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تاريخ اس بات کی گواه ہے کہ انسان ٓاغاز خلقت سےہی تنہائی سے گريز کرتے ہوئے اجتماعی زندگی اور اپنے ٓاس 
پاس ميں زندگی بسر کرنے والوں سے مختلف نوعيت کے رابطے اور ميل و مالپ بڑھانے کی سعی و تالش ميں رہا 

  ہے
تقاضا تھا اسالمی نقطہ نظر سے بھی اگر ديکھا  يہ نہ فقط اسکی طبيعت کی خاصيت تھی بلکہ اسکی فطرت کا بھی

جائے تو کائنات کی ہر چيز جوڑے کی صورت ميں خلق ہوئی ہے اسی فطری اور طبيعی غريزے کو پورا کرنے اور 
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دوسرے موجودات کی نسبت عقل کے ناياب گوہر سے بہرمند ہونے کی وجہ سے اپنی اجتماعی اور معاشرتی زندگی 
  ے کی تگ و دو ميں رہا کو بہتر سے بہتر بنان

ٓاہستہ ٓاہستہ تاريخ انسانيت کی ترقی کے ساتھ ساتھ نہ فقط ايک معاشرے سے وابستہ افراد کے درميان ٓاپسی رابطے 
بڑھنے لگے بلکہ معاشروں کےدرميان ايک دوسرے سے رابطے بھی عميق اور گہرے ہونے لگےخاص 

وں ترقی کی بناپر يہ رابطے اتنے وسيع ہونے لگے کہ کرعصرحاضر ميں علم و صنعت اور ٹکنولوجی کی روز افز
)کے خطاب سے بھی نوازا گيا اس سے بڑھ کر ان گہرے Cominication Worldعصر حاضر کو عصر ارتباط (

روابط کی وجہ سے پورا عالم ايک معاشرے ميں تبديل ہوکے ره گيا جس کی بنا پر عالم کاری وغيره جيسے نظريات 
  بھی وجود ميں ٓائے 

  ليکن اس تگ و دو ميں مشرق اور مغرب سارے معاشروں کی يہی کوشش رہی ہے 
کہ اپنے ٓاپ کو دوسروں کے سامنے ہر زاويے سے الئق اور بہتر سے بہتر معاشره کی شکل ميں پيش کرے يہاں تک 

ترين کہ مغرب والے دوسروں سےايک قدم ٓاگے بڑھاتے ہوئے اس بات کے دعوے دار بھی بن بيٹھے کہ سب سے بہ
  معاشره انکے يہاں ہی پايا جاتا ہے 

لہذا اگر دنيا ميں دوسرے معاشروں کے لئے کوئی نمونہ عمل ہوسکتا ہے تو وه ہمارا معاشره ہے۔ يہ بھی انسان کی 
فطرت کے رازوں ميں سے ايک راز ہے کہ انسان يا تودوسروں کے لئے اپنے ٓاپ کو نمونہ عمل پيش کرنے پر فخر 

  کرتا ہے 
کافی توانايی نہ ہونے کی صور ت ميں دوسروں کے نقش قدم پہ چل کے اپنے اندر پائے جانے والے ضعف اور يا پھر 

کمزوريوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہےلوگوں کی طرح معاشرے اور سوسائٹی کا بھی يہی حال ہے اسی لئے 
دت سے انسانيت کے دوست اور دشمن انسان کے اس ديرينہ ٓارزو اور خواب کو شرمنده تعبير کرنے کے لئے طويل م

دونوں ايک مثالی معاشرے يا ماڈل سوسائٹی کا خاکہ پيش کرتے رہےوه پتھر کے زمانے کا انسان ہو يا قديم يونان کے 
حکيم ہوں عصر جاہليت کے سردار ہوں يا تاريخ اسالم کے نامور حکيم اور فالسفر ، ہر ايک نے اپنی علمی اورفکری 

  مثالی معاشرے کی سنگ بنياد ڈالنے کی نظرياتی جدوجہد کی ہے سطح کے اعتبار سے 
ليکن چنانچہ عقل بشری کتنا ہی علمی اور فکری ٓاسمانوں کی معراج کرتی رہے،ابھی تک کائنات اور انسان کے بہت 

سارے اسرار و رموز سے ناواقف ہےاور جب تک انسان اپنی فکر جوالن گاه کو وحی الہی کے چشمہ فيضان سے 
اب نہ کرے انسانيت کے عروج اور سربلندی کے لئے ايک مثالی معاشرے کی تشکيل بھی ادھوری رہے گی ٓاج سير

اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وحی الہی کے چشمہ فيض سے سيراب ہونے والے کائنات کی بے مثال ہستی 
دون ‘‘ہيں جن کے مبارک اقوال کوکے انمول بيانات کی روشنی ميں ايک ايسے مثالی معاشرے کی سنگ بنياد ڈالتے 

  کہا گيا ہے ’’ کالم خالق اور فوق کالم بشر
جی ہاں يہ موالئے کونين علی(ع) کا مبارک کالم ہےيہ انسانيت کے لئے نہج البالغہ جيسی ناياب اقوال پر امام (ع) کا 

اور ہزاروں عيب کو  ايک عظيم تحفہ ہے جس ميں مثالی معاشرے کے خدو خال بيان کرنے ميں ہم اپنی کم علمی
مدنظر رکھتے ہوئے فقط ايک اجمالی سير کريں گے اور ہماری کوشش يہی رہے گی امام علی کے ہاتھوں تشکيل پانے 

  والے مثالی معاشرے کے تمام جوانب کی طرف اشاره کيا جائے 
ان کے ہراخالاقی ، نہج البالغہ کی نورانيت ميں جو معاشره چاند، ستاروں کی طرح چکمتا نظر ٓارہا ہے وه انس

  ثقافتی،معاشرتی، سياسی، معيشتی، اور کئ دوسری خصوصيات اپنے تمام جوانب کے ساتھ بيان کررہا ہے 
يہ مثالی معاشره منفر د ہے يہ انسانوں کا معاشره ہے اسے مثالی انسانی معاشره کہا جائے تو زياده بہتر رہے گانہج 

رے کو تالش کرناخود ہی بہت اہميت کا حامل ہے آج کے دور ميں تڑپتی البالغہ کی روشنی ميں ايک ايسے مثالی معاش
اورسسکتی ہوئی انسانيت جہاں انسانما افراد کے ہاتھوں لہولہاں ہے، وہيں انسانيت کے دوستداروں کی ہميشہ يہی 

زنده اور  کوشش رہی کہ معاشرے کو ہر انداز سے بہتر سے بہتر بناکے انسانيت اور اسکے اقدا کو ہميشہ کے لئے
  جاويد رکھا جائے 

ميں پھر سے اپنی کمی علمی کا اعتراف کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس بات کا تذکره ضروری سمجھتا ہوں کہ ميری کوشش
يہی رہی ہے کہ دوسری کتابوں سے کم سے کم استفاده کرکے نہج البالغہ پر ہی زياده توجہ کروں اسی لئے پروردگار 

کائنات کےچوکھٹ پہ سرخم کرکے ٓاپ ہی سے مدد کا طلبار ہوں کہ ميری فکری توانائيوں عالم کے بعد اپنے موالئے 
ميں اپنے مبارک کالم کوصحيح ادراک کرنےکی صالحيت عطاکرے اور قلم کی روانی ميں مثالی معاشرے کی انمول 

  خصوصيات بيان کرنے کی سکت عنايت فرمائے۔ 
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 آمين يا رب العالمين

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 

  

  مثالی معاشرے کی ضرورت و اہميت:
اس ميں کوئی شک نہيں کہ اگر خلقت کے مقاصد اور انسانی کی اجتماعی زندگی کے ناقابل انکار پہلو کو ملحوظ نظر رکھا 
جائے، ايک مثالی معاشرے کی ضرورت خودبخود عيان ہوجاتی ہے مکتب نہج البالغہ ميں نہ صرف ايک انسانی معاشرے 

ثالی معاشرے کے تشکيل پربھی کافی تاکيد کی گئی ہےامام کی ضرورت پر ہی زورديا گيا ہے بلکہ ايک صالح اورم
علی(ع)انفرادی زندگی اور رہبانيت سے پرہيز کرنے کی تلقين کرتے ہوئے معاشرے ميں يکجا اور ٓاپس ميں ملکر رہنے کی

  تاکيد فرماتے ہيں۔
َواَد االَْعظَم فَإِنَّ يََد هللاِ َمَع اْلَجَماَعِة َوإِيَّا اذَّةَ ِمَن اْلَغنَِم (َواْلَزُموا السَّ ْيطَاِن، َكَما أَنَّ الشَّ اذَّ ِمَن النَّاِس لِلشَّ ُكْم َواْلفُْرقَةَ! فَإِنَّ الشَّ

ْئِب) ھميشہ مسلمانوں کی جمع غفير سے پيوستہ رہو يقينا خدا کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور تفرقہ کرنے سے پرہيز کرو ”لِلذِّ
  “ہوتا ہے جس طرح اکيال بھيڑ، بھيڑئے کا شکار ہوجاتا ہےکيونکہ اکيال ٓادمی شيطان کا نواال 

ٓاپ کی نظر ميں ايسے مراکز اور معاشرے ميں زندگی گزارنی چاہيے جہان مسلمانوں کا کافی مجمع ہو اور توحيد پرست 
ادت سے افراد سکونت پزير ہوں اور ايسی سوسائٹی سے دوری اختيار کرنی چاہيے جہاں ظلم و ستم اور خدا کی ذکر و عب

  غفلت کی جاتی ہو۔
)(َواْسُکِن اأْلَْمَصاَر اْلِعظَاَم فَإِنَّھَا ِجَماُع اْلُمْسلِِميَن َواْحَذْر َمنَاِزَل اْلَغْفلَِة َواْلَجفَاِءَوقِلَّةَ اأْلَ  ِ ايسے بڑے بڑے ”ْعَواِن َعلَی طَاَعِة هللاَّ

ئی جاتی ہو اور ايسے معاشروں ميں سکونت اختيار شہروں ميں سکونت اختيار کروجہاں مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد پا
  “کرنے سے پرہيز کرو جہاں ياد خدا سے غفلت،ظلم کا ساتھ اور خدا کی قليل عبادت کی جاتی ہو

اسی طرح ايسے معاشرے ميں پروان چڑھنے والے افراد کے نيک صفات بيان کرتے ہوئے ان کے ساتھ اجتماعی روابط 
  يں۔برقرار کرنے کی تاکيد کرتے ہ

َوابِِق اْلَحَسنَِة، ثُمَّ أَ  الَِحِة، َوالسَّ ْھِل النَّْجَدِة َوالشََّجاَعِة، َوالسََّخاِء (ثُمَّ اْلَصْق بََذِوي اْلُمُروَءاِت َوااْلَ◌ْحَساِب، َوأَْھِل اْلبُيُوتَاِت الصَّ
اسکے بعد اپنا رابطہ بلند خاندان ، نيک گھرانے، عمده روايات  پھر”َوالسَّماَحِة، فَإِنَّھُْم ِجَماٌع ِمَن اْلَكَرِم، َوُشَعٌب ِمَن اْلُعْرِف) 

والے اور حاصبان ہمت و شجاعت و سخاوت و کرم سے مضبوط رکھو کہ يہ لوگ کرم کا سرمايہ اور نيکيوں کا سرچشمہ 
  “ہيں

سے معاشرے کیپس ايسے نيک صفات ٓادمی جس معاشرے ميں بھی پائے جاتے ہوں وه معاشره بيشک انمول ہوگاامام فقط اي
تشکيل پر تاکيد کرتے ہيں ايسے انسانی اقدار زنده رکھنے والوں سے معاشرت کرنے کی تالش ميں ہيں پس ان فرمايشات کو 

مدنظر رکھتے ہوئے يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ انسان کواپنے اعلی مقاصد اور انسانی کماالت تک پہنچنے کے 
 ۔کئے ايک مثالی معاشرے کی ضرورت ہے

 
   

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 
  

  مثالی معاشرے کے بنيادی ارکان۔

 
   



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

 
 

ايک چھوٹے سے چھوٹے اجتماع اور جماعت سے ليکر ايک معاشرے اور سوسائٹی تک کی بنياد کے کچھ اصول، مبنی 
ہوتے ہيں اور انہی اصول اور ارکان کو ملحوظ نظر رکھتے ہوے اس معاشرے کے دوسرے سارے امور انجام اور ارکان 

پاتے ہيں مکتب نہج البالغہ ميں تشکيل پائے جانے واال مثالی معاشره بھی کچھ اہم اصول اورارکان کی بنياد پر وجود ميں ٓاتا 
رتے ہوئے انسان کو اپنے مثالی معاشرے کی حقيقت سے ٓاشنا ہے امام علی (ص)نے ہر جگہ ان ارکان کی جانب اشاره ک

  کرايا ہے مقالہ کی طوالت سےپرہيز کرتے ہوے يہاں صرف سب اہم اور بنيادی ارکان کی جانب اشاره کريں گے۔

  توحيد:
نشور اپنے اس ميں کوئی شک نہيں کہ مغربی سماج ميں رائج سکولر اور ليبرل نظام کی بنياد غيردينی ہے اور مغربی دا

)قرار ديتے ہيں ليکن مکتب نہج البالغہ کے مثالی معاشرے کےhumemismماڈل سماج کے بنيادی رکن کو انسان محوری(
اندر توحيد مرکزی کردار ادا کرتی ہے يہ مختلف شکلوں ميں رائج انسان پرستی اور بت پرستی سے دور توحيد پرستی کا 

رکان کے لئےسرچشمہ کی حيثيت رکھتی ہے اگر توحيد نہ ہو تودوسرے معاشره ہے توحيد دوسرے سارے اصول اور ا
ال حکم االّ ‘‘سارے ارکان اور خصوصيات بے معنی ہوجاتے ہيں يہاں ہر چيز پہ انسان کی نہيں بلکہ خدا کی نظارت ہے

اسی لئے ’’ ‘‘ و معه و فيه مارأيت شيئا و رايت هللا قبله‘‘جلوه نما ہےہر فعل و عمل ميں توحيد کا نظاره کياجاتا ہے ’’ هللا
  ايسے معاشرے ميں پروش پانے والی نسل سے خطاب ہوتے ہيں: 

َ الَّذي أَْنتُْم بَِعْينِِه، َو نََواصيُكْم بِيَِدِه، َو تَقَلُّبُُكْم في قَْبَضتِِه، إِْن أَْسَرْرتُْم عَ  رو کہ تم اس هللا سے ڈ”لَِمهُ، َو إِْن أَْعلَْنتُْم َكتَبَه) (فَاتَّقُوا هللاَّ
جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ ميں تمہاری پيشانيوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت ميں تمہار ا 

اٹھنابيٹھنا او ر چلنا پھرنا ہےاگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وه اس کو جان لے گا اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے 
  “گا 
  

  نقطه ادوار عالم ال اله 
  ار عالم ال الهانتھای ک

  چرخ را از زور او گردندگی 
  مھر را پابندگی رخشندگی

  
جس طرح قرآن مجيد توحيد کے محور پر مومنين اور مسلمين کوايک مثالی معاشره تشکيل دے کے عدالت الہی قائم کرنے 

دے کے، حقيتقت ميں پر زود ديتا ہے بالکل ويسے ہی نہج البالغہ بھی ايک خدا، ايک معبود، ايک خالق کی جانب دعوت 
  سارے معبود کی نفی اورمثالی معاشرے ميں حائل سارے موانع کو دور کرنا چاہتا ہے۔

قرآن کريم کی نگاه ميں بعثت انبياء کا فلسفہ خدا اور توحيد کی بنياد پر لوگوں کو دعوت دينا اور قوموں کے درميان تفرقہ 
  ری طاقتوں، سے مقابلہ کرنا مقصود ہے۔اور جدائی ڈالنے والے زمانے کے سامراجی اور استعما

ُسوالً أَِن اْعبُُدوْا ّهللاَ َواْجتَنِبُوْا الطَّاُغوَت )(نحل  ٍة رَّ اور بيشک ہم نے ہر امت کے لئے ايک رسول )”٣٦(َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ
  “ بھيجا تا کہ خدا کی عبادت کريں اور طاغوت سے دوری اختيار کريں 

  ی (ص)نہج البالغہ ميں اسی فلسفہ اور حکمت کو بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں:نيز امام عل
داً بِاْلَحقِّ لِيُْخِرَج ِعبَاَدهُ ِمْن ِعبَاَدِة ااْلَ◌ْوثَاِن إِلَى ِعبَاَدتِِه، َوِمْن طَاَعِة الشَّ  ، لِيَْعلََم ْيَطاِن إِلَى طَاَعتِِه، بِقُْرآن قَْد بَيَّنَهُ َوأَْحَكَمهُ فَبََعَث هللاُ ُمَحمَّ

پروردگار عالم نے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کيا بتاکہ آپ لوگوں”اْلِعبَاُد َربَّھُْم إِْذ َجِھلُوهُ) 
کوبت پرستی سے نکال کر عبادت الہی کی منزل کی طرف لے ٓائيں اور شيطان کی اطاعت سے نکال کر رحمان کی اطاعت 

  “ٓان کے ذريعہ سے جسے واضح اور محکم قرار ديا ہے تاکہ بندے خدا کو نہيں پہچانتے ہيں تو پہچان ليں کرائيں اس قر
ٓاپ اہل رائے کی مذمت کرتے ہوئے انہيں مشترکہ عقيده کی جانب توجہ دالتے ہوئے مثالی معاشرے کے اس اہم رکن اور 

يعنی جب معاشرے پر “ نبی ايک اور کتاب ايک ہے سب کا خدا ايک ،”مبنی کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں: 
  توحيد پرستی حاکم ہو تو اختالف معنی ہی نہيں رکھتا۔

ايک اور جگہ لشکر شام کے بنيادی عقايد کی جانب اشاره کرتے ہوئے انہيں توحيد کے مبنی پر اتحاد اور يکجہتی استوار 
  مثالی معاشرے ميں سالميت پيدا ہوسکتی ہے۔ کرنے کی دعوت ديتے ہيں۔ کيونکی عقيده توحيد کی بناپر ہی 

يہ فرمايشات اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عملی اور نظرياتی ميدان امام علی(ص) کے مثالی معاشرے کا سب سے 
  بنيادی رکن توحيد ہی ہے يہ معاشره توحيد پرستوں کا معاشره ہےنہ کہ انسان پرستوں کا ۔
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  ال  نہاد زندگی ميں ابتدا ال، انتہا

  پيام موت ہے جب الہوا االّ سے بيگانہ

  قرٓان: 
اس بات سے قطعی انکار نہيں کيا جاسکتا کہ ايک صالح اور نيک معاشرے کی سعادت اور ترقی کے لئے ايک صالح قانون 

سرا اہم کا ہونا بھی ضروری ہے نہج البالغہ کی دنيا ميں صالح قانون قرٓان ہے جو امام علی(ص) کے مثالی معاشرے کا دو
رکن قرارپايا ہے ٓاپ نے قريب بيس سے زياده خطبوں ميں تعليمات قرٓان کوعملی جامہ پہنانے پر تاکيد کی ہے ٓاپ کا مثالی 

معاشره قرٓان کے اصول اور قوانين پر استوار ہےامام کی فرمايشات کے مطابق انسان اور انسانی معاشرے کا سب سے 
ہے جو کبھی خاموش ہونے واال نہيں ہےمعاشرے کی ساری بيماريوں کا عالج اس ميں  بہترين ھادی قرٓان ہے ايک ايسا نور

  پوشيده ہے مسلمانوں پر الزم ہے کہ اس پر عمل کريں۔
فَاُء النَّافُِع...)  کہ کتاب خدا پر عمل کرو کہ يہی اور تم پر الزم ہے ”(َوَعلَْيُكْم بِِكتَاِب هللاِ، فَإِنَّهُ اْلَحْبُل اْلَمتِيُن، َوالنُّوُر اْلُمبِيُن، َوالشِّ

  “مضبوط ريسمان اور روشن نور اور مفيد عالج ہے...
) ميں تفصيل سے قرٓان کی حقيقت کے بارے ميں فرماتے ہيں کہ اس کا رھرو کبھی گمراه نہيں ہوگا 198ٓاپ خطبہ نمبر(

شرے کی استواری کے لئے ہر طرح کا انسان کے ايمان کی اصل قرٓان ہی ہے يہ اسالم کا مضبوط ستون ہے گويا مثالی معا
علم و برہان اور ہدايت اس ميں پائی جاتی ہے معاشرے کے معيشتی، قضايی، عبادی، سياسی وغيره امور کو انجام دينے کے

هللا‘‘ )ميں اپنی ٓاخری وصيت ميں يہی فرماتے ہيں کہ 47واسطے قرٓان ہی سب سے بہترين ھادی ہے اسی لئے مکتوب نمبر(
ديکھو هللا سے ڈرو قرٓان کے بارے ميں اس پر عمل کرنے ميں دوسرے لوگ تم ’’ ‘‘القرٓان اليسبقکم بالعمل به غيرکمهللا فی 

  ’’سے ٓاگے نہ نکل جائيں
اسي قرٓان ميں مثالی معاشرے کے امور کو تنظيم کرنے کی معلومات موجود ہے ماضی سے عبرت اور مستقبل ميں ٓائيڈئيل 

  ر بنانے کے فرامين پائے جاتے ہيںسوسائٹی کو بہتر سے بہت
اس ميں مستقبل کا علم ہے اور ماضی کی ” (أاَلَ إِنَّ فِيِه ِعْلَم َما يَأْتي، َواْلَحِديَث َعِن اْلَماِضي، َوَدَواَء َدائُِكْم، َونَْظَم َما بَْينَُكْم) 

  “داستان ہے تمہارے درد کی دوا ہے اور تمہارے امور کی تنظيم کا سامان ہے
ع) لوگوں سے بيعت لےتے وقت اس بات کہ جانب اشاره کرتے ہيں کہ اسالمی حکومت ميں تشکيل پائے جانے واال ٓاپ(

  مثالی معاشره قرٓان کے اصول اور قوانين پر استوار ہوگا ۔
تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ اگر ميں ”(و اعلموا أنّي إْن أَجْبتُُكْم َرِكْبُت بكم ما أْعلَُم، و لَْم أُْصغ ِإلي قوِل القائل و َعْتب ِالعاتِب) 

تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہيں اس راستے پر لے چلوں گا۔ جو ميرے علم ميں ہے اور اس کے متعلق کسی کہنے 
  “والے کی بات اور کسی مالمت کرنے والے کی شرزنش پر کان نہيں دھروں گا۔

ٓان اور رسول اکرم(ص) کی پاکيزه سيرت کے مطابق عمل کرنا اور اپنے علم کے مطابق عمل کرنے سے مراد تعليمات قر
ميں تمہيں کتاب خدا اور ”ہے چنانچہ ٓاپ قرٓان ناطق بھی ہيں اور وارث علم پيغمبر بھی۔(ادعوکم الی کتاب هللا و سنة نبية۔۔۔) 

  “اسکے نبی کی سنت کی جانب دعوت ديتا ہوں
بے مثال معاشرے ميں قرٓان حاکم ہے قرٓان کے اصول اور قوانين نافذ پس امام علی(ع) کے خوبصورت اور پاکيزه شہر اور 

ہيں لہذا اسکی تشکيل کے نظری اور عملی ميدان ميں قرٓان پاک کا ايک اہم اور بنيادی کردارہےاسی لئے يہ معاشره اور وں 
  کے مقابلے ميں زياده پائيدا اور استوار ہےکيونکہ اس کے ارکان ابدی اور مستحکم ہيں۔

  
  لـــت از ٓائين حق گيرد نظام م

  از نظام محکـــمي خيزد دوام
  از يـک ٓائــــيني مسلم زنده است 
  پـــــيکر ملت ز قرٓان زنـده است

  گر تو مي خواھي مسلمان زيــستن 
  نيست ممــــکن جز به قرٓان زيستن

  سيرت پيغمبر (ص)
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ا تصور رسول پاک(ص) کی سيرت طيبہ کے بغير ناممکن ہے مکتب امام علی(ع) کے مثالی معاشرے اور ٓائيڈيل سوسائٹی ک
ٓانحضور(ص)کی سيرت طيبہ کو نظرياتی اور عملی ميادين ميں اجرا کرنا امام کے مثالی معاشرے کے اہم ترين ارکان ميں 

 سے ہے دوسرے الفاظ ميں کہا جائے کہ امام علی(ع) کا مثالی معاشره رسالت مآب(ص)کی سيرت کا عملی نمونہ ہے
کيونکہ پيغمبراکرم(ص) اپنی پوری زندگی انہی دو مذکوره رکن (توحيد اور قرٓان ) کو لوگوں کی زندگی ميں نافذ کرنا چاہتے

تھےپس ٓائيڈئيل سوسائٹی کے قيام کے لئے ٓاپ توحيد کا پيغام اور انسانيت ساز ٓائين لے کے بشريت کے پاس ٓائے تھے امام 
ت کی جانب واضح الفاظ ميں اشاره کرتے ہيں کہ ٓانحضور(ص) کی زندگی مکمل طور ميں اس با)١۶٠علی(ع) خطبہ نمبر(

سے نمونہ عمل ہے اسی لئے بيعت کے وقت لوگوں سے اس بات کا تعہد ليتے ہيں کہ ميرے سارے امور کا مبنی اور محور 
  قرٓان اور ٓانحضور(ص) کی پاکيزه اور مثالی سيرت رہے گی۔

  ’’ميں تمہيں کتاب خدا اور اسکے نبی کی سنت کی جانب دعوت ديتا ہوں‘‘نه نبية) (اَدعوکم الی کتاب هللا و س
کيونکہ توحيد کے بعد يہی دين کے اہم ستون ميں حساب ہوتی ہےآپ شہادت سے پہلے اس حقيقت کی جانب اشاره فرماتے 

  راغوں کو روشن رکھنا ہوگا۔ ہيں کہ اگر معاشرے کو زنده اور نورانی اور سعادتمند بنانا چاہتے ہو تو ان دونوں چ
داً فاَلَ تَُضيُِّعوا ُسنَّتَهُ، أَقِيُموا ھَذْين اْلَعُمودَ  َ الَ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاً، َوُمَحمَّ ا َوِصيَّتِي: فَا ميری ”ْيِن، َوأَْوقُِدوا ھَذْيِن اْلِمْصبَاَحْيِن) (أَمَّ

يغمبر کی سنت کو ضائع نہ کرنا کہ يہی دونوں دين کے ستون ہيں وصيت يہ ہے کہ کسی کو هللا کا شريک قرار نہ دينا اور پ
  “انہيں کو قائم کرو اور انہيں دونوں چراغوں کو روشن رکھو

ٓاپ کی نظر ميں سيرت نبوی (ص)سب سے زياده ہدايت يافتہ اور مضبوط سيرت ہے اگر اسے معاشرے کےبنيادی امور ميں
  يقينی ہوجاتی ہے۔ جگہ دی جائے تو مثالی معاشرے کی تشکيل بھی

اپنے نبی کی ہدايت کی اقتدا کرو کيونکہ وه سب سے ”(اقتدوا بھدی نبيکم فانه اصدق الھدی و استنو بسنة فانھا اھدی السنن) 
  “مصدق ہدايت ہے اورٓاپکی سنت اور سيرت پر عمل کرو کيونکہ وه سب سے زياده ہدايت يافتہ سنت اور سيرت ہے

ے ہيں کہ بعثت سے پہلے لوگ اختالفات اور انتشار کے شکار تھے معاشره بدحالی ميں مبتال امام اس حقيقت سے پرده ہٹات
تھا لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتے تھے ليکن ٓانحضور(ص) کی ذات مبارک کی برکت سے وه تفرقہ اور 

ہوجاتے ہيں اور اس زمانے کے سب اختالفات کی گمراہی سے نجات پاکے اتحاد کی نورانی ہدايت اور سعادت سے بہره مند 
سے برے معاشرے کو دنيا کے سب سے اعلی اقدار رکھنے والے انسانی اور مثالی معاشرے ميں تبديل کرتے ہيں جو رہتی 

  دنيا تک ٓانے والی ہر نسل کے لئے نمونہ عمل بن کے ره گيا۔ 
قَهٌ َو اْھواٌء ُمنَ  ِ بَِخْلقِِه اْو ُمْلِحٍد فِى اْسِمِه اْو ُمِشيٍر الى َغْيِرِه، (َو اْھُل االَْرِض يَْوَمئٍِذ ِملٌَل ُمتَفَرِّ ّ ِ تِشَرهٌ َو طَرائُِق ُمتَشتِّتَهٌ بَْيَن ُمْشبٍِّه 

اللَِه َو اْنقََذھُْم بَِمكانِِه ِمَن اْلَجھالَِه)  وں پراس وقت اہل زمين مختلف مذاہب ، منتشر خواہشات اور مختلف راست”فَھَداھُْم بِِه ِمَن الضَّ
گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبيہ بتا رہا تھا ۔ کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا۔ اور کوئی دوسرے خدا کا 

  “اشاره دے رہا تھا۔ مالک نے آپ کے ذريعہ سب کو گمراہی سے نجات دی اور جہالت سے باہر نکال ليا
مثالی معاشرے کی تشکيل کے اصول و ضوابط لوگوں تک ٓاپ (ع)کی نظر ميں ٓانحضور(ص) نےنہ صرف ايک صالح اور 

  پہنچائے بلکہ عملی جد وجہد کے ذريعہ اسکی سنگ بنياد بھی رکھی۔
ْدَع، َوَرتََق بِِه اْلفَْتَق، َوأَلََّف بِ  اِم، بَْعَد اْلَعَداَوِة اْلَواِغَرِة فِي ِه بَْيَن َذِوي ااْلَ◌ْرحَ (فََصَدَع بََما أُِمَر بِِه، َوبَلََّغ ِرَسالَِة َربِِّه، فَلَمَّ هللاُ بِِه الصَّ

َغائِِن اْلقَاِدَحِة فِي اْلقُلُوِب)  ُدوِر، والضَّ رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اوامر الہيہ کو واضح انداز سے پيش کرديا ”الصُّ
بھرديا اور قرابتداروں کے افتراق اوراس کے پيغامات کو پہونچاديا ۔ هللا نے آپ کے ذريعہ انتشار کو مجتمع کيا۔ شگاف کو 

  “کو انس ميں تبديل کرديا حاالنکہ ان کے درميان سخت قسم کی عداوت اور دلو نميں بھڑک اٹھنے والے کينے موجود تھے
  

  از رسالت درجھان تکوين مـــــــا 
  از رسالت دين ما ٓائين مـــــــا

  از رسالت صد ھزارمــــا يک است 
  نفک استجزو مـــا از جزوماالي

  از رســالت ھمنوا گشتيم مـــــــا 
  مدعـــــا گشتيم ما نفس، ھم ھم

  ٓان که شان او است يھدي من يريد 
  از رسالت حلقه گرد ما کشيد
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ليکن پيغمبر اکرم(ع) کی پاکيز ه سيرت کو سمجھنے اور مثالی معاشرے ميں اجرا کرنے کے لئے ہم اہلبيت رسول(ع) کے 
صحيح معنوں ميں ہميں سيرت نبوی کو سمجھنا ہوگا تو اہلبيت کی جانب رجوع کرنا ہوگا کيونکہ وہيں در کے محتاج ہيں اگر 

  حقيقی دين کے مالک ہيں حق اور حقيقت کا صحيح پيغام انہيں کے پاس موجود ہيں۔
َعاُرَوااْلَ◌ْصَحاُب، َواْلَخَزنَةُ َوااْلَ◌ْبَواُب، َوالَ تُْؤتَى اْلبُيُوُت إاِلَّ  َي َساِرقاً فِيِھْم  (نَْحُن الشِّ ِمْن أَْبَوابِھَا، فََمْن أَتَاھَا ِمْن َغْيِر أَْبَوابِھَا ُسمِّ

ْحمِن، إِْن نَطَقُوا َصَدقُوا، َوإِْن َصَمتُوا لَْم يُْسبَقُوا)  در حقيقت ہم اہلبيت ہی دين کے نشا ن اور اس کے ”َكَرائُِم اْلقُْرآِن، َوھُْم ُكنُوُز الرَّ
کام کے خزانہ دار اور اس کے دروازے ہيں اور ظاہر ہے کہ گھروں ميں داخلہ دروازوں کے بغير نہيں ساتھی ، اس کے اح

ہوسکتا ہے ورنہ انسان چور کہالئے گا۔ انہيں اہلبيت کے بارے ميں قرٓان کريم کی عظيم ٓايات ہيں اور يہی رحمان کے خزانہ 
  “ے بڑھاتے ہيں تو کوئی ان پر سبقت نہيں لے جا سکتا ہےدار ہيں يہ جب بولتے ہيں تو سچ کہتے ہيں اور جب قدم ٓاگ

) ميں ان کے نقش قدم پر ہوبہو چلنے کا حکم ديتے ہيں ان کی راه سے ٓاگے بڑھنے يا پيچھے 97اسی طرح خطبہ نمبر (
(ص) ہٹنے کو ہالکت سے تعبير کرتے ہيں پس ان فرمايشات کی بناپر مکتب نہج البالغہ کے مثالی معاشرے ميں ٓانحضرت

کی پاکيزه سيرت کو ايک مبنی اور رکنيت کی حيثيت سے ملحوظ نظر رکھنا ناقابل انکار حقيقت ہےليکن اس سيرت طيبہ کو 
 اجرا کرنے کے لئے ہميں اہلبيت (ع) کی چوکھٹ پر سر تسليم خم کئے بغير چاره ہی نہيں ہے۔

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 

  

  زندگی کی صحيح ٓا ئيڈيالوجی۔
اس بات سے بھی انکار نہيں کيا جاسکتا کہ معاشرے پر حاکم ٓائيڈيالوجی اور جہاں بينی بھی معاشرے کی سعادت اور ترقی 
ميں اثرانداز ہوتی ہے اگر معاشرے ميں پلنے والے افراد ، موت کو ہی اختتام زندگی سمجھنے لگيں توطبيعی طور سے اس 

اٹھانے سے وه اجتناب بھی نہيں کريں گے ليکن اگر موت کو ابدی زندگی زندگی سے کسی بھی طرح کی اچھی يا بری لذت 
تک پہنچنے کا ايک وسيلہ سمجھيں تو معاشره بھی دوسری نوعيت کا وجود ميں ٓائے گاامام علی(ع) کے مثالی معاشرے کا 

گہرے رابطے کا صحيح ايک اوراہم رکن زندگی کی صحيح ٓائيڈيالوجی ہے دنياوی اور اخروی زندگی کے َحسين امتزاج اور
ادراک و فہم ہےامام علی(ص) زندگی کے صحيح معنی اور مفہوم سمجھانے کی سعی و تالش کرتے ہيں ٓاپ نے مختلف 

ْنيَا َداُر َمَمرٍّ اَل َداُر َمقَرٍّ  ) خطبوں ميں لوگوں سے يہی تقاضا کيا کہ دنيا کو آخرت کی گزرگاه سمجھ کے زندگی بسر کريں۔(الدُّ
  “ گزرگاه ہے ايک منزل نہيں ہے دنيا ايک”

بلکہ اس سے بڑھکر دنيا نفع اور نقصان کا ايک کمرشل بازارہے جس ميں ہر کوئی سرمايہ گذاری کرتا ہے بعض نفع 
  حاصل کرتے اور بعض افراد اپنا سرمايہ کھوکے نقصان ميں مبتال ہوجاتے ہيں۔ 

نيا َسوٌق َربَِح فِْيھا قَْوٌم َو َخِسَر ِفْيھا  دنيا ايک بازار ہے جس ميں ايک گروه نفع حاصل کرتا ہے اور دوسرے کو ”آَخُرون) (الدُّ
  “ نقصان ہوتا ہے

ٓاپ کی نظر ميں مثالی معاشره اور حيات اخروی کا ايک دوسرے کے ساتھ کافی مضبوط رابطہ پاياجاتا ہے پہال، دوسرے کو
ے ٓاباد ہونے ميں اثر انداز ہے، اسکا الزمی نتيجہ يہ ہے کہ سنوارنے ميں اتنا ہی مؤثر ہے جتنا دوسرے پہ توجہ کرنا دنيا ک

دنيا اور ٓاخرت کی سعادت اورشقاوت ٓاميز زندگی کا ٓاپس ميں کافی گہرا اورمستقيم رابطہ ہے گويا دائمی عالم ٓاخرت کو ياد 
اقدار کی راه ميں حرکت کئے کئے بغير کره زمين پر ايک مثالی معاشرے کی بنياد ڈالنا ناممکن ہے نيزانسانی اور اسالمی 

  بغير ٓاخرت کی سعادتمند زندگی حاصل کرنا امکان پذير نہيں ہے۔
اسی طرح خلقت کے اصلی ہدف کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرماتےہيں کہ تمہيں آخرت کے لئے پيدا کيا گيا ہے لہذا اس 

  سرای فانی سے کوچ کرنے کے لئے ہميشہ ٓاماده رہو
ْنيَا، َولِْلفَنَاِء الَ لِْلبَقَاِء، َولِْلَمْوت الَ لِْلَحيَاِة، َوأَنََّك فِي َمْنزِ (َواْعلَْم أَنََّك إِ  ِل قُْلَعة َوَداِر بُْلَغة، َوطِريق إِلَى ااْلِخَرِة) نََّما ُخلِْقَت لِاْلِخَرِة الَ لِلدُّ

لئے بنايا گيا ہے دنيا ميں باقی رہنے کے ياد رکھو کہ تمہيں ٓاخرت کے لئے پيدا کيا گيا ہے دنيا کے لئے نہيں اور فنا کے ”
لئے نہيں۔ تمہاری تخليق موت کے لئے ہوئی ہے زندگی کے لئے نہيں اور تم اس گھر ميں ہوجہاں سے بہر حال اکھڑنا ہے 
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  “اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہےاور تم ٓاخرت کے راستے پر ہو
  اسکے لئےہميشہ خود کوٓاماده رکھاکريں۔قيامت کواس دنيا کا مقصد اور غايت سمجھيں اور 

ٓاخرت ميں وارد ہونے سے پہلے ہی ”(اعدوا له قبل نزوله فان الغاية القيامة و کفی بذالک واعظا لمن عقل و معتبراَ لمن جھل) 
کی حيثيت اپنے ٓاپ کو ٓاماده کرو کيونکہ تمہارا غايت اور ٓاخری مقصد قيامت ہی ہے لہذا عقلمند انسان کے لئے ايک واعظ 

  “ سے اور جاہل کے لئے ايک عبرت ٓاموز کی حيثيت سے تصورقيامت کافی ہے
  لہذااس ٓائيڈيالوجی کو مدنظر رکھتے ہوئےدنيا کو ٓاخرت کی سرمايہ گذاری سمجھ کے بھر پور فائيده اٹھانا چاہيے۔

يں ايک بنيادی رکن کی حيثيت پس ان فرمايشات سے بھی واضح ہوجاتا ہے کہ يہ ٓائيڈيالوجی بھی معاشرے کی تشکيل م
رکھتی ہے اگرمعاشرے کے افراد ايسے عقيده کے حامی نہ ہوں تو مثالی معاشره تو دور ايک عام ، صحيح اور سالم 

 معاشرے کا قيام بھی ممکن نہيں ہوسکتا ہے

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 

  

  مثالی معاشرے کی اہم خصوصيات۔
کی وضاحت کے بعد اب اسکی اہم اور بے مثال خصوصيات کی جانب اشاره کرتے مثالی معاشرے کی ضروت اور ارکان 

ہيں جو اسے دوسرےغير اسالمی مشرقی اور مغربی معاشرے سے الگ اور متمايز کرديتی ہيں يہ خصوصيات معاشرے 
يں جب تک ايک کے سياسی، اجتماعی، ثقافتی، معيشتی، امنيتی ميادين وغيره سے مکمل رابطہ رکھتی ہيں امام کی نظر م

مثالی اور ٓائيڈيل سوسائٹی کے اندرايسی خصوصيات اور صفات نہ پائی جائيں تب تک اسکے اہداف اور خلقت کے اصلی 
مقاصد کی دستيابی بھی ناممکن ہے۔ اگر چہ مکتب امام کے ايسے معاشرے ميں بہت ساری صفات اور خصوصيات کی 

نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش يہی ہے کہ اس کی اہم ترين خصوصيات جانب اشاره ملتا ہے ليکن مقالہ کی وسعت کو مد
  کو بيان کرنے پہ ہی اکتفا کريں گے۔

  ٓازادی
اس ميں کوئی شک نہيں کہ ٓازادای انسان کا پيدايشی حق ہے عصر حاضر ميں جتنا ٓازادی بشر کے بارے ميں لکھا اور 

اس سلسلے ميں گفت و شنيد ہوئی ہوامام علی(ع) کے مثالی  کہاجاتا ہے شايد ہی انسانی تاريخ کے کسی اور دور ميں
معاشرے کی سب سے اہم اور بنيادی خصوصيت يہ ہے کہ وه ہر طرح کی ٓازادی سے ماال مال ہے اس ميں زندگی گزارنے 

ے کہ اس والے افراد اپنی ذاتی اور معنوی ٓازادی سے ليکر سياسی ٓازادی پر مکمل اختيار رکھتے ہيں ٓاپکی ٓارزو يہی ہ
معاشرے کے سارے افراد کے اندر اپنے ٓاپ کو ہر طرح کے قيد و بند سے ٓازاد سمجھنے کا شعور اور سليقہ پيدا ہوجائے نہ

يہ کہ ٓازادی کو حکمران کی جانب سے اليا ہو ايک تحفہ جانيں۔ شہيد مطہری فرماتے ہيں:سياسی اور اجتماعی ٓازادی تک 
ضروری ہے يعنی انسان اپنی قيد اوراسارت سے بھی ٓازاد ہوجائے۔ امام(ع) اس حقيقت  پہنچنے کے لئے معنوی ٓازادی بھی

  کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
 (   “کسی کا غالم مت بنو کيونکہ خدا نے تمہے ٓازاد پيدا کيا ہے”(الَ تَُكْن َعْبَد َغْيِرَك َوقَْد َجَعلََك هللاُ ُحّراً َ

ت ميں بھی لوگوں کے اس ذاتی حق کا بھرپور خيال رکھتے تھےچنانچہ جب سہل بن حنيف ٓاپ سخت اور دشوارترين حاال
  نے مدينہ ميں معاويہ کے ساتھ لوگوں کی مالقات کی شکايت کی، ٓاپ نے فرمايا:

 ً ،  (فاَلَ تَأَْسْف َعلَى َما يَفُوتَُك ِمْن َعَدِدِھْم، َويَْذھَُب َعْنَك ِمْن َمَدِدِھْم، فََكفى لَھُْم َغيّا َولََك ِمْنھُْم َشافِياً، فَِراُرھُْم ِمَن اْلھَُدى واْلَحقِّ
خبردار تم اس عدد کے کم ہوجانے اور اس طاقت کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ”َوإِيَضاُعھُْم إِلَى اْلَعَمى َواْلَجْھِل)

ق و ہدايت سے بھاگے ہيں اور گمراہی ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون نفس کے لئے يہی کافی ہے کہ وه لوگ ح
  “اور جہالت کی طرف دوڑپڑے ہيں

  اسی طرح حکميت کے بارے ميں لوگوں کے درميان اختالف ہونے پر فرمايا: 
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“پسند ہوميں تمہے کسی ايسی چيز پر ٓاماده نہيں کرسکتا ہوں جو تمہيں ناگوار اور نا”(َولَْيَس لِي أَْن أَْحِملَُكْم َعلَى َما تَْكَرھُوَن!)
سياسی امور ميں ٓازادی کے حوالے سے لوگوں کا سب سے اہم حق، انتخاب کا حق ہوتا ہے يہ بات طلحہ اور زبير کو لکھے 

  گئے ايک خط سے روشن ہو جاتی ہے کہ امام نے اس حوالے سے بھی لوگوں کومکمل ٓازادی دے رکھی تھی ۔
ْن أََراَدنِي َوبَايََعنِي، َوإِنَّ الَعامَّةَ لَْم تُبَايِْعنِي لِ (أَنِّي لَْم أُِرِد النَّاَس َحتَّى أََراُدونِي،  ُسْلطَان َغاِصب، َولَْم أُبَايِْعھُْم َحتَّى بَايَُعونِي، َوإِنَُّكَما ِممَّ

ميں نے خالفت کی خواہش نہيں کی لوگوں نے مجھ سے خواہش کی ہے اور ميں نے بيعت کے لئے ”َوالَ لَِعَرض َحاِضر) 
ں کيا ہے جب تک انہوں نے بيعت کرنے کا اراده ظاہر نہيں کيا ہے تم دونوں بھی انہيں افراد ميں شامل ہو جنہوں نےاقدام نہي

مجھے سے چاہاتھا اور ميری بيعت کی تھی اور عام لوگوں نے بھی ميری بيعت نہ کسی سلطنت کے رعب دأب سے کی ہے
  “اور نہ کسی مال و دنيا کی اللچ ميں کی ہے

ہر طرح سے ٓازاد تھے کسی مجبوری يا جبر و زيادتی کی وجہ سے ميری بيعت نہيں کی ہے اسی طرح اھل کوفہ يعنی لوگ
  کو ايک خط لکھتے ہوئے لوگوں کے ٓازاد اور مختار ہونے کی جانب اشاره فرماتے ہيں:

لوگوں نے ميری بيعت کی جس ميں نہ کوئی جبر تھا اور نہ”يَِّرين ) (بَايََعنِي اَلنَّاُس َغْيَر ُمْستَْكَرِھيَن َو الَ ُمْجبَِريَن بَْل طَائِِعيَن ُمخَ 
  “اکراه، بلکہ سب کے سب اطاعت گذار تھے اور مختار

پس ان اقوال کی روشنی ميں يہ بات ہمارے لئے روشن ہوجاتی ہےکہ امام علی (ع)کا معاشره ٓازاد معاشرہےيہاں اپنی ذاتی 
ی ٓازادی کا پوراخيال رکھاجاتا ہے اس مثالی معاشرے ميں ٓازاد نسل پروان چڑھتیاور معنوی ٓازدی سے ليکر سياسی امور ک
  ہے غالمی کا يہاں سوال ہی پيدا نہيں ہوتا۔

  صالح قيادت:
اس ميں کوئی شک نہيں کہ ايک چھوٹے سے گھرانے سے ليکر ايک بڑی جماعت تک کے لئے ايک قائد کی ضرورت 

بے انضباطی سے بچاتے ہوے اس کے اندر نظم و انضباط پيدا کرسکےامام علی  ہوتی ہے جو اسے ہر طرح کی سستی اور
لوگوں کے ”(ع)کی نظر ميں ہر معاشرے کے لئے ايک حاکم اور قائد کی ضرورت ہے۔ (الَبُدَّ لِلنَّاِس ِمْن أَِمير بَّر أَْو فَاِجر ) 

مثالی معاشرے کی قيادت کے کچھ معيار ہيں امام  ليکن“لئے ايک حاکم اور قائد کا ہونا ضروری ہے چاہے وه نيک ہو يا برا
کا مثالی معاشره صالح اور نيک قيادت کی حاکميت پر استوار ايک ايسا منفرد معاشره ہے جس کے سياسی، معاشرتی، ثقافتی 

کی امور کو اداره کرنے کے لئے شايستگی، اور صالحيت کو ديکھا جاتا ہے نہ کسی حسب و نسب کو، اسی لئے ايسے افراد
باتوں پر اظہار تعجب کرتے ہيں جوخالفت اور امت مسلمہ کی حاکميت کی گدی پربيٹھنے کے لئے صرف 

ٓانحضور(ص)کے صحابی ہونے کے معيار کو کافی جانتے تھےاگر يہی معيار ہے تو پھر ميں زياده مستحق خالفت ہوں 
َحابَِة َو اْلقََرابَِة) کيونکہ ميں صحابی کے عالوه قرابت دار بھی ہوں۔ (َوا َعَجبَاْه أَتَ  واعجباه!خالفت صرف ”ُكوُن اْلِخاَلفَةُ بِالصَّ

  “صحابيت کی بناپر مل سکتی ہے ليکن اگر صحابيت اور قرابت دونوں جمع ہوجائيں تو نہيں مل سکتی ہے
برکی ٓاپ ہر طرح کے حسب و نسب اورذاتی روابط کی نفی کرتے ہوے مثالی معاشرے کے الئق اور صالح قائد اور رہ

هُ: فَإِِن اْنقَطََع النِّظَاُم ضرورت اور اہميت کے بارے ميں فرماتے ہيں:(َوَمَكاُن اْلقَيِِّم بِااْلَ◌ْمِر َمَكاُن النِّظَاِم ِمَن اْلَخَرِز يَْجَمُعهُ َويَُضمُّ 
َق َوَذھََب، ثُمَّ لَْم يَْجتَِمُع بَِحَذافِيِرِه أَبَداً)  س محکم دھاگے کی مانند ہے جو مہروں کو متحد کر ملک ميں ايک رہبر کی جگہ ا”تَفَرَّ

  “ کے آپس ميں مالتی ہے اور وه اگر ٹوٹ جائے گاتوسارا سلسلہ بکھر جائے گا اورپھرہرگز دوباره جمع نہيں ہوسکتا ہے
  اور اسی طرح رھبر اور قائد امت مسلمہ ہونے کے ناطے اپنا تعارف يوں کراتے ہيں:

ميں حکومت کی چکی کا محور ”ّی و انا بمکانی ، فاذا فارقته استحار مدارھا و اضطرب ثفاال) (و انما انا قطب الرحا تدور عل
ہوں جسے ميرے گرد چکر لگانا چاہيے اگر ميں اپنے محور سے دور ہوا تووه اپنے مدار سے ڈگمگا جائے گی اور اسکی 

  “نيچے کی بساط بھی متزلزل ہوجائيگی
ر صالح قائدکی کوئی جگہ نہيں ہےکيونکہ رعيت اپنے حاکم کی اتباع کرتی ہے لہذا امام علی (ع)کے مثالی معاشرے ميں غي

فاجر اور فاسق حاکم کی صورت ميں پوری رعيت فاسد ہوجائے گی ليکن صالح اور نيک حاکميت کی صورت ميں معاشره 
رے کی تشکيل بھی ناممکن بھی صالح اور نيک بن جاتا ہے اسی بناپرٓاپ ايک صالح رھبر اور قائد کے بغير مثالی معاش

  جانتے ہيں۔
ِعيَّةُ إاِلَّ بَِصالَِح اْلُوالَِة)    “رعايا کی اصالح تب تک ممکن نہيں ہے جب تک والی صالح نہ ہو”(فَلَْيَسْت تَْصلُُح الرَّ

يں اسی طرح ٓاپ نے مختلف مقامات پر ايک صالح اور مثالی رھبر اور قائد کی خصوصيات اور صفات بھی بيان فرمائے ہ
عادل اور منصف قائد کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سائے ميں پيدا ہونے والے مثالی معاشرے کی جانب اشاره کرتے 

  ہوئے فرماتے ہيں:
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خدا سے ڈرو ”(اتقوا هللا و اطيعوا امامکم فان الرعية الصالحة تنجو باالمام العادل، اال و ان الرعية الفاجر تھلک باالمام الفاجر) 
رہبر اور پيشوا کی اطاعت کرو کيونکہ صالح قوم عادل پيشوا کے ذريعہ سے نجات پاتی ہے خبردار فاسد قوم فاسد اور اپنے 

  “پيشوا کی وجہ سے ہالک ہو جاتی ہے
پس يہ بات کافی حد تک واضح ہوگی کہ امام علی کے مثالی معاشرے کا ايک اہم جز صالح قيادت ہے يہاں صالحيت اور 

ی ہےنہ حسب و نسب کی بناپر برائی کی ترويج اسی لئے يہ معاشره ہر طرح کی برائی سے پاک ہے۔اچھائی کی پرورش ہوت

  قانون گرايی:
نہج البالغہ کی دنيا ميں تشکيل پانے والے مثالی معاشرے کی ايک اور بنيادی خصوصيت يہ ہے کہ يہ ايک قانون گرا 

حق نہيں بنتا کہ اپنے نفع کی خاطر يا نقصان سے بچنے کے معاشره ہے يہاں قانون اور ضوابط کی حاکميت ہے کسی کو 
لئے قانون کو پاؤں تلے روند دے ٓاپ معاشرے ميں اٹھائے گئے کسی بھی سياسی، اجتماعی يا فوجی اقدامات کی وجہ نفاذ 

  ہيں: قانون اور شريعت ہی بتالتے ہيں ٓاپ خالق کائنات کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے اس بات کی جانب اشاره کرتے
ِل اْلُحطاِم َو لِكْن لِنَُردَّ اْلَمعالَِم ِمْن ِدينَِك َو (اللَّھُمَّ إِنََّك تَْعلَُم اَنَّهُ لَْم يَُكِن الَِّذي كاَن ِمنّا ُمنافََسةً فِي ُسْلطاٍن َو ال اْلتِماَس َشْيٍء ِمْن فُُضو

ْصالَح ِفي بِالِدَك فَيَأَمَن اْلَمْظلُوُموَن ِمْن  بار اٰلہا! تو خوب جانتا ہے کہ يہ جو کچھ ”ِعباِدَك َوتُقاَم اْلُمَعطَّلَةُ ِمْن ُحُدوِدَك) نُْظِھَر اإْلِ
بھی ہم سے (جنگ و پيکار کی صورت ميں)ظاہر ہوا اس ليے نہيں تھا کہ ہميں تسلط و اقتدار کی خواہش تھی يا مال دنيا کی 

ن کی جگہ پر )پلٹائيں اور تيرے شہروں ميں امن و بہبودی کی طلب تھی بلکہ يہ اس ليے تھا کہ ہم دين کے نشانات کو (پھر ا
صورت پيدا کر يں تاکہ تيرے ستم رسيده بندوں کو کوئی کھٹکا نہ رہے اور تيرے وه احکام (پھر سے )جاری ہو جائيں جنہيں

  “بيکار بنا ديا گياہے 
ا قيام ہے جس کے سائے ميں اس کے اصلی ٓاپ کی نظر ميں مثالی معاشرے کی تشکيل کا ايک اہم ذريعہ حکومت اسالمی ک

مقصد يعنی قانون الہی کو بھی اجرا کيا جاسکتا ہے ٓاپ عملی صورت ميں خالفت اسالمی کو قبول کرنے کی ايک اہم وجہ 
  بھی يہی نفاذ شريعت ہی بتالتے ہيں۔

ا أَْفَضْت إِلَيَّ نَظَْرُت إِلَى (َوهللاِ َما َكانَْت لِي فِي اْلِخالَفَِة َرْغبَةٌ، َوالَ فِي اْلِوالَيَِة إِْربَ  ةٌ َولِكنَُّكْم َدَعْوتُُمونِي إِلَْيھَا، َوَحَمْلتُُمونِي َعلَْيھَا، فَلَمَّ
خدا کی قسم! مجھے تو کبھی ”فَاْقتََدْيتُهُ)  ِكتَاِب هللاِ َوَما َوَضَع لَنَا، َوأََمَرنَا بِاْلُحْكِم بِِه فَاتَّبَْعتُهُ، َوَما اْستََسنَّ النَّبِيُّ صلى هللا عليه وآله

بھی اپنے لئے خالفت اور حکومت کی حاجت و تمنا نہيں رہی تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی طرف دعوت دی اور اس پر 
آماده کيا۔ چنانچہ جب وه مجھ تک پہنچ گئی تو ميں نے هللا کی کتاب کو نظر ميں رکھا اور جو الئحہ عمل اس نے ہمارے 

رح فيصلہ کرنے کا اس نے حکم ديا ميں اسی کے مطابق چال اورجو سنت پيغمبر قرار پاگئی اس سامنے پيش کيا اور جس ط
  “کی پيروی کی

اسی طرح مالک اشتر کو قانون الہی اجرا کرنے کی سخت تاکيد کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ مثالی معاشرے ميں سعادتمند 
  ره بربادی کے دلدل ميں گرجائے گا۔زندگی کے حصول کے لئے قانون کا نفاذ ضروری ہے و گرنہ معاش

(امره بتقوي هللا،و ايثار طاعته، واتباع ما امر به في کتابه من فرائضه وسننه، التي اليسعد احد اال باتباعھا واليشقي اال مع 
اب سب سے پہال امر يہ ہے کہ هللا سے ڈرو اس کی اطاعت کو اختيار کرو اور جن فرائض کا اپنی کت”جحودھا و اضاعتھا) 

ميں حکم ديا ہے ان کا اتباع کرو کہ کوئی شخص ان کے اتباع کئے بغير نيک بخت نہيں ہوسکتا ہے اور کوئی شخص ان 
  “کے انکار اور بربادی کے بغير بدبخت نہيں قرار ديا جاسکتا

ر طرح کی مثالی معاشرے ميں قانون ہی ايک ايسی چيز ہے جو معاشرے ميں برابری اور مساوات قائم کرديتی ہے اور ہ
تبعيض ختم کرکے ايک صالح معاشره وجود ميں التی ہے امام علی(ع) کے قانون ميں تبعيض کی کوئی گنجايش نہيں اپنے 
  سياسی پيغام ميں مالک اشتر سے يہی چاہتے ہيں کہ قانون ميں مساوات سے کام لے کيونکہ قانون کے ٓاگے سب برابر ہيں۔

ديکھو جس چيز ميں تمام لوگ برابر کے شريک ہيں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ ”النَّاُس فِيِه أُْسَوةٌ) (َوإيَّاَك َوااْلْستِْئثَاَر بَِما 
  “کرلينا

اسی طرح حلوان کے سپاہيوں کے سپہ ساالر اسود ابن قطبہ کے نام لکھے ايک خط ميں قانون کی برابری پر زور ديتے ہيں۔
  “ليکن تمہاری نگاه ميں تمام افراد کے معامالت کو ايک جيسا ہونا چاہيے”َسَواًء)  (فَْليَُكْن أَْمُر النَّاِس ِعْنَدَك فِي اْلَحقِّ 

ليکن ان الہی قوانين کو ہر کوئی اجرا نہيں کرسکتايہ تھوڑے ہی مغربی معاشرے کے قانون گذار ہيں جو اپنے نفع و نقصان 
بعد بھی قانون اجراکرنے کے دعو ے دار بن کو ديکھ کے قانون بناتے ہيں اور ہر طرح کی برائيوں ميں ملوث ہونے کے 

جاتے ہيں يہ امام علی(ع) کا مثالی معاشره ہےيہاں قانون نافذ کرنے والے افراد کو ہر طرح کے عيب اور نقائص سے پاک 
  ہونا چاہيے۔ 
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ِ ُسْبَحانَهُ إاِلَّ َمْن اَل يَُصانُِع َو اَل يَُضاِرُع َو اَل يَتَّبِ  حکم الہی کا نفاذ وہی کرسکتا ہے جو حق کے معاملہ”ُع اْلَمطَاِمَع)(اَل يُقِيُم أَْمَر هللاَّ
  “ميں مروت نہ کرتا ہو اور عاجزی و کمزوری کا اظہار نہ کرتا ہو اور اللچ کے پيچھے نہ دوڑتا ہو

ٓادمی سے ليکر پس نہج البالغہ ميں تشکيل پانے واال مثالی معاشره قانون گرا اور قانون مدار معاشره ہے ايک ادنی اور عام 
ايک حاکم اعلی تک سب کے سب قانون کے ٓاگے يکسان اور برابر ہيں يہان نفاذ قانون کے سلسلے ميں کسی بھی قسم کی 

 تبعيض نہيں کی جاسکتی۔

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 

  

  حق مداری:
مکتب نہج البالغہ ميں بيان ہونے واال مثالی معاشره حق مدار ہے حق اور حقيقت پر مبنی ہےاس معاشرے ميں زندگی بسر 

گواہی طلب کئےجانے سے ”کرنے والے افراد کا معيار اور محور حق ہيں ايسے افراد (يعترف بالحق قبل ان يشھد عليه) 
حق کی معرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ”و يعمل به) اور (و يصف الحق “ پہلے حق کا اعتراف کرتے ہيں

 ٓاپکی نظر ميں بيان و توصيف کے اعتبار سے حق کا دائره کافی وسيع ہے ليکن عملی ميدان ميں کافی تنگ ہے۔“کرتے ہيں
ح سرايی کے اعتبار سے تو بہت وسعت رکھتا اور حق مد”(َواْلَحقُّ اَْوَسُع ااْلْشيَاِء فِي التَّواُصِف، َو اَْضيَقُھا فِي التَّناُصِف،) 

  “ہےليکن انصاف کے اعتبار سے بہت تنگ ہے
مثالی معاشرے ميں حق محوری کو فروغ دينے کے لئے امام لوگوں سے حق اور عدالت ٓاميز مشوره دينے کی ترغيب 

ايک اہم خاصيت يہ ہے کہ  کرتے ہيں اور ہر طرح کے ڈر اور خوف کی نفی کرتے ہيں ٓاپ کی نظر ميں مثالی معاشرے کی
حاکم، عوام کی حق بات کو اپنے دل کی گہرائيوں سے سنتا ہے اور انکے حق اور عدالت ٓاميز مشوروں سے استفاده کرتے 
ہوئے معاشرے کی فالح اور بہبود کی جدوجہد ميں رہتا ہے يہ سلطنت اور شہنشاہی نظام نہيں ہے جہاں حق اور حقيقت کا 

  يہاں ہر چيز کا محور اور مرکز حق ہے ۔ گھال گھونٹا جاتا ہے
اْن يُقاَل لَهُ، اَِواْلَعْدَل اْن يُْعَرَض َعلَْيِه كاَن  (َو ال تَظُنُّوا بِي اْستِْثقاالً فِي َحقِّ قِيَل لِي، َوال اْلتِماَس إِْعظاٍم لِنَْفِسي، فَإِنَّهُ َمِن اْستَْثقََل اْلَحقَّ 

ميرے متعلق يہ گمان نہ کرو کہ مير ے سامنے کوئی حق بات”، فاَل تَُكفُّوا َعْن َمقالٍَة بَِحقِّ اَْو َمُشوَرٍة بَِعْدٍل) اْلَعَمُل بِِھما اَْثقََل َعلَْيهِ 
کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی اور نہ يہ خيال کرو کہ ميں يہ درخواست کروں گا کہ مجھے بڑھا چڑھا دو 

عدل کے پيش کئے جانے کو بھی گراں سمجھتا ہو اسے حق او رانصاف کيونکہ جو اپنے سامنے حق کے کہے جانے اور
  “پرعمل کرنا کہيں زياده دشوار ہوگاتم اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشوره دينے سے نہ روکو

پس امام علی(ع) کے مثالی معاشرے کا محور حق ہے يہاں ادنی فقير سے ليکر اعلی حاکم تک سب کے سب حق بيانی ميں 
ساں ہيں يہ معاشره اس زاويے سے بھی دوسرے معاشروں سے ممتاز ہے چونکہ عصر حاضر ميں مثالی معاشرے کا يک

پرچم اٹھانے والنے مغربی تہذيب کے حامی محض باطل کی ترويج ميں ہيں يہ معاشرے حق کشی اور حق تلفی ميں اول 
معاشرے پر ايک بار پھر سے غور کرنا چاہيےيہاں  درجے پر ہيں انہيں مکتب نہج البالغہ کے اس حق مدار اور حق محور

  حق کہاجاتا ہے حق سناجاتا ہے اور حق پہ عمل ہوتا ہے باطل کی کوئی گنجايش نہيں۔

  عقل گرايی:
کائنات ميں صرف انسان ہی وه واحد مخلوق ہے جسے هللا تعالی نے عقل کے ناياب گوہر سے نوازا ہے انسان اور حيوان 

فصل مميز ہے لہذا جو انسان اپنی عقل سے استفاده نہ کرے وه بھی حيوان ہے بلکہ قرٓان کی نظر ميں کے درميان عقل ہی 
امام علی(ع)کے مثالی )١٧٩کبھی حيوانوں سے بھی پست اور نيچا ہوجاتا ہے.(اولئک کاالنعام بل ھم اضّل (سوره اعراف، 

امعاشره ہے اس معاشرے پر عقالنيت حاکم ہے يہاں معاشرے ميں عقل کا عنصر کافی عمل دخل رکھتا ہے يہ عقلمندوں ک
جاہليت ،بے جا غيرت اور غيرمعقول احساسات کی کوئی گنجايش نہيں ہے ٓاپ کی نظر ميں زمانہ جاہليت کا معاشره عقل و 

  درايت سے عاری ايک حيوان نما اور درنده ساز معاشره تھاپيغمبر کی بعثت کی جانب اشاره کرتے ہوے فرماتے ہيں:
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وَن اْلَكِدَر َو تَأُْكلُوَن اْلَجِشَب َو تَْسفُِكوَناَْنتُْم َمْعَشَر اْلَعَرِب َعلَى َشرِّ ِديٍن َو فِي َشرِّ َداٍر ُمنِيُخوَن بَْيَن ِحَجاَرٍة ُخْشٍن َوَحيَّاٍت ُصمِّ تَْشَربُ (و
پيغمبر کی بعثت سے پہلے)تم گروه عرب بدترين ”(اآْلثَاُم بُِكْم َمْعُصوبَةٌ) ِدَماَءُكْم َو تَْقطَُعوَن اَْرَحاَمُكْم ااْلَءْصنَاُم فِيُكْم َمْنُصوبَةٌ وَ 

دين کے مالک اور بدترين عالقہ کے رہنے والے تھے ، ناہموار پتھروں اور زہريلے سانپوں کے درميان بود و باش رکھتے 
ا خون بہاتے تھے اور قرابتداروں تھے، گنده پانی پيتے تھے اور غليظ غذا استعمال کرتے تھے، ٓاپس ميں ايک دوسرے ک

  “سے بے تعلقی رکھتے تھے، بت تمہارے درميان نصب تھے اور گناه تمہيں گھيرے ہوئے تھے
  پيغمبر نازنين (ص)نے انہيں جہالت کی تاريکی سے نکال کر نور ہدايت اور عقالنيت سے نوازا۔

اللَِه َو اْنقََذھُْم بَِمكانِِه مِ  مالک(خدا) نے آپ کے ذريعہ سب کو گمراہی سے نجات دی اور جہالت ”َن اْلَجھالَه)(فَھَداھُْم بِِه ِمَن الضَّ
  “سے باہر نکال ليا

  “اور انکی عقل کے دفينوں کو باہر الئيں”(ويثيروا لھم دفائن العقول) 
ھوں ترويج پائے امام علی(ع) کا فرمان ہے کہ جہاں عقالنيت نہ ہو وہاں تباہی اور فساد حاکم ہو تا ہے ٓاپ معاويہ کے ہات

  جانے والے غيراسالمی معاشرے کی ايک اہم وجہ عوام اور لوگوں کی اندھی تقليد اور نآاگاہی جانتے ہيں۔
بُھُُم اْبُن النَّابَِغِة)  ِ قَائُِدھُْم ُمَعاِويَةُ َو ُمَؤدِّ َّ ی جاہل ہے کہ جس وه قوم هللا (کے احکام)سے کتن”... (... َو اَْقِرْب بِقَْوٍم ِمَن اْلَجْھِل بِا

  “کاپيشرو معاويہ اور معلم نابغہ(عمرعاص) کابيٹا ہے
اسی طرح امام علی(ع) عقل گرايی کی بنياد پر احساسات کو ابھارنے سے پرہيز دالتے ہيں جنگ صفين ميں سپاہيوں کی 

  ايک دوسرے کو گالياں دينے کی خبر ملنے پر فرمايا:
ِر َو قُْلتُْم َمكاَن بّابِيَن َو لِكنَُّكْم لَْو َوَصْفتُْم اَْعمالَھُْم َو َذَكْرتُْم حالَھُْم كاَن اَْصَوَب فِي اْلقَْوِل َو اَْبلََغ فِي اْلُعذْ (إِنِّي اْكَرهُ لَُكْم اَْن تَُكونُوا سَ 

ِدِھْم ِمْن َضاللَتِِھْم َحتَّى يَْعِرَف اْلَحقَّ َمْن َجِھلَهُ، َو يَْرَعِوَي َعِن َسبُِّكْم إِيّاھُْم اللَّھُمَّ اْحقِْن ِدمائَنا َو ِدمائَھُْم َو اَْصلِْح ذاَت بَْينِنا َو بَْينِِھْم َو اھْ 
ميں تمہارے لئے اس چيز کو پسند نہيں کرتا کہ تم گالياں دينے لگو اگر تم ان کےکرتوت کھولو ”اْلَغيِّ َو اْلُعْدواِن َمْن لَِھَج بِِه) 

کانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحيح طريق کار ہو گا۔ تم گالم گلوچاور ان کے صحيح حاالت پيش کرو، تو يہ ايک ٹھ
کے بجائے يہ کہو کہ خدا يا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درميان اصالح کی صورت 

گمراہی و سرکشی کے پيدا کر اور انہيں گمراہی سے ہدايت کی طرف التا کہ حق سے بے خبر، حق کو پہچان ليں اور 
  “شيدائی اس سے اپنا رخ موڑ ليں۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جہالت اور نآاگاہی کی بنياد پر ہی اپنے احساسات کا مطيع ہوجاتا ہے ليکن اگر عقل و 
ے بٹھکے ہوئے درايت اور شعور پيدا ہو تو نہ فقط معاشرے کے اندر صلح و ٓاشتی برقرار ہوتی ہے بلکہ گمراہی اور حق س

  افراد کو بھی حق اور ہدايت کے جام سے سيراب کيا جاسکتا ہےپس مثالی معاشرے کی اہم ترين خاصيت عقل گرايی ہے۔ 

  علم گرايی:
اس ميں کوئی شک نہيں کہ علم، ٓاگاہی اور بصيرت سے عاری ذليل افراد تباہی اور بربادی کا باعث بنتےہيں کيونکہ انکی 

ی نہيں ہوتی ہے وه ايک دوسرے کے اسير اور شيطان کے ٓالہ کار بنے ہوتے ہيں ليکن جو چيز انسان کی اپنی کوئی پہچان ہ
حقيقت، پہچان، کرامت، اور عزت کا باعث بنتی ہے اور اسکی حفاظت کرتی ہے وه علم، ٓاگاہی اور بصيرت ہے۔ پس اس 

ند اور ترقی يافتہ معاشره بن سکتاہے لہذا ايک مثالی حوالے سے ايک با شعور اور تعليم و تربيت يافتہ معاشره ہی سعادتم
 معاشرے کی تشکيل ميں علم و دانش کا ايک اہم کردار ہو سکتا ہے۔ امام علی کا مثالی معاشره علم و دانش سے ماال مال ہے۔

  ٓاپ علم اور صاحبان علم کی قدر و منزلت کی جانب اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
يٍح لَْم يَْستَِضيئُوا بِنُوِر اْلِعْلِم َو لَْم فََعالٌِم َربَّانِيٌّ َو ُمتََعلٌِّم َعلَى َسبِيِل نََجاٍة َو ھََمٌج َرَعاٌع أَْتبَاُع ُكلِّ نَاِعٍق يَِميلُوَن َمَع ُكلِّ رِ (النَّاُس ثاََلثَةٌ 

پر چلنے واالطالب علم اور عوام الناس کا وهلوگ تين طرح کے ہوتے ہيں:خدا رسيده عالم، راه نجات ”يَْلَجئُوا إِلَى ُرْكٍن َوثِيق) 
گروه جو ہر ٓاواز کے پيچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے۔ اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے 

  “ اور نہ کسی مستحکم ستون کا سہارا ليا ہے
نچہ ايک معاشره مختلف افراد سے وجود امام کی نظر ميں انسان کی قدر و قيمت اسکے علم و بصيرت کے مطابق ہے چنا

  ميں ٓاتا ہے لہذا معاشرے کی قدر و قيمت اس معاشرے کے صاحبان علم و معرفت سے لگايا جاسکتا ہے ۔
  “ہر انسان کی قيمت اسکے علم و ٓاگاہی کے مطابق ہے”(قيمة کل امرئ ما يعلم) 

لم پرہے اور نيز ہر برائی اور پسماندگی کی جڑ جہالت اورٓاپ مزيد فرماتے ہيں کہ معاشرے کی فالح اور ترقی کا دارمدارع
  “ہر برائی کی جڑ جہالت ہے”(الجھل اصل کل شر) “ ہر نيکی کی جڑ علم ہے”بيسوادی ہے(العلم اصل کل خير) 

اسی طرح کميل بن زياد سے علم اور مال کے درميان تقابلی جائزه کرتے ہوئے علم کی برتری پر زور ديتے ہيں۔ (حکمت 
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  نيز اپنے معاشرے کو مثالی بنانے کے لئے لوگوں کو علم و دانش حاصل کرنے کی ترغيب کررہے ہيں۔) ١۴٧
علم کی طرف تمہيں چاہئے کہ ” ِمْن ِعْنِد اْھلِِه) (فَبَاِدُروا اْلِعْلَم ِمْن قَْبِل تَْصِويِح نَْبتِِه َو ِمْن قَْبِل اَْن تُْشَغلُوا بِأَْنفُِسُكْم َعْن ُمْستَثَاِر اْلِعْلمِ 

بڑھو قبل اس کے کہ اس کا (ہرا بھرا) سبزه خشک ہو جائے اور قبل اس کے کہ اہل علم سے علم سيکھنے ميں اپنے ہی نفس
  “کی مصروفتيں حائل ہوجائيں

پس مثالی معاشرے کو تعليم و تربيت کے بغير تصور کرنا محال ہے لہذا علم و دانش اور صاحبان علم معاشرے کے ايک 
ميں شمار ہوتے ہيں اور معاشرے کی مادی اور معنوی ترقی اور پيشرفت ميں ان کا اہم اور بنيادی کردار ہوتا  الزمی جز

  ہے۔

  عملی جدوجہد اور محنت:
اس ميں کوئی شک نہيں موالئے کائنات علی (ع) ہر ميدان ميں محنت اور مشقت کرتے تھے چاہيے وه جنگ کا ميدان ہو يا 

ی ٓابياری کا کام ہو ميدان علم ہو يا ميدان عمل ، ہر جگہ جدوجہد اور تالش جاری رکھتے تھے اس پھر نخلستان کے باغات ک
حيثيت سے نہج البالغہ کا مثالی معاشره کاہلی اورسستی سے دورايک زحمتکش، عملی جدوجہد اور سعی وتالش کرنے 

ں کے لوگ اپنی محنت اور مشقت کے بلبوتے والے افراد کا معاشره ہے جہاں غربت اور افالس کی کوئی جگہ نہيں ہے وہا
پر ٓاباد ہيں اس معاشرے ميں کام اور محنت کرنے کا حوصلہ اور ہمت بلند ہے معاشرے کی غربت کی ايک وجہ يہی کسالت 

  اور کاہلی ہے چنانچہ ٓاپ فرماتے ہيں:
وسرے سے مل جاتے ہيں تو کسالت اور جب امور ايک د”(ان االشياء لّما ازدوجت، ازدوج الکسل والعجزفتنجا بينھماالفقر) 

  “ناتوانی وجود ميں ٓاجاتی ہے اور ان دونوں سے غربت جنم ليتی ہے
لہذا جس معاشرے ميں کام کاج اور عملی جدوجہد کی حاکميت قائم ہوجس سوسائٹی ميں لوگوں نے کام کاج اور محنت کو اپنا

ال نہيں ہوسکتی اسی لئے امام علی(ع) ايسے مثالی معاشرے ميں پيشہ بنايا ہو وه کبھی افالس اورغربت کی بيماری ميں مبت
پرورش پانے والے افرادکی محنت اور مشقت نيز اپنے اہل خانہ کی فالح و بھبود کی خاطرجدوجہد ميں سحرخيزی کرنے 

  کو راه خدا ميں جہاد کرنے والوں کی سحرخيزی سے بھی برتر جانتے ہيں۔
راه خدا ميں تمہاری سحرخيز کرنا ايسے شخص ”ظم می غدوة يطلب لولده وعياله مايصلحھم) (ما غدوة احدکم فی سبيل هللا باع

کی سحرخيزی سے بڑھکر نہيں ہے جو اپنی اوالد اور گھروالوں کی مصلحت کونظر ميں رکھتے ہوے طلب معاش کے لئے
  “سحرخيزی کرے

اضافہ ہوجاتا ہے ليکن غربت اور بيکاری،  نيز فرماتے ہيں کہ کام اور محنت سے ہی ہرطرح کی طاقت اور قدرت ميں
تنگدستی اور غالمی ہی وجود ميں التی ہے جس کا ايک الزمی نتيجہ فساد اور بربادی ہےجو کسی بھی طرح سے ايک 

  مثالی معاشره اور ٓائيڈئل سوسائٹی سے تناسب نہيں رکھتا ہے۔
م اور محنت کرتا ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور جوجو شخص کا”(ومن يعمل يزدد قوة و من يفتقر فی العمل يزدد قترة) 

  “شخص کام چوری کرتا ہے اسکی تنگدستی ميں اضافہ ہوجاتا ہے
پس اس بناپر مثالی معاشره ايک محنت کش افراد کا معاشره ہے جہاں ہر شخص اپنی ذاتی توانائيوں سے معاشرے کی ترقی 

غربت اور افالس اور اسکے ذريعہ سے پھيلنے والی ہرطرح کی  اور سعادت کی راہيں ہموار کرتا ہےاپنے معاشرے کو
  برائی اور فساد ، سے نجات دالتا ہے۔

  وحدت اورانسجام:
اس ميں کوئی شک نہيں کہ ايک معاشرے اور قوم کی ترقی ، سعادت اوربلند اہداف ايک دوسرے کے تعاون اور اتحاد کے 

سل نوين کی بقاء کا اساسی اور بنيادی عامل اتحاد اور اتفاق ہی ہے بغير حاصل نہيں ہو سکتے نوع بشر کی دوام اور ن
کيونکہ اجتماعی زندگی کی بقاء کا اہم راز اتحاد ميں ہی پوشيده ہے مثالی معاشرے کی ايک اہم خصوصيت لوگوں کا ٓاپسی 

ہيں ملےگا جس نے اتحاد اتحاد اور بھائی چاره ہے شايد پوری کائنات ميں امام علی(ع) سے بڑھکر کوئی ايسا شخص ہی ن
  کے لئے انتھک جدوجہد اور عظيم قربانياں دی ہوں۔ 

د َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلََّم َوأُْلفَتِھَ  ِة ُمَحمَّ امت كي شيرازه بندي اور اس ”ا ِمنِّي...) (َولَْيَس َرُجٌل ـ فَاْعلَْم ـ أَْحَرَص َعلَى َجَماَعِة أُمَّ
  “زياده خواہش مند کوئی نہيں ہے كے اتحاد کے لئے مجھ سے

چنانچہ امام ايک ٓائيڈئل سوسائٹی کی تالش ميں ہيں اس لئے کسی بھی طرح کی قربانی دينے سے اتراتے نہيں ہيں اہل کوفہ 
کو سرزنش کرتے ہوئے کہتےہيں کہ خدا نے اس امت اسالمی پہ اتحاد اور بھائی چاره کے ذريعہ سے احسان کيا اور انکے 



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

 
 

فت قائم کی۔جيساکہ بيان کيا گياامام علی (ع)کے مثالی معاشرے ميں پيغمبر اکرم(ص)کی خاصی جگہ اور مقام و درميان ال
منزلت ہے اور ٓاپکے وجود مبارک کے بغير امام علی(ع) کے مثالی معاشرے کا تصور کرنا محال ہے امام ٓاپکے وجود 

  رگذار جانتے ہيں۔نازنين کو مثالی معاشرے کے اتحاد اور انسجام ميں کافی اث
ديکھو!کہ هللا ”تَھُْم، َوَجَمَع َعلَى َدْعَوتِِه أُْلفَتَھُْم) (فَاْنظُُروا إِلَى َمَواقِِع نَِعِم هللاِ ُسْبَحانَهُ َعلَْيِھْم ِحيَن بََعَث إِلَْيِھْم َرُسوالً، فََعقََد بِِملَّتِِه طَاعَ 

بھيجا کہ جس نے اپنی اطاعت کا انہيں پابند بنايا اور انہيں ايک  نے ا ن پر کتنے احسا نات کئے ہيں کہ ان ميں اپنا رسول
  “مرکز وحدت پر جمع کر ديا

  نيز فرماتے ہيں:
ْدَع، َوَرتََق بِِه اْلفَْتَق، َوأَلََّف بِ  ، بَْعَد اْلَعَداَوِة اْلَواِغَرِة فِي ِه بَْيَن َذِوي ااْلَ◌ْرَحامِ (فََصَدَع بََما أُِمَر بِِه، َوبَلََّغ ِرَسالَِة َربِِّه، فَلَمَّ هللاُ بِِه الصَّ

َغائِِن اْلقَاِدَحِة فِي اْلقُلُوِب)  ُدوِر، والضَّ رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے اوامر الہيہ کو واضح انداز سے پيش کرديا ”الصُّ
يا اور قرابتداروں کے افتراق اوراس کے پيغامات کو پہونچاديا ۔ هللا نے آپ کے ذريعہ انتشار کو مجتمع کيا۔ شگاف کو بھرد

  “کو انس ميں تبديل کرديا حاالنکہ ان کے درميان سخت قسم کی عداوت اور دلونميں بھڑک اٹھنے والے کينے موجود تھے
موالئے کائنات (ع) کی نظر ميں پيغمبراکرم(ص)توحيد کے مبنی پر انسانيت کے نام وحدت کلمہ کا پيغام ليکر ٓائے تھے 

  الی معاشره تشکيل دے کےانہيں سربلند اور سرفراز کيا۔جسکے ذريعہ سے مث
تِِه، َوَرِبيعا اِلَْھِل َزمانِِه َو ِرْفَعةً اِلَْعوانِ  ُ ُسْبحانَهُ باَلَغا لِِرسالَتِِه، َو َكراَمةً الُمَّ خدا نے اسے اپنی ”ِه، َو َشَرفا اِلْنصاِرِه) (َجَعلَهُ هللاَّ

امت کے واسطے کرامت، اپنے ہمعصر کے لئے شادی بخش اور اپنے دوستوں اور  رسالت کا پيغامبر بناکے بھيجااور اپنی
  “ مددگاروں کے واسطے بہت ہی مہربان اور شريف بناکے بھيجا

اسی لئے مثالی معاشرے ميں ٓاپسی اتحاد اور بھائی چارےکی انتہائی اہميت ہے امام بار بار گذشتہ قوموں کی وحدت، تفرقہ 
اور ٓاثار کی جانب اشاره کرتے ہوئے وحدت اور انسجام پر کافی تاکيد کرتے ہيں ٓاپ کی نظر ميں  اور اس سے برٓامد نتائج

  دوسرے معاشروں پر مثالی معاشرے کی سبقت اور برتری کا اہم راز اسی وحدت ميں پوشيده ہے ۔
ک دوسرے کے ياور گزشتہ قوموں کو ديکھو جب وه ايک دوسرے سے متحد تھے ان کے دل اور نظريات يکسان تھے اي” 

و مددگار تھے شمشيريں ايک دوسرے کی مدد کے لئے اٹھاتے تھے انکے عزم و ارادے ايک تھے ، کيا وه زمين کے مالک 
  “نہيں تھے اور دنيا پر حاکم نہيں تھے؟

  
  ہے زنده فقط وحدت افکارسے ملت 

  وحدت ہو فنا جس سے وه الہام بھی الحاد
  

ڑھنے والے مثالی معاشرے کی يہ کچھ اہم اور بنيادی سياسی ، اجتماعی اور ثقافتی پس مکتب امام علی (ع)ميں پروان چ
خصوصيات تھيں جنہيں اجمالی طور بيان بيان کيا گيا مقالہ کی محدوديت کونظر ميں رکھتے ہوے دوسری خصوصيات سے 

بھی ايک اجمالی نظر صرف نظر کرتے ہيں اور مقالہ کےاس ٓاخری حصہ ميں مثالی معاشرے کے اغراض و مقاصد پر 
 ڈالے۔

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 

  

  مثالی معاشرے کے اغراض و مقاصد:
اس ميں کوئی شک نہيں کہ ہر چيز کا ايک ہدف اور مقصد ہوتا ہے اور ہر چيز کے ہدف اور مقصد کی اہميت اور قدر و 

قيمت کا اندازه اس کی ضرورت يا پھر اسکے مقابل يا اضداد کے نقصان سے لگايا جاسکتاہے اس بات سے بھی انکار کی 
ايک اہم مقصد مثالی حکومت کی تشکيل ہے قيام حکومت کی  قطعی گنجايش نہيں کہ مثالی معاشرے کے مقاصد ميں سے

لوگوں ”ضرورت کے بغير ايک مثالی يا عمومی معاشره کی بقاء اور استحکام ناممکن ہے (الَبُدَّ لِلنَّاِس ِمْن أَِمير بَّر أَْو فَاِجر)

 
   



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

 
 

وسرے اہداف اور مقاصد کے ساتھ ليکن اگراسے د“ کے لئے ايک حاکم اور قائد کا ہونا ضروری ہے چاہے وه نيک ہو يا برا
تقابلی جائزے کی نگاه سے ديکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ يہ بھی ايک وسيلہ اور ذريعہ ہی ہے جو ہميں ان اصلی اہداف کی 

  جانب حرکت کرنے ميں مددگار اور معاون ثابت ہوگا جن کے حصول کے لئے مثالی معاشرے کی بنياد رکھی جاتی ہے۔
باس سے فرماتے ہيں اگر اس حکوت کے ذريعہ سے حق کو زنده کرنا اور باطل کو دور کرنا مطلوب نہ امام علی(ع) ابن ع

  ہوتا تو ايک پھٹا پرانا جوتا ميرے لئے اس سے زياده قيمتی تھا۔
يام اور باطل کا مٹانا ہو تو تُم اگر ميرے پيش ِ نظر حق کا ق”(وهللا لَِھَي أََحبُّ إِليَّ من إِمرتكم، إِالّ أَن أُقيم حقّاً، أَوأَدفع باطالً) 

  “لوگوں پر حکومت کرنے سے يہ جوتا مجھے کہيں زياده عزيز ہے ۔
جی ہاں مثالی معاشرے کی تشکيل کے واسطے ايک صالح اسالمی حکومت اور قيادت کے بھی کچھ اہم ابتدائی اغراض اور 

مہ بنتے ہيں، مکتب نہج البالغہ کی روشنی ميں مقاصد ہيں جو در واقع مثالی معاشرے کےاصلی مقصد اور ہدف کا پيش خي
  ان ابتدايی اہداف اور پھر مثالی معاشرے کے اصلی اور واقعی ہدف اور مقصد کی جانب اشاره کريں گے ۔

  عدالت
امام علی(ع) کے مثالی معاشرے کا سب سے بنيادی مقصد اور ہدف يہ ہے کہ معاشرے کے تمام امور ميں انسان کی فطرت 

عدالت الہی اجرا ہوجائے ، انبياء کرام(ع) کی بعثت کا ايک اہم مقصد بھی عدالت الہی اور اقامہ قسط ہے۔(ليقوم  کے مطابق
کی وضاحت ميں فرماتے ہيں کہ حقيقت عدالت سے ) ٩٠) امام علی(ع)سوره نحل کی ٓايہ شريفہ(25الناس بالقسط۔۔۔(حديد 
َ يَأْ ”مراد وہی انصاف ہے۔   “ُمُر بِاْلَعْدِل ميں عدل، انصاف ہے اور احسان فضل و کرمٓايہ کريمہ إِنَّ هللاَّ

اور دوسری جگہ اس کے دائرے کو وسعت بخشتے ہوئے سخاوت کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہوئےفرماتے ہيں اس سے 
  مراد صاحبان حق کو حق دالنا مقصود ہے يعنی عدالت حق کی رعايت کرنے کا نام ہے۔

والجود يخرجھا عن جھتھا والعدل سائس عام والجود عارض خاص فالعدل اشرفھما و افضلھما) (العدل يضع االمور مواضعھا 
عدل امور کو اپنی جگہ پر بر قرار رکھتا ہے ليکن سخاوت امور کو انکی حدود سے خارج کرديتی ہے ۔عدل ايک عام ”

  “ں بہتر ہےسياست گر ہے ليکن سخاوت کا اثر محدود ہے اسی لئے عدل جود و سخا کے مقابلے مي
امام علی (ع) کی نظر ميں عدالت ذاتی طور سے ايک نيک اور اچھا کام ہےلہذا بغير کسی دستور الہی کے بھی انسان کو 

  عدالت اجرا کرنی چاہيے۔ 
تِنَابِِه َما الَ ُعْذَر فِي تَْرِك طَلَبِِه فَأَْنِصفُوا النَّاَس ِمْن (َولَْو لَْم يَُكْن فِيَما نَھَى هللاُ َعْنهُ ِمَن اْلبَْغِي َواْلُعْدَواِن ِعقَاٌب يَُخاُف لََكاَن فِي ثََواِب اجْ 

اگر پروردگار نے بغاوت اور ظلم سے روکنے کے بعد اس پر عذاب بھی نہيں رکھا ہوتا تو اس سے پرہيز کرنے کا”أَْنفُِسُكْم) 
  “تا تھا لہذا لوگوں کے ساتھ انصاف کروثواب ہی اتنا زياده تھا کہ اس کے ترک کرنے ميں کو ئی شخص معذور نہيں ہوسک

ٓاپ نے عدالت کی مختلف تعبيريں بيان فرمائی ہيں کبھی دستورات الہی کی حيات کے محور کو عدالت ہی قرار ديا ہے اور 
کبھی معاشرے ميں رائج اسالمی حکومت کا نظام نيز اس پر حاکم سياست کا معياربھی عدالت ہی جانا ہے۔اسی لئے حکومت 

سے بنيادی کام اپنے تمام امور ميں عدالت اور انصاف سے کام لينا جانتے ہيں اسی زاويے سے والی مصر مالک  کا سب
  اشتر کو تحرير فرماتے ہيں کہ ديکھو تمہارا مقصد صرف عدالت اجرا کرنا ہو!

ھَا فِي اْلعَ  ، َوأََعمُّ ِعيَِّة) (َوْليَُكْن أََحبَّ ااْلُ◌ُموِر إِلَْيَك أَْوَسطُھَا فِي اْلَحقِّ تمہاری نظر ميں سب سے پسنديده ”ْدِل، َوأَْجَمُعھَا لِِرَضى الرَّ
  “کام وه ہونا چاہئے جو حق کے مطابق ہو جس ميں عدل عمومی ہو اور زياده زياده سے رعايا کی خوشنودی کا باعث ہو!

  ہيں: دوسری جگہ ملکی سطح پر عدالت اجراکرنے کو حکام کی ٓانکھوں کی ٹھنڈک سے تعبير کرتے
ِعيَِّة)  ِة الرَّ ِة َعْيِن اْلُوالَِة اْستِقَاَمةُ اْلَعْدِل فِي اْلبِالَِد، َوظُھُوُر َمَودَّ بے شک حکام اور واليوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ”(َوإِنَّ أَْفَضَل قُرَّ

  “ملکی سطح پر عدالت کا قائم کرنا اور رعايا کے دلوں کو اپنی طرف جذب کرنا ہے
جانب اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں ہم نے انہيں اپنی باطل رأی واپس لينے سے پہلے عدل و انصاف  حکمين کی خيانت کی

کا حکم کرنے کے لئے کہا۔ٓاپ کےمثالی معاشرے ميں عدالت اجرا کرنے ميں دوست اور دشمن کا امتياز نہيں کيا جاتا ہے 
  ر دشمن دونوں کے ساتھ عدالت سے پيش ٓانا چاہيے۔چنانچہ يہ انسان کی ذات اور فطرت کے ساتھ عجين ہے لہذا دوست او

  “دوست و دشمن کے ساتھ عدالت سےپيش ٓاو”(عليک بالعدل فی الصديق و العدو) 
ٓاپ اس بات پر عقيده رکھتے ہيں کہ اگر عدالت اجرا ہوجائے تو سارے لوگ بے نياز ہوجائيں گے اسی وجہ سے مملکت 

پ کے حلقہ مبارک سے نکلنے والی عدالت انسانی کی صدائيں اسالمی مثالی اسالمی کی بھاگ دوڑ ہاتھ ميں ليتے ہی آ 
  معاشرے کی فضاؤں ميں گونجنے لگی۔

  “اگر لوگوں کے درميان عدالت اجرا ہوتی تو سارے لوگ ايک دوسرے سے بے نياز ہوجاتے”(لوعدل فی الناس الستغنوا) 
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وتی ہے خود بخود اسالمی معاشرے کے دوسرے امور اور يہی عدالت جو مثالی معاشرے کے ابتدائی مقاصد ميں شمار ہ
مقاصد تک پہونچنے کا ايک ذريعہ ہے اسی عدالت کی وجہ سے ہر قسم کی تبعيض ختم ہوکے معاشرے ميں فالح اور 
بہبودی وجود ميں ٓاتی ہےہر طرح کی غربت ، بربريت اور ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ (بالعدل تصلح الرعية) 

  “الت اجرا کرنے سے رعايا ميں اصالح ہوجاتی ہےعد”
پس ان فرمايشات کی روشنی يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسالمی مثالی معاشرے کا ايک اہم مقصد عدالت انسانی کو احسن 

  طريقہ سے اجرا کرنا ہے۔

  امنيت۔ 
چيز ہر جانور، پرندے اور حشرات کے لئے  امنيت نہ فقط عالم انسانيت کا ايک اہم مقصد ہے بلکہ عالم حيوانات ميں بھی يہ

اہميت کی حامل ہے۔ عصر حاضر کے سب سے اہم مسائل ميں سے ايک مسئلہ امنيت ہی ہے کتنے ہی مغربی اور مشرقی 
نظام اور معاشرے وجود ميں ٓائے تاکہ انسان کی زندگی ميں چين و سکون اور امنيت برقرار کرسکيں ليکن يہ سب کے سب 

ام ہوئے ہيں مثالی معاشرے کا ايک الزمی اور ناقابل تفکيک نتيجہ اور مقصد امنيت ہے امام علی(ع) کے اس اس امرميں ناک
خوبصورت مثالی معاشرے ميں زندگی بسر کرنے والے کسی بھی ذات، پات کسی بھی دين و مذہب سے تعلق رکھنے والے 

ت کو درک کرتے ہيں۔ٓاپ کے نزديک سب سے برا معاشرهکيوں نہ ہووه اپنی زندگی کے تمام جوانب ميں امن و امنيت کی لذ
  وه ہے جو ناامنی کا شکا ہو۔

  “سب سے برا شہر اور معاشره وه ہے جس ميں امن نہ ہو مہنگائی سے خالی نہ ہو”(شرالبال بلد الامن فيه و ال ِخَصب) 
جس ميں رہنے والے افراد ناامنی کے سب سے برا وطن وه ہے ”اسی طرح فرماتے ہيں: (شراالوطان مالم يأمن فيه القطان) 

  “شکار ہوں
ان احاديث کا الزمی نتيجہ يہ ہےکہ اگر ناامن شہر، معاشره اور وطن سب سے بری جگہ ہيں تو اسکے عوض ميں امن کی 

نعمت سے بھرا ہوا شہر ،معاشره اور وطن سب سے بہترين جگہ ہونی چاہيے لہذا اس بناپر امنيت مثالی معاشرے کے اہم 
  ف کا حصہ ہونا چاہيے۔اہدا

  قرٓان کريم ميں بھی رب العزت مثالی معاشرے کے اس اہم مقصد کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتاہے۔
لَنَّھُم مِّن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًا) (سوره نور    “اور ان کے خوف کو امن سے تبديل کردے گا) ”۵۵(َولَيُبَدِّ

  اہم وجہ معاشرے کی امنيت ہی بتالتے ہيں۔ اميرالمومنين(ع) بھی حکومت اسالمی کی ايک
  “تاکہ تيرے ستم رسيده بندوں کو امن و امان حاصل ہوجائے” (فَيَاْءَمَن اْلَمْظلُوُموَن ِمْن ِعباِدَك،) 

اسی طرح مالک اشتر کے نام لکھے سياسی پيغام ميں جنگ و جدال سے کسی بھی طرح پرہيز کرتے ہوئے امنيت کی جانب 
ْلِح َدَعةً لِجُ توجہ کرنے پر ز نُوِدَك، ور ديتےہوئے فرماتے ہيں۔(َوالتَْدفََعنَّ ُصْلحاً َدَعاَك إِلَْيِه َعُدوُّ َك  فِيِه ِرضًى، فإِنَّ فِي الصُّ

اور خبردار کسی ايسی دعوت صلح کا انکار نہ کرنا جس کی تحريک دشمن کی طرف سے”َوَراَحةً ِمْن ھُُموِمَك وأَْمناً لِبِالَِدَك) 
و اور جس ميں مالک کی رضامندی پائی جاتی ہو کہ صلح کے ذريعہ فوجوں کو قدرے سکون مل جاتا ہے اور تمہارے ہ

  “نفس کو بھی افکار سے نجات مل جائے گی اور شہروں ميں بھی امن و امان کی فضا قائم ہوجائے گی
  يں۔اسی طرح سے شريعت اسالمی کے نفاذ کا ايک مقصد امنيت اور سالمتی بتالتے ہ
ِ الَِّذي َشَرَع ااْلِ◌ْسالََم فََسھََّل َشَرائَِعهُ لَِمْن َوَرَدهُ، َوأََعزَّ أَْرَكانَهُ َعلَى َمْن َغالَبَهُ  ، فََجَعلَهُ أَْمناً لَِمْن َعلِقَهُ، َوِسْلماً لَِمْن َدَخلَهُ) (اْلَحْمُد 

ور اس (کے سرچشمٔہ) ہدايت پر اترنے والوں کے تمام حمد اس هللا کے ليے ہے کہ جس نے شريعت اسالم کو جاری کيا ا”
ليے اس کے قوانين کو ٓاسان کيا، اور اس کے ارکان کو حريف کے مقابلے ميں غلبہ و سرفرازی دی چنانچہ جو اس سے 

  “وابستہ ہو اس کے ليے امن جو اس ميں داخل ہو اس کے لے صلح و ٓاشتی
)ميں يوں ١٩١ام سے پيدا ہونے والی امنيت کی جانب خطبہ نمبر(اور اسی طرح مثالی معاشرے پر حاکم وحدت اور انسج

  “انکی ذلت کو عزت بخشی اور انکے خوف کو امنيت ميں بدل ديا”اشاره فرماتے ہيں:
پس اگر مثالی معاشرے کی خصوصيات کی جانب توجہ کی جائے تو خود بخود يہ ہميں اسکے اہم اور بنيادی مقصد امنيت 

ہاں امام علی(ع)کے مثالی معاشرے کا ايک اور ابتدائی ہدف اور مقصد امنيت ہےکيونکہ ہرطرح کی جانب لے جاتی ہيں جی
  کے خوف و ہراس سے عاری معاشره ہی ايک مطلوب اور مثالی معاشره ہوسکتا ہے ۔

  تربيت:
اسے بيان تربيت ايک وسيع اور عام موضوع ہے يہاں پہ صرف اشاره کے طور پر امام کے بعض اقوال کی روشنی ميں 
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کرناچاہتا ہوں ٓاپ کےخوبصورت مثالی معاشرے اور سماج کا تيسرا اہم مقصد انسان اور معاشرے کی تربيت ہے۔ تربيت 
يعنی کمال مطلق تک پہنچنے کے لئےانسان کی صالحيتوں کو شکوفا کرنے کی غرض سے موجوده موانع کو دور 

  کرکےضروری وسائل فراہم کرنا۔
هللا ”ثت کی وجہ بھی انسان کے اندر موجودپوشيده صالحيتوں کو پروان چڑھانا ہی بيان فرماتے ہيں:ٓاپ انبياء کی فلسفہ بع

نےان ميں اپنے رسول مبعوث کئے اور لگاتار انبياء بھيجے تاکہ ان سے فطرت کےعہدو پيمان پورے کرائيں۔۔۔عقل کے 
  “ دفينوں کو ابھاريں اورا نہيں قدرت کی نشانياں دکھائيں

اس نے جن و انس کی طرف اپنے رسول بھيجے ”ے ہيں:(َوبََعَث إِلَى اْلِجنِّ َوااْلِ◌ْنِس ُرُسلَهُ، لِيَْكِشفُوا لَھُْم َعْن ِغطَائِھَا) نيز فرمات
  “ہيں تاکہ وه نگاہوں سے پرده اٹھاديں اور نقصانات سے ٓاگاه کرديں

ے اہم ذمہ داری عوام اور معاشرے کی تربيت امام علی(ع) کی نظر ميں مثالی دينی حکومت کے حاکم اور قائد کی سب س
  کرناہے۔

: فَالنَِّصيَحةُ لَُكْم، وَ  ا َحقُُّكْم َعلَيَّ : فَأَمَّ تَْوفِيُر فَْيئُِكْم َعلَْيُكْم، َوتَْعلِيُمُكْم َكْيال تَْجھَلُوا، َوتَأِْديبُُكمْ (أَيُّھَا النَّاُس! إِنَّ لِي َعلَْيُكْم َحقّاً، َولَُكْم َعلَيَّ َحقٌّ
اے لوگو! ايک تو ميرا تم پر حق ہے ، اور ايک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ ميں تمہاری خير خواہی پيِش نظر ”َكْيما تَْعلَُموا) 

رکھوں اور بيت المال سے تمہيں پورا پورا حصہ دوں اور تمہيں تعليم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو اور اس طرح تمہيں تہذيب 
  “سکھاؤں ، جس پر تم عمل کرو

ن فرمايشات کی تاييد ميں يہ تذکره ضروری ہے کہ قرٓان بھی انبياء کرام کا اہم مقصد تعليم اور تربيت ہی بتالتا ہے(سوره ا
  )164و ٓال عمران  2جمعہ، ٓايہ 

امام تربيت کے اس دائرے کو صرف رعايا اور عوام کی تربيت تک محدود نہيں کرتے بلکہ سب سے پہلے خود قائد اور 
  ی ذات کی تربيت کرنے کی تلقين کرتے ہيں۔رہبر کو اپن

بُھَا أََحقُّ (َمْن نََصَب نَْفَسهُ لِلنَّاِس إَِماماً فَْليَْبَدْأ بِتَْعلِيِم نَْفِسِه قَْبَل تَْعلِيِم َغْيِرِه َو ْليَُكْن تَأِْديبُهُ  بِِسيَرتِِه قَْبَل تَأِْديبِِه بِلَِسانِِه َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّ
بِِھْم) بِا ْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّ جو شخص اپنے کو قائد ملت بناکر پيش کرے اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو نصيحت ”إْلِ

کرنے سے پہلے اپنے نفس کو تعليم دے اور زبان سے تبليغ کرنے سے پہلے اپنے عمل سے تبليغ کرے اور يہ ياد رکھے 
  “دينے واال دوسروں کو تعليم و تربيت دينے والے سے زياده قابل احترام ہوتا ہےکہ اپنے نفس کو تعليم و تربيت 

پس اس بنا پر پہلے مرحلہ ميں قائد خود کو تہذيب نفس اور تربيت کے زيور سے ٓاراستہ کرے اور پھر مثالی معاشرے کے 
ور رعايا کی اصالح اور تہذيب ميں افراد اور رعايا کے تہذيب و تربيت پر کمر کسے کيونکہ سعادت اور خوشبختی عوام ا

  ہی پوشيده ہے۔
سعادت کی انتہايہ ہے کہ جمہوريت کی اصالح کے لئے سعی و تالش کی ”(من کمال السعادةالسعی فی صالح الجمھور) 

  “جائے
تربيت پس تربيت عوام اور معاشره امام کے مثالی معاشرے ميں اہم کردار ادا کرتا ہے اس معاشرے کی تشکيل کا اہم مقصد 

انسان ہے يہ تربيت عدالت اور امنيت کے سائے ميں ہی حاصل ہوسکتی ہے گو يا يہ اہداف ايک دوسرے پر مترتب ہيں ليکن 
اسکے باوجود بھی يہ سوال باقی رہتا ہے کہ مثالی معاشرے کی تشکيل کے ان اہداف اور مقاصدکے حصول کے کيا بعد کيا 

د کے حصول سے امام علی (ع) اس مقصد تک پہنچ رہے ہيں يا نہيں؟ اگر نہيں کرنا ہے ؟ کيا واقعی معنوں ميں ان مقاص
  توکيا کوئی اور مقصد بھی درکار ہے ؟ 

  مقصد اصلی:
جی ہاں ان سارے سوالوں کا جواب يہی ہے کہ ابھی وه مطلوبہ مقصد حاصل ہونا باقی ہےجس کے لئے مثالی معاشرے کو 

(ع) کے مثالی معاشرے کو دوسرے معاشروں سے جدا اور ممتاز بناديتی ہے وه اس وجود ميں اليا گيالہذاجو چيز امام علی
معاشرے ميں پرورش پانے والے انسان کےمتعلق ٓاپکی جہان بينی اور ٓايڈيالوجی ہےٓاپ کی نظر ميں ٓاگانہ طور سے اقدار 

بعثت کا اصلی مقصد تھا۔ (ليستادوھم  انسانی کی ارتقاء کی انتہا ان فطری صالحيتوں کے احياء پر موقوف ہے جو انبياء کی
يہ شکوفايی حقيقت ميں انسان کے درميان حائل اس ديوار کو گراديتی ہے جو اسے حقيقت ابدی تک )١ميثاق فطرته)(خطبه

پہنچنے سے باز رکھتی ہے اور اسے مقصد نہايی سے دور کرديتی ہےلہذا اس بناپر امام علی(ع) کے فرمايشات کے نتيجہ 
عاشرے کے مذکوره تين اہم مقصد (عدالت، امنيت اور تربيت) اس ميں پرورش پانے والے مثالی انسان کا واقعی ميں مثالی م

مقصد نہيں ہوسکتے بلکہ واقعی مقصد تک پہونچنے کے لئے ہميں ٓانحضرت(ع)کی دوسری فرمايشات کا سہارا لينا ہوگا اس 
ے ہيں کہ جس ميں ارشاد ہو رہا ہے کہ خلقت کا بنيادی مقصد کے ساتھ ساتھ قرٓان پاک سے بھی اس بارے ميں مدد لے سکت
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  عبوديت اور معرفت الہی ہے جو فقط بندگی سے حاصل ہوتی ہے۔
نَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن)( سوره ذاريات ميں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت اور معرفت کے لئت پيدا )” ۵۶(َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

  “کيا
پورے عالم کوايک سعادتمند اور بے مثال معاشره بنانے اور انسان کو اپنے عبوديت کے مقام و منزلت سے  اسی لئے اس

ُسوٍل إاِلَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ  اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا ٓاشنا کرنے کے لئےانبياء کرام(ع)بھی ارسال کئے گئے۔(َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ
اور ہم نے ٓاپ سے پہلے کوئی رسول نہيں بھيجا مگر يہ کہ اسکی طرف سے يہی وحی کرتے ) ‘‘٢۵)( سوره انبياءفَاْعبُُدونِ 

  ’’رہے کہ ميرے عالوه کوئی خدا نہيں ہے لہذا سب لوگ ميری ہی عبادت کرو
گی اور طاغوت يا دوسری ٓايہ شريفہ ميں ہر معاشرے ميں ايک پيغمبر اور رسول کے بھيجنے کا فلسفہ صرف خدا کی بند

  سے اجتناب کہا گيا ہے۔
ُسوالً أَِن اْعبُُدوْا ّهللاَ َواْجتَنِبُوْا الطَّاُغوَت)(نحل ٍة رَّ اور بيشک ہم نے ہر امت کے لئے ايک رسول بھيجا )”٣٦(َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

  “ تا کہ خدا کی عبادت کريں اور طاغوت سے دوری اختيار کريں 
  ی بعثت پيغمبر (ص)کا سب سے اہم فلسفہ اور حکمت لوگوں کی بندگی اور عبوديت ہی بتالتا ہے۔نہج البالغہ بھ

داً بِاْلَحقِّ لِيُْخِرَج ِعبَاَدهُ ِمْن ِعبَاَدِة ااْلَ◌ْوثَاِن إِلَى ِعبَاَدتِِه، َوِمْن َطاَعِة الشَّ  هُ َوأَْحَكَمهُ، لِيَْعلََم ْيَطاِن إِلَى طَاَعتِِه، بِقُْرآن قَْد بَيَّنَ فَبََعَث هللاُ ُمَحمَّ
پروردگار عالم نے حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کياتاکہ ٓاپ لوگوں ”اْلِعبَاُد َربَّھُْم إِْذ َجِھلُوهُ) 

 کوبت پرستی سے نکال کر عبادت الہی کی منزل کی طرف لے ٓائيں اور شيطان کی اطاعت سے نکال کر رحمان کی اطاعت
  “کرائيں اس قرٓان کے ذريعہ سے جسے واضح اور محکم قرار ديا ہے تاکہ بندے خدا کو نہيں پہچانتے ہيں تو پہچان ليں 

پس عبادت اور بندگی سب سے اہم ترين ہدف خلقت ہے اسی لئے امام علی (ع)پوری سعی و تالش کررہے ہيں کہ انسان اپنے
ہی ’’معرفة هللا اعلی المعارفيا اول الدين معرفته‘‘عرفت کے حوالے سے اصلی مقام اور منزلت (عبوديت) تک پہنچ سکے م

مقصد حيات ہے اسی لئے عبوديت کے حوالے سے ہميشہ اپنے ٓاپ کو عبد کہنا زياده پسند کرتے تھےاپنے حکومتی 
تعينات مختلف واليوں کے  اسی طرح شہر ميں’’ِمن َعبِد هللاِ َعلی اميرالمومنين الی۔۔۔‘‘دستورات ميں ہميشہ يہی لکھتے تھے۔ 

  کا لفظ ہی استعمال ميں التے تھے۔’’ يا عبادهللا يا عبد هللا‘‘نام لکھے خطوط نيز عوام الناس کو موعظہ کرتے وقت اکثر
پس مثالی معاشرے کا يہی وه حقيقی اور اصلی مقصد ہے جس کے لئے پوری کائنات کو معرض وجود ميں اليا گيا اور 

ميں ايسے معاشرے کی تشکيل کے لئے انتھک کوشش کی ٓاج بھی اگر انسان باب علم پہ دستک دے  موالئے کائنات ہر حال
کے اپنے معاشرے کو مثالی بنانا چاہتاہے تو اپنے ٓاپ کوہر طرح کی ہوا و ہوس اور سامراجی ہتھکنڈوں سے ٓازاد کردے 

 ور ہدايت ميں اپنے تاريک وجود کو روشن کرنا ہوگا۔اگر اقدار انسانيت کی بقاء کی تمنا کرتا ہے تو اسے نہج البالغہ کے ن

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 

  

  نتيجہ :
اس مضمون ميں ہم نے امام علی(ع) کی فرمايشات کی روشنی ميں تشکيل پائے جانے والے ايک ايسے منفرد اور انمول 

مثالی معاشرے کی کسی حد تک وضاحت کی جسے ٓاپ نے چوده سو برس پہلے انسانيت کے نام ہديہ کيا سب سے پہلے ٓاپ 
اسی نتيجہ پہ پہونچے کہ توحيد ،سيرت نبوی ، کتاب الہی اور  کے مثالی معاشرے کے بنيادی ارکان پہ اجمالی بحث کی اور

زندگی کی صحيح ٓائڈيالوجی ہی اسکے بنيادی ارکان ہيں اور اسکے بعد اہم خصوصيات کی جانب اشاره کرتے ہوئے اس 
ا اور معاشرے پر حاکم صفات اور خصوصيات بھی بيان کئے اور ٓاخرميں کچھ اہم عارضی مقاصد کی جانب بھی اشاره کي

اسی نتيجہ پر پہونچے کہ قرٓان اور نہج البالغہ کی روشنی ميں امام علی(ع)کے مثالی معاشرے يا ٓائيڈئل سوسائٹی کا اہم 
مقصدخدا کی معرفت اور بندگی ہے مثالی معاشرے کی ساری کوشش يہی ہے کہ انسان کو اپنے حقيقی مقام اور مرتبہ سے 

وہی مقام بندگی ہےجس کے لئے کائنات کی تخليق ہوئی ہے ۔خدايا ہميں بھی اپنے حقيقی ٓاشنا کرايا جائے اور يہ حقيقی مقام 
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  بندوں ميں شمار کر اور موالاميرالمومنين(ع) کی ديرينہ تمنا، مثالی معاشرے کو تشکيل دينے ميں ہماری مدد فرما! 

 ٓامين يا رب العالمين۔

 

 مثالی معاشره نہج البالغہ کی روشنی ميں

 

  

  منابع و مآخذ
  ء ۔٢٠٠٧(قرٓان مجيد) انوار القرآن؛ ترجمہ،سيد ذيشان حيدر جوادی ، قم ؛انصاريان 

  ۔١٣٨٠الرضی، سيد شريف،نہج البالغہ، ترجمہ ؛محمد دشتی؛ موسسه انتشارات مشھور 
  ء۔٢٠٠٦الرضی، سيد شريف،نہج البالغہ، ترجمہ و تشريح اردو؛ عالمہ سيد ذيشان حيدر جوادی، قم؛ انصاريان 

  ۔mehdimission.comالرضی، سيد شريف،نھج البالغه، ترجمہ اردو؛ عالمہ مفتی جعفر حسين ، 
  ، 5بحرانی ، ميثم ابن علی ابن ميثم؛شرح نہج البالغہ ج 

  م۔١٩۶۴، تحقيق محمد ابوالفضل ابراھيم، دارالکتاب العربی، قاھره،٣د؛شرح ابن الحديد، جمعتزلي،عزالدين عبد الحمي
،با مقدمہ و تصحيح سيد جالل الدين حسينی ، انتشارات دانشگاه ۶،2شرح غررالحکم و دررالکلم، خوانساری، جمال الدين، ج

  ۔١٣۶٠تھران، 
  ء۔2002کلم، دارالکتاب اسالمی، اآلمدی التميمی، عبدالواحدابن محمد ؛غررالحکم و دررال

  ش۔١٣٨٠، انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و انديشہ اسالمی،تھران ۶رشاد، علی اکبر ؛دانشنامہ امام علی،ج
  ۔ 1387عليزاده،سليمان يوسف؛ جامعه مطلوب درنھج البالغه، ؛ قم؛ دانشکده علوم حديث، 

  ش۔١٣٨٠تھرانی،مصطفی دلشاد ، دولت ٓافتاب، تھران،انتشارات دريا، 
  ش۔1379تھرانی،مصطفی دلشاد ؛ ماه مھرپرور،(تربيت درنھج البالغه),.وزارت ارشادو فرھنگ اسالمی,تھران 

  ۔ ١٣٨٢اقبال،محمد ؛کليات اقبال (فارسی)، با اھتمام پروين قائمي، تھران، پيمان، 
  ء ۔١٩٩٧اقبال، محمد ؛رموز بيخودی ، کوه نور پريس ، دھلی نو

  ش۔١٣٨١امام علی و نظارت مردمی)، موسسہ فرھنگی تحقيقاتی امير المومنين، قم (١١فتاری، جدشتی،محمد؛ الگوھای ر
  ق۔ ١٣٩٤حرانی، ابو محمد الحسن بن علی؛ تحف العقول عن آل الرسول، طبعة،مکتب بصيرتی،قم،

  ق۔ ١۴٠١الکافی، کلينی، محمد بن يعقوب،تحقيق علی اکبر غفاری، دار صعب و دار التعارف،بيروت،
  ری، مرتضی؛ گفتارھای معنوی، انتشارات صدرا،مطہ

  ھ۔ق۔ ١٤٠٣،چاپ سوم، دار احياء التراث العربي ، بيروت،سال8مجلسي، محمد باقر ،بحار االنوار ، ج
 ش۔١٣٨١،موسسہ فرھنگی تحقيقاتی امير المومنين٢٣٧امام علی و نظارت مردمی)، محمد دشتی،ص(١١۔الگوھای رفتاری، ج
  ۔١٣٨٠؛ موسسه انتشارات مشھور ٢۴١، ترجمہ محمد دشتی،ص١۴٧۔نہج البالغہ، ، خطبہ 

  ۔221، ص  5۔ شرح ابن ميثم بحرانی ج 
  ۔581ء،ص٢٠٠٦، ترجمہ و تشريح اردو؛ عالمہ سيد ذيشان حيدر جوادی، قم؛ انصاريان ۵٣۔نہج البالغہ، مکتوب

  ۔83، ص3۔ شرح اصول کافی، مازندرانی، ج
  .353مہ جوادی، ص، ترجمہ؛ عال١٨٣۔ نہج البالغہ، خطبه 

  ۔٧٨۔کليات اقبال (فارسی)، محمد اقبال الہوری، با اھتمام پروين قائمي، ص
  ۔٢٧١، ترجمہ؛ عالمہ جوادی، ص١۴٧۔ نہج البالغہ، خطبہ 

  ۔ ٥٩،ص ١٨۔سابق،خطبہ 
  ۔٦٠١،ص ٥٨۔ سابق ،مکتوب 

  ۔232۔ ضرب کليم ، ص
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  ، ١٧۶و 156،  ۔ سابق ،خطبه
  ۔٢٩۵؛ عالمہ جوادی، ص، ترجمہ١۵٨۔نہج البالغہ ،خطبہ 

  ۔mehdimission.com، ترجمہ اردو؛ عالمہ مفتی جعفر حسين ، 92۔ نھج البالغه، خطبه 
  ۔١۴١م؛ ص١٩۶۴، تحقيق محمد ابوالفضل ابراھيم، دارالکتاب العربی، قاھره،٣۔ شرح ابن الحديد، ج
  ۔٢٣٨۔ رموز بيخودي، ص

  ۔٧۶۔ کليات اقبال (فارسي)، ص
  ۔٢١٨۔ رموز بيخودي، ص
  ۔١۴١، ص٣۔ شرح ابن الحديد، ج
  ۔٢٧۵، ترجمہ عالمہ جوادی، ص١۴٩۔ نہج البالغہ ، خطبہ

  ۔١۶٨۔ شرح غررالحکم، ص
  ۔٣٣، ترجمہ عالمہ جوادی، ص ١۔ نہج البالغہ، خطبہ

  ۔٤٦٩،ص ٢٣١۔سابق خطبہ 
  ۔ ۶٠و ۵٩۔ کليات اقبال (فارسی)،ص 

  ۔٢٨٧، ترجمہ عالمہ جوادی، ص١۵۵۔ نہج البالغہ، خطبہ 
  ۔۶٧٩، ص133بق، حکمت ۔ سا

  ۔361۔ تحف العقول، ص 
ش؛ ١٣٨٠، زيرنظر علی اکبر رشاد، انتشارات پژوھشگاه فرھنگ و انديشہ اسالمی،تھران ۶۔ دانشنامہ امام علی،ج

  ۔١٧۴،١٧۵ص
  ۔533، ترجمہ؛ عالمہ جوادی،ص٣١۔ نہج البالغہ ، مکتوب 

  ۔١١٠، ص١٣۔شرح ابن الحديد، ج 
  ۔233، ص1387، سليمان يوسف عليزاده؛ قم؛ دانشکده علوم حديث، ۔جامعه مطلوب درنھج البالغه

  ۔٣٢۔ گفتارھای معنوی، مرتضی مطہری ، ص
  ۔٣١۔ نہج البالغہ، خط 

  ۔۶١٩،ترجمہ عالمہ جوادی،ص٧٠۔ نہج البالغہ، مکتوب
  ۔۴٢٧، ص٢٠٨۔ سابق، خطبہ 

  ۔۵٩٧، ص۵۴۔ سابق،مکتوب 
  ۔۴٨۵، ص١۔ سابق،مکتوب 
  عالمہ مفتی جعفر۔ ، ترجمہ۴٠۔ سابق ، خطبہ 

  ۔697، ترجمہ؛ عالمہ جوادی،ص١٩٠۔ سابق،کلمہ قصار 
  ۔271، ترجمہ؛ عالمہ جوادی،ص١٤٦۔ سابق،خطبہ 
  ۔235، ترجمہ؛ عالمہ جوادی، ص١١٩۔ سابق،خطبہ 
  ۔439، ترجمہ؛ عالمہ جوادی، ص٢١۶۔ سابق،خطبہ

  ۔٤٧٢، ص ٨۔ بحار االنوار ، ج
  سين۔، ترجمہ؛ عالمہ جعفر ح١٣١۔ سابق،خطبہ 
  ۔٢٠۵۔ سابق،خطبہ 

  ۔۵٧٢،ترجمہ عالمہ جودای ،ص۵٣۔ نہج البالغہ، مکتوب
  ۔۵٩۶، ص۵٣۔ سابق، مکتوب 
  ۔۶٠٣، ص۵٩۔ سابق،مکتوب 

  ۔669، ص١١٠۔ سابق،کلمہ قصار، 
  403،ص193۔ سابق،خطبہ 

  ،ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔٨٧۔ نہج البالغہ، خطبہ 
  ۔۴٣٨، ص، ترجمه عالمه جوادی٢١۶۔ نہج البالغہ، خطبہ 
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  ۔441، ص٢١۶۔ سابق، خطبہ 
  ۔۶٩، ص٢۶۔ سابق ، خطبہ 
  ۔ 33، ص١۔ سابق،خطبہ

  ، ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔١۔ نہج البالغہ خطبہ
  ۔ ١٨٠۔ سابق،خطبہ 
  ۔٢٠۶۔ سابق،خطبہ 

  ش۔١٣٨٠، تھران، دريا، ۴٠٧۔ دلشاد تھرانی، دولت ٓافتاب، ص
  ۔۶٨٣، ترجمہ عالمہ جوادی ،ص١۴٧۔ نہج البالغہ،حکمت، 

  ۔٢٢۵، ص۶١۴٨۔ اآلمدی التميمی، عبدالواحد، ش
  ۔١٩۶، ص۵٢۶٧۔ سابق،ش
  ۔٢٢۵، ص۶١۴٨۔ سابق،ش

  ،ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔١٠۵۔ نہج البالغہ، خطبہ
  ق۔ ١۴٠١۔تحقيق علی اکبر غفاری، بيروت، دار صعب و دار التعارف،٨۶، ص۵۔ الکافی، کلينی، محمد بن يعقوب، ج

  ۔١۵، ص٢۔ اآلمدی التميمی،ج
  ۔٢٠۶، ص۵۔سابق، ج

  ۔۶١٩، ترجمہ محمد دشتي؛ ص٧٨۔نہج البالغہ ، مکتوب 
  ، ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔192البالغه، خطبه ۔نھج

  ۔٤٦٩، ترجمہ ، عالمہ جوادی؛ ص ٢٣١۔ نہج البالغہ ، خطبہ 
  ، ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔١٩٢اور  ٨٩۔ نہج البالغہ ، خطبہ 

  ۔ کليات اقبال
  ؛ ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔۴٠بہ ۔نہج البالغہ،خط
  ۔٣٣۔ سابق،خطبہ

  ۔٢٣١۔ سابق،حکمت 
  ۔٤٣٧۔ سابق، حکمت

  ۔۵١۔ سابق، مکتوب 
  ۔( العدل حياة االحکام )(عدل حکومت کی حيات ہے)١٩٣، ص ۵١۵٩۔ اآلمدی، ش
  ۔( العدل نظام االمر) (عدالت حکومت کا نظام ہے)١٩٣، ۵١٧٢۔سابق، ش

؛ با مقدمہ و تصحيح سيد جالل الدين حسينی ، انتشارات ١١۶، ص۶خوانساری، جمال الدين، ج ۔ شرح غررالحکم و دررالکلم،
  ۔( مالک السياسۃ العدل)(سياست کا معيار عدالت ہے)١٣۶٠دانشگاه تھران، 

  ، ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔٥٣۔ نہج البالغہ ، مکتوب 
  ۔٥3۔ سابق،مکتوب 

  ۔٢٩٤ص  ٤۔ شرح غررالحکم و دررالکلم، ج
  ۔۵۴٢، ص١لکافی ،ج۔ ا

  ۔٢٩٢، ص١۔ شرح غررالحکم، ج
  ۔۴٣۵، ص۶۔ سابق ،ج
  ۔١٧١، ص۴۔ سابق، ج

  ،ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔١٣١۔ نہج البالغہ، خطبہ 
  ۔۵٩٣، ترجمہ عالمہ جوادی؛ ص۵٢۔ نہج البالغہ، مکتوب 

  ، ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔١٠۶۔ نہج البالغہ، خطبہ 
  پرور۔ مصطفی دلشاد، تھرانی؛ ماه مھر

  ، ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔١۔ نہج البالغہ، خطبہ
  ۔٣۵١، ترجمہ جوادی، ص١٨٣۔ نہج البالغہ، خطبہ 
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  ، ترجمہ؛ عالمہ مفتی جعفر۔٣۴۔ نہج البالغہ، خطبہ 
  ۔٧٣۔ نہج البالغہ، حکمت

  ۔٣٠، ص۶۔ خوانساری، ج
  ۔٢٧١، ترجمہ عالمہ جوادی، ص ١۴٧۔ نہج البالغہ،خطبہ 
  ۔٨٩٩٩۔ غرر الحکم ، ش

 ۔ ١۔ نہج البالغہ ، خطبہ 

 

 


