اسی طرح بعض دوسرے مخصوص ادارے ھوتے ھيں جن کا شمار قوه مجريہ ميں کافی تجربہ اور مھارت رکھ
ھوتا ھے،اور قانون کو جاری کرنے والوں کی طرح تصيمم گيری کرتے ھيناور قانون گذاری پھلو نھيں رکھتے، مثالً 

تی ھيں، جن کی مھارت اور جو اس سلسلہ کے ماھر ين افراد پر مشتمل ھو“ شورٰی عالی اقتصاد”اور “ شورٰی عالی امنيت”
" مسائل ميناپنی دقت اور Strate'giqueدقت عقلی دوسری کی نسبت زياده ھوتی ھے جوملک کے اھم اور اسٹريٹيجک"

  ظرافت کے ساتھ عمل کرتی ھے۔ 
قارئين کرام ! ھماری گذشتہ باتوں سے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ تينوں طاقتوں کا مکمل طريقہ سے مستقل اور الگ 

" اعتبارسے ايک مشکل کام Practical" کے لحاظ ھو يا عملی (پريکٹيکل) "Theoryالگ ھوناچاھے تھيوری"
ھے،خصوصاً حکومت کے مخصوص کاموں کا پارليمنٹ کی ذمہ داريوں سے الگ کرنا ليکن جيسا کہ ديکھنے ميں آتا ھے 

ں حکومت؛ پارليمنٹ اور عدليہ ميں دخالت کہ يہ طاقتيں ايک دوسرے ميں دخالت کرتی ھيں،خصوصاً بھت سے ملکوں مي
  کرتی ھے اسی وجہ سے اس طرح کی مداخلت سے روک تھام کے لئے ايک طريقہ سے معاھده کرنا ضروری ھے۔ 

  ۔ تينوں طاقتوں پر ايک ناظر اور ھم آھنگ کرنے والی طاقت کی ضرورت 5
ميں مطلق اور مکمل طور جدائی ھوجائے اور ھم  قارئين کرام ! دوسرا مسئلہ يہ ھے کہ اگر در حقيقت تينوں طاقتوں

پارليمنٹ کو مستقل طور پرديکھنا چاھيں جودوسری دونوں طاقتوں سے کوئی بھی عھدا دار کا رابطہ نہ رکھتا ھو، اسی 
طرح قوه مجريہ يا عدليہ کو مستقل طور پر ديکھنا چاھيں اور اس تقسم ميں تھيوری اور پريکٹيکل طور پر کسی طرح کی 

ئی مشکل پيش نہ آئے تو ملک کی ترقی کے سلسلہ ميں پيش آنے والے اھم امور ميں بھت بڑی مشکل ميں پھنس جائيں کو
گے، اور وه مشکل يہ ھوگی کہ حکومت ميں ايک قسم کاشديد اختالف پيدا ھوجائے گا؛ گويا ايک ھی ملک ميں تين حکومتيں 

يں مشغول ھے جس کاايک دوسرے سے بالکل کوئی واسطہ ھوں گی، جن ميں سے ھر ايک اپنے لحاظ سے کارکردگی م
  نھيں ھے۔ 

المختصرايک طرف حکومت کی کار کردگی کا مختلف ھونا اور ان کا پيچيده اور وسيع ھونا اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ 
کی ذمہ داری کی طاقتيں تقسيم ھونا چاھئيں، اور حکومت کے لئے مختلف پھلو مد نظر رکھے جائيں، اور ان تينوں طاقتوں 

وجہ سے ايک حکومت کے لئے بھت سے چھرے تصور کئے جائيں جس کے نتيجہ ميں ايک حکومت مثلث القاعده يا 
مخمس القاعده ھوجائے جس کی وجہ سے اس حکومت کے مختلف چھره دکھائی ديں دوسری طرف سے عوام الناس اور 

مت ميں ايک وحدت اوران کا منسجم ھونا ضروری ھے معاشره کے نظام کی وحدت اس بات کا تقاضا کرتی ھے کہ حکو
تاکہ اسی کے زير سايہ تمام نظام کی وحدت اور اتحاد نيز طاقتوں کے درميان ايک ھم آھنگی برقرار رھے اسی طرح ان 

  تينوں طاقتوں کی کارکردگی پر بھی نظارت ھوسکے۔ 
ھيں: ايک طرف سے ھميں طاقتوں اور ذمہ  لٰھذا ھم اسالمی حکومت کے لئے دو قسم کی مصلحت انديشی کے روبرو

داريوں کی تقسيم کو قبول کرنا ھے کيونکہ حکومت کی مختلف کار کردگی کی الگ الگ قسميں ھيں اور ايسے ماھر 
افرادجواپنی مھارت او رتجربہ کے ذريعہ مختلف ذمہ داريوں کو نبھاسکيں، بھت ھی کم ھيں، اور شايد ايسے افراد کا وجود 

لٰھذاان طاقتوں کا تقسيم کرنا ضروری ھے، اور ھر حصہ کی مخصوص ذمہ دارياں اسی فن ميں ماھر افراد کے  ھی نہ ھو ،
سپرد کی جائے دوسری طرف ،چونکہ معاشره کو ايک اتحاد اور وحدت کی ضرورت ھے؛ کيونکہ اگر ان طاقتوں ميں 

آھنگ کرنے سے ايک اھم طاقت کا ھونا ضروری ھے اختالف اور ٹکراؤ ھونے کا امکان ھے، لٰھذا ان تينوں طاقتوں کو ھم 
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تاکہ اگر ان طاقتوں ميں اختالف ھوجائے تو وه طاقت ان کے درميان اس اختالف کو دور کرسکے،اور ادھر معاشره ميں 
ھيں ؛ اتحاد کے پيش نظر اپنا بنيادی کردار ادا کرے کيونکہ وه معاشره جس پر تين طاقتيں مستقل طور پر اپنا اپنا حکم چالتی

  اس کو ايک متحد اور ھم آھنگ نھيں کھا جاسکتا اور خواه نخواه ايک طرح کا اختالف اور ٹکراؤ پيدا ھوجائے گا۔ 
اس مشکل کو حل کرنے اور ان طاقتوں ميں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے، نيز اختالف کو حل کرنے کے لئے سياست 

ن کرنا اس وقت ممکن نھيں ھے ، اور ھم صرف اسالمی راه حل پيش دانوں نے بھت سی راه حل بيان کی ھيں جن کا بيا
  کرتے ھيں۔ 

  ۔ واليت فقيہ معاشره کے اتحاد کا مرکز 6
قارئين کرام ! گذشتہ جلسات ميں بيان شده مطالب کے پيش نظر جن ميں اسالمی حکومت کی مختلف صورتيں اور اس کے 

کومتوں کی بعض صورتيں نمونہ ھيں ، اور ان ميں سے بعض اس اقداری درجات کے بارے ميں عرض کيا کہ اسالمی ح
سے کم تر درجہ کی ھيں، کہ اگر بلند ترين اور نمونہ حکومت تشکيل نہ ھوسکے تو اس سے کم تر درجہ والی حکومت 
ن کیتشکيل پائے گی؛ يھاں پر ھم يہ عرض کرتے ھيں کہ اسالمی نظام ميں اس مشکل کے بارے ميں بھترين چاره جوئی بيا

گئی ھے کيونکہ نمونہ حکومت ميں ايک معصوم ذات کو بر سر اقتدار ھونا چاھئے، اور اسی کے ھاتھوں ميں طاقت وقدرت
ھونی چاھئے،اور يہ ظاھر سی بات ھے کہ جب (معصوم عليہ السالم) کے ھاتھوں ميں قدرت ھوگی تو تو معاشره ميں 

ے گی، اور اپنی قدرت سے اختالفات اور قدرتوں کے درميان ٹکراؤ کا وحدت واتحاد اور قدرتوں ميں ھم آھنگی پيدا ھوجائ
خاتمہ فرماديں گے اس کے عالوه ھر قسم کی خودخواھی ،ذاتی مفاد اور پارٹی بازی سے جدا رھينگے؛ کيونکہ معصوم وه 

سالمی حکومت کی ھے جس ميں کسی طرح کا کوئی غير اٰلھی تصور نھيں پايا جاتا (البتہ ھم پھلے عرض کر چکے ھينکہ ا
  نمونہ صورت(آئيڈيل شکل) صرف امام عليہ السالم کے حاضر ھونے کی صورت ھی ميں ممکن ھے۔ 

اسی طرح اسالمی حکومت کی دوسرے درجہ ميں وه حکومت ھے جس ميں صاحب اقتدار وه شخص ھو جو امام معصوم 
ه امام معصوم کے بعد تقوٰی اور عدالت کے عليہ السالم سے زياده مشابہ اور نزديک ھو ، اور ضروری شرائط کے عالو

اعلٰی درجہ پر فائز ھو ايسی شخصيت کو ولی فقيہ کھا جاتا ھے؛ معاشره کی وحدت ، قدرتوں کو ھم آھنگ کرنے والی اور 
عھده داران کی کارکردگی پر ناظر اورنگراں ھوتی ھے، نيز حکومت کے لئے اھم راھنمائياں ، رھبری اور اھم سياست 

  سی ذات کے ذريعہ ھوتی ھے۔ گذاری ا
نے قدرتوں کی جدائی کا نظريہ پيش کيا جس کو تقريباً سبھی لوگوں نے“ مونٹسکيو”قدرت سے ناجائز فائده اٹھانے کے لئے 

قبول کيااور وه ايک حد تک مفيد بھی ھے ؛ ليکن اس نظريہ سے اصل مشکل کا حل نھيں ھوتا کيونکہ اگر حکومت کے عھده
اقتوں ميں) اخالقی صالحيت اور تقوٰی اٰلھی سے مزين نہ ھوں اور قدرت تقسيم ھوجائے اور تين حصوں ميں داران (تينوں ط

بٹ جائے، تو اس صورت ميں معاشره کی برائياں اور خود حکومت بھی تين حصوں ميں تقسيم ھوجاتی ھے اس صورت ميں
وجہ اس دائره کا محدود ھوجانا ھے اور صرف قدرت کا  اگر ھم قوه مجريہ کی برائياں کم ھوتی دکھائی ديتی ھيں تو اس کی

ايک حصہ اس کے پاس ھے لٰھذا ھميں اس چيز پر خوش نھيں ھونا چاھئے کہ قوه مجريھ( حکومت)کے جرائم اور فساد کم 
ھوگئے ھيں کيونکہ بعض مفاسد عدليہ کی طرف منتقل ھوگئے ھيناور بعض پارليمنٹ کی طرف جو غالباً قوه مجريہ کے 

  ت تاثير ھوتی ھے،اور ان سے خالف ورزياں اور مفاسد سرزد ھوتے ھيں۔ تح
لٰھذا ان طاقتوں کے مفاسد اور ايک دوسرے ميں دخالت کرنے سے روک تھام کا بھترين طريقہ عھده داروں کے لئے تقوٰی 

ر اخالقی صالحيت کا اٰلھی اور اخالقی صالحيت کی سفارش کرنا ھے اور ھر عھده دار اپنے عھده کے لحاظ سے تقوٰی او
مالک ھو ، اگر عھده عظيم اور بڑا ھے تواس کا تقوٰی اور اخالقی صالحيت بھی دوسروں کی بہ نسبت زياده ھو، اور اسی 

قانون کے تحت جو شخص اس اسالمی قدرت کی صدارت کررھا ھو وه سب عھده داروں مينسب سے زياده متقی اور 
معلومات بھی بھترين ھوں اسی وجہ سے اسالمی نظام ميں قدرتوں کے درميان  پرھيزگار ھو،نيز مديريت اور قوانين کی

اختالفات کو روکنے، مفاسد کو دور کرنے اورٹکراؤ وغيره سے روک تھام ، نيز معاشره کے اتحاد ووحدت کو برقرار 
ھے تاکہ عوام  رکھنے والے رھبر کے لئے دوسرے حکومتی عھده دارونسے زياده تقوٰی اور عدالت کی شرط رکھی گئی

الناس اس کی عدالت اور تقوٰی پر اطمينان رکھتے ھوئے اس کی اطاعت کريں اور اس کو اپنی مشکالت حل کرنے واال 
سمجھيں اس صورت ميں اگر تينوں قدرتوں ميں کچھ خامياں اور مشکالت پيدا ھوجائيں تو اس عظيم الشان رھبری کے زير 

کالت بھی رفتہ رفتہ دور ھوجائيں جيسا کہ اس بيس سال کے زمانہ ميں ھم مقام سايہ برطرف ھوجائيں،اور معاشره کی مش
 رھبری کا مشکل کشاء اور ، سعادت بخش کردار ديکھتے آئے ھيں۔ 
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 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  بتّيسواں جلسہ

   اسالمی نظام کے اعتقادی عظمت بيان ھونے کی ضرورت

  " کی پھچان کے مختلف طريقے The'sis۔ اسالمی حکومت کی تھيسز"1
ھم نے گذشتہ جلسوں ميں اسالمی حکومتی نظام کے مختلف ڈھانچوں کی طرف اشاره کيا اور کھا کہ حکومتی نظام ايک چند

پھلو طاقت کی طرح ھے جس کی صدارت اس شخص کے پاس ھو جو بالواسطہ يا بغير واسطہ خداوندعالم کی طرف 
نام سے بيان ھوتا ھے ، ليکن اس کو ثابت کرنا کہ  "کےTheoryمنصوب ھو اور يہ نقشہ سياسی فلسفہ ميں ايک تھيوری"

واقعاً يہ نقشہ اسالمی بھترين نظريہ ھے جس کو حکومت اور اسالمی معاشره کی عظيم مديريت کے لئے پيش کيا جانا واقعاً 
مزيد علمی اور دقيق مطالعہ کی ضرورت ھے؛ اسی وجہ سے اس سلسلہ ميں بھت سے ايسے سواالت ھيں جن کے جوابات 

کے لئے ماھرين اور فقھاء کرام کو بھترين علمی اور دقيق تحقيقات کے بعد جوابات پيش کرتے ھيں، البتہ ان سواالت کے 
  جوابات کو تين مرحلوں ميں جواب ديئے جاسکتے ھيں: 

  الف۔ مختصر شناخت: 
ھے، تاکہ وه اپنے علمی  کبھی کبھی انسان اپنے وظيفہ اور ذمہ داری کی پھچان کے لئے ماھرين کی طرف رجوع کرتا

قواعد کے تحت اس کا وظيفہ معين کريں، مثالً عوام الناس کا مراجع تقليد کی طرف رجوع کرنا،اور ان سے استفتاء کرنا 
اورشرعی امور ميں اپنے وظيفہ کو معين کرنے کی درخواست کرنا ، اسی طرح ھر صنف کے ماھرين کی طرف رجوع 

اکٹر کے پاس جانا اور اس سے عالج کرنے کی درخواست کرنا، اسی طرح کسی بلڈنگ کرنا؛ جيسے کسی مريض کا ماھر ڈ
يا مکان کا نقشہ بنوانے کے لئے کسی بلڈر کی طرف رجوع کرنا اور ظاھر ھے کہ اس صورت ميں اس کو مختصر سا 

کا ما حصل اور خالصہ  جواب ديا جاتا ھے اور اس ميں علمی اصول کی تفصيل بيان نھيں کی جاتی، بلکہ در حقيقت اس علم
  بيان کيا جاتا ھے۔ 

يہ بات ظاھر ھے کہ اسالمی حکومت کے سلسلہ ميں مختصر اور اجمالی شناخت ھمارے معاشره کے لئے واضح ھے اور 
جس وقت سے ھمارے ملک ميں اسالمی حکومت قائم ھوئی ھے تو کوئی بھی ايسا شخص نھيں ھوگا جس کو اسالمی 

ميں معلومات نہ ھوگی شايد اسالمی انقالب سے پھلے بھت کم ھی ايسے افراد ھوں گے جو حکومت کی حقيقت کے بارے 
اسالمی حکومت اور واليت فقيہ کے بارے ميں آگاه نہ ھوں ،اور ان کے لئے مختصر طور پر اس تھيوری کی معلومات 

ر اور اجمالی شناخت کے فراھم کی جائے ليکن (الحمد للھ) آج کل کسی شخص کو اسالمی حکومت کے بارے ميں مختص
بارے ميں بتانے کی ضرورت نھيں ھے (بلکہ اس سلسلہ ميں عام شناخت اور معلومات رکھتے ھيں) البتہ ايسا بھی نھيں ھے

کہ اسالمی حکومت کے بارے ميں تفصيل اورمکمل وضاحت کی ضرورت نہ ھو، بلکہ مسئلہ يہ ھے کہ واليت فقيہ اور 
وام الناس کے لئے حل شده اور روشن ھے،يھاں تک کہ ھمارے مخالفين اور دشمن بھی اسالمی حکومت کی اصل تھيوری ع

اس سلسلہ ميں معلومات رکھتے ھيں،جبکہ وه اپنی تمام تر طاقت انقالب اور اسالم کی مخالفت ميں خرچ کرتے رھتے ھيں 
اپنے تمام وجود سے اس اسالمی ليکن ادھر چونکہ ھماری عوام نے اپنے نظام کی حقانيت کو درک کرليا ھے تو يہ بھی 

انقالب اور واليت فقيہ کا دفاع کرتے ھيں اور اس انقالب اور اسالمی نظام کی حفاظت کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے 
“ ( مرگ بر ضد واليت فقيھ”تيار رھتے ھيں چنانچہ ھمارے افراد انقالب اور نظام اسالمی کے دشمنوں کے مقابلہ ميں 

مرجائيں) کے نعره کو واليت فقيہ دشمنوں سے مخالفت کا ايک اعالن سمجھتے ھيں، اور ھميشہ اس  واليت فقيہ کے دشمن
نعره کی حفاظت کرتے ھيں اور اسی پر قائم ر ھيں يھاں تک کہ سياسی اور مذھبی محفلوں اور مساجد ميں بھی اس کو دعا 

  کے عنوان سے ھميشہ پڑھتے رھتے ھيں۔ 
اور واليت فقيہ کے سلسلہ ميں مختصر جواب کے عالوه دوسرے دو جواب بھی موجود ھيں :قارئين کرام ! اسالمی حکومت 

ايک صاحب نظر اور ماھرين افراد کے لئے اجتھادی اور اکيڈميک جواب، اور دوسرا اسٹوڈينٹس وغيره کے لئے متوسط 
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  قسم کا جواب ھے۔ 

  ب۔ مخصوص اور علمی شناخت: 
ڈميک جواب ان افراد کے لئے ھوتا ھے جوبلند ترين علمی درجات پر فائزھوتے ھيں تفصيلی ، علمی اور مخصوص نيز اکي

اور اپنی تمام تر استعداد اور امکانات کو اسالمی حکومت اور واليت فقيہ کے موضوع سے مخصوص کرتے ھيں جيسے وه 
ا پايان نامھ( علمی رسالھ) يا اس کے کسی ايک حصے ميں ڈاکٹری کرنا چاھتا ھے اور اپن“ اسالمی حکومت”طالب علم جو 

"کی سند ملتی ھے تو وه اس موضوع پر تحقيقی نظر ڈالتا ھے اور اس کے P.H.Dلکھنا چاھتا ھے جس کے بعد اس کو "
تمام پھلوؤں پر نظر ڈالتا ھے اور چند سال تک اس کی تحقيق وبررسی کرتا ھے، اور علمی و دقيق منابع ومآخذ کا مطالعہ 

ماھر اور زبده اساتيذ سے صالح ومشوره کرنے کے لئے اپنے استدالل و برھان بيان کرتا ھے تاکہ کرتا ھے نيز اس فن کے
  اس کی پی ايچ ڈی قبول ھوجائے۔ 

اسی طرح علمی اور دقيق کاوشيں حوزات علميہ ميں بھی انجام پاتی ھيں اور جو لوگ درس خارج ميں مشغول اور قريب 
مسائل ميں استنباط کرنا چاھتے ھيں تو کبھی کبھی ايک ظاھراً معمولی اور چھوٹے  االجتھاد ھوتے ھيں اور اپنے مورد نظر

سے مسئلہ کی سالوں تحقيق اور مطالعہ کرتے ھيں، اور دسيوں کتاب کا مطالعہ کرتے ھيں، اور فقھاء ومجتھدين سے بحث 
شک نھيں ھے کہ تمام نظری وگفتگو کرتے ھيں تاکہ آخر ميں اپنا مخصوص نظريہ پيش کرسکيں اس سلسلہ ميں کوئی 

مسائل منجملہ عقائد، اخالق، احکام فرعی، اجتماعی، سياسی، حقوقی، اور بين الملل مسائل ميں اس طرح کی دقيق اور علمی 
بحث کی ضرورت ھے تاکہ اس سلسلہ ميں ماھرين علماء کے ذريعہ اسالمی فرھنگ وثقافت کا وقار اپنی جگہ باقی ھے؛ 

  رھے کہ اس طرح کے جوابات نہ تو عوام الناس کے لئے ضروری ھيں اور نہ ھی مفيد ھيں۔ ليکن يہ بات مخفی نہ 

  ج۔ متوسط شناخت: 
جيسے مسائل کے جواب کے لئے متوسط اور درميانی قسم کی تحقيق وبررسی “ اسالمی حکومت اور واليت فقيھ”آخر ميں 

بکہ ھمارا مقصد بھی ان جلسات ميں اسی قسم کے ھمارے سامنے ھے،جن کو عام جلسوں مينبيان کيا جاسکتا ھے ، ج
جوابات پيش کرنامقصود ھيں، ھم نہ تو اسالمی حکومت کے سلسلے ميں مختصر جواب پيش کرنا چاھتے ھيں جيسا کہ ايک 

مجتھد اور مفتی استفتاء کے جواب ميں اپنے رسالہ عمليہ ميں لکھتا ھے اور نہ ھی اس کو مفصل اور تحقيقی طور پر بيان 
رنا چاھتے ھينجن کا چند سال طوالنی سلسلہ ھوسکتا ھے بلکہ ھمارا مقصد تو معاشره کے مختلف لوگوں کے لئے ک

درميانی(متوسط) قسم کی معلومات فراھم کرنا ھے تاکہ اسالمی نظام کے مخالف اور دشمنوں کے شبھات اور اعتراضات کا 
يں معاشره کی اس وقت کی ثقافتی حالت ايک ايسے معاشره کی مقابلہ کرسکيں اور ان کی مختلف سازشوں کو ناکاره بناسک

طرح ھے جس کا کسی خطرناک بيماری سے مقابلہ ھو اور سبھی کو اس سے خطره در پيش ھو اور اس بيماری سے مقابلہ 
ئع کرنے کے لئے صرف ايک دفعہ ٹوک دينا کافی نھيں ھے يا صرف اس سلسلہ ميں کار شناسی نظريہ اخبار يا دوسرے ذرا

ابالغ ميں اعالن کردينا کافی نھيں ھے، بلکہ اس بارے ميں مسلسل تذکر اور ضروری ھدايات دينا ضروری ھے تاکہ عوام 
الناس کی معلومات ميں اضافہ ھو اور اس اجتماعی بيماری سے مقابلہ کرسکيں ايک مختصر تذکر اور ياد دھانی کے عالوه 

سلسلہ ميں عوام الناس کے لئے مسائل واضح اور روشن ھوجائيں اور اس سلسلہسمينار، کانفرنس اور تقريريں ھوں تاکہ اس 
  ميں موجودات خطروں کا پتہ لگاليں۔ 

کے سلسلہ ميں متوسط قسم کی شناخت پيش کرنا چاھتے ھيں کيونکہ ھم يہ“ واليت فقيھ”اور “ اسالمی حکومت”اس وقت ھم 
حکومت اور واليت فقيہ اسالمی نظام کے رکن ؛ سے زياده احساس کرتے ھيں کہ ھمارے آج کل کے نوجوان اسالمی 

معلومات نھيں رکھتے، اور بعض شيطان صفت لوگوں نے ان کو گمراه کرنے کی ٹھان رکھی ھے لٰھذا چونکہ يھی ھمارے 
تی جوان جو ھماری اميديں اور اس انقالب کے وارث بھی ھيں ان کو اس سلسلہ ميں معلومات حاصل کرنا چاھئے تاکہ ثقاف

آفتوں اور شيطانی مشکالت کا شکار نہ ھوں، لٰھذا ھم اپنی بحث کومتوسط قسم کے لحاظ سے بيان کرتے ھيں،تاکہ نظريہ 
واليت فقيہ کے سلسلہ ميں اجتماعی اور ثقافتی بصيرت ويقين ميں اضافہ ھو، اور بعض التقاطی (چنيدھ) نظريات اور 

ھم نے عرض کيا کہ عوام الناس کو واليت فقيہ کے نظريہ سے آگاه کرنے انحرافات وغيره سے مقابلہ کرسکيں اور جيسا کہ
اور اس کو ثابت کرنے کے لئے علمی اور دقيق راستہ نھيں اپنانا چاھئے ، جيسا کہ فقھاء ومجتھدين کسی ايک مسئلہ کو حل 

سے بحث کرتے ھيں  کرنے کے لئے آيات و روايات سے استدال کے وقت سند وداللت کے بارے ميں بھت زياده تفصيل
  کيونکہ يہ طريقہ کار تو حوزه علميہ ميں مجتھدين يا سياسی علوم ميں ڈاکٹری وغيره سے متعلق ھوتا ھے۔ 

کو آسان الفاظ ميں اپنے جوانوں کے ذھنوں تک“واليت فقيہ ”قارئين کرام ! مذکوره مطالب کے پيش نظر اس وقت ھم نظريہ 
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ص ان سے اسالمی حکومت اور واليت فقيہ کے بارے ميں سوال کرے تو وه جواب پھنچانا چاھتے ھيں تاکہ اگر کوئی شخ
دے سکيناور اپنے اعتقاد کا دفاع کرسکيں ليکن اگر ان کے سامنے دقيق تر سواالت بيان کئے جائيں جن ميں تخصصی اور 

اھئے لٰھذا ھم نے اسی کار شناسی ( معاملہ فھم)بررسی وتحقيق کی ضرورت ھو تو ان کو ماھرين کی طرف رجوع کرنا چ
  ۔ اجرائے قانون (قوانين کا نافذ کرنا)۔ 2۔ قانون گذاری۔ 1مذکوره ھدف کی خاطر اپنی بحث کے دو حصے کئے: 

  ۔ قانون کی ضرورت اور اس کے خصوصيات پر ايک نظر 2
  گذشتہ پھلے حصے کا خالصہ : 

ہ بغير قانون کے زندگی ميں افرا تفری ، حيوانيت اور ۔ انسان اپنی اجتماعی زندگی کے لئے قانون کا محتاج ھے، کيونک1
  انسانی اقدار نيست ونابود ھوجاتا ھے، چنانچہ يہ بات کسی بھی صاحب عقل پر پوشيد نھيں ھے۔ 

۔ اسالمی نقطہ نظر سے انسانی اجتماعی زندگی کے لئے ايسا قانون ضروری ھے جس سے مادی اور دنياوی مصالح بھی 2
  عنوی اور اُخروی مصالح بھی پورے ھوتے ھوں۔ پورے ھوتے ھوں اورم

يھاں پر اس بات کی ياد دھانی کرا دينا ضروری ھے کہ اگرچہ کبھی کبھی بعض اسالم دشمن طاقتوں کی طرف سے نئے 
نئے شبھات اوراعتراضات ھوتے ھيں جن کے جوابات دينا ضروری ھيں اگرچہ مختصر ھی کيوں نہ ھوں ، آج کل بعض 

يھاں تک کے بعض ٹيلی ويزن پروگراموں ميں يہ مسئلہ بيان ھوتا ھے کہ دنياوی مسائل؛ اخروی مسائل  مقالوں، تقريروں
سے جدا ھيں، يھاں تک کہ بعض لوگوں نے تو يھاں تک کھہ ديا کہ کوئی بھی قانون ايسا نھيں ھے جس سے دنياوی اور 

يا پرست ھونا چاھئے اور دنياوی اور مادی اُخروی دونوں مصالح پورے ھوتے ھوں کسی بھی حکومت کو يا تو صرف دن
  مسائل کو حل کرے يا آخرت پرست؛ جس ميں دنيا سے کوئی مطلب نہ ھو۔ 

کے سلسلہ ميں ھونے والے اعتراضات ميں سب سے گھٹيا(پست) “ اسالمی سياسی نظام”قارئين کرام ! مذکوره باال اعتراض 
پڑتا ھے کہ بعض عھده دار افراد بھی اس سلسلہ ميں بڑی آب وتاب قسم کا اعتراض ھے، اور واقعاً افسوس کے ساتھ کھنا 

  اور شان وشوکت سے اس طرح کا اعتراض کرتے ھيں جن کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گمراه ھوجاتے ھيں۔ 
بے شک اسالمی نظريہ کی بنياد اس بات پر قائم ھے کہ يہ دنياوی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ اور پيش خيمہ ھے، 

جو کچھ بھی ھم اس دنيا ميں اعمال انجام ديتے ھيں انھيں کی وجہ سے ھم آخرت ميں سعادت مند يا شقاوت مند ھونگے  اور
در حقيقت دين کا ھدف اور مقصد يہ ھے کہ انسانی زندگی اس طرح گذاری جائے تاکہ اس دنياوی سھولتوں کے ساتھ ساتھ 

م کی طرف سے بھيجے ھوئے انبياء کرام عليھم السالم نے بشريت آخرت کی سعادت بھی حاصل ھوجائے ، يعنی خداوندعال
کے لئے ايسا نظام پيش کيا ھے جس سے انسان کی دنياوی زندگی کے ساتھ آخرت کی زندگی بھی کامياب اور سعادتمند قرار

کريم اور سنت پائے اور چونکہ يہ مسئلہ بالکل واضح اور روشن ھے واقعاً تعجب کا مقام ھے کہ بعض وه لوگ جو قرآن 
نبوی سے کم وبيش آگاھی رکھتے ھيں اور ان کو جاھل نھيں کھا جاسکتا وه لوگ خود غرضی کی وجہ سے اپنی آنکھوں 

سے حقيقت کا نظاره نھينکرتے اور اپنی باتوں ميں دنياوی مسائل کو آخرت سے بالکل الگ کرتے ھوئے نظر آتے 
دت گاھوں، گرجا گھروں اور مساجد ميں ھونا چاھئے، اس کے مقابل ھيں،چنانچہ کھتے ھيں: آخرت سے مربوط مسائل عبا

دنياوی اور اجتماعی مسائل انسانی تجربہ اور غور وخوض سے حل ھوسکتے ھيں ، اور دين اس سلسلہ ميں کوئی کردار 
  نھيں کرسکتا !! 

بالخصوص اسالمی نظريہ کےيہ ايک ايسا شيطانی اعتراض ھے جو ھر صاحب عقل مسلمان پر واضح ھے کہ يہ تمام اديان 
  مخالف ھيں۔ 

۔تيسرا مقدمہ يہ ھے کہ اگر يہ مان بھی ليں کہ انسان نے ھميشہ اپنے تجربات، علم اور غور وفکر سے کام ليتے ھوئے 3
اپنے مادی اور دنياوی ضرورتوں کو حاصل کرلے، ( البتہ دنياوی مصالح بھی اُخری مصالح پورے ھونے کی صورت ميں 

ھيں کيونکہ انسان احکام اٰلھی سے فائده حاصل کئے بغير دنياوی مصالح کو بھی پورا نھيں کرسکتا) (تو  پورے ھوسکتے
پھر وھ) معنوی اور اُخروی مصالح کو پورا نھيں کرسکتا کيونکہ انسان خود بخود اُخروی مصالح کے بارے ميں نھيں جانتا 

ی کی سعادت کے لئے مفيد ھے؛ کيونکہ اس نے اُخروی زندگی کيونکہ اسے نھيں معلوم کہ کونسا عمل اس کی اُخروی زندگ
کو ديکھا (بھی) نھيں ھے بالفرض اگر انسان دوسروں کی دنياوی زندگی سے تجربہ حاصل کرلے اور اسی تجربہ کی بنا پر 

ھی دوسروں اپنے لئے زندگی کا راستہ معين کرلے، ليکن اُخروی زندگی کے سلسلہ ميں نہ خود کو کوئی تجربہ ھے اور نہ 
  کے تجربات اس کے سامنے ھيں، لٰھذا اپنے لئے آخرت کی سعادت اور کاميابی کا راستہ معين نھيں کرسکتا۔!! 

قارئين کرام ! ھماری مذکوره باتوں سے يہ بات طے ھوجاتی ھے کہ دنياوی اور اُخروی مصالح صرف انھيں افراد کے 
علوم سے نوازا ھے؛ اور معاشره پر ايسے قوانين حاکم ھوں جو  ذريعہ حاصل ھوسکتے ھيں جن کو خداوندعالم نے اپنی
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  خداوندعالم کی طرف سے آئے ھوں تاکہ اس کے زير سايہ دنياوی مصالح بھی اور اُخروی مصالح بھی پورے ھوسکيں۔ 

  ۔ قوانين جاری کرنے والے کے صفات پر دوباره ايک نظر 3
م شرائط کا ذکر کيا، اور جو شخص قوانين کو جاری کرنے واال ھو نيز ھم نے قوانين کو جاری کرنے والے کے لئے تين مھ

دنياوی اور اُخروی مصالح کو پورا کرنے واال ھو اور خدا کی طرف اس کی نسبت ھو، اس کے لئے مذکوره شرائط کا مالک
  ھونا ضروری ھے۔ 

  
  مذکوره شرائط: 

کو قانون شناس ھونا چاھئے البتہ علم ومعرفت کے مختلف پھلی شرط يہ تھی کہ قانون جاری کرنے والے اوراسالمی حاکم 
درجات ھوتے ھيں اسی وجہ سے تمام افراد ايک درجہ ميں نھيں ھوتے معرفت اور شناخت کے ان درجات ميں نمونہ درجہ 
وروه ھے جس ميں اٰلھی قوانين سے بالکل خطا نہ ھو، اور ايسی شان صرف معصوم عليہ السالم کی ھوتی ھے جو معرفت ا

ادراک ميں کبھی کوئی خطا وغلطی نھيں کرتا،اور جو قانون خداوندعالم نے نازل کيا ھے اس کو کما حقہ پھچانتا ھے ظاھر 
سی بات ھے کہ اگر ايسی شخصيت يعنی معصوم عليہ السالم موجود ھو تو پھر معاشره کے لئے اس کی حکومت ضروری 

غائب ھوں تو اس صورت ميں يہ منصب ايسے شخص کا ھے جو  اور ترجيح رکھتی ھے ليکن اگر معصوم عليہ السالم
  دوسروں لوگوں سے زياده قوانين کی معرفت اور شناخت رکھتا ھو۔ 

دوسری شرط يہ تھی کہ قانون کا جاری کرنے واال شخص عملی ميدان ميں اپنے ذاتی مفاد يا کسی گروه کے حق ميں کام نہ 
اخالقی صالحيت بھی علم کی طرح مختلف درجات رکھتی ھے جس کا نمونہ  کرے؛ يعنی اخالقی صالحيت رکھتا ھو اور يہ

درجہ معصوم عليہ السالم کی شخصيت ميں تصور کيا جاسکتا ھے کيونکہ معصوم عليہ السالم کی ذات کسی بھی وقت غير 
نيز اجتماعی منافع اٰلھی انگيزونکے تحت تاثير قرار نھيں پاتی اور نا ھی کسی کا خوف اور ناھی کوئی اللچ ھوتا ھے، 

ومصالح کو اپنی ذاتی يا گھريلو يا گروھی مصالح پر قربان نھيں کرتا ليکن اگر معصوم عليہ السالم کی ذات موجود نہ ھو تو 
پھر ايسا شخص جو اس سلسلہ ميں معصوم (ع) سے بھت زياده شباھت رکھتا ھو ، وھی قوانين اٰلھی کو جاری کرنے کی 

  صالحيت رکھتا ھے۔ 
شرط يہ تھی کہ قوانين کو جاری کرنے واال مديريت اور کلی قوانين کو جزئی قوانين پر منطبق کرنے ميں کافی  تيسری

مھارت رکھتا ھو، يعنی خداوندعالم کے عام قوانين سے آگاھی کے ساتھ ان کے مصاديق کو بھی جانتا ھو اور يہ بھی جانتا 
اکہ قوانين کا اصل ھدف محفوظ رھے البتہ قوانين کو جاری کرنے ميںھو کہ کس طرح ان قوانين کو جاری کيا جانا چاھئے ت

اس قدر مھارت اور مديريت کے لئے خاص تجربات کا ھونا ضروری ھے جن کو انسان اپنی زندگی ميں حاصل کرتا ھے ، 
م کی ذات جس جس کا بھترين اور عالی ترين مرتبہ امام معصوم (ع) ميں تصور کيا جاسکتا ھے،کيونکہ معصوم عليہ السال

طرح خداوندعالم کے قوانين کی شناخت ميں غلطی نھيں کرسکتا اور مقام عمل ميں بھی ھوای نفس کے تحت تاثير واقع نھيں 
ھوسکتا اور خداوندعالم کی خاص تائيد اس کے شامل حال ھوتی ھے،اور معاشره کے مصالح کو معين کرنے ، عام موارد 

  (بھی) انحراف اور غلطی کا شکار نھيں ھوتا۔ کو خاص موارد ميں منطبق کرنے ميں 

  ۔اعتقادی اصول سے اسالمی حکومت کی تھيوری کا تعلق 4
بےشک اگر کوئی شخص مذکوره مقدمات کو قبول کرے کہ واقعاً انسانی معاشره کے لئے ايسے قوانين کی ضرورت ھے 

مصالح بھی، اور اسالمی حاکم اور اسالمی جن سے مادی اور دنياوی مصالح پورے ھوتے ھوں اور معنوی اور اُخروی 
معاشره کے ذمہ دار افراد کے شرائط کو بھی قبول کرتا ھو تو پھر اس صورت ميں اسالمی نظام کی حقانيت کو قبول کرنا 

آسان ھے البتہ خود مذکوره مقدمات کو قبول کرنا بھی دوسری چيزوں پر موقوف ھے: کيونکہ پھلے درجہ ميں انسان کو يہ 
ا پڑے گا کہ خدا ھے، اس کے بعد يہ قبول کرے کہ اس نے ايسے پيغمبر کو بھيجا جس نے اس کے احکام بندوں تک مانن

پھونچائے اسی طرح يہ بھی قبول کرے کہ اس دنياوی زندگی کے بعد ايک اُخروی زندگی بھی ھے اور اس دنياوی زندگی 
قدمات ھماری بحث کے مبنٰی ھيں، جن کو اعتقادی، کالمی اور اور اُخروی زندگی ميں علت ومعلول واال تعلق ھے يہ تمام م

فلسفی مباحث ميں تفصيلی طور پر ثابت کيا گيا ھے، اور عام اجتماعی، حقوقی اور سياسی جلسات ميں ھر ايک پر الگ الگ 
  بحث نھيں کی جاسکتی ورنہ تو نتيجہ تک پھنچے کے لئے سالوں درکار ھوں گے۔ 

وه حضرات ھيں جو خدا، دين، وحی، نبوت، پيغمبر، عصمت اور قيامت کو قبول رکھتے ھيں ھمارے مخاطب مسلمان اور 
اور يہ معلوم کرنا چاھتے ھيں کہ کيا اسالم حکومتی نظام پيش کرتا ھے يا نھيں؟ نہ وه لوگ جو منکر خدا ھيں ، اور نہ ھی 
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لئے تيار ھوں!! اور نہ ھی وه لوگ جو  وه لوگ جو خود خدا کے خالف جلوس نکالنے اور اس کے خالف نعرے لگانے کے
دين اور احکام اسالم کو بالکل ھی نھيں مانتے،اور نہ وه لوگ جو پيغمبر کے لئے کھتے ھيں کہ وه بھی دوسروں کی طرح 

وحی کو سمجھنے ميں غلطی کرسکتا ھے اسی طرح جو افراد اصول ميں ھمارے مخالف ھيں وه اس وقت کی بحث ميں 
ھيں اگر وه لوگ بحث وگفتگو کرنا چاھتے ھيں تو ان سے کسی دوسرے موقع پر بحث کی جاسکتی ھمارے مخاطب نھيں 

ھے اور ان کے سامنے اعتقادی اصول کو عقلی اور فلسفی برھان کے ذريعہ ثابت کيا جاسکتا ھے اور ان کی ھدايت کی 
ی آئے گی، نيز خداوندعالم نے ھدايت جاسکتی ھے اور ان کو يہ سمجھايا جاسکتا ھے کہ ھاں خدا بھی ھے اور قيامت بھ

بشر کے لئے انبياء کرام کو بھيجاتاکہ وه ان کو اس کے بندوں تک پھنچائے اسی طرح پيغمبر معصوم ھوتا ھے اور وحی 
  کے سمجھنے ميں کسی طرح کی کوئی غلطی واشتباه نھيں کرتا اور اگر ايسا نہ ھو تو پھر وه پيغمبر نھيں ھوسکتا۔ 

مذکوره مقدمات کو قبول کرتے ھوئے کيا کوئی صاحب عقل اس بات کو قبول کرسکتا ھے کہ معصوم عليہ قارئين کرام ! 
السالم کے ھوتے ھوئے؛ جو علم ورفتار ميں معصوم ھو اور دوسروں کی نسبت معاشره کے مصالح کو بھتر درک کرتا ھو 

لوم ھے کہ اختياری صورت ميں مرجوح کو راجح ؛ کوئی دوسرا مسند قدرت پر بيٹہ جائے؟ ! کيونکہ يہ بات تو سب کو مع
پر اور بھترکو غير بھتر پر ترجيح دينا قبيح اورناپسند ھے اور کوئی بھی صاحب عقل وشعور اس کو قبول نھيں کرتا ھماری 
گفتگو ان لوگوں سے ھے جو خود کو مسلمان کھالتے ھيں،ليکن معصوم کے وجود کا اقرار نھيں کرتے، اور معتقد ھيں کہ 
نہ تو پيغمبر معصوم تھے اور نہ ھی ائمہ (عليھم السالم) معصوم تھے؛ ان لوگوں سے بھی ھمارا کوئی سروکار نھيں ھے 
ھمارامفروضہ يہ ھے کہ تمام موضوعہ اصول کو قبول رکھتے ھوں اور پيغمبر اکرم (ص) کو معصوم مانتے ھوں ، اور 

  وم مانتے ھوں۔ شيعہ اعتقاد کے مطابق ائمہ عليھم السالم کو بھی معص
فرضيہ يا مفروضہ يہ ھے کہ اگر معاشره ميں معصوم عليہ السالم موجود ھوں تو کيا اس صورت ميں حکومت کسی غير 

معصوم کے سپرد کی جاسکتی ھے؟ کيونکہ غير معصوم کو حکومت سپرد کرنے کا مطلب يہ ھے کہ قانون کے سمجھنے 
س چيز کو بھی جائز مانتے ھيں کہ کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کو معاشره ميں غلطی اور اشتباه کو جائز مانتے ھيں،اور ا

کے مفاد و مصالح کو جائز مانيں اور معاشره کے منافع ومصالح کو اپنی خواھشات پر قربان کردے، نيز اس بات کو بھی 
ت اپنے ھاتھوں ميںجائز ماننا ھے کہ کوئی معاشره پر حکومت کرنے کی صالحيت نہ رکھتے ھوئے بھی معاشره کی حکوم

لے لے!! جبکہ يہ تمام چيزيں عقلی لحاظ سے مردود اور قابل قبول نھيں ھيں اس بنا پر کوئی بھی صاحب عقل اس چيز ميں 
شک نھيں کرتا کہ اگر امام معصوم (ع) معاشره ميں حاضر ھو تو اسی کو حکومت سپرد کرنا اولٰی اور بھتر ھے،اور اگر 

حکومت کے لئے انتخاب کيا جائے تو يہ کام غير عقلی اور بے ھوده ھے اس صورت ميں  اس کے بجائے کسی دوسرے کو
کسی کو شک نھيں ھے اور اسی بات پر تمام لوگوں کی عقل حکم کرتی ھے، نيز اس کو ثابت کرنے کے لئے ھميں احاديث 

(ص) اور ائمہ عليھم السالم کی سے استدالل کرنے اور ان آيات کو بيان کرنے کی ضرورت نھيں ھے جن ميں پيغمبر اکرم 
  اطاعت کو واجب قرار ديا گيا ھے ، مثال کے طور پر : 

ُسوَل َؤاُْوِلی ااْلَْٔمِر ِمْنُکْم ) (   ) 1( يَأاَيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا ٔاَِطيُعوا هللاَ َؤاَِطيُعوا الرَّ
  “ کرو جو تمھيں ميں سے ھيں۔ اے ايمان والو! هللا کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت”

ُسوَل فَقَْد ٔاَطَاَع هللاَ ) (   ( 2( َمْن يُِطِع الرَّ
  “ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے هللا کی اطاعت کی ” 

  ۔ حکومت کے طولی(تحت) مراتب کی منطقی اور عقلی دليل 5
ويت رکھتی ھے اس سلسلہ ميں ذکر شده قارئين کرام ! اگر امام معصوم معاشره ميں حاضر ھوں تو اسی کی حکومت اول

مطالب ايک استدالل اور عقلی متوسط بيان ھے جو سبھی کے لئے قابل قبول اور قابل دفاع ھے،يھاں تک کہ اگر کوئی 
حکومت (وواليت) کے سلسلہ ميں قرآنی آيات سے بھی آگاه نہ ھو، چنانچہ ھمارے ذکر شده مطالب کے پيش نظر اپنے اعتقاد

کتا ھے ليکن ھماری اصل بحث امام معصوم عليہ السالم کی غيبت کے زمانہ ميں اسالم کا نظريہ پھنچاننے کے کا دفاع کرس
بارے ميں ھے کہ جب عوام الناس امام معصوم کے وجود سے محروم ھو، اور اس تک رسائی ممکن نہ ھو، تاکہ اس کی 

حضور کا وه زمانہ، جس ميں ظالم حکومت معصوم حکومت سے بھره مند ھوسکيں اسی طرح امام معصوم عليہ السالم کے 
کی حکومت سے مسلمانوں کو محروم کردے، يا اجتماعی حاالت ايسے نہ ھوں جس ميں معصوم عليہ السالم قدرت کو اپنے 

  ھاتھوں ميں لے سکے۔ 
عام لوگوں کے ان دونوں صورتوں ميں ھم کسی علمی ، فنّی اور اکيڈميک دالئل سے استدالل نھيں کرتے جس کا سمجھنا 

لئے مشکل ھو، بلکہ ھم تو ايک عام عقلی قاعده سے استدالل کرتے ھيں جس طرح ھر عام انسان اپنی روز مره زندگی ميں 
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 99اسی عقلی قاعده سے استدالل کرتا ھے، اور وه يہ ھے کہ اگر کسی سلسلہ ميں سو فی صد واال درجہ ميسر نہ ھو تو پھر 
تا ھے اگر کسی چيز کاکامل درجہ حاصل کرنا ممکن نہ ھو تو پھر کامل سے نزديک والےفی صد والے درجہ کو انتخاب کر

درجہ کا انتخاب کرتا ھے چنانچہ اس قاعده سے مختلف مقامات پر استفاده کيا جاسکتا ھے، مثالً:کسی بھی عھده کے لئے 
جاتے ھيں تو اسی شخص کا انتخاب  کچھ خاص شرائط اور صفات رکھے جاتے ھيں، اور اگر کسی ميں وه تمام شرائط پائے

کيا جاتا ھے، ليکن اگر ان تمام صفات کا حامل شخص نہ مل پائے تو پھر ايسے شخص کا انتخاب کيا جاتا ھے جو اس سے 
  کم شرائط رکھتا ھو، ليکن دوسروں پر برتری اور فضيلت رکھتا ھو۔ 

س سال کا تجربہ رکھتا ھو اوروه اپنی ڈاکٹری ميں دوسری مثال: اگر آپ کسی ايسے ڈاکٹر سے عالج کراسکتے ھيں جو تي
خاص مھارت اور روشن فکری رکھتا ھے ، ليکن آپ اس کو چھوڑ کر کسی ايسے ڈاکٹر سے عالج کرائيں جس نے ابھی 

ڈاکٹری کی سند لی ھے اور ابھی کلينک کھولی ھے اگر آپ اس سے عالج کرائيں اوروه غلط عالج کرے تو آپ کی بيماری 
ف عالج ھوگا بلکہ اس ميں شدت آجائے گی، تو کيا آپ عقل اور عقالء کی نظر ميں محکوم نھيں ھيں؟ اور کيا کا نہ صر

عقالء آپ کی مالمت نھيں کريں گے کہ ايک ماھر (اسپيشلسٹ)ڈاکٹر کے ھوتے ھوئے وه بھی آپ کے مکان کے قريب ، 
  پھر آپ نے غير ماھر ڈاکٹر کی طرف کيوں رجوع کيا؟! 

عذر صرف اسی صورت ميں قابل قبول ھوسکتا ھے جب اس ماھر ڈاکٹر کی فيس بھت زياده ھو يا ماھر ڈاکٹر اور آپ کا 
سے عالج کرانے کے لئے کسی دوسرے ملک ميں جانے پڑتاھو جس کا خرچ برداشت کرنا آپ کے بس کی بات نہ ھو، 

  اسی وجہ سے آپ نے کسی غير ماھر ڈاکٹر کا عالج کرايا ھے۔ 
ض اس صورت ميں ھے جب آپ کسی ماھر ڈاکٹر سے عالج کرانے پر قادر ھوں اور اس کی فيس دوسرے ليکن ھمارا فر

غير ماھر ڈاکٹر سے کم يا اس کے برابر ھے، تو اگر اس صورت ميں اگر آپ نے کسی نئے ڈاکٹر کی طرف رجوع کيا اور 
عذور نھيں ھيں، اور سبھی اس سلسلہ ميں آپ کی بيماری ميں شدت پيدا ھوگئی تو آپ عقل اور صاحبان عقل کی نظر ميں م

  آپ کی مالمت اور سرزنش کريں گے۔ 
اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ مذکوره عقلی قاعده تمام اجتماعی امور ميں جاری ھے ، اور اس قاعده کو تمام ھی 

ف ھے، جس ميں صاحبان عقل قبول کرتے ھيں چاھے مسلمان ھوں يا غير مسلم، اور اس کی نسبت حکم ِ عقل کی طر
  شرعی دليل کی کوئی ضرورت نھيں ھے۔ 

چنانچہ اسی مذکوره قاعده کے تحت اگر اسالمی حکومت کی نمونہ شکل ممکن نہ ھو (جيسا کہ عقل بھی اسی کو بھترين 
حکومت مانتی ھے) اور معاشره ميں علم وتقوٰی اور مديريت کے لحاظ سے اعلی ترين درجہ واال شخص نہ ملے جو صاحب

ت بھی ھے تو اس صورت ميں عقل کا حکم اور اس کا فيصلہ کيا ھوگا؟ کيا اس صورت مينھماری عقل اس بات کا عصم
فيصلہ کرے گی کہ ھم جو چاھيں کريں اور جس کو چاھے حاکم بناديں؟ يا ھماری عقل اس چيز کا حکم کرتی ھے کہ اگر 

شخص حکومت کے لئے ممکن نہ ھو تو ايسے شخص کا معاشره معصوم عليہ السالم کے وجود سے محروم ھو اور ٓائيڈيل 
انتخاب کريں جو تقوٰی اور صالحيت کے لحاظ سے معصوم عليہ السالم سے شبيہ اور زياده نزديک ھو؟ اگر سو فی صد واال

اب والے درجہ کا انتخ 98واال درجہ نہ ھو تو پھر  99والے درجہ کا انتخاب کريں اور اگر  99درجہ حاصل نہ ھوں تو پھر 
کريں،اسی طرح اگر اعلٰی درجہ کا انتخاب ممکن نہ ھو تو پھر اس سے کم والے درجہ کا انتخاب کريں،اور پھر باری باری 

نيچے والے درجہ کا انتخاب کريں، ايسا نھيں ھے کہ اگر عالی ترين درجہ کا انتخاب ممکن نہ ھو تو پھر دوسرے تمام 
جہ اور ايک واال درجہ سب برابر ھوجائيں، اسی بنا پر اگر ھمارے فرض کےواال در 99درجے مساوی اور برابر ھيں، اور 

مطابق نمونہ اور آئيڈيل مقصود حاصل نہ ھوتو پھر کوئی فرق نھيں چاھے کسی کا بھی انتخاب کريں!! بے شک اس کو عقل 
  تسليم نھيں کرتی۔ 

ے اگر اسالمی حکومت کی نمونہ شکل ممکن نہ ھو لٰھذا عقل کے اس يقينی حکم کی بنا پر جو ھر انسان کی سمجھ ميں آتا ھ
اور معصوم عليہ السالم کی ذات تک رسائی نہ ھو تاکہ براه راست عوام الناس پر حکومت کريں تو اس صورت ميں اسالمی 
حکومت کے لئے ايسا فرد جو صالحيت رکھتا ھے جس ميں تينوں بنيادی شرط ( يعنی علم، تقوٰی اور مديريت )دوسروں کی 

بت زياده اور معصوم عليہ السالم سے مشابہ ھو ، يعنی وه شخض جو دوسروں سے زياده قوانين کی معرفت اور شناخت نس
رکھتا ھو اسی طرح اس کی عدالت اور تقوٰی دوسروں کی نسبت زياده ھو اور دوسروں سے زياده اپنی خواھشات پر کنٹرول 

  سے زياده ھو۔  رکھتا ھو نيز اس کی مديريتی طاقت اور بصيرت دوسروں
قارئين کرام ! يہ عقلی بيان ھر صاحب عقل کے لئے سمجھنا آسان ھے اور فقہ وکالم کے پيچيده دالئل کی کوئی ضرورت 

  نھيں ھے۔ 
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  ۔ اسالمی حکومت کے سلسلہ ميں چند سواالت 6
مت کے سلسلہ ميں البتہ مسلمانوں پر حکومت کی صالحيت رکھنے والے کے بارے ميں سواالت کے عالوه اسالمی حکو

دوسرے سواالت بھی بيان ھوتے ھيں جن کے جوابات (بھی) عرض کرنا ضروری ھيں مثالً يہ سوال کہ کيا اسالم نے 
اسالمی حکومت کے عھده پر فائز ھونے والے کے لئے شرائط اور خصوصيات بھی بيان کئے ھيں اور حکومت کے لئے 

الم نے اسالمی حکومت کے صدر کے لئے بيان کيا ھے کہ کون صدر خاص شکل معين کی ھے يا نھيں؟ يعنی کيا صرف اس
ھوسکتا ھے ليکن دوسرے حکومتی امور اور اس کا خاکہ عوام الناس کی مرضی پر چھوڑ ديا ، يا اجتماعی حاالت کے 

وگ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل بھی بدل جائے گی؟۔ دوسرا سوال جو اس سے زياده علمی اور دقيق ھے اور جو ل
“ تاسيسی”فقھی اور حققوقی مسائل سے آشنائی رکھتے ھيں ان کے لئے قابل فھم ھے ، اور وه يہ ھے کہ آيا حکومت ايک 

  مقولہ سے ھے؟ “ امضائی”مقولہ سے ھے يا 
وضاحت: کيونکہ بعض اسالمی اور فقھی مسائل تاسيسی ھيں ، جن کو شارع مقدس نے عوام الناس ميں رائج ھونے سے 

کيا ھے اور ان کی کيفيت اور طريقہ بھی بيان کيا ھے مثالً نماز ايک تاسيسی عبا دت ھے جس کا وجوب بھی خودپھلے بيان 
شريعت نے بيان کيا ھے اور اس کا طريقہ بھی خداوندعالم کی طرف سے پيغمبر اکرم (ص) کے ذريعہ مسلمانوں کے لئے 

سے پھلے عوام الناس اس سے آگاه نہ تھی ( نماز ھی نھيں بيان ھوا ھے،اور اس واجب اور اس کی کيفيت کو بيان کرنے 
بلکہ ) عام طور پر تمام عبادتيں تاسيسی ھيں جن کو عوام الناس نے پيغمبر اکرم (ص) سے سيکھا ھے جيسے دوسرے 

  واجبات : روزه، حج اور دوسرے ياعبادتی احکام تاسيسی ھيں۔ 
ے احکام امضائی ھيں يعنی عوام الناس اپنی اجتماعی امور ميں کچھ ان تاسيسی احکام کے مقابلہ ميں اسالم کے بعض دوسر

معامالت، عقود اور معاھدات کومعين کئے ھوئے ھيں، يھاں تک کہ اگران ميں سے بعض تحريری شکل ميں بھی نہ ھوں 
کو حکم نھيں ديا ليکن ان پر عمل ھوتا ھے ، مثالً عام طور پر خريد وفروخت، چنانچہ اس سلسلہ ميں شريعت نے عوام الناس

ھے کہ اگر کسی چيز کی ضرورت ھو تو اس کو جاکر خريد لے اس مسئلہ کی ضرورت خود صاحبان عقل سمجھتے ھيں 
اور معامالت وغيره کے لئے طريقہ کار معين کرتے ھيں اس کے بعد شريعت مقدسہ ان معامالت کی تائيد کرديتی ھے اور 

)(خدانے خريد و فروخت کو حالل قرار ديا ھے )جو عوام 3احل هللا البيع ) (اس کو شرعی حيثيت مل جاتی ھے ، مثالً: (
الناس کے درميان رائج ھے، اور خريد وفروخت کی يہ حليت شرعی تائيد کی وجہ سے ھے، اور گويا اس عقالء کے طريقہ 

  کار کو قبول کرنے کی طرح ھے جو آپس ميں ايک دوسرے سے خريد وفروخت انجام ديتے ھيں۔ 
مقام پر حکومت کے سلسلہ ميں يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ قبل اس کے کہ خدا نے انبياء کرام عليھم السالم کے ذريعہ اس 

اٰلھی حکومت کی پيروی کرنے کا حکم ديا کيا عوام الناس کے درميان خود کوئی حکومت کا طريقہ کار موجود تھا جس کی 
ے ؟ يانہ بلکہ حکومت کی شکل اور ڈھانچے کو بھی عوام الناس نے شريعت مقدسہ نے تائيد کی اور اس پر دستخط فرمائ

خداوندعالم کے حکم کے مطابق بنايا ھے؟ اور اگر انبياء عليھم السالم خدا کی اجازت سے عوام الناس پر حکومت نہ کرتے 
  ہ تھے۔ تو وه ان کی اطاعت کرنے کا وظيفہ نہ رکھتے ،( يعنی)عوام الناس حکومت کی شکل وصورت سے آگاه ن

المختصر جب ھم کھتے ھيں کہ اسالمی حکومتی نظام کو اسالم نے بيان کيا ھے اور اس کی دينی اور فقھی حيثيت ھے اور 
خود خداوندعالم نے اس کی اطاعت پر لوگوں کو موظف بنايا ھے، توکيا يہ حکومت خداوند عالم کی طرف سے تشريع کی 

ھے؟ يا اس حکومت کی شکل وصورت خود عوام الناس کے ذريعہ بنائی گئی گئی ھے اور خدا اس حکومتی نظام کا مٔوسس 
ھے اور اس کو اجتماعی معاھدات کی بنا پر بنايا گيا اور خداوندعالم نے اس کی تائيد وامضا کرديا ھے، اسی وجہ سے يہ 

  حکم رکھتی ھے؟ حکومت اسالمی حکومت بن گئی ھے کہ جس کی خداوندعالم نے تائيد کی ھے اور يہ حکومت امضائی 
  

  حوالے

   59) سوره نساء آيت 1(
   8٠) سوره نساء آيت 2(
  2٧5(سوره بقره آيت 3)

 

 )2اسالم اور سياست جلد(
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  تينتيسواں جلسہ

   اسالم اور حکومت کے مختلف نقشے

  ۔ اسالم کی طرف سے حکومتی سلسلہ ميں کوئی طريقہ بيان نھيں کيا گيا (ايک اعتراض( 1
گذشتہ جلسوں ميں حکومت کی شکل وصورت کے بارے ميں يہ سوال اٹھايا گيا تھا کہ کيا اسالم نے حکومت کے لئے کوئی 

خاص نقشہ پيش کيا ھے، يا اس کا معين کرنا خود عوام الناس کے اوپر ھے؟ اور اگر اسالم نے حکومت کے لئے کوئی 
وص ھے يا نہ ، بلکہ اس کا ايک خاص نقشہ ھے جو ھر خاص نقشہ پيش کيا ھے تو کيا وه کسی خاص زمانہ سے مخص

زمانہ ميں جاری نھيں ھوسکتا؛ اور انسانی معاشره کے حاالت کی بنا پر اس کی شکل ونقشہ بدل رھتا ھے چنانچہ بعض 
لوگ کھتے ھيں کہ اگرچہ حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں اسالمی حکومت ايک خاص طرز پر ھوتی تھی، ليکن 

صرف اسی زمانہ سے مخصوص تھا ، اور خداوندعالم نے اسی طريقہ کار کو صرف پيغمبر اکرم (ص) کے  وه طريقہ
زمانہ کے لئے معين فرمايا تھا اور اس کے بعد نئے نئے نقشے اس حکومت کے قائم مقام ھوسکتے ھيں يھاں تک کہ ممکن 

شکل اختيار کرلے، اور آپس ميں کوئی تضاد يا ھے کہ بعض اجتماعی حاالت کی بنا پر اسالمی حکومت ڈيموکريسی ليبرل 
کو قبول کرليا “ پارلمانی نظام”ٹکرأو نہ ھو جس طرح ھم نے مغربی ممالک کے بعض طريقوں کو انتخاب کيا ھے؛ مثالً 

کو قبول “ جمھوريت”)کو قبول کرليا اور اس وقت 1“ (مشروطيت”ھے،اور اس کو اسالم کے مخالف نھيں پايا، اسی طرح 
ڈيموکريسی ”ھے اور ھمارا ماننا ھے کہ يہ اسالم کے مخالف نھيں ھيں، ھوسکتا ھے ايک دن وه بھی آئے جب ھم  کرليا
  کو بھی قبول کرليں اور اس کو بھی اسالم کے مخالف نہ پائيں! “ ليبرل

ره ھوتی آج کل ھمارے معاشره ميں اس طرح کے سواالت اور جوابات پيش کئے جاتے ھيں اور اس سلسلہ ميں بحث وغي
رھتی ھيں، جبکہ ان بحثوں ميں بعض اشکاالت وابھامات لوگوں کے ذھن ميں ڈالے جاتے ھيں جن کی بنا پر بعض لوگ 

  دانستہ اور بعض لوگ نادانستہ طور پر اسالمی صحيح تفکر سے منحرف ھوجاتے ھيں۔ 
ضروری ھے جن کی وجہ سے  قارئين کرام ! مذکوره اعتراض کا جواب دينے سے پھلے بعض ان نکات کا بيان کرنا

  مذکوره اعتراض تشکيل پاتا ھے تاکہ ان کے روشن ھونے سے جواب کا راستہ صاف ھوجائے: 
جيسا کہ ھم سبھی لوگ اس بات کو جانتے ھيں کہ ھمارے ملک ميں انقالب اسالمی کے عظيم الشان رھبر حضرت امام 

ھوا، اور شروع انقالب ھی ميں اس کے اساسی اور بنيادی قوانينخمينی رحمة هللا عليہ کے ذريعہ اسالمی جمھوری نظام قائم 
مرتب ھوئے جن کی خود امام خمينی (ره) نے تائيد کی ھے اسی طرح آپ ھی کی تائيد کے مطابق حکومت کا نقشہ معين 

مايا جبکہ يہ ھوا ، اور زمانہ کے ساتھ ساتھ بعض چيزوں ميں تبديلی کرنا پڑی جن کو حضرت امام خمينی (ره) نے قبول فر
بات واضح ھے کہ اسالمی حکومت کا يہ نقشہ نہ حضرت رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں تھا اور نہ ھی حضرت امير 

المومنين عليہ السالم کے زمانہ ميں اس طرح کی حکومت تھی، اور ھماری يہ حکومت اسالمی حکومت کے عنوان سے قائم 
  کی گئی ھے۔ 

اکرم (ص) کے زمانہ ميں تھی اور نہ ھی حضرت امير المومنين عليہ السالم کے زمانہ قدرتوں ميں جدائی نہ حضرت رسول
ميں، ليکن ھمارے بنيادی قانون ميں قدرتوں کے الگ ھونے کو قبول کيا گياھے،اور حکومتی نظام تين قدرتوں قوه مقننہ 

ظام ميں سب سے بلند مقام جس کے ذريعہ (پارليمنٹ) ، قوه قضائيہ (عدليھ) اور قوه مجريہ (حکومت) سے تشکيل پايا اس ن
ملکی عظيم سياست معين کی جاتی ھے مقام معظم رھبری ھے، اس کے بعد صدر مملکت ملک کے دوسرے بڑے عھده پر 
فائز ھوتا ھے، اسی طرح رئيس قوه قضائيہ اور رئيس مجلس شورٰی اسالمی (اسپيکر) ملک کے عالی ترين عھده ميں شمار 

انقالب اسالمی کے بيس سال کے بعد بھی بنيادی قوانين ميں بعض تبديلياں ھوتی رھتی ھيں مثال کے  ھوتا ھے يھاں تک کہ
طور پر پھلے وزير اعظم اجراء قوانين کا سب سے بڑا عھده ھوتا تھا ، اور اسی کے ذريعہ کابينٹ کا انتخاب ھوتا تھا، اس 

يکن غور وفکر کے بعد وزير اعظم کا عھده حذف کرديا گياکے بعد صدر مملکت اور مجلس شورٰی اسالمی تائيد کرتی تھی،ل
  اور صدر مملکت ھی اجراء قوانين کا عھده دار ھوتا ھے۔ 

بے شک حکومت کا اس طرح کا نقشہ اسالم ميں اس سے پھلے کبھی نھيں تھا نہ ھی اسالم نے اس سلسلہ ميں کوئی حکم 
رسکتاکہ اسالم نے صاف طور پر وضاحت کردی ھے کہ عوام صادر فرمايا ھے، لٰھذا کوئی بھی شخص يہ دعوٰی نھيں ک

  الناس ووٹ دے کر صدر مملکت کا انتخاب کريں اسی طرح دوسرے انتخاب ميں حصہ لے کر اپنا کردار ادا کريں۔ 
قارئين کرام ! ھمارے گذشتہ مطالب کے پيش نظر بعض لوگ اس کو دليل مانتے ھيں کہ اسالم نے حکومت کے سلسلہ ميں 

نقشہ پيش نھيں کيا ھے، لٰھذا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اسالم نے اس سلسلہ ميں عوام الناس کو اختيار ديا ھے کہ وه کوئی 
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خود اپنی مرضی سے حکومت کا نقشہ بنائيں اور خود ھی قوانين کا انتخاب کريں؛ اسی طرح دوسرے حکومتی امور بھی 
  خود عوام الناس سے متعلق ھيں۔ 

بات ميں کہ حکومت کو خدا کی طرف سے معين ھونا چاھئے اور حکومت خود عوام الناس کے ذريعہ معين اسی بنا پر اس 
ھو؛ تضاد اور ٹکراؤ پايا جاتا ھے، اور يہ جو کھا جاتا ھے کہ حکومت خداوندعالم کی طرف سے معين کی جاتی ھے جبکہ 

“ جمھوری اسالمی”پايا جاتا ھے يھاں تک کہ خود جو چيز عملی طور پر ديکھی جاتی ھے ان دونوں ميں تضاد اور ٹکراؤ 
کے معنی حکومت کاعوام الناس کے ھاتھوں ميں ھونااور اس کا نقشہ “ جمھوريت”کھنا بھی ايک قسم کا تضاد ھے، کيونکہ 

کا اضافہ کرنا اور کھنا کہ حکومت کی“ اسالمی”وشکل عوام الناس کے ذريعہ معين ھونا ھيں، جبکہ اس جمھوری کے ساتھ 
باگ ڈور ولی فقيہ کے ھاتھوں ميں ھونا چاھئے خصوصاً جبکہ ھم اس بات کو مانيں کہ واليت فقيہ خداوندعالم اور امام 
زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کے ذريعہ مشروعيت (جواز) پيدا کرتی ھے؛ اور اس حکومت کو حکومت اٰلھی 

ی مشروعيت اوپر سے شروع ھوتی ھے، پھلے درجہ ميں خدا سمجھتے ھيں نہ عوامی اور مردمی، يعنی اس حکومت ک
مشروعيت عطا کرتا ھے اس کے بعد پيغمبر اور اس کے بعد امام معصوم (ع)، اور ولی فقيہ امام معصوم عليہ السالم کی 
طرف سے انتخاب ھوتا ھے جس کی بنا پر اس کی مشروعيت ھوتی ھے اورجو ولی فقيہ کے تحت نظام ھوتا ھے وه ولی 

قيہ کی وجہ سے ھی مشروعيت پيدا کرتا ھے تو اگر حکومت جمھوری ھے تو پھر اس طرح کی باتيں نھيں ھونا چاھئے ف
  اور جس کو عوام الناس انتخاب کرليں وھی حقيقت ميں اسی کو صاحب اقتدار ھونا چاھئے۔ 

  ۔ مذکوره اعتراض کا جواب، اور حکومت کی شکل کے سلسلہ ميں اسالمی نظريہ 2
س کے ساتھ کھنا پڑتا ھے کہ يہ اعتراض کبھی وضاحت کے ساتھ اور کبھی اشاروں ميں اخبار، ميگزين اور کانفرنس افسو

ميں بيان ميں ھوتا ھے ، اور بيرونی ريڈيو اور دوسرے ذرائع ابالغ اس پر بھت شور مچاتے ھيں، اور جو کچھ بھی ھمارے 
می حکومت کو تناقض آميز(ضّد و نقيض) اور دينی استبداد کے عنوان اخباروں اور مقاالت ميں بيان ھوتا ھے اس ميں اسال

سے پھچنوايا جاتا ھے اسی وجہ سے ان مسائل کو صاف اور شفاف طريقہ سے بيان کرنے کی ضرورت ھے، تاکہ اس 
  سلسلہ ميں اسالمی نقطہ نظر واضح ھوجائے۔ 

ھے تو اس نظام کا اسالمی ھونا اس بات کا تقاضا کرتا “ جمھوری اسالمی”کيا جب ھم يہ کھتے ھيں کہ ھمارا حکومتی نظام 
ھے کہ اس حکومت کا نقشہ اور اس کی شکل خداوندعالم کی طرف سے معين ھو ، اور قرآن وروايات اور کم سے کم 

ں پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ عليھم السالم کی سيرت ميں بيان ھوا ھو؟ اور اگر اسالمی نظام ھونا اس بات ميں مخصوص نھي
ھے کہ اس کی شکل وصورت خداوندعالم کی طرف سے معين ھو، (جيسا کہ دوسرے شواھد بھی اس بات پر داللت کرتے 
  ھيں کہ اس نظام کی شکل وصورت خداوندعالم نے معين نھيں کی ھے) تو پھر نظام کے اسالمی ھونے کا معيار کيا ھے؟ 

ور جو کچھ ھم نے عرض کيا اس کی وجہ يہ ھے کہ بعض چنانچہ اس سلسلہ ميں بھت زياده بحث وگفتگو ھوسکتی ھے ا
لوگوں نے اس بحث کو اھميت دی اور بعض لوگوں کی طرف سے اس سلسلہ ميں غلط بيانی سے کام ليتے ھوئے عوام 

الناس کو منحرف کرنا چاھا، لٰھذا ھم اس سلسلہ ميں وضاحت کرنا مناسب سمجھتے ھيں ، اور ھماری اس بحث ميں دقت 
طالب واضح اور روشن ھوجائيں گے ، اور پھر دوسرے لوگوں کی باتيں اور شيطانی وسوسے اثر انداز نھيں کرنے سے م
  ھوپائيں گے۔ 

کوئی شخص بھی اس بات کا دعوٰی نھيں کرتا کہ اسالم نے حکومت کے لئے خاص نقشہ معين کيا ھے، نہ قرآن ميں، نہ 
يرت ميں،اور نہ ھی حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ اور مقام روايات ميں اور نہ معصومين عليھم السالم کی عملی س

معظم رھبری ( حضرت آيت هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای مد ظلھ) اور نہ ھی دوسرے علماء ورھبروں کے بيانات ميں يہ 
ے ذريعہ معين دعوٰی کيا گيا ھے کہ اسالمی حکومت وه حکومت ھے جس کا نقشہ اور شکل خداوندعالم اور دينی رھبرونک

کيا گيا ھے، مثالً يہ کہ اسالم نے حکم ديا ھو کہ ولی فقيہ صاحب اقتدار اور مرکز قدرت ھو اور اس کے بعد دوسرا درجہ 
صدر مملکت کا ھے ، اور يہ تينوں قدرتيں ايک دوسرے سے مستقل اور جدا ھونی چاھئيں تو جب اسالمی حکومت ھونے کا

ہ اور حکومتی امور نيز قدرتوں کا استقالل خدا کی طرف سے معين ھو تو پھر اسالمی معيار يہ نھيں ھے کہ اس کا نقش
  حکومت ھونے کے معيار کو دوسری جگھوں پر تالش کرنا چاھئے۔ 

  ۔ حکومتی ثابت اور مسلم ڈھانچہ پيش کيا جانا ممکن نھيں 3
کومت کے لئے کوئی معين نقشہ اور خاص قارئين کرام ! يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ کيا اسالم کی طرف سے ح

صورت بيان نہ ھونا اسالم کے ناقص ھونے کی دليل نھيں ھے؟ کيا اسالم ايک کامل دين نھيں ھے اور کيا اسالم نے انسانی 
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معاشره کی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو بيان نھيں کرديا ھے؟ تو پھر کيوں حکومت کے سلسلہ ميں کوئی خاص 
  يں کی ھے؟ شکل بيان نھ

ھم جواب ميں عرض کرتے ھيں: وه اسالم جس نے پيغمبر اکرم (ص) کے زمانہ کے چھوٹے اور محدود معاشره کے نظام 
کو چاليا ھے اور اسالم؛ انسانی مختلف وسيع اور پيچيده معاشرونميں ايک عالمی حکومت کرنا چاھتا ھو، توکيا اس کے لئے 

ن نھيں ابتدائے اسالم ميں حضرت پيغمبر اکرم (ص) کے ذريعہ ايسی حکومت تشکيلايک ثابت اور مسلم نقشہ پيش کرنا ممک
پائی جس کی مردم شماری شايد ايک الکہ لوگوں تک بھی نہ ھو اور وه ساده قسم کی زندگی اور ساده ثقافت والے لوگوں کی 

ہ بات ظاھر ھے کہ اس زمانہ کے لحاظ تعداد جن ميں اکثريت باديہ نشين اور مدينہ کے گرد ونواح کے ديھاتيوں کی تھی؛ ي
سے اور اس تعداد کے لحاظ سے حکومت بھی ساده تھی اس کے بعد آھستہ آھستہ اسالمی عالقوں ميں اضافہ ھوتا چال گيا 

اور خلفاء کے زمانہ ميں منجملہ حضرت امير المومنين عليہ السالم کے زمانہ ميں کہ ابھی ظھور اسالم کو آدھی صدی ھی 
اسالمی حکومت ايران، مصر، عراق، سوريہ، حجاز اور يمن تک پھنچ گئی تھی اور اسالم کے تحت نفوذ اس گذری تھی 

ترقی ووسعت کے پيش نظر ايسا ممکن نہ تھا کہ جب پيغمبر اکرم (ص) مدينہ منوره ميں ايک چھوٹی سی حکومت بنائيں تو 
کی حکومت کو بھی شامل ھوجائے ، اور اگر  اس کو اس طرح تشکيل ديں جس سے ھجرت کے وقت سے پچاس سال (بعد)

اس زمانہ ميں رسول اکرم (ص) ايک عظيم اسالمی عالقہ کے لئے حکومت کو بيان کرتے تو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے
ايک خواب کی طرح ھوتا، اور دوسری طرف چونکہ اس طرح کی حکومت کا راستہ ھموار نھيں تھا لٰھذا اس طرح کا نقشہ 

  ک بے ھوده کام تھا۔ پيش کرنا اي
اور چونکہ اس پچاس سال کے عرصے ميں مسلمانوں کے حاالت بھت بدل گئے تھے لٰھذا اس کے لئے مختلف طريقوں کی 

حکومت ھونا چاھئے تھی، اسی طرح اس کے بعد کا زمانہ جس ميں مسلمانوں اور جھان اسالم کے حاالت ميں بھی کافی 
) ان تمام حاالت کے پيش نظر ھر زمانہ کے لئے ايک خاص قسم کی حکومت کو بيان تبديلی آنا تھی تو اگر رسول اکرم (ص

(انسائيکلو پيڈيا) بن جاتاجس ميں ھر زمانہ کی “ دائرة المعارف”فرماتے تو پھر فرضی حکومتوں کے سلسلہ ميں ايک عظيم 
ی تعداد ھی بھت کم تھی، اور اس حکومت کے لئے تفصيل بيان کی جاتيں ليکن چونکہ اس زمانہ ميں لکھنے پڑھنے والی ک

سلسلہ ميں عالم افراد اور دانشوران کا ھونا تو دور کی بات ھے تاکہ وه اس سلسلہ ميں تفصيل ديں اور ايک دوسرے سے 
جدا کريں، نہ اس وقت اس موضوع کو بيان کرنے کے امکانات تھے ، اور اگر بيان بھی ھوجاتے تو ان کو محفوظ رکھنا 

  کرنا بھی ممکن نھيں تھا۔ اور ان کو رائج 
المختصر يہ کہ حکومت کا نقشہ اور اس کی شکل زمان ومکان کے لحاظ سے ھميشہ متغير ھے ، اور انسانی معاشره ميں 
ھميشہ کے لئے ايک خاص حکومت کا نقشہ معين کرنا ممکن نھيں ھے جس کو ھر دور ميں اور ھر جگہ قائم کيا جاسکے 

ر اور ثانوی احکام ميں سے ھے جو زمان ومکان کے لحاظ سے بدلتے رھتے ھينجن کو حکومت کا نقشہ اسالم کے متغي
معين کرنا ولی امر مسلمين کے عھده پر ھوتا ھے،اور جب امام معصوم عليہ السالم حاضر ھوں تو وھی ولی ا مر مسلمين 

ھوتا ھے (اسالم کے ان متغير  ھيں، اور وه حاضر نہ ھوں تو پھر ان کی جگہ ان کا نائب (خاص) ولی امر مسلمين شمار
احکام کے مقابل ميں اسالم کے ثابت اور مسلم احکام بھی ھيں جو ھميشہ کے لئے ثابت ھيں جن کو کسی بھی زمانہ ميں اور 

  کسی جگہ پر جاری کيا جاسکتا ھے۔( 
کرنا چاھئے تھا؛ يہ لٰھذا يہ تصور کرنا کہ اسالم کو ھر عالقے اور ھر زمانہ کے لحاظ سے حکومت کا ايک نقشہ پيش 

تصور صحيح نھيں ھے، چونکہ اس طرح کا کام عملی طور پر ممکن بھی نہ تھا لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ اسالم کی طرف سے 
حکومت کے لئے خاص نقشہ پيش نہ کرنا اسالم کا کوئی نقص نھيں ھے بلکہ اگر اسالم کی طرف سے حکومت کے سلسلہ 

ے جاتے تو اس وقت يہ کھا جاسکتا تھا کہ اسالم ميں نقص ھے؛ کيونکہ اس صورت ميں ميں کلّی اور عام قواعد پيش نہ کئ
نہ تو اسالم نے زمان ومکان کے لحاظ سے حکومت کی کوئی شکل پيش کی ھے اور نہ ھی حکومت کے بارے ميں کوئی 

ھے اور اس کے لئے متغير  راستہ بيان کيا ھے ليکن الحمد  اسالم نے حکومت کے نقشہ کے بارے ميں راستہ تو بتاديا
احکام قرار دئے ھيں اور جيسا کہ ھم نے قانون گذاری کے سلسلہ ميں عرض کيا ھے کہ زمان ومکان کے لحاظ سے متغير 
احکام کا معين کرنا ولی امر مسلمين کی ذمہ داری ھوتی ھے،جو اسالمی اصول کی بنا پر اور اس زمانہ کے متغير مصالح 

لہ ميں ماھرين سے صالح ومشوره کے بعد ان کو بيان کرتا ھے ، اور انھيں مسائل ميں سے کے پيش نظر اور اس سلس
حکومت بھی ھے، (اور جب ولی امر مسلمين ان احکام کو بيان کردے تو پھر) عوام الناس کے لئے ان پر عمل کرنا 

جات عطا کردی ھے، جس ضروری ھے اسالم نے اس راه حل کو پيش کرکے عوام الناس کو سرگردانی اور حيرت سے ن
  کی بنا پر اختالفات اور جھگڑوں کا خاتمہ ھوگيا ھے۔ 
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  ۔ حکومت کا عرفی اور دنياوی ھونا اور قوانين اسالم کا ھم عصری ھونا (ايک اعتراض( 4
قارئين کرام ! اس سلسلہ ميں ايک دوسرا اعتراض يہ ھوتاھے کہ اسالم کی طرف سے حکومت کے لئے کوئی خاص نقشہ 

نہ کرنا اس بات کی عالمت ھے کہ حکومتی مسائل عرفی اور دنياوی ھيں جو خود عوام الناس سے متعلق ھيں اور  بيان
سے متاثر “ليبرليزم”اسالم نے اس سلسلہ ميں کوئی اظھار نظر نھيں کيا ھے آج کل کے وه لوگ جو مغربی کلچر خصوصاً 

وں اور اپنی گفتگو ميں اس اعتراض کی حمايت کرتے ھيں کہ ھيں اس اعتراض کو ھوا ديتے ھيں اور اپنے مقاالت، تقرير
حکومتی مسائل دنياوی اور عرفی ھيں جن کا اسالم سے کوئی رابطہ نھيں ھے اور اپنی بات پر شاھد اس چيز کو پيش کرتے

کھا ھيں کہ اسالم نے نہ تو جمھوری حکومت کے بارے ميں کچھ کھا ھے اور نہ بادشاھی حکومت کے سلسلہ ميں کچھ 
ھے، اور نہ ھی دوسری حکومتوں کے بارے ميں کچھ بيان ديا ھے اس سے معلوم ھوتا ھے کہ حکومتی مسائل ايسے نھيں 

ھيں جن کے بارے ميں ھميں يہ اميد نھيں رکھنی چاھئے کہ اس سلسلہ ميں خدا اور پيغمبر کچھ بيان کريں، بلکہ يہ مسائل تو 
  ود انھيں کو اس سلسلہ ميں طے کرنا چاھئے۔ دنيا اور عوام الناس سے متعلق ھيں اور خ

اور آھستہ آھستہ اس سے بھی آگے قدم بڑھاتے ھوئے کھتے ھيں: نہ صرف يہ کہ حکومت کے نقشہ کو خود عوام الناس 
معين کرے بلکہ حکومت کے قوانين بھی خود عوام الناس کو بنانا چاھئے؛ چاھے وه قوانين اسالمی اصول کے خالف ھی 

  !! کيوں نہ ھوں
ليکن اس وقت ان کے سامنے يہ سوال آتا ھے کہ اگر حکومتی مسائل دنياوی اور عرفی ھيں اور عوام الناس سے متعلق ھيں 

يھاں تک کہ قوانين بھی انھيں کے ذريعہ بنائے جائيں، تو پھر قرآن اور متواتر روايات ميں حکومت سے متعلق بھت سے 
ضا، احکام ماليات (ٹيکس) اور احکام جزائی وغيره،يہ وه بند گلی ھے جس سے احکام کيوں بيان ھوئے ھيں؟ مثالً احکام ق

نکلنے کا راستہ نھيں ھے ، اگرچہ انھوں نے اس بند گلی سے نکلنے کے لئے بھت سے راستے اختيار کئے ھيں ليکن ان 
  سب کو اس وقت بيان نھيں کيا جاسکتا۔ 

حکام وقوانين جو قرآن وروايات ميں وارد ھوئے ھيں، وه حضرت ان ميں سے بعض لوگوں کا يہ کھنا ھے کہ وه حکومتی ا
رسول اکرم (ص) کے زمانہ سے مخصوص ھيں اور اسی زمانہ کی ضرورت کے مطابق تھے ، اور اسالم نے صرف 

رسول اکرم (ص) کے زمانہ ميں حکومتی مسائل ميں دخالت کی ھے اور کچھ قوانين پيش کئے ھيں ، کيونکہ اس وقت کے 
ی ضرورت کے مطابق قوانين بنانے کی صالحيت نھيں رکھتے تھے، لٰھذا اسالم کو ان کی ضرورت کے مطابق کچھلوگ اپن

قوانين پيش کرنا پڑے، اسی وجہ سے قرآن وروايات ميں حکومت، سياست اورقضاوت سے متعلق احکامات بيان ھوئے ھيں 
ان نے علم ودانش ميں کافی ترقی کرلی ھے اور خود جو صرف اسی زمانہ ميں کار آمد تھے، ليکن اس زمانہ ميں جب انس

اپنی ضرورت کے مطابق قوانين بنانے کی صالحيت رکھتا ھے اور آج کل ماڈرن زمانہ ھے، لٰھذا وه قوانين کار آمد نھيں 
  ھيں اور ان کو ترک کردينا چاھئے!! 

کی طرف سے بيان ھوتی ھيں اور کبھی کبھیقارئين کرام ! اس طرح کی باتيں بھت سے اسالم کا جھوٹا دعوٰی کرنے والوں 
تو صاف کھتے ھيں کہ احکام اسالم (منجملہ اسالم کے اجتماعی احکام) رسول اسالم (ص) کے زمانہ سے مخصوص تھے، 

اور آج ھمارے زمانہ ميں کار آمد نھيں ھيں، بلکہ اصالً اس زمانہ کے لئے نازل (بھی) نھيں ھوئے ھيں، اور کبھی کبھی 
ره نظريہ کو پشت پرده بيان کرتے ھيں چونکہ اتنی ھمت نھيں کرتے کہ واضح طور پر اسالم کے تمام اجتماعی اپنے مذکو

پر “ چور کے ھاتہ کاٹنے والے حکم”احکام پر اعتراضات نھيں کرسکتے ، اور اسالم کے بعض سزائی احکام منجملہ 
  اعتراض کرتے ھيں۔ 
چوری کرنے اور لوگوں کے مال ميں خيانت کرنے سے روک تھام “ حکمچور کے ھاتہ کاٹنے کا ”چنانچہ کھتے ھيں کہ 

اور معاشره ميں مالی امن وامان کو برقرارکرنے کے لئے تھا ليکن اب اگر ھمارے پاس اس طرح کے جرائم سے روک تھام
ور کے ھاتہ کاٹ کے لئے اس سے بھتر طريقے موجود ھوں تو پھر انھيں کو کام ميں اليا جائے، نہ يہ کہ ھر زمانہ ميں چ

دئے جائيں اسالمی قوانين کا مقصود معاشره ميں امن برقرار رکھنا ھے اور اس زمانہ ميں اس سے بھتر اور کوئی طريقہ 
کار نھيں تھا کہ چور کے ھاتہ کاٹ دئے جائيں ليکن آج کل اس سے بھتر طريقے موجود ھيں تاکہ اس طرح کے جرائم سے 

ر شدت پسندی بھی نھيں ھے اور ان کی انسانی شرافت بھی داغدار نھيں ھوتی کيونکہ روک تھام ھوسکے، جن ميں تشدد او
چور کے ھاتہ کاٹ دينا تشدد اور وحشيانہ عمل ھونے کے عالوه انسانی شرافت سے بھی ھم آھنگ نھيں ھے جس کو ترک 

ا ھے، آج اجتماعی مسائل بالکل کردينا چاھئے آج کل ھم اس زمانہ ميں زندگی بسر کرتے ھيں جس کو ماڈرن زمانہ کھا جات
بدل گئے ھيں، اور چونکہ آج کل کے جديد حاالت پيغمبر اکرم ( (ص)) اور ائمہ معصومين (عليھم السالم) کے زمانہ سے 

  بالکل الگ ھيں لٰھذا اسالمی قوانين کو جاری نھيں کيا جاسکتا۔ 
يہ کھا کہ اسالم نے حکومت کے لئے کوئی نقشہ  قارئين کرام ! آپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ پھلے توان لوگوں نے
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پيش نھيں کيا، اور اس سلسلہ ميں خود عوام الناس کو اختيار ھے اور جب حکومتی مسائل عوام الناس پر چھوڑ دئے تو اس 
ام سے يہ نتيجہ نکاال کہ جن موارد ميں اسالم کے مشخص اور معين قوانين نھيں ھيں تو ان قوانين کو معين کرنا خود عو

الناس کے عھده پر ھے اس کے بعد اس سے آگے قدم بڑھايا اور کھا : يھاں تک کہ جن موارد ميں اسالمی قوانين موجود بھی
ھيں تو ان اسالمی قوانين کو نسخ بھی کيا جاسکتا ھے اور ان کو بدال جاسکتا ھے! بے شک اس صورت ميں تواسالم کا جلد 

  ھی فاتحہ دياجائے گا۔ 

  تراض کا جواب، اور اسالم کے متغير اور ثابت احکام کی نسبت ۔ مذکوره اع5
ھم نے مختصر طور پر يہ عرض کيا کہ اسالم کے ثابت اور غير قابل تبديل احکام کے عالوه متغير احکام بھی ھيں کيونکہ 

کے تابع ھے ، اسالم کے احکام واقعی مصالح ومفاسد کے تحت ھيں ، اور انسان کی زندگی بعض امور ميں متغير حاالت 
البتہ وه متغير حاالت بھی واقعی مصالح ومفاسد کے لحاظ سے متغير ھيں اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ حکومت بھی 
ثانوی اور متغير احکام رکھتی ھے اور ھر زمانہ ميں اس کی شکل وصورت کا معين کرنا نيز اس کے لئے مناسب قوانين 

  اصول کے تحت اور اسالمی ارشادات کے مطابق اپنے وظيفہ پر عمل کرتا ھے۔ بنانا ولی فقيہ کا کام ھے جو اسالمی 
قارئين کرام ! توجہ رھے کہ اسالم کے متغير اور ثابت احکام ميں امتياز پيدا کرنا اوران ميں تميز کرنا فقھاء اور مجتھدين کا 

رم (ص) اور ائمہ معصومين عليھم السالم کی کام ھے کيونکہ وه اسالمی منابع ومآخذ کی روح يعنی قرآن،سنت، اورپيغمبر اک
سيرت کا علم رکھتے ھيں لٰھذا اسالم کے متغير اور ثابت احکام ميں تميز کرسکتے ھيں، اور ان ميں سے ھر ايک کے 

  صفات کو معين کرسکتے ھيں۔ 
الم کے تمام احکام کو صرف يہ کھہ دينا کہ اسالم ميں متغير احکام پائے جاتے ھيں اس کا مطلب يہ نھيں ھے کہ کوئی اس

متغير کھہ دے کيونکہ اگر اسالم کے تمام قوانين متغير ھوں تو پھر اسالم ميں کيا باقی بچے گا؟ اور اس صورت ميں ھم کس 
اسالم کا دفاع کرنا چاھتے ھيں؟ اگر تمام اسالمی قوانين اور احکام متغير ھوں اور اسالم کا کوئی بھی قانون يا حکم ثابت اور 

ھو تو پھر ھم نے کيوں انقالب برپا کيا، اور اسالم کے احکام جاری ھونے کے خواھشمند ھيں، اس کی وجہ سے  مسلم نہ
" (اصالح) اور تبديلی کے ذريعہ Rwformeالکھوں افراد شھيد ھوئے خود شاه (محمد رضا) کے زماه ميں ايک ريفارم "

الناس کے لئے قوانين بنانے کا راستہ ھموار ھوجاتا ، اگر يہ  عوام الناس کی مانگ کو پورا کيا جاسکتا تھا،تاکہ خود عوام
وھی اسالم ھے جس کے قوانين عوام الناس کی رائے سے بدل جاتے ھيں تو پھر ھم نے بے فائده انقالب برپا کيا، بھتر تھا 

يہ نقصانات نہ کے تابع ھوجاتے، جس کی بنا پر معاشره کے منافع کو حاصل کرتے، اور پھر ھمارے “ ملی گرا”کہ ھم 
ھوتے!! جيسا کہ ملی گرا مشوره ديتے اسی کو جاری کرتے اور ليبرل ڈيموکريسی کے تحت آرام کے ساتھ ووٹنگ کرتے 

اور پھر اپنے منتخب شده ممبران کو شاه کے پارليمنٹ ميں بھيجتے، اور وه عوام الناس کی خواھش کے مطابق غير عوامی 
  قوانين تبديل کرتے!! 

سے متاثر ھيں جو بعض ان اخباروں ميں “ تئوريسين”! يہ ان لوگو ں کی باتوں کا کا خالصہ ھے جو بيرونی قارئين کرام 
  بيان ھوتے ھيں جو مسلمانوں کے بيت المال سے چلتے ھيں!! 

اسی طرح کے بعض لوگ ناجائز فائده اٹھاتے ھيں اور ان جوانوں کو جنھوں نے ابھی تک اسالم کے اجتماعی مسائل کا 
عہ نھيں کيا ھے اور کافی مقدار ميں علم نھيں رکھتے ان کو تحت تاثير قرار ديتے ھيں، مثال کے طور پر کھتے ھيں : مطال

اسالمی حکومت صرف ايک ادعای ھے جس کی کوئی حقيقت نھيں ھے، کيونکہ اسالم نے نہ جمھوريت کے بارے ميں کچھ
  يان ديا ھے۔ کھا ھے اور نہ ھی قدرتوں ميں جدائی کے بارے ميں کچھ ب

اور جب اسالم نے اس سلسلہ ميں کچھ (بھی) بيان نھيں کيا ھے تو معلوم ھوتا ھے کہ اسالم نے حکومت کے سلسلہ ميں 
  کوئی نقشہ پيش نھيں کيا بلکہ حکومتی امور خود عوام الناس کے سپرد کردئے گئے ھيں۔ 

قاد رکھتے ھيں، احکام اسالمی کو کھيل سمجھنے والے يھاں پر ھمارے مخاطب وه لوگ ھيں جو خدا، اسالم اور قرآن پر اعت
افرادنھيں، کيونکہ ان کے سلسلہ ميں گفتگو کرنا بے کار ھے ھم ان لوگوں سے مخاطب ھيں جو خدا کے وجود کا اقرار 
کرتے ھيں اور عقيده رکھتے ھيں کہ خدا نے پيغمبر کو ھماری ھدايت کے لئے بھيجا ھے، نيز قرآن مجيد اس کی طرف 

نازل ھوا ھے؛ (ھم ان سے يہ عرض کرتے ھيں کھ) قرآن مجيد صاف طور پر ايسے احکام اور قوانين کا ذکر کرتا ھے سے
جو ھميشہ ثابت اور غير قابل تبديلی ھيں اور قابل استثناء بھی نھيں ھيں، اس کے عالوه قرآن مجيد نے بار بار اس بات پر 

خدشہ وارد نھيں کرنا چاھئے ان ھی ميں سے اسالم کے قضائی احکام ھيں زور دياھے کہ ان احکام ميں کسی طرح کا کوئی 
اگرچہ بعض مسائل ضروری اور واجب ھيں ليکن ان کو عام معمولی طريقہ سے قرآن مجيد ميں ذکر کيا گيا ھے، ليکن 

س قدر تاکيد کی بعض مسائل منجملہ احکام قضاوت (اسالمی قوانين کے احکام وقوانين کے مطابق) ھيں جن کے بارے ميں ا
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گئی ھے اور ان کو اس شديد انداز ميں بيان کيا گيا کہ اگر انسان ان کی خالف ورزی کرنا چاھے تو اس کا بدن لرز جاتا ھے 
  جيسا کہ خداوندعالم اپنے پيغمبر کو حکم ديتا ھے کہ خدا کے حکم کے مطابق حکم فرمائيں: 

  ) 2ْلَحقِّ لِتَْحُکَم بَْيَن النَّاِس بَِما ٔاََراَک هللاُ )(( ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَا ٕاِلَْيَک اْلِکتَاَب بِا
  “ ھم نے آپ کی طرف يہ بر حق کتاب نازل کی ھے کہ لوگوں کے درميان اس کے مطابق فيصلہ کريں ” 

  دوسری جگہ رسول خدا (ص) کے فيصلوں کے سامنے تسليم ھونے اور اس کی اطاعت کے بارے ميں فرماتا ھے: 
ا قََضْيَت َويُسَ ( فاَلََوَربِّ  ُموَک فِيَما َشَجَر بَْينَھْم ثُمَّ الَيَِجُدوا فِی ٔاَنفُِسھْم َحَرًجا ِممَّ ی يَُحکِّ   ( 3لُِّموا تَْسلِيًما )(َک الَيُْؤِمنُوَن َحتّٰ

پس آپ کے پروردگار کی قسم کہ يہ ھرگز صاحب ايمان نہ بن سکيں گے جب تک آپ کو اپنے اختالفات ميں َحکم نہ ” 
ئيں گے اور پھر جب آپ فيصلہ کرديں تو اپنے دل ميں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کريں اور آپ کے فيصلہ کے بنا

  “ سامنے سراپا تسليم ھوجائيں۔
قارئين کرام ! جيسا کہ آپ حضرات نے مالحظہ کيا کہ خداوندعالم نے ( فاَلََوَربِّک ) سے قسم کھاکر (جو بھت بڑی قسم ھے)

و مومن شمار کيا ھے جو اپنے اختالفات اور جھگڑوں ميں(جو معموالً مالی امور ميں اور کبھی جان صرف ان لوگوں ک
وناموس کے سلسلے ميں ھوتے ھيں) صرف پيغمبر اکرم (ص) کی طرف رجوع کريں ليکن اگر اپنے اختالفات کو دور 

کی درخواست نہ کی، يا اگر  کرنے کے لئے پيغمبرا کرم (ص) کی خدمت ميں نہ گئے اور آنحضرت (ص) سے فيصلہ
پيغمبر اکرم (ص) نے ان کے درميان فيصلہ فرماديا چاھے کسی کے نقصان ميں ھو يا فائده ميں، او ر وه دل وجان سے 

پيغمبر کے فيصلہ پر راضی نہ ھوئے اور ان کے دل رنجيده رھے ، تو اس صورت ميں وه مومن نہ رھيں گے لٰھذامومنين 
ضاوت اور فيصلوں کے لئے منتخب کرنا چاھئے اور جس وقت وه فيصلہ فرماديں تو چاھے ان کو بھی آنحضرت (ص) کو ق

کے فائده ميں ھو يا نقصان ميں، تو ان کو اپنے دل ميں ناراضگی اور رنجيدگی کا احساس تک نہ ھونے پائے، اور مکمل 
رسول مانتے ھيں ليکن ان کے  طريقہ سے رسول خدا (ص) کے فيصلہ پر راضی رھيں جو لوگ آنحضرت (ص) کو خدا کا

فيصلوں کو نھيں مانتے وه لوگ جھوٹے اور منافق ھيں؛ يہ کيسے ممکن ھوسکتا ھے کہ رسول کی رسالت کا اقرار کرتے 
  ھوں ليکن اس کے فيصلوں کو نہ مانيں؟! 

وں کو فاسق، کافرقرآن مجيد ميں دوسرے مقامات پر چند مسلسل آيتوں ميں خدا کے حکم کے عالوه قضاوت کرنے والے لوگ
  اور ظالم کھا گيا ھے: 

  ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
  ) 4( َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ھْم اْلَکافُِرون ) (

  “ اور جو شخص بھی ھمارے نازل کئے ھوئے قانون کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا اس کا شمار کافروں ميں ھوگا۔”
  ) 5يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ھْم الظَّالُِموَن ) ( ( َوَمْن لَمْ 

  “ اور جو شخص بھی ھمارے نازل کئے ھوئے قانون کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا اس کا شمار ظالموں ميں ھوگا۔”
  ( 6( َوَمْن لَْم يَْحُکْم بَِما ٔاَنَزَل هللاُ فَٔاُْولَئَِک ھْم اْلفَاِسقُوَن )(

  “ شخص بھی ھمارے نازل کئے ھوئے قانون کے مطابق فيصلہ نہ کرے گا اس کا شمار فاسقوں ميں ھوگا۔ اور جو”
کيا کوئی شخص قرآن مجيد کی ان آيات کو اس انداز اور اس لحن ميں مالحظہ کرنے کے بعد (بھی) يہ احتمال دے سکتا ھے

زياده سے زياده آپ کے بيس سال بعد تک کے کہ اسالمی قضاوت کے احکام صرف رسول اکرم (ص) کے زمانہ تک اور 
لئے ھيں، اور جب اسالمی عالقوں ميں ايران، مصراور دوسرے عالقے شامل ھوگئے تو اسالم کے يہ قضائی احکام کار آمد
نھيں رھے اور قضاوت کے احکام لوگوں پر چھوڑ دئے گئے ھيں؟ کيا ھر وه شخص جو ان آيات اور اسی طرح کی دوسری 

حظہ کرنے کے بعد يھی نتيجہ اور فيصلہ کرے گا؟! يا نہ اس کا فيصلہ يہ ھوگا کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی آيات کو مال
  حالت ميں خدا وندعالم کے احکام کو پاؤں سے روندھا نھيں جاسکتا؟ 

مجھے تو ان بے شک ھر وه صاحب عقل اور انصاف پسند انسان جو خدا پر ايمان رکھتا ھو اور ان آيات کو خدا کا کالم س
آيات کے لب ولھجے کو ديکہ کر يہ يقين نھيں کرسکتا کہ يہ مذکوره آيات صرف رسول اکرم (ص) کے زمانہ اور زياده سے
زياده آنحضرت کے بيس سال بعد تک کے لئے ھيں؛ بلکھ(ان آيات کے لب ولھجے کو ديکہ کر) اس کو يقين ھوجائے گا کہ 

ا چاھئے، اور ھميشہ احکام خدا کو اپنے اعمال کے لئے نمونہ عمل قرار دينا تاقيامت ان آيات کے مضمون پر عمل ھون
  چاھئے، اور ان کی خالف ورزی نھيں کرنا چاھئے: 

  ) 7( َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد هللاِ فَٔاُْولَئَِک ھْم الظَّالُِموَن ) (
  “ اور جو حدود اٰلھی سے تجاوز کرے گا اس کا شمار ظالمين ميں سے ھوگا۔” 
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اس کے عالوه اگر بعض آيات کا مضمون کسی قدر واضح اور روشن نہ ھوتا تو اس ميں کچھ شبہ ھوسکتا تھا، علماء او 
رمجتھدين کا وظيفہ ھے کہ يہ معين کريں کہ يہ آيات کسی خاص زمانہ سے مخصوص ھيں يا زمانہ کے لحاظ سے مطلق 

ص ھيں يا ان آيات ميں دوسرے تمام لوگ بھی شامل ھيں؟ ھيں اور کيا کسی خاص قوم( جزيرة العرب کی عوام) سے مخصو
بھر حال دشمن؛ احکام اسالمی اور قوانين اسالمی کو برداشت کرنے سے شانے خالی کرتے ھيں اور اپنی خواھش نفسانی 
نيز شيطانی ھواو ھوس کے تحت نيز جوان نسل کو گمراه اور منحرف کرنے کے لئے يہ دعوٰی کرتے ھيں کہ اسالم کے 

اجتماعی اور سياسی احکام رسول اکرم (ص) کے زمانہ سے مخصوص ھيں اور اس کے بعد کار آمد نھيں ھيں، اگرچہ ھم 
کا عنوان ديا ھے ليکن اسالم کا نام صرف ايک دکھاوٹی پھلو ھے ، اور عوام الناس“ جمھوری اسالمی”نے اپنی حکومت کو 

عمل کرسکتے ھيں؛ چاھے وه قوانين سو فی صد خداوند عالم کے حکم جو قانون بھی بنانا چاھيں بناسکتے ھيں،اور اس پر 
کے مخالف ھوں!! افسوس کہ بعض لوگ اپنے مقاالت اور تقريروں ميں اسی طرح کا نظريہ پيش کرتے ھيں، جبکہ ان سے 

  اس کے عالوه کی اميد بھی نھيں ھے۔ 

  ۔ انسانی، تمام مسائل ميں احکام اٰلھی کی وسعت 6
! يہ بات واضح ھوچکی ھے کہ اسالم کی طرف حکومت کے لئے کوئی خاص نقشہ پيش نہ کرنے کے يہ معنی قارئين کرام 

) خود عوام الناس 8نھيں ھيں کہ حکومت اور حکومتی قوانين : عدليہ ، قانون گذاری اور اجرائے احکام سے متعلق قوانين (
ريہ نہ رکھتا ھو؛ بلکہ خداوندعالم نے انسان کے ذاتی اورکے سپرد کردئے جائيں اور خداوندعالم ان کے بارے ميں کوئی نظ

اجتماعی مسائل ميں اسی طرح حکومت و سياست کے بارے ميں دستور العمل بيان کيا ھے، اور ھميں کوئی ايک ايسا مورد 
  نھيں ملے گا جس ميں خدا وندعالم کا حکم شامل نہ ھوتا ھو۔ 

ر جو احکام ھم پر الگو ھوتے ھيں ان ميں سے بعض احکام وجوبی اور وضاحت ھم جو کچھ بھی کام انجام ديتے ھيں او
الزامی ھوتے ھيں جن پر عمل کرنا ضروری ھوتا ھے ان کے مقابلہ ميں بعض احکام حرام ھوتے ھيں جن کا ترک کرنا 

ير الزامی واجب ھوتا ھے، ان اوامر ونواھی والے الزامی احکام کے عالوه دوسرے احکام جائز ھوتے ھيں او ران پر غ
احکام جاری ھوتے ھيں، غير الزامی احکام يہ ھيں: مستحب، مکروه اور مباح پس ھمارے تمام کام انھيں پانچوں قسم ميں 
  سے ھوتے ھيں چاھے وه واجب ھوں يا حرام، مستحب ھوں يا مکروه اور مباح، اور يہ تمام خداوندعالم کے احکام ھيں۔ 

حرام يا واجب يا مستحب يا مکروه نہ ھو تو وه کام انسان کے لئے آزاد ھے جس کو  اس بنا پر اگر کسی مقام پر کوئی کام
کھا جاتا ھے؛ مباح بھی خداوندعالم کے احکام ميں سے “ مباح”روايات ميں مطلق اور فقھاء ومجتھدين کی اصطالح ميں 

چيز ايسی نھيں ھے جس پر حکم خدا  ايک حکم ھے لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل ميں کوئی
شامل نہ ھو،کيونکہ ھر مسئلہ يا ھر موضوع پر احکام خمسہ (واجب ، حرام، مستحب، مکروه اور مباح) ميں سے کوئی نہ 

کوئی حکم ضرور شامل ھوگا البتہ حقوق اور سياست کے لحاظ سے مستحب اور مکروه صرف اخالقی پھلو رکھتا ھے اور 
ائل ميں بيان نھيں ھوتا اور مسائل حقوقی يا واجب ھيں جن کی رعايت ھونا چاھئے يا حرام جن کو ترک ان کا ذکر حقوقی مس

  کيا جائے يا مباح ھيں (چاھے عمل کرے يا نہ کرے۔( 
آخر ميں يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ اگر ھم نے مان ليا کہ اسالم نے حکومت کے سلسلہ ميں نظريہ پيش کيا ھے،اور وه 

ار ميں مرکزيت رکھتا ھے اس کے لئے خاص شرائط وصفات معين کئے ھيں ، جس کے نتيجہ ميں جو شخص جو اقتد
شخص ان صفات کا حامل ھوگا وھی شريعت اسالم کی طرف سے معاشره کی رھبری کے لئے حکومت کے لئے منصوب 

ور ان ميں شريعت اسالم نے کوئی ھوگا؛ تو کيا جن مسائل ميں اسالم نے بيان نھيں ديا ھے وه عوام الناس کے حوالے ھيں ا
تصميم گيری نھيں کی ھے اور اس سلسلہ ميں ان کو طے کرنے کے لئے عوام الناس کی سمجھ بو جہ اور ان کے درميان 

موجود عرف کے مطابق عمل کيا جائے؟ يھاں پر ، حتٰی وه افراد جو اسالمی اور فقھی بحثوں سے کسی حد تک آشنائی 
سے گول مٹول الفاظ استعمال کرتے ھيں جن سے دوسرے ناجائز فائده اٹھاتے ھيں،مثال کے طور رکھتے ھيں کبھی کبھی اي

پر کھتے ھيں: ھم اپنی زندگی کے بعض مسائل کو دين اسالم سے اخذ کريں اور ان کے سلسلہ ميں قرآن مجيد، روايات اور 
سيرت کی طرف رجوع کريں؛ ليکن ان کے عالوه زياده سے زياه پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ اطھار عليھم السالم کی عملی 

اپنی عقل کے مطابق عمل کريں در حقيقت ھم اپنی صحيح زندگی کی راه کو معين کرنے کے لئے دو منابع رکھتے ھيں: 
ايک قرآن مجيد ، دوسرے عقل اس طرح کے مسامحہ آميز (ذو معنی ) الفاظ وه حضرات استعمال کرتے ھيں جو صاحب 

متدين ھيں، اور چونکہ اس طرح کی باتيں باعث لغزش و گمراھی ھوتی ھيں لٰھذا ان کو رّد کرنا ضروری نظر اور واقعاً 
  سمجھتے ھيں۔ 

  اس نکتہ پر توجہ کرنا ضروری ھے کہ حکم شرعی اور حکم اٰلھی کے لئے کم سے کم دو اصطالح موجود ھيں: 
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حکم ھے جو قرآن مجيد اور سنت نبوی سے حاصل کيا جاتا ۔ حکم شرعی کی پھلی اصطالح : (يا حکم تعبدی اور اٰلھی) وه1
ھے، وه قرآن اور معتبر احاديث ميں ذکر ھوئے ھيں اس اصطالح کے مطابق وه حکم جو دوسرے طريقہ سے حاصل ھو 

کھا جاتا ھے لٰھذا اگر کسی حکم کو “ حکم عقل”جيسے عقل کے ذريعہ تو اس کو شرعی حکم نھيں کھا جاتا، بلکہ اس کو 
مستقل طور پر حاصل کرلے ، اور اس سلسلہ ميں شريعت مقدس کی طرف سے بھی حکم وارد ھوا ھو، تو اس (شرعی  عقل

  حکم) کو ارشادی کھا جاتا ھے جس ميں حکم شرعی اور تعبدی نھيں ھوتا۔ 
و وضاحت ھماری عقل دوسری چيزوں سے قطع نظر بعض چيزوں کو سمجھتی ھے مثالً ھر صاحب عقل انسان اس بات ک

آسانی سے سمجھ ليتا ھے کہ عدالت اچھی چيز ھے اور ظلم بری چيز ھے؛ اور کوئی بھی صاحب عقل، عقل کے اس حکم 
ميں شک نھيں کرتا اس وقت جب قرآن مجيد کی آيت ميں عدل کے بارے ميں حکم ھوتا ھے تو فقھاء کی اصطالح ميں اس 

اس حکم پر ھدايت کرتی ھے جو ھماری عقل نے الگ سے  کھا جاتا ھے ؛ يعنی يہ آيت صرف عقل کے“ ارشادی”حکم کو 
  سمجھ ليا ھے۔ 

حکم شرعی ميں اس اصطالح کا فقھاء کے يھاں استعمال ھونا بعض لوگوں کے منحرف ھونے کاسبب بنا ھے اور خيال کيا 
مارے لئے حکم جانے لگا کہ ھم اپنی زندگی کے تمام مسائل ميں شرعی حکم کے محتاج نھيں ھيں بلکہ بعض مسائل ميں ھ

عقل کافی ھے اور پھر ان ميں خدا وند عالم کی کوئی حکومت نھيں ھوگی،کيونکہ خداوندعالم کی حاکميت ان احکام ميں 
ھوتی ھے جو قرآن مجيد اور سنت پيغمبر ميں نازل ھوئے ھيں، اور اگر کسی سلسلہ ميں خدا کا کوئی حکم نہ ھو تو وھاں 

رکھا ھے بلکہ اس کو عقل کے سپرد کرديا ھے پس ھماری زندگی کے امور دو حصوں پھر خدا نے اپنی حاکميت کو نھيں 
ميں تقسيم ھوتے ھيں: بعض ميں خدائی سلطنت ھے اور دوسرے حصہ ميں ھماری عقل حاکم ھے اس کے معنٰی يہ ھيں کہ 

ا چاھئے بلکہ جس جگہ خدا خدا وندعالم تمام مقامات پر حکومت نھيں رکھتا، ھميں ھر جگہ خدا کے حکم کو تالش نھيں کرن
  کا حکم نہ ھو اس کو ھمارے حوالے کرديا ھے تاکہ ھم اپنی عقل کے ذريعہ اس کا حکم حاصل کرليں۔ 

قارئين کرام ! جيسا کہ آپ نے مالحظہ فرمايا کہ فقھاء کے يھاں پھلی اصطالح ميں حکم شرعی ميں مسامحہ آميز تعبير 
شرعی اس حکم تعبدی کو کھا جاتا ھے جو قرآن وسنت ميں ذکر ھوا ھو، اس استعمال کی گئی ھے، (جس کی بنا پر حکم 

کے مقابلہ ميں عقل کے قطعی اور يقينی حکم کو قرار ديتے ھينجس کے سلسلہ ميں شارع مقدس نے کوئی تعبد نھيں رکھا 
سلسلہ ميں ھے، اور ھماری عقل اس حکم کو حاصل کرنے ميں شريعت کی پابند نھيں ھے، اور شريعت نے صرف اس 

ارشادی حکم کو پيش کيا ھے) جس سے بعض لوگوں نے غلط نتيجہ نکاال ھے اور يہ اعتقاد کرليا کہ ھماری زندگی کا ايک 
  حصہ خداوندعالم کی حاکميت اور سلطنت سے باھر ھے اور اس سلسلہ ميں قوانين کو مرتب کرنا عقل کی ذمہ داری ھے۔ 

ہ وه احکام جو خداوند عالم کے اراده تشريعی سے متعلق ھو ں؛ يعنی ھر وه ۔ حکم شرعی کی دوسری اصطالح: يہ ھے ک2
کام جو خداوندعالم ھم سے چاھتا ھے چاھے الزامی صورت ميں ھو يا مباح کی صورت ميں ھو پس جو کچھ خداوندعالم ھم 

ريعہ ثابت ھوں اور سے چاھے کہ ھم اسے انجام ديں تو وه حکم خدا ھے؛ چاھے وه قرآن وسنت اور تعبدی دالئل کے ذ
چاھے عقل کے ذريعہ ثابت ھوں اس بنا پر خود عقل بھی حکم خدا کی پھچان کے طريقوں ميں سے ايک طريقہ ھے لٰھذا ھم 
اس کی اطاعت کرتے ھيں اور اس کی پيروی کرتے ھيں کيونکہ عقل خداوندعالم کے تشريعی اراده کی عکاسی کرتی ھے، 

ی چيز ھے جس کو خداوندعالم نے ھم سے چاھا ھے اگر فقھی کتابوں ميں بيان ھوا ھے کہ لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ يہ حکم وھ
قرآن مجيد، سنت نبوی کے عالوه بھی احکام شرعی کو ثابت کرنے کے لئے ايک دوسری چيز بھی ھے جس کو عقل کھا 

سے ايک طريقہ ھے، اور عقل جاتا ھے تو اس کے معنی يہ ھيں کہ عقل بھی خدا کے احکام کو پھچاننے والے طريقوں ميں
بھی قرآن وسنت کی طرح حکم خدا کو کشف کرسکتی ھے اور حکم خدا صرف قرآن وسنت ميں منحصر نھيں ھے بلکہ 

احکام خدا وه ھيں جس پر خدا کا اراده تشريعی متعلق ھو جو قرآن سنت اور عقل کے ذريعہ کشف ھوتا ھے۔ قارئين کرام ! 
ظر انسان کے تمام کام چاھے وه انفرادی ھوں يا اجتماعی، چاھے حقوقی ھوں يا جزائی يا اس اصطالح اور معنی کے پيش ن

اندرونی ھو يا بيرونی اور بين االقوامی تمام پر حکم شرعی اور حکم خدا شامل ھے؛ چاھے حکم خدا قرآن وسنت کے ذريعہ 
واضح ، روشن اور يقينی ھو کہ جس پر ھميں اثبات ھو يا عقلی طريقہ پر ثابت ھو البتہ توجہ رھے کہ عقلی حکم اس قدر 

  اطمينان ھوجائے کہ جو کچھ عقلی دليل کے ذريعہ ثابت ھوا ھے وه خداوندعالم کے تشريعی اراده سے متعلق ھے۔ 
  

  حوالے:

  ( مشروطيت اس شاھی حکومت کو کھتے ھيں جس ميں قوانين کے تحت کام کيا جائے (مترجم( 1)
   1٠5)سوره نساء آيت 2(
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   65ره نساء آيت ) سو3(
   44) سوره مائده آيت 4)
   45) سوره مائده آيت 5)
   47) سوره مائده آيت 6(
   22٩) سوره بقره آيت 7(
 ) جن کو ھم فلسفہ سياست کی تھيوريوں ميں بيان کريں گے 8(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  چونتيسواں جلسہ

   اسالمی احکام کی عظمت اوراس کی دوسرے نظام پر برتری

  ۔حکومت اورمتغير احکام سے اسالمی ثابت احکام کی نسبت 1
جيسا کہ ھم گذشتہ جلسہ ميں عرض کرچکے ھيں بعض دوسری فکر رکھنے والے لوگ اخباروں اور اپنی تقريروں ميں يہ 
بيان کرتے ھيں کہ وه احکام اور قوانين جن کو معاشره کی ضرورت ھوتی ھے ان کو پارليمنٹ ميں طے ھونا چاھئے، اور 

ء کرنا چاھيں تو کسی بھی صورت ميں معاشره کی ضرورت پوری اگر ھم صرف قرآن و سنت ميں بيان شده قوانين پر اکتفا
نھيں ھوگی حاالنکہ ھمارے جمھوری اسالمی نظام ميں (جيسا کہ دوسرے ڈيموکريٹک ممالک ميں ھوتا ھے) ممبر آف 

کا نام دينے ، اور “ اسالمی حکومت”پارليمنٹ کے ذريعہ قوانين بنائے جاتے ھيں،تو پھر ھميں اپنی اس حکومت کو 
کھنے کی کيا پڑی ھے ؟ اس بات ميں کوئی شک نھيں ھے کہ ھر ملک “ اسالمی قوانين”ارليمنٹ ميں مصوب قوانين کو پ

ميں عوام الناس کے ذريعہ منتخب ممبر آف پارليمنٹ اسی ملک کی ثقافت کے لحاظ سے قوانين بناتے ھيں اور قوانين کو 
ھيں ليکن چونکہ ھمارے ملک کے عوام الناس مسلمان ھيں اور طے کرنے ميں ھی اس معاشره کے اقدار کا احترام کرتے 

اس ميں خاص ثقافت کا رواج ھے ، ممبر آف پارليمنٹ اسالمی اور دينی ثقافت کا کم وبيش لحاظ کرتے ھيں ليکن بھر حال 
ت کو ھمارے ملک ميں قانون گذاری کا وھی طريقہ ھے جو ڈيموکريٹک ممالک ميں موجود ھے لٰھذا ھم کو اپنی حکوم

  اسالمی حکومت کھنے اور اسالمی قوانين نافذ کرنے کی کيا ضرورت ھے؟ 
  قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ اس اعتراض کا جواب يہ ھے کہ اسالمی احکام کی دو قسميں ھيں: 

  ۔متغير احکام، جو حاالت کے متغير ھونے سے بدل جاتے ھيں۔ 2۔ ثابت احکام۔ 1
کے حاالت بدلنے سے اسالمی ثابت احکام ميں کوئی تبديلی نھيں ھوتی اور ان کی شکل صورت ميں ليکن انسانی معاشره 

کسی بھی وقت کوئی تبديلی نھيں ھوتی بلکہ ثابت رھتے ھيں، اور ھر زمانہ اور ھر حال ميں ان پر عمل کرنا ضروری ھے 
کی جائے اور قوانين اسالم کے خالف قوانين اب اگر ملکی قوانين کو مصوب کرتے وقت اسالم ثابت احکام کی رعايت نہ 

بنائے جائيں تو وه قوانين غير اسالمی ھوں گے؛ چاھے تمام ھی ممبر آف پارليمنٹ متفق طور پر ان قوانين کو طے کريں، 
اور اسالم کے مخالف قوانين کی کوئی شرعی حيثيت نھيں ھے ، بلکہ اس کو قانون ھی نھيں کھا جاسکتا جيسا کہ ھمارے 

ی بنيادی قانون ميں موجود ھے کہ اسالمی ملک کے تمام قوانين؛ اسالمی اصول کے عين مطابق ھونا ضروری ھے يھاںملک
  تک کہ اگر کوئی قانون؛ شرعی ادلہ کے عموم اور اطالق کے خالف ھوگا تو اس کی کوئی قانونی حيثيت نہ ھوگی 

متواتر اورمعتبر روايات ميں ثابت احکام کے عنوان سے بيان  اس بنا پر، وه اسالمی ثابت احکام جو قرآن کريم اور روايات
کئے گئے ھيں ان کی رعايت کرنا ضروری ھے اور ان ميں کسی بھی طرح کا کوئی نسخ اور تبديلی نہ ھو اس کے مقابل 

ء اور مجتھدين ميں بعض وه متغير احکام ھيں جو حاالت اور عالقہ کے لحاظ سے قابل تبديل ھيں البتہ ان کو معين کرنا علما
  کا کام ھے۔ 

کے عنوان سے جانا جاتا ھے جو قانون گذاری اداروں ميں “ قوانين موضوعہ”اگرچہ متغير احکام کو آج کل کے زمانہ ميں 
تصويب ھوتے ھيں،ليکن اسالمی ثقافت ميں اور فقھی اصطالحات ميں متغير احکام وھی سلطنتی احکام ھيں جن کو معين 

ره اختيار ميں ھے اور ولی فقيہ ھی معاشره کے مختلف حاالت کے لحاظ سے ان کو معين کرے اور انکرنا ولی فقيہ کے دائ
کو نافذ کرے ، اور کم سے کم مصوب شده قوانين کو جاری کرنے کے لئے ولی فقيہ کی تائيد ضروری ھے البتہ کبھی ولی 
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ر کبھی اپنے ان مشاورين کے ذريعہ جو مد نظر فقيہ بطور مستقيم قوانين اور مقررات کو معين اور مصوب کرتا ھے، او
مسائل ميں کافی مھارت اور تجربہ رکھتے ھيں ان کے ذريعہ قوانين مصوب کرتا ھے، اور ضروری بحث وگفتگو کے بعد 
قوانين طے پاتے ھيں بھر حال موضوعہ قوانين ومقررات کا اعتبار ولی امر مسلمين کی اجازت اور اس کی موافقت پر ھوتا 

  ورنہ تو اس کا کوئی اعتبار نھيں ھوتا۔  ھے ،
قارئين کرام ! اس بات پر توجہ رھے کہ ولی امر مسلمين اور دوسرے قانون گذار اداروں کو اس بات کا ذره بھی حق نھيں 

ھے کہ وه اسالمی اصول قواعد اور اسالمی اقدار کو مد نظر رکھے بغير اپنی مرضی سے کوئی متغير قانون بنائيں دوسرے 
فاظ ميں يوں سمجھئے کہ قوانين موضوعہ اور متغير قوانين کو بھی اسالمی اصول اور اسالمی ثابت اور کلی احکام کے ال

تحت ولی فقيہ اور فقھی مسائل کے ماھرين(جو اس سلسلہ ميں کافی مھارت رکھتے ھوں اور ان قوانين کے مصداق کو 
چاھئيں ؛ نيز ان کو مصوب کرنے ميں اسالمی اقدار کی بخوبی مشخص اور معين کرسکتے ھوں)؛ کے ذريعہ طے ھونا 

رعايت کرنا بھی ضروری ھے اسی وجہ سے قوانين کلی کے حدود کو معين کرنا اور ان کے مصاديق اور موضوعہ قوانين 
ر پر منطبق کرنا اسی طرح اسالمی اقدار کا موضوعہ قوانين پر تطبيق کرنا ايک مشکل کام ھے جس ميں بھت زياده دقت او
فقھی مھارت کی ضرورت ھوتی ھے، جمھوی اسالمی ايران کے بنيادی قوانين ميں موجود ھے کہ اسالمی پارليمنٹ کے 

(جو برجستہ مجتھدين اور حقوق داں حضرات سے مل کر بنتی ھے)؛ کے “ شورٰی نگھبان”ذريعہ بنائے ھوئے قوانين کو 
  يہ قوانين اسالمی اصول کے مخالف تو نھيں ھيں؟  ذريعہ تائيد ھوں تاکہ يہ ديکہ ليا جائے کہ خدا نخواستہ

  ۔ احکام اوليہ اور احکام ثانويہ۔ 2
احکام ثانويہ اسالم سے ٹکراتے ھيں (ايک اعتراض( بعض لوگ تصور کرتے ھيں کہ وه احکام سلطنتی ، وقتی اور وه 

ی احکام کے مخالف ھوتے ھيں؛ قوانين جو زمانہ اور حاالت کے لحاظ سے وضع کئے جاتے ھيں بعض موارد ميں اسالم
اس کی وجہ يہ ھے کہ عوام الناس صرف اسالم کے احکام اوليہ کو اسالمی احکام جانتے ھيں اور وه اس چيز سے غافل 

ھيں کہ اسالم نے مجبوری اور ضرورت کے وقت احکام ثانويہ بھی وضع کئے ھيں اور وه بھی احکام شرعی شمار ھوتے 
  ھيں۔ 

يہ احکام جو عام حاالت کے لئے وضع کئے گئے ھيں ان کے عالوه دوسرے احکام بھی اسالم نے وضاحت: اسالم کے اول
وضع کئے ھيں جو مجبوری اور ضرورت کے وقت کے لئے ھوتے ھيں جن کواحکام ثانوی کھا جاتا ھے اور يہ احکام 

کتابوں ميں ذکر نھيں ھوئے ھيں، ثانوی کچھ تو قرآن مجيد اور سنت نبوی ميں ذکر ھوئے ھيں ليکن ان ميں سے بعض دينی 
  ان کو وضع کرنا ولی امر مسلمين کے اختيار ميں ھوتا ھے۔ 

مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لئے وضو کرنا واجب ھے يا اگر ھم پر غسل واجب ھے تو نماز کے لئے غسل کرنا 
مثالً ھمارا بدن سالم ھو اور پانی واجب ھے وضو اور غسل کا وجوب احکام اوليہ اور عام حاالت سے متعلق ھيں کہ جب 

ھمارے لئے نقصان ده نہ ھو اور پانی موجود بھی ھو ليکن اگر کوئی مجبور ی پيش آجاتی ھے يا کسی بيماری کی وجہ سے 
وضو يا غسل کرنا ممکن نہ ھو، مثالً پانی موجود نہ ھو يا اگر پانی موجود ھے تو وه نقصان ده ھے،تو اس صورت ميں 

اجب ھونے کی جگہ وجوب تيمم جو حکم ثانوی ھے؛ اس کی جگہ آجاتا ھے اسی وجہ سے کھا جاتا ھے کہ وضو يا غسل و
  اگر آپ کے پاس پانی نہ ھو يا پانی بدن کے لئے نقصان ده ھو تو وضو يا غسل کے بدلے تيمم کرنا ضروی ھے ۔ 

آن مجيد اور روايات ميں ذکر ھوئے ھيں تو جب احکام اولی اور احکام ثانوی جن کو احکام اضطراری بھی کھا جاتا ھے؛ قر
ھم ان کے درميان کوئی فرق نھيں پاتے چونکہ حکم اوليہ (جيسے وضو يا غسل) کا موضوع اس وقت ھے جس وقت پانی 

ھمارے پاس موجود ھو اور وه نقصان ده بھی نہ ھو، اور احکام ثانوی يعنی تيمم اس شخص کے لئے ھے جب کسی شخص 
يا پانی اس کے بدن کے لئے نقصان ده ھو؛ اسی وجہ سے بعض لوگوں کووضو کر نے کا حکم ھے اور کے پاس پانی نہ ھو

بعض لوگوں کوتيمم کرنے کا حکم ھے ليکن بعض مقامات پر احکام اولی کے مقابلہ ميں جو مجبوری اور اضطراری وقت 
احکام اولی جاری کر نے کو کھا جاتا  کے لئے ھوں خاص احکام شريعت ميں ذکر نھيں ھوئے ھيں تو يھيں پر اسالم کے

ھے، مگر يہ کہ باعث عسر و حرج ھوں؛ کيونکہ اسالم يہ نھيں چاھتا کہ بندگاِن خدااپنے وظيفہ پر عمل کرنے ميں غير قابل 
  تحمل مشقت اور حرج ميں گرفتار ھوں، جيسا کہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 

يِن ِمنْ    ) 1َحَرٍج ) ( ( َوَما َجَعَل َعلَْيُکْم فِی الدِّ
  “ اور دين ميں کوئی زحمت نھيں قرار دی ھے۔” 

  ( 2( يُِريُد هللاُ بُِکْم اْليُْسَر َواٰليُِريُد بُِکْم اْلُعْسَر ) (
  “ خدا تمھارے بارے ميں آسانی چاھتا ھے، زحمت نھيں۔” 
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ظيفہ اور حکم شرعی پر عمل کرنےقارئين کرام ! ھمارے گذشتہ مطالب کے پيش نظر فقھاء کھتے ھيں کہ اگر انسان اپنے و
سے عسر وحرج ميں مبتال ھو تو خدا وندعالم اس وظيفہ کو اٹھا ليتا ھے قابل توجہ نکتہ يہ ھے کہ بعض مقامات پر احکام 

اولی کا بدل احکام ثانوی شريعت ميں بيان ھوا ھے ليکن بعض موارد ميں احکام ثانوی اور اضطراری شريعت ميں بيان نھيں 
، ليکن ولی فقيہ کو يہ اختيار ديا گيا ھے کہ اگر احکام اوليہ پر عمل کرنا ممکن نہ ھو اور عوام الناس کے لئے ھوئے ھيں

باعث عسر و حرج ھو تو اس صورت ميں عوام الناس کا وظيفہ معين کرے لٰھذا جو کچھ بھی ولی فقيہ اسالمی اصول وقوانين
المی حکم ھوگا؛ کيونکہ اس نے اس (ولی فقيه) کو جب عسر و حرج کی کے تحت حکم بيان کرے تو وه احکام ثانوی اور اس

  صورت ميں تکليف اولی اٹھالی جائے تو عوام الناس کے وظيفہ اور عمل کو معين کرنے کا حکم ديا ھے۔ 
لٰھذا چونکہ بعض لوگ صرف اسالم کے احکام اولی سے آشنائی رکھتے ھيں اسی وجہ سے يہ تصور کرتے ھيں کہ اسالمی 

حکام صرف يھی ھيں ، اور اگر ولی امر مسلمين يااسالمی حکومت کے دوسرے قانون گذار اداروں سے اسالم کے احکام ا
اولی کے خالف قانون بنتا ديکھتے ھيں تو کھتے ھيں کہ يہ قانون اسالم کے مخالف ھے جبکہ وه قانو احکام شرع اور اسالم 

ے مخالف احکام کو احکام ثانوی ميں شمار کيا جاتا ھے اور بے شک کے مخالف نھيں ھے بلکہ اسالم کے اوليہ احکام ک
احکام ثانوی (بھی) اسالمی احکام مانے جاتے ھيں جس طرح اسالم نے حکم ديا ھے کہ مسافر کو روزه نھيں رکھنا چاھئے 

کے روزه نہ اور جو مسافر نھيں ھے (اگر دوسرے شرائط موجود ھيں) تو اس کو روزه رکھنا چاھئے اور کوئی مسافر 
رکھنے کو اسالمی احکام کا مخالف شمار نھيں کرتا، کيونکہ خود اسالم نے صاف طور پر ارشاد فرماديا ھے کہ جو شخص 

ٔاَيَّاٍم فَِعدَّةٌ ِمْن مسافر يا مريض ھے اس پر روزه واجب نھيں ھے(فََمْن َشھَد ِمْنُکْم الشَّھَر فَْليَُصْمہ َوَمْن َکاَن َمِريًضا ٔاَْو َعلَی َسفٍَر 
) اسی طرح احکام اجتماعی، مدنی، جزائی، تجاری اور دوسرے معامالت ميں 3ٔاَُخَر يُِريُد هللاُ بُِکْم اْليُْسَرَواٰليُِريُد بُِکْم اْلُعْسر ) (

اگر احکام اولی کے مطابق عمل کرنا ممکن نہ ھو اور موجب عسر و حرج ھو تو وه حکم ثابت نھيں رھے گا اور خاص 
ر مقررات کے تحت ولی امرمسلمين زمان ومکان کی حاالت کی بنا پر نئے قوانين کو وضع کرتا ھے اور يہ بات قواعد او

مسلم ھے کہ وه قوانين اسالمی احکام کے مخالف نھيں ھوں گے، بلکہ (اگر ھوں گے بھی تو) اسالمی اولی احکام کے 
دونوں کو شامل “ احکام ثانوی” اور“ احکام اولی”مخالف ھوں گے اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ اسالم کے احکام 

  ھوتے ھيں۔ 
اسالمی معاشره ميں در پيش جديد تقاضوں کے تحت جو ھميشہ اجتماعی حاالت کے بنا پر رونما ھوتے ھيں(مثالً ٹريفک کی 

صفائی يا  "کوMunicpalityسھولت کے لئے اور گاڑيوں کی بھيڑ سے بچنے کے لئے سڑکوں کو چوڑاکرنايا ِميونسپلٹی "
شھر کو خوبصورت بنانے کے لئے پيش آنے والی ضرورتيں، يا محکمہ آب اور بجلی کی ديگر ضرورتيں جو قديم زمانہ 

ميں نھيں تھيں) يا آج کل کی ترقی کے پيش نظر معاشره کی وه ضرورتيں جن کو خود عوام الناس پورا نھيں کرسکتے اور 
کہ جن کو خود عوام الناس انجام ديا کرتے تھے،تو ان تمام صورتوں ميں گذشتہ زمانہ کی ضرورتوں کی طرح نھيں ھيں 

متعلقہ محکمہ جات کاضروری قوانين بنانا ضروری ھے ھماری گفتگو يہ ھے کہ يہ قوانين بغير کسی اصل کے نھيں ھيں 
المی عام قوانين کے اور بے حساب و کتاب لوگوں کی اپنی مرضی سے نھيں بن جاتے؛ بلکہ يہ قوانين اور احکام ثانوی اس

تحت ھونے چاھئيں اس ميں کوئی فرق نھيں ھے کہ يہ احکام ثانوی اھم کو مھم پر ترجيح دينے کی طرح ھوں، يا ان قوانين 
“ مجلس شورٰی اسالمی”کو زمان و مکان کے حاالت کے پيش نظر بنايا جائے جيسا کہ ھمارے ملک ميں يہ احکام ثانوی 

سے بنائے جاتے ھيں اس صورت ميں يہ احکام؛ اسالمی احکام سے باھر نھيں ھوتے (يعنی ان ميں اور ولی فقيہ کی اجازت 
کو اسالمی احکام ميں شمار کيا جاتا ھے) کيونکہ يہ تمام قوانين ولی امر مسلمين کے حکم سے بنائے جاتے ھيں، يا دوسرے 

عد کے تحت جو فقھی کتابوں ميں وارد ھوئےيا ان دوسرے قوا“ الضرر”يا قاعده “ عسر وحرج” خاص قوانين جيسے قاعدھٔ 
  ھيں؛ کے تحت يہ احکام ثانوی بنائے جاتے ھيں۔ 

قارئين کرام ! يہ بات واضح ھوچکی ھے کہ اسالمی حکومت ميں قوانين کو يا اسالمی منابع؛ جيسے قرآن کريم اور سنت 
مستقالت ”بع ميں شمار ھوتی ھے اور نبوی سے لئے جاتے ھيں (اورجيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ عقل بھی اسالمی منا

اور احکام قطعی عقل معتبر ھوتے ھيں اور فقھی اصطالح ميں حکم قطعی عقل کے ذريعہ خداوندعالم کے اراده “ عقليھ
تشريعی کو کشف کيا جاسکتا ھے کہ يہ حکم عقل بھی خداوندعالم کے اراده اور اس کی مرضی سے متعلق ھے اسی وجہ 

ھوگا) يا کسی بھی طريقہ سے قرآن وسنت ميں بيان شده عام احکام کے تحت واقع ھونے چاھئيں“ کماسالمی ح”سے يہ حکم 
اسی وجہ سے يہ بھانہ کرتے ھوئے کہ اسالمی حکومت کے بعض قوانين اور مقررات ناپائيدار اور تغير پذير؛ قرآن مجيد 

(ص) کو باالئے طاق رکہ ديا جائے،اور عوام الناس  اور سنت نبوی ميں ذکر نھيں ھوئے ھيں،لٰھذا قرآن مجيد اور سنت نبوی
کی مرضی کے مطابق قوانين بنائے جائيں اسالم کے ثابت احکام پر ھميشہ عمل ھونا چاھئے اور احکام متغير ھميشہ اسالمی
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  اصول، احکام ثابت اور عام قوانين کے تحت ولی فقيہ يا اس کی طرف اذن يافتہ لوگوں کے ذريعہ بنائے جائيں۔ 

  ۔ ڈيموکريٹک حکومتوں کے نقائص 3
۔ 1زاويہ کی طرح ھے جس کے تين پھلو ھوتے ھيں: “ مثلث القاعده”جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ حکومت کی مشکل ايک 

سے شروع ھوئی “منٹسکيو”۔ قوه قضائيہ (عدلی) اور قوه مجريہ (حکومت) اور حکومت کی يہ شکل 2قوه مقننہ (پارليمنٹ)، 
  چلی گئی۔ اور رائج ھوتی 

بھر حال اگرچہ اس (ھماری) حکومت بھی تين قدرتوں سے تشکيل پائی ھے ليکن اس بات کی کوئی گارانٹی نھيں ھے کہ 
آئنده بھی اسی طريقہ سے باقی رھے کيونکہ آئنده زمانہ کی ترقی کے پيش نظر يا اجتماعی حاالت کی تبديلی کی وجہ سے 

ھوجائے يا “ مربع القاعدھ”پر حکومت کی قدرتوں ميں اضافہ ھوجيسا کہ حکومت کی شکل بدل سکتی ھے مثال کے طور 
ھو جائے ليکن توجہ رھے کہ اصل اور بنيادی قاعده يہ کہ حکومت کو تشکيل دينے والی تمام قدرتيں “ مخمس القاعدھ”

لث القاعده مرکز کی طرف منتھی ھوتی ھوں يعنی جب حکومتی صورت کو جو مختلف قدرتوں سے تشکيل پاتی ھے تو مث
ھرم سے تشبيہ کرتے ھيں تو اگر اس ھرم کے اوپر سے نيچے کی طرف آئيں تو اس کا دائره زياده ھوجائے گا يھاں تک کہ 

اس قاعده ھرم اور اس کے نيچے حکومتی بھت سے ادارے دکھائی ديتے ھيں ليکن ھرم کے نيچے سے آھستہ آھستہ اوپر 
ومتی ادارے متمرکز اور جمع ھوتے ھوئی دکھائی ديں گی، يھاں تک کہ تمام کی طرف جائيں تو پھر حکومتی قدرت اور حک

قدرتيں اس ھرم کے سرے تک پھنچ جائيں گی،اور سب ايک نقطہ ميں سماجائيں گی، اور وه وسيع اور متفرق قدرت بسيط 
  اور وحدت کی شکل ميں دکھائی دے گی۔ 

نقطہ کی طرف منتھی ھوتی ھيں جو اس کے مرکز ميں ھوتا ھےھرم قدرت ميں اس کے عالوه کے مثلث القاعده قدرتيں اس 
اور وھی نقطہ تمام قدرتوں کا مرکز ھوتا ھے اور حکومتی تمام تر قدرت اور اختيارات بسيط ھوکر وھاں جمع ھوجاتے 

ائی ھيں، اور چونکہ حکومتی قدرت اور اختيارات وھاں سے تقسيم ھوکر مختلف شکلوں : قانون گذاری، عدليہ اور اجر
  شعبوں ميں پھيل جاتی ھے اور ان ميں سے ھر قدرت اپنے خاص مراتب سے سروکار رکھتی ھے۔ 

اس وقت دنيا بھر کے ممالک ميں حکومت کی اسی شکل وصورت کو قبول کيا گيا ھے جس ميں تين قدرتيں ھوتی ھيں: 
جمع ھونا واضح طور پر نھيندکھائی ديتا؛  قانون گذاری، عدليہ اور اجرائی پاور، ليکن ان تينوں قدرتوں کا ايک نقطہ ميں

يعنی ان حکومتوں ميں اصل يہ ھے کہ حکومت مستقل تين حصوں ميں بٹ جاتی ھے اور ايک قدرت کا ايک حصہ قوه 
مجريہ (حکومت) ميں چال جاتا ھے اور ايک حصہ قانون گذاری ميں اور تيسرا حصہ عدليہ کا ھوتا ھے؛ اور ان ميں نہ قوه 

قدرتوں ميں دخالت کرتی ھے اور نہ دوسری قدرتيں قوه مجريہ ميں دخالت کرتی ھيں اور جيسا کہ ھم نے مجريہ دوسری 
عرض کيا ان قدرتوں ميں عملی طور پر استقالل دکھائی نھيں ديتا، اور بھت سے وه موارد جو اجرائی اور نفاذ کا حکم 

يکن ان کی اھميت کے پيش نظر قانون گذار پاور کی رکھتے ھيں جن کی وجہ سے ان کو قوه مجريہ کے تحت ھونا چاھئے ل
دخالت کو معتبر سمجھا جاتا ھے مثال کے طور پر بين االقوامی سطح نيز دو ملکوں کے درميان ھونے والے مھم معاھدات، 

تے حاالنکہ يہ چيزيں اجرائی پھلو رکھتی ھيں ليکن ان کے بارے ميں پھلے پارليمنٹ پاس کرے تب وه معاھدات انجام پا
  ھيں،اور يھيں پر قوه مجريہ ميں پارليمنٹ کی دخالت دکھائی ديتی ھے۔ 

" بعض قوانين اور مقررات کو تصويب کرتی ھے، اور ان کو نافذ کرتی ھے Cabinetدوسری طرف حکومتی کابينٹ "
پارليمنٹ کے  اگرچہ ان پر قانون کے عنوان کا اطالق نھيں ھوتا ليکن قانونی ماھيت رکھتے ھيں اور ان کا طے کرنا

مخصوص کام ميں سے ھے ليکن بنيادی قوانين ميں موجود بعض وجوھات کی بنا پر اس کو طے کرنا حکومت کے عھده پر 
ھوتا ھے اسی وجہ سے قانون گذاری کا ايک حصہ حکومت کے سپرد کيا جاتاھے لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ حکومت پارليمنٹ 

ميں کم و بيش قدرتيں ايک دوسرے ميں دخالت کرتی ھيں، اور يہ محدود ميں دخالت کرتی ھے بھر حال مختلف ممالک 
دخالت اس وجہ سے بھی ھے کہ چونکہ حکومتيں ايک دوسرے سے مل کر ايک حکومت کو تشکيل ديتے ھيں، اور اگر يہ 

  بالکل ايک دوسرے سے الگ الگ ھوجائيں توگويا اس کا اتحاد ختم ھوجائے گا۔ 

  کرنے کے اسباب کا ھونا ضروری ھے ۔ قدرتوں ميں ھم آھنگ 4
اگر چہ حکومت تين قدرتوں (قوه مجريہ، قوه عدليہ اور قوه مقننھ) سے تشکيل پاتی ھے ليکن ان تينوں قدرتوں ميں ايک 

دوسرے سے رابطہ ضروری ھے، اور چونکہ انھيں ان تينوں قدرتوں سے مل کر ھی حکومت بنتی ھے تو ان قدرتوں کے 
ھونا ضروری ھينجن کے درميان اتحاد اور وحدت قائم رھے ليکن دنيا بھر کے ممالک ميں ان قدرتوں لئے کچھ ايسے اسباب

ميں ھم آھنگ کرنے والی قدرت نہ ھونے کی بنا پر ان کے درميان ميں نا ھماھنگی دکھائی ديتی ھے جس کی بنا پر ملک 
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ے بعض حکومتوں ميں بھت سی راه حل پيش ميں بحرانی حاالت پيدا ھوجاتے ھيں اس طرح کے بحران سے بچنے کے لئ
" رکھا جاتا ھے: مثال کے طور پر اگرچہ پارليمنٹ کو Veto“ "حق وٹو”کی گئی ھيں جن ميں سے صدر مملکت کے لئے 

قوانين بنانے اور ان کو طے کرنے کا حق ھوتا ھے ، اور پارليمنٹ اسی ذمہ داری کے تحت ممبر آف پارليمنٹ (کسی بھی 
" کے S'enat“ "مجلس سنا”ے لئے) بھت بحث وگفتگو کے بعد قوانين بناتے ھيں، اس کے بعد وه قوانين قانون بنانے ک

ذريعہ تائيد ھوتے ھيں ليکن چونکہ صدر مملکت کے لئے حق وٹو ھوتا ھے(تو اگر وه قوانين ناقص ھوتے ھيں تو) صدر 
ان کو نافذ نھيں ھونے ديتا اگر قوانين بنانا  مملکت ان کوروک ديتا ھے چاھے کچھ ھی مدت کے لئے ھی کيوں نہ ھو اور

پارليمنٹ کا حق ھے اور قوه مجريہ (صدر مملکت) کو پارليمنٹ ميں دخالت کرنے کا حق نھيں ھے، تو پھر پارليمنٹ کے 
کا بنائے گئے قوانين کو قوه مجريہ کسی طرح روک ديتا ھے اور ان کو نافذ نھيں ھونے ديتا؟ پس معلوم يہ ھوا کہ قدرتوں 

 استقالل مکمل طور پر عملی نھيں ھوتا اور عملی طور پر پارليمنٹ اور حکومت کے وظائف ميں ھم آھنگی پائی جاتی ھے۔ 
اسی طرح ان قدرتوں ميں ھم آھنگ کرنے والے اسباب کے نہ ھونے کی وجہ سے بھت سے ممالک ميں سياسی، پارٹی اور 

وں ميں اختالف پيدا ھوجاتا ھے اور ممکن ھے کہ بعض مواقع پر حاالتگروھی اختالف پيدا ھوجاتا ھے جس کی بنا پر قدرت
اس قدر بگڑ جائيں کہ ملک ميں کوئی حکومت ھی نہ ھو اور عملی طور پر حکومت ختم ھوجائے مثال کے طور پراگر 

ختم ھوجاتا  کوئی حکومت بنے اور قدرت اپنے ھاتہ ميں لے لے، ليکن ايک مدت کے بعد پارليمنٹ ميں اس کے لئے اعتماد
ھے اور حکومت ٹوٹ جاتی ھے اور اس کے بعد (جلد) کوئی حکومت نہ بن سکے، کيونکہ جو شخص بھی وزير اعظم بننا 

" بنانا چاھے تو اگر ممبر آف پارليمنٹ کا اعتماد کا ووٹ حاصل نہ Cabinetچاھتا ھے اور اس کے لئے وزراء کابينٹ "
ف وھی پارٹی حکومت بناسکتی ھے جس کے پارليمنٹ ميں ممبروں کی کرسکے؛ کيونکہ پارليمنٹی حکومتوں ميں صر

  اکثريت ھو يا دوسری پارٹی کے ممبروں کو شامل کرکے اپنی اکثريت ثابت کردے۔ 
اور جيسا کہ آپ حضرات جانتے ھيں کہ انھيں آخری چند سالوں ميں ھمارے پڑوسی ملک ميں کافی مدت تک حکومت نہ 

ر اعظم بننا چاھتا تھا اس کو اعتماد کا ووٹ ھی نھيں ملتا تھا البتہ کسی نہ کسی طريقہ بھت تھی؛ کيونکہ جو شخص بھی وزي
سے حکومتی امور انجام پاتے ھيں ليکن چونکہ جب وزير يا معاون وقتی (عبوری) ھوں تو ان کو کاموں ميں زياده دل چسپی

دل چسپی کے کام کيا جائے تو آپ اندازه لگاسکتے نھيں ھوتی ؛ اور مثال کے طور پر اگر کسی ملک ميں چہ ماه تک بغير 
  ھيں کہ اس ملک کا کتنا نقصان ھوگا۔ 

بعض ملکوں ميں صدر مملکت کو يہ حق ھوتا ھے کہ چاھے وقتی طور پر ھی صحيح پارليمنٹ کو منحل کردے، اور يھيں 
منٹ کو منحل کرديا جاتا ھے ظاھر حکومت کا پارليمنٹ ميں دخالت کرنا ظاھر ھوتا ھے يھاں تک بعض مواقع پر تو پارلي

سی بات ھے کہ اس طرح کی دخالتيں اختالف ، جھگڑوں اور بعض حاالت ميں شديد بحرانی حاالت پيدا ھونے کا باعث 
ھوجاتا ھے، اس کی علت يہ ھے کہ يا تو ان حکومتوں ميں ان بحرانی حاالت سے نپٹنے کے لئے کوئی راه حل پيش نھيں 

ل پيش بھی کيا گيا ھے تو وه اتنا زياده کار آمد نھيں ھوتا: مثالً بعض حکومت ميں صدر مملکت کے ھوتا يا اگر وه راه ح
ھاتھوں ميں حکومتی نظام نھيں ھوتا بلکہ صرف ايک تشريفاتی عھده ھوتا ھے (جيسا کہ خود ھندوستان ميں ھوتا ھے) ليکن 

امور کو اپنے ھاتھوں ميں لے ليتا ھے اور اس بحرانی  اگر ملک ميں بحرانی حاالت پيدا ھوجائيں تو پھر صدر ھی حکومتی
  کيفيت کو ختم کرتا ھے در حقيقت اپنا کردار بحرانی حاالت ميں نمايا کرتا ھے۔ 

  ۔ واليت فقيہ حکومت کو ھم آھنگ کرنے والی طاقت 5
نپٹنے کے لئے بعض  قارئين کرام ! يہ بات معلوم ھوچکی ھے کہ اس وقت جبکہ بھت سے ممالک ميں بحرانی حاالت سے

راه حل پيش کئے گئے ھيں ليکن کوئی بھی ضروری طور پر کار آمد نھيں ھے ، اور ان قدرتوں کے درميان ايک دوسرے 
ميں دخالت کرنے والی جيسی برائی باقی ھے ليکن نظام واليت فقيہ ميں (کہ افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ھے کہ بعض خود 

يد اھل قلم (اس واليت فقيہ کو بھی) ارتجاعی(قديم زمانہ کی طرف لوٹانا) کے نام سے غرض مٔولفين اور بے انصاف زر خر
پھچنواتے ھيں) اس طرح کے اسباب فراھم ھيں تاکہ ملک ميں بحرانی حاالت سے نجات دے، اور نظام کو ھر ممکن 

لکوں کی طرح قوه پريشانی سے نجات مل جائے اور ملک کو کوئی نقصان نہ پھنچے ھمارے ملک ميں بھی دوسرے م
مجريہ ھے جس ميں صدر مملکت کو مرکزی حيثيت حاصل ھے اسی طرح پارليمنٹ اورعدليہ بھی ھے جو ايک دوسرے 

سے الگ اور مستقل ھے،ليکن يہ تمام (قدرتيں) اس ايک نظام کی قدرتيں ھيں، اور ايک دوسرے سے ربط رکھتے ھيں جو 
و شخص اس نظام ميں نقطہ مرکزی اور اصلی ھوتا ھے وه قدرت کے ايک مرکزی نقطہ کی طرف متوجہ ھوتے ھيں اور ج

  بلند ترين مقام پر ھوتا ھے وه ولی فقيہ ھوتا ھے جو تمام قدرتوں ميں اتحاد اور وحدت ايجاد کرتا ھے۔ 
اگر  برخالف دوسری حکومتوں ميں کوئی ايسا محور نھيں پايا جاتا جو ان قدرتوں ميں ھم آھنگی اور وحدت ايجاد کرے اور
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ان حکومتوں ميں کوئی ايسا راه حل بھی پيش کيا گيا ھے تو وه بھت ضعيف اور کمزور ھے، نظام واليت فقيہ ميں مذکوره 
تينوں قدرتيں ايک مرکزی نقطہ (ولی فقيھ) کے زير سرپرستی ھوتی ھيں در حاليکہ وه بنيادی قانون کا بھی حافظ ھوتا ھے 

اھداف کا بھی محافظ اور نگھبان ھوتا ھے؛ اسی طرح مذکوره تينوں قدرتوں کو متحد  اور اسالمی احکام، اقدار اور انقالبی
اور ھم آھنگ رکھتا ھے اور سبھی کو وحدت، دوستی اور ھمدلی کی دعوت ديتا ھے اور اختالفات سے محافظت کرتا ھے 

و دور کرکے ملک کو بحرانی اگر اتفاقی طور پر ملک ميں کوئی بحرانی صورت حال پيدا ھوگئی ھے تو يھی اختالفات ک
  صورت حال سے نجات عطا کرتا ھے۔ 

انقالب اسالمی کے بعد سے بيس سال کے عرصہ ميں چاھے حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ کا زمانہ ھو يا مقام معظم 
ميں اختالفات کی  رھبری حضرت آيت هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای مدظلہ العالی کا زمانہ ھو؛ خواستہ يا نخواستہ معاشره

وجہ سے ملک ميں متعدد بار بحرانی صورت حال پيدا ھونے والی تھی ليکن اگر (ولی فقيہ کی) حکيمانہ تدبيريں نہ ھوتيں تو
واقعاً ملک کبھی کا بحران کی نذر ھوجاتا جيسا کہ آج کل ترکی، پاکستان، بنگالديش اور افغانستان ميں بحرانی صورت حال 

ظيم اور خدا داد نعمت کی برکت سے اور اس لطف ومھربانی اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کے اورھے الحمد  اس ع
  عوام الناس کے درميان موجود ھے اس طرح کے بحرانی صورت حال سے نجات ملتی رھتی ھے۔ 

  ۔ دوسری حکومتوں پر واليت فقيہ نظام کے امتيازات 6
می حکومت کا دوسری ان ڈيموکريٹک حکومتوں سے مقائسہ (مقابلھ) کرنا مناسب قارئين کرام ! يھاں پر ھمارا اپنی اس اسال

ھے جو آج کل کی پيشرفتہ حکومتيں جانی جاتی ھيں؛ اس اسالمی حکومت کے دوسری حکومت کے مقابلہ ميں امتيازات اور
  خصوصيات بيان کريں: 

  الف۔ اندورنی انسجام و يگا نگت 
ياز اور خصوصيت اندورنی انسجام ووحدت ھے جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ تمام ھماری حکومت کا سب سے پھال امت

ڈيموکريٹک حکومتوں ميں ڈيموکريسی کی سب سے بڑی پھچان قدرتوں ميں استقالل اور ايک دوسرے ميں دخالت نہ کرنا 
ہ اس وجہ سے ھے کہ مانا جاتا ھے ھم نے ان حکومتوں کے کچھ اندرونی تعارض اور ٹکراؤ کو بيان کيا اور کھا کہ ي

مذکوره قدرتوں کو ايک دوسرے ميں دخالت نھيں کرنا چاھئے ليکن عملی ميدان ميں کوئی ايک بھی ايسا ملک نھيں ھے 
جس ميں مذکوره قدرتيں ايک دوسرے سے مکمل طور پر مستقل ھوں اور ايک دوسرے ميندخالت نہ کرتی ھوں، اور قانونی

يں دخالت کا ذرا بھی اختيار نہ ھو ، غير قانونی دخالت ، خالف ورزيوں اور تحت طور پر قدرتوں کے لئے ايک دوسرے م
فشار قرار دينے کے عالوھ؛ ھم عملی طور پر ديکھتے ھيں کہ (جب) قدرت ايک طاقت کے ھاتہ ميں ھوتی ھے اور اپنی 

طاقت؛ اسی مالی ،اقتصادی  تمام تر طاقت کے بل بوتہ پر دوسری طاقت کو تحت فشار قرار ديتی ھے جب پوليس اور فوجی
امکانات ،پورے ملک کا خرچ حکومت کے ھاتہ ميں ھوتا ھے تو پھر دوسری قدرتيں اس سے متاثر ھوں گی اور صدر يا 

  وزير اعظم اگر اپنی قدرت سے ناجائز فائده اٹھانا چاھتا ھے تو اس کے لئے آسان ھوجاتا ھے۔ 
کومتوں ميں ايک قسم کی تفرقہ اور نا ھماھنگی پائی جاتی ھے، ليکن پس معلوم ھوا کہ دنيا بھر کی تمام ڈيموکريسی ح

ھماری حکومت ميں در حاالنکہ تينوں قدرتوں ميں اتحاد اور ھم آھنگی پائی جاتی ھے اور اپنے اپنے اختيارات ميں مستقل 
يک ايسا وحدت بخش سبب ھيں اور ان کے درميان ناھماھنگی اور تفرقہ بھی نھيں پايا جاتا؛ کيونکہ ھماری حکومت ميں ا

(واليت فقيھ) پايا جاتا ھے جو تينوں قدرتوں کی سرپرستی کرتا ھے، ان ميں انسجام اور وحدت برقرار رکھتا ھے، اور اس 
نظام اور حکومت کا اصلی محور ھونے کی وجہ سے بحرانی صورت حال پيدا ھونے سے روکے رکھتا ھے يھاں تک کہ 

رح مقام معظم رھبری حضرت آيت العظمٰی خامنہ ای مدظلہ العالی نے کس طريقہ سے ھم نے متعدد بار ديکھا کہ کس ط
مختلف عھده داروں کے درميان ھونے والے اختالفات کا خاتمہ کيا ھے اور اگر کبھی بحرانی صورت حال پيدا ھونے کی 

ت کی کہ اپنی قدرت کے راه ھموار ھوبھی گئی ھے تو قانونی طور پر صدر جمھوری نے مقام معظم رھبری سے درخواس
ذريعہ اس بحران سے روک تھام فرمائيں، اور موصوف نے بھترين طريقہ سے بحرانی صورت حال پرکنٹرول فرمايا ھے 
ولی فقيہ اگرچہ براه راست کسی بھی ايک قدرت کا عھده دار نھيں ھے ليکن تينوں قدرتوں کے عھده دار يا براه راست اس 

يادی قانون کے مطابق يھی عوام الناس کی رائے کو نافذ کرتا ھے اور اسی کے نصب کے ذريعہ نصب ھوتے ھيں يا بن
  اورنافذ کرنے سے تينوں قدرتوں کے عھده داران مشروعيت پيدا کرتے ھيں۔ 

  ب۔ روحی اور اندرونی نفاذ کی ضمانت 
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ور اندرونی نفاذ کی ضمانت دوسری حکومتوں پرھماری حکومت کا ايک امتياز يہ ھے کہ عوام الناس کے درميان روحی ا
ھے اور يہ چيز اسالمی حکومت کے قوانين اور مقررات کی اطاعت کرنے کی ذمہ داری کے احساس سے حاصل ھوتی 

ھے اس طرح کی ضمانت اور کنٹرول دوسری حکومتوں ميں موجود نھيں ھے اور تقريباً تمام ھی حکومتوں ميں طاقت کے 
اور جھاں پر عوام الناس ميں آزادی کا احساس ھوجائے يا وه کنٹرول وغيره کم ھوجائے  زور پر قوانين کو نافذ کيا جاتا ھے

  تو پھر اس پر عمل کرنے سے گريز کرتے ھيں۔ 
آپ حضرات نے مکرر سنا ھوگا کہ يورپی ممالک ميں قوانين کی رعايت بھت زياده کی جاتی ھے، مغربی اور يورپی 

قوانين اور مقررات کی رعايت کرتے ھيں اور ٹيکس وغيره ادا کرتے ھيں اور  ممالک ميں عوام الناس آٹوميٹک طريقہ سے
اس طرح کا يہ ظاھری نظم وانضباط اس ترقی يافتہ حکومت کے کنٹرول کی وجہ سے ھوتا ھے کہ جس کی بنا پر عوام 

قوانين کی خالف  الناس قوانين کی رعايت کرتے ھيں اور ماليات اور ٹيکس وغيره ادا کرتے ھيں اور بھت ھی کم لوگ
ورزی کرتے ھوئے نظر آتے ھيں وھاں پر ٹيکس وغيره حاصل کرنے کا سسٹم چند صديوں سے چال آرھا ھے خصوصاً اس

نصف صدی ميں خاصا تجربہ ھوا ھے اور کمپيوٹر وغيره کے ذريعہ بھترين سسٹم بنايا گيا ھے اور اسی بنا پر مختلف 
اورعام طور پر عوام الناس آسانی سے ٹيکس ادا کرتے ھيں ليکن بڑی بڑی طريقوں سے ٹيکس وغيره حاصل کيا جاتا ھے 

  کمپنياں جو حکومتی مالزمين سے ساز باز کئے رھتے ھينوه ٹيکس نہ ادا کرنے کی کوشش کيا کرتے ھيں۔ 
ن کی قارئين کرام ! ھم يھاں پر، جو لوگ مغربی کلچر کے عاشق ھيں اور وھاں کے نظم ومدنيت کا شور مچاتے ھيں ، ا

خدمت مينيہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ھيں : مغربی ممالک کی بھت سی مدح اور تعريفيں صرف ايک نعره سے ھوتی 
ھيں جن ميں حقيقت اور واقعيت نھيں ھوا کرتی مثال کے طور پر يہ کھا جاتا ھے کہ مغربی ممالک ميں ڈرائيور قوانين کی 

وانضباط کا مظاھره کرتے ھيں؛ جبکہ يہ صرف ايک دعوٰی ھے ، ھم  بھر پور رعايت کرتے ھيں اور بھترين طور پر نظم
کی طرف “ فيلڈفيا يونيورسٹی”يھاں پر مذکوره دعوٰی کو باطل کرنے کے لئے ايک نمونہ پيش کرتے ھيں: ھم امريکہ کی 

ف شھروں کی طرف چلے تو راستہ ميں مختل“ فيلڈفيا ”سے “ نيويورک”سے ايک تقرير کے لئے مدعو ھوئے اور جب ھم 
کا ديدار کيا اسی راستے ميں ھم نے ديکھا کہ گاڑی کا ڈرائيور اپنی گاڑی کے آگے کوئی چھوٹی سی مشين رکھتا ھے اور 

" ميں رکہ ديتا ھے اور کچھ دير بعد پھر اسی طرح کرتاھے، Dash boardکچھ دير بعد اس کو گاڑی کے داش بورڈ "
  م کريں کہ يہ کس لئے ھے؟ ھمارے ذھن ميں سوال پيدا ھوا کہ اس سے معلو

ميل فی ساعت کی رفتار سے زياده گاڑی چالنا ممنوع ھے اور پوليس نے خالف ورزی  90تو اس نے بتايا کہ امريکہ ميں 
لگا دئے ھينجن کے ذريعہ سے جو لوگ غير مجازرفتار سے زياده گاڑی چالتے “ راڈار”سے روک تھام کے لئے سڑک پر 

ائے اس کے عالوه خود بھی سڑک کے کنارے کمين لگائے بيٹھے رھتے ھيں تاکہ خالف ھيں ان کو پکڑکر جرمانہ لگ
ورزی کرنے والوں پر جريمہ لگاسکے اورچونکہ گاڑيوں کی رفتار پوليس کے ذريعہ نصب شده راڈار کے ذريعہ کنٹرول 

ھيں اور اس وقت يہ مشين ھوتی ھيں اسی وجہ سے بعض ماھرين نے ايسی مشين بنائی ھے جو اس راڈار کو اندھا کرديتی 
بازار ميں آسانی کے ساتھ خريد و فروخت ھوتی ھے اسی وجہ سے راستہ ميں پوليس لگی ھوئی ھوتی ھے تاکہ جو اس 

مشين کے ذريعہ ان کے راڈار کو اندھا کرکے بھت زياده رفتار سے گاڑی چالتے ھيں ان کو روک کر جرمانہ لگاسکے ، 
کسی بھی رفتار سے گاڑی چالسکتے ھيں اورجب پوليس کے چک پوسٹ سے نزديک لٰھذا اس مشين کے لگانے کے بعد 

  ھوتے ھيں اس کو اتار کر چھپا ديتے ھيں اور پھر دوباره اس کو لگاديتے ھيں! 
قارئين کرام ! آپ نے مالحظہ فرمايا کہ وه لوگ قوانين پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور قوانين کے محافظ پوليس کے 

اثر کرنے کے لئے ايک مشين ايجاد کرتے ھيں تاکہ پوليس کے راڈار کو اندھا کرديں اور اس مشين کو کنٹرول کو بے 
امريکی بازاوں ميں کافی مقدار ميں خريد و فروخت کرتے ھيں اس وقت ھم يہ خيال کرتے ھيں کہ امريکہ ميں ايسا ترقی 

قوانين پر عمل کرتے ھيں اور وھاں بھترين نظم و يافتہ کلچر ھے جس کی بنا پر عوام الناس اپنی مرضی اور رغبت سے 
انضباط برقرار ھے وارداتيں وھاں پر جو مختلف ھوتی رھتی ھيں اس کی خبر ھم تک پھنچتی رھتی ھيں جو خود ايک بڑا 
تفصيلی پھلو رکھتی ھے ھمارے ايک دوست جو چند سال امريکہ ميں ره کر ايران واپس آئے ، انھوں نے ھم سے بيان کيا 

امريکہ کا کوئی بھی کالج ايسا نھيں ھے جس ميں پوليس نہ ھو اس کے بعد بھی ھر روز وھاں پر قتل وغارت ھوتا رھتا  کہ
ھے، مثالً ايک اسٹوڈينٹ اسلحہ کے ذريعہ اپنے استاد يا ھم کالسيوں کی طرف گولی چالتا ھے اور ان کو قتل کرديتا ھے!! 

  يہ ھے وھاں کا نظم اور انضباط!! 
مغربی ممالک مينقوانين پر اگرعمل ھوتا ھے تو وه جرمانہ اور قيد کے خوف کی وجہ سے ھوتا ھے اور اگر ان جی ھاں! 

کو اس چيز کا خوف نہ ھو اور اس سے کسی بھی طريقہ سے محافظين کے کنٹرول کو بے اثر کرسکتے ھوں تو پھر قوانين 
  کی خالف ورزی کرنے ميں ذرا بھی جھجھک نھيں ھوتی۔ 
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ری اس اسالمی حکومت ميں بيرونی کنٹرول کرنے والے اسباب جيسے جرمانہ اور جيل؛ کے عالوه اندرونی مھم ليکن ھما
سبب بھی موجود ھے کہ اگر اس کو اور مزيد تقويت پھنچائی جائے تو پھر معاشره کی بھت سی اجتماعی مشکالت حل 

حان موجود ھے، اور اس کی وجہ ان کا اسالمی ھوجائيں گی اور وه سبب خود ان کے اندر قوانين پر عمل کرنے کا رج
حکومت کے قوانين پرعمل کرنے کے ايمان کی وجہ سے ھے، درحققت عوام الناس حکومتی قوانين پر عمل کرنا اپنا شرعی
وظيفہ سمجھتے ھيں اور يہ ظاھر سی بات ھے کہ اگر ھمارے ملک ميں اسالمی حکومت نہ ھوتی اور حضرت امام خمينی 

رھبر اور مرجع تقليد نے نہ فرمايا ھوتا کہ اسالمی حکومت کے قوانين پر عمل کرنا شرعاً واجب ھے، تو پھر (ره) جيسے 
  عوام الناس جرمانہ اور دوسری سزاؤں سے بچنے کے لئے قوانين پر عمل کيا کرتے۔ 

حکومت کے قوانين پر آج اسالمی انقالب کے طرفدار اور متدين افراد ولی امر مسلمين کی اطاعت کی وجہ سے اسالمی 
عمل کرتے ھيں؛ اگرچہ بعض موارد ميں وه جانتے ھيں کہ يہ قوانين ھمارے نقصان ميں ھيں لٰھذا يہ اندرونی اور معنوی 
سبب جو ان کے ايمان کی وجہ سے ھے؛ ايک بڑا سبب ھے تاکہ خود عوام الناس قوانين کے پابند رھيں، لٰھذا ايسا بھترين 

ره ميں موجود ھے ليکن ھم اس کی قدر نھيں کرتے اسی طرح عوام الناس کو حکومتی قوانين کا اور مھم سبب ھمارے معاش
پابند بنانے ميں دوسرا سبب يہ ھے کہ عوام الناس اسالمی حکومت کے قوانين کو خدا کی خوشنودی کا سبب جانے جس کی 

کو خدائی عذاب سبب شمار کريں اگرچہ بنا پر وه شرعی وظيفہ سمجھتے ھوئے ان پر عمل کريں اور ان سے خالف ورزی 
ھم اس چيز کا انکار نھيں کرتے کہ ھمارے معاشره ميں قوانين کی خالف ورزی ھوتی، ليکن يہ خالف ورزی؛ قوانين پر 
عمل کرنے کے مقابلہ ميں بھت کم ھيں؛ اور اگر قانون پر عمل ھونے کی نسبت؛ خالف وزيوں کی تعداد زياده ھوتی تو 

  کبھی کا ختم ھوگيا ھوتا۔ ھمارا يہ نظام 

  ج۔ مقام رھبری ميں شائستگی اور تقوٰی کے عالی ترين درجات کا ھونا 
دوسری حکومتوں پر ھماری حکومت کا تيسرا امتياز يہ ھے کہ مقام معظم رھبری کو تقوٰی ، اخالقی شائستگی اور عظمت 

بر اور امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کا کے بلند ترين درجات پر فائز ھونا ضروری ھے؛ کيونکہ يہ ذات پيغم
جانشين ھوتا ھے اور عوام الناس اس کو امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف) کی تجلی اور ان کا ايک پرتو سمجھتے 

ف) سے رکھتے ھيں، اسی وجہ سے وه محبت اور لگاؤ جو پيغمبر اکرم (ص) اور امام زمانہ (عجل هللا تعالٰی فرجہ الشري
ھيں اسی کے مشابہ (مقام معظم رھبری) سے بھی محبت اور لگاؤ رکھتے ھيں اگرچہ مقام معظم رھبری سب سے عظيم 

عھده پر فائز ھيں اور سب سے زياده قدرت بھی رکھتے ھيں، ليکن اگر (خدا نخواستھ) ان سے کوئی خالف وزی يا ايسا گناه 
عث ھوجائے تو خود بخود واليت مسلمين کے عھده سے معزول ھوجائيں گے اور جو باعث فسق اور عدالت کے خاتمہ کا با

کسی عدالت ميں جانے يا جرم کو ثابت کرنے اور اس کو معزول کرنے کی ضرورت بھی نھيں ھوگی، العياذ با جرم کے 
ان کی “س خبرگانمجل”مرتکب ھوتے ھی عدالت ساقط ھوجائے گی اور خود بخود اس عھده سے معزول ھوجائيں گے، اور 

رھبری کی صالحيت نہ ھونے کا اعالن کرے گی، ان کو معزول نھيں کرے گی؛ کيونکہ عدالت ختم ھوتے ھی عزل حاصل 
  ھوجائے گا!۔ 

دنيا بھر کے کسی بھی ملک ميں بڑے عھدوں پر فائز افراد اتنی اخالقی صالحيت اور شائستگی نھيں رکھتے جس قدر 
بری ھے، يھاں تک کہ بعض ممالک کے رھبروں کا حال يہ ھے کہ وه سر سے پير تک ھمارے مالک ميں مقام معظم رھ

اخالقی فساد ميں آلوده ھوتے ھيں: وه امريکہ جس کو تمدن کا ترقی يافتہ نمونہ کھا جاتا ھے اس کے صدر پر اخالقی اور 
بھی مل جاتے ھيں اور وه خود بھی جنسی تعلقات ميں ملوث ھونے کا الزام لگايا جاتا ھے اور اس کے خالف بھت سے گواه 

اس چيز کا اعتراف کرتا ھے ليکن جب اس کے خالف پارليمنٹ ميں عدم اعتماد کا مسئلہ پيش آتا ھے تو اکثر ممبر آف 
پارليمنٹ نے اس عدم اعتماد پر ووٹ نھيں دئے اور وه کمافی السابق صدرات کے عھده پر باقی ره جاتا ھے اور اس کے 

ل پيش نھيں آتی تمام لوگ سمجھ جاتے ھيں کہ وه فاسد ھے ليکن سياسی ھتہ کنڈونکی وجہ سے عدم لئے کوئی بھی مشک
اعتماد کے ايک يا دو ووٹ کم ره گئے اور وه فاسد صدر اپنے عھده پر باقی رھا!! چنانچہ اسی طرح کی بھت سی دوسری 

دليہ نے محکوم بھی کيا ھے ليکن سياسی حربوںمثاليں موجود ھيں اور خالف ورزی کرنے والے افراد يھاں تک کہ ان کو ع
  کی بنا پر وه اپنے عھده پر باقی رھتے ھيں اوران کا دوسرے انتخابات ميں کامياب ھوجانے کا امکان ھوتا ھے۔ 

لٰھذا اسالمی نظريہ کے مطابق اگر مقام معظم رھبری ميں بھی کوئی ايک ضروری شرط موجود نہ رھے يا کوئی جرم سرزد
و اپنے عھده سے خود بخود معزول ھوجائيں گے، کيونکہ صرف ايک گناه کے مرتکب ھونے سے عدالت ختم ھوجائے ت

ھوجاتی ھے اور وه فاسق ھوجاتا ھے، جس کے نتيجہ ميں مسلمانوں کی رھبری کرنے کی صالحيت بھی ختم ھوجاتی ھے؛ 
ئے کی ضرورت نھيں ھوتی پس معلوم يہ ھوا اس کے بعد اس کے جرم کو ثابت کرنے يا عدالت ميں جانے يا خبرگان کی را
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کہ دنيا بھر کے کسی بھی ملک ميں ملکی عھده داروں خصوصاً بڑے عھده دار يعنی رھبری کے لئے اتنی سختی نھيں ھے۔ 

  د۔ انسانی معنوی اور واقعی مصالح کی رعايت 
صالح کی رعايت کرنا ھے: ھم ايک آخر ميں دوسری حکومتوں پر ھماری حکومت کا مھم امتياز انسانيت کے معنوی م

مسلمان ھونے کے لحاظ سے يہ عقيده رکھتے ھيں کہ خداوندعالم دوسروں سے زياده انسان کے مصالح اور منافع کو جانتا 
ھے اور ھم انھيں مصالح کو انسانی معاشره ميں رائج کرنا چاھتے ھيں جن کو خداوندعالم نے بيان کيا ھے، اور يہ مقصد 

بنائے دينی قوانين پر عمل کرنے کے عالوه پورا نھيں ھوسکتا روئے زمين پر صرف ايک جمھوری اسالمی  خداندعالم کے
ايران ايک ايسا ملک ھے جس کے بنيادی قانون کے چوتھے بند ميں يہ بيان ھے کہ ملک کے تمام قوانين اور مقررات کو 

تک کہ اگر کوئی قانون دليل شرعی کے عموم واطالقاسالمی اصول وقواعد کے تحت طے کرکے نافذ کيا جانا چاھئے يھاں 
کے برخالف ھوگا تو اس کو معتبر نھيں سمجھا جائے گا اس بنا پر وه ملک جس ميں انسان کے واقعی مصالح ومنافع پورے 

  ھوتے ھيں وه ھمارا ھی ملک ھے۔ 
م الناس کی قربانيوں اور شھداء کے سب لوگوں کو يہ بات معلوم ھے کہ يہ ھمارا نظام اور اس کے تمام نتائج؛ صرف عوا

سے وجود ميں آئے ھيناور انھوں نے اس انقالب کی خاطر اپنی جان اور خون “ ) شھداء ھفت تير” خون کی برکتوں (منجملھ
کی قربانی پيش کرکے ھمارے لئے عزت، سربلندی اور بلند ترين اقدار کا سامان فراھم کيا ھے لٰھذا ھميں (ھر وقت) بيدار 

اھئے کھيں ايسا نہ ھو کہ ھم ان عظيم اقدار کو مفت ميں بيچ ڈاليں آج کل بھت سی سازشيں چل رھی ھيں جن کی بنا رھنا چ
پر اصل اسالم، واليت فقيہ اور اسالمی حکومت کے قوانين پر اعتراضات کئے جاتے ھيں چونکہ يہ ارزشيں اور اقدار ان 

لئے ھر ممکن کوشش کرتے ھيں اور اپنی تمام خراب کاری کی آنکھوں کاکانٹا بنا ھوا ھے جس کو صاف کرنے کے 
کوششوں کو انھيں چند اصلی نقطوں پر صرف کرديتے ھينتاکہ مختلف طريقوں اور مکاريوں سے ان پر حملہ کريں اور 

  نقصان پھنچائيں۔ 
ر اعتراض کيا جاتا ھے، کبھی کبھی تقريروں، مقالوں اوربعض کثير االانتشار اخباروں ميں اصل اسالم اور اسالمی احکام پ

اور کھا جاتا ھے کہ آج وه زمانہ گذر چکا ھے جب لوگوں کو حالل اور حرام کی باتيں بتائی جائيں لوگوں کو ان کے حال پر 
چھوڑ ديا جائے تاکہ وه خود تصميم گيری کريں اور اپنی مرضی سے انتخاب کريں!! يا متعدد بار ديکھنے ميں آيا ھے کہ 

ن ميں گستاخی، جسارت اور توھين کرتے ھيں کہ اگر ھمارے عھده داروں کے سينہ ميں ثقافتی کشاده دلی واليت فقيہ کی شا
نہ ھو تو قانونی طور پر ان کو سزا ملنا چاھئے ليکن يہ حضرات اپنی بزرگی کا احساس نھيں کرتے اور ان کے خالف کوئی

ه)اور مقام معظم رھبری (حضرت آيت هللا العظمٰی خامنہ ای مدظلہقدم نھيں اٹھاتا ليکن ھماری ايک انقالبی اور امام خمينی (ر
العالٰی) کے پيرو کار ھونے کے لحاظ سے يہ ذمہ داری بنتی ھے کہ ھم اس طرح کی جسارت کرنے والوں کو اس طرح کی

رت کی کاميابی گستاخيوں کا مزه چکھاديں اور شريعت مقدس اسالم اور تشيع، اور اسالمی اقدار جن کی وجہ سے دنيا وآخ
ھے جو آسانی سے حاصل نھيں ھوتيں ان کو سياسی مکاروں کے چور باز ار ميں کم سے کم قيمت ميں بيچ ڈاليں جن کی بنا 
پر ذلت، خدا ورسول اور فرشتوں ، مومنين اور آئنده آنے والی نسلوں کی لعنت کے مستحق قرار پائيں ، خدا کرے کہ وه وقت

  نہ آئے۔ 
  

  حوالے:

   78حج آيت  ) سوره1(
   185) سوره بقره آيت 2(
لٰھذا جو شخص اس ماه ميں حاضر رھے اس کا فرض ھے کہ روزه رکھے (ليکن) جو مريض يا (”) ترجمہ: 185) (سوره بقره آيت 3(

  (اضافہ، مترجم)“ مسافر ھو وه اتنے ھی دن دوسرے زمانہ ميں روزه رکھے خدا تمھارے لئے آسانی چاھتا ھے زحمت نھيں چاھتا 
 

 )2اسالم اور سياست جلد(

  پينتيسواں جلسہ
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   قوانين اور حکومت سے آزادی کی نسبت

  ۔ حاکم کا نصب کرنا آزادی اور ڈيموکريسی سے مطابقت نھيں رکھتا۔ (ايک اعتراض) 1
ھم نے گذشتہ جلسوں ميں عرض کيا کہ قوانين کو براه راست خداوندعالم بنائے يا اس کی اجازت اور اذن سے بنائے جائيں، 
اسی طرح قوانين کو جاری کرنے واال شخص بھی يا براه راست خداوندعالم کی طرف سے معين ھو يا خداوندعالم کی طرف 

وه مجريہ ھو، يا قوه قضائيہ ھو يا پارليمنٹ) خداکے اذن کی طرف مستند سے اذن يافتہ ھو؛ بھرحال نظام حکومتی (چاھے ق
ھوں اس کے عالوه دينی اور شرعی لحاظ سے اس کی مشروعيت نھيں ھوگی ھم نے گذشتہ بحثوں ميں قانون گذاری اور 

اری کے قانون کو جاری کرنے کے سلسلہ ميں بھت سے اعتراضات کو بيان کرکے ان کے جوابات پيش کئے قانون گذ
سلسلہ ميں ايک اعتراض يہ تھا کہ عوام الناس کا خداوندعالم کے قوانين کا پابند ھونے کا مطلب انسانی آزادی اور انسان کے 
اپنے اختيار کے مخالف ھے؛ اور ھم اس کا جواب قانون گذاری کی بحث ميندے چکے ھيں اسی کے مثل بلکہ اس سے بھی 

کرنے کے سلسلہ ميں بھی ھوتا ھے؛ اور وه يہ ھے کہ اگر ھم يہ مان ليں کہ قانون زياده سخت لھجہ سے قوانين کو جاری 
کا جاری کرنے واال خدا وندعالم کی طرف سے معين ھونا چاھئے يا اس کی طرف سے اذن يافتہ ھو، تو اس صورت ميں 

کہ خدا کے فرمان اور اس عوام الناس سے حق انتخاب کو چھين ليا ھے اور عوام الناس کو اس چيز کی اجازت نھيں ھے 
  کے معين کرده کے خالف اپنی مرضی سے کسی کا انتخاب کريں؛ اور يہ بات در حقيقت ڈيموکريٹک کے خالف ھے۔ 

قارئين کرام ! اگرچہ گذشتہ بحثوں ميں ھم اس اعتراض کا جواب عرض کر چکے ھيں ليکن چونکہ اسالمی نظام کے مخالف
س طرح کے اعتراض مسلسل کئے جارھے ھيں اور مختلف صورتوں ميں اس طرح کے بلکہ در حقيقت اسالم کے مخالفين ا

شبھات اور اعتراضات بيان کررھے ھيں، اس وجہ سے ھم اس سلسلہ ميں مزيد وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ھيں پھلے 
قوانين اسالمی  آزدای کے سلسلہ ميں کچھ چيزيں بيان کريں گے اس کے بعد اسالمی حکومت کی تشکيل کا طريقہ کار اور

  کو جاری کرنے کا طريقہ بيان کريں گے۔ 

  ۔ تکوينی آزادی اور نظريہ جبر کی تحقيق اور رّد 2
ھمارے سامنے آزادی کا مسئلہ ھے جس کو اصطالح ميں تکوينی آزادی کھا جاتا ھے جس کے مقابلہ ميں نظريہ جبر ھے 

ان کے سلسلہ ميں يہ اختالف چال آرھا ھے کہ وه مختار ھے يا جس کو بعض دانشمندوں نے بيان کيا ھے قديم زمانہ سے انس
مجبور بعض لوگوں کا کھنا ھے کہ انسان مجبور ھے اور اپنی زندگی ميں ذرا بھی اختيار نھيں رکھتا اور اگر کوئی انسان يہ 

ھيں ھے انسان در حقيقتتصور کرے کہ وه اپنے اراده سے اپنے امور انجام ديتا ھے تو يہ اس کا خيال خام کے عالوه کچھ ن
مجبور ھے وه جو بھی کام کرتا ھے مجبوراً اور فشار کے تحت انجام ديتا ھے؛ اگرچہ وه خود اس چيز کا احساس نہ کرتا 

  ھو۔ 
ھميشہ اس نظريہ جبر کے طرفدار لوگ پائے گئے ھيں اور بعض اسالمی علماء نے بھی اس نظريہ کی طرفدار ی کی ھے 

(جو اھل سنت کا ايک کالمی فرقہ ھے) جبر کا اعتقاد رکھتا ھے؛ البتہ اتنی شدت اور “ ہ اشاعرھفرق”اسالمی فرقوں ميں 
غلظت سے نھيں جتنے دوسرے مانتے ھيں ليکن ھمارے اور اکثر مسلمانوں کے لحاظ سے يہ نظريہ باطل اور مردود ھے، 

کرے اور اگر صرف جبر انسان کے اوپر حاکم چاھے انسان اپنے اعمال وافعال ميں اپنے کو صاحب اختيار اور آزاد تصور 
  ھوتا تو پھر اخالقی، تربيتی اور حکومتی نظام کی کوئی ضرورت باقی نہ بچتی۔ 

اخالقی اور تربيتی سلسلہ ميں اگر انسان نيک يا برے کام پر مجبور ھوتا اور اس کا کوئی اختيار ان چيزوں پر نہ ھوتا تو پھر
ف اور تمجيد کوئی معنی نھيں رکھتی اور نہ ھی اس کے لئے کوئی جزا يا انعام کی اس کے نيک کاموں پر اس کی تعري

ضرورت ھے، اسی طرح اگر انسان مجبور ھوتا تو برے کاموں پر اس کی مذمت اور سرزنش بھی نھيں ھونا چاھئے،اگر 
کردار کو سنوارنے کے کوئی بچہ اپنے کسی فعل ميں مجبور ھو تو پھر اس کی تربيت ال حاصل ھے اور اس کے اخالقی 

لئے برنامہ ريزی کی کوئی ضرورت نھيں ھے جس وقت معلم اور مربّی ؛ بچے اور شاگرد سب ھی اپنے کردار ميں مجبور 
ھوں تو پھر استاد بچے سے يہ نھيں کھہ سکتا کہ فالں کام انجام دو يا فالں کام نہ کرو اسی طرح حقوقی، سياسی اور 

  ں کی ھيں ان کا مطلب يہ ھے کہ انسان اپنے اعمال اور افعال ميں مختار اور آزاد ھے۔ اقتصادی مسائل ميں جو نصيحتي
جب انسان اپنے افعال اور اعمال کے کرنے يا نہ کرنے ميں آزاد ھو تو اسی وقت اس کو يہ کھنا درست ھے کہ اس کام کو 

موں کو انتخاب کرنے کا اختيار نہ ھو تو اس انجام دے اور اس کام سے پرھيز کرے، ليکن اگر انسان مجبور ھو اور اپنے کا
  کے يہ کھنے کا کوئی مطلب نھيں ھے کہ اس کام کو کرے يا اس کام کو انجام نہ دے۔ 

کے مقابلہ ميں ھے،اور يہ “ نظريہ جبر”ھے اور “ تکوينی امر”يہ آزادی اور اختيار جس کو سبھی سمجھتے ھيں يہ ايک 
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و انسان کی خصوصيات ميں سے ھے اور اسی کی بنا پرانسان دوسری موجودات پر اختيار اور آزادی خدا داد نعمت ھے ج
فضيلت اور برتری رکھتا ھے وه تمام موجودات جن کا ھم علم رکھتے ھيں ان ميں صرف انسان ھی ايک ايسی مخلوق ھے 

کو انتخاب  جو مختلف نظريات بلکہ بعض اوقات متضاد (ايک دوسرے سے ٹکرانے والی) نظريات ميں سے کسی ايک
کرنے کی صالحيت رکھتا ھے، اور وه اپنے خواھشات کا جواب دينے ميں مکمل طريقہ سے صاحب اختيار اور آزاد ھے 

خواھشات ھوں بے شک خداوندعالم نے “ اٰلھی اور معنوی”ھوں يا وه خواھشات “ حيوانی خواھشات”چاھے وه خواھشات 
اپنے اختيار اور انتخاب سے راه حق يا راه باطل کا انتخاب کرے، اور  اس انسان کو اپنی اس نعمت سے نوازا ھے تاکہ وه

انسان کا يھی وه امتياز ھے جو دوسری تمام مخلوقات يھاں تک کہ فرشتوں پر رکھتا ھے يھی قدرت انتخاب ھے اگر اس نے 
کيا تووه کمال کے اس درجہ اس قدرت کا صحيح استعمال کيا اور اٰلھی احکام کا انتخاب کيا اور حيوانی خواھشات کو ترک 

  پر پھنچ جائے گا کہ اس کے سامنے فرشتے خضوع وخشوع کرتے ھوئے نظر آئيں۔ 
البتہ انسان کے پاس يہ آزادی کا ھونا ايک تکوينی مسئلہ ھے اور آج تقريباً کوئی ايسا نھيں ھے جو اس پر اعتقاد نہ رکھے 

ا بھی آزادی نہ سمجھے ، قرآن مجيد نے اس مسئلہ کے واضح اور اپنے کو سو فی صد مجبور سمجھے، اور اپنے لئے ذر
  ھونے پر زور ديا ھے: 

  ) 1( َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّکْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْکفُر )(
جو چاھے اے رسول )تم کھہ دو کہ سچی ٓايات (کلمہ توحيد )تمھارے پروردگار کی طرف سے (نازل ھو چکی)ھے بس ”(

  “ مانے اور جو چاھے نہ مانے 
ا َکفُوًرا )( ا َشاِکًرا َوٕاِمَّ بِيَل ٕاِمَّ   ( 2( ٕاِنَّا ھَدْينَاه السَّ

  “ اور اس کو راستہ بھی دکھاديا(اب وه)خواه شکر گزار ھو يا نا شکرا ”
انسان کی ھدايت کے لئے ھے  سيکڑوں آيات بلکہ پورا قرآن انسان کے مختار ھونے پر تاکيد کرتا ھے، کيونکہ قرآن مجيد

اور اگر انسان مجبور ھوتا اور اس کی ھدايت جبر کے تحت ھوتی اسی طرح اس کی گمراھی بھی جبر کے تحت ھوتی 
توپھر انسان کے لئے ھدايت کو اختيار کرنے کا کوئی مقصد نھيں تھا اور اس صورت ميں قرآن کريم بے فائده اور بے اثر 

  ھوجاتا۔ 
نے عرض کيا کہ ھماری گفتگو تکوينی آزادی کے بارے ميں نھيں ھے کيونکہ اس ميں کسی کو بھی کوئی اور جيسا کہ ھم 

  شک وشبھہ نھيں ھے ا ور اس کی بحث کامقام فلسفہ اور علم کالم ھے ، حقوق اور سياست ميں يہ بحث نھيں کی جاتی۔ 

  ۔ معنوی اور اندورنی اقدار کا آزادی سے کوئی ٹکراؤ نھيں 3
ن کرام ! يھاں پر ايک ضروری گفتگو يہ ھے کہ ھر انسان کے پاس ايک اندرونی طاقت ھوتی ھے جو انسان کے قارئي

اعمال اور کردار کے لئے دائره معين کرتی ھے، اور ايک اصطالح کے مطابق انسان ايک ارزشی اور اقداری مشين رکھتا 
طور پر کون سے کام انجام دينا چاھئے اور کن چيزوں ھے جس کی بنا پر ھر انسان يہ طے کرسکتا ھے کہ اس کواخالقی 

کو ترک کرنا چاھئے،جن کے طے کرنے کے بعد مخصوص کاموں کو انجام ديتا ھے اور کچھ چيزوں کو ترک کرتا ھے 
(کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے) نہ ھوں ، اور “ بايد ھا اور نبايد ھا”ھميں کسی ايسے معاشره کا علم نھيں ھے جس ميں

  ھے کاموں کو بُرا اور برے کاموں کو اچھا سمجھتا ھو۔ اچ
کھا جاتا ھے جو “ وجدان”يا“ عقل عملی”چنانچہ انسانی اسی اچھے اور برے کاموں کو سمجھنے والی اندرونی طاقت کو 

ے پاس انسان کو عقلی اور اخالقی رفتار وگفتار کی ھدايت کرتی ھے، اور يھی وه طاقت ھے جو ھميشہ سے تمام انسانوں ک
اس بات کو “ وجدان”يا“ عقل عملی”رھی ھے، جس کی بنا پر انسانيت کے لئے ايک راھنما کا کام کرتی ھے ھر انسان کی 

عقل ”سمجھتی ھے کہ عدل، امانت داری اور سچائی نيک کام ھيں، لٰھذا ان پر عمل کرنا چاھئے اسی طرح ھر انسان کی 
ی ھے اور ظلم نہ کرنے کا حکم ديتی ھے، خصوصاً جبکہ اگر کسی ايسے ظلم اور ستم کو بُرا سمجھت“ وجدان”يا“ عملی

شخص پر ظلم و ستم کرے جو اپنے دفاع پر بھی قادرنہ ھو اسی طرح انسانی عقل جھوٹ اور خيانت کو بُرے کاموں ميں 
  سے شمار کرتی ھے اور اس سے دوری کرنے کا حکم ديتی ھے۔ 

درونی اور باطنی ايسی طاقت ھے جو انسان کے لئے ھر حال ميں اقداری مشين کا لٰھذا معلوم ھوا کہ انسان کے پاس ايک ان
کام کرتی ھے جس کی بنا پر اچھے اور برے کاموں کی شناخت ھوجاتی ھے، اور جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ تمام ھی 

سمجھتا اسی طرح تمام ھی  انسان عدالت اور صداقت کو نيک کام شمار کرتے ھيں اور کوئی بھی انسان صداقت کو بُرا نھيں
انسان اس بات پر عقيده رکھتے ھيں کہ ظلم اور جھوٹ برے کام ھيں اور آپ کو کوئی بھی ايسا شخص نھيں مل سکتا جو ان 
کو اچھا سمجھتا ھو بےشک انسانی اقدار کو معين کرنے والی يہ طاقت اپنے فيصلہ ميں مستقل اور آزاد ھوتی ھے اور کسی 
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  ی ضرورت نھيں ھوتی، اور صرف اپنے نظريہ کے مطابق حکم کرتی ھے۔ باھری طاقت کی کوئ
انسانی عقل و وجدان کے ذريعہ بيان شده بايد ھا و نبايد ھا (کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے) يا امر و نھی کی ماھيت اور 

سان کے اندر کوئی حقيقت کی تحقيق وجائزه (کہ امر ونھی صرف اس کی تشخيص اور درک کی وجہ سے ھوتا ھے يا ان
طاقت ايسی ھوتی ھے جو اس کو امر ونھی کرتی ھے) اخالقی فلسفہ سے متعلق ھے جو ھمارا موضوع گفتگو نھيں ھے 

ليکن ھماری عقل کا يہ طے کرنا کہ کون سے کام نيک ھيں اور کون سے کام بُرے؟ يہ ايک طرح سے ھمارے لئے الزمی 
قدرتی آزدای محدود ھوجاتی ھے، يعنی خود ھماری عقل اور وجدان ھميں احکام صادر کرتی ھے جس کی بنا پر ھماری 

حکم ديتی ھے کہ اپنی کچھ آزادی سے فائده نہ اٹھاؤ: (مثالً) ھم دوسروں پر ظلم کرسکتے ھيں ليکن ھماری عقل کھتی ھے 
ن ھماری عقل يہ حکم کہ کسی پر بھی ظلم نہ کرو، بلکہ عدالت کو برقرار رکھو، اسی طرح ھم جھوٹ بول سکتے ھيں ليک

کرتی ھے کہ جھوٹ نہ بولو بلکہ صداقت سے کام لو ھماری عقل اس بات کاحکم کرتی ھے کہ اگرچہ تم امانت ميں خيانت 
کرسکتے ھو ليکن (کسی بھی چيز ميں) خيانت نہ کرو ، لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ انسانی عقل عملی اور اس کا وجدان انسان کی 

ب ميں سے ھے جو ھماری آزادی کو محدود کرتی ھے،اور اگر کسی شخص ميں ايسی طاقت خصوصيت ميں اور ان اسبا
وقدرت موجود نہ ھو اور اپنے لئے اچھے اور برے کی پھچان نہ کرسکتا ھو تو گويا وه عقل سے بے بھره ھے اور اس کو 

  ديوانہ کھا جائے گا۔ 
ی ھے اور انسان اس کام کو اپنے عقل اور وجدان کی طرف اب جبکہ انسانی عقل اس اپنی رفتار و گفتار کو محدود بناديت

نسبت ديتا ھے ليکن کوئی بھی اس کو آزادی کا مخالف قرار نھيں ديتا يہ کوئی کھتا ھوا نظر نھيں آتا کہ ھماری عقل نے امر 
کی پيروی ونھی کے ذريعہ سے ھماری آزدای کو محدود کرديا ھے جب حقيقت يہ ھے کہ انسان اپنی اس اندورنی طاقت 

کرتے ھوئے اپنی آزادی کو محدود کرليتا ھے جو خود اسی کی عقل کے تحت ھوتی ھيں اور باھر سے کوئی چيز سبب بھی 
نھيں ھوتی کيونکہ انسانی عقل کے ذريعہ انسان کی رفتار و گفتار کا محدود ھونا بالکل اس ڈاکٹر کی طرح ھے جو ھم سے 

فالں چيز نہ کھانا کيونکہ وه تمھارے لئے نقصان ده ھيں، اور فالں دوائی  (مريض ھونے کی صورت ميں)يہ کھتا ھے کہ
استعمال کرو کيونکہ تم اس سے ٹھيک ھوجاؤ گے اس صورت ميں نہ صرف يہ کہ انسان ڈاکٹر کے حکم اور پرھيز بتانے 

راھنمائی اور  سے ناراحت نھيں ھوتا بلکہ اس کو خوشی بھی ھوتی ھے اور اس کے حکم کو اپنی صحت يابی کے لئے
ھدايت سمجھتا ھے در حقيقت اس صورت ميں بھی ھم اپنی آزادی اور اختيار سے استفاده کرتے ھيں اور ھماری پيدائشی 

آزدای پر کوئی حرف نھيں آتا اور بعض اخالقی نظريات کی بنا پر عقل صرف ھميں ايک راستہ دکھاتی ھے اور ھماری اس 
" نھيں Dictaoryکے بھترين فوائد ظاھر ھوتے ھيں نہ کہ اس ميں ڈکٹيٹری " راستہ کی طرف راھنمائی کرتی ھے، جس

  دکھائی ديتی، (بلکہ دوستانہ اور دلسوزی کی بناپر ھوتی ھيں۔) 
يھاں تک کہ اگر ھم اپنی عقل کے حکم کو ڈکٹيٹری کا نام بھی ديدينجس کی بنا پر وه حکم کرتی ھے، جيسا کہ کھا بھی جاتا 

نے اپنی عقل و وجدان کی مخالفت کی تو اس عقل ھی اس کو مورد مذمت اور عذاب قرار ديتی ھےھے کہ اگر کسی شخص 
، اور عقل و وجدان کا عذاب ھماری ادبی کتابوں ميں مشھور معروف ھے، ليکن ان تمام باتوں کے پيش نظر عقل و وجدان 

و شخص اپنی عقل اور وجدان کے مطابق عملکا حکم آزادی کے مخالف نھيں ھے اور اس کی آزادی ختم نھيں ھوتی، اور ج
کرتا ھے اس کے بارے مينيہ نھيں کھا جاتا ھے کہ يہ مقيد ھو گيا ھے اس کی وجہ يہ ھے کہ عقل اور وجدان خود انسان 
سے متعلق ھے اور يہ اندارونی طاقت کے عنوان سے ھمارے کاموں ميں نظارت اور قضاوت کرتی ھے جس کے نتيجہ 

ا حکم ديتی ھے اور بعض چيزوں کے انجام دينے سے روکتی ھے پس جس وقت ھماری اندورنی طاقت ميں بعض چيزوں ک
ھميں حکم دے تو ھماری آزادی سلب نھيں ھوتی، اور اگر ھم اپنی اس عقل کے فرمان کے مطابق اپنی مرضی سے عمل 

ی ھے جب کوئی بيرونی طاقت ھميںکريں تو گويا ھم نے اپنی مرضی کے مطابق عمل کيا؛ ھماری آزادی اس وقت سلب ھوت
  کسی کام کی انجام دھی پر مجبور کرے يا کسی کام سے روکے۔ 

  ۔ آزادی اور دينی وظائف کی نسبت 4
قارئين کرام ! يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ دين (اسالم) کے احکام اور شرعی اوامر ونواھی جو خداوندعالم کی طرف 

زادی کو سلب کرتے ھيں؟ مثالً اگر کوئی شخص صبح اٹہ کر نماز صبح نہ پڑھنا چاھے، سے ھوتے ھيں کيا انسان کی آ
ليکن خداوندعالم کا حکم ھے کہ صبح اٹہ کر نماز صبح پڑھو؛ اسی طرح دوسرے احکام جن کے بجاالنے کو شريعت مقدس 

دوسرے واجبات کا حکم، يا وه نے انسان کے لئے الزم اور ضروری قرار دياھے مثالً روزه کا حکم، زکٰوة و خمس اور 
  چيزيں جو حرام ھيں ان کو ترک کرنے کا حکم جيسے (الکحل) والی مشروبات کے پينے سے روکنا (وغيره وغيرھ)۔ 

جواب: يہ احکام اور امر و نھی جب تک نفوذ ھونے کے بارے ميں پشت پناھی نہ رکھتی ھوں تو گويا يہ بھی عقل اور 
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ان کے ذريعہ سے انسان کی آزادی سلب نھيں ھوتی يعنی جس وقت خداوندعالم ارشاد  وجدان کے حکم کی طرح ھيں اور
فرماتا ھے کہ : نماز پڑھو، اگر ھم نے نماز نہ پڑھی ، تو ھم سے کوئی مطلب نہ ھو اور ھميں عذاب اور سزا ميں مبتال نہ 

ھم سے خفا نہ ھو اور ھميں ذليل وحقير کرے،اسی طرح معاشره بھی خداوندعالم کے احکام پر عمل نہ کرنے کی نتيجہ ميں 
نہ سمجھے تو اس صورت ميں اگر شرعی امر ونھی صرف نصيحتی پھلو رکھتے ھوں تو ھماری آزادی سلب نھيں ھوتی 
کيونکہ ان نصيحت کوباھر سے جاری کرنے واال کوئی ضامن نھيں ھے، اور کوئی بيرونی طاقت ھم پر کوئی دباؤ نھيں 

بعض کاموں کو انجام ديں اور بعض سے پرھيز کريں؛ اس صورت ميں شرعی امر ونھی عقل اور  ڈالتی جس کی بنا پر ھم
وجدان کے حکم کے ھم پلہ قرار پاتے ھيں جس کی وجہ سے آزادی سلب نھيں ھوتی مسامحہ آميز (ذو معنی) تعبير کے 

(کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے) “ بايد ھا اور نبايد ھا”مطابق، جس طرح ھم ايک ايسی متصل عقل رکھتے ھيں جو ھميں 
کے بارے ميں نصيحت اور امر و نھی کرتی ھے ليکن عملی طور پر اس کے احکام پر عمل کرنا الزمی اور ضروری نھيں 
ھوتا ، اسی طرح ھمارے پاس عقل منفصل (جدا) بھی ھے جو ھمارے وجود سے باھر ھے اور امر و نھی کرتی ھے، يعنی 

کے عنوان سے ھمارے لئے امر و نھی کرتا ھے اور وه صرف نصيحت کی حد تک ھوتی ھے اور “ عقل کلّی”خداوندعالم 
  ارشادی(ونصيحتی) پھلو رکھتے ھيں۔ 

ليکن حقيقت يہ ھے کہ شرعی امر و نھی عملی طور پر الزمی اور ضروری ھوتے ھيں اور ان ميں صرف نصيحتی پھلو 
تا ھے کہ نماز پڑھو تو اگر ھم نماز نہ پڑھيں تو ھميں جھنم ميں ڈال کر نھيں ھوتا بلکہ جس وقت خداوندعالم ھميں حکم دي

عذاب ميں مبتال کرے گا يھاں تک کہ بعض برے کاموں پر اسی دنيا ميں سزا اور تازيانے کی حّد معين فرمائی ھے ، اور 
مبعوث برسالت ھوتا تھا تو  اس سے بھی باالتر گذشتہ امتوں کے لئے آسمانی عذاب نازل کيا ھے اور جب بھی کوئی پيغمبر

عوام الناس کو خدا کے عذاب سے ڈراتا تھا، اور يہ کھتا تھا کہ اگر تم نے خداوندعالم کے احکام کی اطاعت نہ کی توتم پر 
اسی دنيا ميں بھی عذاب نازل ھوسکتا ھے قرآن مجيد ميں مکرر مسلمانوں کو اس بات سے ڈريا گيا ھے اور ان کو ياد دھانی

ی ھے کہ گذشتہ امتوں کے حاالت پر نظر کرو کہ خدا کے احکام کی نافرمانی اور گناه کے نتيجہ ميں خداوندعالم کرائی گئ
نے ان پر عذاب نازل کيا لٰھذا تمھيں بھی دنياوی يا اُخروی عذاب سے ڈرنا چاھئے انبياء کرام (ع) عذاب اٰلھی سے اس قدر 

م نذير اور منذر (ڈرانے واال) معروف ھوگيا؛ جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ڈراتے تھے جس کی بنا پر تمام انبيا (ع) کا نا
  ھوتا ھے: 

ٍة ااِلَّ َخالَ فِْيھاَ نَِذْيٌر) ( ْن اُمَّ   ) 3(ٕاِنَّا ٔاَْرَسْلنَاَک بِاْلَحقِّ بَِشيًرا َونَِذيراً َواِْن مِّ
 (پيغمبر)بنا کر بھيجا اور کوئی امت (دنيا ميں)ايسی ھم ھی نے تم کو يقينا قرٓان کے ساتھ خشخبری دينے واال و ڈرانے واال”

  “ نھيں گزری کہ اس کے پاس (ھمارا ) ڈرانے واال (پيغمبر )نہ ٓايا ھو 
لٰھذا وه شرعی امر و نھی جن پر ھميشہ دنياوی يا اُخروی عذاب سے ڈرايا گيا ھے؛اخالقی اور عقلی امر ونھی جن پر ھماری

  پايا جاتا ھے اور اس سے انسانی آزادی محدود ھوجاتی اور انسان پر دباؤ ڈالتی ھے۔ عقل اور وجدان کے حکم سے فرق 
کے مطابق (جو “ حقوق بشر کے اعالنيھ”اور اگر ھم نے اس بات کومان ليا کہ تمام انسان مکمل طور پر آزاد ھيں ، اور 

حق نھيں ھے کہ کسی انسان کی بعض روشن فکر کے نزديک وحی اور کتاب مقدس کا حکم رکھتا ھے) کسی کو بھی يہ 
آزادی کو محدود کرے، تو کيا خداوندعالم کو بھی انسانوں کی آزادی کو محدود کرنے کا حق نھيں ھے ؟! اور ان کو عذاب 

اور سزا سے ڈرا کر تحت تاثير قرار دے، اورزياده سے زياده خدا بھی عقل اور وجدان کی طرح انسان کو اپنے وظائف اور 
ام دينے کے سلسلہ ميں ارشاد اور نصيحت نھيں کرسکتا، مثال کے طور پر ھميں نماز پڑھنے کا حکم دے تو واجبات کو انج

اگر ھم نماز نہ پڑھيں تو ھم نے گويا اپنی آزادی سے استفاده کيا ھے! اور اگر ايسا ھے تو پھر خداوندعالم نے ھميں کس لئے
آخرت ميں جھنم ميں ڈال دو ں گا ، اور مسلسل ھميں اپنے عذاب سے ڈرايا ھے اور کھتا ھے : اگر گناه کرو گے تو تم کو 

ڈراتا رھتا ھے، چنانچہ اس نے اپنے انبياء (ع) کے وظائف ميں سے ايک وظيفہ عوام الناس کو عذاب اٰلھی سے ڈرانا قرار 
  ديا ھے؟ 

کرسکتا ھے اور ان کے  بےشک مسلمانوں کو اس بات ميں کوئی شک نھيں ھے کہ خداوندعالم فرمان اور احکام صادر
جاری کرنے کا ضامن بھی ھے اسی طرح انبياء عليھم السالم کا وظيفہ امر ونھی کا پھنچانا اور عذاب اٰلھی سے ڈرانا ھے، 
(کبھی کوئی مسلمان ان چيزونميں شک نھيں کرتا) بلکہ وه ان تمام چيزوں کو دل وجان سے قبول کرتا ھے تمام مسلمان خدا 

م کے سامنے سر جھکاتے ھوئے نظر آتے ھيں، اگرچہ يہ بھی جانتے ھيں کہ يہ احکام ان کو محدود اور رسول کے احکا
کرتے ھيں اور ان کی بعض آزادی کوسلب کرتے ھيناور ايک طريقہ سے ان کو تحت تاثير قرار ديتے ھيں کيونکہ جب 

ام کو انجام نہ ديا تو پھر ھمارے لئے عذاب کا خداوندعالم ھميں کسی کام کو انجام دينے کا حکم ديتا ھے تو اگر ھم نے اس ک
وعده کيا گيا (اور خدا کا وعده سچا ھے) تو ھم اس سے متاثر ھوتے ھيں پس معلوم يہ ھوا کہ خدا وندعالم ھم کو بعض 
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کاموں کے انجام دينے اور بعض کاموں سے پرھيز کرنے کا پابند کرسکتا ھے اس ميں کوئی شک (بھی) نھيں ھے؛ ليکن 
ندعالم کی طرف سے امر و نھی آنے کی حکمت اور فلسفہ کيا ھے اور کيوں خداوندعالم ھم کو شرعی واجبات خداو

ومحرمات کا پابند کيوں بناتا ھے تو اس سلسلہ ميں علم کالم ميں بحث ھوگی، ليکن خالصہ کے طور پر عرض کرتے ھيں 
  کہ: 

بنا پر انسان کوسعادت مند بنانا چاھتا ھے اسی وجہ سے سعادت خداوندعالم اپنے تمام تر لطف ومھربانی اور فضل وکرم کی 
مندی کے راستہ کی پھچان بتادی ھے جس کی بنا پر ھمارے لئے احکام اور فرمان معين فرمادئے ھيں تاکہ ھم اپنے ان 
کو  وظائف پر عمل کرتے ھوئے سعادت مندی کے راستہ پر گامزن رھيناور جس کے زير سايہ واقعی سعادت کے راستہ

پھچان ليں ظاھر سی بات ھے کہ خداوندعالم کے ڈرانے اور دھمکانے سے ھم ھوشيار ھوجاتے ھيں جس سے سعادت کے 
راستہ سے منحرف نھيں ھوتے، اور اگر يہ احکام ھمارے لئے ضروری اور الزمی نہ ھوتے تو پھر ھم اپنے وظائف کو 

ناھوں کی وجہ سے راه سعادت سے بھٹک جاتے لٰھذا اچھے طريقے سے انجام نہ ديتے اور اپنے غلط کردار اور گ
خداوندعالم نے اپنے لطف وکرم کی بنا پر شرعی وظائف پر عمل کرنے کی وجہ سے ھم کو برائيوں اور برے کاموں سے 

  روکا ھے جس کے نتيجہ ميں خدا کی رحمت واسعہ ھمارے شامل حال ھوجائے۔ 
کرتا ھے اور اس کی بعض آزادی سلب ھوجاتی ھيں انبياء عليھم السالم  اس بنا پر حقيقت يہ ھے کہ دين انسان کو محدود

عوام الناس کو ڈرانے کا وظيفہ رکھتے تھے اور دينی احکام کی مخالفت اور عذاب اٰلھی سے ڈراتے تھے بے شک اس 
ض گناھوں سلسلہ ميں ظاھری اور روحانی دونوں طرح کا دبأو ھوتا ھے ظاھری دباؤ اس شخص پر ھوتا ھے جس پر بع

کے ارتکاب کی وجہ سے حّد جاری ھوتی ھے اور روحانی دباؤ ان لوگوں پر ھوتا ھے جو کسی پر حّد جاری ھوتے ھوئے 
ديکھتے ھينجس کے نتيجہ ميں وه اس سزا سے ڈرتے ھيں، اور ان لوگوں پر بھی جو ھميشہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے 

  رھتے ھيں۔ 
يں لوگوں سے يہ سوال کرنا چاھتے ھيں کہ کيا تم اس ظاھری اور روحانی دباؤ ھم اس وقت جو مطلق آزادی کے طرفدار ھ

کو محکوم کرتے ھو؟ يعنی کيا تم يہ کھتے ھو کہ خداوندعالم کو اس طرح کی محدوديت اور مشکل ميں قرار نھيں دينا 
کيا ان چيزوں کا محکوم  چاھئے؟ اور اس کو دنياوی اوراخروی عذاب سے ڈرانے کے لئے پيغمبر نھيں بھيجنا چاھئے؟ تو

کرنا اسالم اور تمام آسمانی اديان کے انکار کے برابر نھيں ھے؟ (ليکن کيا کسی کو دين کے انکار کرنے کا حق ھے يا نھيں 
  يہ ايک الگ بحث ھے اس وقت ھم انبياء عليھم السالم کی اتباع کی حقانيت کو ثابت نھيں کررھے ھيں( 

طور پر آزاد ھے اور اس پر کسی طرح کی محدوديت اور دباؤ نھيں ھونا چاھئے، تو کياجو شخص کھتا ھے کہ انسان مکمل 
وه محدوديت بھی جو خداوندعالم کی طرف سے اپنے بندوں پر ايجاد ھوتی ھے مثالً گناه کرنے پر جھنم ميں جانا ھوگا يا 

رتا ھے؟(اور اگر ايسا ھے ) تو گويا اسبعض گناھوں کی اسی دنيا ميں سزا ملے گی تو کيا ايسا شخص اس بات کو محکوم ک
نے دين اور بعثت انبياء (ع) اور اٰلھی شريعتوں کا انکار کيا ھے اور اس وقت ھماری بحث ان سے نھيں ھے ھماری بحث تو
ان لوگوں سے ھے جو دين کو قبول رکھتے ھيں اور دين اسالم کو حق جانتے ھيں اور يہ عقيده رکھتے ھيں کہ خداوندعالم 

اپنی حکمت اور لطف وکرم کی بنا پر ھدايت کے لئے انبياء عليھم السالم کو بھيجا ھے اور اسی وجہ سے اس کا شکر ادانے 
  کرتے ھيں۔ 

  ۔ حدود اور سزاؤں ميں آزادی کی نسبت 5
پر  اب جبکہ ھم نے يہ قبول کرليا ھے کہ نہ صرف خداوندعالم کو يہ حق ھے بلکہ اس کے لطف و کرم اور فضل کی بنا

ھميں جھنم سے ڈرائے تاکہ ھم صحيح راستہ پر چليں اور برے راستے سے پرھيز کريں، يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ 
خداوندعالم نے بعض گناھوں پر حّد کس لئے اور کيوں قرار دی ھے اور حدود وتعزيرات کو اصالً کس لئے رکھا ھے؟ 

ونکہ عذاب سے ڈرانا ھمارے فائده ميں ھے جوھمارے لئے جھنم کے خداوندعالم ھميں عذاب آخرت سے ڈرناصحيح ھے کي
عذاب سے ڈرتے ھوئے سعادت اور نيک بختی کے راستے کو اپنانے کا سبب بنتا ھے بلکہ ايک معنی کے لحاظ سے يہ 

کا نتيجہ  ڈرانا ايک قسم کا ارشاد اور ھدايت ھے اور خداوندعالم ھميں يہ بتانا چاھتا ھے کہ ديکھو تمھارے برے کاموں
") نھيں ھے بلکہ Resolutionآخرت ميں جھنم ھے، اور عذاب بھی وه جو حقيقی ھے اور باھمی مفاھمت (ريزوليشن "

تمھارے دنياوی برے اعمال کا مجسمہ ھے ليکن خدا نے کيوں فرمايا کہ اگر کوئی عظيم گناه جيسے زنا کا مرتکب ھوا تو 
  تاکہ اس کی عزت وآبرو ختم ھوجائے؟ اس کو لوگوں کے سامنے کوڑے لگائيں جائيں 

  ارشاد ھوتا ھے: 
انِی فَاْجلُِدوا ُکلَّ َواِحٍد ِمْنھَما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوالَتَأُْخْذُکْم بِھَما َرأْفَةٌ فِی ِديِن هللاِ انِيَةُ َوالزَّ ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَْشھْد (الزَّ  ٕاِْن ُکنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا
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  ) 4ا طَائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن( (َعَذابَھمَ 
زنا کار عورت او رزنا کار مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگائيں اور خبردار ! دين خدا کے معاملہ ميں کسی مروت کا ” 

شکار نہ ھوجانا اگر تمھارا ايمان هللا اور روز آخرت پر ھے اور اس سزا کے وقت مومنين کی ايک جماعت کو حاضر رھنا 
  “ ۔چاھئے

يہ سوال صرف دين سے متعلق نھيں ھے بلکہ سزائی قوانين اور ھر ملک کے قوانين سے متعلق ھے دنيا بھر کی تمام 
حکومتوں ميں حقوقی اور سزائی قوانين ھوتے ھيں حقوقی قوانين ان لوگوں کے بارے ميں ھوتے ھيں جو دوسرے کے مال 

ی کامال کھاجاتاھے يا کسی کے بدن کو زخمی کرديتا ھے يا کسی کواور حقوق پر تجاوز اور دست درازی کرتا ھے مثالً کس
قتل کرديتا ھے تو اس صورت ميں اگر کوئی مخصوص شکايت کرنے واال موجود ھے تو وه مجرم کی شکايت کرتا ھے 

و واپسجس کے نتيجہ ميں مجرم کو سزا ھوتی ھے يا جرمانہ دينا ھوتا ھے اور اگر کسی کے حق کو غصب کيا تھا تو اس ک
کرے اور اگر کسی ظلم اور جنايت کا مرتکب ھوا تو اس سے قصاص (بدلہ) ليا جاتا ھے يا اسی طرح کی دوسری سزائيں 

معين کی جاتی ھيں ليکن تمام سزائی قوانين ميں مجرم کو سزا دينے کے لئے کسی خاص شکايت کرنے والے کی ضرورت 
انين کی خالف ورزی کرنے والے اور ملکی مصالح کو پامال کرنے والے نھيں ھوتی بلکہ خود د عدالت اور مدعی العموم قو

  کے خالف مقدمہ دائر کرسکتا ھے اور اگر ملزم کا جرم اثبات ھوجائے تو اس کو سزا ملتی ھے۔ 
جھاں تک ھم جانتے ھيں دنيا بھر ميں کوئی بھی ملک ايسا نھيں ھے جس ميں حقوقی اور سزائی قوانين موجود نہ ھوں اور 

رموں کو سزا اور جريمہ نہ ھوتا ھو خالصہ يہ ھے کہ يا مجرم کو جريمہ دينا پڑتا ھے يا اس ک جيل بھيج ديا جاتا ھے مج
يا اس کے لئے دوسری سزائيں معين کی جاتی ھيں؛ چنانچہ اسالم بھی اس قاعده سے مستثنی نھيں ھے اور اسالم کے بھی 

ارد ميں تو سخت سے سخت سزائيں ھيں لٰھذا يہ سوال يہ ھے کہ تمام ھیحقوقی اور سزائی قوانين ھيں يھاں تک کہ بعض مو
حکومتوں کو مجرموں سزا دالنے کا حق ھے تو کيا يہ چيز انسان کی آزادی کے مخالف نھيں ھے تويہ بات مسلم ھے کہ 

ائی قوانين مترتبتمام ھی لوگ حکومت کو حقوقی اور سزائی قوانين بنا نے کا حق ديتے ھيں اورمجرمين کے لئے خاص سز
کرکے نافذ کرانا چاھتے ھيں اس بات کی دليل يہ ھے کہ ھميں کسی ايسے ملک کے بارے ميں اطالع نھيں ھے جس ميں 

مجرموں کے لئے حقوقی سزائی قوانين نہ ھوں يا ان کے لئے جرمانہ يا قيد يا دوسری سزائيں نہ ھوں اور کسی کو بھی 
تگو ميں يہ بحث کی جاسکتی ھے اور يہ اشکال ھوسکتا ھے کہ کيا کسی کو يہ حق کوئی اعتراض نھيں ھے البتہ بحث وگف

حاصل ھے کہ اس دنيا ميں کسی شخص کو سزا دی جاسکتی ھے اور اس کی آزادی کو محدود کرنا يا اس کی آزادی کو 
  سلب کرنے کا اختيار کسی کو ھے يا نھيں؟ 

  زادی نھيں ھوسکتی ۔ حکومت اور قوانين کے زير سايہ مطلق طور پر آ6
جو لوگ کھتے ھيں کہ کسی بھی حکومت کو عوام الناس کی آزادی کو محدود کرنے اور ان کے لئے سزا معين کرنے کا 

کوئی حق نھيں ھے، (کيونکہ اس صورت ميں عوام الناس سزا وغيره کے ڈر سے کسی خالف ورزی کو انجام نھيں ديتے ؛ 
نسان اپنی مرضی سے جو بھی چاھتا انجام ديتا چاھے وه کام اچھا ھوتا يا بُرا،) تو اگر ليکن اگر سزا وغيره نہ ھوتی تو پھر ا

ايسا شخص دنيا بھر کی حکومتوں پر اعتراض کررھا ھے تو اس کا ايک دوسرے طريقہ سے جواب ديا جائے اور 
اعتراض دنيا بھر کی عام اگرصرف اسالم پر اعتراض کرتا ھے تو پھر اس کا جواب ايک دوسرا ھوگا ليکن چونکہ اس کا 

حکومتوں پر ھے اور تمام حکومتی نظام منجملہ اسالمی حکومت پر بھی اعتراض کرتا ھے کہ کيوں مجرموں کے لئے 
سزائيں اور محدوديت قرار دی ھيں ان پر دباؤ ڈاال گيا ھے؟تو اس صورت ميں ھمارا جواب بھی ايسا ھوگا جو سب کو شامل 

  اسالمی حکومت کے حقوقی اور سزائی قوانين کے بارے ميں جواب ديا جائے۔ ھوجس ميں تمام حکومتوں اور 
  

   جواب:
کی بنياد پر ھے اور ان کا يہ خود ساختہ نظريہ ھے جس کی بنا پر ان کا تصور يہ ھے کہ “ مطلق آزادی”مذکوره اعتراض 

باؤ نھيں ھونا چاھئے، اور کوئی بھی انسان اس دنيا ميں مکمل طور پر آزاد ھونا چاھئے اور کسی بھی طرح اس پر کوئی د
  شخص اس کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نھيں کرسکتا اور نہ ھی کسی کام سے روک سکتا ھے۔ 

بے شک يہ اصل اور بنياد غير منطقی اور ھر صاحب عقل وشعور کے نزديک باطل اور غلط ھے کوئی بھی انسان مطلق 
کہ جو کچھ بھی کرنا چاھے کوئی بھی قانون اس کو نہ روکے (يھاں پر قوانين  اور بغير کسی حد وقيد کی آزادی نھيں رکھتا

سے مراد اخالقی قوانين اور مستقالت عقليہ نھيں ھيں جن کی اجرائی ضمانت نھيں ھے بلکہ ھماری مراد عام معنی ميں 
مقررات ھونا چاھئے اور عوام  قوانين حقوقی مراد ھيں جن کو نافذ کرنے کی حکومت ذمہ دار ھوتی ھے ) لٰھذا قوانين اور
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الناس کو ان پر عمل کرنے کے لئے آماده کيا جائے تاکہ عوام الناس کے حقوق کو ادا کريں ٹريفک قوانين ھونا چاھئے اور 
  جو لوگ کبھی کبھی بھت سے لوگوں کی جان جانے کے باعث بنتے ھيں ان کے لئے سزائيں اور جرمانہ ھونا چاھئے۔ 

شہ سے پوری تاريخ ميں اور ھر جگہ پر عوام الناس موجوده قوانين کو قبول کرتے آئے ھينجس کی بنااس کے عالوه کہ ھمي
پر کسی کو بھی مطلق آزادی کا حق نھيں ھے اور نا ھی کسی دوسرے پر کسی طرح کا کوئی دباؤ ڈالنے اور اس کی آزادی 

سا عقيده نھيں رکھتا ، کيونکہ مطلق آزادی کا کا ايک حصہ ختم کرنے کا حق ھے؛ اور عملی طور پر کوئی شخص بھی اي
مطلب مدنيت کا انکار کرنا اور وحشيانہ جنگل راج کو قبول کرناھے اگر انسان ايک اجتماع پسند موجود ھے تو اس کے لئے

اجتماعی نظام کی ضرورت ھے اور عوام الناس کو ايک دوسرے کے حقوق کی رعايت کرنا چاھئے اور اس سلسلہ ميں 
ھونا ضروری ھيں نيز مجرموں کے لئے سزائی قوانين مد نظر رکھے جائيں، اور حکومت بھی ان کو نافذ کرنے کی  قوانين

ضامن ھو واقعاً مطلق آزادی ( اور يہ کہ کسی شخص کوکسی دوسرے کو کسی کام پر مجبور کرنے يا کسی کام سے 
حکومت کی کوئی ضرورت نھيں ھے بلکہ انسان جو  روکنے کا کوئی حق نھيں ھے) کا نعره لگانے کا مطلب يہ ھے کہ پھر

کچھ بھی کرنا چاھے کرسکے؛ کيونکہ حکومت بھی عوام الناس کی رائے سے بنتی ھے اور قوانين کا نافذ کرنا اس کی ذمہ 
داری ھوتی ھے لٰھذا اس طرح کا نظريہ قانون مداری، جامعہ مدنی، تمدن اور قوانين کی اتباع کی ضرورت سے ھم آھنگ 

يں ھے کيونکہ انسانی معاشره اور تمدن بشريت کی بنياد يہ ھے کہ اس ميں قوانين اور ان کو نافذ کرنے والی قدرت کا نھ
  ھونا ضروری ھے، اور ظاھر سی بات ھے کہ حکومت قوانين کو نافذ کرنے کے لئے ان پر دباؤ ڈالے گی۔ 

ر عمل کرنے پر مجبور کرنے کے لئے اپنی حکومت کی ذمہ داری يہ ھے کہ ضرورت کے وقت مجرموں کو قوانين پ
طاقت کا استعمال کرے اور خالف ورزی کرنے والوں کو سزا دے، اور اگر صرف کھنے اور نصيحت کرنے پر کفايت 

کرے تو پھر وه معلم اور مربّی ھوگی حکومت نھيں ھوگی علماء اور واعظين کا وظيفہ عوام الناس کو اجتماعی اخالق اور 
رعايت کرنے کے لئے وعظ و نصيحت کرنا ھے، ليکن وه ان وعظ ونصيحت کو نافذ کرنے کے لئے قدرت  انسانی آداب کی

کا استعمال نھيں کرسکتے، اور قدرت کے زور پر لوگوں کو انسانی اخالق کی رعايت پر مجبور کرنا بھی ان کی ذمہ داری 
قدرت کے زور پر قوانين پر عمل کرائے اور نھيں ھے ليکن حکومت کی ذمہ داری ھے کہ وه اگر ضرورت پڑے تو اپنے 

اگر کوئی خالف ورزی کرے تو اس کو سزائے اعمال تک پھونچائے اور يا اس پر جرمانہ کرے يا اگر کوئی خالف ورزی 
کر کے بھاگ نکلناچاھے تو اس کا تعقب کرے اور اس کو پکڑکر اس پرحدود اور سزا جاری کرے اس بنا پر حکومت اور 

وجود خود اس بات پر دليل ھے کہ انسان مکمل اور مطلق طور پر آزاد نھيں ھے اور مطلق آزادی کا نظريہ قوه مجريہ کا 
باطل اور مردود ھے نيز انسانی تمدن اور اجتماعی زندگی کے ساتھ ھم آھنگ نھيں ھے اس ميں کوئی فرق نھيں ھے کہ 

ھوتے ھيں يا اسالمی حکومت اٰلھی قوانين چاھے حکومت شھری قوانين جو خود شھريونکی خواھش کے مطابق مرتب 
  جاری کرے۔ 

  ۔ حاکميت کا خدا سے متصل ھونا 7
قارئين کرام ! گذشتوں بحثوں ميں ھم نے اس بات کو ثابت کيا کہ قوانين کو نافذ اور جاری کرنے واال يا خود خداوندعالم کی 

کو جاری کرنے سے عوام الناس پر دباؤ ڈاال جاتا  طرف سے منصوب ھو يا خدا کی طرف سے اذن يافتہ ھو، کيونکہ قوانين
ھے اور ان کی آزادی کو محدود کيا جاتا ھے اور عوام الناس خداوندعالم کے مملوک اور بندے ھيں لٰھذا صرف خدا ھی ان 

اور حاکميت اٰلھی کی بنا پر کسی بھی شخص کو يہ حق حاصل نھيں ھے “ ربوبيت تشريعی”ميں تصرف کرسکتا ھے، اور 
ہ وه خدا کی اجازت او رمرضی کے بغير اس کے بندونپر فشار ڈالے اور ان ميں تصرف کرے لٰھذا حکومت کو خدا کے ک

بندوں ميں تصرف کرنے يا ان پر دباؤ ڈالنے کے لئے ان مالک (خداوندعالم) سے اجازت لےنا چاھئے ليکن جو لوگ عوامی 
لئے قوانين مدنی کو کافی جانتے ھيں اور حکومت کو انھيں قوانين ڈيموکريٹک کے قائل ھيں اور معاشره کو اداره کرنے کے

کو جاری اور نافذ کرنے کی ضامن مانتے ھيں، چنانچہ کھتے ھيں کہ قوانين کو نافذ کرنے والے کا خدا کی طرف سے اذن 
ضرورت کے وقت يافتہ ھونا ضروری نھيں ھے؛ بلکہ عوام الناس سے ووٹ ديتے ھی وه قوانين کو جاری کرسکتا ھے اور 

  حکومت اپنی طاقت کو بروئے کار السکتی ھے، اور لوگوں پر دباؤ بھی ڈال سکتی ھے۔ 
يہ لوگ حکومت کے عوام الناس پر دباؤ ڈالنے کے سلسلہ ميں کيا دليل پيش کرتے ھيں؟ ڈيموکريٹک اصول کے تحت اس 

ے وه ممبر آف پارليمنٹ کے انتخاب ھوں يا طرح جواب ديا جاتا ھے کہ عوام الناس چونکہ حکومت کو ووٹ ديتی ھے چاھ
خود حکومت کے صدراتی انتخاب ھوں، اور يہ ووٹ دينا ھی گويا حکومت کے قوانين اور حکومت کی طرف سے ان کو 

نافذ کرنے کو قبول کرنا ھے؛ چاھے حکومت ان کو جاری اور نافذ کرنے کے سلسلہ ميں اپنی طاقت کا استعمال ھی کيوں نہ
کومت کی طرف قوانين کو نافذ کرنے کے سلسلہ ميں جو دباؤ ديا جاتا ھے وه آزادی سے منافات نھيں رکھتا؛ کرے لٰھذا ح



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

 
 

کيونکہ اس حکومت اور نظام کو خود انھوں نے قبول کيا ھے، اور اس کے سامنے اپنا سر تسليم کيا ھے اور يہ بالکل عقل 
کو انجام دينے اور بعض چيزوں سے پرھيزکرنے کا حکماور وجدان کے اس حکم کی طرح ھے جو انسان کو بعض چيزوں 

ديتی ھے اور وه آزادی سے مخالفت نھيں رکھتا، اور اس سے آزادی سلب نھيں ھوتی، کيونکہ يہ احکام خود ان کی اندرونی 
  طاقت کی بنا پر ھوتے ھيں اور خود انھيں سے متعلق ھے اور ان پر تھونپا نھيں گيا ھے۔ 

متی نقشے، ان کی کار کردگی اور اختيارات نيز اپنی حقانيت اور مشروعيت کے لئے جو دليل پيش البتہ ڈيموکريسی حکو
کرتے ھيں؛ ان تمام چيزوں پر بھت سے اشکاالت ھوتے ھينجو فلسفہ سياست اور فلسفہ حقوق سے متعلق کتابوں ميں بيان 

ھيں ان ميں سے ايک يہ ھے کھ: دنيا ميں  کئے گئے ھيں ھم يھاں پر کچھ اعتراضات بيان کرتے ھيں جو اس وقت مناسب
کوئی بھی جگہ ايسی نھيں ھے جھاں پر قوانين کو اتفاقی طور پر قبول کيا جاتا ھے، يا متفق طور پر کسی کو وزير اعظم يا 
صدر مملکت منتخب کيا جاتا ھو يھاں تک کہ خود جمھوری اسالمی (ايران) جو دنيا ميں عوامی ملکوں ميں بے نظير ھے ، 

فی صد لوگوں نے اس نظام کو ووٹ نھيں دئے  ٨/1فی صد لوگوں نے اس اسالمی نظام کو ووٹ دئے اور  2/89س ميں ج
جو اس وقت کی مردم شماری کے لحاظ سے وه تعداد تقريباً دس الکہ سے بھی زياده ھے جس وقت دنيا بھر ميں رائج 

ظام کے حق ميں ووٹ نہ ديں تو حکومت کو عوام الناس کو ڈيموکريسی اور عوامی نظام ميں دس الکہ سے زياده افراد اس ن
اپنے قوانين اور احکام پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کا کيا حق ھے؟ جبکہ کچھ لوگ کھتے ھيں کہ ھم اس نظام حکومتی 
کو نھيں مانتے تو پھر صرف عوام الناس کے اکثريت کا ووٹ حاصل کرنے سے حقانيت اور مشروعيت حاصل کرکے کس 

  ح اپنے قوانين کو اپنے مخالفوں پر نافذ اور جاری کرسکتی ھے؟ طر
ڈيموکريسی اور عوامی نظام کے طرفدار افراد اس طرح کے سواالت کا جواب ديتے ھيں اور ايسا نھيں ھے کہ اس سلسلہ 

لے اعتراض ميں گفتگو اور بحث نہ ھوئی ھو ليکن ان کے جوابات اطمينان بخش نھيں ھيں، اور بھت سے حل نہ ھونے وا
باقی رھتے ھيں، مثال کے طور پر کھتے ھيں کہ وه نظام حکومتی جو اکثريت کے ووٹوں سے وجود ميں آيا ھے اور اس 
نظام کو اقليت نے ووٹ نھيں ديا ھے ان کے بھی کچھ حقوق ھيں اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور وه لوگ اپنے 

  ابق عمل کرسکتے ھيں۔ شخصی اور ذاتی احوال ميں اپنی مرضی کے مط
ھم کھتے ھيں کہ يہ کافی نھيں ھے کس دليل کی بنا پر عام قوانين اور حکومت کے اجتماعی قوانين کو ان لوگوں پر 

  تھونپاجاسکتا ھے؟ نيز اسے مختلف ٹيکس اور دوسرے اخراجات کس دليل کی بنا پر لئے جاتے ھيں؟ 
آخر کار ھميں معاشره کو آگے بڑھانے کے لئے کچھ تو کرنا ھی  ان ميں سے بعض لوگ يہ کھتے ھوئے نظر آتے ھيں کہ

  ھوگا اور ھمارے پاس معاشره کو چالنے کے لئے ڈيموکريسی حکومتی نظام سے بھتر کوئی نظام نھيں ھے۔ 
ليکن مذکوره اعتراض کا جواب اسالمی نقطہ نظر سے يہ ھے کہ قانون گذاری کا حق خداوندعالم سے متعلق ھے يا جو افراد
خداوندعالم کی طرف سے اذن يافتہ ھوں وه خداوندعالم کے مقرر کرده قوانين کے تحت قوانين بناسکتے ھيں اسی طرح عوام

الناس پر حکومت کرنے اور ان کے لئے قوانين جاری کرنے کا حق اس شخص کو ھے جو خداوندعالم کی طرف سے 
شخص خدا کے نمائنده ھونے کے عنوان سے اور وه منصوب ھو يا اس کی طرف سے اذن يافتہ ھو اس صورت ميں وه 

شخص جو خداوندعالم کی طرف عوام الناس پر حکومت کرنے کے لئے مقرر کيا گيا ھے اس بات کا حق رکھتا ھے کہ 
قوانين کومعاشره ميں نافذ کرے اگرچہ اس کو اپنی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑے اس کو حکومت کے مخالف لوگوناور 

ے والوں کو بھی قوانين پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کا حق ھے بےشک جو شخص خدا اور دين کا اعتقاد قانون توڑن
رکھتا ھے يہ تھيوری قابل قبول، منطقی اور عقلی اشکاالت سے خالی ھے جو ڈيموکريسی حکومت پر وارد ھوتے ھيں ليکن 

کرتا ھے وه کبھی بھی اس جواب کو بھی قبول نھيں جو شخص دين اور خدا کو نھيں مانتا اور اٰلھی حکومت سے روگرانی 
کرے گا ليکن وه عوام الناس جو مسلمان ھيں اور خداپر ايمان رکھتے ھيں،اٰلھی حاکميت ايک عظيم تمنا ھے جو ان کی منطق
عقل، خواھش وجدان اور انسانی اصول سے ھم آھنگ ھے اسی وجہ سے وه تناقص اور ٹکراؤ جو ڈيموکريسی اور عوامی 

ظام ميں پايا جاتا ھے جس کی وجہ سے يہ (ڈيموکريسی) نظريہ باطل ھوجاتا ھے،ليکن (وه تناقض اور ٹکراؤ) اسالمی ن
حکومت ميں نھيں پايا جاتا؛ اور اس تھيوری اور نظريہ ميں مکمل طور پر معاشره کی وحدت اور نظم و ضبط کا خيال رکھا 

  جاتا ھے۔ 
کی دنيا ميں رائج ڈيموکريسی جو صرف عوام الناس کے ووٹوں کی بنياد پر ھوتی اگر ھم اسالمی نظام حکومتی کا آج کل 

ھے؛مقابلہ کريں تو ھميں معلوم ھوجائے گا کہ اسالمی نظام حکومت جو ھمارے عقيده کی بنا پر خداوندعالم سے نسبت 
مزيد اعتبار پايا جاتا ھے؛ رکھتا ھے اور عوام الناس کی حمايت اور ان کے رائے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ھے؛ اس ميں 

کيونکہ ھم عوام الناس کے ووٹوں سے انکار نھيں کرتے اور ان کا احترام کرتے ھيناور جمھوری اسالمی ايران کے بھت 
سے ادارے، سازمان وغيره عوام الناس کے ووٹوں سے تشکيل پاتے ھيں؛ مثال کے طور پر صدر مملکت کا انتخاب، ممبر 
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خبرگان رھبری اور شورٰی اسالمی شھر وروستا جو تمام عوام الناس کے ووٹوں سے بنائے جاتے  آف پارليمنٹ کا انتخاب،
ھيں اسی وجہ سے ھم عرض کرتے ھيں کہ ھمارا حکومتی نظام خداکی اجازت کی وجہ سے ھوتا ھے اور عوام الناس کی 

م الناس کے ووٹوں پر استحکام پيدا حمايت بھی اس ميں شامل ھوتی ھے ، ليکن عوامی اور ڈيموکريسی نظام جو صرف عوا
کرتا ھے اگر ھمارے سامنے ڈيموکريسی تھيوری کو اليا جائے تو ان سے يہ کھيں گے کہ جو کچھ تمھاری حکومتونميں 
ھے ھمارے يھاں بھی ھے اور ھم بھی عوام الناس کے ووٹوں کے معتقد ھيں اور ان کااحترام کرتے ھيں اس کے عالوه 

سے اسالمی حکومت کی تھيوری ڈيموکريسی تھيوری پر برتری اور فضيلت رکھتی ھے، اور جيسا  منطقی اور عقلی لحاظ
کہ ھم نے عرض کيا کہ ڈيموکريسی نظام اندرونی اتحاد اور صحيح منطقی اور عقلی دليل نھيں رکھتی،اور اس ميں تناقض 

ظ سے بھی مستحکم اور مضبوط ھے جس ميں اور ٹکراؤ پايا جاتا ھے، ليکن واليت فقيہ کی تھيوری عقلی اور منطقی لحا
  کسی بھی طرح کا کوئی تناقض نھيں پايا جاتا۔ 

خالصہ گفتگو يہ ھے کہ بعض روشن فکر اور غلط فکر رکھنے والے کی طرف سے يہ اعتراض ھوتا ھے کہ کيوں 
کو نازل کرکے نيز فوجداری خداوندعالم نے انبياء عليھم السالم کو مبعوث کرکے، آسمانی کتابوں ، اور آسمانی شريعتوں 

قوانين جيسے ھاتہ کاٹنا، جرمانہ کرنااور دوسری حدود وتعزيرات وغيره کو پيش کرکے عوام الناس کی آزادی کو سلب کرليا
ھے اور ان کوآزاد نھيں چھوڑا تاکہ جو کرنا چاھيں کرسکيں اور ان کو تحت فشار قرار ديا ھے؛ جبکہ اصل انسانيت اس 

  تی ھے کہ وه مکمل طريقہ سے آزاد ھو ، کيونکہ آزادی انسانی کی اھم خصوصيات ميں سے ھے؟ بات کا تقاضا کر
قارئين کرام ! جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ مطلق آزادی ؛ انسانی حقيقت اور اس کے اجتماعی ھونے سے ھم آھنگ نھيں 

ماعی زندگی اس بات کی تقاضا کرتی ھے کہ ھے اگر ھم نے يہ مان ليا کہ انسان کی زندگی اجتماعی ھے تو پھر اس کی اجت
عوام الناس کے نظم و ضبط کے لئے الزم االجراء قوانين اور مقررات کا ھونا ضروری ھے اور ان کو نافذ کرنے کے لئے 

  ايک حکومت کا ھونا ضروری ھے۔ 
اور ھميشہ سے عوام الناس  مذکوره دليل دنيا بھر کی تمام حکومتوں ميں مقبول ھے اور اسالم بھی اس کو قبول کرتا ھے،

اس کا اعتقاد رکھتے تھے نيز اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض بھی نھيں ھوتا تھا ليکن جيسا کہ ھم نے عرض کيا کہ 
حکومت کی ضرورت، قوانين اور مقررات کا جاری کرنا، اور بعض حاالت ميں اپنی طاقت کو بروئے کار النے کے سلسلہ 

حکومت ميں بحد کافی منطقی دليل موجود نھيں ھے اور ان کی حکومتی تھيوری اندرونی اتحاد ميں ڈيموکريسی اور عوامی 
  و انسجام نھيں رکھتی اور اس ميں تناقض اور ٹکراؤ پايا جاتا ھے۔ 

ليکن اسالمی حکومتی نظام ميں دليل َجدلی بھی موجود ھے کيونکہ ھم بھی ڈيموکريسی اصول پر عمل کرتے ھيں اور عوام 
کے ووٹوں کواھميت ديتے ھيں اور بھت سے حکومتی ادارے عوام الناس کے ووٹوں ھی سے چلتے ھيں، اسی طرح الناس 

منطقی اور عقلی برھانی اصول پر مبنی ھوتی ھے؛ منجملہ يہ کہ اصل حاکميت خدا کا حق ھے کيونکہ عوام الناس خدا کے 
جب خدا کی مرضی اور اس کی اجازت سے ھو بندے ھيں ، دوسروں کی حکومت اس وقت صحيح اور حق ھوسکتی ھے 

يعنی صرف خدا کی اجازت سے خدا کے بندوں پر حکومت کی جاسکتی ھے ، وه حکومت جس ميں اٰلھی منشاء نہ ھو اور 
  خداوندعالم کی طرف نسبت نہ ھو؛ تو ايسی حکومت باطل اور حق اور عقلی اصول کے برخالف ھے۔ 

  
  حوالے

   29)سوره کھف آيت 1(
   3ه انسان (دھر) آيت ) سور2(
   2 4)سوره فاطر آيت 3(
  2)سوره نور آيت 4(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

  چھتّيسواں جلسہ
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   اسالمی قوانين قطعی طور پر جاری ھونے چاھئيں

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
(کرنا چاھئے اور نہ “ بايد ھا اور نبايد ھا”قارئين کرام! اس سے پھلے جلسہ ميں ھم نے عرض کيا کہ انسانی عقل و وجدان 

کرنا چاھئے) انسان کے لئے معين کرتی ھے اور بھت کاموں کے بارے ميں يہ فيصلہ کرتے ھيں کہ کيا کام نھيں کرنا 
چاھئے اور کيا کام نہ کرنا چاھئے جس کے نتيجہ ميں انسان کی آزادی محدود ھوکر ره جاتی ھے؛ ليکن چونکہ آزادی کی 

کے ذريعہ ھوتی ھے لٰھذا اس کی آزادی سلب ھونے کا سبب نھيں بنتا اور کسی نے يہ  محدويت انسان کی اندرونی طاقت
دعوٰی نھيں کيا ھے کہ انسانی عقل کی نصيحتوں سے اس کی آزادی سلب ھوجاتی ھے انسانی عقل اور وجدان کی اندرونی 

اور رسول کے ذريعہ صادر نصيحتونکی طرح مسلمانوں کے لئے خداوندعالم کے اوامر اور احکام ھوتے ھيں جو خدا 
ھوتے ھيں جس طرح ھماری عقل کسی کام کو انجام دينے کا حکم کرتی ھے اسی طرح خداوندعالم نے بھی ھمارے لئے 
کچھ وظائف قرار دئے ھيں وه وظائف جو واقعی مصالح (و فوائد)کی بنا پر صادر ھوتے ھيں چونکہ خداوندعالم ان کے 

  ور ان کا سمجھنا ھماری عقل سے باالتر ھے۔ بارے ميں المحدود علم رکھتا ھے ا
گويا يھاں پر اندرونی عقل متصل کے عالوه خداوندعالم عقل منفصل اور بے نھايت ؛ انسان کے کامل مصالح اور اس کے 
خطرات سے مکمل طور سے معين کرتا ھے اسی وجہ سے ھم سے يہ چاھتا ھے کہ فالں کام کو انجام ديں کيونکہ يہ کام 

  ميں ھے اور فالں کام کو انجام نہ ديں چونکہ ھمارے لئے باعث ضرر ھے۔  ھمارے حق
انسانی آزادی کی يہ محدوديت جو خدا اور بندے کے درميان موجود رابطہ کی بنا پر پيدا ھوتا ھے سياسی يا حقوقی فلسفہ 

ے والے افراد اپنے عقيده کی سے متعلق نھيں ھے اور سياسی لحاظ سے بھی مشکل ساز نھيں ھے کيونکہ خدا پر ايمان رکھن
بنا پر اس بات کو قبول کرتے ھيں کہ کچھ کاموں کو انجام ديا جائے اور کچھ کاموں سے پرھيز کيا جائے، اور يہ الزمی 

عقيده اور کار کردگی معاشره سے متعلق نھيں ھے بلکہ انسان کے خدا سے رابطہ کی بنا پر ھے جيسا کہ انسان اپنی عقل 
  ھے۔  سے رابطہ رکھتا

  ۔ حکومت کی ضرورت اور انسان کی اجتماعی زندگی کا عکس العمل 2
قارئين کرام ! يھاں پر بحث يہ ھے کہ بھت سے کام خود انسان کے ذات اور اس کی دنيا و آخرت سے متعلق نھيں ھوتے 

تک بھی پھونچتا ھے چنانچہ بلکہ دوسروں کے لئے بھی مٔوثر ھوتے ھيں اور ان کا فائده يا نقصان عوام الناس اور معاشره 
اس موقع پر دنيا بھر کے دانشور حضرات معتقد ھوجاتے ھيں کہ ايک ايسے نظام کا ھونا ضروری ھے جو معاشره کے لئے

  نقصان ده چيزوں کی روک تھام کرسکے اور جو لوگ خالف ورزی کريں ان کو سزائے اعمال تک پھونچائے۔ 
ايک طاقت کی ضرورت ھے جو معاشره کے نقصان کو روک سکے ، سماج کا لٰھذا حکومت کی ضرورت اور يہ کہ ھميں 

نقصان نہ ھو اور خالف ورزی کرنے والوں کو سزا مل سکے، اسی وجہ سے حکومت کی ضرورت ھوتی ھے اسی بنا پر 
ومت" (فساد طلب) کے عالوه دنيا بھر کے تمام صاحب علم سياست اور حقوق کے رکھوالے حکAnarchiste“ "انارشيسٹ”

کو ضروری سمجھتے ھيں؛ ليکن اخالقی اقدار اور وه اچھائياں اور برائياں جن کو خود انسانی عقل اپنی ذاتی زندگی ميں 
  معين کرتی ھے ان کا سياست اور حکومت سے کوئی تعلق نھيں ھے۔ 

آزادی کے ايک حصے  يھاں پر ايک دوسری بحث يہ ھوتی ھے کہ عقل انسانی انفرادی ، ذاتی اور معنوی مسائل کے عالوه
  کو محدود کرتی ھے توکيا حکومت بھی انسان کی آزادی کو محدود کرسکتی ھے؟ 

تو اس کا جواب يہ ھے کہ اجتماعی زندگی کے لحاظ سے حکومت کی خصوصيت اور اس کا تقاضا ھی آزادی کو محدود 
کرنے کو قبول نہ کرتا ھو تو اس کی  کرنا ھے، کيونکہ اگر کوئی حکومت کی ضرورت کو مانتا ھو ليکن آزادی کو محدود

بات تناقض گوئی پر مشتمل ھے حکومت قوانين اور مقررات مرتب کرتی ھے اور بعض کاموں کو جائز اور بعض کاموں 
کو ممنوع قرار ديتی ھے اور اگر کوئی ان کی خالف ورزی کرے تو بعض کو مالی جرمانہ بعض کو زندان اور بعض کو 

  ں ديتی ھے۔ دوسرے طريقوں سے سزائي
يھاں تک کہ بعض حکومتوں ميں مثالً اسالمی حکومت ميں جسمانی سزائيں جيسے سزائے موت بھی قرار دی گئی ھے لٰھذا 

اس مقدمہ کو قبول کرنا ضروری ھے کہ بنيادی طور پر حکومت کا وجود اجتماعی آزادی کو محدود کرنے کے لئے ھی 
لب حکومت کا نہ ھونا ھے ھميں يہ قبول کرنا چاھئے کہ اجتماعی زندگی ھوتا ھے اور آزادی کے محدود نہ ھونے کا مط

کے لئے حکومت کی ضرورت ھے يعنی يہ قبول کريں کہ انسان کی سياسی اور اجتماعی آزادی محدود ھو، يا يہ قبول کريں 
سے دباؤ  کہ انسانی اجتماعی زندگی کے لئے حکومت کی ضرورت نھيں ھے اور کسی کو دوسروں پر مختلف طريقوں
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ڈالنے کا بھی حق نھيں ھے؛ جس کے نتيجہ ميں عوام الناس سياسی اور اجتماعی مسائل ميں مطلق آزادی سے بھره مند 
  ھوسکيں۔ 

آزادی ”قارئين کرام ! ھماری گذشتہ گفتگو کے پيش نظر يہ بات روشن ھوجاتی ھے کہ جو لوگ يہ نعره لگاتے ھيں کہ 
ف ايک مغالطہ ھے حکومت کو چاھئے کہ آزادی کو محدود کرے اور اگر کوئی صر“ حکومت اور قانون سے باالتر ھے

اس بات کاقائل ھوجائے کہ کوئی بھی حکومت انسانوں کی سياسی اور اجتماعی آزادی کو محدود نھيں کرسکتی۔؛ تو اس کا 
اور طاقت کے بل  مطلب يہ ھے کہ حکومت کی کوئی ضرورت نھيں ھے ، اور حکومت بے کار، نامشروع اور غير قانونی

  بوتے پر ھے۔ 

  ۔ حکومت کی مشروعيت کے منشاء کی طرف ايک اشارہاور ڈيموکريسی پر اشکاالت 3
قارئين کرام ! اب جبکہ ھم نے يہ قبول کرليا ھے کہ معاشره ميں ايک قانونی اور مشروع حکومت کا وجود ضروری ھے 

عد ايک اساسی اور بنيادی مسئلہ ھمارے سامنے ھے: اول يہجس سے سياسی اور اجتماعی آزادی محدود ھوجائے، اس کے ب
کہ حکومت کس وجہ سے قانونی اور مشروعيت پيدا کرتی ھے اور حکومت کس حق کی بنا پر آزادی کو محدود کرتی ھے؟ 

  دوسرے يہ کہ حکومت کس حد تک آزادی کو محدود کرسکتی ھے؟ 
مارے عقيده کی بنا پر اسالمی سياسی نظريہ کے عالوه حکومت گذشتہ بحث ميں يہ بات واضح اور روشن ھوچکی ھے کہ ھ

کے لئے کوئی قابل قبول اور عقل پسند دليل نھيں ھے کيونکہ اگر ھم يہ کھيں کہ حکومت کے زير سايہ عوام الناس خود اپنی 
رسکتا ھے اور پھر آزادی کو محدود کرتے ھيں البتہ اس چيز سے قطع نظر کہ اگر کوئی چاھے تو اپنی آزادی پر کنٹرول ک

اس صورت ميں حکومت کی کوئی ضرورت نھيں ھے تاکہ اس کی آزادی کنٹرول کی جاسکے،يہ نظريہ تناقض گوئی پر 
  مشتمل ھے؛ کيونکہ جو شخص آزاد رھنا چاھتا ھے وه کبھی بھی اپنی آزادی کو محدود کرنا نھيں چاھتا۔ 

ی مشروعيت اور قانونی ھونے کے بارے ميں بيان کيا جاتاھے سب سے آخری اور بھترين نظريہ جو دنيا بھر مينحکومت ک
اور دنيا بھر کے لوگ اس نظريہ کو قبول (بھی) کرتے ھيں يہ ھے کہ عوام الناس اپنے بعض حقوق حکومت کے حوالے 

ر اپنی کرديتے ھيں يعنی يہ انسان جو اپنی زندگی کا حاکم ھے اور اپنی زندگی کے لئے (مخصوص) قوانين بنا سکتا ھے او
آزادی کو محدود کرسکتا ھے، ليکن اپنے اس حق کو حکومت کے حوالے کرديتا ھے تاکہ اس کی اجتماعی زندگی کے لئے 

(بھترين) قوانين بنائے اور ان کو نافذ کرے يہ حکومت کو حاکميت کا حق حوالے کرنا آج کل کی دنيا ميں ڈيموکريسی کے 
  نام سے مشھور و معروف ھے۔ 

آج کل کی ڈيموکريسی تھيوری پر بھت سے اشکاالت وارد ھوتے ھيں ، ھم ان ميں سے صرف تين اشکاالت پر قارئين کرام !
  اکتفاء کرتے ھيں: 

  پھال اشکال: 
کيا انسان کو اپنے اندر ھر طرح کا تصرف کرنے، اپنی آزادی کو محدود کرنے اور اپنے پر دباؤ ڈالنے کا حق ھے؟ يعنی 

ود اپنے کو سزا دے؟ اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ دنيا بھر ميں آج کل کی تمام حکومتيں کيا انسان کو حق ھے کہ خ
خالف ورزی کرنے والوں کی سزا معين کرتی ھيں اور بعض جرائم کے لئے قيد با مشقت قرار ديتی ھے اور بعض جرائم 

شی کا حق ھے کہ جس کے نتيجہ کے لئے جسمانی سزا، شکنجہ اور سزائے موت قرار ديتی ھے تو کيا انسان کو خود کُ 
ميناپنے لئے سولی کا حکم حکومت کے حوالے کردے؟ اگر انسان خود ُکشی کا حق رکھتا ھو تو وه دوسرے کو اس طرح 

کے قانون بنانے کا حق دے سکتا ھے کہ اگراس نے بعض ايسے جرائم کو انجام ديا جن کی سزا سولی ھو اور حکومت اس 
ک انسان خود ُکشی کا حق نھيں رکھتا کيونکہ انسان کو اپنی جان کا اختيار نھيں ھے تاکہ کے حق ميں جاری کرسکے بے ش

جب بھی چاھے ختم کردے، انسان کی جان خداوندعالم کی طرف سے ھے، اور کسی کو اپنی جان کو نقصان پھونچانے کا 
صان بھی نھيں پھونچا سکتا کسی حق حاصل نھيں ھے حد تو يہ ھے کہ اسالمی نظريہ کے مطابق انسان اپنے بدن کو نق

شخص کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه اپنے بدن کو زخمی کرلے مثالً اپنے ھاتہ يا انگلی کو کاٹ لے کيونکہ انسان کا بدن 
خداسے متعلق ھے اور انسان اس کا مالک اور صاحب اختيار نھيں ھے اس صورت ميں کس طرح انسان حکومت کو سزائی 

بنانے کا حق دے سکتا ھے اور حکومت کو مجرموں کو سزا دينے کی اجازت دے اور چور کے ھاتہ  اور فوجداری قوانين
  کاٹ دئے جائيں اور بعض مجرموں کو سزائے موت ديدی جائے؟ 

  دوسرا اشکال: 
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فرض کرليں کہ انسان اپنی جان اور بدن ميں ھر طرح کا تصرف کرسکتا ھے اور اپنے بدن کو نقصان اور ضرر 
کتا ھے اور اپنی زندگی کو ختم کرسکتا ھے اور اس صورت ميں اپنا يہ حق حکومت کے حوالے کرديتا ھے در پھونچاس

حقيقت جو شخص پارليمنٹ کو ووٹ ديتا ھے گويا قانون گذاری کے سلسلہ ميں پارليمنٹ کو اپنا وکيل بناديتا ھے کہ اس کی 
ے حقوقی اور سزائے قوانين (بھی) ھيں؛ اسی طرح حکومت اجتماعی زندگی کے لئے قوانين اور مقررات بنائے جن ميں س

کو بھی اپنا وکيل بناتا ھے کہ اس پر قوانين نافذ کرے ليکن اس صورت ميں صرف حکومت کو اپنے اوپر تصرف کا حق ديتا
ھے، ليکن يہ حق نھيں ديتا کہ حکومت دوسروں پر بھی تصرف کرے اور ان کے حقوق اور ان کی آزادی کو سلب کرے 

بالفرض اگر انسان اپنے کو سزا دينے کاحق رکھتا ھو اور يہ حق حکومت کو ديدے کہ اگر اس نے خالف ورزی کی تو اس 
کو سزا دے، تو اس صورت ميں (بھی) صرف اپنا وکيل بنا سکتا ھے کہ اس کی طرف سے تصميم گيری کرے اور اس پر 

  اکہ يہ حق) حکومت کے حوالے کردے۔ عمل کرے ليکن دوسرووں کو سزا دينے کا حق (اسے نھيں ھے ت
ڈيموکريسی نظريہ کی رائج اصطالح کا مطلب يہ ھے کہ عوام الناس حکومت کو وکالت ديتے ھيں اور اس کو اپنا وکيل اور 

نمائنده قرار ديتی ھيں تاکہ وه مختلف قوانين بنائے اور ان کو جاری کرے آج دنيا بھر ميں رائج ڈيموکريسی حکومت اگر 
% يا اس سے زياده ووٹ حاصل کرلے تو پھر اسے حق حاصل ھوتا ھے کہ وه پورے 51سے جيت جائے يعنی اکثريت 

معاشره کے لئے منجملہ ان لوگوں کے لئے (بھی) جنھوں نے حکومت کو ووٹ نھيں ديا ھے؛ قوانين بنائے اور ان کو الگو 
صرف وھی لوگ حکومتی قوانين کو قانونی کرے در حقيقت جب آدھے لوگوں نے نہ کہ سب نے حکومت کو ووٹ دئے ھيں

مانيں گے اور معاشره کے وھی لوگ ان قوانين کے سامنے اپنا سر تسليم کريں گے ليکن يھاں پر ايک اھم سوال يہ پيدا ھوتا 
ھے کہ تقريباً آدھے لوگوں نے حکومت کو ووٹ ھی نھيں ديا اور حکومت کو اپنا وکيل ھی قرار نھيں ديا کہ ان کی طرف 

قوانين بنائے اور ان کو جاری کرے، تو پھر اس صورت ميں حکومت کو کيا حق حاصل ھے کہ وه ان کی اجتماعی  سے
زندگی کے لئے قوانين بنائے ، اور کس وجہ سے وه ان پر حکم چالئے؟ اور اگر انھوں نے خالف ورزی کی ھو تو ان کو 

اپنے مخالفين اور جن لوگوں نے اس کو ووٹ نھيں ديا  سزائے اعمالتک پھونچائے؟ لٰھذا طے يہ ھوا کہ حکومت کے لئے
ھے ؛ ان پر حکومت کرنے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کے لئے کوئی (بھی) عقل پسند راستہ

  موجود نھيں ھے۔ 

  تيسرا اشکال: 
بنائے ھوئے منصوبوں کو لغو اور بے اثر قارئين کرام ! موکل کو اپنے وکيل کو معزول کرنے کا حق ھوتا ھے، يا اس کے 

کرنے کا حق ھوتا ھے لٰھذا اگر کوئی شخص ممبر آف پارليمنٹ کو ووٹ دے کر انتخاب کرلے ليکن اس کے بعد اپنی رائے 
سے پلٹ جائے تو وه اپنے نمائنده کو اس مقام سے معزول کرسکتا ھے اس کے عالوه وکيل کو صرف موکل کی مرضی 

ے کا حق ھوتا ھے اور يہ حق نھيں ھوتا کہ اپنے موکلوں کی مرضی کے خالف کوئی قدم اٹھائے اب کے مطابق ووٹ دين
اگر تمام عوام الناس يا ان ميں آدھے افراد کسی قانون کے مخالف ھوں ، تو حکومت اس قانون کو کس حق کے تحت جاری 

  کر سکتی ھے؟ 
ھونے کے لئے کوئی عقل پسند راستہ موجود نھيں ھے!  خالصہ يہ ھے کہ ڈيموکريسی حکومت کی مشروعيت اور قانونی

اور اس سلسلہ ميں ڈيموکريسی نظريہ کے طرفدار لوگ يہ کھتے ھيں کہ ملک اور معاشره کوچالنے کے لئے ڈيموکريسی 
نظريہ سب سے بھترين نظريہ ھے کيونکہ اگر اقليت کی مرضی کے مطابق حکومت بنے اور ان کی مرضی کے مطابق 

پھر اکثر عوام الناس کا حق ضايع ھوجائے گا جس کا نتيجہ يہ ھوگا کہ عوام الناس کی اکثريت مظاھره کرنے  عمل کرے تو
لگيں گے اور اس صورت ميں ان کی شورش اور انقالب کو روکنا مشکل ھوجائے گا يھی وجہ ھے کہ حکومت عوام الناس 

  ہ يہ کہ حکومت عقل پسند مشروعيت رکھتی ھے۔ کی اکثريت سے انتخاب ھو اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرے؛ ن

  ۔ اسالم ميں حکومت کی مشروعيت اور اس کا قانونی ھونا 4
اسالمی نظريہ کے مطابق، وه عقل جو انسان سے کھتی ھے کہ فالں کام اچھا ھے اور فالں کام بُرا ھے، وھی عقل جو انسان

حق رکھتے ھيں لٰھذا ان کے حقوق کو ادا کرنا چاھئے، وھی عقل سے کھتی ھے کہ ماں باپ، استاد اور عوام الناس تم پر 
انسان سے کھتی ھے کہ وه خدا جس نے تمام دنيا، تجھے او ر تمام مخلوقات کو پيدا کيا ھے اس کے حقوق دوسروں سے 

دا کيا ھے اور بھت زياده اور عظيم ھيں اور انسان کو چاھئے کہ ان کو ادا کرنا چاھتے اب چونکہ خداوندعالم نے ھميں پي
ھمارے وجود بلکہ تمام کائنات کا مالک ھے اور تمام چيزيں اس کے اراده سے وجود ميں آتی ھيں، اور اگر وه اراده کرلے 

تو تمام چيزيں نابود ھوجائيں گی، اس نے اگر کسی کو قوانين نافذ کرنے کے لئے معين کيا ھے تو اس کا حکومت کرنا 
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اور پھر عوام الناس کے قبول کرنے يا نہ کرنے کی ضرورت نھيں ھے جس وقت وه خدا قانونی اور مشروعيت رکھتا ھے 
جو ھم پر سب سے زياده حقوق رکھتا ھے(بلکہ تمام ھی حقوق اسی کی طرف سے ھيں) اس نے حکومت اور واليت کا حق 

ھے کہ معاشره ميں خدائی  پيغمبر، ائمہ معصومين عليھم السالم يا امام معصوم (ع) کے جانشين کو ديا ھے ، اس کو حق
احکام نافذ کرے، کيونکہ يہ شخص اس ذات کی طرف سے منصوب ھوا ھے کہ کل ھستی، تمام اچھائياں اور تمام حقوق 

  وخوبصورتی اسی کی طرف سے ھے۔ 
رنے اس بنا پر اسالمی حکومتی نظريہ ميں جس ميں حاکم اسالمی خداوندعالم کی طرف سے قوانين اور احکام اٰلھی جاری ک

کاحق حاصل ھوتا ھے،لٰھذا وھی مجرموں اور خالف ورزی کرنے والوں کو سزائے اعمال تک پھونچا سکتا ھے، اور اس 
ميں کسی بھی طرح کا کوئی تعارض نھيں ھے اور يہ نظريہ عقلی اصول پر (بھی) منطبق ھے البتہ يہ نظريہ ان لوگوں کے 

تے ھيں ورنہ اگر کوئی شخص خدا کو قبول نہ رکھتا ھو تو پھر وه شخصنزديک قابل قبول ھے جو خداوندعالم پر ايمان رکھ
اس نظريہ کو بھی قبول نھيں کرے گا، اور ھم پھلے اس کے لئے خداوندعالم کے وجودکا اثبات کريں اور اگر وه خدا پر 

ے بارے ميں بحث ايمان لے آتا ھے تو پھر اس موقع پر اس سے بيٹہ کر حکومت کے سلسلے ميں اسالمی سياسی نظريہ ک
کريں لٰھذا جو افراد جو خدا ، رسول اور دين کو مانتے ھيں ان کے لئے بھترين راه حکومت کی مشروعيت اور قانونی ھونے 

کے لئے يھی ھے کہ کل کائنات کا مالک خدا؛ معاشره کے مصالح کی رعايت کے لئے حق حکومت اپنے کسی (خاص) 
  عاشره کی خير وبھالئی کے ساتھ آخرت کی سعادت بھی حاصل ھوجائے ( بندے کو عنايت کرتا ھے (تاکہ ا نسان م

اسالمی معرفت کے پيش نظر اسی طرح اسالمی سياسی نظريہ کی شناخت کی بنا پر معلوم يہ ھوتا ھے کہ انسانوں کے ايک 
سی بندے کو کوئی کام دوسرے پر حقوق سے باالتر خدا وند عالم حق ھے خداوندعالم کا، اس بنا پر اگر خداوندعالم اپنے ک

کرنے کا حکم دے چاھے اس کے نقصان ميں ھی کيوں نہ ھو تو اس کو انجام دينا چاھئے؛ البتہ خداوندعالم اپنے بے انتھا 
لطف وکرم اور مھربانی کی وجہ سے اپنی مخلوقات کے ضرر اور نقصان ميں امر ونھی صادر نھيں کرتا، وه کسی کا 

امر ونواھی انسان کی دنيا وآخرت کی مصلحت اور اس کی بھالئی ميں ھوتے ھيں اور اگر نقصان نھيں چاھتااور اس کے او
خداوندعالم کے احکام کی تعميل کی بنا پر انسان کو اس دينا ميں کچھ نقصان بھی ھوتا ھے مثال کے طور پر اگر چند روزه 

خرت ميں جبران کردے گا اوردنيا ميں ھوئے دنيا ميں بعض لذتوں اور نعمتوں سے محروم رھتا ھے تو خداوندعالم اس کو آ
  اس کے نقصان کے ھزاروں برابر اس کو ثواب اور اجر عنايت فرمائے گا۔ 

  ۔ انبياء عليھم السالم اور عوام الناس کی ھدايت کا طريقه 5
ر وبھالئی کی ھدايت خدا وندعالم نے اپنی طرف سے انبياء عليھم السالم کو بھيجا تاکہ عوام الناس کو دين اور دنيا کے خي

کريں خدا کی طرف سے بھيجا ھوا نبی پھلے تو حق (خدا) کی طرف دعوت ديتا ھے اور خدا کی آيات کو لوگوں کے سامنے
تالوت کرتا ھے اور جب ان کو خدا کی شناخت اور معرفت ھوجاتی ھے اور وظائف اور تکاليف قبول کرنے کا زمينہ فراھم 

يں نبی يا پيغمبر عقل منفصل کا کردار ادا کرتا ھے ، اور اس سلسلہ ميں کسی بھی طرح کا کرتا ھے در حقيقت اس مرحلہ م
کوئی زور اور دباؤ نھيں ديا جاتا اور ان کی آزادی سلب کئے بغير ان کی عقل وفھم کو بلند کرتا ھے تاکہ ان ميں آزادانہ 

ور اس کے عظيم احکام کو قبول کرنے کا ماده پيدا طور پر انتخاب کا زمينہ فراھم ھوجائے اور آزادانہ طور پر اسالم ا
  ھوجائے۔ 

پيغمبر اس لئے مبعوث ھوتا ھے تاکہ لوگوں کو حق و باطل کی شناخت کرائے اور ان کو حق و باطل کے راستہ پر الکر 
کے لئے وه کھڑا کردے تاکہ اپنی مرضی اور آزادی سے يا راه حق وحقيقت کا انتخاب کرلے يا باطل کا راستہ اپنالے اس 

اپنی طاقت کے ذريعہ رسالت کو قبول نھيں کراتا يا دباؤ ڈال کر اپنے نظريات لوگوں سے قبول نھينکراتا،(کيونکھ) يہ اراده 
اٰلھی کے برخالف ھے، خداوندعالم کا اراده يہ ھے کہ عوام الناس حق وباطل کے راستہ کو پھچان کر آزادانہ طور پر کسی 

معلوم يہ ھوا کہ خدا کا بھيجا نبی پھلے مرحلہ ميں عوام الناس سے رابطہ برقرار کرتا ھے اور ان  ايک کا انتخاب کريں لٰھذا
کو اپنے سے مانوس کرتا ھے ان سے گفتگو کرتا ھے نيز عقل دالئل ، معجزات اور آيات اٰلھی کے ذريعہ اپنا پيغام ان تک 

  پھونچاتا ھے، اور حق (وحقيقت) کی پھچان کراتا ھے۔ 
عليھم السالم خداوندعالم ، اس کی آيات اور اٰلھی نظام کو مستقر ھونے کے سلسلہ ميں عوام الناس پر کسی طرح کا انبياء 

کوئی سختی اور دباؤ نھيں ڈالتے تھے، ان کے اھداف ميں لوگوں کی آزادی اور آگاھانہ انتخاب پر خاص توجہ رکھی جاتی 
سرے نظاموں سے زياده رکھا جاتا تھا، ان کی کوشش يہ ھوتی تھی کہ تھی ، در حقيقت عوام الناس کی آزادی کا خيال دو

عوام الناس دعوت خدا اور نظام کو قبول کرنے ميں مکمل طور پر آزاد ھوں اس کی وجہ بھی يہ ھے کہ انسان کو خلق 
مکمل اختيار اور کرنے سے خداوندعالم کا ھدف اور مقصد يہ ھے کہ انسان آزاد اور خود انتخاب کرنے واال ھو اور اپنے 
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آزادانہ طريقہ سے راه حق کا انتخاب کرے اور اسی کی ھدايت حاصل کرے، انبياء عليھم السالم کا دعوت خدا اور نظام اٰلھی 
کا قيام کے لئے اپنی طاقت اور زور کا استعمال کرنا؛ خداوندعالم کے ھدف اور مقصد سے ھم آھنگ نھيں ھے اگر طے يہ 

کو مجبوری کی حالت ميں يا طاقت کے زور پر قبول کرے تو ھوسکتا ھے کہ وه اس راستہ کی ھو کہ انسان کسی راستہ 
حقانيت کو نہ پھچانے، يھاں تک کہ شايد اس راستہ کے صحيح (بھی) نہ مانتا ھو؛ کسی بھی راستہ کی حقانيت اور اس کے 

ی ھے اور آزاد طور پر اس صحيح ھونے کومعين کرنے کے لئے پھلے اس کے بارے ميں شناخت اور معرفت ضرور
راستہ کو انتخاب کرنے کا زمينہ ھموار کيا جائے اور پھر خداوند عالم کے اس ھدف کے تحت کہ انسان علم و آگاھی کے 

ساتھ آزادانہ طور پر حق و حقيقت کا راستہ انتخاب کرے، خداوندعالم نے معجزه کے ذريعہ راه حق کو عوام الناس پر نھيں 
کی مرضی بھی يہ نھيں ھے کہ معجزه کے ذريعہ لوگوں کو آزادنہ انتخاب سے روک دے اور ان کی  تھونپا ھے اور اس

مرضی ميں تصرف کرے تاکہ غير اختياری طور پر راه حق کوقبول کرليں، اوراس کے مقابلہ ميں سست پڑجائے، اسی وجہ
  سے خداوندعالم نے ارشاد فرمايا ھے: 

َماِء آيَةً فَظَلَّْت ٔاَْعنَاقُھْم لَھا َخاِضِعيَن ) (( لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک ٔاَالَّ  ْل َعلَْيھْم ِمَن السَّ   ) 1 يَُکونُوا ُمْؤِمنِيَن ٕاِْن نََشأْ نُنَزِّ
اے رسول)شايد تم (اس فکرميں) اپنی جان ھالک کر ڈالوگے کہ يہ (کفار)مو من کيوں نھيں ھو جاتے اگر ھم چاھيں تو ان ”(

  “ کوئی ايسا معجزه نازل کر يں کہ ان لوگوں کی گر دنيں اس کے سامنے جھک جائيں  لوگوں پر ٓاسمان سے

  ۔ عوام الناس کی ھدايت ميں پيش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت 6
قارئين کرام ! اس بات پر توجہ رھے کہ خداوندعالم نے عوام الناس کی ھدايت کے لئے اپنی طرف سے انبياء بھيجے تاکہ 

اه حق و باطل ميں شناخت کرائيں ، تاکہ وه صحيح راه کی شناخت اور معرفت کے بعد آزادانہ طور پر اس صحيح راستہ کا ر
انتخاب کريں؛ بعض مستکبر اور منفعت طلب لوگ جو لوگوں کی جھل و نادانی سے ناجائز فائده اٹھاکر بھت زياده مال و 

لسالم کی دعوت حق اورلوگوں کی ھدايت ميں اپنے شيطانی اھداف کی بنا پر دولت اکھٹا کرليتے ھيں وه لوگ انبياء عليھم ا
مانع ھوتے ھيں، اور انبياء عليھم السالم سے مقابلہ کے لئے کھڑے ھوجاتے ھيں، اور انبياء عليھم السالم کو عوام الناس سے

ايسا نہ ھوں کہ يہ لوگ ھدايت پاجائيں يہ گفتگو بھی نھيں کرنے ديتے يا ان کو آيات اٰلھی بھی نھيں سنانے ديتے تاکہ کھيں 
لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر عوام الناس کو بھت زياده آزار واذيت پھونچاتے ھيں اور ان کے لئے بھت سی مشکليں پيدا 

کرديتے ھيں تاکہ عوام الناس ھدايت سے فيضياب نہ ھوسکيں يہ لوگ جو عوام الناس کی ھدايت ميں مانع ھوتے ھيں 
اور فتنہ وفساد کی جڑ کھا ھے ، اور حکم ديا کہ پيغمبر اور ان کے ساتھی “ ائمہ کفر”الم نے ان کوقرآن مجيد ميں خداوندع

ان سے مقابلہ کريں اور ان کو اپنے راستہ سے ھٹا ديں؛ کيونکہ ان کا وجود اور ان کی شيطانی اور باطل حرکتيں خدائی 
و يہ چاھتا ھے کہ تمام انسان ھدايت سے سرفراز ھوجائيں اور راه حق و اھداف ميں مانع ھوتی ھيں کيونکہ خداوندعالم ت

  باطل کو پھچان ليں، ليکن يہ لوگ مانع ھوتے ھيں: 
  ارشاد رب العزت ھوتا ھے : 

  ) 2( فَقَاتِلُوا ٔاَئِمَّةَ اْلُکْفِر ٕاِنَّھْم اٰل ٔاَْيَماَن لَھْم لََعلَّھْم يَنتَھوَن ) (
ده لوگوں سے خوب لڑائی کرو ان کی چار قسموں کا ھرگز کوئی اعتبار نھيں ھے تاکہ يہ لوگ تو تم کفر کے سربر ٓا ور”

  “ اپنی شرارت سے باز ٓاجائيں
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سڑک پر گاڑی چالرھا ھے اور اس کے راستہ ميں ايک بڑا سا پتھر موجود ھو تو اس 

ے اٹھاکر دور پھيکنا پڑے گا، اور اس سلسلہ ميں اپنی تمام تر کو اپنا راستہ طے کرنے کے لئے اس پتھر کو سڑک س
کوششوں کو اس ميں لگادے گا تاکہ اس پتھر کو اپنے راستہ سے ھٹا دے اصولی طور پر ھر صاحب عقل انسان اپنے راستہ 

ائے؛ حکم ديا ميں ٓانے والی رکاوٹ کو دور کرتا ھے خداوندعالم بھی اپنے اس ھدف کے تحت کہ انسان ھدايت يافتہ ھوج
ھے کہ پيغمبر اور ان کے اصحاب ، بلکہ دنيا بھر کے تمام مسلمانوں کو يہ حکم ديتا ھے کہ ھدايت کے سلسلہ ميں موجود 
 دنيا بھر کے استکبار ، بادشاه، ستمگر، دولت پرست اور تمام شيطانی قدرتوں کے ساتھ جنگ کريں اور ان کو نابود کرديں۔ 

کا فرمان يہ ھے کہ انسانوں کی ھدايت ميں جو لوگ مانع ھوں (اھل کفر وباطل)ان کے ساتھ  خالصہ يہ کہ : خداوندعالم
طاقت کے ذريعہ مقابلہ کيا جائے اور شدت پسندی کو ان کے حق جائز قرار ديا گيا ھے خداوندعالم نھيں فرماتا کہ ان کے 

کہ آپ حضرات اجازت ديں تاکہ ھم عوام الناس کی ساتھ بيٹہ کر مسکرائيں اور خوش لھجہ، تبسم ، التماس اور التجا کريں 
ھدايت کريں! اگر وه اس درخواست کو قبول کرنے والے ھوتے اور اپنی خوش لھجہ زبان سے اپنی برے چال چلن سے 

رکنے والے ھوتے تو پھر وه مستکبر ھی کيوں ھوتے ان ميں بنيادی طور پر استکبار ، حيوانيت اور سرکشی ان کے اندر 
وه تو يہ چاھتے ھيں کہ دوسرے انسانوں کو اپناغالم بنا نا چاھتے ھيں اور ان کاخون پی لينا چاھتے ھيں ، وه اس شامل ھے،



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

 
 

چيز کی اجازت نھيں ديتے کہ ان کے منافع خطره ميں پڑجائيں،اسی وجہ سے يہ لوگ نھيں چاھتے کہ عوام الناس ھدايت 
نبردار بن جائيں مومنين اور ھدايت کے طلبگاروں کے لئے اس کے عالوه يافتہ ھوجائيں اور انبياء (عليھم السالم) کے فرما

اور کوئی راستہ باقی نھيں ھے کہ ان لوگوں سے شدت اور تشدد کے ساتھ برتاؤ کيا جائے، اسی وجہ سے خداوندعالم اپنے 
کے ساتھ ان کا مقابلہ  پيغمبر اکرم (ص) کو قرآن مجيد ميں حکم ديتا ھے کہ ان لوگوں سے جنگ کريں اور تشدد اور غصہ

  کريں وھی پيغمبرجس کی صفت خداوندعالم يوں بيان فرماتا ھے: 
وا ِمْن َحْولَِک ) (   ) 3( فَبَِما َرْحَمٍة ِمْن هللاِ لِْنَت لَھْم َولَْو ُکْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب الَْنفَضُّ

ا) نرم دل )سردار) ان کو مال اور تم اگر بد مزاج تو اے رسوليہ بھی)خدا کی ٍٍ◌ ٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ايک مھربانی ھے کہ تم (س”(
  “ اور سخت دل ھوتے تب تو يہ لوگ(خدا جانے کب کے )تمھارے گروه سے تتر بتر ھو گئے ھوتے 

دوسری جگہ پيغمبر اکرم (ص) کو حکم ھوتا ھے کہ کفار (مشرکين اور منافقين) سے شدت کے ساتھ مقابلہ کريں اور ان 
  سندی کو ان کے حق ميں جائز جانتا ھے، ارشاد ھوتا ھے: سے جنگ کريں، اور شدت پ

  ) 4)( ( يَأاَيُّھا النَّبِیُّ َجاھِد اْلُکفَّاَر َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيھْم َوَمأَْواھْم َجھنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصْيرُ 
ر ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکا نا تواے رسول کفار کے ساتھ (تلوار سے)اور منافقوں کے ساتھ (زبان سے) جھاد کرواو”

  “ جھنم ھی ھے اور وھ( کيا)جگہ ھے 
ايک دوسری جگہ خداوندعالم اپنے پيغمبر (ص) کوحکم ديتا ھے کہ جو لوگ مسلمانوں کی جان اور مال کے لئے خطره 

ديں، اور بھت زياده بنے ھوئے ھيں ان کے سات شدت پسندی سے برتاؤ کريں، اور جيسے وه کريں ان کو ويسا ھی جواب 
  شدت کے ساتھ جنگ کريں، ارشاد ھوتا ھے: 

َد ْخَرُجوُکْم َواْلفِْتنَةُ ٔاََشدُّ ِمْن اْلقَْتِل َوالَتُقَاتِلُوھْم ِعنْ ( َوقَاتِلُوا فِی َسبِيِل هللاِ الَِّذيَن يُقَاتِلُونَُکْم َواْقتُلُوھْم َحْيُث ثَقِْفتُُموھْم َؤاَْخِرُجوھْم ِمْن َحْيُث ٔاَ 
  ) 5اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّی يُقَاتِلُوُکْم فِيہ فَإِْن قَاتَلُوُکْم فَاْقتُلُوھْم َکَذلَِک َجَزاُء اْلَکافِِريَن ) (

اور جو لوگ تم سے لڑيں تم (بھی) خدا کی راه ميں ان سے لڑو اور زيادتی نہ کرو (کيونکہ ) خدا زيادتی کرنے والوں کو ”
۔اور تم ان مشرکوں ) کو جھاں پأو مار ھی ڈالو اور ان لوگوں نے جھاں (مکہ سے)سے تمھيں شھر  ھرگز دوست نھيں رکھتا

بدر کيا ھے تم بھی انھيں باھر نکال دو۔اور فتنہ پر دازی (شرک) خونريزی سے بھی بڑه کے ھے اور جب تک وه لوگ 
ہ لڑو پس اگر وه تم سے لڑيں تو (بے کھٹک) (کفار) مسجد حرام (کعبھ) کے پاس تم سے نہ لڑيں تم بھی ان سے اس جگہ ن

  “ تم بھی ان کو قتل کرو۔کافروں کی يھی سزا ھے۔

  ۔ اٰلھی اقدار کی حفاظت اور مغربی کلچر سے روک تھام ضروری ھے 7
دشمنوں سے مقابلہ اور جھاد، شجاعت، غيرت، حميت، دينی تعصب، دين سے رغبت، فداکاری اور ايثار وغيره بھترين اور 

م ترين اسالمی اقدار ھيں جن کی وجہ سے مسلمانوں ميں دينی پھچان، حيات، استقالل اور آزادی وجود ميں آتے ھيں عظي
ليکن اس کے مقابلہ ميں مغربی کلچر (والے) يہ چاھتے ھيں کہ کچھ جھوٹے اور خود ساختہ اقدار جيسے مطلق طور پر 

اقدار کو ھم سے چھينا چاھتے ھيں؛ اسی وجہ يہ کھتے ھيں کہ  شدت پسندی کو منع کرنا (وغيرھ) کے ذريعہ ھماری سالمی
  شدت پسندی مطلق طورپر مذموم اور محکوم ھے!! 

جی ھاں ھم بھی مانتے ھيں کہ ابتداء ميں کسی کے ساتھ شدت پسندی مذموم اور محکوم ھے ، ليکن کيا شدت پسندی کے 
اورناموس پر تجاوز ، اور ان سب سے مھم اسالم (جس کے  مقابلہ ميں شدت پسندی يا ظلم وستم، قتل وغارت، جان و مال

لئے مسلمانوں کی جان بھی قربان ھے) ؛ سے خيانت کرنے والوں کے مقابلہ ميں بھی شدت پسندی بری اور محکوم ھے؟ 
مسلّم طور پر اس طرح کی شدت پسندی نہ صرف يہ کہ مذموم اور محکوم نھيں ھے بلکہ ضروری اور ھر مسلمان کی 

  ھے۔  خواھش
تو پھر کيوں ھم سے يہ چاھتے ھيں کہ ھم اپنے دينی اقدار کو پامال ھوتے ھوئے ديکھيں جو کہ ھميں جان سے بھی زياده 

عزيز ھے ان کو تمھارے ھاتھوں برباد ھوتا ھوا ديکھيں اور اپنے منہ پر ھاتہ رکہ ليں اور کچھ نہ کريناور ان کے ساتھ بيٹہ 
انسان ميں غضب کو کس لئے پيدا کيا ھے؟ کس لئے ھمارے اندر قھر وغضب کے  کر مسکرائيں؛ پس خداوندعالم نے

احساس کو پيدا کيا؟ آيا کچھ شدت پسند، خائن اور زر خريد غالموں کے مقابلہ ميں کچھ بھی اقدام نہ کريں يھاں تک کہ اگر 
بلکہ آرام سے بيٹھے ھوئے مسکراتے  ھمارا دين بھی خطره ميں پڑ جائے کچھ بھی نہ بوليں اور شدت پسندی کو نہ اپنائيں؛

  رھيں، پس يہ آيت کريمہ کس کے لئے ھے: 
  ( َواْقتُلُوھْم َحْيُث ثَقِْفتُُموھْم ) 

  کس لئے خداوندعالم نے يہ ارشاد فرمايا ھے: 
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اُء َعلَی اْلُکفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَھْم )( ٌد َرُسوُل هللاِ َوالَِّذيَن َمَعہ ٔاِشدَّ   ) 6(ُمَحمَّ
“د (ص) هللا کے رسول ھيں اور جو لوگ انکے ساتھ ھينوه کفار کے لئےسخت ترين اور آپس ميں انتھائی رحم ِدل ھيں محم”

کھتے ھيں کہ اسالم تشدد اور شدت پسندی کا مخالف ھے، توآپ حضرات کھيں کہ اسالم کس شدت پسندی کا مخالف ھے؟ 
ھينتاکہ حقيقت کو چھپاسکيں، تاکہ شھادت طلبی، ايثار اور بعض مبھم چيزوں کو مطلق اقدار کے عنوان سے پيش کرتے 

شجاعت وغيره کو لوگوں سے چھين ليں، اور ان کی جگہ بے توجھی، دين سے الابالی اور دينی اور ملّی غيرت وغيره 
  جيسے چيزوں کو عوام الناس ميں رائج کريں۔ 

رتے ھيں ، کيا جو شخص ھماری جان کے لئے خطره ھو ھميشہ تساھل(سستی) اور تسامح (ذو معنٰی باتيں کرنا)کی باتيں ک
اس کے مقابلہ ميں تساھل اور تسامح سے کام ليا جاسکتا ھے؟! کيا وه شخص جو انسانی ناموس ميں خيانت کرے اس کے 

ساتھ تساھل اور تسامح سے کام ليا جاسکتا ھے؟ کيا وه شخص جو ھمارے دين کو جو ھماری جان سے بھی زياده عزيز ھے 
  م سے چھين لينا چاھتا ھو اس کے مقابلہ ميں تساھل اور تسامح سے کام ليا جاسکتا ھے؟! ؛ ھ

اس بنا پر ، اسالمی حکومت کی تشکيل سے پھلے عوام الناس کی ھدايت کرنا ضروری ھے ، اور اس مرحلہ ميں عوام الناس
ر اسالمی حکومت کے تحقق کے لئے قدمسے سخت لھجہ ميں گفتگو نھيں ھونا چاھئے، اور سختی اور طاقت کے بل بوتے پ

نہ اٹھايا جائے اسی طرح اس مرحلہ ميں لوگوں سے جھوٹے وعدے، فريب کاری اور گمراه کننده وسائل کے ذريعہ عوام 
الناس کی صحيح ھدايت ميں مانع ھونا صحيح نھيں ھے اس مرحلہ ميں بھر پور سنجيدگی، بردباری، حوصلہ، صبر اور 

قت اور منطق اور عقل کی بنياد پر عوام الناس سے گفتگو کی جائے تاکہ وه حقيقت تک پھونچ جائيں بھرپور وضاحت ، صدا
اور غفلت وجھالت سے نجات پيدا کرليں البتہ اس سلسلہ ميں پيش آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو راستہ سے ھٹايا جائے، اور 

ہ کيا جائے تاکہ عوام الناس کے لئے حق وحقيقت کے جو لوگ عوام الناس کی ھدايت ميں مانع ھوتے ھوں ان سے مقابل
  راستے کو انتخاب کرنے کا راستہ فراھم ھوجائے۔ 

جس وقت عوام الناس کا ايک گروه حق کی طرف ھدايت پاجائے تو پھر اس حق کے پيروکاروں ميں اضافہ کرنے کے لئے 
ی کارکردگی اور راھنمائی صبر وتحمل کے ساتھ ھوتیاور ااسالمی اور اٰلھی معاشره کی وسعت کے لئے عوام الناس مينثقافت

رھيں؛ جيسا کہ خداوندعالم بھی اپنے پيغمبر کو قرآن کريم ميں اپنی رسالت کے پھونچانے ميں صبر وتحمل کی طرف دعوت
ر وتحملديتا ھے اور آپ سے يہ چاھتا ھے کہ سختيوں، بری بھلی باتوں، گاليوں، سخت برتاؤ اور اذيتوں کے مقابلہ ميں صب

  سے کام ليں تاکہ عوام الناس ھدايت يافتہ ھوجائيں: 
ُسِل ) (   ) 7( فَاْصبِْر َکَما َصبََر ٔاُْولُوا اْلَعْزِم ِمْن الرُّ

  اے رسول )پيغمبروں ميں سے جس طرح اولوالعزم (عالی ھمت)صبر کرتے رھے تم بھی صبر کر۔ ” 

  مقابله  ۔ قوانين کو جاری کرنے اور دشمن نظام سے بھر پور8
قارئين کرام ! جس وقت خداوندعالم کی مرضی کے مطابق اسالمی حکومت تشکيل پائے، تو معاشره ميں اسالمی احکام اور 

قوانين جاری ھوں اور دوسری حکومتوں کی طرح اس ميں قوه قھريہ (پوليس يا فوج) سے استفاده کيا جائے، نيز حکومت 
کے لئے کافی اسباب و وسائل موجود ھوں، اور مجرموں اور خالف ورزی کے پاس خالف ورزی کرنے والوں سے مقابلہ 

کرنے والوں کے لئے زندان، جرمانہ اور دوسری سزائيں معين کی جائيں، اور بيرونی دشمنوں نيز اندرونی فتنہ وفساد سے 
ونصيحت سے اپنا کامروک تھا م کے لئے پوليس اور فوج کا انتظام کيا جائے؛ کيونکہ حکومت صرف اخالقی طور پر وعظ 

نھيں چال سکتی وه حاکم جس کے پاس طاقت اور قدرت نہ ھو اور فقط وعظ ونصيحت اور تذکر پر اکتفاء کرے وه اخالقی 
  معلم تو ھوسکتا ھے حاکم نھيں ھو سکتا!! 

اس کی  پس جس قوت اسالمی حکومت اور قانونی حکومت تشکيل ھوجائے اور عوام الناس اس حکومت کو قبول کرليں اور
بيعت کرليں، نيزحکومت بھی اسالمی قوانين اور احکام کو جاری کرنے اورملکی مسائل ميں رسيدگی کرنے مينمشغول 

ھوجائے، تو اگر کوئی گروه فتنہ وفساد اور آشوب برپا کرے تو اس سے مقابلہ ضروری ھے جيسا کہ ھماری اسالمی فقھی 
(بغاوت کرنے والے) کھا “ اھل بغی”ب برپا کرنے والوں (جن کو اصطالحاً کتابوں ميں وارد ھواھے کہ فتنہ وفساد اور آشو

جاتا ھے) سے جھاد واجب ھے جس طرح حضرت علی عليہ السالم نے فتنہ وفساد پھيالنے والوں سے مقابلہ کيا ھے اور ان 
  کو اپنی جگہ بٹھا ديا ھے۔ 

ی عليہ السالم کی بيعت پر آماده نھيں ھوئی جس حضرت رسول اکرم (ص) کی وفات غم ناک کے بعد عوام الناس حضرت عل
کے نتيجہ ميں حکومت دوسروں کے ھاتھوں ميں چلی گئی، (اس وقت بھی) حضرت علی عليہ السالم نے لوگوں کی ھدايت 

/ سال سے اپنے اس وظيفہ کو انجام ديا اور حکومت (وقت) سے 25فرمائی اور ان کی راھنمائی کی ھے ، اور حضرت نے 
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ی اختيار کرلی ليکن جس وقت اسالمی ممالک مثل مصر، عراق اور مدينہ منوره کے ايک بڑے مجمع نے آپ کی کناره کش
خدمت ميں حاضری دی اور آپ کی بيعت کی ، اور آپ کو اپنا امام اور مقتدا تسليم کرليا، اس وقت حضرت علی عليہ السالم 

رنے کا اپنا فريضہ سمجھا کيونکہ اس عظيم مجمع کی بيعت نے اپنے اوپر حجت تمام ديکھی اور عوام الناس پر حکومت ک
کے پيش نظر جس کا وجود تاريخ ميں بے نظير ھے ؛ حکومت سے دور رھنے کی کوئی دليل باقی نھيں رھی ، لٰھذا آپ 

حکومت قبول کرنے پر مجبور ھوگئے؛ حاالنکہ آپ کو حکومت سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی ، اور صرف عوا م الناس کی 
يعت کے ذريعہ اٰلھی وظيفہ کا احساس کرتے ھوئے حکومت کی باگ ڈور اپنے ھاتھوں ميں سنبھالی، جيسا کہ آپ نھج ب

  البالغہ ميں ارشاد فرماتے ھيں: 
ِة بُِوُجْوِد النَّاصِ ” ْوا َعٰلی اََما َو الَِّذی فَلََق اْلَحبَّةَ َو بََرٔا اْلنََسَمِة لَواٰل ُحُضوُر اْلَحاِضِر َو قَيَاُم اْلُحجَّ ِر، َوَما اََخَذ ّهللاٰ َعلَی اْلُعلََماُء اَْن اٰل يُقَارُّ

لِھا َواَلَلْ    فَْيتُْم َکظَِّة ظَالٍِم َواٰل َسَغِب َمْظلُْوٍم اَلَْلقَْيُت َحْبلَھا َعلَی َغاِربِھا َولََسقِْيُت آِخَرھا ِبَکاِْس اَوَّ
  ) 8“ (َعْنز ُدْنيَاُکْم ٰھِذه اَْزھَد ِعْنِدْی ِمْن َعفََطِة 

ديکھو! اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کيا اور ذی روح چيزيں پيدا کيں ،اگر بيعت کرنے والوں کی موجودگی 
اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ھو گئی ھوتی ، اور خدا وندعالم نے علماء سے يہ عھد و پيمان نہ 

مظلوم کی گرسنگی پر سکون وقرار سے نہ بيٹھيں تو ميں خالفت کی باگ ڈور اسی کے ليتا کہ وه ظالم کی شکم پری اور
کندھے پر ڈال ديتا اور اس کے آخر کو پھلے والے کے کاسہ سے سيراب کرتا اور ميری نظر مينتمھاری دنيا کی قيمت 

  بکری کی ناک سے بھتے پانی کی طرح ھے۔ 
صرف چند ھی دن گذرے تھے کہ دنيا پرست اور تبعيض اور بے  ليکن ابھی حضرت علی عليہ السالم کی حکومت کو

عدالتی چاھنے والوں نيز اپنے کو دوسروں سے بھتر جاننے والے حضرت علی عليہ السالم کی عدالت کو برداشت نہ 
کرسکے اسی طرح وه لوگ جو حضرت علی عليہ السالم کی حکومت ميں اپنی شيطانی تمناؤں اور غاصب اور غير قانونی 

کومت کو خطره ميں ديکہ رھے تھے ، اسی طرح وه ساده لوح مسلمان جو صحيح اسالمی نظريہ کو سمجھنے سے قاصر ح
تھے نيز ان کی فکر پست اور ھٹ دھرمی کی وجہ سے حضرت علی عليہ السالم کی عظيم حکمت عملی کو نھيں سمجھ 

کرنے لگے ، چنانچہ جنگ جمل، جنگ صفين اور رھے تھے، يہ تمام لوگ ايک کے بعد ايک فتنہ وفساد اور آشوب برپا 
آخر کار جنگ نھروان رونما ھوئيں اس موقع پر حضرت علی عليہ السالم ايک اسالمی حاکم کے عنوان سے ؛ جب آپ نے 

اٰلھی اور اسالمی قوانين و احکام کو خطره ميں ديکھا تو آپ کا کيا وظيفہ تھا؟ کيا آپ ھاتہ پر ھاتہ رکھے تماشا ديکھتے 
  تے!! اور فتنہ وفساد اور آشوب کی روک تھام نہ کرتے؟! کيونکہ تشدد اور شدت پسندی محکوم اور مذموم ھے؟!! رھ

ليکن حضرت علی عليہ السالم نے اس وقت اسالمی حکومت اور اس کے ارکان کی حفاظت کے خاطر تلوار اٹھالی اور باغی
حابی رسول يھاں تک کہ طلحہ و زبير جو مدتوں تک اور سرکش لوگوں کے ساتھ جنگ کی ، جنگ جمل ميں بھت سے ص

رسول اکرم (ص) کے ساتھ مل جھاد کرتے تھے؛ کو قتل کيا حاالنکہ زبير آپ کا پھوپھی زاد بھائی تھا اور اس کی جانفشانی 
اور آنحضرت (ص) کے بزم ميں اپنے صالحيت کی وجہ سے آنحضرت (ص) نے اس کے لئے دعا فرمائی ھے، ليکن 

عليہ السالم نے نھيں فرمايا: کہ اے زبير ! تو ميرا پھوپھی زاد بھائی ھے اور دونوں دوستی کرليں، اور ميں حضرت علی 
تجھ سے نرم رويہ اختيار کروں گا اور تيری چاھتوں کو پورا کردو ں گا بلکہ آپ نے اس عقيده کے ساتھ کہ چونکہ ميری 

ريں گے ان کو پسپا کرديا جائے لٰھذا آپ نے پھلے ان کو وعظ حکومت حق ھے لٰھذا جو لوگ اس کے مقابلہ ميں سرکشی ک
اور نصيحت فرمائی ليکن جب انھوں نے نہ مانا تو پھر تلوار کا سھارا ليا اور ان کو پسپا کرديا اور بھت سے لوگوں کو قتل 

المی نظام کو باقی رکھنے کر ڈاال کيونکہ آپ کی نظر ميں خدا اور مسلمانوں کا حق ذاتی مفاد سے کھيں باالتر تھا اور اس
کے لئے تشدد اور شدت پسندی کو ضروری سمجھا؛ کيونکہ اسالمی نظام کی حفاظت کے لئے تشدد اور شدت عمل کو واجب

  سمجھتے تھے۔ 

  ۔ سازش کرنے والوناور زر خريد غالموں کے مقابلہ ميں عوام الناس کی ھوشياری 9
اسالمی انقالب سے پھلے جب اسالمی حکومت تشکيل نھيں ھوئی تھی حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ اپنی قارئين کرام ! 

تقارير اور مکاتبات کے ذريعہ عوام الناس کی ھدايت اورراھنمائی کرتے تھے اور حکومت کو نصيحت فرمايا کرتے تھے؛ 
پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تيار ھوگئے اور اسالم  ليکن جس وقت لوگوں نے امام خمينی (ره) کی بيعت کی اور اسالم

دشمن طاقتوں کو ملک سے باھر نکالنا چاھتے تھے اور اس ملک ميں اسالمی و اٰلھی حکومت کے خوھاں تھے، اس وقت 
  حضرت امام خمينی (ره) نے حکومت کی ذمہ داری قبول کی اور فرمايا: 

خداوندعالم نے مجھے عطا فرمائی ھے نيز آپ حضرات کی مدد اور کمک ميں اس واليت کی مشروعيت کی بنا پر جس کو”
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  “ کے ذريعہ اس حکومت کا جنازه نکال دونگا اور خود حکومت بناؤں گا۔
يعنی امام خمينی (ره)ولی فقيہ کے عنوان سے عوام الناس پر حکومت کا حق رکھتے تھے اور آپ کی واليت اٰلھی مشروعيت

ليکن جب تک عوام الناس ميدان ميں نہ آئی اور آپ کی بيعت نہ کی ، اس وقت تک اس واليت نے اور قانونيت رکھتی تھی، 
عينی تحقق پيدا نہ کيا؛ ليکن عوام الناس کے ميدان ميں آنے اور انقالبی صحنوں کم نظير حاضر ھونے اور راه اسالم و 

ه اٰلھی واليت عينی تحقق موجود ھوگئی اور رھبری کی اتباع کرنے ميں وفاداری اور جانفشانی کے اعالن کے بعد ، و
  اسالمی حکومت تشکيل ھوگئی۔ 

بے شک کہ اس اسالمی حکومت کو الکھوں شھيدوں کا خون دينا پڑا ھے جس کی وجہ سے آج بھی باقی ھے اور بھت عظيم
مشغول ھيں لٰھذا چند زر فدارکار اور انقالب کے فداکاروں کے ذريعہ اس ملک کی سر حد اور انقالبی اقدار کی حفاظت ميں 

خريد غالموں کے ذريعہ اس کو کوئی نقصان نھيں پھونچنا چاھئے ھمارے عوام الناس اس چيز کی کبھی اجازت نھيں ديں 
گے کہ چند خود فروش مزدوروں کے ذريعہ ؛ اسالمی مصالح، لوگوں کی جان ومال اور ناموس خطره ميں پڑ جائيں جو 

) کچھ آشوب بپا کرنے والے مزدوروں اور دوسروں 9ھجری شمسی کے بعد سے(1378 تير ماه 18لوگ اس مرحلہ ميں (
کی روٹيوں پر پلنے والے سڑکوں پر نکل کر آشوب بپا کرنے لگے اور لوگوں کے گھروں، دکانوں وغيره کو آگ لگائيں 

وگوں کا سختی کے ساتھ مقابلہ اور بھت زياده لوٹ مار کريں، لوگوں کی ناموس اور عزت کو پامال کريں ، تو کيا ان تمام ل
نہ کيا جائے؟!! اور کيا اسالم تشدد کی اجازت نھيں ديتا؟! يا يہ کہ ان لوگوں نے اسالم کو نھيں پھچانا ، يا پھر وه مسلمانوں 

  کے ساتھ خيانت کرنا چاھتے ھيں!! 
پوليس، تشدد اور شدت عمل  ھنسی اور لورياں دے کر تو آشوب گری سے روک تھام نھيں کی جاسکتی، ان کے مقابلہ ميں

کے ذريعہ برتاؤ کيا جائے اور طاقت کے بل بوتے پر ان کی روک تھام ھوسکتی ھے، جس کے بعد پھر کبھی ملک ميں اس 
طرح کے درد ناک حوادث رونما نہ ھونے پائيں کيونکہ ھمارے برادران ان لوگوں کے فريب ميں نھيں آئيں گے جو کھتے 

ی ھميشہ اور مطلقاً ممنوع ھے، ان کی باتوں کو نھيں مانيں گے اور اگر آج تک صبر کيا اور ھيں کہ تشدد اور شدت پسند
خون جگر پيا ھے تو وه مقام معظم رھبری حضرت آيت هللا العظمٰی خامنہ ای مد ظلہ کی طاعت اور فرمانبر داری کی وجہ 

عظم رھبری فالں کام پر دل سے راضی نھيں سے ھے، ورنہ تو جب ھمارے فداکار لوگوں کو يہ احساس ھوجائے کہ مقام م
ھيں تو پھر ان کی مرضی کے لئے اپنی جان کی بازی بھی لگاسکتے ھيں چنانچہ پوری دنيا نے ديکھا کہ جب مقام معظم 

رھبری نے ساکت رھنے اور آرام سے رھنے کے لئے کھا تو سبھی لوگ آپ کی اطاعت اور عمومی مصالح کی بنا پر سب 
ھے اور خون جگر پيتے رھے اور جب تک آپ کا اشاره نہ ھوا سڑکوں پر نہ آئے اور مظاھرے نہ کئے، بيٹھے ديکھتے ر

ليکن جيسے ھی انقالب سے وفاداری کے اعالن کا وقت آپھنچا تو دشمنونکو دکھاديا کہ ھم ھميشہ اسالم اور انقالب سے دفاع
پردنيا بھر کے لوگوں اور خود دشمنوں نے  کرنے کے لئے حاضر ھيں، پورے ملک ميں وه عظيم مظاھرے ھوئے جن

  تعجب کيا۔ 
  

  حوالے

   4تا  3)سوره شعراء آيت 1(
   12) سوره توبہ آيت 2(
   159)سوره آل عمران آيت 3(
   73سوره توبہ آيت ) ۴(
   191تا  1950) سوره بقره آيت 5(
   29) سوره فتح آيت 6(
   35)سوره احقاف آيت 7(
   3( نھج البالغہ خطبہ نمبر 8(
)يہ تھران يونيورسٹی ميں ھونے والے حادثہ کی طرف اشاره ھے جس کی آگ وھاں سے شروع ھوکر شھر کے مختلف مقامات تک 9(

پھنچی اور جس ميں امريکہ غالموں نے قتل وغارت اور بربريت کا وه کھيل کھيال جس سے انسانيت لرز اٹھی يھاں تک کہ عبادت 
 رجم( گاھوں اور مساجد ميں آگ لگادی گئی (مت
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 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  سيتيسواں جلسہ

   تشدد کے سلسلہ ميں ايک تحقيق

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر 1
ھم نے عرض کيا کہ اسالمی حکومت کی يہ ذمہ داری ھوتی ھے کہ معاشره ميں اسالمی قوانين نافذ کرے اور امن وامان 

برقرار رکھے نيز ملک کو اندرونی اور بيرونی خطرات سے محفوظ رکھے ظاھر سی بات ھے کہ اس سلسلہ ميں پوليس ، 
ملک سے دشمنی اور عناد کی بنا پر جنگ وجدال کرتے ھيں؛ ان طاقت اور تشدد سے کام ليا جائے گا اور جو لوگ اسالمی 

سے پيار ومحبت اور نرمی کے ساتھ مقابلہ نھيں کيا جاسکتا، يا وه لوگ جو اندرون ملک شيطانی حرکتوں کے تحت فساد 
  کرتے ھيں ؛ ان سے پيار ومحبت کے ذريعہ ان سے مقابلہ نھيں کيا جاسکتا۔ 

رح سے اسالمی قوانين رحمت ومحبت اور مھربانی پر مبنی ھوتے ھيں اور اسالم پيام ھم نے يہ بھی عرض کيا کہ جس ط
دوستی ومحبت ديتا ھے؛ اسی طرح خاص مواقع پر طاقت، سخت رويّےاور خشونت (شدت پسندی)سے بھی کام ليا جاتا ھے، 

ديتا ھے ليکن چونکہ يہ بحث  اور اسالم مجرموں اورفساد کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے اور سزا دينے کا بھی حکم
ايک فرعی تھی اور اس بحث کا شمار ھماری اصلی بحث ميں نھيں ھوتا، لٰھذا مختصر طور پر اس سلسلہ ميں گفتگو ھوئی 

ليکن حق مطلب ادا نھيں ھوسکا ليکن اس سلسلہ ميں اخباروں اور جرائد ميں ھونے والے عکس العمل (ری ايکشن) سے 
اور تشدد کے سلسلہ ميں مزيد تفصيلی بحث کی ضرورت ھے، لٰھذا اس جلسہ کے لحاظ سے اس  اندازه ھوتا ھے کہ محبت

  موضوع پربعض چيزيں بيان کرتے ھيں۔ 

  ۔ دشمنوں کی طرف اسالم کے خالف پروپيگنڈا اور کارکردگی 2
ے اور کھتے ھيں کہ ايک زمانہ سے اسالم کے دشمنوں نے دين اسالم کو تشدد اور شدت پسندی کا دين قرار دے رکھا ھ

اسالم تلوار کے زور سے پھيال ھے، کيونکہ اسالم نے دشمنوں سے جھاد اور مقابلہ کو قابل ستائش قرار ديا ھے، چنانچہ 
  قرآنی بھت سی آيات جھاد کے بارے ميں موجود ھيں، اور جھاد کو فروع دين قرار ديا گيا ھے۔ 

تے ھوئے کھتے ھيں کہ اسالم، تشدد اور شدت پسندی کا دين ھے ، اور چنانچہ بعض لوگ اس مسئلہ سے نا جائز فائده اٹھا
اسالم پھيالنے کے لئے طاقت اور تلوار کا استعمال کيا گيا ھے، يعنی لوگوں نے ڈر کر اسالم کوقبول کيا ھے ان کے مقابلہ 

سالم ميں تشدد نھيں ھے،ميں بعض لوگوں نے اس نظريہ سے متاثر ھوتے ھوئے دفاعی لھجہ اختيار رکرتے ھوئے کھا کہ ا
اسالم ھميشہ پيار ومحبت کی دعوت ديتا ھے، اور جھاد يا شدت پسندی کے مسائل ايک خاص زمانہ اور خاص مقام سے 

مخصوص تھے ، عصر حاضر ميں ان مسائل سے کوئی سروکار نھيں ھے، اور ان کو (آج کل) بيان بھی نھيں کرنا چاھئے، 
  باتيں کرنا چاھئے!  آج کل صرف پيار محبت اور جھک کر

ھماری ملت جانتی ھے کہ دشمن کن اغراض ومقاصد کے تحت اسالم کے خالف پروپيگنڈاکررھا ھے لٰھذا ھماری ملت 
دشمن کے پروپيگنڈے سے متاثر نھيں ھوتی ليکن توجہ رھے کہ مسئلہ يھی پر ختم نھيں ھوتا بلکہ اس سے آگے قدم رکھا 

نتے ھيں کہ آج اسالمی دشمن طاقتيں نئے نئے طريقوں سے اسالم کے خالف جاتا ھے ، اور جيسا کہ آپ حضرات جا
پروپيگنڈاکررھی ھيں اور ھر روز مختلف طريقوں؛ جيسے ادبی، ھنری اور ديگر طريقوں سے اسالمی معارف ميں شبھات 

دينی سلسلہ ميں کمزور و اعتراضات وارد کررھی ھيں، تاکہ ھماری ثقافت ميں خطرناک برے آثار پھيالديں تاکہ عوام الناس 
  ھوجائيں يہ وه چيز ھے جس کے بارے ميں نفسياتی اور ذاتی تجربات شھادت ديتے ھيں۔ 

ھم نے اپنی آنکھوں سے اپنے اسالمی معاشره اور دوسرے اسالمی ملکوں کو ديکھا ھے کہ جس وقت اسالم دشمن طاقتيں 
ک معاشره کو تحت تاثير قرار ديتی ھيں ، يھاں تک کہ آنےاپنے مختلف طريقوں سے مسلسل پروپيگنڈاکرتی ھيں اور کسی اي

والی نسل (جودشمن کے مد نظر ھوتی ھے) دشمن کی تبليغ سے متاثر ھوجاتی ھے، اور جوان طبقہ دشمن کے پروپيگنڈے 
کر دشمن کی زد ميں آکر اپنی دينی اور قومی حيثيت بھول جاتا ھے اور جيسا کہ دشمن چاھتا ھے اپنی اصلی حيثيت کو بھول

  کی پيش کرده صورت اپناليتا ھے۔ 
اگر ھم عصِر حاضر کی ثقافت خصوصاً روشن خيال رکھنے والوں کے يھاں رائج ثقافت کو ديکھيں تو دشمن کے 
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پروپيگنڈے کے آثار واضح طور پر دکھائی ديں گے، اور ان چيزوں کا بھی مشاھده کرليں گے جو دشمن نے ھماری يھاں 
ثقافت ميں دشمن کی رائج کرده چيزوں ميں سے آزادی اور ڈيموکريسی ھينجس کو مطلق اقدار کی رائج کی ھيں ھماری 

صورت ميں ھمارے معاشره ميں رائج کرديا گيا ھے، اور ان چيزوں کے بارے ميں اس قدر پروپيگنڈا کيا جاتا ھے کہ گويا 
ور نہ ھی اس کے نقائص کو بيان کرسکتا ايک بت ھے کہ کوئی اس ڈيموکريسی کے خالف بولنے کی جرائت نھيں کرتا ا

ھے حاالنکہ خود مغربی دانشور وں نے ڈيموکريسی کے سلسلہ بھت زياده اور سخت تنقيد کی ھے، اور آج بھی بھت سے 
سياسی فالسفہ اور سماج ماھرين مختلف مواقع پر ڈيموکريسی کے برخالف گفتگو کيا کرتے ھيں نيز اس سلسلہ ميں کتابيں 

تی رھی ھيں، اور يھی نھيں بلکہ ان ميں سے بعض (بھترين) کتابوں کا دنيا کی مختلف مشھور زبانوں ميں بھی لکھی جا
ترجمہ ھوتا ھے منجملہ فارسی (و اردو) ، ان کو عوام الناس پڑھتے ھيں؛ ليکن اس زمانہ ميں دشمنوں کی طرف سے 

کوئی اس کے خالف بولنے کی جرائت نھيں  ڈيموکريسی کے اس طرح مقدس جلوه دکھائے جاتے ھيں کہ جھان سوم ميں
کرتا اور اس سلسلہ ميں تنقيد نھيں کرسکتا، اگر کوئی مغربی ممالک ميں رائج ڈيموکريسی اور آزادی کے بارے ميں زبان 

  کھولے تو اس کو بيک ورڈ اور ظلم واستبداد جيسی تھمتوں سے نوازا جاتا ھے۔ 

  عوٰی ۔ مغربی ممالک ميں حقوق بشر کا جھوٹا د3
بے شک مغربی باشندے اپنے پروپيگنڈوں کے پيچھے ايک خاص مقصد چھپائے ھوئے ھيں، اور اپنے منافع کے خاطر نيز 

انقالبی ممالک کو اپنے تحت النے کے لئے ھميشہ ڈيموکريسی، آزادی اور حقوق بشر کا دم بھرتے ھيں، اور اگر کوئی ان 
الفت اور حقوق بشر کی پامالی کی تھمت لگاتے ھيں حاالنکہ ھم ديکھتے کی مخالفت کرتا ھے تو اس پر ڈيموکريسی کی مخ

" حکومتونکے ظلم وستم کے مقابلہ ميں کوئی عکس العمل ( ری ايکشن) نھيں دکھايا Dictaorھيں کہ ظالم ترين اور ڈکٹيٹر"
  کی پٹھو ھوتی ھيں۔ جاتا، کيونکہ اس حکومت کے ذريعہ ان کے مقاصد پورے ھوتے ھيں بلکہ خود وه حکومتيں انھيں 

قارئين کرام ! ان کے جھوٹے دعوں کا پول تو اس وقت کھلتا ھے جب کسی ملک ميں ڈيموکريسی اصول وضوابط کے تحت 
انتخابات ھوتے ھينليکن اسالم پسند پارٹی اکثريت ميں آجاتی ھے اور وه پارٹی کامياب ھوجاتی ھے تو اس وقت ان انتخابات 

ے؛ اور فوجی بغاوت کے ذريعہ فوجی حکومت قائم کردی جاتی ھے اور ھر روز ھزاروں بے کو باطل قرار ديديا جاتا ھ
گناه لوگوں کا خون بھايا جاتا ھے، اور آزادی خواه مسلمانوں کو سالخوں کے پيچھے ڈال ديا جاتا ھے اور حقوق بشر کے يہ

ور آزادی کی رعايت نہ کرنے کا الزام جھوٹے نعرے لگانے والے نہ صرف يہ کہ اس حکومت کو حقوق بشر پامال کرنے ا
نھيں لگاتے بلکہ جلد ھی اس حکومت کو تسليم بھی کرليتے ھيں اور ان کے کارناموں کی تائيد کرتے ھيں اور بھت ھی 

  وسيع پيمانے پر ان کی حمايت کرتے ھيں۔ 
باھر نکال ديتے ھيں اور  پر قبضہ کرتے ھيں اور لوگوں کو اپنے گھروں سے“ سر زمين فلسطين”يا جس وقت صھيونيزم 

ھزاروں بے گناه لوگوں کا خون بھاتے ھيں اور الکھوں لوگوں کو اپنے ملک سے باھر نکال ديتے ھيں،اس وقت کوئی نھيں 
کھتا کہ ان کا يہ کام حقوق بشر کے خالف ھے بلکہ طاقتور ممالک اور سوپر پاور ممالک اس غاصب اور قابض حکومت 

ہ يہ ظالم اور غاصب حکومت اس سر زمين کے اصلی مالکوں کا قتل عام کرتی ھے اور ان کے کو تسليم کرليتے ھيں، جبک
گھروں کو مسمار کر رھی ھے، ليکن ان سب کو ديکہ حقوق بشر کا نعره لگانے والے کوئی اعتراض نھيں کرتے صرف 

رتی ھے اور عملی طور پر اس کبھی کبھار اقوام متحده اپنی سياست کے تحت کوئی بے معنی اور غير موثر حکم صادر ک
غاصب وظالم حکومت کو گرين الئٹ دکھاتی ھے کہ اگر اس حکم نامہ پر عمل نہ بھی کيا تو کوئی بات نھيں کوئی مشکل 

  پيش آنے والی نھيں ھے اور کسی طرح کا کوئی ايکشن نھيں ليا جائے گا۔ 
ئے جاچکے ھيں ليکن اس نے کسی پر بھی عمل جب کہ ھم ديکھتے ھيں کہ دسيوں حکم نامہ اسرائيل غاصب کے خالف د

نھيں کيا ھے اورھميشہ ان کی مخالفت کرتا رھا ھے ، ليکن نہ يہ کہ کبھی اس کو سزا دی گئی بلکہ انعام کے طور پر اس 
کو کروڑوں ڈالر کی (بال عوض) امداد کی جاتی ھے اور بڑے بڑے اسلحے، مھلک ھتھيار (آئيٹم بم) بنانے کی ٹکنالوجی دی

اتی ھے توکيا کوئی حکومت اور حقوق بشر کا دفاع کرنے والوں نے اس غاصب اسرائيل کے بارے ميں جو انسانوں کے ج
روز مره کے حقوق بھی پامال کر رھا ھے اور اقوام متحده کے حکم ناموں کو بھی نھيں مانتا او رھميشہ ان کی مخالفت کرتا

  بشر کا مخالف قرار ديا؟!!  ھے، کيا اس کو کبھی کسی نے ڈيموکريسی اور حقوق

  ۔ اسالمی نظام پر تشدد طلب ھونے کا الزام اور اس کے خالف سازشيں 4
ھمارے ملک ميناسالمی انقالب کی کاميابی کے بعد (اسالم دشمن طاقتوں نے) تشدد کے سلسلہ ميں بھت زياده پروپيگنڈا کيا 

سامنے قيام کرنا تشدد ھے اور انقالب کی کاميابی کے  ھے، سب سے پھلے يہ کھا کہ شاه پھلوی کی قانونی حکومت کے
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بعد، جب منافقين گروھوں نے عوام الناس کو اپنے غير اسالمی اھداف سے ھم آھنگ نہ پايا تو انھوں نے انقالب اور عوام 
ں پر بھی الناس سے مقابلہ شروع کرديا اور دينی اور سياسی مھم شخصيتوں کو قتل کرنے لگے يھاں تک کہ بے گناه لوگو

رحم نہ کيا، جس کے بعد عوام الناس نے بھی ان سے مقابلہ شروع کرديا اور ان کو ملک سے بھگاديا؛ اس روز سے آج سے
مغربی ممالک ھمارے خالف پروپيگنڈا کرتے ھيں اور کھتے ھيں کہ منافقين سے ايسا برتاؤ کرنا تشدد ھے! کوئی يہ نھيں 

کس قدر ھمارے ملک کو نقصانات پھونچائے ھيں کوئی مھم شخصيتوں کے قتل کی ديکھتا کہ ان منافقين کے گروھوں نے 
مذمت نھينکرتا ھے، ليکن جس وقت ايک ملت اپنے دين اور ملک سے دفاع کرنے کے لئے قيام کرتی ھے اور ٹرورسٹوں 

"Terroristesض کو ملک بدر "کو پسپاکرتی ھے اور ان ميں سے بعض لوگوں کو سزائے اعمال تک پھنچاتی ھے اور بع
  کرتی ھے تو اس وقت شور و غل مچاتے ھيں کہ يہ سب کچھ حقوق بشر کے خالف ھے!! 

ئہ شمسی کے بعد بعض فتہ وفساد برپا کرنے والے بيت المال، عوامی مال دولت، بينک، 1378تير ماه  18اسی طرح جب 
عورتوں کو بے آبرو کرتے ھيں عورتوں  ذاتی اور سرکاری گاڑيوں يھاں تک کہ مسجدوں ميں بھی آگ لگاديتے ھيں اور

کے سروں سے چادر چھين ليتے ھيں؛ اس وقت کوئی نھيں کھتا کہ يہ کام حقوق بشر کے خالف ھے ، بلکہ ان لوگوں کو 
اصالح طلب اورڈيموکريسی و آزادی کا طرف دار کھا جاتا ھے! ليکن اگر اسالمی جمھوری ايران اور فدا کار بسيجی ( 

ج) بے خوف وخطر ان سے مقابلہ کرتی ھے اور دين و شرف اور اپنے محبوب نظام سے دفاع کے لئے عوامی رضاکار فو
اٹہ کھڑی ھوتی ھے اور فتنہ وفساد پھيالنے والوں کا قلع وقمع کرتی ھے تو اس موقع پر يہ لوگ فلک شگاف نعرے لگاتے 

  " ھے!! Dictaorshipھيں کہ ايران ميں آزادی نھيں ھے، اور ايرانی نظام حکومت ڈکٹيٹر شب"
مغربی ممالک اپنے دعوی کے باطل ھونے کو جانتے ھيں لٰھذا انقالب اسالمی کی کاميابی کے بعد سے اسالمی نظام کو 

درھم و برھم کرنے کے لئے اس طرح کے پروپيگنڈے کيا کرتے ھيں اگرچہ ھم ان کے نحس مقاصد اور ارادوں سے بے 
کی بنا پر اچھی طرح جانتے ھيں کہ کس طرح ايک نظام کو سرنگوں کيا جاتا ھے خبر نھيں ھيں، ليکن وه اپنے تجربات 

چاھے پچاس سال کے بعد ھی کيوں نہ ھو، (اگرچہ ان کا يہ خيال باطل اور بے ھوده ھے) لٰھذا وه ابھی سے اس سلسلہ ميں 
ک دو نسل گذرنے کے بعد مختلف طريقوں سے بھت زياده کارکردگی کر رھے ھيں ان کا مقصد يہ ھے کہ انقالب کی اي

جنھوں نے انقالب کو نھيں سمجھا ھے اور انقالب سے پھلے مفاسد اور شاه پھلوی کے ظلم و جور کو نھيں ديکھا ھے اور 
اسالمی نتائج سے آگاھی نھيں رکھتے نيز حضرت امام خمينی (ره) اور ان کے ساتھيوں کے تربيت يافتہ نھيں ھے، يہ سبب 

اثر ھوجائيں گے؛ تاکہ اسالمی حکومت کو سرنگون کرکے اپنی مرضی کی حکومت تشکيل ديں ان کے پروپيگنڈونسے مت
  "کھا جاتا ھے۔ Democraticجس کو آج کی اصطالح ميں ڈيموکراٹک "

  ۔ لوگوں ميں انتخابات سے بائيکاٹ کا راستہ ھموار کرنا 5
ے ھيں اور ثقافتی بنيادی فعاليت انجام ديتے يہ لوگ اپنے نحس مقاصد تک پھنچنے کے لئے حساب شده منصوبہ بندی کرت

ھيں اور موثر و کارگر وسائل کو بروئے کار التے ھيں انقالب کی کاميابی کے بعد سے (خصوصاً آخری چند سالوں سے) 
جن الفاظ سے استفاده کرتے ھيں ، ان ميں سے تساھل (سستی) تسامح (الپرواھی) اور مدارا(تال ميل) ھيں جن کو مطلق اقدار

  کے عنوان سے پيش کرتے ھيں، اور اس کے مقابلہ مينقاطعيت اور تشدد کی مطلق طور پر مذمت کرتے ھيں۔ 
اس نظريہ کی دليل يہ ھے کہ انھوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ ليا ھے کہ جو چيز نظام اسالمی کے بقاء کی ضامن ھے 

بری سے لگاؤ اور محبت ھے ؛ يھاں تک کہ ان اقدار کی وه ھے عوام الناس خصوصاً جوانوں اور بسيجيوں کا اسالم اور رھ
حفاظت (جو کہ الکھوں شھيدوں کے خون کی برکت سے حاصل ھوا ھے) ؛ کے لئے اپنی جان سے کھيلنے کے لئے حاضر
ھيں يہ لوگ علم و ادب اور ثقافتی پروپيگنڈوں سے عوام الناس کی شجاعت، ايثار، بھادری، معنوی طاقت اور دينی غيرت کو

چھين لينا چاھتے ھيں اسی وجہ سے منفی ، غير انسانی اور ظالمانہ تشدد جو دنيا بھر ميں ھوتی رھتی ھے، اور جس کے 
تباه کن نتائج ھر روز ديکھنے ميں آتے رھتے ھيں؛ اس کو ھمارے سامنے بيان کرتے ھيں تاکہ يہ سمجھائيں کہ تشدد کے يہ

کوئی تشدد صحيح نھيں ھے بلکہ مذموم ھے يھاں تک کہ اگر کوئی غيظ  برے نتائج ھوتے ھيں؛ لٰھذا کسی بھی طرح کی
کے نعره لگائے يا فساد پھيالنے والوں سے مقابلہ کرے اوران کو کچل دے ، “ امريکہ مرده باد” وغضب مينکچھ کھے، يا

  تو ان کا يہ کام تشدد ، شدت پسندی اور محکوم و مذموم ھے۔ 
قالبی اقدار کا دفاع کرنے والوں کو شدت پسندی کانام دے کر عوام الناس کو سست ان لوگوں مقصد يہ ھے کہ اس طرح ان

مرداد  28کرديں تاکہ کوئی ان کی خطرناک سازشوں سے مقابلہ کے لئے کھڑا نہ ھو ، اور اپنے خيال ناقص ميں 
مرداد ميں مٹھی  28ھجری شمسی کی بغاوت کی طرح ايک دوسری بغاوت کراديں اور جيسا کہ ان لوگوں کا کام ھے 1332
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بھربد معاش، لّچے لفنگے لوگوں کے ذريعہ بغاوت کرادی اور انھوں نے لوگوں کی جان ومال اور ناموس پر حملہ کيا اور 
ئہ شمسی کو بھی اپنے ناپاک منصوبہ کے لئے مناسب 1378تير ماه  18دشمن کے نقشہ کو عملی جامہ پھناديا؛ اسی طرح 

دی چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلہ ميں بھت زياده مطالعہ اور تحقيق ، بھت زياده خرچ کرکے پايا اور ملک ميں بغاوت پھيال
ساده لوح افراد کو فريب دينے کے لئے اس کام کے مقدمات پھلے سے تيار کررکھے تھے جيسا کہ اس حادثہ ميں ملوث 

ے پيسہ اور فکری امداد حاصل کی تھی ، يہ سبافراد نے خود اپنے انٹر يو ميں اس بات کا اقرار کيا کہ انھوں نے امريکہ س
اسی حقيقت کی عکاسی ھے تاکہ جب موقع پائيں تو بد معاش اور لّچے لفنگے لوگوں کو ميدان ميں اتار ديں تاکہ يہ لوگ 
اندرونی اور بيرونی ميڈيا کی امداد اور مختلف طريقوں سے کمک کے ذريعہ بدامنی پھيالئيں اور دکانوں ، گھروں اور 

  فتروں کو آگ لگائيں خالصہ بغاوت کے نقشہ کو عملی جامہ پھناديں۔ د
جی ھاں، يہ لوگ شدت پسندی کو برا اور مذموم کھہ کھہ کر عوام الناس ميں مقابلہ کے حوصلوں کمزور کرنا چاھتے تھے 

نقالبی کارناموں نيز انقالب سے دفاع کے سلسلہ ميں ان کے حوصلے پست کرنا مقصود ھے،تاکہ جب ضد انسانی اور ضد ا
کا نظاره کريں اور عوام الناس کے مال و دولت کو غارت ھوتے ديکھيں نيز سرکاری ملکيت کو نابود ھوتا مالحظہ کريں 
اور خود فروش لوگوں کے ذريعہ بلوا ھوتے ديکھيں تو سب کے سب خاموش بيٹھے تماشا ديکھتے رھيں اور فتنہ و فساد 

ہ کريں بلکہ صرف تباھی پھيالنے والوں سے آرام کے ساتھ گفتگو کرنے کی دعوت ديں پھيالنے والوں کو کچلنے کی فکر ن
اور ان کے مطالبات کو سنيں اور ان سے کھيں کہ ھاں تمھيں اعتراض کرنے کا حق ھے، تم واقعاً پريشان ھو، لٰھذا تم اپنی 

فتگو کريں، تمھارے مطالبات کو پورا کيا طرف سے کسی کو نمائنده بنا کر بھيجو تاکہ آپس ميں بيٹہ کر آرام کے ساتھ گ
  جائے گا، آؤ اور آپس ميں سمجھوتہ کرليں کچھ تم لوگ اپنے مطالبات کم کرو اور کچھ ھم اپنی سياست سے پيچھے ھٹيں۔ 

جب کہ يہ بات ظاھر ھے کہ ان کے مطالبات قوانين اسالمی کو ختم کرنے، اسالمی شعارکو حذف کرنے ، اور اسالم کا دفاع
کرنے کے عالوه کچھ نھيں ھوں گے، اور ان سب مطالبات کو مان لينے کے بعدملکی پيمانہ پر ايک بھت بڑی بغاوت نہ 

رونما ھوجائے گا جس کے نتيجہ ميں اسالمی اقدار کا خاتمہ ھوجائے گا، اور اگر دوسرے ممالک کی امداد کی ضرورت 
رحدپار سے ملک پر حملہ کرکے اس نظام کا خاتمہ کر دياھوگی (جيسا کہ پھلے سے طے ھوچکا تھا) مشرقی اور مغربی س

  جائے گا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق کسی کو حاکم بناديا جائے گا۔ 

  ۔ اسالمی مقدسات کی توھين کرنے والوں اور ثقافتی سازشوں سے مقابلہ کی ضرورت 6
طور پر اقدار کے مخالف قرار ديتے ھيں اور  المختصر : ان آخری چند سال سے تشدد اور شدت پسندی کے مسئلہ کو مطلق

اس کے مقابلہ ميں سستی، الپرواھی اور تال ميل کو مطلق اقدر کے عنوان سے بيان کرتے ھيں،اور مختلف ميڈيا کے ذريعہ 
يہ پروپيگنڈے اس قدر وسيع پيمانے پر حساب شده ھوتے ھينکہ بعض اوقات تو بعض خواص (خاص الخاص افراد) بھی 

اجاتے ھيں، اور دشمن کے جال ميں پھنس جاتے ھيں جب کہ ان لوگوں کا ھدف مسلمانوں سے دينی غيرت کو دھوکہ کھ
چھين لينے کے عالوه اور کچھ نھيں ھے، تاکہ ضرورت کے وقت اسالم کے دفاع کے لئے کھڑے نہ ھونے پائيں اس بات 

ابھی تک فاش نھيں ھوئی ھيں اور(انشاء هللا) آھستہ پر گواه ابھی کے تازه ھونے والے واقعات ھيں اور بھت سی سازشيں تو 
  آھستہ معلوم ھوجائيں گی۔ 

اسی وجہ سے حقير نے اپنی تشخيص کے مطابق يہ احساس کيا کہ نظام اسالمی کو درھم وبرھم کرنے کے لئے ايک بھت 
ور شبھات کا جواب دےبڑی سازش ثقافتی خطره در پيش ھے،لٰھذا يہ طے کيا کہ دشمنوں کی طرف سے ھوئے اعتراضات ا

اور ان کی ثقافتی سازشوں کو فاش کيا جائے، اور اپنے برادران کو ھوشيار کروں نيز جو لوگ دشمن کے پروپيگنڈوں کی 
زد ميں آکر خواب غفلت ميں سوئے ھوئے ھيں ان کو بيدار کروں، اور کم سے کم دشمن کی طرف سے ھوئے پروپيگنڈوں 

ے عقائد اور نظريات ميں شک وترديد پيدا کريں، اوردينی اور ثقافتی عھده داروں کو در کی وجہ سے پيدا ھونے والے جھوٹ
پيش عظيم خطرات سے آگاه کروناور اپنے سواالت کو پيش کرکے معاشره کو متوجہ کروں تاکہ دشمن کے غلط پروپيگنڈوں 

  کا اثر کم سے کم ھو۔ 
کے بت کو توڑ ڈالوں، اور ھر تشدد کو برا نيز ھر“ شدد کے نفیمطلق ت”حقير نے اپنا وظيفہ سمجھتے ھوئے يہ طے کيا کہ 

نرمی اور پيار محبت کو اچھا کھنے والے تصور کی نفی کروں اسی وجہ سے ھم نے اس سے پھلے بھی جلسہ ميں عرض 
ھے، بلکہ  کيا تھا کہ ھر مطلق تشدد او رشدت پسندی محکوم او رمذموم نھيں ھے اور ھر نرمی اور پيار و محبت اچھا نھيں

ھر ايک کے لئے مخصوص موقع و محل ھوتا ھے جيسا کہ يھی گفتگو آزادی کے سلسلہ ميں بھی کی اور عرض کيا کہ 
مطلق آزادی اچھی نھيں ھے بلکہ مطلق آزادی باطل اور مردود ھے ، ھم اس آزادی کی قدر کرتے ھيں جو قوانين اسالمی 

اتيں سن کر بعض لوگ غضب ناک ھوگئے کہ فالں صاحب آزادی کے اور دينی اقدار کے تحت ھو حاالنکہ ھماری يہ ب
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خالف گفتگو کررھے ھيں ليکن جب ان کو آزادی کے نعرے لگانے والوں کی سازشوں کا پتہ چل گيا تو ان پر يہ بات واضح
؛ يھاں تک ھوگئی کہ بعض لوگ اس آزادی کا پرچم بلند کرکے دين اور اسالمی اقدار اور مقدسات کی نابودی چاھتے ھيں

  ھماری حکومت کے ايک بڑے عھده دار جو کہ ايک سياسی شخصيت مانی جاتی ھے اپنی ايک تقرير ميں کھتے ھيں: 
  “ !! ھماری عوام الناس آزاد ھے يھاں تک خدا کے خالف بھی مظاھره کرسکتے ھيں”

می قوانين اور دينی اقدار کے چنانچہ (بعض) دوستوں نے واضح طور پر کھا کہ وه آزادی مطلوب اور مقصود ھے جو اسال
تحت ھو اور اگر اس طرح کی باتيں بيان نہ کی جاتی تو معاشره کو وه جھٹکا نہ لگتااور شايدحکومتی عھداران بھی يہ 

  کی طرف داری کريں نہ کہ مطلق آزادی کی۔ “ اسالمی قوانين اور دينی اقدار کے تحت آزادی”احساس نہ کرتے کہ ھم 
ھتے ھيں کہ تشدد مطلقاً مذموم نھيں ھے اس کی وجہ يہ ھے کہ بعض لوگ مطلق تشدد کے نفی کے پرچماور آج اگر ھم يہ ک

کے نيچے اسالم اور اسالمی اقدار کے دفاع ميں ھر اٹھنے والے قدم کو تشدد کا نام دےتے ھوئے اس کی مذمت کرتے ھيں 
اکہ بعض لوگ يہ کھيں کہ فالں کی باتيں تو خيال اور يہ ايک حقيقت ھے نہ صرف يہ کہ ھمارے ذھن کی ايک پيداوار ، ت

خام اور ھوائی گولياں ھوتی ھيں اتفاق سے ھمارے پاس اس بات پر بھت سے شواھد بھی ھيں ، اگرچہ سب کو بيان کرنے 
کی فرصت نھيں ھے، صرف ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کرتے ھيں: ايک موقع پر بعض لوگوں نے جھاد کے سلسلہ

کيا اور اس کو تشدد اور شدت پسندی کا نام ديديا ، جن ميں سے ايک صاحب نے تھران يونيورسٹی ميں محرم  ميں اعتراض
کے پھلے عشره ميں اپنے تقرير کے دوران کھا: حضرت امام حسين عليہ السالم کا ميدان کربال ميں قتل ھونا ؛جنگ بدر ميں 

  رسول اکرم (ص) کی تشدد کا ايک عکس العمل تھا! 
يہ شخص حضرت رسول اکرم (ص) کی اسالمی جنگوں اور غزوات کو بھی محکوم کرتا ھے اور کھتا ھے کہ جب يعنی 

پيغمبراکرم (ص) نے مشرکين کو قتل کيا تو ان کی آل و اوالد پيغمبر کی آل و اوالد کو قتل کرتی، اور اگر پيغمبر ان کو قتل 
ت وه يزيدوں کو بری الذمہ اور اسالم وپيامبر اسالم (ص) کو محکوم نہ کرتے تو ان کی اوالد بھی قتل نہ کی جاتی!! درحقيق

کرتا ھے اور افسوس کا مقام يہ ھے کہ ان باتوں کو سن کرجو کہ پيغمبر اکرم (ص) کی توھين ھے اور امام حسين عليہ 
ئی کچھ نھيں کھتا السالم کی شخصيت نيز واقعہ کربال ميں تحريف ھے اور ضروريات دين کا انکار ھے، نہ صرف يہ کہ کو

بلکہ بعض اخباروں اور جرائد ميں اس شخص کی پوری تقرير چھپتی ھے اور وه بھی صفحہ اول پر!! افسوس کہ ھمارے 
حکومتی عھده داران اس سلسلہ ميں کوئی حساسيت نھيں دکھاتے حضرت امام حسين عليہ السالم کے نام پر انقالب برپا 

سے باقی رھنے والے اسی ملک ميں حضرت امام حسين عليہ السالم کے قيام کو  ھونے والے اور امام حسين (ع) کے نام
تحريف کرکے پيش کيا جاتا ھے اور يہ نتيجہ ليا جاتا ھے کہ اگر ھم چاھتے ھيں کہ اس طرح کے واقعات دوباره پيش نہ 

  کو ترک کرنا ھوگا!!  آئيں اور ھمارے زمانہ کے حسين قتل نہ ھوں تو ھميں بھی تشدد آميز برتاؤ اور شدت پسندی
اور اب ھم اس مقالہ نگار سے مخاطب ھے جس کا مقالہ ايک کثير االنتشار اخبار ميں چھپ چکا ھے ، چنانچہ وه لکھتا ھے 

کہ فالں صاحب موضوع سے الگ اورھوا ميں باتيں کرتے ھيں اور ھم سے خطاب کيا ھے کہ اپنی گفتگو پر تجديد نظر 
کرتے ھيں يا عصِر حاضر کے اپنے معاشره وسماج کی؟ کيا ھماری باتيں اسی موضوع سے کريں کيا ھم ھوا ميں باتيں 

متعلق نھيں ھيں جو ھمارے ملک ميں رائج ھے، اور کيا ھماری باتيں اسی حقيقت سے متعلق نھيں ھے جو ھر روز ھمارے 
“ بين االقوامی اسالمی”يک وقت آپ ملک ميں رونما ھوتی جارھی ھے؟ آيا ھم اپنی باتوں ميں تجديد نظر کريں يا آپ کہ ا
  پارٹی کے عضو تھے اور فدائيان اسالم کی حمايت کو ايک افتخار سمجھتے تھے؟ 

قارئين کرام! يھاں پر ھم ضروری سمجھتے ھيں کہ حضرت امام خمينی عليہ الرحمةکا نورانی اور مشکل کشا کالم کی 
  ے پوشيد ه کن کن ثقافتی خطرات کو بيان کيا ھے: طرف اشاره کريں جس ميں موصوف نے آزادی کے پرچم کے نيچ

اب ميری وصيت ھے حال حاضر اور آئنده کی مجلس شورای اسالمی (پارليمنٹ) اور اس وقت کے رئيس جمھور(صدر ” 
مملکت) اور ان کے بعد والے صدر، شورای نگھبان، شورای قضائی اور ھر زمانہ کی حکومت؛ سب کو چاھئے کہ ميڈيا، 

مجالت کو اسالم اور ملکی مصالح سے منحرف نہ ھونے ديں، اور سب کو يہ معلوم ھونا چاھئے کہ مغربی جرائد اور 
ممالک کی طرح کی آزادی جوانوں، لڑکوں اور لڑکيوں کو تباه و برباد کردے گی اسالم ، ملکی مصالح اور عمومی عفت 

رام ھے ھم سب پر اور تمام مسلمانوں پر ان کی روک کے بر خالف تبليغات، مقاالت، تقارير، کتابيں اور جرائد کا وجودح
تھام کرنا واجب ھے اور فساد برپا کرنے والی آزادی کی روک تھام کرنا ضروری ھے، اور جو چيزيں شرعی طور پر حرام
ےھيں يا وه چيزيں جو ملت و اسالمی ملک کے برخالف ھيں، يا جمھوری اسالمی کی حيثيت کے مخالف ھے، لٰھذا اگر ان ک

خالف سخت کاروائی نہ کی جائے تو تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ھيں اور ھمارے عوام الناس اور حزب الٰلھی جوان اگر ان 
چيزوں کو ديکھيں تو متعلق اداروں کو مطلع کرديں، اور اگر وه اس سلسلہ ميں کوتاھی کريں تو وه خود روک تھام کی ذمہ 
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  ) 1“(داری پر عمل کريں۔

  م کی رحمت اور غضب کے بارے ميں اسالمی تصوير کشی ۔ خداوندعال7
اسالم اور قرآن کے سلسلہ ميں مغربی افراد کے شبھات اور اعتراض ميں سے ايک يہ بھی ھے کہ مسلمانوں کا خدا جيسا کہ

، مھربان، قرآن ميں بيان ھوا ھے ،بد ُخلق، غصہ واال، اھل غضب اور انتقام لينے واال ھے، جبکہ خدائے انجيل بخشنے واال
سعہ صدر(کشاده دل) واال، تحمل کرنے واال اور بھت زياده مھربان اورلوگوں سے اس قدر دلسوزی کرنے واال ھے کہ نغوذ 
با اس نے اپنے بيٹے (عيسٰی) کو قربانی کے لئے بھيج ديا تاکہ تمام لوگوں کی بخشش ھوسکے اور اس کا خون تمام لوگوں

  ! تو کيا قرآن مجيد ميں بيان شده خدا غصہ ور اور بد خلق ھے يا رحيم اور رؤف ھے؟ کے گناھوں کا کفاره بن جائے!
ارحم ”قارئين کرام! گذشتہ اعتراض کا جواب يہ ھے کہ ھمارا خدا صفت رحمت بھی رکھتا ھے اور صفت غضب بھی، وه 

 114واال)بھی، قرآن مجيد کے اشد المعاقبين (سخت عذاب دينے ”(بھت زياده رحم کرنے واال) بھی ھے اور “ الراحمين
ِحْيِم) سے شروع ھوتے ھيں جس ميں خداوندعالم کی دو صفات يعنی  113سوروں ميں سے  ْحٰمِن الرَّ سورے (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ

سے نھيں ھوئی ھے، جبکہ سوره “ بسم اللھ”کا ذکر ھوتا ھے اور صرف ايک سوره کی شروعات “ رحيم”اور “ رحمن”
ِحْيِم) تکرار ھوئی ھے؛ جب ملکہ سبا (بلقيس) حضرت نمل مينشروع کے عال ْحٰمِن الرَّ وه خود سوره کے اندر بھی (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ

ِحْيِم)سے ھوتا ھے، بھر  ْحٰمِن الرَّ سليمان عليہ السالم کے خط کو اپنی قوم کے سامنے پڑھتی ھے تو اس کا آغاز (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ
ِحْيِم) کی تکرار ھوئی ھے جس ميں خداوندعالم کی دو رحمتی صفاتب 114حال پورے قرآن مجيد ميں  ْحٰمِن الرَّ ار (بِْسِم ّهللاٰ الرَّ

کا ذکر ھے ليکن قرآن مجيد ميں خداوندعالم کی اسی رحمت واسعہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ خدا کے خشم (غصھ) اور غضب 
  بھی ذکر ھوا ھے؛ جيسا کہ قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے: 

  ) 2هللاُ َعِزيٌز ُذو اْنتِقَاٍم )() وَ 
  “ اور خدا سخت انتقام لينے واال ھے ” 

  ) 3( ٕاِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَقُِموَن )(
  “ ھم يقينا مجرمين سے انتقام لينے والے ھيں ”

  ) 4( فَبَاُء ْوا بَِغَضٍب َعلَی َغَضٍب َولِْلَکافِِريَن َعَذاٌب ُمھيٌن ) (
  “ ئے غضب کے حقدار ھيں اور ان کے لئے رسوا کن عذاب بھی ھے ا ب يہ غضب باال” 

اگر يورپی لوگ (اپنے الفاظ ميں) اپنے خدا کو صرف مھربان اور رحيم بتاتے ھيں اور کھتے ھيں کہ ھمارا خدا غصہ 
ح وغضب واالنھيں ھے، ليکن حقيقت يہ ھے کہ جس طرح قرآن نے خدا کی توصيف کی ھے ، ان لوگوں نے اس کو صحي

طريقہ سے بيان نھيں کيا ھے؛ کيونکہ جس خدا پر ھم اعتقاد رکھتے ھيں وه صرف اھل غضب ھی نھيں ھے بلکہ صاحب 
رحمت اور مھربان بھی ھے اور صاحب قھر و غضب بھی، ليکن اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ھوئی ھے، اسی 

  وجہ سے ارشاد ھوتا ھے: 
ْحَمةَ "    ) 5("َکتََب َعلَی نَْفِسہ الرَّ

  “ اس نے اپنے اوپر رحمت کو الزم قرار دے ليا ھے ” 
اور يہ معنی سنی شيعہ متواتر روايات ميں بيان ھوئے ھيں، جيسا کہ ھماری دعاؤں ميں وارد ھوا ھےيا َمْن َسبَقَْت َرْحَمتُہ 

  َغَضبَہ اے وه جس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ھے۔ 
کرتی بلکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ھے اور جھاں تک اس  يعنی خدا کی رحمت اس کے غضب کی نفی نھيں

کا لطف وکرم اور اس کی حکمت تقاضا کرے وھاں تک بندوں پر اپنے لطف وکرم اور رحمت کی بارش کرتا ھے اور اپنے 
ر کرے غضب کا مظاھره نھيں کرتا؛ مگر يہ کہ اس کی ضرورت ھو اور خداوندعالم کچھ لوگوں کو قھر وغضب ميں گرفتا

اسی وجہ سے ھم ديکھتے ھيں خداوندعالم نے بعض گذشتہ اقوام جيسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود پر اپنا غضب نازل 
کيا ھے اور اپنا عذاب بھيج کر ان کو نيست و نابود کرديا ھے (جيسا کہ ان اقوام کے مفصل واقعات قرآن مجيد ميں بيان 

ان کی قوم ميں بھيجے گئے انبياء (ع) ھميشہ ان کو راه ھدايت کی دعوت ديتے ھوئے ھيں) ليکن اس کی وجہ يہ ھے کہ 
تھے اور راه ھدايت کو واضح اور روشن کرنے کے لئے معجزات اور اٰلھی نشانياندکھاتے رھتے تھے ؛ ليکن ان لوگوں نے 

ار ميں ذرا بھی تبديلی واقع نہ ھوئی،ان تمام چيزوں کے باوجود بھی کفر وضاللت کا راستہ اختيار کيا اور ان کی رفتار و گفت
اور يھی نھيں بلکہ پھلے سے زياده فتنہ و فساد، گناه عصيان اور احکام اٰلھی کی مخالفت ميں جری ھوتے چلے گئے تو اس 

موقع پر خداوندعالم کی حکمت او راس کی مشيت کا تقاضا تھا کہ ان کو اپنے غيظ و غضب اور عذاب ميں گرفتار کرے 
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ہ و فساد پھيالنے والوں، لجاجت کرنے والوں، خدا سے دشمنی کرنے والوں، اور متکبرين کے لئے بھترين عبرت تاکہ فتن
  حاصل ھوجائے۔ 

لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ قرآن کريم ميں ذکر شده خدا غيظ وغضب واال نھيں ھے بلکہ خدائے رحمت و لطف وکرم ھے، اور 
  ت کا تقاضا ھوتا ھے،اپنے غيظ وغضب کا اظھار کرتا ھے۔ صرف بعض مقامات پر جب اس کی حکمت اور مشي

لٰھذااس سوال( کہ کيا اسالم ميں رحمت ومھربانی پائی جاتی ھے يا غيظ وغضب اور شدت پسندی؟)؛ کے جواب ميں ھم 
عرض کرتے ھيں: اسالم ميں رحمت اصل چيز ھے اوراس کی بنا يھی ھے کہ معاشره ميں رحمت ومحبت کا رواج ھو، 

خاص موارد ميں (جيسا کہ قرآن مجيد نے بھی اشاره کيا ھے) پيار محبت اور مھربانی سے کام نھيں لينا چاھئے بلکہ ليکن 
وھاں پر غيظ وغضب ، تشدد اور شدت پسندی کا مظاھره ھونا چاھئے خداوندعالم صفت رحمت بھی رکھتا ھے، اور صفت 

  غيظ وغضب اور انتقام بھی۔ 

  طرف کرنے ،دشمنوں اور منافقين سے مقابلہ کی ضرورت  ۔ ھدايت کے موانع کو بر8
اسالم ، اس کی نشر واشاعت اور اس کے دفاع سے متعلق عرض کرتے ھيں کہ اسالم پھلے مرحلہ ميں انسانوں کو ھدايت 

ے کہ کی دعوت ديتا ھے، ليکن اگر کوئی دعوت انبياء (ع) کی نشر واشاعت ميں رخنہ ڈالنا چاھے تو پھر قرآن حکم ديتا ھ
ان سے جنگ کی جائے، اور ھدايت کے راستے ميں بچھے کانٹوں کو ھٹا پھينک ديا جائے اسی وجہ سے خود پيغمبر اکرم 

(يعنی اپنی طرف سے جھاد کی شروعات کرنا)واجب تھا، “ جھاد ابتدائی”(ص) اور معصومين عليھم السالم کے زمانہ ميں 
کيں اسی بنياد پر جب پيغمبر اکرم (ص) مبعوث برسالت ھوئے ، بات يہ تاکہ لوگوں کی ھدايت کے موانع بر طرف کئے جاس

نھيں کہ آنحضرت (ص) روم اور ايران جيسے ملکوں کے داخلی امور ميں دخالت کر نے کا حق رکھتے ھيں يا نھيں؛ بلکہ 
لٰھذا اگر کوئی حقيقت يہ ھے کہ پيغمبر اکرم (ص) روئے زمين کے تمام انسانوں کی ھدايت کے لئے مبعوث ھوئے ھيں، 

يھاں تک کہ بادشاه ايران اور قيصر روم بھی پيغمبر اکرم (ص) کی دعوت اسالم کی مخالفت کريں تو اس صورت ميں 
پيغمبر اکرم (ص) کا وظيفہ بنتا ھے کہ وه ان سے جنگ کريں اسی وجہ سے آنحضرت (ع) نے (مختلف) ملکوں کے 

ت دی اور ان سے يہ چاھا کہ اپنے اپنے ملکوں کی عوام الناس کے لئےبادشاھوں کو خطوط لکھے اور ان کو اسالم کی دعو
  رسول خدا اور ان کے نمائندوں کے ذريعہ ھدايت کا راستہ ھموار کريں؛ ورنہ جنگ کے لئے تيار ھوجائيں۔ 

نے کوئی اور چونکہ جھاد ؛ اسالم کے مسلم اصول ميں سے ھے اور تمام شيعہ سنی فرقے اس سلسلہ مينمتفق ھيں اور کسی 
مخالفت نھيں کی ھے، (اور کفر وشرک کے سرداروں سے جھاد اس وجہ سے واجب تھا کہ وه اپنے تحت لوگوں کی ھدايت 
وارشاد اور پيغمبروں کی دعوت کی تبليغ مينمانع ھوتے تھے، اسی وجہ سے رسول خدا (ص) کا يہ وظيفہ تھا کہ ان لوگوں 

س کی ھدايت کے راستہ صاف کرنے کے لئے ان سے جنگ کريں) ان تمام کو ھدايت کے راستہ سے ھٹانے اور عوام النا
چيزوں کے پيش نظر يہ بات کيسے کھی جاسکتی ھے کہ اسالم مطلقاً جھاد اور جنگ کو الزم اور جائز نھيں جانتا ھے؟ کيا 

ی ھيں ان کو نظر انداز ھم ان آيات قرآن جو کفار ومشرکين اور منافقين نيز دشمنان اسالم سے جھاد کے بارے ميننازل ھوئ
  کرديں اور ان کو چھپاديں؟ 

قارئين کرام ! ھم (يہ بات علی االعالن) کھتے ھينکہ دشمنان خدا سے مقابلہ کرنا اسالمی اصول کے تحت ھے او ر اسالم 
ليکن  نے احکام جھاد کے سلسلہ ميں انسانی بھترين اصول کو مد نظر رکھا ھے، اور ان کی رعايت کرنے پر زور ديا ھے،
ساتھ ساتھ يہ بھی زور ديا ھے کہ جب دشمنان (اسالم) اور وه لوگ جو دانستہ طور پر حق و حقيقت کے خالف کھڑے 

  ھوجائے اور دين خدا سے مقابلہ کرنے لگے اور اپنے عھد و پيمان کو توڑ ڈاليں؛ تو ان سے جنگ کرو: 
  ) 6َعنُوا فِی ِدينُِکْم فَقَاتِلُوا ٔاَئِمَّةَ اْلُکْفِر ٕاِنَّھْم الَٔاَْيَماَن لَھْم لََعلَّھْم يَنتَھوَن ) (( َوٕاِْن نََکثُوا ٔاَْيَمانَھْم ِمْن بَْعِد َعھِدھْم َوطَ 

اگر يہ عھد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑديں اور دين ميں طعنہ زنی کريں، تو کفر کے سربراھوں سے ُکھل کو جھاد ” 
  “ يں ھے شايد اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آجائيں۔کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نھ

اسی طرح خداوند عالم سوره تحريم اور سوره توبہ ميں فرمان ديتا ھے کہ پيغمبر اور مسلمان؛ کفار ومنافقين سے جنگ کريں
  اور ان کے ساتھ غيظ و غضب اور شدت پسندی کا برتاؤ کرو: 

  ( 7َواْلُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيھْم َوَمأَْواھْم َجھنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصيُر ) ( ( يَأاَيُّھا النَّبِیُّ َجاھِد اْلُکفَّارَ 
“اے پيغمبر ! کفار اور منافقين سے جھاد کيجئے اور ان پر سختی کيجئے کہ ان کا انجام جھنم ھے جو بد ترين ٹھکانہ ھے۔” 

قرآنی آيات کفار سے مخصوص ھيں ، اس نے اس آيت پر غور  ( وه مذکوره مقالہ نگار جس نے لکھا تھا کہ جھاد سے متعلق
فکر نھيں کيا کہ اس آئہ مبارکہ ميں خداوندعالم نے کفار سے جھاد کے عالوه داخلی منافقوں سے بھی جھاد او رمقابلہ کا 

  حکم ديا ھے۔) 
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  اسی طرح سوره توبہ ميں ايک دوسری جگہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
  ) 8ُمتَّقِيَن ) (ِذيَن آَمنُوا قَاتِلُوا الَِّذيَن يَلُونَُکْم ِمْن اْلُکفَّاِر َوْليَِجُدوا فِيُکْم ِغْلظَةً َواْعلَُموا ٔاَنَّ هللاَ َمَع الْ ( يَأاَيُّھا الَّ 

اے ايمان النے والو ! اپنے آس پاس کفار سے جھاد کرو تاکہ وه تم ميں سختی اور طاقت کا احساس کريں اور ياد رکھو کہ ” 
   صرف پرھيز گار افراد کے ساتھ ھے۔ هللا

مذکوره آيت ميں مسلمانوں کو حکم ديا گيا ھے کہ وه کفار جو تمھارے نزديک زندگی گذار تے ھيں ؛ ان سے جنگ کرو اور 
ان سے غافل نہ ھو جانا اور اپنے غيظ وغضب کا مزه اپنے پڑوسی کفار کو چکھا دو تاکہ وه (مسلمانوں سے) ڈريں اور ان 

  الف کوئی خيانت اور سازش نہ کريں۔ کے خ
  اسی طرح خداوندعالم فرماتا ھے: 

ُکْم َوآخَ  ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرھبُوَن بِہ َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ وا لَھْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ قُواِريَن ِمْن ُدونِھْم الَتَْعلَُمونَھْم هللاُ يَْعلَُمھْم َوَما تُنفِ ( َؤاَِعدُّ
  ِمْن َشْیٍء فِی َسبِيِل هللاِ يَُوفَّ ٕاِلَْيُکْم 

  ) 9َؤاَْنتُْم الَتُْظلَُموَن ) (
اور تم سب ان کے مقابلہ کے لئے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو جس سے هللا کے دشمن، اپنے ” 

سب کو خوفزده کردو ، اور جو کچھ بھی راه خدا ميں  دشمن اور ان کے عالوه جن کو تم نھيں جانتے ھو اور هللا جانتا ھے
  “ خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نھيں کيا جائے گا۔

کے ھم معنی “ ارھاب”(وه حضرات جو عربی ادبيات (زبان) جانتے ھيں ؛ ھم ان کو اس بات کی تاکيد کرتے ھيں کہ وه لفظ 
کريں؛ اور اگر ھم عرض کرديں تو کل ھی اخباروں کی سرخی بن جائے گی کہ فالں صاحب  لفظ دوسری زبانوں ميں تالش

  "کے طرفدار ھيں۔) Terrorismeتو ٹروريزم "
بھر حال قرآن مجيد نے حکم ديا ھے کہ جن لوگوں سے منطق اور اصول کے ساتھ گفتگو نھيں کی جاسکتی اور انھوں نے 

بند کرديا ھے اور بغض و عناد اور دشمنی کی بنا پر اسالم اورمسلمانوں کے ساتھ  جرٔات او ردليری کے ساتھ راه ھدايت کو
جنگ کرتے ھيں، ان کے ساتھ تو تشدد اور غيظ وغضب سے مقابلہ کرنا چاھئے اور مسلمانوں کو چاھئے کہ ان کے درميان

کو نقصان پھونچانے کا تصور بھی  رعب و دھشت ايجاد کرديں تاکہ ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خيانت کرنے اور اسالم
تم اپنے دين پر ھم اپنے دين پر، آؤ مل جل کر ايک ساتھ اطمينان کی زندگی بسر ”پيدا نہ ھو ان سے يہ نھيں کھا جاسکتا کہ : 

  “ کريں۔

  ۔ اسالمی سزا کے احکام کی مخالفت 9
ے کفار و مشرکين کے سلسلہ ميں تشدد اور شدت بعض مقالہ نگاروں نے اپنے مقاالت ميں ھم پر يہ اعتراض کيا کہ اسالم ن

پسندی کے برتاؤ کا حکم ديا ھے ، اور ان کواپنا ھمشھری ماننے سے انکار کيا ھے، حاالنکہ يہ لوگ اس بات سے غافل ھيں
کہ اسالم نے بعض جرائم پر خود مسلمانونکے لئے سخت سے سخت سزا معين کی ھے، اور اپنے قوانين ميں ايسے لوگوں 

لئے کڑی سزا مقرر کی ھے مثال کے طور پر چوری کے مسئلہ ميں اسالم کا حکم ھے کہ چور کے ھاتہ کاٹ دئے کے 
جائيں يا زنا، عفت اور عزت کے دوسرے مسائل ميں مجرموں کے لئے حد اور سزا معين کی ھے مثالً زنا کرنے والے کو 

افی جرائم کے سلسلہ ميں سزائے موت بھی رکھی گئیسو تازيانے لگانے کی سزا معين کی گئی ھے، اور بعض عفت کے من
ھے در حقيقت اس طرح کے مجرموں کے لئے اسالمی سزا بھت سخت اور ناقابل برداشت ھيں ليکن اس چيز پر توجہ رکھی
جائے کہ اسالم نے بعض عفت کے منافی جرائم جيسے زنا؛کوثابت کرنے کے لئے سخت شرائط معين کئے ھيں جس کی بنا 

  ھی کم يہ جرم ثابت ھوپاتے ھيں تاکہ ان پر حد جاری ھوسکے۔ پر بھت 
بعض شرعی اور اسالمی حدود اور سزا کی بنا پر اسالم دشمن افراد کو اسالم کے خالف پروپيگنڈا کرنے کا ايک بھانہ مل 

م کی سزا ميں گيا ھے جس کی بنا پر يہ لوگ کھہ ديتے ھيں کہ اسالم ميں حقوق بشر کی رعايت نھيں کی جاتی، اور اسال
تشدد پائی جاتی ھے نيز انسانی شرافت کو نظر انداز کيا جاتا ھے جی ھاں! دشمن اور حقوق بشر کے جھوٹے مدعی کھتے 

ايک مسلمان چور کے ھاتھوں کو کاٹنا غير انسانی عمل اور تشدد آميز ھے اور انسانی شرافت کے مخالف ھے؛ ”ھيں: 
تو وه انسان پوری زندگی کے لئے اس مفيد عضو سے محروم ھوجاتا ھے  کيونکہ جس شخص کے ھاتہ کاٹے جاتے ھيں

  ۔ “ اور ھميشہ معاشره ميں ايک چور کے عنوان سے پھچانا جاتا ھے
جبکہ اس کے مقابلہ ميں بعض اسالم کا دعوٰی کرنے والوں نے اسالم کا دفاع کرتے ھوئے اس طرح کا نظريہ پيش کرتے 

گذشتہ زمانہ سے متعلق تھے اور ايک خاص زمانہ سے مخصوص تھے ، آج کل تو امنيتھيں: اسالم کے يہ سزا کے احکام 
کے تحفظ اور چوری سے روک تھام کے لئے نئے نئے طريقے موجود ھيں لٰھذا کسی چور کے ھاتہ کاٹنے کی ضرورت 
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ھر امريکہ ؛ جس نھيں ھے اگر امنيت کے تحفظ اور دوسرے جرائم سے روک تھام کے لئے بھتر طريقے موجود ھوں تو پ
ميں جرائم سے روک تھام کے لئے نئے نئے طريقے نافذ کئے جاتے ھيں، ليکن پھر بھی روزانہ ھزاروں جرائم ھوتے ھيں، 

  اور وھاں کے کالجوں ميں مسلح پوليس کا رھنا ضروری ھے۔ 
کو تشدد اور شدت پسندی کا  جولوگ جو نھايت بے شرمی کے ساتھ کھتے ھيں کہ يہ اسالمی سزائيں نا قابل قبول ھيں اور ان

عنوان ديتے ھوئے يہ کھتے ھيں کہ يہ سزائينچوده سو سال پھلے سے متعلق تھيں عصر حاضر ميں کوئی ان کو قبول نھيں 
کرسکتا، کيا وه لوگ يہ بھول گئے کہ جن لوگوں نے قصاص (بدال) کے قوانين کو غير انسانی کھہ کر اس کے خالف 

موقع پر حضرت امام خمينی (ره) نے ان کو مرتد قرار ديتے ھوئے فرمايا تھا کہ ان کا  مظاھرے شروع کردئے تھے، اس
  خون مباح اور ان کی بيوياں ان لوگوں پر حرام ھيں اور ان کا مال ان کے مسلمان ورثہ ميں تقسيم کر ديا جائے۔ 

آميز کا عنوان دے کر ان کو محکوم جی ھاں امريکن حقوق بشر کے طرفداروں نے اسالمی سزاؤں کو غير انسانی اور تشدد 
و مذموم قرار ديا ھے ليکن ھم ان سے يہ کھتے ھيں کہ اگر اسالمی سزائيں تشدد آميز ھيں، مان ليتے ھيں کہ بعض مواقع پر 
اسالمی حدود اور سزائيں تشدد آميز ھيں، ليکن ھم اسالمی قوانين کا دفاع کرنے والے ھيں اور اس کے خالف ھر طرح کی 

ا مقابلہ کرنے کے لئے دل و جان سے آماده ھيں، ھم يہ نھيں مانتے کہ احکام منسوخ ھوگئے ھيں، بلکہ ھمارا تو سازش ک
  عقيده يہ ھے کہ: 

ٍد َحَراٌم اِٰلی يَْوِم اْلقِيَاَمِة ” ٍد َحاٰلٌل اِٰلی يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوَحَراُم ُمَحمَّ   “ َحاٰلُل ُمَحمَّ
  زيں قيامت تک حالل اور آپ کی حرام کرده چيزيں قيامت تک حرام ھيں۔) ) آنحضرت (ص) کی حالل کرده چي

ھم نے انقالب اسی وجہ سے برپا کيا ھے کہ ھمارے معاشره ميں اسالمی احکام نافذ ھوں، ورنہ تو شاه پھلوی بھی کھتا تھا: 
  “! ورڈ ھيںجو کچھ ميں کھتا ھوں وه اسالم کے مطابق ھے،اور علماء غلطی پر ھيں، اور يہ لوگ بيک ”

ھمارے معاشره ميں قرآن مجيد کے اندر بيان شده اسالمی مسائل اور احکام کو نافذ ھونا چاھئيں يہ وھی اسالم ھے جس کی 
سرفرازی اور بلندی نيزاسالمی حکومت کے لئے ھم نے اپنے رشتہ داروں کی قربانی پيش کی ھے اور اب بھی جانفشانی 

کی پھچان مقام معظم رھبری (حضرت آيت هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای مد ظلہ کرنے کے لئے تيار ھيں ، اسی اسالم 
اسالم ناب وھی اسالم ھے جو قرآن اور سنت ميں بيان ھوا ھے ، جس کے احکام اور ” العالی)نے فرماتے ھوئے کھا ھے : 

سے استنباط (حاصل) کئے جاتے  قوانين مناسب اور اجتھادی طريقہ سے انھيں دو عظيم اٰلھی منبع و مرکز (قرآن و سنت)
ھيں اور جو لوگ اس اسالم کو نھيں مانتے، انھوں نے گويابنيادی طور پر اسالم کو قبول ھی نھيں کيا ھے، کيونکہ اسالم 

  “ (صرف ايک ھی ھے) دو نھيں ھيں۔

  ۔ تشدد ، اسالمی سزائی قوانين ميں محدود نھيں ھے 10
اسالم نے جن قوانين ميں تشدد کو جائز قرار دياھے وه جزائی اور سزائی ” يان کيا کہ ايک مقالہ نگار نے اپنے مقالہ مينيہ ب

قوانين ھيں اور ھم بھی اس بات کو مانتے ھيں کہ اسالم نے فتنہ گروں اور تباه کارو ں کے لئے جو سزائيں معين کی ھيں ان 
ھے اور ھم جس کو محکوم کرتے ھيں، وه  ميں کم و بيش تشدد پائی جاتی ھے ليکن جس تشدد کے بارے ميں ھماری بحث

اسالم کے سزائی قوانين سے متعلق نھيں ھے اور اصولی طور پر سزائی قوانين ھماری تشدد کی بحث سے متعلق نھيں 
  “ ھيں۔

اور يہ لکھا کہ ميں موضوع سے ھٹ کر گفتگو کرتا ھوں اور اسی بات کو کئی اخباروں نے سرخی بنايا کہ کيوں فالں 
ع سے ھٹ کر گفتگو کرتے ھيں! لٰھذا ھم عرض کرتے ھيں کہ ھمارا موضوع معاشره ميں ھونے والے صاحب موضو

ثقافتی کج روی ھے ، جيسا کہ اخباروں نے لکھا تھا کہ حضرت امام حسين عليہ السالم کا قتل ھونا ؛ آپ کے جد (رسول هللا 
  (ص)) کی جنگ بدر ميں تشدد کا عکس العمل تھا!! 

ر کی خدمت ميں عرض کرتے ھيں کہ اے قاضی اور حقوقدان آپ ھمارے بارے ميں لکھتے ھيں کہ فالں ھم اس مقالہ نگا
صاحب موضوع سے ھٹ کر گفتگو کرتے ھيں ، ليکن کيا آپ کو معلوم ھے کہ جو بات حضرت امام حسين عليہ السالم کی 

شدد کی نفی کی گئی ھے؟ ھم تو شھادت کے بارے ميں کھی گئی ھے اس ميں کس تشدد کی بات ھے اور کس طرح کی ت
معاشره ميں پيدا ھونے والی انھيں چيزوں کے بارے ميں گفتگو کرتے ھيں ھم تشدد، آزادی اور ميل جول جيسے الفاظ سے 

لٰھذا اسالم “ جنگ بدر ايک تشدد تھی”ناجائز فائده اٹھانے کے بارے ميں گفتگو کرتے ھيں، يھاں تک يہ بھی کھہ ديا گيا کہ 
  ن ھے! لٰھذا ھم اپنے موضوع سے خارج نھيں ھوئے ھيں۔ تشدد کادي

ھم اس طرح کے ناجائز فائده اٹھانے والی فکر کو رّد کرتے ھيں اور اسالم کو تشدد کا ”ھوسکتا ھے کوئی شخص يہ کھے: 
حکام بنائے ھمارا اس سے کھنا يہ ھے کہ حکومتی قوانين ، سزائی قوانين اور وه عدالت جس ميں سزائی ا“ دين نھيں مانتے۔
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جاتے ھيں ان تمام چيزوں سے صرف نظر کرتے ھوئے ؛کيا عوام الناس بھی تشدد کا برتاؤ کرسکتے ھيں، اور وارد ميدان 
ھوسکتے ھيں اور کيا حکومتی اداروں سے ھٹ کر خود عوام الناس تشدد سے کام لے سکتی ھے؟ ھم يہ سوال کرتے ھيں 

ئہ شمسی اور اس کے بعد کے 1357/ شھريور 17ھو يا نھيں؟ جن لوگوں کو کہ تم لوگ اسالمی انقالب کو تشدد سمجھتے 
حادثات ياد ھيں وه جانتے ھيں کہ ھمارے غيرت مند جوانوں اور بھارد قوم نے شاه پھلوی کے خالف کيا کيا اقدامات کئے تو 

ا نھيں؟ اور کيا اسالم اس طرح کيا شاه پھلوی کے خالف مظاھرے اور اقدامات تشدد تھا، يا نھيں؟ کيا يہ کام صحيح تھے ي
کے اقدامات پر راضی ھے يا نھيں؟ اگر اسالم نے اس طرح کے اقدامات کو جائز قرار نھيں ديا ھے تو آپ کا يہ انقالب غير 
قانونی ھے، کيونکہ (آپ کے نظريہ کے مطابق تو) اسالم ميں تشدد نھينپائی جاتی اور اسالم تشدد آميز اقدامات کو جائز ھی 

مانتا! اسی طرح وه مقدس کارنامے جو مرحوم نواب صفوی اور فدائيان اسالم نے شاه کی حکومت کے خالف کئے ،( نھيں 
جن کے مھم کارناموں کی بنا پر ان کا نام ھميشہ ھمارے ملک ميں زنده رھے گا، اور ھم ان کو عزت و احترام کی نگاه سے 

ھت سی سڑکوں کا نام انھيں حضرات کے ناموں پر ھے)تو کيا ان ديکھتے ھيں، اور آج کل تھران اور دوسرے شھروں کی ب
کے اعضاء ؛ يعنی شھيد محمد بخارايی اور ان کے “ ھيئت مٔوتلفہ اسالمی”کے يہ اقدامات صحيح تھے يا نھيں؟ اسی طرح 

  ساتھی جنھوں نے شاه پھلوی کے جالّد وزير اعظم کو واصل جھنم کيا۔ 
واقعاً اس طرح کے تشدد والے اقدامات نھيں کرنا چاھئے تھے ، بلکہ قانونی طور  ھوسکتا ھے کہ کوئی شخص يہ کھے کہ

پر صلح و صفائی کی ايک پارٹی بنانا چاھئے تھی جس کے ذريعہ شاه پھلوی کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھا جاتا اور 
و سنتے تويہ لوگ اس طرح کے غيظ ليکن کيا ان کی باتوں کو سنا جاتا اور وه حساب شده باتوں ک“ اس سے گفتگو کی جاتی

وغضب کے ساتھ قدم نہ اٹھاتے، جب انھوں نے ديکہ ليا کہ ان کی جائز باتيں اس طرح گفتگو کے ذريعہ نھيں سنی جاتی تب 
  جاکے انھوں نے اس طرح کے اقدامات شروع کئے۔ 

، ان کو چاھئے تھا کہ آرام و ممکن ھے وه قاضی صاحب فرمائيں: ھماری نظر ميں وه اقدامات محکوم او رمذموم ھيں 
سکون اور مکمل حوصلہ کے ساتھ برتاؤ کرتے، اور اپنی مشکالت کو حل کرنے نيز اپنے مطالبات کوپورا کرانے کے 

  سلسلہ ميں کوشش کرتے! 
  ھم ان کی خدمت ميں عرض کرتے ھيں کہ : 

ے بيت المال، عمومی اموال ، بينک، ئہ شمسی اور اس کے بعد بعض فسادی اور بد معاش لوگوں ن1378تير ماه  18جب 
ذاتی اور سرکاری گاڑيوں يھاں تک کہ مسجدوں ميں بھی آگ لگادی اور عورتوں کو بے آبرو کےا عورتوں کے سروں سے
چادر چھين ليں اور اسالم کے خالف نعره لگائے، تو کيا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ پيار ومحبت اور ھنسی خوشی سے اپنی 

ر ان کو خاموش کرديا ، يا يہ کام ھمارے ان بسيجيوں نے انجام ديا جو اپنے جان کو ھتھيلی پر رکہ کر آگے آغوش ميں بٹھاک
بڑھے اور تمام تر خطرات سے نپٹنے کے لئے ميدان عمل ميں وارد ھوئے اور ان کو کچل ديا،( بھت افسوس کے ساتھ يہ 

ھنچانا گيا اور اس کا شکريہ ادا نھيں کيا جاتا؛ جبکہ يہ عرض کرتے ھيں کہ ان مظلوم بسيجيوں کے حق کو آج تک نھيں پ
جوان انقالب اور اسالم کے دفاع کے لئے قربة الی هللا حاضر ھوئے تھے اور خدا ھی ان کو بھترين اجر و ثواب عنايت 

  کرے گا۔) 
و محکوم کرتے ھيں ، اورممکن ھے وه جناب کھيں: کہ ھم فتنہ وفساد پھيالنے والوں کے سلسلہ ميں بسيجيوں کے اقدامات ک

ان کو اس طرح کا اقدام نھيں کرنا چاھئے تھا، کيونکہ ان کو لوگوں کو بھی يہ حق تھا کہ وه اپنی بات کھيں اور اعتراض 
کريں وه بھی آزاد ھيں جيسا کہ امريکائيوں کا کھنا ھے: جن لوگوں نے قيام کيا اور مظاھرے کئے اور مساجد ميں آگ لگائی 

ه تھے لٰھذا ان لوگوں کو يہ کھنے کاحق تھا کہ ھم آزادی چاھتے ھيں، اور دين نھيں چاھتے! (جيسا کہ ايک يہ آزادی خوا
  صاحب اپنی تقرير مينکھتے ھيں کہ لوگوں کو خدا کے خالف مظاھرے کرنے کا بھی حق ھے۔ ( 

علی االعالن کھتے ھيں کہ ھميں  ليکن اگر وه يہ کھيں : جب ان لوگوں نے ديکہ ليا کہ اگر خوش رفتاری سے اپنی بات کو
دين و اسالم نھيں چاھئے تو حکومت ان کی بات کو نہ مانتی؛ اسی وجہ سے يہ لوگ مجبور ھوگئے کہ ذاتی اور سرکاری 

عمارتوں اور مساجد ميں آگ لگاديں اور اسالم کے خالف نعرے لگائيں، تاکہ وه کسی نتيجہ پر پھنچ پائيں؛ اوريہ لوگ ايسا 
  بجانب تھے، نہ کہ ان لوگوں کو کچلنے والے ۔  کرنے ميں حق

ھم اس کے جواب ميں صرف اتنا عرض کرتے ھيں: آخر کار تم لوگ بھی تشدد اور شدت پسند ی کو مانتے ھو کيونکہ اس 
حادثہ کے سلسلہ ميں دو باتوں ميں سے کسی ايک کو تو ضرور قبول کروگے، يا فتنہ فساد برپا کرنے والوں اور مساجد ميں

گ لگانے والوں کا اقدام صحيح تھا ؛ اس صورت ميں تم خود تشدد کی تائيد کر رھے ھو، چونکہ ان کا اقدام تشدد پر مبنی آ
تھا، يا تم يہ کھوکہ بسيجی، عوام الناس اور پوليس کا رويہ صحيح تھا؛ تو اس صورت ميں بھی تم نے تشدد کی تائيد کی ، 

  ار ديتے ھو؟ لٰھذا آپ بتائيں کہ کس تشدد کو جائز قر
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ھم اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو نھينمانتے بلکہ ھمارے لئے معيار بانی انقالب حضرت امام خمينی رحمة هللا عليہ کا 
  کالم ھے ھم انھيں کے تابع ھيں ھم نے حکومتی اور واليتی احکام انھيں سے سيکھے ھيں چنانچہ موصوف نے فرمايا: 

عوام الناس نے اس چيز کا مشاھده کيا کہ بعض تبليغات، مقاالت ، تقارير، کتابوں اور اگر ھمارے جوان اور حزب الٰلھی ” 
جرائد ميں اسالم اور حکومتی مصالح کے خالف قدم اٹھايا جارھا ھے، تو ان کا وظيفہ ھے کہ وه اس سلسلہ ميں متعلقہ 

ھائيں ليکن اگر متعلقہ اداروں نے کوتاھی اداروں کو رپورٹ ديں اور ان اداروں کی ذمہ داری ھے کہ اس سلسلہ ميں قدم اٹ
کی اور قانونی طريقہ سے اس طرح کے انحرافات اور فاسد تبليغات کا سد باب نہ کيا تو اس کے عالوه کوئی راستہ نھيں 

ھے کہ ھمارے ديندار جوان ميدان عمل ميں گود پڑيں اور ھر مسلمان پر واجب ھے کہ اس سلسلہ ميں اپنا قدم آگے 
  ) 10“(بڑھائے۔

نامی کتاب لکھی جس ميں قرآن کريم اور “ شيطانی آيات”تمام لوگ اس بات کے گواه ھيں کہ جس مرتد سلمان رشدی نے 
اور ھر مسلمان پر” پيغمبر اکرم (ص) کی توھين کی گئی، توحضرت امام خمينی (ره) نے اس کے قتل کا فتوٰی صادر کرديا،

اور يہ فتوٰی صرف امام “ و قتل کرسکتا ھے تو اس پر قتل کرنا واجب ھےواجب قرار ديديا کہ اگر کوئی سلمان رشدی ک
خمينی (ره) ھی کا نھيں تھا بلکہ تمام اسالمی فقھاء نے اسی طرح کا فتوٰی ديا اور تمام اسالمی ملکوں نے اس فتوٰی کی تائيد 

نھيں تھا؟ (کيوں نھيں) لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ کی اب سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ کيا امام خمينی (ره) کا يہ فتوٰی تشدد پر مبنی 
حضرت امام خمينی (ره) نے بھی اس شخص کے بارے ميں تشدد کا رويہ اختيار کيا جس نے ضروريات دين اور اسالمی 
مسلم اصول کی توھين کی اور اسالمی مقدسات کو حرمت کو پامال کرنا چاھا ، امام خمينی (ره) نے اس طرح کی تشدد کو 

  رار ديا بلکہ ضروری سمجھا اور ايسے شخص کو مرتد اور واجب القتل قرار ديا۔ جائز ق

  ۔ ھر موقع پر علمی شبھات اور اعتراضات کا جواب ديا جائے (اسالمی نظر يہ) 11
ليکن اگر کوئی شخص سازش يا کسی نقصان پھنچانے کا قصد نہ رکھتا ھو اور دين، ضروريات دين اوراحکام اسالم کے 

ں کوئی شبہ يا اعتراض اس کے ذھن ميں ھو تو وه اس کو بيان کرسکتا ھے، بھر پور ادب و احترام کے ساتھ اس بارے مي
کی باتوں کو سنا جائے گا اور منطق و استدالل کے ساتھ اس کو جواب ديا جائے گا، کيونکہ دين اسالم دين منطق ھے ، اس 

مانوں اور علماء اسالم سے جب بھی کسی نے کسی اعتراض کا جواب کی بنياد استدالل اور برھان پر قائم ھے، اور جب مسل
طلب کيا ھے تو انھوں صبر و بردباری اورکشاده دلی کے ساتھ بھترين دالئل پر مبنی عقلی اور شرعی جوابات پيش کئے 

يدان جنگ ھيں اور اسالم کی حقانيت کو ثابت کيا ھے اسی وجہ سے قرآن مجيد کا حکم ھے کہ اگر کوئی شخص اگرچہ م
ميں دشمن کا سپاھی کيوں نہ ھو؛ سفيد پرچم کو اٹھائے ھوئے اسالم کی حقانيت کے بارے ميں تحقيق وجستحو کرنے کے 
لئےمسلمانوں کے پاس آئے اور اپنے سواالت کا جواب تالش کرے، تواس وقت مسلمانوں کو چاھئے کی اس کو تحفظ ديں 

ن نہ پھنچائيں، آرام وسکون اور پيار محبت سے اس کی باتوں کو حفاظت کريں اور اس کو کسی طرح کا کوئی نقصا
سنيں،اور اسالم کی حقانيت اور بر حق ھونے کو دليل اور برھان کے ذريعہ ثابت کريں؛ اس کے بعد اس کو تمام تر حفاظت 

  کے ساتھ دشمن کے لشکر ميں واپس کرديں۔ 
  خداوندعالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے: 

َّ  ( َوٕاِنْ    ) 11ھْم قَْوٌم الَيَْعلَُموَن ) (ٔاََحٌد ِمْن اْلُمْشِرِکيَن اْستََجاَرَک فَٔاَِجْره َحتَّی يَْسَمَع َکاَلَم هللاِ ثُمَّ ٔاَْبلِْغہ َمأَْمنَہ َذلَِک بِٔاَن
آزاد کرکے اور اگر مشرکين ميں کوئی تم سے پناه مانگے تو اسے پناه دے دو تاکہ وه کتاب خدا سنے اس کے بعد اسے ” 

  “ جھاں اس کی پناه گاه ھو وھاں تک پھونچا دو اور يہ مراعات اس لئے ھے کہ يہ جاھل قوم حقائق سے آشنا نھيں ھے۔ 
قرآن کا حکم ھے کہ اگر کوئی شخص اسالم کی حقانيت کے بارے ميں سوال اور تحقيق کے لئے آتا ھے، ليکن تحقيق کے 

اظت کے ساتھ اس امن کی جگہ پھونچادو اور کسی کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ بعد بھی مسلمان نہ ھو تو اس کو مکمل حف
اس کو کسی طرح کا کوئی گزند پھونچائے؛ کيونکہ وه اپنے سواالت کا جواب لينے کے لئے آيا تھا لٰھذا اس کی حفاظت 

  ضروری ھے، اس کے سواالت کا جواب ديديا گيا ھے۔ 
نيا کے کس گوشہ اور کس مذھب ميں اسالم کی طرح اس بلندترين برتاؤ پر زور قارئين کرام! اب ھم سوال کرتے ھيں کہ د

  ديا گيا ھے؟ 
ليکن اگر کوئی شخص عناد و دشمنی اور سازش کے تحت ، نظام اسالم کو نقصان پھنچانے کے لئے کوئی شبہ يا اعتراض 

اد کرنا چاھتا ھے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا کرتا ھے اور مسلمانوں کے عقائد، اصول اور اسالمی اقدار ميں شک و ترديد ايج
ضروری ھے ، اور اس شخص کا مسئلہ اس مسئلہ سے الگ ھے جو اپنے سواالت کا جواب چاھتاھو اور اس کے دل ميں 
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  اسالم کو نقصان پھنچانے کا کوئی اراده نھيں ھو۔ 

  ۔ دشمن کی سازشوں سے مقابلہ کی ضرورت 12
ھميں ثقافتی امور ميں وسيع پيمانے پراسالمی اصول اور عقائد کے خالف سازشيں کرنے والوں کے مقابلہ ميں خاموش نھيں 
رھنا چاھئے ، اوراسيی طرح ان لوگوں کے سامنے جو اندرون ملک زر خريد قلم کے ذريعہ اسالم کو نقصان پھنچانے کے 

ے واقعاً ان لوگوں نے سازش کا پروگرام بنا رکھا ھے جبکہ بعض لوگ درپے ھيں؛ خاموش بيٹھے تماشا نھيں ديکھنا چاھئ
اس کو ثقافتی رّد وبدل کا عنوان ديتے ھيں،اور اخباروں ميں لکھتے ھيں کہ کسی طرح کی کوئی سازش نھيں ھے ، اور 

  رده اٹھاديا ۔ سازشوں کے دعوٰی کو خيال خام قرار ديتے ھيں ، ليکن کچھ مدت پھلے ھوئے حادثہ نے ان سازشوں سے پ
وه سب اسالمی نظام کے خالف مظاھرے اور عمومی اور سرکاری اموال پر حملہ اور فتنہ وفساد؛ يہ سب اسی بات کی 

عکاسی کرتے ھيں کہ واقعاً اسالمی نظام کے خالف ايک بھت بڑی سازش تھی، جيسا کہ مقام معظم رھبری (حضرت آيت 
عالی)نے بھی بيان فرمايا کہ اسالم دشمن طاقتوں کی طرف سے اسالمی نظام کے هللا العظمٰی سيد علی خامنہ ای مد ظلہ ال

خالف سازش تھی اور اسی حقيقت کے پيش نظر جب فتنہ گروں کو اپنے جگہ بٹھاديا گيا اور فتنہ کی لگائی ھوئی اس آگ کو
دنيا ميں شور ھونے لگا يھاں تک  فدا کار بسيجيوننے بجھاديا تو اس وقت ان کی حمايت اور اسالمی نظام کی محکوميت ميں

کہ خود امريکہ کے ممبر آف پارليمنٹ نے يہ نعره لگايا کہ اسالمی جمھوری ايران کو محکوم ھونا چاھئے اور اس کے 
خالف قوانين بنائيں جائيں؛ کيونکہ اسالمی حکومت نے بيرونی زر خريد نوکروں کو فتنہ وفساد پھيالنے کی اجازت نھيں 

  دی!! 
ميں ھر روز ھڑتال ، مظاھرے اور توڑ پھوڑ ھوتی رھتی ھے اور بھت سے لوگ قتل اور زخمی ھوتے رھتے ھيں  دنيا بھر

ھم ھر روز يہ ديکھتے ھيں کہ صھيونيزم بے گناه فلسطينی مسلمانوں کا خون بھاتے ھيں جو صرف اپنے پامال شده حقوق کا
ں کے ذريعہ سينکڑوں لوگوں کا قتل ھوتا ھے ليکن کوئی مطالبہ کر رھے ھيں، يھاں تک کہ امريکہ سے وابستہ حکومتو

کچھ نھيں کھتا ، کھيں سے يہ آواز نھيں اٹھتی کہ يہ حقوق بشر کی پامالی ھے، يا ان لوگوں کا کچلنا آزادی کے خالف ھے 
بھی بلکہ اس حکومت کی حمايت کی جاتی ھے اور کھتے ھيں کہ يہ قانونی حکومت کے خالف قيام تھا اور حکومت کو 

اپنے دفاع کا حق ھے ليکن جب ايران کی کسی يونيورسٹی ميں مشکوک طريقہ سے کسی کا قتل ھوجاتا ھے جس کا قاتل 
بھی ابھی تک پتہ نہ چل سکا (اگر چہ يہ بھی دشمن کے زر خريد نوکروں اور فساد پھيالنے والوں کا کام ھے) يا کسی 

ب فتنہ وفساد پھيالنے والوں کے ذريعہ مساجد ميں آگ لگائی شخص کی کسی حادثہ ميں موت ھوجاتی ھے ، اسی طرح ج
جاتی ھے، ناموس پر حملہ کيا جاتا ھے ، اور بسيجی ان کا مقابلہ کرتے ھيں ؛ تو اس وقت مغربی ممالک خصوصاً امريکہ 

زادی ميں ھمارے ملک کے خالف ھنگامہ ھوتا ھے، اور ھماری حکومت کو محکوم کيا جاتا ھے، اور ھمارے ملک کو آ
اور ڈيموکريسی کا مخالف قرار ديا جاتا ھے دعوٰی يہ کيا جاتا ھے کہ مظاھره کرنے والے اپنے حقوق اور آزادی کے 

خواھاں تھے، ليکن ايرانی حکومت نے ان کو کچل ديا ، جس کے نتيجے ميں ايرانی حکومت کو محکوم کرنے کے عالوه 
  لہ کے لئے قوانين بنائے جائيں! کوشش يہ ھوتی ھے کہ اسالمی جمھوری ايران سے مقاب

  ۔ دشمنان اسالم سے مقابلہ اور اعالن برائت ضروری ھے (قرآن کريم) 13
قارئين کرام ! نتيجہ يہ ھوا کہ جس خدا کی پھچان قرآن کريم نے فرمائی ھے وه خدا صاحب رحمت بھی ھے اور صاحب 

ر اس کے غضب سے آگے آگے رھتی ھے ، اورغضب بھی، اگرچہ اس کی رحمت اس کے غضب سے کھيں زياده ھے، او
يہ کہ خدا کی رحمت اس کے غضب کی نفی نھيں کرتی، جيسا کہ خداوندعالم نے گناھوں پر اصرار کرنے والی بعض گذشتہ

  اقوام پر اپنا غيظ وغضب کا مظاھر ه کيا، اور ان پر اپنا عذاب نازل کيا ھے۔ 
داوت رکھنے والوں کے لئے سخت سے سخت قوانين مرتب کئے ھيں اوردوسرے يہ کہ اسالم نے ؛ اپنے سے دشمنی اور ع

  مسلمانوں کو حکم ديا ھے کہ اسالم دشمن افراد سے واضح طور پر برائت اور نفرت کا اعالن کريں۔ 
اس سلسلہ ميں آپ حضرات سوره ممتحنہ کی تالوت کريں جس ميں کفار اور مشرکين سے مسلمانوں کے طور طريقہ کو 

گيا ھے اور جو لوگ دشمنان خدا سے دوستی کا نقشہ پيش کرتے ھيں ان کی سخت مذمت کی گئی ھے ، نيز بيان کيا 
خداوندعالم دشمنان اسالم سے مخفی طور پر دوستی کرنے سے ڈراتا ھے۔ اس سوره مبارکہ ميں خداوندعالم مسلمانوں کو 

کريں اور دشمنان خدا کے مقابلہ ميں ان کے رويہ  حکم ديتاھے کہ ابراھيم عليہ السالم اور ان کے اصحاب سے پند حاصل
کو اپنے لئے نمونہ عمل قرار ديں، نہ يہ کہ جو لوگ اسالم اور مسلمين کی نابودی کے لئے ظاھری اور مخفی طريقہ سے 

  فعاليت کرتے ھيں؛ ان کے سامنے بيٹھے مسکراتے رھيں! 
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  چنانچہ ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
ِة َوقَْد َکفَُروا بَِما َجائَُکمْ  ( يَأاَيُّھا الَِّذينَ  ُکْم ٔاَْولِيَاَء تُْلقُوَن ٕاِلَْيھْم بِاْلَمَودَّ ی َوَعُدوَّ ُسوَل َوٕاِيَّاُکْم ٔاَْن آَمنُوا الَتَتَِّخُذوا َعُدوِّ  ِمَن اْلَحقِّ يُْخِرُجوَن الرَّ

ِ َربُِّکْم ٕاِْن ُکنتُْم َخَرْجتُْم ِجھاًدا فِی َسبِ  ِة َؤاَنَا ٔاَْعلَُم بَِما ٔاَْخفَْيتُْم َوَما ٔاَْعلَْنتُْم تُْؤِمنُوا بِا وَن ٕاِلَْيھْم بِاْلَمَودَّ َوَمْن يَْفَعْلہ يلِی َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِی تُِسرُّ
بِيل ) (   ) 12ِمْنُکْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّ

م ان کی طرف دوستی کی پيش کش کرو جب کہ ايمان والوں خبر دار ! ميرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بنانا کہ ت” 
انھوں نے اس حق کا انکار کرديا ھے جو تمھارے پاس آچکا ھے اور وه رسول کو او رتم کو صرف اس بات پر نکال رھے 
ھيں کہ تم اپنے پروردگار (اللھ) پر ايمان رکھتے ھو، اگر واقعاً ھماری راه ميں جھاد اور ھماری مرضی کی تالش ميں گھر 

کلے ھو تو ان سے خفيہ دوستی کس طرح کر رھے ھو؟ جب کہ ميں تمھارے ظاھر و باطن سب کو جانتا ھوں، اور سے ن
  “ جو بھی تم ميں سے ايسا اقدام کرے گا وه يقينا سيدھے راستہ سے بھک گيا ھے۔

ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اللِھَکفَْرنَا بُِکْم َوبََدا بَْينَنَا ( قَْد َکانَْت لَُکْم ٔاُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِی ٕاِْبَراھيَم َوالَِّذيَن َمَعہ ٕاِْذ قَالُو ا لِقَْوِمھْم ٕاِنَّا بَُرآُء ِمْنُکْم َوِممَّ
ِ َوْحَده)(   ) 13َوبَْينَُکْم اْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاُء ٔاَبًَدا َحتَّی تُْؤِمنُوا بِا

ر ان کے ساتھی ھے جب انھوں نے اپنے قوم سے کھہ ديا کہ ھم تمھارے لئے بھترين نمونٔھ عمل ابراھيم (عليہ السالم) او” 
تم سے اور تمھارے معبودوں سے بےزار ھيں ھم نے تمھارا انکار کرديا ھے اور ھمارے تمھارے درميان بغض اور عداوت

  “ بالکل واضح ھے يھاں تک کہ تم خدائے وحده الشريک پر ايمان لے آؤ 
امريکہ مرده ”کے نعروں کو چھوڑئيے، جی نھيں، “ امريکہ مرده باد”يں کيجئے اور ھم سے کھا جاتا ھے کہ زندگی کی بات

کے نعرے پورے زور وشور سے لگائے جائيں گے ، اور حضرت ابراھيم عليہ السالم کی طرح ان سے يہ بات واضح “ باد
ہ جھکائيں اور دوسروں طور پر کھہ دی جائے کہ جب تک حق کے سامنے سر تسليم نہ کروگے، خدا کے سامنے اپنا سر ن

پر اپنی حکومت جتانا نھيں چھوڑتے اور استکبارکی حالت سے اپنے کو نھيں نکالتے اور اپنے اپنائے ھوئے راستہ کو نھيں 
بدلتے،دنيا بھر کے لوگوں کے منافع کو پامال کرنا نھينچھوڑتے اور آزاد ملتونپر ستم کرنا ترک نھيں کرتے، ھم تمھارے 

  دشمن ھيں۔ 
ہ ان لوگوں نے ھمارے اور دوسرے اسالمی ملکوں کے منافع کو غارت کيا اور بھت زياده نقصانات پھنچائے، ھماریحاالنک

عزت و آبرو کو پامال کيااور ھمارے بھت سے رشتہ داروں کا خون بھايا، ھم بھال کس طرح ان سے دوستی اور محبت کا 
مارے لئے کافی نھيں ھے کہ ھم يہ سمجھ ليں کہ ان کے اندر مفاد مظاھره کريں؟ کيا دنيا بھر ميں سيکڑوں بار کا تجربہ ھ

  پرستی اور استکبار کے عالوه کچھ نھيں ھے، ھم پھر ان کے مکر وفريب کے جال ميں پھنس جائيں؟! 
قارئين کرام! قرآن مجيد نے ھميں يہ حکم ديا ھے کہ خدا ورسول اور اسالم کے دشمنونکے سامنے واضح طور پر برائت 

شمنی کا اظھار کريں اور اگر ھم اسی اسالم اور قرآن کے ماننے والے ھيں جو کروڑوں کی تعداد ميں ھر مسلمان کے اور د
پاس موجود ھے اور دشمنان خدا سے برائت پر زور ديتا ھے، اور يہ برائت اور دشمنی کا اعالن صرف جزائی (سزائی) 

ر يہ کس طرح کھا جاسکتا ھے کہ سب کے سامنے بيٹھے قوانين کے تحت نھيں ھے بلکہ اس سے بھی آگے ھے؛ تو پھ
  مسکراتے رھيں اور سب کے ساتھ مھربان رھيں؟ 

  
  حوالے
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 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  اڑتيسواں جلسہ

   اسالمی قوانين کے ساتھ مغربی نظريات کا ٹکراؤ

  ۔ تحريک مشروطيت اور مغربی کلچر کا رواج ١
کی بحث کے دوران بعض ان مشکالت کی طرف اشاره کيا جو مغربی ثقافت “ اسالمی سياسی نظريات”ھم نے قارئين کرام! 

کے نفوذ کی وجہ سے ھمارے ملک ميں پيدا ھوگئی ھيں، اور ھم نے ان اسباب کی طرف بھی اشاره کيا جن کی وجہ سے يہ 
ر آئنده انقالب کے وارث ان مشکالت ميں گرفتار نہ مشکالت پيدا ھوئی ھيں تاکہ ھمارے برادران خصوصاً جواناِن عزيز او

  ھوں منجملہ ان مشکالت کے جس کو گذشتہ بحث ميں بيان کيا آزادی اور ڈيموکريسی کی بحث تھی۔ 
کے آغاز سے اس وقت تک ھمارے رابطہ مغربی کلچر سے زياده ھوتا گيا ھے، فرامانسون ) ١“(تحريک مشروطيت”
"Francmaconne" (پرست (مغربی کلچر سے متاثر افراد) نے مغربی ممالک ميں رائج مختلف کلچر کو اور مغرب ) ٢

اپناتے ھوئے ان کو اسالمی معاشره ميں رائج کرنا شروع کرديا اگرچہ مختلف وجوھات کی بنا پر بعض چيزوں (جيسے 
را معاشره پريشان ھوچکا آزادی اور ڈيموکريسی) کے رائج ھونے کا راستہ فراھم تھا، کيونکہ شاه کے ظلم وستم سے ھما

تھا، لٰھذا آزادی کی آواز پر فوراً لبيک کھا اور جب بھی کسی نے آزادی کا نعره لگايا اس کا بھت زياده استقبال ھوا، جس کا 
نتيجہ يہ ھوا کہ اس طرح کے نعرے سب کی زبان پر آنے لگے، اور آزادی اور آزادی خواھی کے بھت زياده طرفدار بن 

می اقدار کے مخالف ان قيد و بند اور ظلم و ستم سے عوام الناس آزادی چاھتے تھے ليکن مغربی تمدن سے گئے البتہ اسال
متاثر حضرات نے آزدای کا دوسرا رخ پيش کيا يعنی اسالم سے آزادی در حقيقت وه اس نعرے کے ذريعہ عوام الناس کو 

  می اقدار کی پابندی نہ کرپائيں۔ اسالم سے دور کرنا چاھتے تھے تاکہ وه اسالمی قوانين اور اسال
اسی طرح وه عوام الناس جو خان، راجہ اور فئوڈل( اشرافی حکومت، يا جاگير داری )کی ظالم حکومت سے پريشان تھے، 

لٰھذا ان کو ڈيموکريسی کا نعره اچھا لگا اور ڈيموکريسی حکومت بنانے کی کوشش کرنے لگے، نہ يہ کہ اس طرح کے ظالم 
ان کی سر نوشت اور زندگی کے بارے ميں منصوبہ بندی بنائيں اسی وجہ سے يہ نظريہ عوام الناس ميں قابل و جابر افراد 

قبول تھا ليکن جن لوگوں نے اس معنی کو عام طور پر رواج ديا اور اس مغربی تحفہ کی عبادت وپرستش کرتے ھوئے 
ی کے اس نعره سے اسالمی اقدار کو باالئے طاق دوسروں کو بھی اس کی پرستش کی دعوت دی، تو ان کا مقصد ڈيموکريس

رکہ دينا تھااور دين کو معاشره کی سياسی زندگی سے ھٹانا تھا، نيز عوام الناس کے نظريات اور ان کی مرضی کو اسالمی 
ے وه اور مذھبی اقدار کی جگہ قرار دينا ان کا مقصد تھا ليکن جو لوگ مغرب پرستوں کے ان ناجائز اھداف سے واقف نہ تھ
اس طرح کے مطلق شعار کو قبول کرليتے تھے؛ ليکن جو لوگ دور انديش اور ھوشيار تھے انھوں نے اس کے خالف 

عکس العمل دکھايا، اور عوام الناس پر اس حقيقت کو واضح کرنے اور دشمن کی سازش کو برمال کرنے کے لئے انھوں نے
کے ساتھ يہ اعالن کرديا کيا کہ وه مطلق آزادی اور ڈيموکريسی جو اپنی جان تک کی بازی لگادی، اور اپنے تمام تر وجود 

  اسالم اور اسالمی قوانين کے مخالف ھو؛ وه اسالمی لحاظ سے قابل قبول نھيں ھے۔ 
شھيد بزرگوار شيخ فضل هللا نوری رحمة هللا عليہ کا جرم يہ تھا کہ انھوں نے ڈيموکريسی اور مشروطٔھ غربی کی مخالفت 

“مشروطہ مشروعہ”کے مقابلہ ميں “ مشروطٔھ مطلقھ”المی اور اٰلھی اقدار کے مخالف تھی، اور موصوف نے کی جو کہ اس
پيش کی چنانچہ موصوف فرماتے تھے: ھم مشروطٔھ کو مطلق طور پر قبول نھيں کرتے، بلکہ ھم اس مشروطہ کو قبول ) ١(

ے لوگ مشروطہ مطلقہ کا نعره لگاتے تھے، کيونکہ ان کريں گے جو اسالم اور قوانين اسالمی کے موافق ھو ، ليکن دوسر
کی نظر ميں اس کا موافق شريعت ھونا يا نہ ھونا کوئی اھميت نھيں رکھتا تھا؛ لٰھذا اپنے ناپاک اھداف کے تحت اس عالی قدر

ديا اور ان کو عالم روحانی کو ظلم و استبداد کی طرف داری اور مشروطہ مطلقہ کی مخالفت کے جرم ميں پھانسی پر لٹکا 
کے درميان اور دوسری طرف دگر انديشان اور “اسالم خواھان”اور “ اصول گرايان”شھيد کرديا اگرچہ ايک طرف سے 

  مغرب پرستوں ميں يہ جنگ و جدال اور کشمش ابھی تک جاری و ساری ھے۔ 

  ۔ اسالم ميں مطلوب اور مقصود آزادی کے نقشہ پر بعض مٔولفين کی نا رضا مندی ٢
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رئين کرام ! ھم نے گذشتہ سال آزادی اور ڈيموکريسی کے سلسلہ ميں بحث وگفتگو کی جس ميں ھم نے بيان کيا کہ ھمارے قا
معاشره ميں مطلق آزادی قابل قبول نھيں ھے، اور جيسا کہ اسالمی تمدن اور بنيادی قوانين ميں مشروط آزادی مقبول ھے 

يادی قوانين کے اصول، قوانين موضوعہ، پارليمنٹ کے بنائے ھوئے قوانين،يا کی بنا پر : بن ۴بنيادی قوانين کی اصل نمبر 
دوسرے اداروں کے ذريعہ بنائے جانے والے قوانين اس وقت معتبر ھيں جب وه دليل شرعی کے عموم اور اطالق سے کسی

ات و روايات کے عموم اور طرح کی کوئی مخالفت اور مغايرت نہ رکھتے ھوں لٰھذا اگر بنيادی قوانين کی ايک اصل بھی آي
اطالق سے مخالفت رکھتے ھوں تو وه غير معتبر ھے! ھماری ملت نے اسی بنيادی قوانين کو ووٹ ديا ھے جو اس قدر 

اسالمی مضبوط پشت پناھی رکھتا ھے لٰھذا اسالم کے احياء اور زندگی کے لئے انقالب برپا کرنے والے ھماری ملتبنيادی 
اور اسالمی منزلت کے تحفظ کے طلب گار ھيں، تو پھر وه غير اسالمی تمدن کو کيسے قبول  قوانين ميں اسالمی احکام

  کرسکتی ھے؛ لٰھذا ھماری ملت کے نزديک (جو اسالمی 
 ………………………  

  ()يعنی وه مشروطيت جس ميں شرعی قوانين کے تحت کام کيا جائے (مترجم)

  
  ور اقدار کے تحت ھو۔ نظريہ ھے)؛وه آزادی قابل قبول ھے جو اسالمی احکام ا

ليکن ھماری اس بحث کے بعد بھت سے اخبار وں کے مالکان نے ھماری مخالفت شروع کردی، اور بھت سے مقاالت 
ھماری مخالفت ميں چھپنے لگے، اور ھم کو آزادی اور ڈيموکريسی کا مخالف اور ظلم وستم کا طرف دار بتايا جانے لگا، 

ی کھہ ڈاال کہ فالں صاحب تو ايران کو پيچھے کی طرف لے جارھے ھيں! اور آخر يھاں تک کہ بعض لوگوں نے تو يہ بھ
کار ايک مسلمان اور انصاف پسند مقالہ نگار نے ھماری باتوں کا اعتراف کيا اور کھا: ھمارا معاشره اس آزادی کا دفاع 

ی عھده داران نے بھی بارھا اسی کرسکتا ھے جو اسالمی احکام اور قوانين شريعت کے دائره ميں ھو؛ جبکہ ھمارے حکومت
  مطلب کی طرف اشاره کيا ھے اور کرتے رھتے ھيں۔ 

  ۔ مفسد فی االرض کے بارے ميں اسالمی حکم ٣
ھم نے گذشتہ بحث ميں بھی اس بات کی طرف اشاره کيا کہ عدليہ کو طاقتور ھونا ضروری ھے تاکہ خالف ورزی کرنے 

جاسکے، اور مجرموں کو سزا مل سکے، اور اس کام کے لئے پوليس اور قدرت  والوں کو ان کی سزائے اعمال تک پھنچايا
کا استعمال کرنا ضروری ھے اور اگر اس طرح کی طاقت اسالمی حکومت ميں نہ ھو تو پھر وه معاشره ميں اسالمی قوانين 

سوائے  کو نافذ کرنے کی ضامن نھيں ھوسکتی اس چيز کو دنيا بھر کی حکومتوں ميں قبول کيا جاتا ھے
" ( فساد طلب ) اور حکومت کا انکار کرنے والوں کے، اور سبھی افراد حکومتوں کے لئے Anarchistes“"آنارشيسٹوں”

طاقت اور پوليس کو الزمی اور ضروری جانتے ھيں لٰھذا اسالمی حکومت کے لئے امن وامان قائم کرنے، معاشره ميں نظم 
يز اسالم کے سزائی قوانين کو نافذ کرنے کے لئے قدرت اور طاقت کا استعمالوضبط برقرار رکھنے،اٰلھی احکام اور حدود ن

ضروری ھے اسی طرح اگر کچھ لوگ اسالمی نظام کے خالف مظاھره کرنے لگيں اور معاشره ميں بد امنی پھيالنے لگيں 
  جگہ بٹھادے۔ تو اس وقت اسالمی حکومت کی ذمہ داری ھے کہ وه اپنی قدرت اور پوليس کے ذريعہ ان کو اپنی 

قارئين کرام ! ھم نے عرض کيا کہ بغير کسی حد اور قيد کے مطلق آزادی کو ايک ناقابل انکار ارزش اور اقدار کے عنوان 
سے بيان کرنے والے اور اس کے مقابلہ ميں تشدد اور شدت پسندی کو مطلق طور پر ضدِّ اقدار قلمبند کرنے والے افراد 

اسالمی کے مقابلہ ميں قيام کرنے والوناور تشدد اور شدت پسندوں کے مقابلہ ميں ؛ تشدد اور يھاں تک کہ نظام”کھتے ھيں : 
  “ شدت پسندی کا مظاھره نھيں کرنا چاھئے، بلکہ پيار و محبت اور اٰلھی و اسالمی رحمت کے ساتھ برتاؤ کيا جانا چاھئے۔

ور خالف ورزی کرنے والوں کے مقابلہ ميں سخت بے شک ان لوگوں کا يہ نظريہ صحيح نھيں ھے، کيونکہ اگر مجرموں ا
رويہ نہ اپنايا جائے اور ضروری مواقع پر تشدد اور پوليس کا سھارا نہ ليا جائے تو اس طرح کے فتنہ وفساد دوباره بھی 

ہ ھوسکتا ھے يھاں تک کہ ممکن ھے اس طرح کے برتاؤ سے دوسرے بھی ناجائز فائده اٹھائيں، کيونکہ اگر اس طرح کا فتن
وفساد بپا کرنے والوں، مساجد ميں آگ لگانے والوں، عورتوں کے سروں سے چادر چھينے والوں اور مختلف مقامات پر آگ

لگانے والوں نيزدھشت گردی پھالنے والوں کے مقابلہ ميں اگر بيٹھے مسکراتے رھيں اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے 
ے ايک سبز چراغ ھوگا اور وه يہ سوچ سکتے ھيں کہ اس طرح کا کام رھيں تو گويا يہ فتنہ وفساد پھالنے والوں کے لئ

دوباره بھی کيا جاسکتا ھے!! لٰھذا يہ نظريہ بالکل نا درست اور اسالم کے مخالف ھے کيونکہ اسالم کا حکم يہ ھے کہ 
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  محارب (لڑائی جھگڑا کرنے واال) اور مفسدفی االرض کے لئے سخت سے سخت سزائيں دی جائيں۔ 
ر پر حکومتی قوانين کی خالف ورزی کرنا اور تشدد کا استعمال کرنا دو طريقہ پر ھوسکتا ھے: کبھی تو انفرادی عام طو

طور پر ھوتا ھے اور کبھی اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر اس طرح سے کہ ايک گروه منصوبہ بندی کے ساتھ حکومت
(بغاوت کرنے واال) کھا جاتا ھے “ اھل بَغی”اور “ بُغاة”و کے خالف مسلحانہ حملہ کرتا ھے اسالمی فقہ ميں اس گروه ک

اسالمی جھاد کی ايک قسم اسی طرح کے لوگوں سے جھاد کرنا ھے اگر کچھ لوگ کسی گروه کے تحت اسالمی حکومت 
کے خالف مسلحانہ قيام کريں توان سے جنگ کرنا ضروری ھے، يھاں تک کہ اسالمی حکومت کے سامنے تسليم ھوجائيں 

ان سے کسی طرح کی کوئی سازش نھينکرنا چاھئے ليکن کبھی حکومت کے خالف اس طرح کا قيام کسی خاص گروه اور 
کے تحت نھيں ھوتا بلکہ ايک يا دو آدمی مسلحانہ حملوں کے ذريعہ معاشره ميں بد امنی پھيالتے ھيں اور عوام الناس کی 

“ محارب”پھيالتے ھيں شريعت اسالم ميں ايسے افراد کو جان ومال او رناموس پر حملہ ور ھوتے ھيں اور دھشت گردی 
کھا گيا ھے ايسے افراد کے مقابلہ ميں لشکر کشی کی ضرورت نھيں ھوتی، بلکہ ان لوگوں کو اسالمی عدالت کے حوالہ کيا 

  جاتا ھے تاکہ قاضی شرع ان کے بارے ميں فيصلہ کرے۔ 
ميں چار احکام ميں سے کوئی ايک حکم لگا سکتا ھے، اور وه اور قاضی شرع بھی محارب اور مفسد فی االرض کے سلسلہ

  چار حکم درج ذيل ھيں: 
  
  ۔ پھانسی دينا۔ ١
  ۔ تلوار يا بندوق کے ذريعہ موت کے گھاٹ اتار دينا۔ ٢
  ۔ مختلف سمت سے ھاتہ پير کاٹ دينا ،(يعنی داھنا ھاتہ اور باياں پير ،يا باياں ھاتہ اور داھنا پير)۔ ٣
  ک سے نکال دينا۔ ۔ اسالمی مل۴

  چنانچہ اس سلسلہ ميں قرآن مجيد ميں ارشاد ھوتا ھے: 
أَْو يُنفَْوالَّبُوا ٔاَْو تُقَطََّع ٔاَْيِديھْم َؤاَْرُجلُھْم ِمْن ِخالٍَف ( ٕاِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاَ َوَرُسولَہ َويَْسَعْوَن فِی ااْلَْٔرِض فََساًدا ٔاَْن يُقَتَّلُوا ٔاَْو يُصَ 

نيَا َولَھْم فِی اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم (    )٣ِمْن ااْلَْٔرِض َذلَِک لَھْم ِخْزٌی فِی الدُّ
بس خدا و رسول سے جنگ کرنے والے اور زمين ميں فساد کرنے والوں کی سزا يھی ھے کہ انھيں قتل کرديا جائے يا ”

سمت سے قطع کردئے جائيں يا انھيں ارض وطن سے نکال باھر کيا  سولی پر چڑھا ديا جائے يا ان کے ھاتہ پير مختلف
  “ جائے، يہ ان کے لئے دنيا ميں رسوائی ھے اور ان کے لئے آخرت ميں عذاب عظيم ھے۔ 

لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ جو لوگ اسالمی حکومت اور نظام اسالم کے خالف فتنہ وفساد برپا کريں وه محارب اور مفسد فی 
ان کو اسالم کے مطابق سزا دی جائے، کسی بھی صورت ميں اسالمی سزا اٹھائی نھيں گئی ھيں اسالمی  االرض ھيں اور

تمدن کے مخالف افراد کھا کرتے ھيں کہ اسالمی سزائيں اور اسالم کے احکام تشدد آميز ھيں اور عام طور پر کسی بھی 
کيا کہ جس طرح مطلق آزادی صحيح نھيں ھے اسی طرح کی تشدد مذموم ھے اور جيسا کہ ھم نے تشدد کی بحث ميں بيان 

طرح مطلق تشدد بھی محکوم اور مذموم نھيں ھے بلکہ بعض موقع پر تشدد اور غيظ وغضب کا مظاھره کرنا جائز اور الزم 
ھے، اور جو لوگ تشدد اور غيظ وغضب کے ساتھ آگے بڑھتے ھيں ان کے ساتھ ميں ويسے ھی تشدد اور قھر و غضب 

ب ديا جائے، ورنہ اگر ان کے ساتھ پيار و محبت کا برتاؤ کيا جائے تو واقعاً يہ ان کے لئے ايک سبز چراغ کے ساتھ جوا
دکھانے کی طرح ھوگا اور وه پھر دوباره بھی اس طرح کا آشوب برپا کرسکتے ھيں، اور اس طرح دوباره فساد پھيالنے کا 

  راستہ ھموار ھوجائے گا۔ 

  نتيجہ ۔ سخت رويہ نہ اپنانے کا ۴
گذشتہ سال ملک کے بعض مقامات پر مختصر طور پر بدامنی پھيلی ، اور بعض دالئل کی بنا پر حکومتی عھده داروں نے يہ
مصلحت ديکھی کہ بد امنی پھيالنے والوں کے ساتھ تھوڑی نرمی کے ساتھ برتاؤ کيا جائے، اور سخت رويہ نہ اپنايا جائے؛ 

رم رويہ اپنانے کا نتيجہ تھا کہ ايک بار پھر بد امنی پھيل گئی، جس کے درد ناک چنانچہ آپ حضرات نے ديکھا کہ اسی ن
نتائج ناقابل برداشت تھے لٰھذا اگر بد امنی پھيالنے والوں اور مفسد فی االرض کے ساتھ سخت برتاؤ نہ کيا جائے اور اسالمی

ے کی کوئی ضمانت نھيں ھے اور يہ بھی ضمانت سزائيں ان کے حق ميں جاری نہ کی جائيں تو پھر دوباره بدامنی نہ پھيلن
نھيں ھے کہ ايک بار پھر يونيورسٹی کے ماحول سے ناجائز فائده نہ اٹھايا جائے گا بے شک ھمارے يونيورسٹی کے طلباء 
مسلمان، ھوشيار اور موقع شناس ھيں اور بدامنی اور آشوب پھيالنے سے بری ھيں ليکن بعض افراد ايسے بھی موجود ھيں 

  انھيں طلباء کے پاکيزه احساسات سے ناجائز فائده اٹھاکر پھر دوباره بد امنی پھيالنا چاھتے ھيں۔  جو
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لٰھذا گر بد امنی پھيالنے والوں کے ساتھ سخت رويہ نہ اپنايا جائے اور بعض لوگوں کے مطابق؛ ان کے ساتھ تشدد اور شدت 
د امنی نہ پھيالنے کی کيا ضمانت ھے؟ لٰھذا توجہ رھے کہ اگر پسندی کا برتاؤ نہ کيا جائے تو پھر دوباره اس طرح کی ب

اسالمی سزائيں سخت ھيں جيسا کہ چور کے ھاتہ کاٹنے کا حکم ھے يا دوسرے جرائم؛ خصوصاً محارب اور مفسد فی 
ئتاالرض کے لئے سخت سے سخت سزائيں معين کی ھيں، تو وه اس وجہ سے ھيں تاکہ پھر کوئی بد امنی پھيالنے کی جرا

نہ کرسکے ، اور اس طرح کے مجرم سخت سزا سے خوف زده رھيں کيونکہ دشمن اور مجرم کو ڈرانے کا مسئلہ اسالم کی
ايک بھت بڑی حکمت ھے جس کی طرف قرآن مجيد نے اشاره کيا ھے، مسلمانوں اور سياسی مسلمانونکو اس آيت پر توجہ 

  کرنا چاھئے، ارشاد رب العزت ھوتا ھے: 
ُکْم َوآَخِريَن ِمْن دُ ( َؤاَِعدُّ  ٍة َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرھبُوَن بِہ َعُدوَّ هللاِ َوَعُدوَّ ونِھْم الَتَْعلَُمونَھْم هللاُ يَْعلَُمھْم َوَما تُنفِقُواوا لَھْم َما اْستَطَْعتُْم ِمْن قُوَّ

   )۴ُموَن ) (ِمْن َشْیٍء فِی َسبِيِل هللاِ يَُوفَّ ٕاِلَْيُکْم َؤاَْنتُْم الَتُْظلَ 
اور تم سب ان کے مقابلہ کے لئے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو جس سے هللا کے دشمن، اپنے ” 

دشمن اور ان کے عالوه جن کو تم نھيں جانتے ھو اور هللا جانتا ھے سب کو خوفزده کردو، اور جو کچھ بھی راه خدا ميں 
  “ اور تم پر کسی طرح کا ظلم نھيں کيا جائے گا۔خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا 

جن مواقع پر عوام الناس کی طرف سے تشدد جائز ھے وه اس وقت ھے جب عوام الناس کو يہ احساس ھوجائے کہ اسالمی 
عھده داران خطره ميں ھيں ، اور اسالمی نظام کے خالف سازش ھورھی ھے ، اور صرف اسالمی حکومت اسالمی نظام کا 

نے پر قادر نھيں ھے کيونکہ جب اسالمی حکومت کو نظام کے سلسلہ ميں کسی سازش کا پتہ چل جاتا ھے تو وه دفاع کر
خود اپنی ذمہ داری پر عمل کرتی ھے، ليکن اگر اسالمی حکومت تنھا کافی نہ ھو تو عوام الناس کا وظيفہ بنتا ھے کہ 

ں کا دفاع کريں جيسا کہ آپ حضرات نے ديکھا کہ اس اسالمی حکومت کی مدد کريں اور اسالمی حکومت کے عھده دارو
ئہ شمسی ) کے درد ناک حادثہ ميں کس طرح کا ماحول پيدا ھوگيا، اس وقت واقعاً اسالمی نظام خطره ١٣٧٨سال (تير ماه 

وامی ميں تھا، اس وقت حکومتی قدرت اس فساد کی آگ کو بجھانے کے لئے کافی نہ تھی، لٰھذا عوام الناس اور بسيجی ( ع
رضاکار فوج) اس آگ کو بجھانے کے لئے آگے بڑھے اور اس کو خاموش کرديا؛ جيسا کہ بعض حکومتی بڑے عھده داروں

  نے بھی اس بات کی وضاحت کی کہ اس شعلہ ور آگ کو ھمارے بسيجيوں نے بجھايا ھے۔ 
رھتے ھيں) اور ھم واضح اور لٰھذا اگر اسالمی نظام کے خالف کوئی سازش ھو (جبکہ بعض لوگ اس سازش سے بے خبر 

قطعی طور پر اس سازش کا احساس کرليں اور اس سازش کو ختم کرنے کے لئے تشدد کے عالوه کوئی دوسرا راستہ نہ 
ھو،تو اس صورت ميں تشدد او رشدت پسندی کا اظھار کرنا واجب اور ضروری ھے جيسا کہ حضرت امام خمينی (ره) نے 

چاھے کچھ بھی ھو) جس وقت خود اسالم“(نا حرام ھے، اور قيام کرنا چاھئے، ھرچہ بادا باد اس موقع پر تقيہ کر”فرمايا کہ 
خطره ميں ھو اس موقع پر کسی طرح کا کوئی تقيہ جائز نھيں ھے، اور اسالم کے دفاع کے لئے اٹہ کھڑا ھونا چاھئے، يھاں 

سے اس خطره کی طرف متوجہ نہ ھوں يا وه تک کہ اگر ھزاروں لوگ بھی قتل ھوجائيں، اگرچہ دوسرے افراد کسی وجہ 
اس کام ميں مصلحت نہ سمجھتے ھوں، ليکن جب يقينی دالئل کے ساتھ واضح ھوجائے کہ واقعاً اسالمی نظام اور اسالمی 
عھده داروں کے لئے خطره ھے تو پھر عوام الناس کو ان کا دفاع کرنا واجب ھے؛ لٰھذا يھاں پر تشدد اور غيظ وغضب کا 

  نا واجب ھے۔ ظاھر کر
ھماری باتوں کا مطلب يہ نھيں ھے کہ ھر موقع پر تشدد سے کام ليا جائے ، ھم تشدد کے طرفدار نھيں ھيں بلکہ ھمارا اعتقاد
تو يہ ھے کہ پيار و محبت اور مھربانی اصل ھے ، اور صرف ضروری مواقع پر تشدد سے کام ليا جائے ھماری عرض تو 

وجود ھو تو پھر حکومتی متعلق اداروں اور عدليہ کے فيصلہ کے مطابق کام ھو؛ ليکن اتنی ھے کہ جب اسالمی حکومت م
اگر کوئی مسئلہ حکومت کے ھاتھوں سے نکل جائے اور اسالم اور اسالمی نظام کی حفاظت کے لئے تشدد کے عالوه کوئی 

  دوسرا راستہ نہ بچے تو اس وقت تشدد کا مظاھره کرنا واجب ھے۔ 

  کے مقابلہ ميں غير ذمہ دارانہ رويہ ۔ تشدد کی بحث ۵
گذشتہ جلسہ ميں تشدد کے سلسلہ ميں مطالب بيان کرنے کے بعد بعض مغرب پرست اخباروں نے ھمارے اوپر اعتراضات 

کئے اور بھت سے مقاالت اخباروں ميں چھپے حقير اس سلسلہ ميں ان تمام افراد کا شکر گذار ھے جنھوں نے ھماری 
ں گفتگو کی يا مقالہ لکھا کيونکہ ھمارا تو يہ نظريہ ھے کہ اخباروں ميں اس طرح کی باتوں پر نقد موافقت يا مخالفت مي

وتنقيد کوئی نقصان ده نھيں ھوتی؛ بلکہ اس طرح سے بات بالکل صاف ھوجاتی ھے تاکہ عوام الناس اپنے عقائد کو راسخ تر 
ہ ھے کہ ايک طرف کی بات سن کر فيصلہ نہ کيا جائے اور کرليں، اور اپنے وظيفہ کو بھتر طور پر سمجھ ليں ليکن شرط ي

دونوں طرف کی مکمل باتوں کو پيش کيا جائے ليکن افسوس کے ساتھ عرض کيا جاتا ھے کہ بعض لوگوں نے ھماری 
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باتونکو کاٹ چھانٹ کر بعض عھده داروں تک پھنچائی جن کی وجہ سے وه پريشان ھوگئے اور جلد بازی مينھمارے خالف 
  کرنے لگے۔  فيصلہ

ھميں ددسروں سے يہ اميد نھيں ھے کہ وه ھماری باتوں کی تائيد کريں اسی طرح ان سے کسی طرح کا کوئی خوف بھی 
نھيں ھے ھم اپنی شرعی اور اٰلھی ذمہ داری پر عمل کرتے ھيں، اگر کسی کو اچھا لگے تو بھتر، ورنہ ھم نے اپنی ذمہ 

ہ کيا ھے، ھميں کسی کی توھين يا دھمکی کا کوئی خوف نھيں ھے ليکن جو داری پر عمل کرديا ھے اور خدا پر بھروس
لوگ دعوٰی کرتے ھيں کہ سب کی باتوں کوکشاده دلی کے ساتھ سننا چاھئے؛ ان سے يہ اميد تھی کہ ھماری باتوں کو سنتے 

بھی نہ کرتے تو اس کا اور شايد ھماری پوری بات کو سننے کے بعد ان کو مان بھی ليتے اور اگر ھماری بات کو قبول 
  جواب دليل و منطق اور اصول کے تحت ديتے، نہ يہ کہ نامناسب الفاظ سے ھميں نوازا جاتا۔ 

افسوس کہ ھمارے پاس اتنا وقت نھيں ھے کہ ھم ان تمام لوگوں کو تحريری جواب ديں جنھوں نے تقريروں، اخباروں اور 
نقصان ميں کچھ بيان کيا اوران دو ھفتوں ميں سيکڑوں مقالے لکھے، مقالوں ميں اظھار محبت کی اور ھمارے نفع يا ھمارے

اسی طرح ان سب کو الگ الگ زبانی جواب دينے کی بھی فرصت نھيں ھے لٰھذا ان کو جواب نھيں ديتے ، ھميں اميد ھے کہ
  ان سب کا يہ کام خوشنودی خدا کے لئے ھوگا۔ 

ے لئے ضروری چيزوں کو دالئل اور برھان کے ساتھ بيان کريں ، ھم اپنی ذمہ داری سمجھتے ھيں کہ اسالمی معاشره ک
  ليکن اگر کسی کو اچھا نہ لگے تووه منطق اور دليل کے ساتھ اس کا جواب دے۔ 

  کے ھم معنی لفظ کی تحقيق “ تشدد” ۔ قرآن مجيد ميں لفظ ۶
عربی لفظ ھے“ تشدد”ں کا خالصہ کريں: قارئين کرام ! ھم يھاں پر ضروری سمجھتے ھيں کہ تشدد کے سلسلہ بيان شده باتو

“ ليّن”اور فارسی زبان ميں بھی استعمال ھوتا ھے، جس کے معنی سختی سے پيش آنے کے ھيں، اس کے مقابلہ ميں لفظ 
کا استعمال نھيں ھوا ھے، بلکہ “ تشدد”کے مقابلہ ميں لفظ “ليّن”کے ھيں قرآن مجيد ميں لفظ “ نرمی ”ھے جس کے معنی 

استعمال ھوا ھے؛ جب کہ حقيقت يہ ھے کہ يہ دونوں (تشدد اور غلظت) مترادف (ھم معنی) الفاظ ھيں جيسا کہ  “غلظت”لفظ 
فارسی (يا کسی دوسری زبان ) ميں مترادف الفاظ ھوتے ھيں، اسی طرح عربی زبان ميں بھی بھت سے مترادف الفاظ ھوتے 

لفظ استعمال ھوا ھے اور کبھی کبھی دونوں الفاظ استعمال  ھيں، قرآن مجيد ميں کبھی ان دو مترادف الفاظ ميں سے ايک
سے ايک “ قلب”ھوئے ھيں، اور کبھی دو الفاظ ميں سے ايک خاص معنی ميں استعمال ھوا ھے، مثال کے طور پر لفظ 

فظ کے ھيں) اور کبھی کبھی ايک ل“ دل”سے دوسرے معنی، (جبکہ دونوں کے معنی “ فٔواد”معنی مراد ھوتے ھيں اور لفظ 
استعمال ھوا ھے، جيسا “ غلظت”(نرمی) کے مقابلہ ميں لفظ “ ليّن”کی جگہ دوسرا لفظ استعمال ھوا ھے قرآن مجيد ميں لفظ 

  کہ خداوندعالم نے پيغمبر اکرم سے خطاب فرماتا ھے: 
وا    )۵ِمْن َحْولَِک ) ( ( فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن هللاِ لِْنَت لَھْم َولَْو ُکْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ

پيغمبر يہ هللا کی مھربانی ھے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم رھو ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ھوتے تو يہ لوگ ” 
  “ تمھارے پاس سے بھاگ کھڑے ھوتے 

چيزوں “ لی بھنے وا”سختی کے معنی ميناستعمال نھيں ھوتا، بلکہ ھماری زبان ميں اس لفظ کو “ غلظت ” فارسی ميں لفظ
جس کے “ غلظت”ھے ، يعنی سخت ھے، اور لفظ “ غليظ”ميں استعمال کيا جاتا ھے، مثالً کھا جاتا ھے کہ خرمے کا رس 

ھے جس کے سلسلہ ميں ھم نے بحث کی ھے،اور کھاکہ تشدد “ تشدد”ھے؛ اس کے ھم معنی لفظ “ ليّن” مقابلہ ميں لفظ 
  ع پر نہ صرف يہ کہ مذموم نھيں ھے بلکہ ضروری اور واجب بھی ھے۔ مطلق طور پر مذموم نھيں ھے، بلکہ بعض مواق

  ۔مغربی اور اسالمی نظر ميں تحمل اور ٹولرانس کے معنی ٧
قارئين کرام ! ھم نے آزادی کے سلسلہ ميں عرض کيا کہ ھمارے سياسی اور ادبی معاشره مينکئے جانے والے آزدای کے 

“ تحمل”جمہ ھے جس کا رواج مغربی ممالک ميں بھت زياده ھے اسی طرح لفظ " کا ترLiberalismمعنی لفظ لبرليزم " 
" Toleranecکے مقابلہ ميں استعمال کيا جاتا ھے يہ انگلش لفظ ٹولرانس "“ تشدد”(کسی کی بات کو برداشت کرنا) جو لفظ 

غربی ممالک ميں بھت زياده کے ھم معنی ھيں جس کے معنی تحمل اور برادشت کرنا ھيں بھر حال چونکہ يہ دونوں الفاظ م
رائج ھيں البتہ اس چيز ميں کوئی ممانعت بھی نھيں ھے کہ اگر کسی دوسری زبان کا لفظ واضح اور شفاف معنی رکھتا ھو 

يا اس کے ھم معنی کوئی دوسرا لفظ اپنی ادبيات ميں شامل کرليں اور اس سے فائده اٹھائيں البتہ اس “ ھو بھو”تو اس کو 
ھے کہ کبھی کبھی دوسری زبان کے يہ الفاظ بھت سی حد و قيد رکھتے ھيں اور خاص الخاص معنی رکھتےنکتہ پر توجہ ر

ھيننيز اسی زبان کے ماحول سے اس کے معنی کئے جاتے ھيں يعنی جب کسی زبان ميں کوئی لفظ استعمال ھوتا ھے تو اس
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يں لے جاکر معنی کئے جائيں تو اس کے معنی بدلکے مثبت يا منفی معنی ھوتے ھيں ليکن اگر اسی کو کسی دوسری زبان م
  جاتے ھيں يا اس کے معنی بالکل برعکس ھوجاتے ھيں، مثال کے طور پر: 

جو مغربی تمدن سے ھماری زبان ميں وارد ھوا ھے ؛ مغربی ممالک ميں اس کے بھت زياده وسيع معنی “آزادی” يھی لفظ 
ھونے کے معنی ميں بھی استعمال ھوتا ھے جب کہ ھمارے معاشره ھيناور جنسی مسئلہ ميں کسی قسم کی روک ٹوک نہ 

ميں ايسا نھيں ھے، ا ور يہ معنی ھمارے معاشره بلکہ دوسرے اسالمی معاشره ميں بھی قابل قبول نھيں ھيں، لٰھذا ھم اسالمی 
آزادی نيز اسالمی قوانين اور قومی اقدار کی بنا پر مجبور تھے کہ اس آزادی ميں کچھ قيد وشرط کا اضافہ کريں اور جائز 

کو نھينمانتے اسی طرح “ مطلق آزادی”کے مطابق آزادی کو قبول کرليں، لٰھذا واضح طور پر يہ اعالن کرتے ھيں کہ ھم 
کے وه معنی جو ھماری زبان ميں وارد ھوگئے ھيں اور مغربی ممالک ميں اس کو مطلقاً قابل مذمت گردانتے ھيں؛ “ تشدد”

مطلق ضّد اقدار نھيں سمجھتے، جس طرح سے مطلق آزادی کو نھيں مانتے بلکہ ھم منطق اور  جب کہ ھم اس کو بطور
اصول سے خالی تشدد جوانسانی اخالق کے مخالف ھو؛اس کو مذموم مانتے ھيں ، اور ھمارا عقيده يہ ھے کہ بعض مواقع پر

  اس وقت اس ميں کوئی نقصان بھی نھيں ھے۔ تشدد ؛ عقل کا تقاضا اور معاشره کے منافع کو پورا کرنے والی ھے، لٰھذا 
" انگلش سے نکل کر ھماری زبان ميں داخل ھوا ، تواس کو مطلق طور پر قبول کرنے Toleranecلٰھذا جب لفظ ٹولرانس "

سے پھلے اس کے صحيح معنی پر توجہ کريں اور يہ ديکھيں کہ مغربی ممالک ميں اس کے کيا کيا مثبت يا منفی پھلو ھيں، 
س کے پشت پرده کيا راز پوشيده ھے اور کس مقصد کے تحت ھماری سياسی ادبيات ميں داخل ھوا ھے؟ نيز يہ ديکھيں اور ا

  کہ اس کے منتقل ھونے کے بعد اس کے معنی ميں کيا کچھ تبديلی پيدا ھوئی ھے يا نھيں؟ 
عد سے آھستہ آھستہ رائج ھوتا چال کے زمانہ ب“رنسانس” لفظ ٹولرانس کا مفھوم مغربی ماڈرن تمدن کا ايک تحفہ ھے جو 

گيا ھے اور آج کل مغربی ممالک ميں بے دينی تمدن کی ايک واضح پھچان ھے (توجہ رھے کہ ھم نے اس سے پھلے بھی 
عرض کيا ھے کہ جب ھم مغربی تمدن کا نام ليتے ھيں تو اس سے مراد ان ممالک ميں رھنے والے تمام لوگوں کا تمدن نھيں

پر بھت سے ديندار مسلمان بھی موجود ھيں، بلکہ ھماری مراد مغربی ممالک ميں حکمراں تمدن ھے  ھے؛ کيونکہ وھاں
  جس کے مخالف بھی خودانھيں ممالک ميں بھت زياده پائے جاتے ھيں۔) 

  " کی تحقيق کے سلسلہ ميں مزيد عرض کرتے ھيں: Toleranecاس لفظ ٹولرانس "
تمام اقدار (چاھے وه اخالقی اقدار ھوں يا اجتماعی اقدار يا حقوقی اور سياسی)  اوالً: مغربی ممالک ميں حکمراں تمدن ميں

اعتباری امور ھيں اور ان کی کوئی عقالئی اور واقعی حققت نھيں ھے دوسرے الفاظ ميں يوں سمجھ ليجئے کہ اقدار کا تعلق 
رکھنا سب کے لئے اور سب جگہ پر اقدار عوام الناس کی مرضی اور ان کے سليقہ پر ھوتا ھے کيونکہ کسی چيز پر اعتقاد 

نھيں کھالتا بلکہ مغربی ممالک کی نظر ميں اقدار اس وقت اقدار ھے جب معاشره اس کو قبول کرے، ليکن اگر ايک زمانہ 
  ميں عوام الناس کا سليقہ بدل جائے تو يھی اقدار ضد اقدار ميں بدل جائے گا۔ 

باری اقدار کے ھم پلہ قرار ديتے ھيں، اورانسان کو يہ اختيار ديتے ھيں کہ چاھے ثانياً : يہ لوگ اسالمی اعتقاد کو اسی اعت
  وه ان کو قبول کرے يا ترک کردے، گويا دينی عقائد کو بھی ايک سليقہ کی طرح قرار ديتے ھيں: 

ھتا ھے اور کوئی جس طرح انسان اپنے سليقہ کی بنا پر اپنے لباس کا رنگ اختيار کرتا ھے مثالً کوئی نيال رنگ پھننا چا
کاال رنگ ، جبکہ کسی کو يہ نھيں کھا جاسکتا کہ تم اس رنگ کو کيوں انتخاب کرتے ھو؟! اور نہ ھی اس کے اس کام پر 

مذمت کی جاسکتی ھے کيونکہ ھر شخص اپنے سليقہ ميں مختار اور آزاد ھے، اسی طرح يہ لوگ دين کوبھی اپنے سليقہ کی
بارے ميں يہ نھيں کھا جاسکتا کہ تو نے اس دين کو کيوں انتخاب کيا اور اس دين کو کيوں  بنا پر اختيار کرتے ھيں، اس کے

انتخاب نھيں کيا، اور کيوں فالں دينی عقيده کی توھين کرتے ھواور اس کو نفی کرنے کی کوشش کرتے ھو اور اس سے 
دوسرے مذھب ميں داخل ھوگيا تو اس کی بھی بھی باالتر اگر کسی نے اپنے دينی اعتقادات کوباالئے طاق رکہ ديا اور کسی 

  مذمت نھيں کی جاسکتی ، کيونکہ عقيده بدلنا بھی ايک سليقہ کی طرح ھے جو کسی بھی وقت بدال جاسکتا ھے! 
ليکن اسالمی نقطہ نظر سے دينی مقدسات اور اسالمی اقدار ؛جان ومال اور ناموس سے بھی زياده مھم ھے وه اسالم جو 

اجازت ديتا ھے کہ مال کی حفاظت کے لئے جان کی حد تک دفاع کرسکتے ھيں ( يعنی جب تک جان ھميں اس بات کی 
جانے کا خطره نہ ھو اس وقت تک اس کی حفاظت ضروری ھے، ليکن اگر مال کی خاطر جان جانے کا خطره ھو تو اس 

اجازت نہ دے گا؟ (اگر چہ شوراٰی شھر وقت اس مال کو جان پر قربان کرديا جائے) کيا وه اسالم دينی مقدسات کے دفاع کی 
تھران کے ايک نمائنده نے اس بات کی بھی اجازت ديدی ھے کہ خدا کے خالف بھی مظاھره کيا جاسکتا ھے) ليکن تمام 
مراجع تقليد کے فتواٰی کی بنا پر اور شيعہ و سنی اجماع کی بنا پرتمام مسلمان اس بات پر متفق ھيں کہ اگر کوئی شخص 

اور بيابان ميں کہ جھاں پر کوئی موجود نہ ھو ؛خدا، رسول ، مقدسات اسالمی اور دين اسالم کی ضروريات کی ايک جنگل 
توھين کرے ، اوراس کو پوليس يا عدليہ کے حوالہ کرنے کا کوئی امکان نہ ھو تو ھر مسلمان پر واجب ھے کہ اس کو 
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ی نظريہ کی بنا پر حضرت امام خمينی (ره) نے مرتد سلمان اسالمی مقدسات کی توھين کی بنا پر قتل کردے اور اسی اسالم
رشدی کے قتل کا فتوٰی صادر فرماياجس کی تمام شيعہ سنی علماء نے تائيد کی مغربی تمدن سے ھمارا نقطہ اختالف يھی 

  ھے جس کو اسالم قبول کرتا ھے ليکن مغربی کلچر نھيں مانتا۔ 
اجازت نھيں ديتی کہ ھم اسالمی مقدسات کی توھين ھوتے ھوئے خاموش  ھمارا دينی وظيفہ اور دينی غيرت اس بات کی

بيٹھے ديکھتے رھيں، اسالم نے دينی مقدسات کی توھين کے مقابلہ کے لئے تشدد کو جائز قرار ديا ھے جب اسالم ھمارے 
نی جان کو بھی خطره نزديک اپنی جان و مال اور اوالد سے بھی زياده عزيز ھے تو ھم اس کی حفاظت اور دفاع کے لئے اپ

ميں ڈال سکتے ھيں لٰھذا اگر کوئی اسالمی مقدسات کی توھين کرے تو ھر انسان اس کو سزا دے سکتا ھے يھاں تک کہ اگر 
اس کو يہ بھی احتمال ھو کہ کل اسے (اسی قتل کی بنا پر) گرفتار بھی کيا جاسکتا ھے اور اس کے خالف کاروائی کی 

يعنی قتل جائز )ھونے کو ثابت نہ “ ( مھدور الدم”ا کوئی حق نھيں تھا ، اور وه مقتول کے جاسکتی ھے کہ تجھے اس قتل ک
کرسکتا ھو جس کے نتيجہ ميں اس پر قصاص يا سزائے موت کا فيصلہ ديا جائے، تو اس صورت ميں بھی وه اپنے دينی 

نچا سکتا ھے ، مگر يہ کہ اس کے قتلوظيفہ پر عمل کرسکتا ھے اور اسالم کی توھين کرنے والے کو سزائے اعمال تک پھ
  کرنے سے مزيد فساد پھيلنے کا خطره ھو۔ 

  
  حوالے:

  مشروطيت اس شاھی حکومت کو کھتے ھيں جس ميں قوانين کے تحت کام کيا جائے (مترجم) ) ١(
فرامانسون کھا جاتا ھے طرفداران انسانيت، تھذيب ، اخالق اور انسانی فکری رشداور مذھبی اختالفات کو دور کرنے والوں کو  )٢(

  (مترجم) 
   ٣٣سوره مائده آيت( ٣(
   ۶٠سوره انفال آيت)  ۴(
  ١۵٩سوره آل عمران آيت )۵(

 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  انتاليسواں جلسہ

   دينی عقائد و اقدار کے نسبی ھونے کے نظريہ کی تحقيق و بررسی

  ۔ دينی مسائل کو مطلق يا نسبی قرار دينا ١
گذشتہ سال اسالمی نقطہ نظر کے بارے ميں گفتگو کی “ اسالمی سياسی نظريات”قارئين کرام! ھم نے گذشتہ دو سال ميں 

(حکومت او راس کی ذمہ داريوں) “ کشور داری”کے سلسلہ ميں بحث کی اور اس سال ميں “ قانون اور قانون گذاری”سے 
کے بارے ميں بحث کررھے ھيں اور ھم نے اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ھوئے کھا کہ بعض چيزوں کے لئے عقلی دالئل کا 

“ تلفيقی”يزيں آيات وروايات کی طرف مستند ھونا چاھئيں اسی وجہ سے ھماری بحث ايک ھونا ضروری ھيں اور اکثر چ
بحث ھيں يعنی ھماری بحث ميں نہ صرف عقلی دالئل ھيں اور نہ صرف شرعی اور تعبدی، بلکہ قارئين کرام کے لحاظ سے

ی لحاظ سے بيان کرتے ھيں، جو طريقہ بھی مناسب ھوتا ھے جس سے بات کو آسان طريقہ سے سمجھايا جاسکتا ھے؛ اس
  چاھے وه عقلی دالئل ھوں يا شرعی۔ 

چاھے ھم عقلی دالئل کے ذريعہ کسی چيز کو ثابت کريں اور چاھے شرعی دالئل کے ذريعہ کسی چيز کے بارے ميں بحث 
زديک معتبر کريں، دونوں ميں يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ جن چيزوں کو ھم اپنی بحث ميں ثابت کرتے ھيں کيا وه سب کے ن

اور حجت ھيں؟ يعنی مطلق طور پر اعتبار رکھتے ھيں، يا مطالب اور اقدار نسبی ھوتے ھيں اور صرف کھنے والے کے 
نظريہ کو بيان کرتے ھيں، اور ممکن ھے کہ اس سلسلہ ميں دوسروں کا ايک الگ نظريہ ھو جو اس کے مطابق نہ ھو؟ 

لمان ، يا شيعہ اور مکتب اھل بيت عليھم السالم کا تابع شخص ھمارے دوسرے الفاظ ميں يوں عرض کيا جائے کہ ايک مس
دالئل کے ساتھ بيان پيش کرده مطالب کو قبول کرتے ھيں اور ان کو مطلق طور پرمانتے ھيں يا نھيں؟ کيونکہ يہ صرف 

عتبار کے لحاظ ايک خاص نظريہ کو بيان کرنے والے ھيں جس کے مقابلہ ميں دوسرے بھی نظريات پائے جاتے ھيں جو ا
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  سے ان کے برابر يا اس سے باالتر ھوسکتے ھيں؟ 
بعض اخباروں اور تقريروں ميں کھا جاتا ھے کہ ان مطالب اور نتائج کو مطلق طور پر بيان نھيں کرنا چاھئے اور يھاں تک 

نظريہ ماننا چاھئے بھی کھہ ديتے ھيں کہ ان مطالب کی نسبت اسالم کی طرف نھيں دينا چاھئے؛ اور صرف کھنے والے کا 
يعنی کھنے واال کھتا ھے کہ اسالم سے ميرا حاصل کرده نتيجہ يہ ھے ، نہ يہ کہ اپنے حاصل کرده نظريہ کو اسالمی نظريہ 

کے عنوان سے بيان کريں اس طرح کی گفتگو خصوصاً گذشتہ ھفتہ ميں آپ حضرات نے بھت سنی ھوگی کھ: کسی بھی 
ھيں دينا چاھئے، کيونکہ بعض افراد ايسے بھی ھيں جو اس کے عالوه بھی فھم اور شخص کو اپنی سمجھ کو مطلق قرار ن

  نتيجہ رکھتے ھيں اور ان کا ايک الگ اعتبار اور اھميت ھے۔ 

  ۔ معرفت کے نسبی ھونے کے سلسلہ ميں تين نظريات 2
فالنمطلب اعتباِر مطلق نھيں ”مثالً  الفاظ کے معنی کيا ھيں؟“ نسبی”اور “ مطلق”يھاں پر چند مھم سوال پيدا ھوتے ھيں کہ 

يعنی چھ؟ کيا اس کا مطلب يہ ھے کہ کوئی بھی معرفت اعتباِر مطلق نھيں رکھتی؟ اور اس صورت ميں مطلق اور “ رکھتا
نسبی معرفت ميں کيا فرق ھے؟ اور کيا معرفت کا نسبی ھونا يا اعتبار معرفت کا نسبی ھونا صرف دينی مسائل سے متعلق 

  ی بھی علم کا کوئی بھی مطلب اور واقعہ نسبی ھوتا ھے؟ ھے؟ يا کس

  الف: معرفت کے نسبی ھونے پر پھال نظريہ 
"(معرفت شناسی)Epistemologyمعرفت کے مطلق يا نسبی ھونے کی تحقيق ايک فلسفی مسئلہ ھے جس کو اپيسٹمولوجی "

ان يہ اختالف تھا کہ انسانی معرفت، اس کے صدی پھلے دانشوروں کے درمي 2۵کھا جاتا ھے قديم زمانہ سے تقريباً 
نھينر کھتے يہ سوفسطائی لوگ “ اعتبار ِ مطلق”رکھتے ھيں يا “ اعتبار ِ مطلق”اعتقادات اور اس کی قضاوت (فيصلے) کيا 

(يعنی مغالطھ) انھيں “ سفسطھ”حضرت عيسٰی عليہ السالم کی والدت سے پھلے يونان ميں زندگی بسر کرتے تھے اور لفظ 
نام سے ليا گيا ھے، ان کا عقيده يہ تھا کہ انسان کو کسی بھی بات پر کوئی جزم ويقين حاصل ھو ھی نھيں سکتا، اور ھر  کے

" ، نسبی گرايان اور Agnostistچيز قابل شک وترديد ھے لٰھذا ان کے بعد سے تمام شّکاک فرقے اور آگنوسٹيسٹ "
ں المتخصر: معرفت کے نسبی ھونے کا نظريہ کوئی نيا نظريہ نھيں " اس طرح کا نظريہ رکھتے ھيRelatistsرلٹويسٹس "

ھے ، بلکہ قديم زمانہ سے فلسفہ کی تاريخ ميں موجود ھے اگرچہ آج کل جھان اسالم ميں بھت ھی کم شّکاک افراد ھوں گے،
ر شکاک ھونا انسانیليکن امريکہ اور دوسرے مغربی ممالک ميں شّکاک اور نسبت گرا لوگوں کی بھر مار ھے بلکہ وھاں پ

  افتخار ميں سمجھا جاتا ھے! 
اور اگر ھم معرفت کے نسبی ھونے (يعنی انسان کو کسی بھی چيز کے بارے ميں يقين حاصل نھيں ھوسکتا) اور شّکاکيت 

کے بارے ميں اکيڈميک طريقہ پر تحقيق کريں تو اس وسيع بحث کی تحقيق کے لئے ايک طوالنی زمانہ درکار ھے ليکن ھم 
  ھاں پر مختصر طور پر ايک اشاره کرتے ھيں۔ ي

جو لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ آپ اپنی سمجھ اور نظريہ کو مطلق تصور نہ کريں، تو کيا ان کا مطلب يہ ھے کہ کسی بھی 
چيز کے بارے ميں يقينی طور پر اعتقاد پيدا نھيں ھوسکتا، اور حقيقت ميں انسان کے لئے معرفت حاصل کرنے کا دروازه 

ھے ، اور ھمارے پاس کوئی ايسی چيز نھيں ھے کہ منطقی اور اصولی طور پر اس پر يقين حاصل ھوسکے، يا ان کا  بند
کی قيد لگانے کی “ منطقی”مطلب يہ ھے کہ بعض عقائد اور بعض چيزوں کی يقينی طور پر معرفت حاصل کرسکتے ھيں؟ 

ھے اور کسی طرح کا کوئی شک ا س کے ذھن ميں نھيں وجہ يہ ھے کہ کبھی انسان کسی چيز کے بارے ميں يقين رکھتا 
ھوتا، ليکن ايک مدت کے بعد متوجہ ھوتا ھے کہ اس نے غلطی کی ھے؛ ايسا يقين جس کی کوئی حقيقت نھيں ھوتی 

کھا جاتا ھے يعنی انسان يونھی کسی چيز پر يقين کرليتا ھے اور اس ميں کسی طرح کا کوئی شک نھيں “ نفسياتی يقين ”
اگرچہ اس کا يقين غلط ھو اور جھل مرکب (نہ جاننے کے بارے ميں نہ جاننا) کا شکار ھو ، جس کا نتيجہ يہ ھوتا ھےھوتا، 

کہ اس طرح کا اعتقاد و يقين باطل ختم ھوجاتا ھے مثال کے طور پر دو اور دو کا چار ھونا ايک صحيح منطق ھے کيونکہ 
ہ نھيں ھوتے پس اس حساب کا اعتبار مطلق ھے اور منطقی طور پر دنيا کے کسی بھی گوشہ ميں دو اور دو پانچ يا چ

  صحيح ھے، يہ ايک ذاتی نظريہ نھيں ھے، بلکہ سبھی اس کو تسليم کرتے ھيں۔ 
اگر ان لوگوں کا مطلب يہ ھے کہ انسان کو کسی بھی چيز اور واقعہ ميں يقينی اعتقاد حاصل نھيں ھوسکتا، اگرچہ اس فلسفی 

نظريات پائے جاتے ھيں اور اس جلسہ کی وسعت سے باھر ھيں، بس مختصر طور پر عرض کرتے بحث ميں بھت زياده 
ھيں کہ ان کا نظريہ نہ صرف يہ کہ انسانی فطرت سے ھم آھنگ نھيں ھے اور نہ ھی دنيا کے کسی بھی مذھب ميں اس کو 

ئی عاقل انسان کھے: ميں نھيں جانتا کہ کرٔھ قبول کيا جاتا ھے اصولی طور پر يہ بات قابل يقين نھيں ھے کہ دنيا بھر ميں کو
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زمين موجود ھے يا نھيں؟ شايد اس کے بارے ميں صرف خيال کے عالوه کچھ نہ ھو! يا کھے کہ ميں نھيں جانتا کہ کره 
زمين پر کوئی انسان زندگی بسر کرتا ھے يا نھيں؟ يا مجھے شک ھے کہ يورپ مينکوئی ملک فرانس بھی ھے يا نھيں، اور 

ميرا بھی کوئی وجود ھے يا نھيں، اور يہ تمام چيزيں کسی بھی طريقہ سے قابل اثبات نھيں ھيں! اور اگر ھماری مالقات آيا 
اس طرح کے آدمی سے ھو تو ھم اس کے ساتھ کيا برتاؤ کريں گے؟ يقينا اس سے کھيں گے کہ کسی نفسياتی ڈاکٹر کے پاس

الم دکھائی نھيں ديتا پس اگر ان لوگوں کا مطلب يہ ھے (جو کھتے جاؤ ، کيونکہ ايسا شخص عقلی لحاظ سے صحيح و س
ھيں: اپنی سمجھ اور اپنے نظريہ کو مطلق نہ سمجھيں) کہ کسی بھی عقيده اور يقين کو مطلق نھيں سمجھنا چاھئے اور کسی 

ب يہ ھے کہ ان کا اس بھی واقعہ کے بارے ميں دقيق قضاوت اور مطلق نظريہ قائم نھيں کيا جاسکتا تو ان کا مختصر جوا
طرح کا دعوٰی کرنا عقل اور تمام اديان کے بالکل خالف ھے اور ھمارے گمان کے مطابق ھمارے قارئين ميں اندرون ملک 
يا بيرون ملک کوئی ايسا شخص نہ ھوگا جو اس طرح کا احتمال دے؛ لٰھذا اس سلسلہ ميں بحث وگفتگو کرنا بے کار اوربے 

  فائده ھے۔ 

  نسبی ھونے پر دوسرا نظريہ  ب۔معرفت کے
البتہ معرفت کے نسبی ھونے کے سلسلہ ميں دوسرے نظريات بھی پائے جاتے ھيں جو مذکوره باال نظريہ کی طرح مضحکہ

خيز نھيں ھے، انھی نظريات ميں سے ايک نظريہ يہ ھے : جو افراد اس طرح کا نظريہ رکھتے ھيں وه يہ نھيں کھتے کہ 
اور مطلق چيزيں موجود نھيں ھيں؛ بلکہ ان کے عقيده کے لحاظ سے علوم تجربی، علوم عقلی اور کسی بھی علم ميں يقينی 

رياضيات ميں ايک حد تک يقينی ، قطعی اور مطلق چيزيں موجود ھيں ، اور صرف علوم عملی (يعنی اقداری علوم، 
(کرنا چاھئے اور نہ کرنا چاھئے)بيان “ بايد ھا ونبايد ھا”احکامات اور وظائف) نسبی ھيں يعنی جھاں پر خوب و بد اور 

ھوتے ھيں، تو يہ چيزيں نسبی ھوتی ھيں چنانچہ اقدار اور وظائف کو نسبی قرار دينے والوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے 
کے لئے دل فريب اور گمراه کن چيزيں بيان کيں ھيں مثال کے طور پر کھتے ھيں: ھم ديکھتے ھيں کہ کسی ايک ملک ميں 

م کو اچھا سمجھا جاتا ھے جبکہ دوسرے ملک ميں اسی کام کو ناپسند اور برا سمجھا جاتا ھے دنيا بھر کے ممالک کسی کا
ميں کسی ايک ملک کے آداب و رسوم کو اسی ملک ميں اچھا سمجھا جاتا ھے اور ھوسکتا ھے دوسرے ملک ميں انھيں 

  ے ھوں۔ ناپسند اور برا سمجھا جائے، اور ان سے عوام الناس نفرت کرت
کسی کے احترام واکرام کے بارے ميں (جيسا کہ ھم نے سنا ھے کھ) مشرقی ايشياء کے بعض ممالک ميں جب کسی کا بھت 
زياده احترام واکرام کرتے ھيں تو ايک دوسرے کو بُو کرتے ھيں، جبکہ يھی کام دوسرے ملکوں ميں ناپسند اور برا سمجھا 

امريکہ ميں جب کسی کی تقرير يا باتيں سننے کے بعد اس کا احترام کرتے جاتا ھے، اسی طرح مغربی ممالک خصوصاً 
ھيں تو اس کے چھرے کے بوسے لئے جاتے ھيں اوراس ميں فرق نھيں ھے کہ چاھے وه عورت ھو يا مرد جبکہ ھمارے 

ره ميں کسی اسالمی معاشره ميں کسی نامحرم عورت کے بوسے لينا بھت بُرا سمجھا جاتا ھے پس ممکن ھے کہ بعض معاش
ايک کام کو اچھا سمجھاجاتا ھو ليکن دوسرے معاشره ميں اسی کام کو ناپسند اور بُرا سمجھا جاتا ھو، يھاں سے معلوم ھوجاتا
ھے کہ خوب وبد اور بايدھا و نبايدھانسبی ھيں ، اوران کے بارے ميں مختلف ممالک اور معاشروں ميں الگ الگ حکم لگايا 

بھی ممکن ھے کہ ايک ھی معاشره ميں بعض چيزيں ايک زمانہ ميں اچھی مانی جاتی ھو ں اور  جاتا ھے، يھاں تک کہ يہ
  ايک زمانہ ميں ناپسند اور بُری سمجھی جاتی ھوں۔ 

بعض مغربی ممالک ميں ثقافتی اور اخالقی برائياں روز بروز بڑھتی جارھی ھيں ، حاالنکہ تقريباً تيس يا چاليس سال پھلے 
شرٹ ميں باھر نکلتا تھا تو پوليس اس کو روکتی تھی ھم سے ايک صاحب نے نقل کيا کہ کناڈا کے اگر کوئی شخص ٹی 
سال پھلے ايک شخص گرمی کی وجہ سے اپنا کوٹ اتاکر ٹی شرٹ ميں چھل قدمی کرنے لگا ، تو  ۴٠ايک شھر ميں تقريباً 

يوں گھوم رھے ھو، عام مقامات پر ٹی شرٹ ميں آنافوراً گھوڑ سوار پوليس نے اس پر اعتراض کيا کہ تم اپنا کوٹ اتار کر ک
کے خالف ھے! ليکن آج اسی کناڈا ميں اگر عورت مرد نيم عرياں بھی سڑکوں پر دکھائی دينے لگيں تو کوئی “ شرم وحيا” 

ختلف اور کچھ نھيں کھتا اور اس کام کو برا نھيں سمجھا جاتا لٰھذا خوب و بد اور اچھائی برائی؛ زمانہ کے لحاظ سے بھی م
نسبی ھيں لٰھذا نتيجہ يہ نکلتا ھے کہ وه علوم جن ميں خوب وبد اور بايدھا اور نبايدھا کو بيان کيا جاتا ھے؛ جيسے علم 

اخالق، علم حقوق يا اجتماعی اور انفرادی زندگی سے متعلق دوسرے علوم سب نسبی ھيں اور ان کے درميان کوئی مطلق 
ں کھا جا سکتا کہ فالں چيز ھر جگہ مطلقاً اچھی ھے يا فالں چيز ھر موقع پر مطلقاً بُری معيار موجود نھيں ھے، اور يہ نھي

  ھے۔ 
قارئين کرام! ان لوگوں کی پيش کی جانی والی دليل يھی ھے جس کو ھم نے بيان کيا، البتہ بعض دوسری دليليں بھی بيان 
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  کرتے ھيں جن کو يھاں پر بيان کرنے کی فرصت نھيں ھے۔ 

  اقدار کا مطلق اور ثابت ھونا ۔ بعض ٣
مطلب کی وضاحت کے لئے عرض کرتے ھيں کہ اگر کوئی شخص يہ دعوٰی کرے کہ ھر اقداری مفھوم ، حالل و حرام اور 

بدی اور خوبی مطلق ھے، تو اس کے دعوٰی کو باطل کرنے کے لئے يہ کھنا کافی ھے کہ يہ کيسے ھوسکتا ھے کہ ايک 
اور وھی چيز دوسرے معاشره ميں بری ھو ايک جگہ اس کواقدار ميں شمار کيا جاتا ھو اور  چيز ايک معاشره ميں اچھی ھو

کے “ موجبہ کليھ”دوسری جگہ ضد اقدار حساب کيا جاتا ھے دوسرے الفاظ ميں يوں کھا جائے کہ وه گذشتہ دعوٰی جس کو 
کے عنوان “ سالبہ جزئيھ”ی ھيں، اسی چيز کو عنوان سے بيان کيا جاتا ھے يعنی تمام اچھائياں اور برائياں ؛ مطلق اور کل

نقض ھوجاتا ھے يعنی جب ھم نے ان اقداری “ حکم کلی”سے بھی پيش کيا جاسکتا ھے، جس کی بنا پر وه دعوٰی اور 
چيزوں کو ديکہ ليا جو مطلق نہ تھے، اور بعض معاشره ميں وه اچھی اور بعض دوسرے معاشره ميں ناپسند اور بری 

، تو ھم کھہ سکتے ھيں کہ ايسا نھيں ھے تمام اقدار اور قضايا مطلق ھوں، بلکہ بعض اقداری قضايا نسبی سمجھی جاتی ھوں
ھيں بے شک يہ فيصلہ صحيح اور درست ھے، اور ھم بھی يہ نھيں کھتے کہ تمام اقداری مسائل اور تمام بايدھا اور نبايدھا 

ر غير قابل تبديلی ھيں ھم بھی اس بات کومانتے ھيں کہ بعض مطلق اور کلی ھيں اور ھر معاشره کے لئے ھميشہ ثابت او
احکام متغير اور موقع و محل کے لحاظ سے ھيں؛ ليکن اس کے معنی يہ نھيں ھيں کہ کوئی بھی اقدار مطلق نھيں ھے يعنی 

داری مسائل کے بارے ميں لٰھذا اس بنياد کی بنا پر ھم کم ھی اق“ سالبہ کليھ”ھے نہ کہ “ سالبہ جزئيھ”اقداری نسبيت کا اثبات 
  مطلق يا نسبی ھونے کو ثابت کرسکتے ھيں۔ 

ھمارا دعوٰی يہ ھے کہ ھمارے پاس مطلق اقداری چيزيں موجود ھيں اوربھت سے اقداری مسائل پر مطلق اعتقاد رکہ سکتے
بحث اورعقلی  ھيں اور اگر يہ نظريہ ثابت ھوجائے، تو پھر ھم اس کی سيکڑوں مثال پيش کرسکتے ھيں، چونکہ عقلی

نظريات کا دار و مدار عدد اور اگنتی پر نھيں ھوتا کيا آپ حضرات کو کوئی ايسا شخص مل سکتا ھے جو يہ کھے کہ عدالت
ايک معاشره ميں پسنديده اور دوسرے معاشره ميں ناپسند اور بری ھے؟ اور کيا کوئی ايسا عاقل انسان مل سکتا ھے جو 

اور پسنديده ھے ؟ ھاں يہ ھوسکتا ھے کہ ظلم اور عدل کے مصداق ميں غلطی  کھے کہ ظلم بعض مقامات پر صحيح
ھوجائے اور الفاظ کا غلط استعمال کريں مثال کے طور پر کوئی يہ ھے کہ کسی بھی شخص کو مارنا ظلم ھے، جبکہ بعض 

بلکہ حق و عدل کے عين  لوگوں کو سزا کے عنوان سے مارا جاتا ھے اور اس کو قصاص کی بنا پر مارنا بُرا نھيں ھوتا،
مطابق ھے نکتہ يہ ھے کہ اگر واقعاً کوئی کام ظلم ھو ، تو پھر وه دوسرے مقام پر اچھا نھيں کھاليا جاسکتا، يا اگر کوئی کام
واقعاً عدل کے مطابق ھو تو وه بعض مقامات پر بُرا نھيں ھوسکتا اور بعض مقامات پر عدل کو برا نھيں سمجھا جاسکتا اور 

لہ اس قدر واضح اور سبھی کو معلوم ھے کيونکہ جب قرآن مجيد عوام الناس کو شرک سے پرھيز کرنے کے لئے يہ مسئ
  کھتا ھے تو آوزا ديتا ھے: 
   )١( ٕاِنَّ الشِّْرَک لَظُْلٌم َعِظيٌم ) (

  “ بے شک کہ شرک بھت بڑا ظلم ھے۔”
؛ ميں کوئی شک وترديد نھيں ھے، اور“) کيا جائے ھر وه چيز جو ظلم ھے اس سے دوری اور اجتناب”يعنی اس کبرٰی (کہ 

يہ قضيھ؛ مطلق، کلی، ثابت اور غير قابل تبديلی ھے، کيونکہ شرک ظلم کا ايک مصداق ھے، جو ھميشہ برا ھے اور اس 
  سے پرھيز کيا جائے۔ 

ض اقدار مطلق ھيں اسی ھمارا دعوٰی يہ نھيں ھے کہ تمام اقداری مسائل بطور مطلق ھيں بلکہ ھم تو يہ کھتے ھيں کہ بع
طرح معرفت کے باب ميں؛ ھم ھر معرفت کو مطلق نھيں مانتے، اور يہ بھی نھيں مانتے کہ ھر شخص کو حاصل ھونے 

والی معرفت اور شناخت صحيح اور مطلق ھے کيونکہ بعض لوگوں کو حاصل ھونے والی شناخت اور معرفت نادرست ھے 
ت نسبی ھيں اور بعض چيزوں ميں نسبيت پائی جاتی ھے: مثال کے طور پر آپ پس معلوم يہ ھوا کہ بعض معرفت اور شناخ

سے يہ سوال کيا جائے کہ تھران يونيورسٹی بڑی ھے يا چھوٹی؟ تو چونکہ اگر آپ اس کواپنے گھر سے مقابلہ کريں گے تو
رسٹی کو کره زمين سے ھوگا اور کھيں گے کہ تھران يونيورسٹی بھت بڑی ھے ليکن اگر اسی يونيو“ بڑی”آپ کا جواب 

مقابلہ کريں گے تو اس وقت آپ کا جواب يہ ھوگا کہ تھران يونيورسٹی بھت چھوٹی ھے؛ يھاں تک کہ دريا کے ايک قطره 
  کی مانند شمار کی جائے گی۔ 

جائے پس معلوم يہ ھوا کہ چھوٹا يا بڑا ھونا نسبی چيزوں ميں سے ھے اور اسی طرح کے معنی ومفاھيم پر نسبی اطالق کيا 
گا ليکن کسی چيز کے چھوٹے يا بڑے ھونے سے يہ نتيجہ نھيں ليا جاسکتا ھے کہ تمام چيزيں نسبی ھيں، يھاں تک کہ خدا 
بھی نسبی ھے انسانی وجود، کره زمين اور عالم ھستی بھی نسبی ھيں چھوٹائی اور بڑائی؛ نسبی اور اضافی ھوتی ھيں اور 
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ن بعض ايسے معنی اور مفاھيم ھيں جو نسبی نھيں ھيں اور ان کے ذريعہ تشکيل سے تعلق رکھتی ھيں؛ ليک“ مقولہ اضافھ”
  پانے والے قضايا مطلق ھوسکتے ھيں۔ 

اس بنا پر ھمارا کھنا يہ نھيں ھے کہ ھر اقدار چاھے کسی بھی جگہ ھو يا کسی بھی زمانہ ميں ھو اس پر اعتقاد رکھنا مطلق 
موجود ھيں، يعنی ھمارے پاس “ مطلق اقدار”کے حد تک ھمارے پاس “ ئيھموجبہ جز”ھے بلکہ ھمارا کھنا تو يہ ھے کہ 

ايسے چيزيں موجود ھيں جو مطلق اقدار کھی جاسکتی ھيں اور موقع ومحل اور زمان و مکان کے لحاظ سے تبديل نھيں 
دار موجود ھيں ھوتی ، اور نہ ھی ان چيزوں ميں کسی استثناء کا قائل ھوا جاسکتا بے شک ھمارے سامنے دو طرح کے اق

ايک مطلق ھوتے ھيں اور دوسرے وه جو مطلق نھيں ھوتے ھمارے عقيده کے لحاظ سے ظلم ھميشہ اور ھر جگہ اور ھر 
ايک کے لئے بُرا ھے اور عدل ھميشہ اور ھر جگہ اور ايک کے لئے َحسن، اچھا اور پسنديده ھے ھمارے پاس واقعی 

اور يقينی ھيں مثال کے طور پر ھم يقين اور جزم کے ساتھ يہ کھہ سکتے  قضايا اور علوم توصيفی سے متعلق قضايا مطلق
ھيں کہ آسمان و زمين اور انسان موجود ھيں، خداوندعالم موجود ھے، وحی اور قيامت کا وجود ھے؛ بے شک يہ تمام چيزيں

  مطلق ھيں، نسبی نھيں ۔ 

  بعض اقدار کے مطلق ھونے کا معيار 
سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ ھميں يہ کيسے معلوم ھو کہ يہ چيز مطلق ھے يا نسبی؟ تو اس کا  قارئين کرام! يھاں پر ايک

مختصر جواب يہ ھے کہ ھر وه واضح اور روشن قضيہ يا وه قضيہ جو صحيح طور پر واضح چيزوں سے حاصل ھو وه 
اصل نہ ھو وه نسبی ھے، مطلق ھے ليکن وه قضايا جو واضح نھيں ھيں يا صحيح طريقہ پر واضح و روشن چيزونسے ح

جس کا نتيجہ بھی واضح اورروشن نھيں ھوگا اور بالکل يھی تقسيم اقدار کے سلسلہ ميں بھی ھے: احساسات، محبت، خياالت 
اور عادات کی بنياد پر حاصل شده اقدار، نسبی ھيں؛ ليکن جن اقدار کی بنياد عقل پر ھوتی ھے اور جن پر عقلی دالئل قائم 

اور ان کے اقداری ھونے پر دليل پيش کی جاسکتی ھے؛ وه مطلق ھيں مثال کے طور پر ھم عبادت خدا  کئے جاسکتے ھيں
کوايک اقدار کے عنوان سے مانتے ھيں جو ھميشہ بطور مطلق مقصود اور پسنديده ھے، اور کبھی بھی اس ميں استثناء نھيں

اور حقيقی راه تکامل (ترقی) عبادت خدا ھے اسی طرح کيا جاسکتا، کيونکہ اس کی بنياد يہ ھے کہ انسان کے لئے واقعی 
اجتماعی اقدار ميں عدالت ھميشہ اچھی ھے ، جس کے بارے ميں کبھی بھی کوئی استثناء نھيں کيا جاسکتا، اس کے مقابلہ 

  ميں ظلم ھميشہ اور ھر جگہ ناپسند اور بُرا ھے لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ مطلق اقدار بھی موجود ھيں۔ 

  بی تمدن ميں تمام دينی عقائد نسبی ھيں ۔ مغر۴
آج کل مغربی ممالک ميں بھت سے فلسفی مکاتب پيدا ھوگئے ھيں جن ميں کھا جاتا ھے کہ اقدار کے سلسلہ ميں عقلی اور 
واقعی پشت پناھی نھيں ھے، ان کا عقيده ھے کہ تمام اقداری مسائل نسبی اور قرار دادی(باھمی مفاھمت) ھيں ، يعنی جس کو

وام الناس اچھا کھيں وه اچھا ھے اور جس کو بُرا طے کرليں وه برا ھے انھيں فلسفی مکاتب ميں سے ايک مھم اخالقی ع
" ھے، جس ميں معاشره کی پسند کو اقدار کا مالک قرار ديا جاتا ھے اسی بنا پر اس Positivism“ "پوزيٹيزم”مکتب بنام 

اقدار و ضد اقدار طے کئے جانے والے معامالت ميں سے ھيں اگر آج  مکتب کے ماننے والے کھتے ھيں کہ خوب و بد اور
عوام الناس کسی چيز کو اقدار اور اچھی مانتے ھيں تو وه اچھی اور قابل قدر دانی ھے، ليکن اگر لوگوں کا نظريہ بدل جائے

  ر شمار ھونے لگی گی۔ تو پھر وھی چيز جس کو اچھا سمجھا جارھا ھے اس کو بُرا کھا جانے لگے گا،اور وه ضد اقدا
ليکن ھمارا عقيده يہ ھے کہ تمام اقداری مسائل نسبی نھيں ھے اور تمام اقداری مسائل قرار داد کے تحت نھيں ھيں ٹھيک ھے

کہ کسی بھی معاشره کے آداب و رسوم قرار دادی اور موقع ومحل کے لحاظ سے قابل تبديلی ھوتے ھيں، ليکن بھت سے 
  ان کی فطرت ميں پائے جاتے ھيں، وه فطرت جو ثابت اور غير قابل تبديلی ھے: ايسے اقدار ھيں جو انس

  جيسا کہ قرآن مجيد ميں خداوندعالم کا ارشاد ھوتا ھے: 
يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ هللاِ الَّتِی فَطََر النَّاَس َعلَْيھا الَتَْبِديَل لَِخْلِق هللاِ ) (   ) 2( فَٔاَقِْم َوْجھَک لِلدِّ

کو دين کی طرف رکھيں اور باطل سے کناره کش رھيں کہ يہ دين وه فطرت اٰلھی ھے جس پر اس نے  آپ اپنے رخ”
  “ انسانوں کو پيدا کيا ھے، اور خلقت اٰلھی ميں کوئی تبديلی نھيں ھوسکتی 

ھی غير چونکہ فطرت اٰلھی ميں کسی طرح کی کوئی تبديلی نھيں ھو سکتی، لٰھذا وه اقدار جو فطرت پر مبنی ھوں گے وه ب
قابل تبديلی ھوں گے لٰھذا ھمارے پاس مطلق اقدار ھوسکتے ھيں جو لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ آپ اپنے نظريہ کو مطلق نہ 
سمجھے، اگر ان کا مطلب يہ ھے کہ اپنے اقداری افکار کو مطلق نہ کھيں کيونکہ ھم ايسے عقائد اور اقدار پر يقين رکھتے 

رکھتے، اور ھمارے مقابلہ ميں دوسری چيزوں کا اعتقاد رکھتے ھيں؛ لٰھذا ھميں اپنے ھيں جن پر دوسرے لوگ اعتقاد نھيں 
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عقائد ان لوگوں پرتحميل نھيں کرنا چاھئے، کيونکہ ھمارا اقداری نظريہ ھمارے سليقہ کے تحت ھے اور دوسروں کی 
وسروں کے سليقے کو غلط اقداری نظر ان کے اپنے سليقوں کے تحت ھے، اور کسی کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه د

کی " “Positivismپوزيٹيزم "” کھے بے شک اگر کوئی شخص اس طرح کا نتيجہ پيش کرتا ھے تو يہ اسی اخالقی مکتب 
بنياد پر ھے جس کی بنياد عوام الناس کا سليقہ اور ان کی مرضی ھے، جبکہ يہ نظريہ فاسد اور باطل ھے، اور اسالم اور 

  سے ھم آھنگ نھيں ھے۔  فلسفہ اخالق کے صحيح مکتب
؛ وه لوگ واقعاً بھت “اپنے نظريات کو مطلق قرار نہ ديں”اسی پوزيٹيزم اخالقی مکتب کے طرفدار ھم سے کھتے ھيں کہ 

بڑے دھوکے ميں ھيں ھم مطلق اقدار کی حفاظت کی خاطر اپنی جگہ پر اٹل ھيں اور کوشش کرتے رھيں گے تا کہ اسالمی 
ده رھيں اور ان کی تبليغ ھوتی رھے ، اور ان کے بارے ميں کسی طرح کا کوئی اشکال اور ثابت اقدار معاشره ميں زن
  اعتراض باقی نہ رھے۔ 

کے زمانہ کے بعد سے دينی معنی و مفاھيم کو اقدار کے دائره ميں قرار ديتے ھيں خصوصاً وه “ رنسانس”مغربی افراد 
ر چونکہ دوسری طرف سے يہ لوگ اقدار کو نسبی قرار ديتے دينی مسائل جو دينی مناسک اور احکام سے متعلق ھيں او

ھيں، اسی وجہ سے دينی اقدار کو بھی نسبی شمار کرتے ھيں،اور ان کے لئے مطلق اقدار کے قائل نھيں ھيں چنانچہ اسی 
لئے اچھا  بنياد پر کھتے ھيں کہ تمام اديان اور مذاھب اچھے اور برحق ھوسکتے ھيں: اور يہ دين اپنے ماننے والوں کے

اور برحق ، اور وه دين اس کے ماننے والوں کے لئے اچھا اور برحق ھے، اور کسی شخص کو بھی يہ حق حاصل نھيں 
ھے کہ وه اپنے دينی نظريہ کو مطلق قرار دے ، اسی طرح يہ بھی کھنے کا حق نھيں ھے کہ صرف اور صرف دين اسالم 

ور بے بنياد ھيں چاھے دين اسالم ايک طرح کے اقداری احکام سے صحيح اور برحق ھے اور دوسرے اديان عالم باطل ا
تشکيل ھوا ھے مثالً دينی حالل و حرام چيزيں جيسے نماز پڑھيں، روزه رکھيں، يا جھوٹ نہ بوليں، يا نامحرم کو نہ ديکھيں 

بی اور قرار دادی (باھمی اور لوگوں کے مال اور ناموس پر تجاوز نہ کريں جب کہ يہ بات ظاھر ھے کہ اگر اقدار مسائل نس
مفاھمت) ھوں تو دينی مسائل بھی نسبی ھوں گے ، جس کا نتيجہ يہ ھوگا کہ دين اسالم اعتبارات اور قرارداد کادين بن جائے 

  گا۔ 
اس پوزيٹيزم نظريہ اور دينی مسائل کواقدار کے دائره ميں قرار دينے کی بنا پر بعض لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ آپ کو يہ 

ل نھيں ھے کہ اپنے دين کو دوسروں پر تحميل کريں،اور ان کو مسلمان کرنا چاھيں دين اسالم تمام مسلمان کے حق حاص
لئے محبوب اور پسنديده ھے، اسی طرح دين يھوديت يھوديوں کے لئے پسنديده ھے، چونکہ يہ اديان نسبی ھيں اور ان ميں 

دار نسبی اور قراردی ھيں اسی لحاظ سے مختلف معاشروں مينان سے کوئی بھی مطلق نھيں ھے اور چونکہ يہ اديان اور اق
کا حکم بھی مختلف ھے: چوده سو سال پھلے اسالم؛ سعودی عرب کے لئے مناسب اور اچھا تھا ليکن عصر حاضر ميں 

نوں کو ماڈرن دنياکے لئے ايک دوسرا دين مناسب اور مطلوب ھے! لٰھذا اسالم کو مطلق قرار نھيں دينا چاھئے اور مسلما
بھی اپنے دينی نظريات کو دوسروں پر نھيں تھونپنا چاھئے اسالم ان لوگوں کے اچھا ھے جن کے سليقے ان سے ميل کھاتے

ھينليکن دوسروں کے لئے يہ دين اچھا نھيں ھے کيونکہ وه اس دين کو پسند نھيں کرتے اور اپنے سليقہ کے لحاظ سے 
ں اپنے اسالمی سليقہ کو دوسروں پر تحميل نھيں کرنا چاھئے اور دوسرونکے دوسرا دين اختيار کئے ھوئے ھيں لٰھذا ھمي

  سليقوں کونظر انداز نھيں کرنا چاھئے۔ 
قارئين کرام! گذشتہ نظريہ کا جواب يہ ھے کہ ھم مان ليتے ھيں کہ اسالم کے بعض احکام (جيسے احکام ثانوی) نسبی اور 

سے ھوتے ھيں، ليکن اسالمی تمام احکام متغير نھيں ھيں؛ بلکہ بھت سے متغير ھيں اور بعض احکام موقع و محل کے لحاظ 
اسالمی احکام ثابت، مطلق اور غير قابل تبديلی ھيں اس کے عالوه يہ بھی عرض کرديا جائے کہ اسالم کا کوئی بھی حکم 

س اوالً: ھم اس نظريہ کو عوام الناس کے سليقہ کے تابع نھيں ھے ، اور متغير احکام کے لئے بھی خاص دالئل ھوتے ھيں پ
نھيں مانتے کہ تمام اقدار عوام الناس کے سليقہ اور ان کی پسند کے تابع ھيں بلکہ ھم اعتقاد رکھتے ھيں کہ بعض اقدار اور 

بعض ضد اقدار مطلق چيزيں؛ مصالح ومفاسد کے تابع اور نفس االمری ھيں، لٰھذا وه ثابت اور غير قابل تبديلی ھيں دوسرے: 
ے ثابت اقدار اسی قسم کے ھيں (يعنی مصالح و مفاسد کے تابع اور نفس االمری ھيں) لٰھذا وه مطلق ھيں اور ھم ان اسالم ک

کو ھميشہ اور ھر جگہ کے لئے معتبر جانتے ھيں اور اس بات پر زور ديتے ھيں کہ ھمارے اسالمی نظريات مطلق ھيں ، 
ھيں پس نتيجہ يہ نکال کہ مغربی ممالک ميں نسبی گرايی نظريہ اور صرف يھی اسالمی نظريات مطلق ، صحيح اور بر حق 

  اسالمی نظريات کے مطابق نھيں ھے۔ 

  ج۔ معرفت کے نسبی ھونے پر تيسرا نظريھ(معرفت دينی ميں نسبيت کا وجود) 
يں کہکا نظريہ بھی ھے، چنانچہ اسی نظريہ کے تحت بعض لوگ کھتے ھ“معرفت دينی ميں نسبيت”نسبی نظريات ميں سے 
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ھم بھی يہ مانتے ھيں کہ دين ثابت اور مطلق ھے، اور دينی اقدار بھی مصالح ومفاسد کے تابع، واقعی اور نفس االمری ھيں،
ھم بھی حقيقت دين کو مطلق اور ثابت مانتے ھيں ليکن ھمارے پاس کوئی واقعی اور مطلق دين نھيں ھے، جس سے ھم 

ں دين کی معرفت اور اس کی شناخت ھے اور جو کچھ بھی ھم دوسروں کو دينرابطہ برقرار کريں صرف ھمارے اختيار مي
کے عنوان سے بتاتے ھيں، درحقيقت وه دين سے حاصل کرده ھمارا ايک نتيجہ اور شناخت ھوتی ھے جبکہ دوسرے افراد 

ينی معرفت اور دينی دين سے ايک دوسرا نتيجہ حاصل کرتے ھيں اگرچہ ھم اصِل دين کو ثابت اور مطلق مانتے ھيں ليکن د
شناخت کو قابل تغير اور نسبی مانتے ھيں ، ھمارے نظريہ کے مطابق کسی کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه اپنے نتيجہ 

  اور شناخت کو مطلق مانے، اور اپنے اس نظريہ کو دوسروں پر تھونپے۔ 
ی شناخت مطلق ھو، اور سبھی لوگ دين سے يھاں پر ايک سوال يہ پيدا ھوتا ھے کہ کيا ايسا ممکن ھے کہ ھماری بعض دين

يھی نتيجہ اخذ کريں اور سبھی اسی کو قبول کريں يا نہ ، دينی کوئی بھی معرفت مطلق نھيں ھے بلکہ دينی ھر موضوع کی 
ھر شناخت نسبی ھے؟ جس کے نتيجہ ميں دو دينی شناختوں ميں سو فی صد اختالف ھوسکتا ھے کہ ايک دوسرے کے 

يعنی کوئی شخص کسی چيز کو دينی مسائل ميں شمار کرے جبکہ کوئی دوسرا شخص اس کا انکار کرے، بالکل مخالف ھو؛
  حاالنکہ دين سے حاصل کرده دونوں شناخت مقبول اور معتبر ھوں ؟! 

کے نام سے شھرت پيدا کرتا جارھا ھے “ معرفت دينی ميں نسبيت”قارئين کرام! نسبت کے سلسلہ ميں يہ تيسرا نظريہ جو 
(شرعی مسائل ميں کمی وزيادتی) کے عنوان مانتے ھيں، اور يہ “ قبض وبسط شريعت”ر اس نظريہ کے طرفدار اس کو او

نظريہ تقريباً بيس سال سے رائج ھوتا جارھا ھے اور ھر روز مزيد پھيلتا جارھا ھے نيز اخباروں اور جرائد ميں بيان ھوتا 
کے متعلق تمام لوگوں کی شناخت برابر نھيں ھے: ممکن ھے کہ کوئی  ھے،اس کی بنا پر ايسا ظاھر کيا جاتا ھے کہ دين

شخص اپنے اعتقاد کی بنا پر کھے کہ نماز صبح دو رکعت ھے، ليکن کوئی اپنے نظريہ کی بنا پر يہ بھی کھہ سکتا ھے کہ 
بنا پر نماز صبح کو دو  نماز صبح تين رکعت ھے؛ حاالنکہ دونوں نظريات معتبر او رمقبول ھيں! اور اگر ھم اپنے عقيده کی

رکعت سمجھيں تو ھميں يہ حق نھيں ھے کہ دوسرے افراد کو بھی نماز صبح دو رکعت پڑھنے کے لئے کھيں اس بنياد پر 
ھمارے عقيده کی بنا پر نماز صبح دو رکعت ھے، ھوسکتا ھے کہ کوئی دوسرا شخص دين سے يہ نتيجہ حاصل کرے کہ 

دين کی شناخت اور ايک قرائت کھالئے گی، اور اقداری لحاظ سے دو قرائت کے  نماز صبح تين رکعت ھے اور وه بھی
درميان کوئی فرق نھيں ھے اور ھر شخص کا حاصل کرده نتيجہ اس کے لئے محترم ھے، نيز کسی کويہ حق نھيں ھے کہ 

عنی ان ميں کمی يا دين سے حاصل کرده اپنے نتيجہ کو مطلق قرار دے،چونکہ شناخت اور معرفت قبض وبسط رکھتی ھيني
زيادتی ھوسکتی ھے، يھاں تک کہ ايک شناخت اور قرائت ايک طرف ھو او ردوسری شناخت اور قرائت اس کے بالکل 

مخالف ھو،اور يہ بھی ممکن ھے کہ کسی ايک دينی عقيده کو آج ثابت کريں اور کل اسی عقيده کی رّد کريں اس کی وجہ يہ 
ے، بلکہ صرف دينی معرفت ھمارے پاس ھے، جبکہ يہ دينی معرفت قابل تبديلی ھے ھے کہ واقعی دين ھمارے پاس نھيں ھ

  اور بعض افراد کے لحاظ سے مختلف ھو جاتی ھے۔ 

  ۔ قرائت نسبی اور قرائت مطلق دونوں جدا جدا ھيں ۵
ميں کے نظريہ (جو کافی مدت سے ھمارے ملک ميں جاری ھے اور اس کے بارے “ معرفت دينی ميں نسبيت”بے شک 

بھت سی کتابيں اور مقاالت بھی چھپ چکے ھيں)؛ کی تحقيق و بررسی کے لئے کافی مدت درکار ھے ، ليکن ھم اس وقت 
کے ماننے“ قبض وبسط شريعت”مختصر طور پر عرض کرتے ھيں: ھم يھاں پر سب سے پھلے يہ سوال کرتے ھيں کہ کيا 

رائت ھوسکتی ھيں؟ يا صرف بعض دينی مسائل کی مختلف تفسير والوں کے نزديک ھر دينی مسائل کی چند تفسير اور چند ق
اور معنی ھوسکتے ھيں؟ اس سلسلہ ميں ان کی پيش کرده دالئل کے پيش نظر صرف بعض دينی مسائل ميں مختلف تفسير 

دينی مسائل  اور قرائت کا ھونا ثابت ھوتا ھے؛ ليکن وه لوگ اس دليل کو عام قرار ديتے ھوئے يہ نتيجہ نکالتے ھيں کہ تمام
  ميں مختلف تفسير اور نتائج ھوسکتے ھيں منجملہ ان کے بعض مجتھدين اور فقھاء کے اختالفی مسائل ھيں۔ 

ان کا دعوٰی يہ ھے کہ اسالمی فقہ ميں (بعض) مجتھدوں کا فتوٰی مختلف ھے چنانچہ ايک کھتا ھے کہ نماز جمعہ واجب 
کھيلنا حرام ھے ليکن دوسرا اس کو “ شطرنج”ھے، ايک کھتا ھے کہ ھے اور دوسرا کھتا ھے کہ نماز جمعہ واجب نھيں 

حالل قرار ديتا ھے پس معلوم يہ ھوا مجتھدين کا فتوٰی اور اسالم سے ان کا حاصل کرده نظريہ نسبی اور متغير ھے، ثابت 
زمانہ ميں کچھ فتوٰی نھيں، يھاں تک کہ بعض مجتھدين ميں خود ان کا فتوٰی مختلف ھے ، جيسا کہ بعض مجتھدين کا ايک 

تھا ليکن بعد ميں اپنا فتوٰی بدل ديا اور ايک نيا فتوٰی صادر کرديا لٰھذا معلوم يہ ھوا کہ يہ فتاوٰی اور نتائج کا اختالف اس بات 
کی دليل ھے کہ دينی معرفت اور قرائت نسبی اور قابل تغير ھے، اور ممکن نھيں ھے کہ دينی معرفت اور شناخت ثابت 

  ھو۔ اورمطلق 
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قارئين کرام ! مذکوره مسئلہ کے جواب ميں ھم عرض کرتے ھيں کہ اس بات کو تو ايک دور دراز کے عالقے ميں رھنے 
واال جاھل انسان بھی جانتا ھے کہ فروع دين کے بعض مسائل ميں مجتھدين کا فتوٰی مختلف ھے ليکن فتووں کا يہ اختالف 

کہ وحی کے ذريعہ پيغمبر اسالم (ص) کی معرفت تک مطلق نھيں ھے؛  دليل نھيں ھے کہ آپ لوگ يہ دعوٰی کرنے لگيں
چونکہ پيغمبر اکرم (ص) کی معرفت بھی انسانی معرفت کی طرح ھے جس ميں خطا کا امکان پايا جاتا ھے! يعنی جس وقت 

لَ ) ٣خداوندعالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ھے:(قُْل ھَو هللاُ اََحٌد ) ( ِحيُم ) (يا (َوٕاِلَھُکْم ٕاِ ْحَماُن الرَّ کھتا )۴ہ َواِحٌد الَٕاِلَہ ٕاِالَّ ھَو الرَّ
ھے تو ھميں يہ نہ معلوم ھو کہ خدا کی وحی کيا ھے ھم پيغمبر اکرم کے فرمان کے مطابق جس ميں آپ نے فرمايا کہ 

ھے، ليکن وحی اٰلھی  خداوندعالم مجھ پر وحی نازل کرتا ھے؛ آگاه ھوجاتے ھيں کہ پيغمبر اکرم (ص) پر وحی نازل ھوتی
کی حقيقت کے بارے ميں نھيں جانتے اور پيغمبر اکرم (ص) نے وحی کے سلسلہ ميں جو کچھ چيزينھميں بتائی ھيں وه وحی
خدا نھيں ھے بلکہ وحی سے اپنی معرفت اور فھم کو پيش کيا ھے؛ اور چونکہ آپ کی فھم و سمجھ بھی انسانی اور قابل خطا

  ھوں نے وحی حاصل کرنے ميں غلطی کی ھو خداوندعالم بيان کچھ کرنا چاھتا تھا ليکن آپ نے ھے،تو ھوسکتا ھے کہ ان
اس کے سمجھنے ميں غلطی کردی اور اپنی معرفت اور سمجھ کو وحی خدا کے عنوان سے بيان کرديا چنانچہ اس نظريہ کا

مجھ معتبر نھيں ھے اور ان سب ميں خطا نتيجہ يہ ھوا کہ قرآن مجيد کی کسی بھی آيت کے بارے ميں کسی کی فھم اور س
  اور غلطی کا احتمال پايا جاتا ھے! 

قارئين کرام! کيا يہ بھی دين اسالم کی ايک نئی قرائت ھے؟ کيا قرائت کا ميدان اس قدر ال محدود اور وسيع ھے؟ ھم يہ 
وجود ميں بھی شک و ترديدپيدا ھوسکتاماننے ھيں کہ مجتھدين کے فتووں ميں اختالف پايا جاتا ھے ليکن کيا خداوندعالم کے 

ھے ؟ اور کيا اس بات کو قبول کيا جاسکتا ھے کہ اسالمی نقطہ نظر اور قرآنی آيات کے تحت کوئی شخص خدا کے وجود 
کو ثابت کرے اور دوسرا (انھيں قرآنی آيات کے ذريعھ) وجود خدا کی نفی کرے، اور دونوں کو دو دينی معرفت کے نام سے

سال سے تمام شيعہ سنی اسالمی فرقوں کے علماء کے بيان کے مقابلہ مينکوئی يہ دعوٰی ١۴٠٠ھا جائے؟ اور کيا معتبر سمج
کرسکتا ھے کہ ان سبھی نے غلطی کی ھے اور غلط سمجھا ھے ، انھوں نے اپنے نتائج کو بيان کيا ھے اور ھم بھی اپنا 

  نتيجہ بيان کرتے ھيں؟ 
ھوسکتی ھيں؛اس سوال کا جواب يہ ھے کہ مختلف قرائت کا وجود صرف فروع دين ميںدين ميں کس حد تک مختلف قرائت 

قابل تصور ھيں، نہ کہ اصول دين ميں اور وه بھی ان ظنی مسائل ميں جن ميں اختالف کا امکان موجود ھے، نہ کہ قطعی، 
تخصص (ماھرين علماء ) کی اجماعی اور اتفاقی مسائل ميں اس کے عالوه فروع دين ميں صرف دينی صاحب نظر اور م

نظر معتبر ھيں، نہ يہ کہ ھر کس و ناکس کے نظريہ کا کوئی اعتبار ھے ان لوگوں کی نظر معتبر ھے جنھوں نے تقريباً 
پچاس سال تک بڑے بڑے اساتيذ جيسے مرحوم آيت هللا بروجردی، مرحوم آيت هللا امام خمينی اور عالمہ طباطبائی (رحمة 

ڑھا ھے اور اس راستہ ميں آنے والی تمام تر سختيوں کو برداشت کيا ھے نيز اپنی رفتار، فھم، تحقيق هللا عليھم)سے درس پ
اور استنباط ميں تقوٰی اٰلھی سے مزين ھوں، نيز ھوا پرستی کا شکار نہ ھوں دينی معامالت ميں مغربی تمدن سے متاثر چند 

  ر معتبر نھيں ھے۔ بول پڑھنے والے ( خود کو دينی ماھر کھالنے والے)؛ کی نظ
نتيجہ يہ ھوا کہ اختالف نظر اور مختلف قرائت صرف دين کے ظنّی اور متشابہ مسائل ميں قابل قبول ھے، اور اسالم کے 
قعطی مسائل، محکمات، ضروريات اور بينات ميں صرف ايک ھی قرائت موجود ھے اور وه بھی خدا وپيغمبر کی قرائت 

کے اختالف نظر، شک وترديد اور مختلف قرائت کی کوئی گنجائش نھيں ھے، جيسا کہ ھے، لٰھذا اس سلسلہ ميں کسی طرح 
سال گذر چکے ھيں ان کے بارے ميں کسی طرح کا کوئی اختالف نھيں ھوا ھے ھم نے ديکھا کہ حضرت  ١۴٠٠اسالم کو 

م علماء اسالم نے تائيد کی اوراسامام خمينی رحمة هللا عليہ نے مرتد سلمان رشدی کے قتل کا فتوٰی صادر کيا تو اس وقت تما
حکم کے بارے ميں کسی طرح کی کوئی مخالفت سنائی نہ دی، اور سب نے يہ اتفاقی طور پر کھا کہ حضرت امام خمينی 

(ره) کا بيان کرده فتوٰی حکم اسالم ھے اگرچہ بعض مغرب پرست نو وارد جنھوں نے اسالم کی بو بھی نھيں سونگھی ھے 
ت کی اور کھا: اسالم سے ھماری قرائت يہ نھيں ھے ليکن يہ بات روز روشن کی طرح واضح ھے کہ اس فتوٰی کی مخالف

دنيا بھر کے صاحب عقل صرف اسی شخص کے نظريہ کو اھميت ديتے ھيں اور صرف اسی کے نظريہ کو معتبر جانتے 
ب تحقيق کے بعد اپنی رائے کا ھيں جو متعلق علم ميں صاحب نظر اور محقق ھو اور صحيح طريقہ اور اس علم سے مناس

  اظھار کرے۔ 
  

  حوالے

   ١٣سوره لقمان آيت) ١(
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   ٣ ٠) سوره روم آيت 2(
  “ اے رسول کھہ ديجئے کہ وه هللا ايک ھے :” ، ترجمہ ١) سوره اخالص (توحيد) آيت 3(
ھی رحمن بھی ھے اور وھی اور تمھارا خدا بس ايک ھے ، اس کے عالوه کوئی خدا نھيں ھے و”ترجمھ:  ١۶٣) سوره بقره آيت 4(

 “ رحيم بھی ھے 
 

 )2اسالم اور سياست جلد(

 

  چاليسواں جلسہ

   دينی معارف افسانہ ھيں يا حقيقت نما آئينہ

  ۔ گذشتہ مطالب پر ايک نظر ١
کے سلسلہ ميں ھماری بحث يھاں تک پھنچی تھی کہ اگر اسالمی منابع کے لحاظ “ اسالمی سياسی نظريات کی وضاحت”

سے قوانين اور ضوابط بنانا چاھيں اور ان کو اسالمی اقدار کے مطابق نافذ کرنا چاھيں، تو اس کے لئے ھمارے پاس قرآن 
ور قابل اعتماد پھچان ھونا ضروری ھے، تاکہ قانون گذاری کے وسنت( جو ھمارے اصلی منابع ھيں)؛ کی گھری شناخت ا

وقت اسالمی نظريہ کو مّد نظر رکھيں، اور وه قوانين وضوابط اسالم کے کلی قوانين کے تحت قرار پائيں، اور اسی طرح 
وايات سے ھونے قرآن وسنت سے الھام ليتے ھوئے ان کو نافذ کرنے کا طريقہ اپنائيں اس سلسلہ ميں کبھی کبھی آيات و ر

واال نتيجہ مختلف ھوجاتا ھے اور بعض آيات و روايات کی مختلف تفسير و معنی کئے جاتے ھيننيز بعض روايات سے 
مختلف استنباط ھوتے ھيں ليکن اس سلسلہ ميں بعض لوگ اس قدر آگے بڑه گئے ھيں کہ انھيں اختالف کے پيش نظر يہ 

جائز ھے، اور کھتے ھيں کہ ھر شخص اسالم سے مخصوص قرائت اور کھتے ھيں کہ تمام دينی مسائل ميں اختالف 
مخصوص نتيجہ حاصل کرسکتا ھے، اور کسی شخص کو يہ حق نھيں ھے کہ وه اپنے نظريہ کو دوسروں پر تحميل کرے 

اصل جيسا کہ اخباروں اور جرائد ميں مکرر يہ شعار ديا جاتا ھے کہ کسی کو بھی يہ حق نھيں ھے کہ وه دين سے اپنے ح
کرده نتيجہ کو مطلق گردانے، بلکہ توجہ رھے کہ دوسرے افراد بھی آراء اور نظريات رکھتے ھيں ، اور يہ کہ اسالم کی 

صرف ايک قرائت نھيں ھے، نيز اسالم کے بارے ميں مختلف قرائت کو احترام کی نگاه سے ديکھا جائے اور يہ يقين رکھا 
  حترم ھے۔ جائے کہ دين کی ھر ايک قرائت معتبر اور م

  ۔ واقع نما اور غير واقع نما زبانوں کی اھميت ٢
قارئين کرام ! ھم نے گذشتہ جلسہ ميں دينی سلسلہ ميں مختلف نظريات کے مطلق نہ ھونے نيز دين کی مختلف قرائت نہ 

سبيت ن”ھونے کے بارے ميں بحث کی، اور نظريات کے نسبی ھونے نيز مختلف قرائت کا سر چشمہ تالش کرتے ھوئے 
کے سلسلہ ميں تين نظريات پائے جاتے ھيں اس جلسہ “ نسبيت معرفت”کے مسئلہ کو بيان کيا اور عرض کيا کہ “ معرفت

ميں دينی نظريات کے مطلق نہ ھونے کے شعار اور دين کی مختلف ھونے کے بارے ميں دوسرے دو نظريات کی طرف 
" کی بحث اور علم تفسير Hermeneutics“ "ھرمنوٹيک”اور “ ندين کی زبا”اشاره کرتے ھيں، اور وه دو نظريہ يہ ھيں: 

متون (تحرير کی شرح وتفسير کرنا) جو کہ عصِر حاضر ميں معرفت کا ايک مھم باب کھالتا ھے، اور دنيا کی بڑی بڑی 
و يونيورسٹيوں ميں مخصوص ڈيپارٹمينٹ اور مخصوص علمی گروه اس ميں مشغول ھيں لٰھذا ھم اس جلسہ ميں انھيں د

  چيزوں کے بارے ميں گفتگو کرتے ھيں۔ 
دين کی زبان کے سلسلہ ميں بحث، اور دينی معرفت مطلق نہ ھونے والے مسئلہ کا سرچشمہ يہ ھے کہ ان آخری چند 

کے سلسلہ ميں ايک نئی بحث يہ کی گئی ھے کہ کيا دين “ فلسفہ دين اور کالم جديد”صديوں کے دوران يورپی ممالک ميں 
" (رمزی)اور قصہ کھانی اورافسانہ کی زبان ھے اس سلسلہ Symbilecنما ھے يا دين کی زبان سمبليک "کی زبان واقع 

وضاحت کے طور پر يوں عرض کيا جائے کہ انسان اپنی بات کو سمجھانے کے لئے زبانی اور عرفی محاورات يا علمی 
ے تاکہ دوسروں کو خارجی يا عينی چيزوں کی اور فلسفی اصطالحات ، نيز الفاظ اور ان کی ترکيبات کا استعمال کرتا ھ

واقعيت کی طرف متوجہ کرسکے اور کبھی انسان ان الفاظ کے ذريعہ خارجی اور عينی واقعيات کے طرف متوجہ کرتا ھے
اور کبھی ان الفاظ کے ذريعہ منطق اور فلسفہ جيسے علم ميں ذھنی اور تصوری حقائق کی طرف متوجہ کرتا ھے، مثال 
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اس جملہ سے کھنے والے کی مراد يہ ھوتی ھے کہ سننے والے “ فضا روشن ھے”کوئی شخص يہ کھے کہ کے طور پر 
کو اس بات کی خبر دے کہ فضا روشن ھے، اورچراغ کے ذريعہ روشنی کرنے کی ضرورت نھيں ھے بے شک يہ زبان 

ات ، منطق اور فلسفہ ميں بھی واقع نما ھے اور ايک بيرونی حقيقت کی عکاسی کرتی ھے اور اسی طرح کی زبان رياضي
استعمال کی جاتی ھے، البتہ يہ زبان علوم دقيقہ (منطق وفلسفھ) اور تجربی علوم ميں تھوڑے دخل وتصرف کے ساتھ 

استعمال کی جاتی ھے اسی وجہ سے کھا جاتا ھے کہ زبان علم اور زبان فلسفہ واقع نما ھوتے ھيں اور بيرونی حقيقت يا 
  کرتی ھے۔  ذھنی حقيقت کی عکاسی

ليکن کبھی کبھی کسی بھی زبان کے الفاظ بيرونی يا ذھنی حقيقت کو بيان کرنے کے لئے استعمال نھيں کئے جاتے اگرچہ 
الفاظ کی ترتيب وھی ھوتی ھے جس کو علوم ميں حقيقت نما طريقہ پر استعمال کيا جاتا ھے ، ليکن کھنے والے يا لکھنے 

نھيں ھوتا، مثال کے طور پر افسانہ اور قصہ کی زبان، جس ميں کسی بھی طرح کی  والے کا مقصد حقيقت سے باخبر کرنا
کوئی واقعيت کا پتہ نھيں ديا جاتا ، لٰھذا اس طرح کی زبان واقع نما نھيں ھے جس وقت قصہ اور کھانيوں کی کتابوں ميں 

ستعمال ھونے والے الفاظ کسی طرح کی کی داستان بيان کی جاتی ھے تو ھم ديکھتے ھيں کہ ان قصوں ميں ا“ کليلہ ودمنھ”
حقيقت کی حکايت نھيں کرتے اگر ان ميں جنگلی حيوانات مثالً شير، بھيڑيا اور لومڑی وغيره کا کے بارے ميں باتيں بتائی 

جاتی ھيں تو مٔولف کا مقصد يہ نھيں ھوتا کہ جنگلی حيوانات ميں اس طرح کی گفتگو ھوتی ھے؛ بلکہ مٔولف اس داستان کے 
يعہ حيوانات کی زبان ميں غير مستقيم طور پر بعض مھم باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاھتا ھے لٰھذا افسانہ اور قصہ کی ذر

  زبان غير واقع نما زبانوں کا ايک حصہ ھے۔ 
" (رمزی) ھے جو بھت سے علوم ميں استعمال کی جاتی ھےSymbilecانھی غير واقع نما زبانوں ميں سے: زبان سمبليک "

ی طرح انسانی معارف کی بھت سی قسموں ميں حکايت اور حقائق کے بيان کرنے کے لئے اس زبان سے استفاده کيا ، اس
جاتا ھے، جس کا واضح نمونھ؛ علم ھندسہ اور رياضی کی مثاليں اور فارمولے نيز اختصار کی عالمتيں ھوتی ھيں جيسے 

"y" , "x حکايت نھيں کرتے، بلکہ بعض علمی حقائق کے لئے صرف ايک" ،کيونکہ يہ مثاليں اور فارمولے کسی حقيقت کی
عالمت ھوتی ھيں، اسی طرح شاعروں کی زبان بھی غير واقع نما ھوتی ھيں جب شاعر؛ مئے، ساغر اور ساقی جيسے الفاظ 

کنايةً  کو اپنے شعر ميں استعمال کرتا ھے توحقيقت ميں اس کی مراد واقعی ساقی اورشراب نھيں ھوتی بلکہ ان الفاظ کو
  استعمال کرتا ھے جب کہ اس کے ذھن مينحقيقی مطلب کچھ اور ھوتا ھے۔ 

  ۔ دين کی زبان کو غير واقع نما قرار دينے کا سبب ٣
چنانچہ بعض لوگ کھتے ھيں کہ دين بھی اپنی خاص زبان رکھتا ھے، اور دين کی زبان غير واقع نما زبانوں ميں سے ھے 

يورپ ميں يھوديت اور عيسائيت کے عقائد کے بارے ميں بيان ھوا، اسی وجہ سے دانشوروں پھلے تو دين کی زبان کا مسئلہ
اور متفکروں نے اپنے نظريہ کی تائيد ميں يھوديوں اور عيسائيوں کی کتاب مقدس سے مثاليں پيش کيں، اور يہ کھا کہ جب 

ں ديکھتے ھيں ، تو ھمارا تصور يہ نھيں ھم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ھيں اور اس کے اندر بعض چيزوں کے بارے مي
ھونا چاھئے کہ يہ مقدس کتاب ھم کو علمی (اور سائنسی) کتابوں کی طرح بيرونی حقائق سے آشنا کر رھی ھے، بلکہ دين 

  " زبان ھے، (واقع نما نھيں ۔) Symbilecنے جو زبان استعمال کی ھے وه ايک افسانہ کی زبان اور سمبليک "
کی دو قسم بيان کی جاتی ھے: ايک واقع نما زبان اور دوسری غير واقع نمازبان،اور بعض لوگ دين کی عام طور پر زبان 

زبان کو غير واقع نما زبانوں ميں قرار ديتے ھيں، يعنی دين کی زبان حقائق اور واقعيت پر مشتمل نھيں ھوتی بلکہ افسانہ ، 
دا ھوتا ھے کہ دين کی زبان کو زبان افسانہ قرار دينے کی علت قصہ وکھانيوں کی طرح ھوتی ھے ليکن يھاں پر سوال يہ پي

اور وجہ کيا ھے؟ تو اس کا جواب يہ ھے کہ جب يورپ ميں سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی کے پيش نظر ھر روز نئی نئی 
، “کپرنيک”، “کلپر”چيزيں کشف ھوئی، اور زمين ، سورج اور ديگر ستاروں کے بارے ميں مغربی دانشورونجيسے 

؛ نے نئے نئے فرضيہ قائم کئے جو يھوديوں اور عيسائيوں کی مقدس کتاب (توريت اور انجيل) سے ھم آھنگ نہ “ گاليلہ”
تھے، جس کی وجہ سے انھوں نے يہ اندازه لگاليا کہ عصِر حاضر ميں سائنس کی نئی تھيوری اور نظريات؛ کتاب مقدس 

، جس کی بنا پر يھوديت اور عيسائيت کا چراغ ُگل ھوجائے گا،کيونکہ ميں بيان شده بعض عقائد کو جھوٹاثابت کرتے ھيں
جب توريت اور انجيل ميں بيان شده چيزيں نادرست، بے بنياد اور جھوٹی ثابت ھوجائيں گی تو پھر يہ دين کيسے باقی ره 

  سکتا ھے خصوصاً عيسائيت جس کے پيروکاروں کی تعداد بھت زياده ھے۔ 
نہ کے بعد سے ؛ کتاب مقدس کی اھميت کو بچانے اور يھوديت و عيسائيت کی ديواريں ھلنے کے زما“ رنسانس”خصوصاً 

سے روکنے کے لئے راه حل تالش کرنے کی فکر ھوئی ، (اور کافی مدت کے بعد اس نتيجہ پر پھونچے کھ) توريت اور 
سے اس وقت ھم آھنگ نہ ھوں گی  انجيل ميں بيان شده عقائد اور دوسری چيزيں؛ سائنس کے جديد نظريات اور ٹکنالوجی
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جب ھم دين کی زبان کو واقع نما اور حقائق کی عکاسی کرنے والی زبان کھيں ليکن اگر دين کی زبان کو غير واقع نما زبان 
قرار ديديں اور يہ کھيں کہ دين کی زبان؛ شعراور افسانہ کی زبان ھے جو حقائق اور واقعيت کی عکاسی نھيں کرتی اور 

نجيل ميں بيان شده چيزيں گويا افسانہ اور قصہ کھانيوں کی طرح ھيں اور خاص اغراض ومقاصد کے تحت تنظيم توريت و ا
ھوئی ھيں ، تو اس صورت ميں سائنس اور دينی باتوں ميں کسی طرح کا کوئی اختالف پيش نھيں آئے گا؛ کيونکہ بنيادی 

يہ ھے کہ توريت اور انجيل ميں خدا، وحی، قيامت اور  طور پر دونوں زبانوں کا مقصد مختلف ھے اس نظريہ کا خالصہ
جنت وجھنم کے بارے مينذکر شده مطالب صرف عوام الناس کو اچھائيوں اور برائيونکے سمجھنے کے لئے بيان ھوئے 

ھيں، تاکہ ديندار افراد نيک کام کرنے اور برے کاموں سے پرھيز کرنے کی کوشش کريں جھوٹ نہ بوليں، غيبت نہ کريں 
ور دوسرے پر ظلم وستم کو جائز نہ مانيں مثالً اگر ان ميں کھا جاتا ھے کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے گا تو آخرت ميں ا

اس پر عذاب ھوگا ، تو در حقيقت اس قول سے ظلم کی بُرائی کو مزيد مجسم کيا گياھے ، ايسا نھيں ھے کہ واقعاً آخرت ميں 
  ينی مسائل سے اس طرح کا کوئی تصور اور نتيجہ حاصل نھيں کرنا چاھئے۔ کوئی جنت و جھنم موجود ھے، لٰھذا ھميں د

کتاب مقدس (توريت اور انجيل) سے عام فھم عوام الناس يھی نتيجہ حاصل کرتے ھيں کہ ان کتابوں ميں ذکر شده دينی مسائل 
اور دانشوروں کے نزديک  حقائق پر مبنی ھيں اور بيرونی حقائق کی عکاسی کرتی ھيں، ليکن روشن خيال رکھنے والوں

توريت و انجيل ميں بيان شده مطالب صرف عوام الناس کے لئے تربيتی پھلو رکھتے ھيں يعنی ان کے پيش نظر عوام الناس 
ميں نيک کام کرنے اور بُرے کاموں سے پرھيز کا جذبہ پيدا ھوتا ھے، اس کے عالوه ان مقدس کتابوں ميں بيان شده مطالب 

يں ھے يھاں تک کہ دين کی افسانوی زبان ميں خدا کا کوئی وجود ھی نھيں ھے، چنانچہ اگر توريت اور ميں کوئی پيغام نھ
انجيل ميں خدا کا ذکر ھے يا انبياء (عليھم السالم) اور وحی کے بارے ميں بيان ھوا ھے، تو اس افسانوی زبان ميں يہ صرف 

نہ جنت وجھنم اور وحی اور اس عکس کو اس افسانوی زبان ميںخدا کا ايک عکس ھے ورنہ (نعوذ باللھ) نہ تو خدا ھے اور 
اس قدر بھترين سليقہ سے بيان کيا گيا ھے تاکہ عوام الناس ميننيک کام کرنے اور بُرے کام سے پرھيز کرنے کا شوق پيدا 

گذاريں اور دوسرے ھو،اور انسانی اقدار کا پاس و لحاظ رکھا جائے ان کی يہ کوشش رھے کہ اسی دنيا ميں بھترين زندگی 
داستان سے زياده اھميت نھيں ھے جس طرح سے يونانی “ کليلہ ودمنھ”کو آزار و اذيت نہ ديں؛ ورنہ تو توريت و انجيل کی 

قديم تمدن اور دوسرے قديمی معاشروں ميں افسانوی خدا ھوتے تھے، يھاں تک کہ ان کی بعض داستانوں ميں يھاں تک بيان 
سرے سے شادی کيا کرتے ھيں، اور کبھی تال ميل کرتے ھيں اور کبھی ايک دوسرے سے ھوا ھے کہ وه خدا ايک دو

ناراض ھوجاتے ھيں، اسی طرح دوسرے اديان کی کتابوں منجملہ توريت اور انجيل ميں بھی صرف خيالی اور افسانوی 
  عکس ھوتا ھے جس ميں کسی بھی طرح کی کوئی حقيقت نھيں ھوتی۔ 

نے عرض کيا کہ يھوديت اور عيسائيت کو نابودی سے بچانے کے لئے توريت اور انجيل ميں بيان قارئين کرام! جيسا کہ ھم 
شده دينی مسائل کے بارے ميں يہ تھيوری اور نظريہ پيش کيا گيا ھے اور يہ نظريہ آھستہ آھستہ مغربی ممالک کے ديندار 

ل) کے عنوان سے اس نظريہ کو بھترين راه حل مانا لوگوں ميں بھی رائج ھوتا چال گيا، اورکتاب مقدس کی توجيہ (اور دلي
کے زمانہ سے پھلے يھودی اور عيسائی متدين لوگ دينی عقائد اور مسائل کو صادق، حق اور “ رنسانس”جانے لگا ليکن 

واقع کے مطابق مانتے تھے،اور انھوں نے جب نئی نئی کشفيات اور سائنس کے نظريات کو اپنی کتاب مقدس کے بر خالف 
يا تو کتاب مقدس کے دفاع کرتے ھوئے بعض دانشورں کی سخت مخالفت کی يھاں تک کہ بعض دينی مسائل کے مخالف پا

دانشوروں کو پھانسی دے دی گئی اور بعض کو زنده آگ ميں جالديا گيا اسی طرح بعض بھت سے دانشوروں کو منجملہ 
  ات واپس لے لئے۔ کو توبہ پر مجبور کيا جس کی بنا پر اس نے اپنے نظري“ گليلھ”

  ۔مغربی نسبی گرائی نظريہ کی ترويج (وتبليغ)کرنے والے مغرب پرست روشن خيال ۴
قارئين کرام ! مغربی ممالک ميں پھلے يہ نظريہ پيش کيا کہ دين کی زبان؛ سائنس کی زبان سے مختلف ھے اور دين کی 

قصہ کھانی اور افسانہ کی زبان ھے، ليکن مشرقی  زبان کسی بھی طرح کے حقائق پر مبنی نھيں ھے، بلکہ دين کی زبان
ممالک سے مغربی ممالک کے تعلقات اور علمی تبادلہ خياالت اور مغربی ممالک ميں اسٹوڈينٹ کا تعليم حاصل کرنے 

وغيره جيسے امور کی وجہ سے يہ نظريہ مشرقی ممالک ميں بھی آگيا مغرب پرست اور مغربی کلچر کے عاشق اور دلداده 
غربی ممالک ميں تعليم يافتہ اسٹوڈينٹ وغيره مغربی تمدن کے شيدائی بن گئے ، اور وھاں کی تعليم اور وھاں کی زبان نيز م

سے آشنائی کو اپنے مھم افتخارات ميں شمار کرنے لگے، اور اس الحادی تھيوری اور نظريہ کے حصول کو اپنے لئے 
اور بھترين تحفہ کے عنوان سے عالم اسالم ميں داخل کرديا، اور باعث سرفرازی سمجھنے لگے، نيز اس نظريہ کو کار گر 

کھا کہ جس طرح مغربی ممالک ميں توريت اور انجيل کے ماننے والے اپنے دين کی زبان کو غير واقع نما زبان قرار ديتے 
اسی طرح قرآن ھيں اور اس کو صرف قصہ کھانی کی زبان مانتے ھيں جو کسی بھی طرح کے حقائق کو بيان نھيں کرتی، 
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  کريم کی زبان بھی قصہ کھانی اور افسانہ کی زبان ھے جس ميں حقائق سے کوئی سرو کار نھيں ھے۔!! 
عالم اسالم ميں بعض عربی ممالک جو اھل بيت عليھم السالم کی تعليم سے آشنائی نھيں رکھتے تھے لٰھذا انھوں نے اس 

قلم نے اس سلسلہ ميں کتابيں بھی لکہ ڈاليں اور اپنے دعوٰی کو ثابت  تھيوری اور نظريہ کو قبول کرليا اور بعض عربی اھل
کا بھی ذکر کيا اور جب انھوں نے قرآن مجيد کی متشابہ آيات کو ديکھا جن کو “ مستندات قرآن”کرنے کے لئے شواھد يا 

اور سائنس سے  سمجھنے سے قاصر رھے اور ان کے حقيقی معنی کو درک نہ کرسکے، اور ان کے ظاھری معنی کو علم
ھم آھنگ نہ پايا تو توريت و انجيل کے ماننے والوں کی طرح اپنے دينی عقائد کی افسانوی تفسير و توضيح کرنے لگے، اور

" (رمزی) تفسير کرنا شروع کردی تاکہ اپنے خيال ناقص ميں سائنس Symbilecقرآن مجيد کی بھی افسانوی اور سمبليک "
ر دينی مسائل سے ٹکراؤ کا راه حل پيش کرسکيں تقريباً تيس سال سے خصوصاً ان آخری کے نظريات کے، دينی عقائد او

چند سالوں ميں يورپ اور امريکہ ميں تعليم يافتہ لوگوں نے اس سلسلہ ميں بھت زياده فعاليت اور کار کردگی کی تاکہ مغربی 
قصہ کھانی اور افسانوی زبان کھہ ڈاال، اور تمدن کے اس نظريہ کو ھمارے معاشره ميں رواج ديں اور قرآن کی زبان کو 

  اپنے مقصد ميں کامياب ھونے کے لئے قرآن مجيد کی بعض رمزی اور سمبليک تفسير کے چند نمونہ پيش کئے: 

  ۔ ھابيل اور قابيل کے واقعہ سے انحرافی نتيجہ ۵
اپنی ايک تقرير ميں ھابيل و قابيل " نظريہ رکھنے والے ايک صاحب نے Marxistتيس سال پھلے انحرافی اور مارکسسٹ "

  " تفسير کی۔ Symbilecکے واقعہ سے سمبليک "
  جب کہ قرآن مجيد ميں اصل واقعہ اس طرح بيان ھوا ھے: 

بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن ٔاََحِدھَما َولَْم يُتَقَبَّلْ   )١اآْلَخِر قَاَل اَلَْٔقتُلَنََّک قَاَل ٕاِنََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمْن اْلُمتَّقِيَن (  ِمنْ ( َواْتُل َعلَْيھْم نَبَٔاَ اْبنَْی آَدَم بِاْلَحقِّ ٕاِْذ قَرَّ
اور اے پيغمبر ! آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑه کر سنائيے کہ جب دونوں نے قربانی دی اور ايک کی” 

يں تجھے قتل کردوں گا تو دوسرے نے جواب ديا کہ ميرا قربانی قبول ھوگئی اور دوسرے کی نہ ھوئی تو اس نے کھا کہ م
  “ کيا قصور ھے خدا صرف صاحبان تقوٰی کے اعمال قبول کرتا ھے 

اسالمی کتب ميں وارده شده روايات سے استفاده ھوتا ھے کہ جناب آدم عليہ السالم کے دو بيٹے ھابيل و قابيل کو خدا کی 
ل نے ايک گوسفند کی قربانی کی، اور جناب ھابيل نے ايک مقدار گيھوں راه خدا ميں بارگاه ميں قربانی کرنا تھی چنانچہ قابي

ھديہ دئے، جناب ھابيل کی قربانی بارگاه رب العزت ميں قبول ھوگئی ليکن قابيل کی قربانی قبول نہ ھوئی، جس کے بنا پر 
؛ ليکن اپنے کئے پر پشيمان ھوا اس کے بعد قابيل کو جناب ھابيل سے حسد ھونے لگا يھاں تک کہ جناب ھابيل کو قتل کرديا

اپنے بھائی کے جنازه کے بارے ميں فکر ھوئی کہ اس کو کيا کرے تو خداوندعالم نے ايک کّوے کو بھيجا جس نے قابيل کو
  دفن کرنے کا طريقہ سکھاديا۔ 

ٔاَةَ ٔاَِخيہ قَاَل يَاَوْيلَتَا ٔاََعَجْزُت ٔاَْن ٔاَُکوَن ِمْثَل ھَذا اْلُغَراِب فَٔاَُواِرَی َسْوأَةَ ٔاَِخی ( فَبََعَث هللاُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِی ااْلَْٔرِض لِيُِريَہ َکْيَف يَُواِری َسوْ 
   )٢فَٔاَْصبََح ِمْن النَّاِدِميَن ) (

اس  پھر خدا نے ايک کّوا بھيجا جو زمين کو کھود رھا تھا کہ اسے دکھالئے کہ بھائی کی الش کو کس طرح چھپائے گا تو” 
نے کھا کہ افسوس ميں اس کّوے کے جيسا بھی نہ ھوسکا کہ اپنے بھائی کی الش کو زمين ميں چھپا ديتا اور اس طرح وه 

  “ نادمين اور پشيمان لوگوں ميں شامل ھوگيا ۔
م کّوے نے اپنی غذا کو چھپانے کے لئے زمين ميں ايک گڑھا گھودا اور اپنی غذا وھاں چھپادی؛ جب خداوندعالم کے حک

سے کّوے نے زمين ميں اپنی غذا کو دفن کيا تو کيونکہ قابيل کو نھيں معلوم تھا کہ زمين ميں مرده کس طرح دفن کيا جاتا 
  ھے، ليکن کّوے کے کام سے اپنے مرده بھائی کے دفن کا طريقہ سيکہ ليا۔ 

  وه مقرر اور مٔولف اس واقعہ کے بارے ميں اپنی سمبلک تفسير ميں کھتا ھے: 
عہ مينجناب ھابيل زحمت کش اورکاشتکاری کا ايک نمونہ ھے جو بھت زياده زحمت کے بعد بھت کم نتيجہ حاصل اس واق

کرتا ھے اور چونکہ خداوندعالم اس طبقہ کا طرفدار ھے لٰھذا خداوندعالم نے اس کا نا چيز ھديہ قبول کرليا اور قابيل 
قربانی کی تو خدا نے اس کو قبول نھيں کيا ؛ کيونکہ خداوندعالم مالداری کا نمونہ ھے اور جب ايک مالدار نے گوسفند کی 

مالداری کا دشمن ھے چنانچہ اس مقرر نے اس واقعہ سے يہ نتيجہ نکاال کہ ھابيل وقابيل اور گندم اور گوسفند کی قربانی 
ر اور مالدار طبقوں " (رمزی) پھلو رکھتا ھے، اور يہ واقعہ مزدوSymbilecکوئی حقيقت نھيں رکھتااور صرف سمبليک "

کے درميان اختالف اور جنگ و کشمکش کی حکايت کرتا ھے (ليکن يھاں پر يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ اس زمانہ ميں جناب 
آدم و حوا اور ان کے دونوں فرزند ھابيل و قابيل کے عالوه کوئی تھا ھی نھيں کس طرح غريب، مزدور اور مالدار طبقہ کا 

ور اس طرح کی طبقاتی تقسيم اس زمانہ کے لئے معنی نھيں رکھتی بھر حال مارکسسٹ تصور کيا جاسکتا ھے، ا



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

 
 

"Marxist ( نظريہ کے رواج اور اس الحادی نظريہ کے طرفداروں کی وجہ سے يہ سمبليک تفسير قابل قبول قرار پائی "  
کردی ليکن يہ نھيں بتايا کہ کّوا کس  قارئين کرام ! مذکوره مقرر نے ھابيل وقابيل کے بارے ميں تو يہ سمبليک تفسير بيان

چيز کا نمونہ تھا؛ يھاں تک کہ اس کے ايک شاگرد نے اس کے بارے ميں ايک نظريہ پيش کيا کہ وه کاال کّوا مولويوں کا 
نمونہ تھا جو مجلس پڑھتے ھيں اور عزاداری کرتے ھيں جو منبر پر جاکر روزی کے سياه وسفيد کے بارے ميں بيان کرتے

ر مالداروں اور سرمايہ داروں کی حمايت کرتے ھيں اور مزه کی بات يہ ھے کہ اس سلسلہ ميں خداوندعالم ارشاد ھيں او
بَا قُْربَانًا )يعنی(اے رسول) اس واقعہ کی حقيت لو گوں کے لئے بيان کريں، فرماتا ھے : ( َواْتُل َعلَْيھْم نَبَٔاَ اْبنَْی آَدَم بِاْلَحقِّ ٕاِْذ قَرَّ

ندعالم يہ خبر دے رھاھے کہ ايک روز ايسا بھی آئے گا جب اس واقعہ کے سلسلہ ميں غلط بيانی سے کام ليا جائےگويا خداو
  گا، لٰھذا آپ پھلے ھی اس واقعہ کی حقيقت کو بيان فرماديں۔ 

کرتے جی ھاں، ان چند سالوں ميں بعض مغربی ممالک کے کلچر سے متاثر افراد قرآن مجيد سے اس طرح کی تفسير بيان 
ھيں اور آج کل دين اور قرآن کے بارے ميں اس طرح کی باتيں اپنے زوروں پر ھے اور ان کی تبليغ و ترويج ھو رھی ھے،
يھاں تک کہ بعض علماء بھی اس نظريہ سے متاثر ھوچکے ھيں اور يہ کھتے ھوئے نظر آتے ھيں کہ (نعوذ باللھ) قرآن کی 

قرآن مجيد کی آيات کے ذريعہ ھميں کسی حقيقت کے بارے ميں پتہ چلتا ھو ،  زبان واقع نما نھيں ھے اور ايسا نھيں کہ
ھمارے پاس قرآنی آيات کی تفسير کے سلسلہ ميں قطعی، برھانی اور مسلم معيار نھيں ھيں تاکہ ان کی بنا پر ھم يہ دعوٰی 

ت ھيں بلکہ ھر شخص اپنے ذھن کريں کہ قرآن مجيد کی فالں آيت سے يہ نتيجہ ھے اور دوسری تفسيريں باطل اور نادرس
اور علم کی بنا پر قرآن کے بارے ميں سمبليک تفسير بيان کرسکتا ھے، چاھے اس کی تفسير دوسری تفاسير سے بالکل 

  مخالف اور متضاد ھو۔!! 

  ۔ دين کی زبان واقع نما نہ ھونا يا دين کی ايک مبھم تصوير ۶
ع نما قرار دينے کے سلسلہ ميں وضاحت کے لئے عرض کرتے ھيں کہ دينی مسائل اور قرآن کريم کی زبان کو غير واق

" ميں بھت سی مختلف ھندسی اور مبھم چيزوں کی تصوير ھوتی ھيں جس کو ديکہ کر Museumماڈرن ھنری ميوزيم "
ر واضح طور پر معلوم نھيں ھوپاتا کہ يہ کس چيز کی تصوير ھے جس کی بنا پر مختلف احتماالت دئے جاتے ھيں اور ھ

شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے ان کی توضيح و تفسير کرتا ھے اور ان کو کسی خاص چيز کا سمبل (اشارھ) بتايا جاتا ھے 
شايد ان کا مصور دوسروں کے مختلف نظريات کی طرف متوجہ بھی نہ ھو اسی طرح بعض نفسياتی 

ر اس کو پھيالکر بعض لوگوں سے سوال "ميں ايک کاغذ پر تھوڑی روشنائی ڈال دی جاتی ھے اوLaboratoryليباريٹری"
کيا جاتا ھے کہ يہ کس چيز کی شکل ھے؟ تو وه تھوڑی دير غور وفکر کے بعداپنے ذھن کے لحاظ سے کوئی شکل کھہ 
ديتے ھيں ، مثالً کھتے ھيں کہ يہ ايک عورت کے بال ھيناور يہ اس کا ھاتہ ھے اور اپنے ذھنی خياالت کی بنا پر اس کو 

صوير کھہ ڈالتے ھيں جبکہ اس کام کے کرنے والے نے کسی خاص تصوير کے لئے يہ کام نھيں کيا ھوتا ايک عورت کی ت
اور ناھی اس کام کو منظم طريقہ سے کيا جاتا ھے بلکہ يونھی روشنائی ڈال دی جاتی ھے کہ ھر شخص اپنے ذھن کے 

  لحاظ سے اس کے بارے ميں فيصلہ کرے۔ 
کی زبان واقع نما نھيں ھے، بلکہ قرآن مجيد ميں بيان شده مسائل کا مقصد يہ ھوتا ھے کہ چنانچہ يہ لوگ کھتے ھيں کہ قرآن 

ھر شخص اپنے لحاظ سے اس کو سمجھے، اور کسی شخص کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ قرآن مجيد سے اپنے حاصل 
ر صحيح ھے اور دوسروں کرده نظريہ کو مطلق قرار دے، اور يہ کھے کہ ميری بيان کرده ھی تفسير قرآن ھی درست او

کی بيان کرده تفسيريں غلط ھيں جس طرح ايک مبھم تصوير کوديکہ کر کوئی يہ فيصلہ کرے کہ صرف ميرا ھی نظريہ 
صحيح ھے اور دوسروں کا نظريہ غلط ھے؛ يہ کھنا اس کے لئے صحيح نھيں ھے، کيونکہ جس طرح وه اپنے ذاتی خياالت 

ر کرنے کا حق رکھتا ھے اسی طرح دوسرے بھی اپنے ذھن اور موقع محل کے اور تصورات کے ذريعہ کوئی خاص تفسي
لحاظ سے تفسير کرسکتے ھيں، جن ميں سے کسی ايک کو صحيح اور دوسری کو غلط قرار نھيں ديا جاسکتا کيونکہ اس 

ده نتيجہ صحيح طرح کی چيزوں ميں صحيح اور غلط ھونا ثابت نھيں ھے، يہ نھيں کھا جاسکتا کہ فالں صاحب کا حاصل کر
  ھے اور فالں صاحب کا نتيجہ غلط ھے! 

قارئين کرام! کيا قرآن مجيد بھی (نعوذ باللھ) ايک ماڈرن ميوزيم کی تصويروں کی طرح ھے کہ ھر شخص کو اس کی تفسير 
 ً وه  کرنے کا حق ھے؟ ليکن حقيقت يہ ھے کہ جو لوگ آسمانی کتابوں کے بارے ميں اس طرح کا نظريہ رکھتے ھيں غالبا

لوگ خدا اور وحی پر عقيده نھيں رکھتے، اور اگر زبان سے مسلمان ھونے کا دعوٰی بھی کرتے ھيں، تو ان کا يہ مسلمان 
ھونے کا دعوٰی صرف دکھاوے کے لئے ھوتا ھے اس وقت اختالف قرائت کا نظريہ رکھنے والے کتاب مقدس کی تفسير 

حی بھی نازل ھوئی ھو اور انبياء نے وحی کو صحيح سمجھا ھو کے بارے ميں کھتے ھيں: بالفرض اگر خدا بھی ھو، و
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(اگرچہ ان باتوں ميں بھی شک ھے)، تو چونکہ انبياء بھی انسان ھيں اور انسانی درک و فھم رکھتے ھيں اور انسانی درک 
ر يہ بھی مان وفھم؛ غلطی سے خالی نھينھے،لٰھذا بھت ممکن ھے کہ نبی نے خدا کی باتوں کو صحيح نہ سمجھا ھو اور اگ

ليں کہ پيغمبر نے وحی کو حاصل کرنے ميں غلطی نھيں کی ھے، تو بھی قرآن مجيد کی يقينی تفسير بيان کرنے کے لئے 
کوئی راستہ نھيں ھے، تاکہ اسی معيار کی بنا پر کسی ايک تفسير کو يقينی قرار ديں ا ور دوسری تفاسير کو غلط سمجھيں 

ص اپنے لحاظ سے نتيجہ نکال سکتا ھے اور اپنے نظريہ اور نتيجہ کو صحيح و معتبر لٰھذا قرآن مجيد سے کوئی بھی شخ
قرار دے سکتا ھے اور کسی دوسرے کو يہ حق نھيں ھے کہ اس کے حاصل کرده نظريہ کو رّد کرے ھم کتاب مقدس کی 

" ميں ايک مبھم Laboratoryتفسير کے بارے ميں بالکل انھيں افراد کی طرح ھيں جن کے سامنے نفسياتی ليباريٹری "
تصوير پيش کی جاتی ھے جس کے بارے ميں ھر شخص کو اپنا اپنا نظريہ دينا پڑتا ھے مثالً کوئی شخص کھتا ھے کہ يہ 
شکل تو ميری معشوقہ کے بالوں کی طرح ھے اور کوئی کھتا ھے کہ يہ رستم کی شکل ھے، اور اس سلسلہ ميں ھر ايک 

سرے کو اعتراض کا حق نھيں ھے، اگرچہ يہ بھی ممکن ھے کہ اس مبھم تصوير شخص کی نظر محترم ھے اور کسی دو
کو سمجھنے ميں سب نے غلطی کی ھو اور کسی نے بھی صحيح نہ بتايا ھو بلکہ اس طرح سے کاغذ پر روشنائی ڈالنے 

  والے کا ھدف بھی صرف يھی ھو کہ ھر شخص اپنے لحاظ سے اس کے بارے ميں اپنا تصور بيان کرے! 

  ۔ قرآن مجيد کا شعراء کی زبان سے مقابلہ کرنا؛ بھت سے نتائج ھونے پر دليل ھے!! ٧
دين کی زبان کے سلسلہ ميں معرفت کو نسبی قرار دينے والوں کے نظريہ کو بيان کرنے کے لئے ايک دوسری مثال يہ بھی 

تے ھيں خصوصاً حافظ کی پيش کی جاسکتی ھے: جيسا کہ عرفانی اور عشقی اشعار سے مختلف نتائج نکالے جاسک
ھوتا ھے اور ايک قديم زمانہ سے ديوان حافظ سے فال بھی “ ديوان حافظ”غزليات، جيسا کہ اکثر ايرانيوں کے گھر ميں 

نکالی جاتی ھے مثالً جب کسی شخص کا رشتہ دار سفر ميں ھوتا ھے اور وه اس کے بارے ميں باخبر ھونا چاھتا ھے تو وه
ال نکالتا ھے اور سامنے نکلنے والے صفحہ پر موجود غزل کو پڑه کر يہ سمجھ ليتا ھے کہ اس کا ديوان حافظ کے ذريعہ ف

رشتہ دار خيريت سے ھے اور جلد ھی پلٹنے واال ھے اور اگر کوئی شخص مريض ھو اور ديوان حافظ سے فال نکالتا ھے 
شفا ملنے والی ھے؛ ليکن يہ بھی ممکن ھے کہ تو وه بھی اسی غزل سے يہ نتيجہ نکالتا ھے کہ جلد ھی اس کو بيماری سے 

اسی غزل سے ايک شخص پريشان کن نتيجہ نکالے جبکہ حافظ کی عارفانہ اور عاشقانہ غزليں اس طرح فال نکالنے کے 
لئے نھيں ھيں، اور حافظ کا ان غزليات سے بالکل يہ مقصد نھيں ھے کہ فالں مريض شفاياب ھوجائے گا يا فالں مسافر سفر 

د لوٹ آئے گا، يا فالں شخص کی يہ آرزو پوری ھوجائے گی يا فالں صاحب کی يہ حاجت پوری نھيں ھوگی کيونکہ سے جل
حافظ نے عرفانی اور شاعری ماحول ميں شعر کھيں ھيں جبکہ فال نکالنے واال اپنے ذھن کے لحاظ سے مختلف نتيجے 

  موجود ھے موالنا (شاعر) نے کيا خوب کھا:  نکال رھا ھے جب کہ شاعر اور دوسروں کے نتيجہ سے ميلوں فاصلہ
  

  ھر کس از ظن خود شد يار من 
  از درون من نجست اسرار من 

  
  (اپنے خيال ميں ھر شخص ھمارا دوست بن گيا ھے ليکن کسی نے ھمارے اندر کے اسرار کا پتہ نہ لگايا) 

ف نتيجہ نکال سکتا ھے بلکہ ايک کھتے ھيں کہ قرآن کريم بھی حافظ کی غزلوں کی طرح ھے جس سے ھر شخص مختل
دوسرے کے بالکل مخالف بھی، اور ھر کوئی شخص اپنے ذھن اور سابقہ علم کی بنا پر قرآن کريم کی آيات سے نتيجہ نکال 

  سکتا ھے، اور کسی شخص کو بھی يہ حق نھيں ھے کہ وه اپنے حاصل کرده نتيجہ اور قرائت کو مطلق قرار دے۔ 
يہ دعوٰی کيا جاسکتا ھے يا کم سے کم يہ احتمال پايا جاتا ھے کہ اس نعره (کہ کسی کو يہ حق  يھاں پر پھونچنے کے بعد

حاصل نھيں ھے کہ وه دين سے حاصل کرده اپنے نظريہ کو مطلق قرار دے)؛ کی اصلی بنياد يھی دين کی زبان کا مسئلہ 
" Symbilecزبان ھے، اور يہ زبان سمبليک "ھے کيونکہ اس نظريہ کی بنا پر دين کی زبان قصہ کھانی اور افسانہ کی 

(رمزی) اور غير واقع نما ھے، لٰھذا ھر شخص کو يہ حق حاصل ھے کہ وه اپنی ذھنيت کے لحاظ سے دينی مسائل کے 
معنی و تفسير کرے، نيز کسی شخص کو بھی يہ حق حاصل نھيں ھے کہ وه صرف اپنی قرائت اور تفسير کو صحيح قرار 

  حاصل کرده نتائج کو باطل و بے بنياد! دے اور دوسروں کے 
تو کيا واقعاً اس بے بنياد اور الحادی نظريہ کی نشر و اشاعت کے بعد جس ميں قرآن کريم کو ديوان حافظ کی طرح قرار ديا 

جاتا ھے اور جس سے ھر کس وناکس اپنے ذھن کے لحاظ سے معنی وتفسير کرنے کا حق رکھتا ھے تو کيا اس صورت 
ن کريم ؛ کتاب ھدايت باقی رھے گی؟ ! اور کيا قرآن کريم سے اس طرح کے پيش کرده نتائج کے بعد وھی کتاب ميں يہ قرآ
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باقی رھے گی جس کے لئے پيغمبر اکرم (ص)، ائمہ معصومين عليھم السالم نے اپنی جان خطرات ميں ڈالی اوراس راه ميں 
تفسير کرسکتا ھو اور اپنے حاصل کرده نتيجہ کو حجت قرار کس قدر شھيد فدا ھوگئے؟ اگر ھر کس و ناکس قرآن مجيد کی 

دے سکتا ھو تو پھر آيات قرآن کی صحيح تفسير پر قرآن مجيد کيوں زور ديتا ھے اور تفسير بالرائے کرنے سے کيوں ڈراتا 
ور دو بول ھے، نيز دين ميں بدعت گذاری کی کس قدر مذمت کی گئی ھے؟ اگر قرآن مجيد کی تفسير من پسند ھونے لگے ا

پڑھنے واال ھر شخص قرآن مجيد سے نتيجہ حاصل کرنے لگے، تو پھر ھمارے انقالب کا کيا فائده ؟کيوں ھم نے شاه کی 
حکومت کو سرنگون کيا؟ کيونکہ شاه بھی اپنے کاموں اور اپنی سمجھ کو قرآن اور دين کے مطابق سمجھتا تھا، يھاں تک کہ 

يں کھتا ھوں وه مالؤں کی بيان کرده باتوں سے زياده مناسب ھے!! اور يہ دعوٰی کرتا وه تو يہ بھی کھتا تھا کہ جو کچھ م
تھاکہ ميں مالؤں سے زياده قرآن کو سمجھتا ھوں، ميرے خالف بے وجہ تقريريں کی جاتی ھينبال وجہ عوام الناس کو ميرے 

  اس کی قرائت کو باطل قرار ديا گيا! غالف ورغاليا جاتا ھے!! دين کے سلسلہ ميں شاه کی بھی ايک قرائت تھی کيوں 
اگر کوئی شخص اسی نظريہ کی بنا پر يہ دعوٰی کرے کہ دين سے حاصل کرده ميرا نتيجہ يہ ھے کہ خداوندعالم وجود عينی
اور واقعی نھيں رکھتا اور مسلمان ھونا خدا کو ماننے ميں منحصر نھيں ھے، تو کسی کو اعتراض کا حق نھيں ھے؛ چونکہ 

پنے درک و فھم کو بيان کيا ھے اور دين سے اس طرح کا نتيجہ حاصل کيا جاسکتا ھے، جيسا کہ حافظ کے اشعار اس نے ا
  ميں بھی مختلف معنی اور تفسير کرنے کی گنجائش پائی جاتی ھے مثالً حافظ کھتے ھيں: 

  
  اگر غم لشکر انگيزد کہ خون عاشقان ريزد 
  م من و ساقی بہ ھم سازيم وبنيادش بر اندازي

  
(اگر لشکر ميں طالطم پيدا ھوجائے تو عاشقوں کا خون بھی بھاديا جاتا ھے، ھم اور ساقی آپس ميں پيار و محبت سے رھيں 

  تو پھر اس کی بنياد کو گراسکتے ھيں۔ ) 
چنانچہ اس شعر کو پڑه کر ھر شخص اپنی ذھنيت کے لحاظ سے نتيجہ نکال سکتا ھے کہ اس کی بيماری کو شفا ھوجائے 

مئے ” يا اس کی حاجت پوری ھوجائے گی، اور اپنے حاصل شده نتيجہ کے لئے مثال کے طور پر يہ کھا جاتا ھے کہ  گی،
سے مراد يہ ھے کہ يعنی مرض کو جڑ سے ختم “ بنيادش بر اندازيم”سے مراد ؛ مريض اور ڈاکٹر ھے، اور “ اور ساقی

ال نکالے اور يھی شعر نکلے تو وه اس سے بالکل مخالف کرديا جائے گا ليکن کوئی دوسرا شخص اسی ديوان حافظ سے ف
  نتيجہ نکال سکتا ھے۔ 

اگر قرآن مجيد ميں ايسے نتائج کی گنجائش پائی جاتی ھو کہ مثالً خدا کا کوئی وجود ھی نھيں ھے، اور خداوندعالم کے اثبات
ھر کس و ناکس قرآن مجيد سے مستقل طور کرنے کے لئے کوئی دليل بھی نہ ھو، تو پھر اسالم ميں کيا باقی بچے گا؟ اگر 

پر ايک نتيجہ نکالنے کا حقدار ھو اور تمام لوگوں کے حاصل کئے ھوئے نتائج کا احترام کيا جائے تو پھر دين اسالم سے 
دفاع، اور دين کے سلسلہ ميں غيرت مندی کامظاھره اور اسالمی اقدار کے مقابلہ ميں حساسيت دکھانا؛ بے معنی اور بے 

"کی رعايت کرتے ھوئے دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا چاھئے اور Toleranecھوگا سب کو ٹولرانس " ھوده
دوسروں کے نظريات پر اعتراض نھيں کرنا چاھئے ھر شخص اپنے لحاظ سے دينی مسائل پر عمل کرے ، اور اگر اس کا 

وظيفہ کے مطابق عمل کرنا چاھئے، ليکن اگر کسی يہ نظريہ ھے کہ واقعاً خداوندعالم واحد او ريکتا ھے تو اس کو اپنے 
نے يہ نتيجہ نکاال ھے کہ ھزاروں خدا موجود ھيں تو اس کا وظيفہ اسی لحاظ سے ھوگا؛ اور جب ھر شخص کی اپنی سمجھ 

حجت ھے تو کسی طرح کا کوئی اختالف نھيں ھونا چاھئے اور سب پيار ومحبت کے ساتھ بھترين زندگی بسر کريں، اور 
  بھی ايک دوسرے کے نظريات کے مقابلہ منفی اعتراض نہ کرے۔ کوئی 

" زبان قرار ديا گيا ھے، جس ميں ھر شخص کو يہ Symbilecبھر حال، يہ نظريہ جس ميں دين کی زبان کو سمبليک "
الے اختيار ھے کہ وه اپنے ذھن کے لحاظ سے دينی راز اور مخفی باتوں کے من پسند معنی کرے ، اسی بنياد پر کھنے و

کھتے ھيں کہ دينی معرفت اور شناخت نسبی اور سيال (رواں دواں) ھے اور کسی کو اپنے نظريہ کو مطلق قرار دينے کا 
حق نھيں ھے بے شک اس طرح کا فاسد نظريہ دين اور قرآن کی نظر ميں باطل اور بے بنياد ھے اور اس طرح کا نظريہ 

سے يہ بات ثابت کرتے ھيں کہ خداوندعالم کی حکمت اور اس کا لطف دين سے کسی بھی ھم آھنگ نھيں ھے ھم عقلی دالئل
اس بات کا تقاضا کرتا ھے کہ وه اپنے بندوں کو ايک مقصد اور ايک راه حق و مطلق کی طرف ھدايت کرے، جس کے لئے 

روحی و خداوندعالم نے قرآن مجيد نازل کيا جس مينھر انسان کے لئے حجت اور موعظہ ھے اور جو نوع بشريت کی 
نفسياتی بيماريوں کا عالج کرتا ھے جب کہ پيامبر اکرم (ص) اور ائمہ عليھم السالم کے مکتب سے تعليم حاصل کرنے 

والوں کے نزديک قرآن مجيد کی ايک ھی قرائت اور تفسير ھے اور وه بھی پيغمبر اور اھل بيت عليھم السالم کی تفسير ھے 
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ہ صحيح اور بر حق ھے جو معرفت کے آب زالل کا سر چشمہ ھيں، دين کی اور صرف انھيں حضرات کی رائے اور نظري
“ مارٹن”يہ قرائت دوسری مختلف قرائتوں سے سازگار نھيں ھے، اور ان کو باطل قرار ديتی ھے اگر چہ عالم اسالم ميں 

يں پيدا ھونے لگيناور معرفت پيدا ھوجائيں اور ايک نيا دين ايجاد کرليں جس کی بنا پر مختلف اور مخالف قرائت“ لوٹری”اور 
کے نسبی قرار دينے کی وجہ سے تمام قرائتوں کو صحيح قرار ديا جانے لگے، ليکن ائمہ عليھم السالم سے نقل شده بے 

شمار روايات کے ذريعہ قرآن مجيد کی صحيح قرائت ھم تک پھونچی ھے اور لوگوں کو تفسير بالرائے سے سخت منع کيا 
  گيا ھے۔ 
نے اس بات پر زور ديا ھے کہ عوام الناس کو يہ حق نھيں ھے کہ وه اپنے طرف سے دين ميں کچھ چيزوں کو اولياء هللا 

شامل کرديں اور اگر کسی مقام پر غير واضح متشابہ بيان ھو ،تو اس موقع پر توقف کيا جائے اور اھل بيت عليھم السالم کی 
کريں، اور خدا اور اسالم کی طرف اسی چيز کی نسبت ديں موجيں مارتے ھوئے دريائے معرفت سے اس کی تفسير حاصل 

  جو خود خداوندعالم، قرآنی آيات اور پيغمبر اکرم و ائمہ معصومين عليھم السالم کے فرمان ميں موجود ھو۔ 

  ۔ ھر منو ٹک فلسفہ ميں قرائت کی کثرت اور معرفت کا سيالب ٨
" (تحرير Hermeneuticsے نعره کی ايک دليل ؛ علم ھر منوٹيک "تعدد قرائت اور اپنی نظريہ کو مطلق قرار نہ دينے ک

کے معنی اور تفسير کرنا) ھے؛يہ علم آج کل معرفت اور شناخت کے بارے ميں ايک عظيم شعبہ ھے جس کی تحقيق کے 
ھر  سلسلہ ميں دنيا بھر ميں بھت سے افراد مشغول ھيں اس علم کی پيدائش بھی مغربی ممالک ميں ھوئی ھے، پھلے يہ

" عيسائيت کے علم کالم اور حکمت (فلسفھ) کے کام ميں آتا تھا جس کا موضوع کتاب مقدس (عھدHermeneuticsمنوٹيک"
عتيق اور عھد جديد)کی حقائق کی معنی وتفسير کرنا تھا ليکن اس کے بعد اس ميں وسعت ديدی گئی اور اس کوانسانی 

تفسير کے سلسلہ ميں ايک فن اورمھارت سمجھا جانے لگا اور اس آخری  کردار، رفتار و گفتار و آثارکی اھميت کے معنی و
معنی کی وجہ سے علم ھرمنوٹيک کو خدا شناسی (الھيات) سے نکال کر فلسفہ سے مخصوص کرديا گيا، اور يہ انسانی علوم

  کے مطالعات يا علوم انسانی کے لئے خاص روشوں ميں استعمال ھونے لگا۔ 
والی تھيوری اور نظريات ميں سے ايک يہ بھی ھے کہ ھمارے استعمال کرده الفاظ دوسروں تک اس علم ميں بيان ھونے 

مافی الضمير منتقل کرنے سے قاصر ھيں، ھمارے يہ الفاظ کسی بھی صورت ميں اس معنی اور حقائق کی طرف منتقل نھيں 
تے وقت الفاظ کا استعمال کرتا کرتے جن کو مٔولف نے بيان کئے ھيں پس جس وقت کوئی شخص دوسروں سے گفتگو کر

ھے تو سننے واال؛ کھنے والے کے اصلی مقصد تک نھيں پھنچ سکتا مثال کے طور پر ھر انسان کی باطنی احساسات ھوتے
ھيں جيسے محبت، عشق، غصہ، نفرت اور تعجب تو اگر کوئی شخص کوئی تعجب آور چيز ديکھتا ھے اگر وه اپنے تعجب 

ان کرنا چاھے، تو سننے واال صرف يہ بات سمجھتا ھے کہ اس کو تعجب ھوا ھے ، ليکن کے احساس کو دوسرے سے بي
کسی بھی صورت ميں استعمال ھونے والے الفاظ کے اندر حقيقت تعجب کاپتہ نھيں چلتا، در حقيقت الفاظ کے ذريعہ صرف 

ی مثال کے طور پر اگر آپ کسی ايک احساس کی خبر دی جاتی ھے ليکن اس احساس کی ماھيت اور کيفيت منتقل نھيں ھوت
سے کھيں کہ ميں فالں چيز کا عاشق ھو، تو آپ کا مخاطب آپ کے اندر احساس کو نھيں سمجھ سکتا وه آپ کے بعض 

  حاالت سے ايک طرح کا اندازه لگاسکتا ھے ليکن تفصيلی طور پر اس کی شناخت اور اندرونی احساس کو نھيں سمجھ پاتا۔ 

  تلف حقائق کو سمجھا جاسکتا ھے ۔ الفاظ کے ذريعہ مخ٩
جيسا کہ اس بات کی طرف اشاره ھوچکا ھے کہ ان لوگوں کے دعووں ميں ايک دعوٰی يہ ھے کہ کسی مٔولف يا مقرر کے 
الفاظ مقصد کو بيان کرنے اور ما فی الضمير کو منتقل کرنے سے قاصر ھيں ، اور الفاظ کامافی الضمير کے منتقل کرنے 

ھرمنوٹيک کی بحث کا ايک حصہ ھے نيز دينی تحريروں ميں بھی اس سے کام ليا جاتا ھے گذشتہ ميں نا کافی ھونا 
اعتراض کا جواب يہ ھے کہ اگر ھم گذشتہ چند ھزار سال پھلے کی مختلف اقوام و مذاھب کا تاريخی مطالعہ کريں اور ھر 

تو ھميں معلوم ھوجائے گا کہ تمام ھی اقوام دين و مذھب اور مسلک کے ماننے والوں کی ادبيات پر سرسری نظر دوڑائيں 
کی بنياد پر ھے اور اس نکتہ سے پتہ يہ چلتا ھے کہ عشق ايک ايسی حالت ھے“ عشق”اور مذاھب کی رونق بخش تعليمات 

جس کا احساس تمام انسانوں کے يھاں پايا جاتا ھے، جو سب کے لئے قابل فھم ھے اب اگر کوئی جاپانی، چينی، ايرانی يا 
ب باشنده اپنے عشق کے بارے ميں خبر دے تو پھر يہ دعوٰی کيسے کيا جاسکتا ھے کہ ھم اس کے احساس کو درک عر

نھيں کرسکتے؟ کيونکر يہ دعوٰی کيا جاسکتاھے کہ ليال مجنون يا شيرين اور فرھاد کی داستاِن عشق ھمارے لئے قابل فھم 
ے سمجھ نھيں سکتے؛ اور يہ بھانہ کريں کہ الفاظ کے ذريعہ نھيں ھے اور ھم ان داستانوں ميں عشق کو صحيح طريقہ س

احساسات منتقل نھيں ھوتے ھيں، اگر عشق جيسی حالت اور احساس تمام کھنے والوں يا سننے والوں کے لئے قابل فھم نہ ھو
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س زبان کی تو پھر ھر قوم و ملت ميں عشق کے سلسلے ميں اس قدر نظم ونثر کيوں موجود ھے، اور عشق کے بارے ميں ا
  ادبيات کيوں بھری ھوئی ھے؟ 

ھم بھی اس بات کو قبول کرتے ھيں کہ انسان اپنی اندرونی احساسات کو کما حقہ (ھو بھو) دوسروں کی طرف منتقل نھيں 
کرسکتا، ليکن قرائن و شواھد اور دوسری چيز کو ديکہ کر دوسروں کے احساسات کو سمجھا جاسکتا ھے (مثالً) ھم اپنے 

ود احساس خوف کو دوسرے کی طرف منتقل نھيں کرسکتے جس سے ھمارے احساس کو سمجھ سکے؛ ليکن اندر موج
چونکہ خوف اور ڈر کا احساس ايک ايسی چيز ھے جو تقريباً کم و بيش سبھی کے اندر پايا جاتا ھے، لٰھذا دوسرے افراد بھی

ھماری طرح کا احساس نہ پايا جاتا ھو تو وه ھمارے اندر موجود خوف کا احساس کرسکتے ھيں ليکن اگر کسی کے يھاں 
قرائن اور شواھد کے ذريعہ بھی ھمارے احساس کا پتہ نھيں چال سکتا مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر عشق و محبت کا 

 احساس نہ پايا جاتا ھو ، تو پھر وه عشقی داستان سے لطف اندوز نھيں ھوسکتا، ليکن يہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ ايسے
شخص کو انسان بھی مشکل سے کھا جائے گا کيونکہ ھر شخص ميں تھوڑا بھت محبت کا احساس پايا جانا ضروری ھے، 

اب اگر کوئی شخص اپنے اس اندرونی احساس کے بارے ميں خبر دے اور وه يہ بھی جانتا ھے کہ اس حالت ميں شدت اور 
ے گا کہ جب يہ حالت اپنی سر حّد کمال اور بھت زياده شدت تک زيادتی کا امکان پايا جاتا ھے، تو اس کو يہ معلوم ھوجائ

کھا جاتا ھے پس ايسا نھيں ھے کہ ھم اپنے اندرونی احساسات کو دوسروں تک منتقل نھيں “ عشق”پھنچتی ھے تو اسی کو 
  اصر ھوں۔ کرسکتے، جس کے نتيجہ ميں ھمارے استعمال کرده الفاظ اپنی دلی حالت کی ترجمانی کرنے کے ناکافی اور ق

  ۔ قرآن کريم سے مطلق اور واقعی معرفت کا حاصل کرنا ممکن ھے ١٠
جی ھاں، ھم بھی يہ بات مانتے ھيں کہ عام طريقوں اور معمولی شناخت کے ذريعہ ُکنہ حقائق (جوھر حقائق) اور ماورای 

ور ان کے بارے ميں مکمل طور طبيعت مثالً فرشتہ کے ماھيت اور حقيقت کے بارے ميں آگاھی حاصل نھيں کی جاسکتی، ا
پر شناخت حاصل نھيں ھوسکتی، ان کے بارے ميں ھونے والی گفتگو متشابہ اور ذو معنی ھيں، اسی وجہ سے بعض آيات 

قرآن ميں اس طرح کی موجودات کے بارے ميں بيان شده مطالب متشابہ ھيں ان حقائق کی پھچان کے لئے مخصوص 
معلوم نھيں ھيں اور صرف وھی حضرات ان طريقوں کو جانتے ھيں جنھوں نے مدتوں راستے موجود ھيں جو عام انسان کو

تھذيب نفس اور اخالقی و عرفانی سير و سلوک کا راستہ طے کيا ھے،جس کی بنا پر ان بعض موجودات کو درک کيا ھے 
ھی قرآن مجيد ميں بيان ھوا ھے ليکن قرآن مجيد کی بعض باتوں کو نہ سمجھنا دليل نھيں ھے کہ ھم يہ کھہ ديں کہ جو کچھ ب

وه سب اسی طرح ھے، ھم اس کو نھيں سمجھ سکتے، اور ھمارے لئے قابل فھم نھيں ھے، نيز الفاظ کے ذريعہ ھميں حقائق 
کا پتہ نھيں چلتا، اور ھر انسان اپنے ذھن کے لحاظ سے ان الفاظ کے معنی و تفسير کرسکتا ھے اگرچہ يھی ماوراء طبيعت 

لک و فرشتہ )؛ کے بارے ميں مکمل معرفت حاصل نھيں ھوسکتی، اور ايک عام انسان ان کی شناخت اور حقائق( جيسے م
اور حقيقت سے باخبر نھيں ھوسکتا، ليکن ان کے بارے ميں جن صفات اور خصوصيات کا ذکر قرآن مجيد ميں ھوا ھے ھم 

  ان کے ذريعہ کافی حد تک ان کی معرفت حاصل کرسکتے ھيں۔ 
ن کی زبان کو افسانوی زبان قرار دينے والوں کی ايک دليل يہ ھے کہ قرآن مجيد اور ديگر آسمانی کتابوں ميں دين اور قرآ

  استعارات، کنايات، تشبيھات اور تمثيالت ذکر ھوئی ھے، منجملہ يہ مثال قرآن مجيد مينذکر ھوئی ھے: 
ةٍ     )٣ٔاَنَکاثًا )( ( َوالَتَُکونُوا َکالَّتِی نَقََضْت َغْزلَھا ِمْن بَْعِد قُوَّ

اور خبر دار ! اس عورت کے مانند نہ ھوجاؤ جس نے اپنے دھاگہ کو مضبوط کاتنے کے بعد بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ” 
  “ ڈاال 

  اگرچہ قرآن مجيد ميں يہ مثال بيان ھوئی ھے اور شايد اس طرح کی کوئی بُڑھيا کا وجود ھی نہ ھو۔ 
  آن مجيد ميں يہ ذکر ھوئی ھے: اسی طرح گدھے کے بارے ميں ايک مثال قر

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوھا َکَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل ٔاَْسفَاًرا ) (    )۴( َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ
ان لوگوں کی مثال جن پر توريت کا بار رکھا گيا اور وه اسے اٹھا نہ سکے اس گدھے کی مثال ھے جو کتابوں کا بوجہ ” 

  “ ھوئے ھو اٹھائے 
کھنے والے کھتے ھيں کہ جب اس طرح کی افسانوی مثاليں قرآن مجيد ميں بيان ھوئی ھيں تو پھر قرآن مجيد ميں بيان شده 

  دوسری باتيں منجملہ خدا، قيامت، وحی اور جنت و دوزخ کس طرح افسانوی نہ ھوں گی! 
قاالت کی صورت ميں پورے ملک کی يونيورسٹيوں کے قارئين کرام ! اس طرح بے بنياد اور بے ھوده نيز الحادی باتيں م

اسٹوڈينٹس تک پھنچائی جارھی ھيں، تاکہ ان کو يہ بات تلقين کی جائے کہ پورے کا پورا قرآن افسانہ اور کھانی ھے يھاں 
عليہ تک يہ گستاخی اس قدر بڑھتی جارھی ھے کہ ايک اسٹوڈينٹ نے اپنے مقالہ مينقرآن مجيد ميں بيان شده حضرت يوسف 
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" نتيجہ حاصل کيا اور ايک خيالی داستان کے عنوان سے لکھا، اور اس Romantiqueالسالم کے واقعہ سے رومانٹيک "
کے بعد اس پر ادبی تنقيد کی اور اس پر بھت سے اعتراض و اشکال کئے، اور جب حضرت يوسف کی اس رومانٹيک 

س داستان کو سننے کے بعد استاد نے بھی بھت سے داستان کو استاد کی موجودگی ميں سب کے سامنے پڑھا، تو ا
اعتراضات کئے، جس کے بعد يہ نتيجہ نکاال گيا کہ داستان يوسف کا لکھنے واال کوئی ماھر اديب نھيں تھا جس کی بنا پر يہ 

  داستان صحيح طريقہ پر نھيں لکھی گئی ھے!! 

  والوں کی بے بنياد دليل ۔ قرآن کی زبان کو واقع نما نہ ھونے پر نسبی نظريہ رکھنے ١١
کے زير سايہ اور يونيورسٹيوں و ديگر مراکز ميں آزاد سياسی ماحول، اسی طرح “ آزادٔی بيان”افسوس کہ جرائد کی 

ھمارے ملک کے سرکاری و غير سرکاری تعليمی نظام کی کمزوری، نيز انقالب کے بعد سے تعليم و تربيت کے عھده 
رسٹی کا موجوده ماحول ميں ؛ اسالمی اقدار کے خالف وسيع پيمانہ پر زھريلی تبليغات داروں کی بے توجھی خصوصاً يونيو

اور پروپيگنڈے ھورھے ھيں، اور نوبت يھاں تک پھنچ گئی ھے کہ عصِر حاضر مينبعض يونيورسٹی طلباء کا سوال يہ ھے 
ان کے حقيقی معنی مراد نھيں ھيں اور ان  کہ جب قرآن مجيد ميں داستان، افسانہ اور استعارات و کنايات بيان ھوئے ھيں اور

کی جگہ مجازی معنی مراد لئے جاتے ھيں، تو پھر قرآن مجيد کے دوسرے مطالب بھی اسی طرح کے ھونے چاھئيں؟ شايد 
  خدا، وحی اور قيامت جيسے الفاظ سے بھی مجازی اور غير حقيقی معنی مراد ھوں؟ 

" کے ذريعہ Hermeneuticsکے سمبلک ھونے اور ھر منوٹيک " جی ھاں، يہ سب معرفت کے نسبی ھونے، زبان دين
دينی تحرير کے معنی و تفسير کرنے کا نتيجہ ھے جس کے ذريعہ ھمارے عظيم الشان اعتقادت اور اصول کو نقصان 

پھنچاياجارھاھے جو ھميشہ ھماری ثقافت اور معاشره کے لئے باعث عزت ھے اور ھمارے گذشتہ اور حال کے افتخارات 
  ھيں اسالمی اعتقادات کی وجہ سے ھيناور تمام انبياء اور اولياء هللا کی امانت کی حفاظت کرنا ھماری ذمہ داری ھے۔ ان

يہ نسبيت گرائی اور شکاکيت کا نتيجہ ھے کہ کھنے والے کھتے ھيں کہ کسی شخص کو يہ حق حاصل نھيں ھے کہ اپنے 
ف نتائج کو قابل احترام سمجھا جائے کيونکہ قرآن کی زبان واقع نما نظريہ کو مطلق قرار دے، اور دين سے حاصل شده مختل

اور حقيقی نھيں ھے بلکہ سمبلک ھے، ھر شخص قرآنی آيات سے مستقل طور پر نتيجہ نکال سکتا ھے ھمارا کھنا تو يہ 
کہ قرآن کريم اصولی  ھے کہ يہ لوگ قرآن مجيد ميں مثالوں، استعاروں اور داستانوں کو بھانہ بنا کر يہ دعوٰی کرتے ھيں

طور پر حقائق اور واقعيت کو بيان کرنا نھيں چاھتا بلکہ صرف داستانوں ، افسانوں اور کنايات و استعارات کی گفتگو کو بيان
کرنا چاھتا ھے ھم يھاں پر يہ سوال کرتے ھيں کہ اگر کسی کتاب يا مقالہ يا نظم ميں کوئی مثال ذکر ھوئی ھو تو کيا اس کو 

َمثَل کی کتاب کا نام ديا جائے گا؟ اگر کوئی مقرر اپنی تقرير کے دوران کوئی لطيفہ يا کوئی طنز بيان کرے تو کيا شعر اور 
اس کی تمام باتوں کو مسخره اور طنز آميز کھا جاسکتا ھے ؟ اگر کوئی شخص کسی موقع پر اپنی گفتگو ميں مثال، شعر، 

ا استعمال کرتا ھے تو اس کے معنی يہ نھيں ھے کہ اس کی تمام گفتگو شعر استعاره، تشبيہ، کنايہ اور مجاز جيسی چيزوں ک
اور افسانہ ھے جس ميں کچھ استعارات، کنايات ، تشبيھات اور مثاليں بيان ھوئی ھيں اس صورت ميں پھر کسی بھی قلمکار 

اس کی کتاب شعر اور طنز کی کو يہ حق نھيں ھے کہ وه اپنی کتابوں ميں مثال ، شعر يا طنز کا استعمال کرے، ورنہ تو 
 آَدَمکتاب کھالئے گی اگر خداوندعالم نے قرآن مجيد ميں َمثَل ذکر کی ھے تو کيا خداوندعالم کے اس قول ( َواْتُل َعلَْيھْم نَبَٔاَ اْبنَیْ 

ْلَحقِّ أَنَزْلنَاه َوبِاْلَحقِّ نََزَل ) کو ايک افسانہ اور َمثَل قرار ديا جاسکتا ھے؟ اورکيا خداوندعالم کے اس فرمان ( َوبِا) ۵بِاْلَحّق ) (
  کو شعر اور افسانہ قرار ديں سکتے ھيں؟!۔ )۶(

" نظريہ اور عبارت و تحرير کی تفسير کے اعتبار پر ايک دليل يہ ذکر کرتے ھيں Hermeneuticsيہ لوگ ھر منوٹيک "
و عرفاء نے تاويل اور تفسير کے بارے ميں کہ مسلمانوں کے يھاں ھميشہ تفسير اور تاويالت ھوتی رھی ھيں اور علماء 

بھت سی کتابيں بھی لکھی ھيں؛ جن سے معلوم ھوتا ھے کہ قرآن مجيد کی مختلف تفاسير اور مختلف تاويالت ھوسکتی ھيں 
جس طرح عرفاء اور علماء نے قرآن مجيد کی تاويالت اور تفاسير ذکر کی ھيں اسی طرح ھميں بھی قرآن مجيد کی جديد 

رنے کا حق حاصل ھے، اگرچہ ھماری بيان کرده تفسير علماء کی تفسير سے بالکل مخالف ھو جيسا کہ بعض تفسير ک
روايات ميں قرآن مجيد کی تفسير؛ قرآن کے ظاھری الفاظ سے بالکل مختلف ھے، لٰھذا قرآن مجيد ميں مختلف تفاسير کا ھونا 

ويالت کی جاسکتی ھيں؛ لٰھذا ھم بھی يہ کام کرسکتے ھيں اور اس بات کی دليل ھے کہ قرآن مجيد کی مختلف تفاسير اور تا
چونکہ ان کے درميان فرق نھينکيا جاسکتا کہ ان ميں سے کون سے تفسير صحيح ھے اور کون سی غلط؛ لٰھذا ان سب کو 

  معتبر ماننا چاھئے! 
تفسير آيات محکمات کے لحاظ سے  قارئين کرام ! يہ بات صحيح ھے کہ قرآن مجيد ميں متشابہ آيات پائی جاتی ھيں جس کی

ھونا چاھئے، اور روايات ميں بھی بيان ھوا ھے کہ قرآن مجيد ميں بھت سارے باطن اور مختلف پرده ھيں، ليکن قرآن مجيد 
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کی کسی بھی آيت ميں يہ بيان نھيں ھوا کہ ظاھر آيات اور کلمات و الفاظ حجيت نھيں ھيں، اور ھم پر حقائق کو آشکار نھيں 
   ھوتے۔

قارئين کرام ! آيات کے ظاھری اعتبار کے عالوه قرآن مجيد ميں اور بھی مزيد دقيق اور گھرے مطالب موجود ھيں جن کو 
بطون اور تاويل آيات کھا جاتا ھے، اور اگر کوئی يہ دعوٰی کرے کہ اصالً قرآنی ظواھر معتبر نھيں ھيں، اور صرف ان 

بھی وه تاويالت جو تاويل کرنے والے کے ذھن کے مطابق اور اس کے  سے حاصل کرده ھمارا نتيجہ معتبر ھے اور وه
ذھن کی پيداوار ھوں اس طرح دينی سلسلہ ميں مختلف اور متضاد قرائت پيش کی ھو رھی ھيں اور ھم سے يہ کھا جاتا ھے 

  کہ ان سب کو قابل احترام مانيں!! 

  ۔ تحريف دين کے سلسلہ ميں حضرت علی عليہ السالم کا اظھار افسوس ١٢
قارئين کرام ! ھم اپنی گفتگو کے آخر ميں الزم اور ضروری سمجھتے ھينکہ حضرت امير المومنين علی عليہ السالم کے ان 

الے دينی انحرافات نورانی کلمات کی طرف اشاره کريں جس ميں آپ نے رسول اکرم (ص) کی وفات کے بعد پيدا ھونے و
اور شبھات کو بيان کيا ھے اورجن کی بنا پر افسوس ناک اور بُرے نتائج بر آمد ھوئے ھيں جيسا کہ ھم سب جانتے ھيں کہ 

سال کے بعد قائم ھوئی ھے، اس وقت / ٢۵حضرت امير المومنين عليہ السالم کی حکومت رسول اکرم (ص) کی وفات کے 
نھوں نے خود رسول اکرم (ص) کی زبان مبارک سے آيات قرآن کی تفسير اور شان تک وه اصحاب رسول موجود تھے ج

نزول کو سنا تھا اور پيغمبر اکرم (ص) پر نازل ھونے والی آيات کے موقع کو اپنی آنکھوں سے ديکھا تھا؛ کيونکہ اس وقت 
ود تھے جو اھل بيت عليھم السالم کے بے قرآن کے نزول کو زياده وقت نھيں گذرا تھا ليکن وه منافقين اور دشمنان اسالم موج

انتھا دريائے معرفت سے بے بھره تھے، اور جاه وحشم کے دلداده اور ھوا پرست دين ميں شبھات اور تحريفات ايجاد 
کررھے تھے جس کی وجہ سے اسالم ميں انحرافات پيدا ھوگئے، جس کا نتيجہ يہ ھوا کہ مسلمانوں کے درميان برادر ُکشی 

  نانچہ اس موقع پر حضرت علی عليہ السالم فرماتے ھيں: ھونے لگی چ
عْ ”  ْيِغ َو ااْلِٕ ْساٰلِم َعٰلی َما َدَخَل فِْيہ ِمَن الزَّ ْبھِة َوالتَّاِوْيِل َو ٰلِکنَّا ٕاِنََّما ٔاَْصبَْحنَا نُقَاتُِل ٕاِْخَوانَنَا فِی اإلِ    )٧“ (ِوَجاِج َوالشُّ

کی ُرو سے ھمارے بھائی کھالتے ھيں ان سے جنگ کرناپڑ گئی ھے، چونکہ (ان  ( مگر اب ھم کو ان لوگوں سے جو اسالم
  کی وجہ سے) اس ميں گمراھی، کجی، شبھات اور غلط سلط تاويالت داخل ھوگئے ھيں ) 

يھی وه شبھات اور اعتراضات ھيں جو عصر حاضر ميں علمی طريقہ سے بيان کئے جاتے ھيں اور منظم طور پر بيان 
ت علی عليہ السالم کے زمانہ ميں انھيں اعتراضات کی وجہ سے مسلمانوں ميں مقابلہ بازی شروع ھوگئی ھوتے ھيں، حضر

، اور اسی طرح کے شبھات اور اعتراضات کو قبول کرتے ھوئے جنگ جمل اور جنگ نھروان ميں حقيقی مفسر قرآن 
  کردئے گئے۔  حضرت علی عليہ السالم کے مقابلہ ميں آگئے جس کی بنا پر بھت سے لوگ قتل

  حضرت علی عليہ السالم خداوندعالم کی بارگاه ميں عوام الناس کی جھالت کی شکايت کرتے ھوئے فرماتے ھيں: 
َی َحقَّ تِاٰلَوتِہ، َواٰل ُسْلَعةٌ ٔاَْنفَُق ِکتَاِب ٕاَِذا تُلِ ٕاِلَی ّهللاٰ اَشُکوا ِمْن َمْعَشٍر يُِعْيُشْوَن ُجھااًل َو يَُمْوتُْوَن َضاٰلاًل، لَْيَس فِْيھْم ِسْلَعةٌ ٔاَْبَوُر ِمِن الْ ” 

َف َعْن َمَواِضِعہ َو اٰل ِعْنَدھْم ٔاَْنَکُر ِمَن اْلَمْعُرْوِف وَ     )٨“ (اٰل ٔاَْعَرُف ِمَن اْلُمْنَکِر بَْيعاً َواٰل ٔاَْغلٰی ثََمناً ِمَن اْلِکتَاِب ٕاَِذا ُحرِّ
جيتے ھيں اور گمراھی ميں مرجاتے ھيں، ان ميں قرآن سے زياده کو ئی( هللا ھی سے شکوه ھے ان لوگونکا جو جھالت ميں 

بے قيمت چيز نھيں ھے، جب کہ اسے اس طرح پيش کيا جائے جيسا پيش کرنے کا حق ھے، اور اس قرآن سے زياده کوئی 
يکی سے بڑه کر مقبول اور قيمتی چيز نھيں، اس وقت جب کہ اس کی آيتوں کا بے محل استعمال کيا جائے، ان کے نزديک ن

  کوئی برائی نھيں اور بُرائی سے زياده کوئی نيکی نھيں۔) 
قارئين کرام ! توجہ فرمائيں حضرت امير عليہ السالم کا يہ شکوه و شکايت اس وقت کا ھے جب رحلت پيغمبر اکرم (ص) کو

نقصان ده ثابت ھورھے تھے  سال کا عرصہ بھی نہ گذرا تھا، ليکن انحرفات ، شبھات اور بدعت دين کے لئے اس قدر/ ٢۵
کہ حضرت نے تنھائی کے عالم ميں لوگوں کی ھدايت کے مسئلہ کو ان کے حال پر چھوڑتے ھوئے بارگاه رب العزت ميں 

  اپنے ھاتہ آسمان کی طرف بلند کردئے اور اپنے درد و غم کو بيان کرنا شروع کرديا۔ 
  فرماتے ھيں:  ميں بھی حضرت/ ١۴۵مذکوره باال کالم کی طرح خطبہ نمبر 

، َو اٰل ٔاَْظھُر ِمَن اْلبَاطِ ”  ِل، َو اٰل ٔاَْکثَُرِمَن اْلِکْذِب َعلَی هللاِ َو َو ٕاِنَّہ َسيَاتِی َعلَْيُکْم ِمْن بَْعِدْی َزَماٌن لَْيَس فِْيہ َشْیٌء اَْخٰفی ِمَن اْلَحقِّ
َماُن ِسْلَعةٌ ٔاَ  َف َعْن َمَواِضِعہ َو اٰل فِی اْلباِٰلِد َرُسْولِہ، َو لَْيَس ِعْنَد ٔاَھِل ٰذلَِک الزَّ ْبَوَر ِمِن اْلِکتَاِب ٕاَِذا تُلَِی َحقَّ تِاٰلَوتِہ، َواٰل ٔاَْنفَق ٕاَِذاُحرِّ

  “ َشْیٌء ٔاَْنَکَر ِمَن اْلَمْعُرْوِف َواٰل ٔاَْعَرَف ِمَن اْلُمْنَکِر 
اور باطل بھت نماياں ھوگا، اور هللا اور اس کے (ميرے بعد تم پر ايک ايسا دور آنے واال ھے جس ميں حق بھت پوشيده 

رسول پر افتراء پردازی کا زور ھوگا، اس زمانہ والوں کے نزديک قرآن سے زياده کوئی بے قيمت چيز نہ ھوگی جبکہ 
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اسے اس طرح پيش کيا جائے جيسے پيش کرنے کاحق ھے، اور اس قرآن سے زياده ان ميں کوئی مقبول اور قيمتی چيز 
ی جب کہ اس کی آيتوں کا بے محل استعمال کيا جائے، اور (ان کے) شھروں ميں نيکی سے زياده کوئی برائی اور نھيں ھوگ

  برائی سے زياده کوئی نيکی نہ ھوگی۔ ) 
  اس کے بعد مزيد فرماتے ھيں: 

لے (اھل بيت ) بے گھر چنانچہ حامالن قرآن کو چھوڑ ديا جائے گا اور حافظين قرآن کو بھالديا جائے گا، قرآن اور قرآن وا”
اور بے در ھوں گے، اور ايک ھی راه ميں ايک دوسرے ساتھی ھوں گے، انھيں کوئی پناه دينے واال نہ ھوگا وه (بظاھر) 

لوگوں ميں ھوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ، ان کے ساتھ ھوں گے مگر بے تعلق، اس لئے کہ گمراھی ھدايت سے 
ھوں لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کرليا ھے اور جماعت سے کٹ گئے ھيں سازگار نھيں ھوسکتی، اگرچہ وه يک جا

گويا کہ وه کتاب کے پيشوا ھيں کتاب ان کی پيشوا نھيں ، ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام ره گيا ھے اور صرف اس کے 
رح کی اذيتيں پھنچا چکے خطوط او رنقوش کو پھچان سکتے ھيں، اس آنے والے دور سے پھلے وه نيک بندوں کو طرح ط

ھوں گے، اور هللا کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بھتان رکہ ديا ھوگا اور نيکيوں کے بدلہ ميں انھيں بُری سزائيں 
  “ دی ھوں گی۔

  نيز فرماتے ھيں: 
ی تَْعِرفُْوا الَِّذْی تََرَکہ”  ْشَد َحتّٰ ی تَْعِرفُْوا الَِّذْی نَقََضہ َو لَْن تََمسَُّکْوا بِہ  َو ْاَعلَُمْوا ٔاَنَُّکْم لَْن تَْعِرفُْوا الرُّ َو لَْن تَاُخُذْوا بِِمْيثَاِق اْلِکتَاِب َحتّٰ

ی تَْعِرفُْوا الَِّذْی نَبََذه    “ َحتّٰ
( جان لو کہ تم ھدايت کو اس وقت تک نہ پھچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پھچان لو اور قرآن کے 

کے پابند نہ ره سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو اور اس سے وابستہ نھيں ره سکتے  عھد و پيمان
  جب تک کہ اسے دور پھينکنے والوں کی شناخت نہ کرلو ) 

  اور خطبہ کے آخر ميں ارشاد فرماتے ھيں: 
ے لوگ ھيں کہ ان کا (ديا ھوا) ھر پس انھيں سے ھدايت حاصل کرو، وھی علم کی زندگی اور جھالت کی موت ھيں وه ايس” 

حکم ان کے علم اوران کی خاموشی ان کی گويائی کا پتہ دے گی، اور ان کا ظاھر ان کے باطن کا آئينہ دار ھے، وه نہ دين 
کی مخالفت کرتے ھيں نہ اس کے بارے ميں باھم اختالف رکھتے ھيں، دين ان کے سامنے ايک سچا گواه ھے اور ايک ايسا 

   )٩“(ے جو بول رھا ھے۔بے زبان ھ
قارئين کرام ! آپ حضرات نے مالحظہ فرمايا کہ حضرت امير المومنين عليہ السالم لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد ان سے 
چاھتے يہ ھيں کہ دين کو صرف اھل بيت (عليھم السالم) کے ذريعہ حاصل کريں کيونکہ دين اور قرآن سے انھيں کا حاصل 

ر حق ھے، اور دين سے دوسرے حاصل کرده نتائج باطل اور بے بنياد اور راه خدا کو حاصل کرنےکرده نتيجہ صحيح اور ب
  والوں اور حق و حقيقت کے تالش کرنے والوں کے چور ھيں، جس کا نتيجہ گمراھی اور ذلت کے عالوه کچھ نھيں ھوگا۔ 

قبول نھيں ھے کہ ھر کس و ناکس دين سے توجہ فرمائيں کہ حضرت علی عليہ السالم کے نظريہ کے مطابق يہ بات قابل 
ايک الگ نتيجہ حاصل کرلے اور اس طرح کے تمام حاصل شده نتائج صحيح اور درست ھوں، کيونکہ يہ اپنے سليقہ اور 

ذوق کے مطابق ھے کيا دين کے سلسلہ ميں ذوق کا بھی کوئی دخل ھے؟ کيا دينی مسائل ميں بھی ذوق دکھايا جاسکتا ھے؟ 
  (ھرگز نھيں) 

تو پھر دين کی صحيح تفسير اھل بيت عليھم السالم سے حاصل کرنا چاھئے ، نہ يہ کہ اپنے سليقہ اور ذوق کی بنا پر خود 
  بھی گمراه ھورھے ھوناور دوسروں کو دين سے گمراه کرديں۔ 

  ۔ دينی سلسلہ ميں ذاتی سليقہ کو رّد کيا جائے ١٣
ق کو دوسروں پر نہ تھونپئے، تو کيا دين ذوق اور سليقہ کا نام ھے، اور بعض لوگ ھم سے کھتے ھيں کہ اپنے سليقہ اور ذو

اس کی حد و حدود اور اس کے معنی و تفسير انسان کے سليقہ سے معين ھوتے ھيں؟ سليقہ اور ذوق انسان کی عام زندگی 
اس موقع پر کسی سے متعلق ھوتا ھے؛ مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی کپڑا يا دوسری چيز خريدنا چاھتا ھے تو 

دوسرے شخص پر اپنا سليقہ تحميل کرنا صحيح نھيں ھے ليکن اعتقادات ميں سليقہ اور ذوق کا کوئی سرو کار نھيں ھے، 
مثالً کوئی شخص يہ کھے کہ ميرا سليقہ يہ کھتا ھے کہ خدا ايک ھے، اور( نعوذ باللھ) دوسرا شخص کھے کہ ميرا سليقہ يہ 

شريعت اور احکام اٰلھی عوام الناس کے ذوق کے تحت نھيں ھيں تاکہ کھنے والے کھيں کہ ھے کہ کئی خدا ھيں، کيونکہ 
دوسروں کے سليقوں کو بھی برداشت کريں ، نيز دوسروں کے سليقوں کو رّد نہ کريں پس اعتقادی مسائل، ضروريات اسالم،

ن کے سامنے ذوق و سليقہ کو باالئے طاق رکہ احکام اسالم، عقائد اور اٰلھی اقدار کسی کے سليقہ کے تحت نھيں ھيں، او را
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  ديا جائے۔ 
خالصہ يہ ھے اپنے نظريہ کو مطلق نہ قرار دينے کے شعار فقط دين کے فرعی اور ظنی مسائل ميں صحيح ھے اور ان 
کملميں بھی ان حضرات کا نظريہ قابل قبول ھے جو دينی و فقھی مسائل ميں اپنے عظيم الشان علم اور صحيح طريقہ سے م

طور پر اجتھاد کريں اور قرآن و سنت کے ذريعہ اپنے نظريہ کو استنباط کريں اور اسی کے مطابق فتوٰی ديں اور جو 
کھا جاتا ھے ، چنانچہ اسی موقع پر کھا جاتا ھے “ فقيھ”شخص اس طرح کی صالحيت کا مالک ھوتا ھے اس کو اصطالحاً 

کرنے کا حق نھيں رکھتا يہ مسلم ھے کہ دو فقھاء کے درميان فتووں ميں  کہ ايک فقيہ اپنی رائے کو دوسرے فقيہ پر تحميل
اختالف ھوتا ھے ليکن ان ميں سے کوئی بھی فقيہ يہ نھيں چاھتا کہ اپنے نظريہ کو دوسرے فقيہ پر تحميل کرے ليکن عقائد، 

کہ دينی عقائد ميں صرف وھی چيزاصول اور اسالم کے قطعيات ميں انسان کا کوئی سليقہ اور ذوق قابل قبول نھيں ھے کيون
صحيح ھے جس کو چوده سو سال پھلے پيغمبر اکرم (ص) اور آپ کے بعد ائمہ معصومين عليھم السالم نے بيان فرمايا ھے، 

اور تمام علماء اور فقھاء کا اس بات پر اتفاق ھے، کيونکہ اسالمی مسلمات کے سلسلہ ميں پيغمبر اکرم (ص) اور ائمہ 
السالم کی قرائت کے عالوه دوسری تمام قرائت باطل اور بے بنياد ھيں، اور کسی بھی صورت ميں قابل  معصومين عليھم

قبول نھيں ھے کہ کوئی آگے بڑه کر يہ کھے ميں بھی دين سے ايک نئی قرائت پيش کرتا ھو ں، در حقيقت اس طرح کا 
يقی علماء اسالم کا فريضہ ھے، تاکہ وه نظريہ دين ميں بدعت گذاری کا واضح مصداق ھے جس سے مقابلہ کرنا حق

  خداوندعالم ، اس کے فرشتوں اور نيک بندوں کی لعنت و نفرين کے مستحق قرار نہ پائيں۔ 
  والسالم عليکم و رحمة هللا و برکاتہ۔ 

   والحمد  رب العالمين
  تمت بالخير 
١٢٠٠١۵   

  
  حوالے:

   ٢٧سوره مائده آيت)١(
   ٣١سوره مائده آيت) ٢(
   ٩٢ره نحل آيت سو) ٣(
   ۵سوره جمعہ آيت ) ۴(
  “ اور اے پيغمبر ! آپ ان کو آدم کے دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑه کر سنائيے ” ترجمہ :  ٢٧سوره مائده آيت ( ۵)
 ترجمہ : ھم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کيا ھے اور يہ حق ھی کے ساتھ نازل ھوا ھے ١٠۵سوره اسراء (بنی اسرائيل) آيت ) ۶(

 “  
   ١٢٢نھج البالغہ خطبہ نمبر ) ٧(
   ١٧نھج البالغہ خطبہ نمبر ) ٨(
  ١۴۵نھج البالغہ ترجمہ مفتی جعفر حسين اعلی هللا مقامہ، خطبہ نمبر)٩(

 

 


