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  “ امام جعفر صادق ”سپرمين ان اسالم ) “(مغز متفکر اسالم”
   متعدد پروفيسر

  عرض ناشر”
عصر حاضر ميں تہذيب کے مسئلہ کی اہميت نے عالم اسالم کو ايک نازک بلکہ دشوار منزل پر الکھڑا کيا ہے اور يہ 

  صورت مفکرين اسالم کيلئے ايک بڑا چيلنج بن گئی ۔ 
ت انسانی کے منافی ہو گا ۔لہذا دنيا کا کوئی ملک اس چيلنج کو نظر انداز نہيں کر سکتا ہے بالشبہ اس سے گريز فطر

کيونکہ ترقی اور خوش حال کيلئے ہر دل ميں ايک سہانی اميد مچلتی ہے تازه جذبہ ابھرتا ہے اور حوصلہ مندی جنم 
  ليتی ہے ۔ 

انی اعتبار سے کمزور بنا ديا ہے مگر اس کا مشاہده ہے کہ مغربی تہذيب کی وسعت پزيری نے مشرقی ممالک کو روح
  يہ مطلب ہر گز نہيں ہے کہ اس يلغار سے اسالم يا اسالمی آثار ميں کوئی تبديلی آگئی ہے ۔ 

کيونکہ اسالم آج بھی اپنی عالمگير تعليمات کا علم بردار ہے ۔ کہ قرآن اور عترت اہل بيت سے تمسک رکھ کر اسالمی 
عادالنہ نظام قائم ہو ۔ انسانيت کی خوشحالی کے ليے اقدامات کئے جائيں ۔ مخير طبقہ آدب کے مطابق معاشرے ميں 

ميں جذبہ خير و ايثار پيدا ہو اور باہمی اخوات و رواداری کو فروغ حاصل ہو ۔ اسالمی تعليمات کو جديد زمانے کے 
  ئے ۔ تناظر ميں مروجہ و متداول علوم و فنون اور وسائل و ذرائع سے ہم آہنگ کيا جا

اسی طرح ہماری نئی نسل ميں جہاں ايمانی قوت متحرک ہو گی اور خود اعتماد کے ساتھ دين حقہ پر استقامت کا عزم 
بلند ہو گا وہاں ايجاد و اختراع فکری استقالل اور اولوالعزمی جيسی طاقتيں مجتمع ہو کر پوری ذہانت و مہارت اور 

  رنے پر آماده کريں گی ۔ جرات و حوصہ کے ساتھ ہميں مغرب کا مقابلہ ک
آج کا دور ہمارے ارباب فکر و دانش اور اہل قلم پر بھاری ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ يہ طبقہ عوام ميں ايمانی قوت 

اسالمی شعور اور اخالقی حسن کو نکھارنے ميں اپنی بھر پور صالحتيوں کو اعتماد ميں الئے تاکہ ہمارے حاالت ميں‘
کردار ميں متعدد بہ تبديلی رو نما ہو ۔ مغربی تہذيب سے ہماری طلب کا دائره فقط اپنی ثقافت بہتری پيدا ہو ہمارے 

کيلئے مفيد طلب اور ہمارے نظريات سے ہم آہنگی کے حصول تک محدود رہے کيونکہ اسی طرح ہم هللا کی رسی کو 
  مضبوط کے ساتھ تھام کر دين و دنيا کی فالح سے متمتع ہو سکتے ہيں ۔ 

عالی کے فضل و کرم سے قيام پبلی کيشنز الہور نے ملت اسالميہ ميں يک جہتی اور يگانت کے فروغ اور تمام هللا ت
عصبيتوں کے خاتمہ کيلئے ايک معقول الئحہ عمل مرتب کيا ہے اور عوام الناس کو ايسا لٹريچر مہيا کرنے کا بيڑه 
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  ر اٹھايا ہے جس کی برکت سے وه دنيا کے ہر چيلنج کا مردانہ وا
  مقابلہ کرنے کی صالحتيوں سے ماال مال ہو سکتے ہيں ۔ 

زير نظر کتاب ہمارے جدوجہد کی اہم ايک کڑی ہے يہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے ممتاز و منفرد ہے کہ اس 
  سے قبل اردو زبان ميں ايسی کاوش منظر عام پر نہيں آ سکی ہے ۔ 

اسے پچيس دانشوروں کی ايک جماعت نے مرتب کيا ہے مرتبين کی اس کتاب کا اصل مسوده فرانسيسی زبان ميں ہے ۔
غالب تعداد مسلمان نہيں ہے لہزا کئی مقامات پر اختالف کی گنجائش پائی جاتی ہے چونکہ يہ تحرير مذہبی پس منظر 

و تو نہيں رکھتی ہے اور اسے سائنسی تناظر ميں لکھا گيا ہے لہذا اگر کسی جگہ مذہبی جذبات کو ٹھيس محسوس ہ
اسے رواداری کے جذبے سے نظر انداز کر دينے کا خصوصی التماس ہے اس کا اردو ترجمہ فارسی متن سے کيا گيا 

ہے مترجم نے صحافتی ديانت کے پيش نظر يہ مناسب خيال نہيں کيا کہ مولف جماعت کے نظريت پر اپنی مبصرانہ 
ی حاشيہ آرائی کر دی ہے واضح ہو کہ اداره کا رائے مسلط کرے البتہ پيشکار نے جہان ضروری سمجھا ہے معمول

  صاحب کتاب جماعت کے تمام نظريات سے متفق ہونا ضروری نہيں ہے ۔ 
ہم معترف ہيں کہ اس معرکتہ آالرا کتاب مستطاب کو شائع کرکے ہم نے چھوٹے منہ سے بڑی بات کی ہے لہذا اغلب 

اس کا واضح سبب ہماری علمی بے بضاعتی ہو گا ايسی امکان ہے کہ کچھ مقامات پر اغالط سرزد ہو گئی ہوں اور 
صورت ميں ہم اپنے معزز قارئين سے بصد معذرت ملجتی ہيں کہ وه تصحيح سے مطلع فرما کر ہديہ تشکر کا موقع 

عنايت کريں ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ کتاب کو اس کے شايان شان شائع کرنے ميں کوئی کسر اٹھا نہ رکھيں اور قاری
مالی بوجھ بھی زياده نہ ہو تاہم اس کے حسن و قبح کا فيصلہ ذوق ناظرين پر منحصر ہے ہميں يقين واثق ہے  پر اس کا

کہ ہمارے کرم فرما ہميں اپنے قيمتی مشوره اور اصالحی آراء سے ضرور آگاه کريں گے تاکہ ان کی روشنی ميں ہم 
الکريم اہل اسالم کو اس کتاب کے فيوض سے بہره ان کی بہترين سے بہترين خدمت انجام دے سکيں ۔ دعا ہے کہ رب 

  مند فرمائے ۔ ماتوفيقی االبا 
  

  آپ کے نياز مند 
  قيام پبلی کيشنز الہور 

 ******  

  مقدمہ فارسی مترجم
اسالمی مسائل سترہويں صديق عيسوی سے يورپی دانشوروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے اور امريکہ کی 

کے بعد امريکی اکابرين نے بھی اسالمی تعليمات پر تحقيق کرنے ميں دلچسپی لينا شروع کيا يہ  يونيورسٹی ميں توسيع
بات سب کو معلوم ہے کہ اسالمی مسائل اور ہر طبقہ کے مسلم دانشوروں کے متعلق يورپی و امريکی محقيقين نے 

جاری ہے ان تحقيقات کا گزشتہ سترہويں صدی عيسوی کے بعد بہت سی کتب تحرير کی ہيں اور يہ سلسلہ ابھی تک 
پچاس ساٹھ سال کے دوران فارسی ميں ترجمہ ہوا ۔ ان ميں سے کچھ کے ترجمہ کی سعادت حقير نے حاصل کی ہے ۔ 

ليکن اہل يورپ و امريکہ اس صدی کے آغاز خصوصا جنگ عظيم کے شروع ميں مسلک شيعہ اثناء عشری اور ان 
  ہوئے ۔  کے اکابرين پر تحقيق کرنے کی جانب مائل

يہاں يہ بات قابل ذکر ہے کہ مطالعاتی مرکز جو اسٹرابرگ فرانس ميں واقع ہے نہ صرف اسالمی مسائل پر تحقيق کرتا 
  ہے بلکہ دنيا کے ديگر مذاہب پر بھی ريسرچ کرتا ہے 

يونيورسٹی جو لوگ اس تحقيقاتی مرکز ميں خدمات سر انجام ديتے ہيں وه اسٹراسبرگ کے رہائشی نہيں بلکہ اسٹرابرگ
کے اساتذه کے عالوه ان ميں وه دانشور بھی شامل ہيں جو دوسرے ملکوں ميں مذہبيات نے يہ بات اسٹراسبرگ کے 
ايک استاد سے سنی ہے اور کبھی کبھار يہ محقق دو سال ميں ايک مرتبہ اسٹراسبرگ ميں جمع ہو کر باہمی تبادلہ 

  خياالت کرتے ہيں ۔ 
ايک تحقيقی پيش خدمت کتاب کی صورت ميں شائع ہوئی ہے اس ميں ايسے مطالب درجان محقق کی تحقيقات ميں سے 

ہيں جو ابھی تک کسی بھی اسالمی ملک ميں دوسری کتابوں کی زينت نہيں بنے ۔حاالنکہ مجھے يہ کہنے ديجئے کہ 
زياده بلند ہے مگر يہ  امام جعفر صادق عليہ اسالم کا انسانی اور عملی مرتبہ فی الحقيقت اس کتاب کی رسائی سے بہت

کتاب اس بات کا موجب بن سکتی ہے کہ اہل علم امام جعفر صادق عليہ السالم کے بارے ميں اس سے زياده جامع اور 
  ضحينم مواد تصنيف و تاليف کريں ۔ 
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 جن اسکالرز نے مرکز مطالعات اسالمی اسٹرسبرگ کے اس تحقيقی پروگرام ميں حصہ ليا ان کے اسماء کرام مندرجہ
  ذيل ہيں ۔ 

  مسٹر آرمان بل پروفيسر يونيورسٹی برسلز اينڈگان بلجيئم 
  مسٹر جان اوبن پروفيسر يونيورسٹی آ گان بلجيئم 

  مسٹر برونستويک پروفيسر يونيورسٹی آف پيرس فرانس 
  مسٹر کالئيڈ کاہن پروفيسر يونيورسٹی اف پيرس فرانس 

  ی مسٹرانريکو جرالی پروفيسر يونيورسٹی آف اٹلی اٹل
  مسٹر ہنری کوربن پروفيسر يونيورسٹی اينڈ ڈائريکٹر آف 

  ; تھيالوجی اسٹڈيز فرانس 9; 9
  مسٹر توفيق مخل پروفيسر يونيورسٹی آف اسٹراسبرگ فرانس 

  مسٹر فرانسيکو جبرائيلی پروفيسر يونيورسٹی آف روم اٹلی 
  مسٹر ريچارڈ گراھم پروفيسر يونيورسٹی جرمنی جرمنی 

  فيسر يونيورسٹی آف لندن برطانيہ مس اين لميٹن پرو
  مسٹر جرا رلوکنٹ پروفيسر آف اورينٹل لينگويجز يونيورسٹی آف پيرس فرانس 
  مسٹر ايون لينن ڈويل قونڈ ڈائريکٹر انسٹی ٹيوٹ آف نالج ريسرچ پيرس فرانس 

  مسٹر ويلفريڈ مڈلونگ پروفيسر يونيورسٹی آف شکاگو امريکہ 
  سٹی آف پيرس فرانس مسٹر ہنری ماسے پروفسير يونيور

  مسٹر حسين نصر وائس چانسلر يونيورسٹی اف ٹيکنالوجی تہران ايران 
  مسٹر شارل پال پروفيسر يونيورسٹی آفس پيرس فرانس 

  مسٹر موسی صدر ڈائريکٹر اسالمک اسٹڈيز نالج صدر لبنان لبنان 
  مسٹر جارج ويزڈا پروفيسر يونيورسٹی آف ليون فرانس 

  يونيورسٹی آف ليون فرانس مسٹر آرنلڈ پروفيسر 
  مسٹرالياش پروفيسر يونيورسٹی اف کيلی فورنيا الس اينجلس امريکہ 

  مسز دوران بينچ کليف پروفيسر يونيورسٹی اف لندن برطانيہ 
  مسٹر فرتيز ميئر پروفيسر يونيورسٹی آف بال پيرس فرانس 

  مسٹر جوزف مانوز پروفيسر يونيورسٹی اف فری برگ جرمنی 
  مولر پروفيسر يونيورسٹی آف برگ جرمنی  مسٹر ہينس

  مسٹر ہينس رومر پروفيسر يونيورسٹی آف برگ جرمنی 
ميں ايک شيعہ اثناء عشری مسلمان ہوں آج تک نہيں جانتا تھا کہ شيعہ مسلک کو جعفری کيوں کہا جاتا ہے ؟ مجھے 

علوم نہ تھا کہ آپ امام محمد باقر عليہ امام جعفر صادق عليہ السالم (اپنے چھٹے امام )کے بارے ميں اس سے زياده م
  السالم کے فرنزد ارجمند اور امام موسی کاظم عليہ السالم کے والد گرامی قدر ہيں ۔ 

ميں آپ کی سوانح حيات سے مکمل بے بہره تھا اور زياده سے زياده يہی جانتا تھا کہ آپ کی والدت و شہادت کہاں 
ہ امام جعفر صادق نے زندگی کے بارے ميں کيا فرمايا اور کيسے کارنامے واقع ہوئيں ۔ مجھے قطعا معلوم نہ تھا ک

انجام ديئے ۔ حتی کہ اس بات سے بھی نا بلد تھا کہ شيعہ مسلک کو جعفری کيوں کہا جاتا ہے ؟ کيا ہمارے پہلے امام 
کيا امام حسين عليہ السالمعلی ابن ابی طالب عليہ السالم نہيں ہيں ؟ پھر شيعہ مسلک کو جعفری کہنے کا کيا سبب ہے ؟ 

  کی قربانی اور ايثار کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب نہيں کہ شيعہ مسلک کو حسينی کا لقب ديا جائے ؟ 
ان تمام سوالوں کا جواب مجھے اس وقت مال جب اسالمک اسٹڈيز سنٹر اسٹراسبرگ (فرانس)کا ايک ميگزين درباره 

کو پڑھ کر ميرے علم ميں يہ بات آئی کہ امام جعفرصادق عليہ السالم ديگر امام جعفر صادق ميرے ہاتھ لگا اس رسالے 
  آئمہ ميں اس قدر ممتاز کيوں ہيں کہ شيعہ مسلک کو ان کے نام نامی سے موسوم کيا گيا ہے ۔ 

نکہکہا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق کے متعلق معلومات کا فقدان خود ميری اپنی سستی اور کاہلی کی باعث ہوا کيو
  اگر بحار ااالنوار تاليف 

عالمہ مجلسی و فيات االعيان تاليف ابن خلکان وافی تاليف مال محسن فيض اور کافی تاليف عالمہ کلينی يا ناسخ التواريخ
  تاليف لسان الملک سپہر جيسی کتابوں کا مطالعہ کر ليتا تو اپنے چھٹے امام کو بخوبی پہچان ليتا ۔ 
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يں نے بعض کتب کو جو امام جعفر صادق کے متعلق لکھی گئی ہيں مطالعہ کيا ہے اور تو ميں عرض کروں گا کہ م
اس بات کا بھی مشاہده کيا ہے کہ ان کتابوں ميں امام صادق کے معجزات اور مناقب تو کثرت سے ذکر کئے گئے ہيں 

ے ؟ مگر اس رسالے نے جو ليکن اس کا جواب کہيں دستاياب نہيں ہے کہ شيعہ مسلک کو جعفری کس بنا پر کہا جاتا ہ
اسالمک اسٹڈيز نے چھاپا ہے مجھ پر يہ حقيقت عيان کر دی اور ميری نابينا آنکھوں کو بصيرت دے دی چنانچہ ميں 

نے نئی نوجوان نسل کو چھٹے امام کی تاريخی حوالہ جات کی روشنی ميں شناخت کروانے کا بيڑه اٹھايا کيونکہ ميرے 
علماء ميں عمومی طور پر سے شايد ہی کس نے اس موضوع کا اداراک کيا ہو کہ  خيال کے مطابق ماضی کے مذہبی

امام جعفر صادق نے مذہب شيعہ کو زوال سے بچانے کيلئے کيا تدابير اختيار فرمائيں ۔ اور اگر وه ايسا نہ کرتے تو 
  الزمی نتيجہ يہ ہوتا کہ آج مسلک شيعہ موجود نہ ہوتا ۔ 

نشور کے حق کو پہچاننے کا تقاضا ہے کہ آپ کا تعارف و شناخت تاريخی علمی اور اس عظيم شخصيت اور نا بغہ دا
  نظرياتی حوالوں کے ساتھ ان سب لوگوں کو کرايا جائے جو آپ کی ذات باالصفات کی معرفت نہيں رکھتے ۔ 

  
   ذبيح هللا منصوری

 *****  

  پيش لفظ اردو مترجم
  لمين واصلواه و السالم علی محمد و هللا الطيبين الطاہرين ۔ الحمد  رب العا Oبسم هللا الرحمن الرحيم 

پيش نظر کتاب"مغز متفکر اسالم"(سپرمين ان اسالم ) "امام جعفر صادق " کا مسوده فرانس کے ساحلی شہر 
اسٹراسبرگ کے اسالمک اسٹڈيز سنٹر نے تيار کيا ۔ اور پھر يہ کتاب جان ذبيح هللا منصوری مدظلہ نے فارسی کے 

  ب ميں ڈھالی ۔ وہاں سے اسے اسالم کے ادنی خادم نے اردو کا لباده اوڑھايا ۔ قال
درد ملت رکھنے والے مسلمان اس بات سے بخوبی آگاه ہيں کہ اس جيسی کتابوں کو ترجمہ کرکے انہيں ہر زبان کے 

  قاری تک پہنچانا کتنا ضروری ہے ؟ 
ز کم اپنے آباؤ اجداد کے بارے ميں کی جانے والی تحقيقات کو روايات اور کم ا‘ اگر ہم اپنے مذہب کی شاندار ثقافت 

بھی محفوظ نہ کريں تو ہمارے لئے نہايت افسوس کا مقام ہے يہ اور بات ہے کہ ہميں غيروں کے تحقيقاتی مراکز 
  ہمارے اسالف کے چھپے ہوئے کارناموں کے پتہ ديتے ہيں ۔ کيونکہ اقبال نے کہا ۔ 

  
  پنے آباء کی جو ديکھيں ان کو يورپ ميں تو دل ہوتا ہے سيپاره وه علم کے موتی کتابيں ا

  
صلح و امن اور برابری‘ وه مسلمان جس نے ايک ہاتھ ميں تلوار اور دوسری ميں قرآن لے کر انسان کو عدل و انصاف 

  آج غيروں کی چوکھٹ پر جھکا ہوا ہے اس کی کيا وجہ ہے ؟ ‘ کا درس ديا 
ج کا مسلم اپنے مذہب و ثقافت سے ناآشنا ہے اسے مغربی تہذيب نے خيره کر ديا ہے کيا اس کی وجہ يہ نہيں کہ آ

کيونکہ اس کی آنکھ ميں يثرب اور نجف کا سرمہ نہيں ہے اسے جو چيز مغرب سے ملتی ہے آنکھيں بند کرکے لے ليتا
  ہے ۔ 

س کے پاس کتابوں کا وه ذخائر موجوده دور کا مسلم اپنی ثقافت کے بارے ميں احساس کمتری کا شکار ہے کيونکہ ا
موجود ہی نہيں جن ميں اس کی ہديات و رہنمائی کا سامنا تھا وه ذخائر يورپ کے کتاب خانوں کی زينت ہيں ۔ المختصر 

آج کے دور کا تقاصا يہ ہے کہ اپنی موجوده اور آئنده نسلوں کو اسالم کے کارناموں سے زياده سے زياده روشناس 
  کرايا جائے ۔ 

سی ضرورت کے پيش نظر احباب نے مجھ سے اصرار کيا کہ ميں اس کتاب کے ترجمہ کی سعادت حاصل کروں لہذا ا
  ۔ ميں سمجھتا ہوں اس جيسی عظيم کتاب کا ترجمہ ميرے لئے بڑے ہی فخر کی بات ہے۔ 

ی پوری سعی يہ کتاب تمام مسلمانوں کيلئے نادر تحفے کا درجہ رکھتی ہے کتاب کی اہميت کے پيش نظر حقير نے اپن
کی ہے کہ ترجمے کا حق سو فيصد ادا کر سکوں ليکن بہر حال انسان خطا کا پتال ہے اگر کوئی کوتاہی نظرسے 

گزرے تونقاد بھائيوں اوربہنوں سے استدعا ہے نشاندہی فرمائيں البتہ کتاب کے متن کو من و عن ترجمہ کرنے کی 
ے تو اس کيلئے معافی کا خواستگار ہوں ۔ ليکن اميد ہے کہ کوشش کی ہے لہذا اگر کوئی تاريخی غلطی نظر سے گزر

انشاء هللا تعالی موضوع کے اعتبار سے يہ کتاب پاکستان ميں اپنی نوعيت کی بہترين کتابوں ميں شمار ہو گی ۔ اور 
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  قارئين کرام اس کے مطالعے ميں دلچسپی دکھائيں گے ۔ 
ر اہميت رکھتی ہے اس موضوع پر بہت کم کتب اتنی اہميت خصوصا ريسرچ کرنے والے لوگوں کيلئے يہ کتاب جس قد

  کی حامل ہوں گی ۔ 
جہاں ميں نے کوشش کی ہے کہ کتاب کا متن من و عن قارئين کی خدمت ميں پيش کيا جائے وہاں اس بات کی طرف 

ن اتنا وسيع نہيں ہےبھی دھيان ديا ہے کہ کتاب کا ترجمہ سليس ترين زبان ميں پيش کيا جائے ۔ ليکن چونکہ اردو کا دام
کہ مطالب کے خزانوں کو آسانی سے سميٹ سکے لہذا ممکن ہے گاہے بگاہے دوسری زبانوں کے الفاظ کی جھلک 

  ملے ۔ 
عالوه ازين کتاب ميں اکثر و بيشتر ناموں کو اصلی حالت پر رکھا گيا ہے جو شايد قارئين کے مزاج پر گراں گزرے ۔ 

عتبار سے اس قدر دلچسپی و شيريں ہے کہ ايک غير جانبدار قاری بھی اس کو بہر حال کتاب اپنی موضوعات کے ا
  پڑھ کر محظوط ہو سکتا ہے ۔ 

کتاب ميں کئی ايک ايسے مسائل ہيں جن کا ہماری روز مره زندگی سے گہرا تعلق ہے اور ہم ان سے بے خبر ہيں ۔ لہذا
  اس اعتبار سے بھی کتاب کی اہميت کو چار چاند لگے ہيں ۔ 

ر ميں رقم الحروف جناب ذبيح هللا منصوری کی تمہيد کی تائيد کرتے ہوئے يہ کہے گا کہ انہوں نے حقيقی معنوں آخ
ميں کتاب کی ضرورت اور افاديت کا درک ديا ہے خدا ہميں توفيق دے کہ اس جيسے موضوعات پر سينکڑوں کتابيں 

  سے حقيقی معنوں ميں آشنا ہو سکيں ۔  منظر عام پر ال سکيں تاکہ ہمارے موجوده اور آئنده نسل اسالف
  اور آخر ميں هللا تعالی سے دعا ہے کہ ہميں مزيد توفيق دے تاکہ اس کام کو مزيد آگے بڑھايا جا سکے ۔ 

  والسالم علی من التبع الھدا اسالم کا ادنی خادم 
  

  مترجم(سيد کفايت حسين) 
 *****  

  دخل در معقوالت
الق نے اٹھا رکھا ہے ۔ پوری کائنات ميں فطری ہدايت کا مربوط نظام رائج ہے اور ہر مخلوقات کی ہدايت کا ذمہ خود خ

شے اپنے مالک کی اطاعت ميں مصروف ہے انسان کو خود اس کے رب نے ايک حد تک مختار بنا کر اسے آزمائش 
عليہ السالم تا خاتم ميں مبتال کيا ہے اور ديگر انواع کے برعکس اس کی ہدايت کا مخصوص بندوبست فرمايا ہے آدم 

النبين صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کا ايک منظم سلسلہ جاری کيا اور وحی و الہام کے زريعہ انسانيت کو معتدل آئين حيات 
عطا کيا تاکہ اس کی ارتقاء و نشو ونما اور فالح و رفاه انسانی کے جملہ تقاضے پورے ہو جائيں ۔ فطره هللا جو دراصل 

ضوابط کے تحفے اور اس کے قوانين کے نفاذ کيلئے تکميل دين کے بعد باره ہادی منصوص  دين حقيقی ہے کے
فرمائے اور انہيں آئين انسانيت قرآن مجيد کا وارث و محافظ قرار ديا قرآن ميں ہر خشک و تر کا علم نازل فرما کر اس 

باره کامل نمونوں ميں سے گياره نے  کی تعليم کيلئے اپنے ان منصوص بندوں کو علم وحی سے نوازا ۔ ہدايت کے ان
اپنے فرائض منصبی عمده حسن کارکردگی کے ساتھ ادا کئے اور بارہويں کے قيام کی زمين کو ہموار کيا تاکہ اظہار 

دين کی عملی تعبير ظاہر ہو جائے ۔ قدرت کے يہ شاہکار نمونے دراصل ہدايت کے ايسے آبدار آئينے ہيں جو ديکھنے 
  ر آتے ہيں ليکن ہر ايک ميں دين خدا "اسالم "کی تصوير مکمل نظر آتی ہے ۔ ميں چھوٹے بڑے نظ

کائنات کے شيش محل ميں سجے ہوئے چھٹے آئينہ کی چکا چوند چمک اور دلکشی نے دنيا کو خصوصی طور پر اپنی
  جانب متوجہ کيا ہے ايک بالغ نظر عربی شاعر نے يہ مفہوم انشا کيا ہے کہ 

  سا ستاره تھا جو زمين کی تاريکياں دور کرنے کيلئے آ گيا تھا " "جعفر صادق عرش کا اي
زير مطالعہ کتاب ميں امام جعفر صادق کی علمی مرکزيت اور آپ کے عظيم کارہائے نماياں سے متعلقہ عميق تحقيقی 

نچوڑ مختلف النسل اکابرين کے وسيع مطالعہ کا ٢۵کو ہديہ ناظرين کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے يہ ريسرچ 
ہے اس کا اصلی متن فرانسيسی زبان ميں ہے جسے جناب ذبيح هللا منصوری مد ظلہ نے فارسی کا جامہ پہنايا ۔ اور هللا 

  نے ہميں توفيق فرمائی کہ اس کے ا ردو متن کو پيش خدمت کر رہے ہيں ۔ 
نت کے چراغ گل کئے جا امام جعفر صادق عليہ السالم کی والدت با سعادت اس سياسی دور ميں ہوئی جب حق و ديا

عناد و فساد اور بے چينی ‘رہے تھے اور جزيره نما عرب ميں طوائف الملوکی کا دور دوره تھا ۔ جگہ جگہ فتنہ انگيز 
و بد امنی پھيل ہوئی تھی لوگ علم حق اور صداقت کی تالش کے بجائے جاه و منصب سيم و زر اور تاج و تخت کی 
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فاد پرسی کا سکہ چل رہا تھا اور ملوکيت و اقتدار کی قربان گاه پر ديانت و امانت تالش ميں سر گرداں تھے ہر طرف م
کو قربان کيا جا رہا تھا ۔ ايسے عہد ظلمت ميں نور امامت کا چھٹا ماہتاب اپنی پوری آب و تاب سے چمکا ۔ آپ امام 

السالم کے پوتے اور سيد الشہداء سيدنا  محمد باقر عليہ السالم کے فرزند ارجمند سيد الساجدين امام زين العابدين عليہ
امام حسين عليہ السالم کے پڑپوتے ہيں ۔ آپ اسالم کے نامور عظيم ترين اور سرمايہ فخر و ناز اکابرين ميں ممتاز و 
منفرد مقام و مرتبے کے حامل ہيں آپ نے اپنی ساری زندگی انسانی فالح و اصالح کيلئے وقف کر دی آپ کی سيرت 

ر کی کامل اور بے نظير تصوير ہے آپ نے ہميشہ وہی کہا اور وہی کيا جو دين فطرت اسالم کا حقيقی اسالمی کردا
منشاو مقصد تھا اپنی پوری زندگی ميں آپ نے ايک لمحہ کيلئے بھی ان ذمہ داريوں اور تقاضوں سے غفلت نہ برتی جو

عائد ہو سکتے تھے آپ نے اپنے خطبوں  انفرادی اجتماعی خانگی اور عوامی شعبہ ہائے حيات کی طرف سے آپ پر
مقاالت ارشادات افعال اعمال کردار اور گفتار سے اسالم کی اس مقدس روح کو اجاگر کرديا جو پيغمبر اکرم صلی هللا 

عليہ و آلہ و سلم کی حيات طيبہ کا سب سے بڑا مقصد تھا اپنے اس طرز مخصوص کے سبب آپ انسانی شعور و 
  ين تعميری انقالب کا سبب بن گئے ۔ آپ نے فکر انسانی کا رخ حقيقت پسندی اور تالش ادارک ميں ايک عظيم تر

حق کی جانب موڑ ديا علمی تحقيقات کيلئے جديد راہيں پيدا کر ديں ۔ اس طرح آپ کی سيرت پاک کی قدريں جديد و قديم 
  ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہيں ۔ 

اسالمی کردار عبادت و تقوی صبرو ا ستقالل اور حسن اخالقی انسانيت کيلئے امام جعفر صادق کا تبحر علمی پاکيزه 
ہدايت کا مينار بن گئے ان نظيروں نے انسانی طرز فکر اور بشری تخيل کے لئے ايک خوشگوار ماحول پيدا کر ديا 

  اور لوگ ستاروں پر کمنديں ڈالنے ميں مشغول ہو گئے علم دوستی بڑھ گئی ۔ 
و ايسی ثقافت سے روشناس کرايا جس ميں ہر فرد معاشره کے ضمير ميں خوف خدا اس طرح پيدا آپ نے نوع انسان ک

ہو جاتا ہے کہ اسے کسی بيرونی نگرانی کی حاجت باقی نہيں رہتی اور اس کے احساس فرض ميں از خود اتنی قوت آ 
کو کچل دينے پر قادر ہو جاتا جاتی ہے جس کے بل بوتے پر وه ہوس پرستيوں اور خود غرضانہ حماقتوں کی طاقتوں 

  ہے ۔ 
امام جعفرصادق نے ہميشہ يہ سعی مشکور فرمائی کہ بغير کسی دنيوی اللچ مادی حرس سياسی دباؤ اور چاپلوسی کے 
ہر شخص قانون خدا وند ی کے احترام کا عادی ہو جائے اور اس ميں فرض شناسی حق گوئی اور صداقت پسندی کے 

و کسی بھی استحصالی طاقت سے سرد نہ ہو سکيں اسالم جس اخوت و يگانگت اور اخالقی وه جذبات پيدا ہو جائيں ج
برتری کا پيغام لے کر آيا تھا امام جعفر صادق عليہ السالم نے عمال اپنے طرز عمل اور سيرت سے اس کو بڑی 

سر بلندی صرف اس  عمدگی کے ساتھ واضح اور روشن کر ديا اور اپنے خصائل و شمائل سے ثابت کر ديا کہ حقيقی
انسان کا مقدر ہے جو متقی اور مطيع پروردگا رہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل قوم اور قبيلے سے ہو ۔ حسب و 

  نسب مال و زر جاه و منصب کثرت و قلت يا کوئی اور معيار انسانيت نہيں ہے ۔ 
سرکرنے پر قناعت فرماتے تھے جھلسا آپ دنيوی معيار کے اتنے بڑے آدمی ہو کر بھی ايک عام آدمی کی زندگی ب

دينے والی گرمی دھوپ کی شدت اور سورج کی تمازت ميں پسينے ميں شرابور معاشره کے عام فرد کا سب کی مانند 
اپنا آزوقہ حاصل کرنے کو شرف انسانی سمجھتے تھے آپ کی صحبت ميں ہر قوم نسل اور طبقہ کے لوگ جمع رہتے 

ض ياب ہوتے تھے اور اپنے روحانی رہنما کے حکيمانہ ارشادات سے سبق حاصل تھے جو اس علم کے دريا سے في
کرتے تھے آپ کا نصب العين اور مقصد حيات اسالمی کردار سازی تھا آپ مسلم معاشرے کی تعمير و تشکيل ميں شب 

واؤں کی تعداد ميںو روز مشغول رہتے تھے لہذا آپ کو کبھی اس بات کی پرواه نہ ہوئی کہ آپ کے حلقہ ارادت ميں ہمن
اضافہ ہو رہا ہے يا کمی آپ کی کوشش يہ تھی کہ مسلمان نام کا مسلمان نہ ہو بلکہ کام کا مسلم ہو يعنی ايسا مسلم جو ہر

خامی نقص اور کجی سے مبرا ہو آپ نے چاہا کہ لوگ فلسفے اور اسالمی نظريات کو صحيح سطح پر سمجھنے کی 
سچے اور پکے مسلمان جو هللا اور اس کے دين کی صحيح معرفت رکھتے ہيں اور اہليت پيدا کريں آپ کے نزديک چند

اس کے دين کی صحيح معرفت رکھتے ہيں ان ال تعداد افراد سے ہر طرح برتر و افضل ہيں جن کی زندگی اسالم کی 
  تعليم اسالمی شعائر اور اسالمی قدروں سے محروم ہو ۔ 

ان عبدالملک بن مروان کا دور حکومت تھا اس کے بعد دوسرے حاکم جب آپ کی والدت ہوئی اس وقت اموی حکمر
ہجر ميں اموی دور ختم ہو گيا پھر بنو عباس کا دور شروع ہو يہی وه انتقال و تحويل اقتدار ١٣٢آتے رہے حتی کہ 

بات کا  ملوکيت کا محدود اور مختصر سا وقفہ تھا جس ميں اس عظيم مصلح اور اسالمی کے جليل القدر فرزند کو اس
  زياده موقع مل سکا کہ آپ نے اسالمی علوم اور معارف دين کی ترويج و اشاعت کا 

اہم کام سر انجام ديا ۔ آپ نے اس فضائے خوشگوار ميں ہر دقيقہ سے فائده اٹھانے کی بھر پور کوشش فرمائی ۔ جس 
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  ميں ان کو خاطر خواه کاميابی حاصل ہوئی ۔ 
اہميت کے حامل ہيں اور زمانے کے ہر دور ميں ان پر خاصی توجہ کی آپ کے سيرت پاک کے دو رخ خصوصی 

ضرورت ہے ۔ ايک آپ کی سماجی طرز بود و باش جس ميں اسالمی زندگی کی اکمليت نظر آتی ہے اور انسانيت اپنے 
محدود  سالہ زندگی ميں يہ ۶۵آپ کی‘ معراج پر فائز دکھائی ديتی ہے اور دوسرا امام جعفر صادق کی علمی کاوشيں 

اور مختصر زمانہ جس ميں اموی حکومتوں کا چراغ شمع سحری کی طرح ٹمٹما رہا تھا اور عباسی حکومتی کا زمانہ 
شروع ہو گيا تھا ابو العباس سفاح کے بعد منصور کا عہد سلطنت گزر رہا تھا علمی خدمات بجا النے کيلئے سنہری 

  وقت ثابت ہوا تھا ۔ 
اس طرح کيا جا سکتا ہے کہ ابو عمر شيبانی کہتے ہيں کہ ميں نے امام جعفر صادق کو  آپ کی عوامی زندگی کا اندازه

ايک باغ ميں يوں ديکھا کہ آپ ہاتھ ميں بيلچہ لئے ہوئے پسينے ميں شرابور بہ نفس نفيس ايک ديوار کو درست فرما 
نہ کر سکا ميں نے عرض کيا  رہے تھے ميں اتنی شديد گرمی ميں امام کو اس حالت ميں مشقت ميں ديکھ کر برداشت

کہ سرکار يہ بيلچہ مجھے دے ديجئے اس کام کو خادم انجام دے گا ليکن امام نے ميری درخواست کو قبول نہ کرتے 
  ہوئے فرمايا کہ مجھے يہ بات اچھی لگتی ہے کہ انسان تالش معاش ميں دھوپ کی تيزی کا مزا چکھے ۔ 

صادق عليہ السالم کی عادت تھی کہ رات کے وقت وه سامان خوراک اور حسام بن سالم سے مروی ہے کہ امام جعفری 
درہموں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اپنے آپ کو ظاہر کئے بغير غرباء و حاجت مندوں ميں يہ اشياء تقسيم کيا 

صت ہو کرتے تھے ان ضرورت مندوں کو اپنے محسن عظيم کے بارے ميں علم اس وقت ہوا جب آپ اس دنيا سے رخ
گئے بے شک انسان کا صحيح رہنما صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عمل سے زندگی کی دشواريوں اور 

مسائل کا تسلی بخش حل پيش کر سکتا ہو صرف زبانی کالمی ڈينگ نہ مارتا ہو لہذا جناب امام جعفر صادق عليہ السالم 
  ہی پيغام کا عملی نمونہ ہيں ۔ محض زبانی رہنمائے انسانيت نہيں بلکہ اسالمی سيرت اور ال

امام جعفر صادق نے علوم اسالميہ کے نشرو اشاعت ميں جو حصہ ليا اور جس طرح اسالم کی ثقافت کيلئے گرانقدر 
خدمات انجام ديں اس کی مثال ملنا محال نہ سہی مگر مشکل ضرور ہے اور ان کے طاہر گھرانے کے سوا ان کی نظير

کا عہد حيات و ه دور تھا جب فتوحات اور بيرونی دنيا کے اتصال خاص کريونانی اور  تالش کرنا ممکن نہيں ہے آپ
رومی لٹريچر کی نشرو اشاعت کے باعث عربستان ميں مختلف علوم و فنون طرح طرح کے نظريات اور نئے نئے 

قافتی يلغار کا فکر رجحانات داخل ہو رہے تھے اور اندريں صورت اسالم کے خالف بيرونی محاذوں سے علمی اور ث
سلسلہ زور و شور سے جاری تھا يہ ايک ايسی سرد جنگ نہ تھا کيونکہ عقل و فکر کا مقابلہ علم و دانش ہی سے کيا 
جا سکتا ہے نسلی تعصب سے فکر و نظرياتی طوفانوں پر بند نہيں باندھے جا سکتے چنانچہ امام جعفر صادق عليہ 

  ديئے ہيں وه تاريخ اسالم ميں حروف زہيہ سے مرقوم ہيں ۔ السالم نے اس محاذ پر جو کارنامے انجام 
مسجد نبوی اور مدينہ ميں آپ کا گھر حقيقی معنوں ميں مدينتہ العلم بن گئے تھے۔ جو وقت کے عالی شان علمی 

 تحقيقاتی مرکز کی حيثيت رکھتے تھے ۔ آپ کا مدرسہ اپنے دور کی بڑی يونيورسٹی کا درجہ رکھتا تھا ۔ جس کا حلقہ
تعليم و تدريس اور تحقيق خاصا وسيع تھا ۔ اس ميں بيک وقت کم سے کم چار ہزار دانش جو مختلف عالقوں کے زير 

تعليم ہوا کرتے تھے اس عظيم الشان اسالمی ريسرچ سنٹر اور مسلم دانشگاه سے بڑے بڑے علماء جيد فقہاء اور نامور 
 سے جو کچھ سيکھا اس علم کی روشنی دنيا کے چپہ چپہ ميں مفکر فارغ التحصيل ہوئے ۔ اور ان طالب علم نے يہاں 

  پھيالئی ۔ 
امام ابو حنيفہ جيسے اکابرين نے امام جعفر ‘ امام مالک ‘ سفيان بن عينيہ ‘ سفيان ثوری ‘ يحيی بن سعيد انصاری 

ش نظر کبھی صادق عليہ السالم کے مرکز تعليم سے فيض حاصل کيا ۔ ليکن يہ بات بہر حال تاريخی شواہد کے پي
ضروری نہ رہی کہ استاد اور اس کے شاگردوں کے مسلک اور نظرياتی ميں بھی ہم آہنگی رہی ہو جس کی وجوه 

نام و نمود ‘ مخصوص مصالح ‘ ذاتی خواہشات ‘ گردو پيش کے حاالت کا دباؤ ‘ ماحول کے تاثرات ‘ نسلی ‘ سياسی 
  يں ۔ کے مقاصد اور اسی طرح کی دوسری باتيں بھی ہو سکتی ہ
  عالمہ ذہبی لکھتے ہيں کہ امام ابو حنيفہ کہا کرتے تھے کہ 

  "ميں نے امام جعفر صادق عليہ السالم سے بڑھ کر علم دين کا عالم کسی دوسرے کو نہيں پايا " 
  امام مالک کا قول ہے کہ 

  "‘ ہيں ديکھا " ميری آنکھوں نے علم و فضل اور تقوی ميں امام جعفر صادق عليہ السالم سے بہتر کسی کو ن
آپ کے مشہور شاگردوں ميں امام الکيميا جابر بن حيان کوفی بھی تھے ۔ جو عالمی شہرت کے حامل ہيں ۔ جابر بن 

حيان نے ايک ايسی مفصل کتاب لکھی تھی جس ميں امام عالی مقام کے کيمياء پر پانچ سو رسالوں کو جمع کيا تھا آپ 
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منطق‘ ہيئت ‘ طبيعات ‘ فلسفہ ‘ کی تصانيف بھی بہت زياده ہيں ۔ کيمياء کے شاگردوں کی تصانيف کے عالوه خود آپ 
  افعال اعضاء اور ما بعد الطيعات و غيره وغيره پر آپ نے بہت کچھ لکھا ہے ۔ ‘ تشريح االجسام ‘ طب ‘ 

کے  آپ نے ہر شعبہ علم پر قرآن و حديت کی رو سے ايسی روشنی ڈالی ہے کہ اہل علم حيران ره گئے ہيں ۔ آپ
  ظاہری و باطنی کماالت و فضائل کے دوست دشمن سب قائل ہيں ۔ امام شافعی تحرير کرتے ہيں کہ 

" امام جعفر صادق عليہ السالم سادات و بزرگان اہل بيت ميں سے تھے ۔ ہر طرح کے جملہ عبادات مسلسل اور اد اور 
ر ساتھ ہی آيات قرآں کی تفسير فرماتے تھے ۔وظائف اور نماياں زہد کی حامل تھے ۔ کثرت سے تالوت فرماتے تھے او

اور قرآن کے بحر بے کراں سے جواہر نکال کر پيش کرتے اور عجيب و غريب نتائج اخذ فرماتے تھے ۔ آپ کی 
اور آپ کی ہدايات پر عمل کرنا حصول جنت کا ‘ آپ کا کالم سننا اس دنيا ميں زہد ‘ زيرات آخرت کی ياد دالنے والی 

کی نورانی شکل گواہی ديتی تھی کہ آپ خاندان نبوت ميں سے ہيں اور آپ کی پاکيزگی بتاتی ہے کہ آپ  باعث تھا ۔ آپ
نسل رسول سے ہيں آپ سے امام اور علماء اعالم کی ايک جماعت نے حديثيں نقل کی ہيں اور علوم حاصل کئے ہيں ۔ 

ايوب سختيانی‘ شعبی ابو حنيفہ ‘ ابن عينيہ ‘  سفيان ثوری‘ مالک بن انسا ‘ ابن صريح ‘ جيسے يحيی بن سعيد انصاری 
  وغير ہم ۔ اور يہ لوگ اس شرف استفاده اور نسبت فصيلت پر فخر کرتے تھے " 

امام جعفر صادق کے خوان علم سے نہ صرف علم کی اشتہا رکھنے والوں کی سيری ہوئی بلکہ جب آپ نے علم االبدان
محو حيرت ہے کتاب اال ہليح اور کتاب المفضل اس پر آج تک گواه ہيں  پر درس ديا تو اس تبحر علمی سے دنيا آپ تک

  ۔ 
يہ امام جعفر صادق کے فيوض کا ہی تصدق ہے کہ پروفيسر ہٹی جيسا شخص جابر بن حيان کو ايشيا اور يورپ ميں 

  فادر آف کيمسٹری کہہ کر پکارتا ہے ۔ 
م ابو حنيفہ کے امام جعفر صادق کے شاگر ہونے پر ابن تيميہ نے خيره چشمی اور گستاخی سے کام ليتے ہوئے اما

  اعتراض کيا ہے اور اس 
کی وجہ ان دونوں بزرگوں کا ہم عصر ہونا قرار ديا ہے ۔ چنانچہ شمس العلماء موالنا شبلی نے سيرت نعمان ميں ابن 

  تيميہ کا تعاقب کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ 
يکن فضل و کمال ميں ان کو حضرت امام جعفر صادق سے کيا نسبت ؟ حديث " امام ابو حنيفہ الکھ مجتہد اور فقيہ ہوں ل

  و فقہ بلکہ تمام علوم اہل بيت کے گھر سے نکلے ہيں " 
  شاه عبدالعيز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشريہ ميں لکھتے ہيں کہ 

تے تھے کہ لو ال السنتان لھلک " امام ابو حنيفہ ہميشہ حضرت صادق کی محبت و خدمت پر افتخار کرتے تھے اور کہ
النعمان يعنی اگر يہ دو برس نہ ہوتے (جو خدمت امام جعفر صادق عليہ السالم ميں گزارے )تو نعمان ضرور ہالک ہو 

  جاتا " 
  (يہاں ہالکت سے مراد مسائل کے جواب ميں غلطياں کرنا ہے ) 

و حنيفہ کی عقيدت کا يہ عالم تھا کہ مشہور روايت امام جعفر صادق عليہ السالم اور ديگر آئمہ اہل بيت سے حضرت اب
ہے کہ جب کبھی ابو حنيفہ امام جعفر صادق عليہ السالم سے کالم کرتے تو کہتے جعلت فداک يعنی ميں آپ پر قربان 
ہوں ۔ اور اسی حقيقت سے منصور دو انيقی بھی خوب واقف تھا اور جناب ابو حنيفہ کو منصور کا رعب و دبدبہ بھی 

قيدت مندی سے باز نہ رکھ سکا چنانچہ شاه عبدالعزيز محدث دہلوی لکھتے ہيں کہ جب محمد نفس ذکيہ نے خروجاس ع
  کيا تو ان دنوں ميں منصور عباسی نے حضرت امام ابو حنيفہ سے پوچھا 

  اے نعمان ! تمہارے علم کے ماخذ کون کون لو گ ہيں ؟ 
  ابو حنيفہ نے جواب ديا کہ 

  ے اصحاب اور علی سے اور عبدهللا بن عباس کے صحابيوں اور ابن عباس سے ليا ہے " " ميں نے علم علی ک
يہ کس طرح خوبصورتی کے ساتھ امام ابو حنيفہ نے حق گوئی کا اظہار کيا ہے کہ ان کا ماخذ علم صرف بابا مدينتہ 

لمہ طور پر جناب امير عليہ السالم العلم علی المرتضی عليہ السالم ہيں ۔ کيونکہ عبدهللا بن عباس رضی هللا عنہ تو مس
  کے شاگرد تھے ۔ 

اب ذہن ميں ايک سوال کھٹکتا ہے کہ جب امام ابو حنيفہ جناب جعفر صادق کے شاگر تھے اور ان کے عقيدت مند بھی 
 تھے نيز ان کے علم کا ماخذ امير المومنين علی عليہ السالم اور ان کے شاگرد تھے تو پھر فقہ حنفی اور فقہ جعفری

  آپس ميں مختلف کيوں ہيں ؟ 
  يہ وقت کا اہم ترين مسئلہ ہے اور اتحاد بين المسلمين کيلئے اس سوال کا جواب دينا اشد ضروری ہے ۔ 
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عالمہ مناظر احسن گيالنی نے لکھا ہے کہ حجاز سے واپسی کے بعد امام ابو حنيفہ کو تدوين فقہ کا خيال پيدا ہوا غالبا 
ذکر ہے جو امام صاحب نے جناب جعفر صادق عليہ السالم کی درس گاه ميں گزارے ۔ يہ ان دو سالوں کے بعد کا 

  موالنا شبلی نعمانی تحرير کرتے ہيں کہ 
شاگرد شامل تھے ۔ ان ميں نماياں ) ۴٠اس کام کيلئے انہوں نے ايک مجلس وضع قوانين مرتب کی جس ميں ان کے (

د بن حسن شيبانی تھے ۔ ہر مسئلہ بحث و مباحثہ کے بعد طے کيا داؤد الطالئی اور محم‘ زفر ‘ لوگ قاضی ابو يوسف 
جاتا تھا ۔ قالئد و عقود و العقيان کے مصنف نے لکھا ہے کہ امام ابو حنيفہ نے جس قدر مسائل مدون کئے ان کی تعداد 

الکھ تھے ۔  سے کچھ زياده ہے شمس العلماء کردوی نے لکھا ہے کہ يہ مسائل چھ) ١٢‘٩٠‘٠٠٠باره الکھ نوے ہزار (
  يہ خاص تعداد شايد صحيح نہ ہو ۔ ليکن کچھ شبہ نہيں کہ ان کی تعداد الکھوں سے کم نہ تھی ۔ امام محمد کی جو 

کتابيں آج موجود ہيں ان سے اس کی تصديق ہو سکتی ہے اگرچہ اس ميں شک نہيں کہ امام ابو حنيفہ کی زندگی ہی ميں
ل و تواريخ کی کتابوں ميں اس کا ثبوت ملتا ہے جس کا انکار گويا تواتر کا فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے رجا

انکار ہے ليکن افسوس ہے کہ وه مجموعہ ايک مدت سے ضائع ہو گيا ہے اور دنيا کے کسی کتب خانہ ميں اس کا پتہ 
نہيں رہی ۔ ليکن قاضی ابو نہيں چلتا ۔ امام رازی مناقب شافعی ميں لکھتے ہيں کہ امام ابو حنيفہ کی کوئی تصنيف باقی 

يوسف اور امام محمد نے انہيں مسائل کو اس توضيح و تفصيل سے لکھا اور ہر مسئلہ پر استدالل اور برہان کے ايسے 
  حاشئے اضافہ کئے کہ ان کو رواج ہو گيا اور اصل ماخذ سے لوگ بے بہره ہو گئے (سيرت ا لنعمان عالمہ شبلی ) 

  اصلی مجموعہ مسائل کو جو خود امام حنيفہ نے مرتب کيا تھا کيا بنا ؟  اب غور طلب امر يہ ہے کہ اس
اس مواد کے جل جانے چوری ہو جانے کسی قدرتی آفت کی نذر ہو جانے يا تاتاريوں کے ہاتھوں تباه ہونے کا تذکره 

خوں کو زياده گہری کسی بھی تاريخ کی کتاب ميں نہيں ملتا ۔ لہزا اس علمی سرمايہ کا سراغ لگانے کيلئے ہميں تاري
  نظر سے ديکھنا پڑے گا ۔ 

تاريخ سے اس کی گواہی ملتی ہے کہ ابو جعفر منصور عباسی نے بنو حسن خصوصا محمد نفس زکيہ اور ابراہيم نفس 
رضيہ کا خاتمہ کرنے کے بعد ان کے حاميوں اور طرفداروں سے انتقام لينے کا آغاز کيا ۔ اس سلسلہ ميں منصور کی 

م ابو حنيفہ کی شخصيت بڑی بااثر اور سياسی اعتبار سے قد آور تھی ۔ ان پر ہاتھ ڈالنا بھڑوں کے چھتہ پر نظر ميں اما
ہاتھ ڈالنا تھا کيونکہ ايسے اقدام سے سر زمين عراق پر فتنہ بغادت آنا فانا پھيل سکتا تھا جو تخت عباسی کا تختہ کر 

ايسا راستہ اختيار کيا جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور الٹھی  سکتا تھا ۔ لہزا استحکام حکومت کيلئے ضروری تھا کہ
  بھی سالمت رہے منصور اس بات سے بخوبی آگاه تھا کہ ابو حنيفہ کا اس حديث رسول پر پورا يقين ہے کہ 

  " اہل بيت کو علم نہ سکھانا کيونکہ وه تم (سب ) سے زياده صاحبان علم ہيں " 

  صواعق محرقہ
ب سے پہلے دہن دوزی کا طريقہ اختيار کيا حضرت امام ابو حنيفہ کو سرکاری قاضی بنانا چاہا چنانچہ منصور نے س

مگر انہوں نے اس عہده کو قبول نہ کيا پھر انہيں مفتی بنانے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے انکار کر ديا اس کے 
نے معذوری کا اظہار کر ديا کيونکہ بعد امام صاحب کو قاضی القصاة کے اعلی منصب کی پيش کش ہوئی مگر انہوں 

وه بالغ نظر تھے اور ان کو معلوم تھا کہ يہ سب کچھ ايک خاص سياسی مقصد کيلئے کيا جا رہا ہے دراصل حکومت 
  ان کو فريب دے کر اپنے جال ميں پھنسانا چاہتی ہے 

مفيد فتوے حاصل کرنے ميں کوئی تاکہ ان کا علم حکومت کی نوک تلوار کا ہم نوا ہو ۔ اور حکام کو اپنے مفاد ميں 
  مشکل پيش نہ آئے ۔ 

جب منصور کی يہ تدبيريں الٹ ہو گئيں اور ابو حنيفہ رام نہ ہوئے تو اس کی آتش انتقام بھڑک اٹھی اس نے امام صاحب
  کو قيد کر ديا ۔ 

اپنی تحقيق کے مطابق کے ذيل ميں ٨٢شاه عبدالعزيز محدث دہلوی نے اپنی شيعہ کش کتاب تحفتہ اثناء عشری ميں کيد 
  تحرير کيا ہے کہ 

" اس منصور نے امام ابو حنيفہ کو قيد کر ديا اور قيد خانہ ميں زہر دے ديا کيونکہ ان کو اہل بيت رسول سے محبت و 
  اعتقاد بہت تھا " 

نہوں نے ہجری ميں ابو حنيفہ کی وفات کے بعد ان کے شاگرد امام زفر کو عہده قضاپيش کيا گيا مگر ا ١۵٠الغرض 
انکار کر ديا اور خود روپوش ہو گئے ان کو مجبور کرنے کی غرض سے ان کا گھر مسمار کر ديا گيا ليکن وه کسی 
دباؤ تلے نہ آئے ۔ البتہ مالی مشکالت اور ديگر وجوده کی بنا پر امام ابو حنيفہ کے ايک اور شاگرد قاضی ابو يوسف 
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  کے عہد ميں قاضی القضاة بننا قبول کر ليا ۔  نے مہدی عباسی کے زمانے ميں قاضی اور ہارون
  مشہور مورخ ابو النصر مصری کا بيان ہے کہ 

" عمر ابن عبدالعزيز نے تمام بالد و امصاری ميں نبيذ (قسم شراب )کے حرام ہونے کا حکم بھيج ديا تھا چنانچہ عہد 
تمام نشہ آور نبيذيں حرام قرار دی گئيں ليکن فقہ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی ميں ‘ فقہ مالکی ‘ بنی عباس ميں فقہ جعفری 

حنيف ميں " خمر " کے لفظ کو لغوی معنی ميں ليتے ہوئے اس کا اطالق صرف انگور کے پکے ہوئے شيره پر کيا گيا 
اور شراب کی بعض قسموں مثال کھجور جو اور کشمش کی نبيذ کو جائز قرار ديا گيا بشرطيہ اسے بہت ہلکی آگ پر 

ر تک پکايا گيا ہو ہارون بھی نبيذ کثرت سے پيا کرتا تھا فقہ حنيف کی اس نرم روی سے لوگوں ميں جرات تھوڑی دي
  پيدا ہو گئی اور وه ايسی شراب بھی پينے لگے جس سے نشہ ہو جاتا تھا " 

  (اردو ترجمہ الہارون ) 
قاضی القضاة تھے اور انہوں نے امام ظاہر ہے فقہ حنفی ميں يہ لچک عہد ہارون ميں پيدا کی گئی جب امام ابو يوسف 

محمد بن حسن ايشبانی کی مدد سے حنفی فقہ کی از سر نو تدوين کی کيونکہ وه مجموعہ فقہ جو امام ابو حنيفہ نے مدون
کيا تھا نا پيد ہو چکا تھا حاالنکہ وه باب وار مرتب ہوا تھا ليکن اس ميں بادشاہوں کے عيش و لذت کی کوئی راه ہموار 

ی کيونکہ ابو حنيفہ جيسے دور انديش بزرگ معاشرے کو ايسی رعايتوں کا خوگر بنانے کے برے نتائج پر نظر نہ تھ
  رکھتے تھے اور وه اس قومی نقصان سے بے نياز نہيں ہو سکتے تھے ۔ 

مين امام محمد شيبانی کا حکومت سے مسلسل تعلق رہا عہد ہارون ميں جب محمد رقہ ميں قاضی تھے تو ويلم کی سر ز
سے محمد نفس زکيہ کے بھائی يحيی بن عبدهللا نے خروج کيا ۔ ہارون نے ان کی سر کوبی کيلئے فضل بن يحيی 

برمکی کو پچاس ہزار فوج دے کر روانہ کيا ۔ فضل کی حکمت عملی سے يحيی ہارون سے ملنے پر آماده ہو گئے 
اه ہارون کے پاس آ گئے کچھ دن ہارون نے ان کو بشرطيکہ وه ايک امان نامہ لکھ کر بھجوا ديا ۔ يہيی فضل کے ہمر

  بڑی عزت کے ساتھ رکھا اور اس امان نامہ کے باطل ہونے پر امام محمد قاضی رقہ سے فتوی مانگا ۔ 
انہوں نے فتوی دينے سے معذوری ظاہر کی ۔ ہارون نے طيش ميں آ کر ان کے سر پر دوات کھينچ ماری جس سے ان 

وجہ سے اپنے عہده قضا سے بر طرف کر ديا گيا اور اسی محفل ميں قاضی القضا ة ابو  کا سر پھٹ گيا ۔ ان کو اس
  البختری وہب ابن وہب سے امان نامہ کے بے اثر ہونے اور يحيی کے قتل کے جواز کا فتوی لے ليا ۔ 
سخت مصائب  کتاب "امام ابو حنيفہ کی سياسی زندگی " ميں منقول واقعات سے ثابت ہے کہ امام ابو حنيفہ نے جو

برداشت کرنے کے باوجود حکومت سے کوئی عہده قبول کرنا پسند نہيں کيا اس کا اصلی سبب يہ تھا کہ حکمران فقہ 
حنفی کو اپنی خواہش کے مطابق مرتب کرانا چاہتا تھا ۔ اور اس ميں کسی ايسی چيز کا دخل گوارا کرنے کو تيار نہ تھا 

زائی ہو يا ان کے فضائل و مناقب پر روشنی پڑے ہم اس بات کی تائيد ميں جس سے طالين يعنی بنی فاطمہ کی ہمت اف
  دو واقعے بطور مثال نقل کرتے ہيں ۔ 

ہارون رشيد کے متعلق طاش کبری زاده نے مفتاح السعادة ميں يہ روايت نقل کی ہے کہ امام مالک کو بغداد النے سے 
انہ ميں مکہ کی علمی امامت و رياست جس کے ہاتھ ميں تھیمايوس ہونے کے بعد وه واپسی ميں مکہ پہنچا اور اس زم

يعنی سفيان بن عينيہ ان سے مال ملنے کے بعد حکم ديا کہ جو کتابيں انہوں نے لکھی ہيں وه ميرے ساتھ کر ديں ۔ ليکن 
  سفيان کا علم ہارون اور اس کی حکومت کے کام کا نہ تھا " (امام ابو حنيفہ کی سياسی زندگی ) 

بی العوام نے پوری سند کے ساتھ سماعہ سے روايت کی ہے کہ يحيی طالبی کے واقعہ کے بعد خليفہ ہارون " ابن ا
  رشيد نے حکم 

ديا کہ امام محمد کی پوری کتابوں کی چھان بين کی جائے اسے يہ خوف تھا کہ کہيں امام صاحب کی کتابوں ميں ايسا 
لت پر مشتمل ہو يا ان کو بغاوت پر اماده کر دے (اردو ترجمہ آثار مواد تو نہيں جو طالبين (يعنی اوالد علی) کی فضي
  امام محمد و امام ابو يوسف موالنا زاہد کوثری ) 

اس طرح امام ابو يوسف اور امام محمد کے منصب پر فائز ہونے کے زمانے ميں وه مجموعہ فقہ جو امام ابو حنيفہ کے
کتابوں کا نام فقہ ابو حنيفہ پڑ گيا جو امام محمد نے مدون کيں اور جن کی زمانے ميں مرتب ہوا تھا مفقود ہو گيا اور ان 

  چھان بين ہارون نے کروائی ۔ ان سب کتابوں کے نام فہرست ابن نديم ميں درج ہيں ۔ 
 عالمہ شبلی نعمانی نے اسی لئے امام محمد کے تذکرے ميں لکھا ہے "آج فقہ حنفی کا دار و مدار ان ہی کتب پر ہے " 

  وم سيد حشمت حسين جعفری ايڈووکيٹ اپنے ايک مقالہ ميں کہتے ہيں کہ مرح
" ميں يقين کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر فقہ حنفيہ تلف نہ ہو جاتا جو امام ابو حنيفہ کے زمانے ميں ان کی زير 

  يں ہے ۔ نگرانی باب وار مرتب ہو چکا تھا تو دنيا ديکھتی کہ فقہ حنفی اور فقہ جعفری ميں کوئی فرق نہ
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چونکہ عباسيوں نے محض اہل بيت کے نام سے پراپيگنڈا کرکے حکومت حاصل کی تھی اس لئے وہی ان کے خيال 
ميں ان کے سب سے بڑے دشمن تھے امام ابو حنيفہ کے چونکہ خاندان اہل بيت سے موروثی عقيدت مندانہ تعلقات تھے

ے تھے يہ چيزيں ہارون کو گوارانہ تھيں ۔ اس لئے ان کا تياراس لئے انہوں نے اپنی فقہ ميں بہت کچھ مسائل ان سے لئ
کرده مواد تلف کرا ديا گيا اور ان کے شاگردوں سے حسب منشاء فقہ مرتب کراکہ اس کا نام فقہ حنفی رکھ ديا گيا جس 

  "  ميں اہل بيت سے شاذ و نادر ہی کوئی مسئلہ ليا گيا اور اسی کو حکومت کی سر پرستی ميں رواج ديا گيا
ايک مسلمان ہونے کی حيثيت سے ہمارا صرف يہی فريضہ نہيں ہے کہ ہم خود احکام اسالمی کی پابندی کريں بلکہ هللا 

کی اس امانت کو نئی نسل اور غير مسلم اقوام تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے ۔ عصری تقاضوں کے پيش نظر 
ست سے کام لے کر اپنے اس فرض کو انجام دينا چاہيے اور حاالت کی مناسبت سے ہميں پوری ديانت اور فہم و فرا

  اس اہم ترين فريضہ کی ادائيگی اس وقت تک آسان نہيں جب تک ہم خود اپنا شعور پختہ نہ کر ليں ۔ 
ويسے تو انسانی معاشرے اکثر خلفشار کاشکار ہوتے رہے ہيں مگر آج کا نام نہاد مہذب اور ترقی يافتہ دور بڑا کربناک

اور علوم جديده جو دنيا کی خوشحالی کا ويسلہ سمجھے جاتے ہيں انسان کی نظرياتی ‘ عروج فنون ‘ نسی ترقی ہے سائ
آويزشوں کی بدولت ساری دنيا کو جہنم بنا دينے کيلئے کام ميں الئے جا رہے ہيں اور اس عظيم خطرے سے بچاؤ کی 

  صرف ايک صورت نظر آتی ہے وه ہے " پر امن بقائے باہمی " 
ی وه نظريہ ہے جو متعصب لوگوں کو اسالم سکھاتا ہے کہ ال اکراء فی الدين دين ميں کوئی زبردستی نہيں لکم دينکم يہ

ولی دين تمہارا دين تمہيں مبارک ہمارا دين ہميں يہ دين اسالم ہی ہے جو ہر مسلم کو حکم ديتا ہے کہ دشمن کے ساتھ 
ے پر زور مطالبہ کرتا ہے کہ وه روا داری اور اخوت اسالمی کے بھی عدل و انصاف سے کام لو اسالم ہر کلمہ گو س

سبق کو نہ بھولے ۔خود بھی آزادی سے زندگی بسر کرے اور اپنے دوسرے بھائيوں کو بھی ان کے جائز حقوق زندگی 
سے محروم نہ کرے ۔ ہمارے پيغمبر تعليم کتاب و حکمت کيلئے مبعوث ہوئے اور حضور نے عام عبادات سے پہلے 

ميں اخالقی حسنہ کی تعليم دی اگر ہم بردباری سے کام ليں اور ايک دوسرے کے احساسات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہ
عمل و عبادات اور اچھے اخالق کے ميدانوں ‘محض جذبات کی رو ميں بہہ کر برافروختہ نہ ہوں اور علم و حکمت 

  ميں ايک دوسرے پر سبقت لينے کی 
لمين کا وه مقصد حاصل ہو سکتا ہے جس کا ہم نعره تو اونچا بلند کرتے ہيں مگر ہمارا کوشش کريں تو اتحاد بين المس

  عمل اس کے خالف بلکہ سطح انسانيت سے بھی نيچا ہوتا ہے ۔ 
جيسا کہ اختالفی مسائل پر گفتگو بہت نازک ہوتی ہے اور امام جعفر صادق عليہ السالم اور ديگر مکاتب فقہ اسالمی 

فرسائی کرنا اور اس بيان ميں منفی انداز سے پرہيز کرکے مثبت طريقہ اختيار کرنا کوئی آسان کے موضوع پر خامہ 
کام نہيں ہے ۔ جعفريوں نے ايسی صورت ميں جس طرح زندگی گزاری وه درد ناک داستان تاريخ ميں موجود ہے ۔ 

  عالمہ اقبال کے بقول اس سازش کا سبب " ملوکيت اور مالئيت کا گٹھ جوڑ" ہے ۔ 
ہم اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہيں کہ ہم جعفری کيوں کہلواتے ہيں حاالنکہ متفقہ و مسلمہ عقيده يہ ہے کہ 

  ہماری فقہ فقہ محمدی ہے راقم کے دوست سيد ضياء الحسن موسوی نے يوں ديا ہے 
يل سنت نبوی جن پر اسالم" بات يہ ہے کہ مکتب جعفری کا مسلک يہ ہے کہ وه بنظر احتياط تفسير قران مجيد اور تفص

کی بنياد ہے وه اس کيلئے فقط ائمہ اثناء عشر عليہم السالم کا ويسلہ اختيار کرتے ہيں ۔ جن کو وه معصوم سمجھتے ہيں 
اکثر مسلمانوں کا عقيده ہے کہ آنحضرت نے فرمايا ہے کہ ميرے اصحاب ستاروں کی طرح ہيں ان ميں سے تم جس 

گے تو اگر انہوں نے ان صحابہ ميں سے ايک ايسے سابق االسالم کا وسيلہ اختيار کيا کی پيروی کرو گے ہدايت پاؤ 
جو اہل بيت رسول ميں بھی شامل ہے جو باب مدينہ علم رسول بھی ہے ۔ جس کو انحضرت نے اپنے بعد ہر مومن کا 

يعت ميں مقدم قرار ولی قرار ديا اور اس عالوه جس طرح حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے بھی قضا اور احکام شر
ديا اور جس کی حيثيت عہد حضرت عمرميں سپريم کورٹ کے چيف جسٹس کی سی تھی اور جس کے فيصلوں کی 

وجہ سے حضرت عمر اپنے فيصلے بدل ديتے تھے تو اس ميں اعتراض کی کيا بات ہے پھر ان کی اس اوالد سے جو 
حترام ہے قران اور سنت کا علم حاصل کيا تو اس بلندی علم و کردار کے باعث سب مسلمانوں کے نزديک قابل ا

اختصاص کو احتياط کے سوا کيا کہا جا سکتا ہے آخر حنفی مسلمان امام ابو حنيفہ کے اتباع سے مخصوص ہيں ۔ اور 
  امام ‘ امام مالک 

لک جعفری کے شافعی اور امام حنبل کا اتباع نہيں کرتے تو کيا وه باقی ائمہ فقہ کی توہين کرتے ہيں ؟ پيروان مس
نزديک عقل و نقل سے ثابت ہے کہ آخری نبی پر نبوت ختم ہو گئی اس کے بعد حفاظت و تعليم شرع و دين کيلئے 

خلفائے رسول کا سلسلہ شروع ہوا يہ خلفاء امام يا اولواال مر خدا اور رسول کے منتخب کرده ہيں وه ذريت رسول سے 
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مام حسن عليہ السالم کے بعد ان کی اوالد کے بجائے ان کے چھوٹے ضرور ہيں اگر ان کی امامت موروثی ہوتی تو ا
بھائی امام نہ ہوتے حضرت علی عليہ السالم کے بعد پانچويں امام تک تو بنی اميہ نے آزادنہ نشر علوم کا موقعہ نہ ديا 

  ہ جاری رہا ۔ اور ان سے وابستگان کو ہر طرح تباه و برباد کرنے کی کوشش کی گئی مگر نشر دين الہی کا سلسل
امام جعفر صادق عليہ السالم کو تاريخ ميں وه دور مال جب بنی اميہ کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور نبی عباس نے 

الرضا من آل محمد کے نام سے جو عوامی تحريک شروع کی تھی اور جس کے موئيدين ميں امام ابو حنيفہ بھی تھے 
پنی سلطنت قائم کر لی ۔ جس کا ابتدائی زمانہ بنی اميہ اور اس کے موئيدين اس کی قيادت ہاتھوں ميں لے لی اور خود ا

سے انتقام ميں گزارا تانکہ پہلے خليفہ بنی عباس کا نام تاريخ نے سفاح يعنی بکثرت خونريزی کرنے واال لکھا اور پھر 
کھيل کا آغاز کيا ۔ يہ وه  دوسرا خليفہ منصور ہوا جس نے اقدار کو مستحکم کرتے ہی مسلمانوں ميں فرقہ سازی کے

درميانی وقفہ جس ميں کچھ حريت اور آزادی کی سانس لينے کا موقع مال اور امام جعفر صادق عليہ السالم نے فقہ 
محمد ی کے ترجمان کی حيثيت سے اس کو منظم اور آزادانہ طريقہ سے پيش کيا اور ساتھ ہی ساتھ فلسفہ يونان و روم 

ے جو ال دينی نظريات مسلمانوں کے ذہنوں کو منتشر کر رہے تھے اس کا علم و عقل کی و ايران و ہند کے اثرات س
  سطح پر مقابلہ کيا اور علم کالم کی منظم تشکيل فرمائی ۔ چونکہ اس کے بعد 

فقہی مکاتب قائم ہوئے اس لئے امام جعفر صادق عليہ السالم کے مسلک کا اتباع  ۵۵رفتہ رفتہ مسلمانوں ميں تقريبا 
  ے والے جعفری کہالئے اور آپ کی بال آميزش فقہ کا نام فقہ جعفری مشہور ہوا ۔ کرن

علی ہذا القياس ہم دخل در معقوالت کی جسارت سے ہاتھ کھينچتے ہوئے اپنی معروضات کا اختتام مولف کتاب " جعفر 
  ابن محمد " جناب عبدالعزيز سيد االہل کے ان الفاظ پر کرکے التماس دعا کرتے ہيں ۔ 

" جعفر بن محمد (عليما السالم) مسلمانوں کے وه قابل فخر امام ہيں جو اب بھی زنده ہيں اور ہر آنے والے دور ميں ان 
کی ايک نئی آواز گونجتی ہے جس سے اہل زہد و تقوی پرہيز گاری کا اور اہل علم و فضل علم و کمال کا درس ليتے 

  تی ہے مجاہد کو جو ش دالتی ہے ۔ ہيں آپ کی آواز پريشان حال کو سکون کی راه دکھال
تاريکيوں ميں نورانيت پھيالتی ہے عدالت کے قصر کی بنياديں قائم کرتی ہے اور مسلمانوں کو يہ پيام ديتی ہے کہ اب 

  بھی ايک نقطہ پر جمع ہو جاؤ ۔ ديکھوں خدا بھی ايک ہے اور نبی بھی ايک ہے ۔ 
  وما علينا اال البالغ 

  
  عبدالکريم مشتاق 

*** **  

  امام جعفرصادق عليہ السالم کی شخصيت کا مختصر جائزه
  اسم گرامی جعفر (عليہ السالم ) 

والد ماجد اور اجداد محمد الباقر (عليہ السالم ) بن علی زين العابدين (عليہ السالم ) بن امام حسين سيد الشہداء (عليہ 
  النبين ابی طالب عليہ السالم  السالم )بن امير المومنين علی (عليہ السالم ) بن محسن خاتم

  مشہور القاب صادق ۔ صابر ۔ فاضل ۔ طاہر ۔ مصدق 
  اصول کافی ميں آپ کا ذکر ابو عبدهللا ہی سے فرمايا گيا ہے۔ ٠ابو عبدهللا ‘ کنيت ابو اسماعيل 

  مادر گرامی محترمہ معظمہ ام فروه بنت جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر 
  

  تاريخ والدت 
ول پر اتفاق کيا گيا ہے مگر سال والدت ميں مورخين کا اختالف ہے ۔ امام بخاری اور عالمہ حسن االمين ربيع اال١٧

ء ہے تہذيب االسماء ميں عالمہ نوری نے اور وفيات االعيان ۶٩٩مئی  ٢۴ہجری بمطابق ٨٠کے نزديک سن پيدائش 
لخشاب کے نزديک بھی يہی زياده صحيح ہے ۔ ليکن ميں ابن خلکان نے اسی تاريخ کو اختيار کيا ہے ۔ نيز العجالی اور ا

ء ٧٠٣اپريل ٢۶ء بمطابق ٨٣ربيع االول  ١٧ثقتہ االسالم جناب يعقوب کلينی اور شيخ مفيد عليما الرحمہ کے مطابق 
  زياده صحيح ہے ۔ 

  
  تاريخ شہادت 

رجب  ١۵ہے بعض نے ء ميں کوئی خاص اختالف نہيں ہے مگر يوم وفات پر اتفاق نہيں ہو سکا ٧۶۵ھ مطابق ١۴٨
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  شوال کو تاريخ شہادت قرار ديا ہے ۔  ١۵اور اکثر نے 
  سبب شہادت عباسی بادشاه منصور دوانيقی نے عداوت کے باعث انگوروں ميں زہر دے کر شہيد کيا ۔ 

العابدين  مدفن جنت البقيع مدينہ منوره ميں اپنے والد ماجد حضرت امام باقر عليہ السالم اپنے دادا سيد سجاد امام زين
امام حسن مجتبی عليہ السالم اور اپنی جده طاہره سيده خاتون جنت فاطمہ زہراء سالم هللا عليہا کے مزارات‘ عليہ السالم 

کے قريب دفن ہوئے مگر عہد سعوديہ ميں يہ تمام روضہ ہائے آل رسول منہدم کر ديئے گئے اور آج يہ قبور حسرت و 
  ا منہ ديکھ رہی ہيں ۔ ياس کی تصاوير بنی امت کی غيرت ک

دددھيال و ننھيال يقينا امام جعفر صادق عليہ السالم کے دودھيال بے مثل و بے نظير تھے ۔ خانواده رسالت و امامت کا 
ثانی کون ہو سکتا ہے مگر ننھيال بھی کم نہ تھے مادر گرامی جناب اما فروه علمی معدن کا درناياب تھيں ۔ آپ کے نانا 

يم فقيہ تھے اور اس فرزند اسالم جناب محمد بن ابی بکر کے نور چشم تھے جن کو باب مدينتہ العلم قاسم اسالم کے عظ
علی المرتضی کی آغوش تربيت نصيب ہوئی تھی اور علی ان کو اپنا بيٹا کہتے تھے آپ کے ماموں جناب عبدالرحمن 

ی ممتاز مقام کے حامل تھے ۔ حضرت امام جعفر بن قاسم کا علمی مرتبہ بھی بہت بلند تھا اور فقہائے مدينہ ميں انتہائ
صادق عليہ السالم خانواده رسالت اور سلسلہ ائمہ اہل بيت رسول ( کے چھٹے امام ہيں ۔ اور وه سلسلہ امامت حقہ ہے 
جس کی خليل خدا جناب ابراہيم عليہ السالم نے اپنی اوالد کيلئے تمنا و آرزو کی تھی اور پروردگار نے ال ينا عہدی 

 لظالمين کی شرط کے ساتھ يہ خواہش پوری کرکے امامت منصوص من هللا اور عصمت کی طرف بليغ اشاره کيا تھا ۔ ا

  عہد امامت
فرزند رسول امام جعفر صادق عليہ السالم وه شخصيت ہيں جن کو امامت حقہ کے دونوں دشمن خاندانوں سے واسطہ 

۔ آپ نے اموی شوکت و جبروت اور عباسی شہنشاہيت کا قہرو قبلہ  پڑا ۔ يعنی بنی اميہ اور بنی عباس سے سابقہ ہوا
دونوں کو ديکھا ۔ اموی خون آشاميوں کو بھی مالحظہ فرمايا اور عباسی سفاکيوں کا بھی نظاہره کيا آپ نے اموی عہد 

ھوکروں کا کی آخری ہچکياں سنيں اور ان کے اقتدار کو دم توڑتے ہوئے ديکھا کہ استبدادی تخت و تاج کسی طرح ٹ
ء سے قائم اموی سلطنت کا چراغ آخر کار گل ہوا اور ظالم حکومت اپنے انجام کو پہنچ گئی جابر ۴٠کھلونا بن گئے 

حکمران اپنے ظلم و جور اور جبرو استبداد ختم کرکے خود تو زمينی کيڑے مکوڑوں کی خوراک بن گئے مگر اپنی 
  ے ۔ چيره دستيوں کے بدلے اپنی نسلوں کو گروی رکھ گئ

اسالمی آئين کی پامالی ‘ امام حسين مظلوم کا بے خطا قتل ‘مدينتہ الرسول کی تباہی و بے حرمتی ‘ کعبة هللا کی تاراجی 
اور شرعی قوانين کی توہين وغيره ايسی شنيع باتيں تھيں جو ملت مسلمہ کے ضمير کو لخطہ لخطہ جھنجھوڑ رہی تھيں 

يدار ہوئی ۔ مسلمانوں پر اثر ہوا اور بھر پور ہوا کہ مرده بولے تو کفن پھاڑے۔ جلدی يا دير سے بہر حال امت کی غير ب
۔ اب امويوں کيلئے کوئی جائے پناه نہ تھی ۔ سر چھپانے کا ٹھکانا ملنا تو بڑی بات ہے لوگوں نے پرانے مردے 

  اکھاڑنے شروع کئے اور قبروں تک کو کھدوا ديا گيا ۔ 
سے بھر پور فائده اٹھايا اور آل رسول کے نام اور ثارات الحسين کے نعره پر  بنی عباس جنہوں نے موقع کی نزاکت

انقالب کو ہوا دی اپنے کرتوت ميں بنی اميہ سے بھی بازی لے گئے اور اموی و عباسی دونوں کے انداز حکمرانی ميں
تا رہا اسی طرح بنو عباس کوئی فرق باقی نہ رہا ۔ جس طرح بنی اميہ کے زمانے ميں اہل بيت رسول پر ظلم وتشدد ہو

کے عہد کی سفاکياں جاری رہيں ۔ ائمہ اہل بيت پہلے بھی نشانہ ستم بنے رہے اور اب تو جورو جفا ميں اور اضافہ ہو 
  گيا دونوں ادوار ميں قانون کی باال دستی نام کی کوئی چيز نہ تھی ۔ 

دين اور قاضيان شرع متين اپنی عزت و  حاکم کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات گويا حرف آخر ہوتے تھے ۔ مفتيان
ناموس اور جانوں کا تحفظ اس بات ميں محسوس کرتے تھے کہ سلطان وقت کے اشاره ابرو کو سمجھيں اور اس پر بال

حيل و حجت عمل کريں ۔ جابر بادشاه کے احساسات اور جذبات کے موافق فتوے جاری کريں ۔ ورنہ کوڑے کھانے 
احب دستار عالم فاضل کے سرکو پھوڑ دينا اور معزز شہری کو بال قصور قيد و بند کی کيلئے تيار رہيں ۔ کسی ص

  صعبت ميں مبتال کر دينا تو معمولی واقعات تھے ۔ 
کيا ايسے فتنہ انگيز دور ميں رسول صادق صلی هللا عليہ و آلہ و سلم کی مسند شريفہ پر بيٹھ کر اسالم کی صحيح ترويج

کا صادر کرنا آسان کام تھا ؟يہی وجہ تھی کہ ائمہ اہل بيت کو کام کرنے کا موقع ہاتھ نہ لگاور دين کے محکم فيصلوں 
سکا کيونکہ ان کی تو خصوصی طور سے کڑی نگرانی کی جاتی تھی البتہ صرف امام جعفر صادق عليہ السالم کو 

کے جانے کی پڑ گئی اور  غنيمت کے طور پر تھوڑا سا وقت مل گيا وه بھی اس لئے کہ امويوں کو اپنے اقتدار
 عباسيوں کو اپنی کرسی بچانے کی ۔ جب دونوں کو اپنی پڑی تو امام برحق کو موقع مل گيا کہ رسول اکرم کے مشن " 
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  کتاب و حکمت کی تعليم کو فروغ اور وسعت ديں ۔ 
ربال سے امير المومنين يون تو ہر امام نے اپنے وقت ميں اپنے فرائض امامت کما حقہ انجام ديئے ۔ بالخصوص واقعہ ک

امام علی عليہ السالم اور جوانان جنت کے دونوں سردار حضرات حسنين شريفين عليما السالم کے کار ہائے نماياں اور 
مسند علم و فقہ پر متمکن رشد و ہدايت کے فيوض سے کون واقف نہيں ہے ان کا تو ذکر ہی بلند ہے ان سے وابستہ ہو 

علمی مراتب ميں اپنی مثال نہيں رکھتی ہيں ۔ کربال کے مصائب اور خونچگاں حادثات کو جانے والے غالم و کنيزيں 
برداشت کرنے کے بعد امام زين العابدين عليہ السالم کا دين اسالم کی خدمت پر کمر بستہ ہو جانا بھی انوکھی نظير ہے 

  يک ممتاز نمونہ ہے ۔ صحفيہ سجاديہ جسے زبور آل محمد کہا گيا ہے حضرت سجاد کے علمی آثار کا ا
امام محمد باقر عليہ السالم وه کوه علم ہيں جس کی بلنديوں تک انسانی نگاہيں پہنچنے سے قاصر ہيں ۔ وه ايسی ذی و 

قار شخصيت ہيں جن کے در پر بڑے بڑے عالم اور نابغہ روزگار جبہ رسائی کئے بغير اپنے آپ کو نا مکمل اور 
" باقر " اسی لئے ہے آپ بات سے بات پيدا کرتے اور علم کو شگافتہ کرکے اس  ادھورا تصور کرتے تھے آپ کا لقب

کی کنہ اور حقيقت سے دنيا کو روشناس کراتے اور ايسے مسائل بيان فرماتے جو وارث قران الحکيم ہی بيان کر سکتا 
  ہے آپ کا شريعت کده علم کا مرکز اور حکمت کا عظيم منبع اور سر چشمہ تھا ۔ 

عرصہ تک دنيا فيض حاصل کرتی رہی اور امام جعفر صادق نے بھی اپنے والد معظم کے مکتب ميں  جس سے ايک
  حاضر ی دی جن کو دوسرے اماموں کے مقابلے ميں نشر علوم کا زياده موافق وقت مل گيا ۔ 

  جسٹس امير علی اپنی تاريخ عرب ميں لکھتے ہيں کہ 
علم کا انتشار (پھيالؤ) اس حد تک ہوا کہ انسانی فکر کا جمود ختم ہو " اس ميں کوئی اختالف نہيں ہے کہ اس دور ميں 

گيا اور فلسفی مسائل ہر محفل ميں زير بحث آنے لگے ۔ ليکن يہ واضح کر دينا ضرور ی ہے کہ اس پوری علمی 
يں ہر علم نظر عميق اور جنہ‘ تحريک کے قائد اکبر علی ابن ابی طالب کے فرزند امام صادق تھے ۔ جن کی فکر وسيع 

ميں کامل دستگاه حاصل تھی حقيقت تو يہ ہے کہ آپ اسالم کے تمام مکاتب فکر کے موسس اور بانی کی حيثيت رکھتے
ہيں آپ کی مجلس بحث و درس ميں صرف وہی حضرات نہ آتے تھے جو بعد ميں امام مذہب بن گئے بلکہ تمام اطراف 

  تھے "  سے بڑے بڑے فالسفر استفاده کرنے کيلئے حاضر ہوتے
  رفيقہ حيات امام جعفر صادق کی صرف ايک زوجہ تھيں جن کا اسم گرامی " فاطمہ " تھا ۔ 

ايک روايت ہے کہ آپ (فاطمہ ) حضرت حسين بن علی ابن امام حسين عليہ السالم کی صاحبزادی تھيں اور شيخ مفيد 
  االثرم بن حسن تھيں ۔  عليہ الرحمہ کے نزديک يہی صحيح ہے ۔ بعض کا خيال ہے کہ فاطمہ بنت حسين

اوالد آپ کے سب سے بڑے فرزند حضرت اسماعيل تھے ۔ جن کا آپ کی زندگی ميں ہی انتقال ہو گيا تھا دوسرے 
کی والده حميده خاتون تھيں ٣،۴،۵عبدهللا اور بيٹی ام فروه تيسرے فرزند امام موسی کاظم چوتھے اسحاق پانچويں محمد 

  عباس علی اسماء فاطمہ مختلف البطن تھيں گويا سات بيٹيا ور تين بيٹياں ۔  جو بربريہ تھيں ) ان کے عالوه
مشہور اصحاب اور شاگر د چار ہزار سے زياده عظيم ترين افراد اور ہستياں آپ کے حلقہ علم و ارادت سے منسلک 

ہے جو علم و  تھيں ان کی فہرست باقاعده موجود ہے اس وقت چند مشہور شخصيتوں کا تزکره اور اسماء درج زيل
  فضل ميں ممتاز تھے ۔ 

  ابن تغلب اسحاق ابن عمار ابو القاسم بريد بن معاويہ عجلی ثابت بن دينار ابو حمزه ثمالی 
  ; سفيان بن عينيہ فضل بن عياض شعبہ بن حجاج حاتم بن اسماعيل 9مالک ابن انس سفيان ثوری 

  محمد حماد بن زياد  ; ا براہيم بن محمد ابو المنذر زہير بن9; 9حفص بن غياث 
  زراره بن اعين شيبانی ابو محمد صفوان بن مہران ہشام بن الحکم معلی بن خنيس مفضل بن عمرو 

  بکر الشيبقی جابر بن حيان امام اعظم ابو حنيفہ وغير ہم 
‘ عبدالملک  يزيد بن‘عمر ابن عبدالعزيز ‘ سليمان ابن عبدالملک ‘ وليد بن عبدالملک ‘ بادشاہان وقت اموی عبدالملک 

‘ عباسی ابوالعباس السفاح ‘ مروان بن محمد ‘ ابراہيم بن وليد ‘ يزيد ناقص ‘وليد بن عبدالملک ثانی ‘ ہشام بن عبدالملک 
  ابو جعفر منصور 

  اشجع السلمی البعدی ‘ ابوہريره االبار‘الکميت ‘شعراء السيد الحميری 
  مفضل بن عمرو ‘ دربان محمد بن سنان 

  يفاتتصانيف و تال
‘ الشريعت مفتاح الحقيقت ‘ کتاب مصباح ‘ کتاب ‘ توحيد مفضل ‘ رسالہ مروی عن االعمش ‘ رسالہ عبدهللا ابن النجاشی 
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‘ وصيت العبد هللا ابن جندب ‘ رسالہ بيان غنائم وجوب الخمس ‘رسالہ الی اصحاب الرائے والقياس ‘ رسالہ الی اصحاب 
‘ کفر و فسق ‘ اسالم ‘ ايمان ‘ توحيد ‘ کالم دربيان محبت اہل بيت ‘ ثر الدررر ن‘ وصيت البی جعفر بن النعمان االحول 

مختلف ‘ کالم در خلق و ترکيب انسان ‘ رسالہ فی احتجاج علی الصوفيہ ‘ وجوه معاليش العباد و وجوه اخراج االموال 
سخہ (جس کو عبدهللا ابن ابی ن)‘نسخہ (اس کاذکر نجاشی نے اپنی کتاب الرجال ميں کيا ہے ‘ اقوال حکمت و آداب 

اوليس بن مالک بن ابی عامر االصبحی نے بيان کيا ہے ) نسخہ (جو سفيان بن عينيہ سے مروی ہے ) نسخہ (جو ابراہيم 
بن رجاء الشيبانی سے مروی ہے ) کتاب (جو جعفر بن بشير البجلی کے پاس تھی ) کتاب رسائل جو آپ کے شاگرد 

  تقسم الروياء ‘ ی ہے جابر بن حيان الکوفی سے مرو
  (مزيد تفصيل کيلئے اعيان الشيعہ کا مطالعہ کيا جائے ) 

  
  اسالم محوہونے لگا جب دروغ سے 

  جب گھر کو آگ لگ گئی گھرکے چراغ سے 
  

  کب يہ گواره کرتا محمد کا ورثہ دار 
  اٹھا کہ تھا وه ديں کی حفاظت کا ذمہ دار 

  
  کرنے لگا جہاد قلم سے زبان سے 

  سفے کے پرخچے اڑا ديئے بد اصل فل
  

  جس طرح کربال ميں بچا دين مصطفی 
  آل نبی کی سعی سے اسالم پھر بچا 

  
  جب وار علم جعفر صادق کا چال گيا 

  مردود ناصبی کا جنازه نکل گيا 
  

  (عزم جونپوری) 

  امام جعفر صادق کی والدت با سعادت
ن کے گھر ميں امام محمد باقر کے صلب مقدس سے مدينہ امام زين العابدي‘ ھ ق ٨٢ماه ربيع االول کی ستره تاريخ 

منوره ميں ايک فرزند ارجمند کی والدت ہوئی جنکا نام نامی جعفر الصادق ہے ۔جس وقت يہ مولود متولد ہوئے تو دائی 
نے جو بچے کی پيدائش ميں مدد کرنے کے ليے آئی تھی نے ديکھا کہ بچہ چھوٹا اور کمزور ہے اس نے خيال کيا کہ 
بچہ بچ نہيں سکے گا باوجوديکہ اسے بچے کے زنده بچے جانے کے بارے ميں تردد تھا اس نے اس خوشخبری کے 
عوض ميں تحفہ حاصل کرنے کو فراموش نہ کيا اور بچے کو ماں کے پہلو ميں لٹا کر اس کے والد سے اس خبر کے 

  بدلے ميں تحفہ وصول کرنے کيلئے کمرے سے باہر چلی گئی ۔ 
مولود لڑکی ہوتا تو دائی ہر گز اس کے والد کو خوشخبری نہ سناتی اور نہ ہی تحفہ طلب کرتی کيونکہ اسے  اگر يہ نو

  علم تھا کہ کوئی عرب باپ بيٹی کی پيدائش پر تحفہ نہيں ديتا ۔ 
کے تراسیليکن ہر باپ اگرچہ وه کتنا ہی مفلس کيوں نہ ہو بيٹے کی پيدائش پر دائی کو تحفہ ضرور ديتا تھا اور ہجرت 

سال بعد بھی عربوں نے دور جاہليت کے اس رواج کو ترک نہيں کيا تھا وه بيٹی کی پيدائش پر خوش نہيں ہوتے ) ٨٣(
  تھے جبکہ بيٹے کی پيدائش پر خوش ہوتے تھے ۔ 

باقر گھر دائی نے نو مولود کے والد کو تالش بسيار کے باوجود گھر ميں نہ پايا ۔ کيونکہ پيدائش کے موقع پر امام محمد
ميں نہيں تھے پھر دائی کو کسی نے بتايا کہ بچے کے دادا گھر ميں موجود ہيں اور وه انہيں مل سکتی ہے لہذا وه دائی 

امام زين العابدين سے اجازت لے کر ان کے قريب گئی اور کہا خداوند تعالی نے آپ کو ايک پوتا عطا کيا ہے زين 
قدم اس گھر کيلئے برکت کا باعث ہوں گے اور اس کے بعد پوچھا کہ يہ العابدين نے فرمايا اميد ہے کہ اس کے 

  خوشخبری اس کے باپ کو دی ہے ؟ 



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

 
 

دائی نے کہا وه گھر پر نہيں ہيں ورنہ يہ خوش خبری ان ہی کو ديتی زين العابدين نے فرمايا دل چاہتا ہے اپنے پوتے 
سے باہر الؤں کيونکہ باہر موسم قدرے ٹھنڈا ہے اور  کو ديکھ لوں ليکن ميں نہيں چاہتا کہ اسے اس کی ماں کے کمرے

  زکام لگنے کا انديشہ ہے ۔ 
  اس وقت امام زين العابدين نے دائی سے پوچھا کيا ميرا پوتا خوبصورت ہے ؟ 

دائی ميں يہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کا پوتا کمزور اور ناتواں ہے اس نے کہا اس کی نيلی آنکھيں بہت 
   خوبصورت ہيں ۔

زين العابدين نے فرمايا پس اس طرح تو اس کی آنکھيں ميری ماں رحمة هللا عليھا کی آنکھوں کی مانند ہيں يزد گرد سوم
کی صاحبزادی شہر بانو جو امام زين العابدين کی والده تھيں ان کی آنکھيں نيلی تھيں ۔ اس طرح جعفر صادق نے مندل 

  سے ورثہ ميں حاصل کيں ۔  کے قانون کے مطابق نيلی آنکھيں اپنی دادی
ايک مشہور روايت کے مطابق يزد گرد سوم کی دوسری بيٹی کيہان بانو جو اپنی بہن کے ساتھ اسير کرکے مدائن سے 

مدينہ الئی گئيں تھيں کی آنکھيں بھی نيلی تھيں اس طرح امام جعفر صادق نے دو ايرانی شہزاديوں سے نيلی آنکھيں 
ہ کيہان بانو ان کی نانی تھيں ۔ امام علی ابن ابی طالب نے جو مدينہ ميں ايرانی حکومت کے ورثہ ميں پائی تھيں ۔ کيونک

خاندان کے قيديوں کے بہی خواه تھے شہربانوکو اپنے فرزند حسين کے عقد ميں ديا اور کيہان بانو کی حضرت ابوبکر 
بن ابوبکر کو اپنے بيٹوں کی مانند کے بيٹے محمد بن ابو بکر کے ساتھ شادی کی کيونکہ جناب امير حضرت محمد 

چاہتے تھے اور مسند نشيں ہونے کے بعد محمد بن ابوبکر کا رتبہ اتنا بلند کيا کہ انہيں مصر کا گورنر مقرر فرمايا جو 
  بعد ميں معاويہ کے حکم پر اسی ملک ميں قتل ہوئے ۔ 

قاسم کے ہاں ايک لڑکی پيدا ہوئی جس کا نام ام فروه محمد بن ابوبکر اور کيہان بانو کے ہاں ايک بيٹا قاسم پيدا ہوا اور 
تھا ان کا نکاح محمد باقر کے ساتھ ہوا ۔ اس طرح مان کی طرف سے بھی امام جعفر صادق کا رستہ نيلی آنکھوں والی 

ايک ايرانی شہزادی سے جا ملتا ہے ابھی تک مہاجرين مکہ ميں نو مولودی کو دودھ پالنے کيلئے اجرت پر رکھنے کا 
سال ہو گئے تھے اور اب مہاجرين مکہ کو ) ٨٣رواج موجود تھا جعفر صادق کی پيدائش کے وقت ہجرت کو تراسی (

مہاجرين کے نام سے نہيں پکارا جاتا تھا اور اسی طرح مدينہ کے قديم باشندوں کو انصار کے نام سے نہ پکارا جاتا تھا
  ۔ 

بدين کے خاندان ميں بھی نو مولود کو دائی کے سپرد کرنے کا ليکن دوسرے مہاجر خاندانوں کی طرح امام زين العا
رواج ابھی تک باقی تھا جعفر صادق کی والدت پر ان کے والد گرامی بے حد خوش ہوئے اور انہيں دودھ پالنے کيلئے 

  ايک دائی کے بارے ميں سوچنے لگے ليکن ام فروه نے کہا ميں اپنے بيٹے کو خود دودھ پالؤں گی ۔ 
ولود کی کمزوری اور ناتوانی کو ديکھ کر ماں کو ايسا خيال آيا ہو اور پريشان ہو گئی ہو کيونکہ دائی جتنی شايد نوم

بھی رحمد ل ہو ماں کی طرح نگہداشت نہيں کر سکتی ۔ جعفر صادق کے بچپن کے بارے ميں شيعوں کے ہاں کئی 
  ہيں اور کچھ روايات کے راوی موجود ہيں ۔ روايات پائی جاتی ہيں ان ميں سے کچھ روايات بغير راوی کے مشہور 

بغير راوی کے روايات ميں آيا ہے کہ جعفر صادق ختنہ شده اور دانتوں کے ساتھ دنيا ميں تشريف الئے ۔ ختنہ شده کی 
  روايت کو قبول کيا جا سکتا ہے کيونکہ بعض لڑکے دنيا ميں ختنہ شده آئے ہيں ۔ 

وه دانتوں کے ساتھ دنيا ميں تشريف الئے ۔ کيونکہ ايک تو علم حياتيات کیليکن اس روايت کی صحت ميں تامل ہے کہ 
رو سے صحيح نہيں اور دوسرا يہ کہ اگر ان کے دانت تھے تو ان کی ماں انہيں دودھ نہيں پال سکتی تھيں اور تجربہ 

ہے کہ جب دانت شاہد ہے کہ جب بچہ دانت نکالتا ہے ماں دودھ دينے ميں تکليف محسوس کرتی ہے اور يہی وجہ 
  نکالنا شروع کرتا ہے تو اس کا دودھ چھڑا ليا جاتا ہے ۔ 

امام جعفر صادق کی والدت کے متعلق ايک اور روايت يہ ہے کہ جب آپ اس دنيا ميں تشريف الئے تو باتيں کرنا 
انہوں نے شروع کر ديں اسی طرح کی ايک روايت ابو ہريره صحابی کے زريعے پيغمبر اکرم سے نقل کی گئی ہے کہ

کہا ميں پيغمبر اسالم سے سنا ہے کہ ان کی نسل ميں ايک ايسا فرزند پيدا ہو گا جس کا نام صادق ہو گا اور کسی 
دوسرے کا يہ نام نہ ہو گا اور جہاں کہيں بھی صادق کا نام ليں گے سب سمجھ جائيں گے کہ کہنے والوں کا مطلوب 

جھوٹ پر مبنی بھی ہيں دن کا کچھ حصہ آپ کے ہمراه گزارتا تھا وہی ہے ابوہريره سے نقل کی گئی کچھ روايات 
بعض جعلی حديثيں گھڑنے والوں نے بہتری اس ميں ديکھی کہ وه حديثوں کو ابوہريره سے منسوب کريں تاکہ پڑھنے 

کی وجہ واال اور سننے واال دونوں قبول کريں ۔ اور بعض جعلی حديثيں گھڑنے والوں نے شايد پشيمانی يا ندامت ضمير
  سے اعتراف کيا ہے کہ انہوں نے جعلی حديثيں گھڑی ہيں ۔ 

يہ بات واضح ہے کہ اس طرح کی روايات تاريخی لحاظ سے قابل قبول نہيں ہيں اور يہ روايات شعيوں کے اپنے امام 
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لم لدنی کا کے علم اور قدرت مطلق کے بارے ميں اعتقاد کا نتيجہ ہيں چونکہ ان کے ہاں امام منصوص من هللا اور ع
ليکن ايک تاريخی ‘ مالک ہوتا ہے کہتے ہيں کہ امام بچپن ميں بھی ويسا ہی ہوتا ہے جيسا جوانی اور بڑھاپے ميں 

محقق جعفر صادق کو پہچاننے کيلئے اہم ترين مسائل کی طرف توجہ ديتا ہے اور ايسی روايات کو خاطر ميں نہيں التا 
  ۔ 

  بچپن
چار چيزيں ہميں ايسی ملتی ہيں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت ان کے موافق رہی جعفر صادق کے بچپن کے دوران 

  ہے ۔ 
پہلی روايت يہ کہ جعفر صادق الغر اور مريض امراض االطفال ہونے کے باوجود زنده رہے اور جو نہی ان کی عمر 

کھولی اور ان کے والددو سال ہوئی صحت مند ہو گئے دوسری يہ کہ جعفر صادق نے ايک خوشحال گھرانے ميں آنکھ 
  و دادا مدينے کے کھاتے پيتے لوگوں ميں شمار کئے جاتے تھے ۔ 

تيسری يہ کہ ان کی والده محترمہ ام فروه خاندان ابوبکر کی اکثر عورتوں کی مانند پڑھی لکھی تھيں اور ان کے والد 
  گرامی امام محمد باقر دانشمند انسان تھے ۔ 

عفر صادق کو دو سال سے ہی تعليم دينا شروع کر دی تھی اور موجوده زمانے کی چوتھی يہ کہ ماں اور باپ نے ج
تعليم و تربيت يہ کہتی ہے کہ ايک بچے ميں حافظے کی قوت کا بہترين زمانہ دو سال اور پانچ سال يا چھ سال کے 

ر تک کے عرصے ميںدرميان ہوتا ہے دور حاضر کے ماہرين تعليم کا يہ بھی کہنا ہے کہ دو سال سے چھ سال کی عم
  مادری زبان کے عالوه دو اور غير ملکی زبانيں بھی بچے کو تعليم دی جا سکتی ہيں ۔ 

عموما وه خاندان جن کے آباؤ اجداد دانشمند ہوتے ہيں ان ميں دانشمند بچے پيدا ہونے کے مواقع عام لوگوں کی نسبت 
  زياده ہوتے ہيں ۔ 

انسان تھے اور ان کے دادا امام زين العابدين کا شمار بھی فاضل لوگوں ميںجعفر صادق کے والد گرامی ايک دانش مند 
ہوتا تھا انہوں نے بہت سی کتابيں لکھيں جن کا ذکر ابن النديم صحاف نے اپنی کتاب " الفہرست " ميں کيا ہے ليکن 

  افسوس ہے کہ اب يہ کتابيں نا پيد ہيں ۔ 
کہ آپ کے چند بھائی تھے امام محمد باقر اور ان کے والد گرامی امام جعفر صادق والدين کی اکلوتی اوالد نہ تھے بل

زين العابدين کو دوسری اوالد کو پڑھانے ميں اتنی دلچسپی نہيں تھی جتنی جعفر صادق کو پڑھانے ميں تھی کيونکہ 
ن آپ کو پڑھاتے جعفر صادق کو دو سال کی عمر ميں ہی پڑھانا شروع کر ديا تھا کبھی آپ کے دادا امام زين العابدي

  تھے ۔ 
باپ اور دادا کی طرف سے خصوصی توجہ اس لئے تھی کہ امام جعفر صادق غير معمولی طور پر ذہين تھے ۔ ‘ ماں 

شيعہ اس ذہانت و فطانت کو امام کی خوبيوں ميں سے جانتے ہيں ليکن مشرق و مغرب ميں ايسے بچے ہو گزرے ہيں 
  امام نہيں تھے ۔  جو غير معمولی زہين و فطين تھے جبکہ وه

مشرق ميں اور تاسيت مغرب ميں ايسے افراد تھے جنہيں بچپن ميں جو کچھ صرف ايک ‘ ابن سينا اور ابوالعال مصر 
مرتبہ پڑھا ديا جاتا تھا وه اسے کبھی نہيں بھولتے تھے يہ تين نام نمونے کے طور پر ذکر کئے ہيں ان کے عالوه بھی 

  غير معمولی طور پر زہين اور فطين شمار کئے جاتے ہيں ۔  بہت سے لوگ ايسے ہو گزرے ہيں جو
مدينہ کی دائی جو پيدائش ميں زچہ کی مدد کرتی تھی ايک طرح کی سرجن ہوتی تھی کيونکہ وہی بچے کا ختنہ بھی 
کا  کرتا تھی ۔ اسی دائی نے جس نے امام صادق کی پيدائش کی خبر ان کے دادا زين العابدين تک پہنچائی ان کے بھائی

ختنہ بھی کيا اور تين دينار معاوضہ ليا جس دن اس نے جعفر صادق کی پيدائش کی خوش خبر ان کے دادا کو دی اسے 
پانچ دينار عطا کئے گئے کيونکہ ايک معزز عرب گھرانے ميں بچے کی پيدائش ايک غير معمولی اور پر مسرت واقعہ

  ہوتا تھا ۔ 
ئے ام فروه نے ان کيلئے يہ اشعار پڑھے اور وه ايک چھوٹی سی تلوار کہتے ہيں کہ جب جعفر صادق دو سال کے ہو

  اور لکڑی لے کر 
  ايک کھيل جسے تلوار کا رقص کہا جاتا ہے دوسرے بچوں کے ہمراه کھيلتے اور ان اشعار کو پڑھتے تھے ۔ 

  بلند ہو رہا ہے ۔ (البشر و احباحبا ۔ قده طال نما ۔ وجہہ بدر السماء ) يعنی تمہيں مبارک ہو کہ اس کا قد 
  وه بڑا ہو رہا ہے اور اس کا چہره چودھويں کے چاند کی مانند ہے ۔ 

جعفر صادق کا گھر جس ميں ان کے پر دادا حسين بن علی پيدا ہوئے تھے مسجد نبوی کے پہلو ميں واقع تھا مسجد کی 
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لی ۔ اس سے انہوں نے ايک توسيع کی غرض سے اسے گرا ديا گيا اور جو رقم اس کے بدلے ميں بيت المال سے م
جديد روڈ کے کنارے (جس کا نام مسقی تھا ) کچھ زمين خريد کر وہاں ايک گھر بنايا يہ گھر بھی بہت سے دوسرے 

مدينہ اور مکہ کے گھروں کی مانند ايرانی معماروں نے بنايا تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھر کا صحن حضرت علی نے 
اور بچوں کے کھيل کود کيلئے بہترين جگہ تھی جعفر صادق جب بھی سبق سے فارغ  بنوايا تھا ۔ جو کافی وسيع تھا

  ہوتے دوسرے لڑکوں کے ساتھ اس صحن ميں کھيل کود ميں مشغول ہو جاتے ۔ 
ان کے والد گرامی امام محمد باقر کے حلقہ درس ميں حاضری کے متعلق چند روايات ہيں بعض کہتے ہيں وه والد کے 

  ال کی عمر ميں داخل ہوئے ۔ مدرسہ ميں پانچ س
ھ قمری ميں پيدا ہوا اور ۴۵١اور کنيت ابوبکر تھی ۔ ‘ مغرب کے ايک مسلمان مورخ ابن ابی رندقہ جس کا نام محمد 

ھ ميں فوت ہوا اپنی کتاب ميں مختصر نام کے ساتھ کہتا ہے کہ جعفر صادق دس سال کی عمر ميں اپنے والد کے ۵٢٠
  روايت عقلی نظر آتی ہے ۔ درس ميں جانے لگے اور يہ 

اس سے پہلے بھی امام محمد باقر اپنے بيٹے کو گھر پر درس ديتے تھے ليکن وه اس درس ميں جس ميں چند طلباء 
  ہوتے تھے شريک نہيں ہوتے تھے ۔ 

  "مکتب تشيع کا نجات دہنده "
غرض سے کافی کوششيں کيں  باوجوديکہ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کے دوران علم کو پھيالنے کی

ليکن لوگ علم کے حصول کی طرف زياده راغب نہيں ہوئے جس کی ايک وجہ خشک طرز تعليم بھی تھی اس ضمن 
ميں ديکھيں گے کہ مسلمان حصول علم کی طرف اس وقت تک راغب نہيں ہوئے جب تک امام صادق نے طرز تعليم نہ

  بدال ۔ 
ديتے تھے جسے محمد اور ان کے صحابہ نے ہجرت کے بعد مدينہ ميں بنايا  محمد باقر مدينہ کی اسی مسجد ميں درس

تھا اور خلفائے اسالمی کے دور ميں اس ميں توسيع کی گئی جو کچھ امام محمد باقر کے ہاں پڑھايا جاتا تھا وه تاريخ 
(جس ميں نثر کے کچھ حصے علم نحو اور علم رجال يعنی بائيو گرافی کے کچھ حصے اور خصوصا ادب يعنی شعر 

شامل نہ ہوتی تھی ) پر مشتمل ہوتا تھا عربوں کے ادب ميں امام جعفر صادق کے زمانے تک نثر کا وجود نہيں تھا ۔ ما 
  سوائے اس کے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی ميں جو کچھ لکھا ۔ 

وتی تھيں اور امام محمد باقر بھی جو طلباء امام محمد باقر کے درس ميں حاضر ہوتے تھے ان کے پاس کتابيں نہيں ہ
  بغير کتاب کے پڑھاتے تھے ۔ 

اس مدرسے کے جو طلباء ذہين ہوتے تھے جو کچھ امام باقرء کہتے ياد کر ليتے اور جو ذہين نہيں ہوتے تھے وه استاد 
ی اس لئے کے درس کو مختصرا تختی پر لکھ ليتے اور پھر گھر جا کر بڑی محنت سے کاغذ پر منتقل کر ليتے وه تخت

  استعمال کرتے تھے کہ کاغذ ان دنوں بہت مہنگا ہوتا تھا اور 
وه اس قدر کاغذ استعمال نہيں کر سکتے تھے جبکہ تختی پر لکھا ہوا مٹ سکتا تھا اس طرح تختی مکرر استعمال ميں 

  الئی جاتی تھی ۔ 
رب ميں استاد کتاب کے بغير تعليم شايد آج کتاب کے بغير تعليم ہميں عجيب لگے ليکن پہلے زمانے ميں مشرق و مغ

ديتے تھے اور ان کے شاگرد استاد کے درس کو ياد کر ليتے اور اگر اپنے حافظے پر اعتماد نہ ہوتا تو گھر جا کر لکھ 
  ليتے تھے ۔ 

آج بھی ايسے استاد موجود ہيں جو کتاب کے بغير پڑھاتے ہيں جو علوم محمد باقر مسجد مدينہ ميں پڑھاتے تھے وسيع 
ہيں ہوتے تھے صرف ادب وسيع ہوتا تھا ۔ تاريخ کی تعليم بھی اتنی ہی تھی جتنی قرآن اور تورات ميں مذکور ہے اور ن

چونکہ ابھی يونانی کتابوں کا سر يانی سے عربی ميں ترجمہ نہيں ہوا تھا اس لئے يورپ کی تاريخ بھی نہيں پڑھائی 
  جاتی تھی ۔ 

  لئے آسانی سے والد گرامی کے درس کو ياد کر ليتے تھے ۔  جعفر صادق ايک ذ ہين طالب علم تھے اس
شيعوں کا عقيده ہے کہ محمد باقر اس لئے باقر کہالئے کہ انہوں نے علم کی کھيتی کو چيرا ۔ کيونکہ باقر کے مجازی 

  معنی چيرنے والے اور کھولنے والے کے ہيں ۔ 
جب آپ نے ديگر علوم کے ساتھ ساتھ علم جغرافيہ اور  جہاں تک ہمارا خيال ہے يہ لقب يا صفت باقر کو اس وقت ملی

  ديگر يورپی علوم کا اضافہ کيا اس وقت جعفر صادق کی عمر انداز پندره يا بيس سال تھی ۔ 
بعض کا خيال ہے کہ علم جغرافيہ سريانی کتابوں سے عرب ميں آيا اور جب عرب مصر گئے تو بطليموس کے 
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  کی تعليم کا آغاز جعفر صادق کے در س سے ہوا ۔  جغرافيہ سے واقف ہوئے اور جغرافيہ
بطليموس نے جغرافيہ کے عالوه ہيت کے بارے ميں بھی بحث کی ہے چونکہ جعفر صادق ستاره شناسی (علم نجوم ) 

  ميں بھی ماہر تھے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ علم نجوم کو اپنے باپ سے بطليموس کی کتاب سے پڑھا ہو گا ۔ 
نتے ہيں کہ عرب بطليموس کے جغرافيہ و ہيئت کے جاننے سے پہلے بھی ستاروں کو پہچانتے تھے اور ليکن آج ہم جا

ان کيلئے انہوں نے مخصوص نام بھی گھڑے ہوئے تھے اس بارے ميں ہميں کوئی علم نہيں کہ يہ نام کس موقع پر 
ں ہے کہ جب کوئی عرب بدو مصر گيا گھڑے گئے تھے ؟ اور ان کا گھڑنے واال کون تھا ؟ليکن اس ميں کوئی تردد نہي

ہو گا ۔ تو قبطيوں سے مال ہو گا ۔ اور ان کی مدد سے اس نے بطليموس کی کتاب تک رسائی حاصل کی ہو گی اور 
وہاں سے اس نے ستاروں کی شناخت کرنے کے بعد ان کے نام بھی رکھے ہوں گے ۔ لہذا بطليموس کی کتاب نے 

ق اپنے والد سے پڑھتے تھے ) کو سيکھنے ميں مدد کی ہو گی نہ يہ کہ انہيں صرف علم نجوم (جو امام جعرفر صاد
علم نجوم سکھايا ہو گا محمد باقر نے جغرافيہ اور تمام مصری علوم کا مدرسہ کے دوسرے علوم پر اضافہ کيا ۔ اور 

م کے ساتھ پڑھايا ليکناس بارے ميں ہمارے پاس کوئی تاريخی سند نہيں کہ انہوں نے تمام مغربی علوم کو دوسری علو
  ہم دو قرينوں کی بناء پر يہ بات کہتے ہيں ۔ 

پہال يہ کہ امام محمد باقر نے ضرور علم جغرافيہ اور ہيئت کی تدريس کا مدرسے ميں آغاز کيا ہو گا ورنہ ہر گز شيعہ 
ی مدرسہ ميں داخل کيا ہو انہيں باقر کا لقب نہ ديتے اور زياده احتمال يہ ہے کہ انہوں نے دوسرے مغربی علوم کو بھ

  گا جبھی تو وه باقر کہالئے ۔ 
دوسرا قرينہ يہ ہے کہ جس وقت جعفر صادق نے تدريس شرو ع کی تو جغرافيہ اور ہيت فلسفہ اور فکز بھی پڑھاتے 

تھے جبکہ يہ بات تحقيق شده ہے کہ جس وقت جعفر صادق نے پڑھانا شروع کيا تو اس وقت تک مغربی (يونانی ) 
و فکز ابھی تک سريانی سے عربی ميں ترجمہ نہيں ہوئے تھے اور مترجمين نے صرف ترجمہ کرنے کا آغاز فلسفہ 

ہی کيا تھا اور بعض فلسفی اصطالحات کو بھی سمجھ نہيں پائے تھے اس بناء پر ہم اندازه لگا سکتے ہيں کہ جعفر 
ميں ملکہ حاصل کيا تو ان ميں اضافہ بھی صادق نے مغربی علوم کو اپنے پدر بزرگوار سے سيکھا اور جب ان علوم 

کيا اور جب تک امام جعفر صادق اپنے پدر گرامی سے ان علوم کو جن کا ابھی سريانی سے عربی ميں ترجمہ نہيں ہوا 
  نہ سيکھتے تو نہيں پڑھا سکتے تھے ۔ ‘ تھا 

يں کہ ہرايک کا باطنی شعور اس کے شيعہ اس بارے ميں کہتے ہيں کہ امام جعفر صادق کا علم لدنی تھا ۔ وه يہ کہتے ہ
ظاہری شعور کے برعکس تمام انسانی ا ور دنيوی علوم کا خزانہ ہے اور آج کے علوم بھی اس نظريہ کو مثبت قرار 

ديتے ہيں کيونکہ آہستہ آہستہ بيالوجی کے مطالعے سے يہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے بدن کے خليوں کا ہر مجموعہ
جو اسے تخليق کے آغاز سے آج تک جاننا چاہيے وه جانتا ہے شيعوں کے عقيده کے مطابق جب تمام ان معلومات کو 

ايک انسان پيغمبر يا امام بنا کر بھيجا جاتا ہے تو اس کے ظاہری اور باطنی شعور کے درميان کے تمام پردے اٹھ 
اور غير انسانی معلومات سے استفاده  جاتے ہيں اور امام يا پيغمبر باطنی شعور کی معلومات کی بناء پر تمام انسانی

  کرتا ہے ۔ 
محمد بن عبدهللا (ص) کے رسول مبعوث ہونے کی بھی اسی طرح وضاحت کرتے ہيں کہ لکھنا پڑھنا نہيں ‘ شيعہ 

جب جبرائيل ان پر نازل ہوئے تو ‘ جانتے تھے اور ان کے پاس علم نہ تھا اور غار حرا ميں مبعوث ہونے کی رات کو 
  " پيغمبر نے جواب ديا ميں نہيں پڑھ سکتا ۔  کہا " پڑھو

جبرائيل نے دوباره زور دے کر کہا پڑھو اور فورا وه پردے جو ان کے ظاہری اور باطنی شعور کے درميان حائل 
تھے اٹھ گئے اور فقط ايک لمحے ميں نہ يہ کہ محمد بن عبدهللا خوانده ہو گئے بلکہ تمام انسانی علوم سے واقف ہو گئے

يعہ باطنی شعور کو دو حصوں ميں تقسيم کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہر کوئی ايک عام باطنی اور ايک بيکران اور ش
باطنی شعور کا مالک ہے اور عام افراد سوتے ميں عام باطنی شعور سے وابستہ ہوتے ہيں اور جو کچھ وه خواب ميں 

نسبت ہوتا ہے اور کبھی عام افراد کا جاگنے کی ديکھتے ہيں وه انکے اور ان کے عام باطنی شعور کے رابطہ کی 
حالت ميں اپنے عام باطنی شعور سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور جو کچھ وه ديکھتے ہيں وه عام باطنی شعور کی وجہ 
سے ديکھتے ہيں ليکن صرف امام کا بيکراں باطنی شعور جس ميں تمام انسانی اور عالمی علوم پوشيده ہيں سے رابطہ 

ہوتا ہے اور بعثت کی رات کو صرف ايک لمحے ميں اپنے بيکراں باطنی شعور سے مربوط ہو گئے تھے اور اس قائم 
  عقيده کی بنياد پر علوم جعفر صادق کو علم لدنی مانا جاتا ہے ۔ 

حترام يعنی وه علم جو ان کے باطنی شعور بيکراں کے خزانے ميں موجود تھا شيعوں کا يہ مذہبی عقيده اپنی جگہ قابل ا
ہے ليکن ايک غير جانبدار مورخ اس عقيده پر ايمان نہيں التا وه تاريخی سند مانگتا ہے يا کہا جا سکتا ہے کہ وه مادی 
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سند تالش کرتا ہے تاکہ وه سمجھ سکے کہ کس طرح جعفر صادق جو درس دينے تک عرب سے باہر نہيں گئے تھے 
کے سفر پر گئے ) کس طرح انہوں نے فلسفہ اور مغربی فزکس (اگرچہ نصف عمر کے بعد کئی مرتبہ باہر دور دراز 

پڑھائی جبکہ اس وقت تک کسی بھی مشہور عرب استاد نے ان علوم کو نہيں پڑھايا تھا پس ہم انداز يہ کہہ سکتے ہيں 
يا کہ جس طرح علم ہيئت و جغرافيہ قبطيوں کے ذريعہ عربوں تک پہنچا اور محمد باقر کے حلقئہ درس ميں پڑھايا گ
اسی طرح فلسفہ اورمغربی فزکس بھی محمد باقر کے حلقہ درس ميں شامل ہوئی ا ور بعد ميں انہوں نے اپنی ذاتی 

ھ ميں امام جعفر کی عمر صرف تين سال تھی جب عبدالملک بن  ٨۶تحقيق کی بنا پر اس ميں خاطر خواه اضافہ کيا ۔ 
وليد بن عبدالملک خليفہ بنا اس نئے خليفہ نے اپنے پہلے حکم  مروان اموی خليفہ نے دنيا کو وداع کہا اور اس کا بيٹا

ميں ہشام بن اسماعيل حاکم مدينہ کو معزول کيا اور اس کی جگہ عمر بن عبدالعزيز کو حاکم مدينہ مقرر کيا جو اس 
  وقت چوبيس سالہ خوبصورت نوجوان تھے ۔ 

ميں تھی پہلے شامی بادشاہوں کی تقليد کرتے تھے  جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ اموی خلفاء جن کی کرسی خالفت و مشق
اور انہی کی طرح شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے اور مصر کا حاکم جو اموی خليفہ کی طرف سے مقرر کيا جاتا تھا 

  ۔ دارالحکومت ميں ايک دربار سجاتا اور شان و شوکت سے زندگی گزارتا تھا ۔ 
اموی خليفہ کی مانند دمشق ميں زندگی گزارتا تھا مگر جب عمر بن عبدالعزيز ہشام بن اسماعيل (سابق حاکم مدينہ ) 

مدينہ ميں آئے تو نہايت انکساری سے مسجد امام محمد باقر کا ديدار کرنے گياا ور کہا مجھے معلوم تھا کہ آپ درس 
مگر شوق زيارت کے ميں مشغول ہيں اور بہتر يہی ہوتا کہ جب آپ درس سے فراغت پاتے تو ميں حاضر خدمت ہوتا 

  باعث صبر نہ کر سکا ۔ بنده جب تک اس شہر ميں مقيم ہے آپ کی خدمت کيلئے حاضر ہے ۔ 
يہاں اس نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اوالد اموی خلفاء کے زمانے ميں مدينے سے باہر 

کرنا چاہتے تو نہ صرف يہ کہ اموی حاکم کی  کہيں بھی نہيں ره سکتی تھی اور اگر يہ لوگ کسی اور جگہ زندگی بسر
  سختی کا نشانہ بنتے بلکہ ان کی زندگی بھی خطرے ميں ہوتی تھی ۔ 

امام زين العابدين اسی لئے مدينے ميں پڑھاتے تھے کہ کسی دوسرے شہر ميں درس کيلئے نہيں جا سکتے تھے چونکہ
ا گھر بھی وہيں تھا لوگ ان کا احترام کرتے تھے اموی خلفاء مدينتہ النبی کے نام سے مشہور تھا اور ان ک‘ شہر مدينہ 

ميں اتنی جرات نہيں تھی کہ انہيں وہاں تکليف پہنچائيں يا ان کے درس ميں رکاوٹ ڈاليں يہ اس لئے عرض کيا ہے کہ 
ڑھا اس بات پر حيرانگی نہ ہو کہ يہ حضرات اموی حاکم ہشام بن اسماعيل کی موجودگی ميں کس طرح مدينے ميں پ

ھ ميں وليد بن عبدالملک نے خالفت کے تيسرے سال مسجد مدينہ کی توسيع کا اراده کيا پيغمبر اسالم ا ٨٨سکتے تھے ۔ 
ور ان کے صحابہ کی طرف سے اس مسجد کو بنانے کی تاريخ مشہور ہے اور يہاں بلڈنگ کی تشريح کا تذکره 

  ضروری نہيں ۔ 
دی گئی تھی اور پيغمبر اسالم کی تمام ازواج جن کے گھر اسی ميں اس مسجد کو اس سے پہلے بھی ايک بار وسعت 

تھے بھی سالمت رکھے گئے ۔ مگر بعض بيبيوں نے آنحضرت کی وفات کے بعد خلفائے اربعہ کی معقول امداد سے 
  حجروں سے باہر گھر لے لئے تھے اور ان حجروں کو خير باد کہہ کر دوسرے مکانوں ميں رہائش پزير تھيں ۔ 

ں پيغمبر اسالم کی آخری زوجہ جو مسجد کے احاطے ميں قيام پذير تھيں يا تو وہاں سے چلی گئی تھيں يا اس دنيا ھ مي
سے رخصت ہو گئی تھيں کيونکہ مسجد کی توسيع ميں اور کوئی رکاوٹ نہ تھی اس لئے اموی خليفہ نے حاکم مدينہ کو

کے مسجد کو چاليس ہزار مربع گز تک وسعت دی جائے ۔ حکم ديا کہ پيغمبر کی تمام ازواج کے گھروں کو مسمار کر
  طويل دو سو گز اور عرض بھی دو سو گز ہو اس ضمن ميں ارد گرد کے مکانات بھی خريد لئے جائيں ۔ 

عمر بن عبدالعيز نے ايرانی معمار کو جو مسجد کی توسيع کا ناظم تھا کہا کہ ميں محمد باقر کا جو مسجد ميں درس 
حترام کرتا ہوں اور تمہارے مزدور اس طرح کام کريں کہ ان کے درس ميں خلل واقع نہ ہو جب مسجد ديتے ہيں بيحد ا

مدينہ کی نئے سرے سے بنياديں رکھی جا رہی تھيں ۔ امام جعفر صادق جو پانچ برس کے تھے اور اگر ان کی تاريخ 
اپنے والد گرامی سے کہا ميں اس مسجد  ھ مان ليا جائے تو اس وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی انہوں نے٨٠پيدائش کو 

کی تعمير ميں شرکت کرنا چاہتا ہوں والد گرامی نے فرمايا تو ابھی چھوٹا ہے تعميراتی کام ميں حصہ نہيں لے سکتا 
  جعفر صادق نے فرمايا ميرا جی چاہتا ہے اپنے جد بزرگوار پيغمبر کی طرح اس مسجد کی تعمير ميں حصہ لوں ۔ 

ر بھی راضی ہو گئے کہ ان کا بيٹا مسجد کے کام ميں حصہ لے ۔ بعض کہتے ہيں کہ مسجد کی تعمير پس امام محمد باق
ميں جعفر صادق کی شرکت يوں تھی جيسے عموما بچے تعمير مکان کے دوران ميں مٹی گارے سے کھيلنے کا شوق 

سے قطعی مختلف تھا اور وه  رکھتے ہيں ليکن امام جعفر صادق کا مسجد مدينہ کی تعمير ميں حصہ لينا کھيل کود
کمزور ناتواں ہونے کے باوجود تعمير ميں مزدوروں کا ہاتھ بٹا رہے تھے اور ديکھا گيا کہ جب لڑکے آ کر ان سے 
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مسقی روڈ پر کھيلنے کو کہتے تو وه انکار کر ديتے اور کہتے کہ ميرا دل چاہتا ہے ميں مسجد ميں کام کروں البتہ 
 رنے کے عالوه امام جعفر صادق مسقی روڈ پر اپنے ہم عمر لڑکوں سے کھيلتے تھے ۔ درس پڑھنے اور مسجد ميں ک

لڑکوں کے کھيل دنيا ميں تقريبا ايک ہی جيسے ہيں اور شايد ہی کوئی ايسا شہر ہو جہاں لڑکوں کيلئے کوئی مخصوص 
يد تھے اور اگر وه کسی کھيل ہو ۔ ليکن مدينہ ميں لڑکوں کيلئے دو مخصوص کھيل تھے جو دوسرے ممالک ميں نا پ

  اسالمی شہر ميں کھيلے جاتے ہوں گے تو وه مدينہ ہی سے لئے گئے ہوں گے ۔ 
پہال کھيل جس ميں سيکھنے سکھانے کی طرف توجہ دالئی جاتی تھی اس طرح تھا کہ جعفر صادق بيٹھتے تھے اور 

ال پھل ہے جو زمين پر يا درخت پر استاد بن جاتے تھے اور ديگر لڑکے ان کے شاگرد پھر آپ کہتے تھے وه کون س
اگتا ہے اور اسکا رنگ مثال کے طور پر سرخ ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ ميٹھا يا ترش ہوتا ہے اور اس ميوه کے پکنے 

  کے وقت يہ موسم (يا کوئی دوسرا موسم )ہوتا ہے ۔ 
اصطالحات کی صورت ميں زبان  يہ مضامين جو ہم يہاں پر تحرير کر رہے ہيں مدينہ کے بچوں کی مقامی زبان اور

پر الئے جاتے تھے اور وه بچے جو امام صادق کے شاگرد ہوتے آپ انہيں سوچنے اور فکر کرنے کی طرف مائل 
کرتے تھے اور اگر ان ميں سے کوئی ايسا ہوتا جو اس پھل کا نام بتا ديتا تو وه شاگردی سے استادی کی جگہ حاصل 

  گہ بيٹھ جاتا ۔ اور اس دوران ميں جعفر صادق شاگردوں ميں بيٹھ جاتے ۔ کر ليتا اور امام جعفر صادق کی ج
ليکن دو تين منٹ بعد شاگردوں کے گروه سے خارج ہو جاتے اور پھراستاد بن جاتے تھے چونکہ ذہين تھے جو نہی 

  استاد پھل کے کوائف بيان کرتا جعفر صادق پھل کا نام بتا ديتے ۔ 
شراف ميں ہوتا تھا اور اخالقی مکتب ميں ان کے استاد ان کے دادا امام زين العابدين جعفر صادق کا شمار مدينہ کے ا

اور باپ امام محمد باقر اور ماں ( ام فروه ) تھيں ليکن مسقی روڈ پر رہنے والے سارے لڑکے اشراف خاندانوں کے 
چھپی نہيں ہے کہ دو کنبوں کے نہيں تھے ان کا باپ محمد باقر جيسا تھا نہ ماں ام فروه جيسی اور يہ بات ڈھکی 

  درميان اخالقی ماحول کا فرق اگرچہ ہمسائے ہی کيوں نہ ہوں بچوں کے اخالق پر زبردست اثر ڈالتا ہے ۔ 
جعفر صادق کو سچ بولنا وراثت ميں بھی مال تھا اور ان کی تربيت بھی ايسی ہوئی تھی کہ وه کبھی جھوٹ نہيں بولتے 

کيوں نہ ہو ۔ ليکن ان کے ہمراه کھيلنے والے بعض لڑکے جعفر صادق کی طرح  تھے اگرچہ ان کے فائدے ميں ہی
تربيت يافتہ نہيں تھے اور اخالقی تزکيہ ميں بھی ان کی مانند نہيں تھے وه جھوٹ بولتے تھے اور جب استاد بن جاتے 

ا مرتبہ ہاتھ سے نہ تو پھل کے اوصاف بيان کرتے اور جعفر اس پھل کا نام ليتے اور استاد اس غرض سے کہ اس ک
جائے جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا يہ پھل نہيں ہے اور دوسرا پھل ہے اور جعفر صادق جب يہ جان ليتے کہ وه لڑکا 

جھوٹ بول رہا ہے بہت غمگين ہو جاتے ا ور چونکہ جھگڑا کرنا ان کا شيوه نہيں تھا کبھی کبھار يہ سوچ کر کہ ان کا 
رونے لگتے اور کھيل چھوڑ کر دور ہٹ جاتے اور لڑکے بظاہر ننھے جعفر ‘ ا رہا ہے حق جھوٹ بول کر پامال کيا ج

  کی طرف توجہ کئے بغير کھيل جاری رکھتے ليکن انہيں 
جلد ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کے کھيل ميں مزه نہيں ہے کيونکہ ان ميں کوئی بھی جعفر کی مانند ذہين نہيں تھا کہ 

  رہتا اور اس طرح وه جعفر کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتے ۔  کھيل جوش و خروش سے جاری
اور ان سے معافی چاہنے کے ساتھ ساتھ دوباره کھيل ميں شريک ہونے کی درخواست کرتے تاکہ کھيل ميں دلچسپی 

ن لڑکے اس بات کو ما‘ پيدا ہو اور جعفر کہتے کہ وه اس شرط پر کھيلنے کو تيار ہيں کہ کوئی بھی جھوٹ نہ بولے 
  ليتے ۔ 

دوسر ا کھيل جو مدينے کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی ا ور عرب شہر ميں رائج ہو تو بھی مدينے سے وہاں گيا ہے
ا س کی ترتيب اس طرح تھی کہ ايک استاد اور چند شاگرد چن لئے جاتے تھے ا ور استاد کوئی کلمہ زبان پر التا تھا 

بی گردن والی اونٹنی کے ہيں ۔ شاگرد بھی کلمہ الشراعيہ کو زبان پر التا مثال وه کہتا تھا "الشراعيہ " جس کے معنی لم
تھا اور اس کے بعد شاگرد اسی کلمہ الشراعيہ کی بغير رکے ہوئے تکرار کرتا اور استاد اس شاگرد کو غلط فہمی کا 

الکفاقيہ ‘ العلفاثيہ ‘ زراعيہ ال‘ شکار کرنے کيلئے مسلسل اسی الشراعيہ کے وزن پر کلمات ادا کرتا مثال کہتا الدراعيہ 
وغيره اس ميں ضروری نہيں کہ سارے کلمات با معنی ہوں مہمل الفاظ بھی استعمال ہوتے تھے يہاں شاگرد مجبورا 

رکے اور غلطی کئے بغير الشراعيہ کی تکرار کرتا تھا اور اگر ايک بار اس سے غلط ہو جاتی اور کوئی دوسرا کلمہ 
  خارج ہو جاتا اور استاد دوسرے شاگردوں کے ساتھ کھيل کا آغاز کرتا ۔  زبان پر التا تو کھيل سے

ليکن اب استاد دوسرا کلمہ منتخب کرتا اور پھر اسی ترتيب سے با معنی يا بے معنی الفاظ کی تکرار کرتا تاکہ شاگرد 
بولنا ضروری ہوتا تھا  کو غلط فہمی کا شکار کرے ۔ امام جعفر صادق ان دو مخصوص مدنی کھيلوں جن ميں بيٹھنا اور

  شرکت کرتے تھے ۔ ‘ کہ عالوه تمام ايسے کھيلوں ميں بھی جن ميں دوڑنا ضروری تھا 
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  ھ ميں چيچک جيسی متعدی بيماری کی وباء مدينے ميں پھوٹ پڑيا ور کچھ بچے اس ميں مبتال ہو گئے ۔ ٩٠
ہجری مان لی جائے )  ٨٣ہجری يا  ٨٠جعفر اس وقت سات سال يا دس سال کے تھے (يعنی اگر ان کی تاريخ والدت 

اور دس يا سات سال کے بچے بڑے لڑکوں سے مقابلتا کم اس بيماری ميں مبتال ہوئے ہيں ام فروه اپنے سارے بچوں 
(جعفر سميت ) کو ليکر مدينے سے چلی گئيں ۔ تاکہ اس متعدی بيماری سے ان کے بيٹے بچ سکيں ۔ اور چونکہ ابھی 

بيماری ال حق نہيں ہوئی تھی اسلئے اب چيچک والے شہر سے دور جانا ضروری تھا تاکہ ان ان کے کسی بيٹے کو يہ 
  کے بچے اس ميں مبتال نہ ہوں اور وہاں جائيں جہاں يہ بيماری نہ ہو ۔ 

جيسا کہ ہم جانتے ہيں ۔بعض ديہاتوں کے ‘ ام فروه اپنے بيٹوں کے ہمراه مدينہ کے ايک تفريحی مقام طنفسہ چلی گئيں 
ان چيزوں يا پيدوار کے نام پر رکھے ہوتے ہيں جو ان ديہاتوں ميں پيدا ہوتی ہے اسی طرح طنفسہ ميں بھی ايک  نام

پودے کے پتوں سے ايک نہايت عمده قسم کی بوريا بنائی جاتی تھی جسے طنفسہ کہا جاتا تھا اور اسی وجہ سے اس 
ليکن پہلی اور دوسری صدی ہجری کی مانند آباد نہيں  گاؤں کا نام طنفسہ پڑ گيا اب بھی اس گاؤں کی جگہ موجود ہے

  ہے ۔ 
مدينہ ايک صحرا ميں واقع ہے ليکن اس کے اطراف ميں صحت افزا مقامات ہيں اور مدينہ کے بڑے لوگ گرميوں ميں 

يں ہوں وہاں جاتے ہيں ام فروه جب طنفسہ ميں ره رہی تھيں ۔ تو انہيں اطمينان تھا کہ ان بيٹے اب چيچک ميں مبتال نہ
گے ۔ ليکن وه اس سے غافل تھيں کہ چيچک کی خطر ناک بيماری ان پر حملہ آور ہو چکی ہے جب وه بيمار ہوئيں تو 
چيچک کے تمام مريضوں کی طرح انہيں بھی علم نہ تھا کہ وه اس ميں مبتال ہو گئيں ہيں حتی کہ وه اس مہلک بيماری 

ن ان کے جسم پر ظاہر ہوا اور چونکہ وه ايک پڑھی لکھی خاتون تھيں ميں مبتال ہو گئی ہيں حتی کہ چيچک کا پہال نشا
جب علم ہوا کہ وه اس بيماری ميں مبتال ہو گئی ہيں تو انہوں نے اپنی فکر کی بجائے بچوں کی فکر کی اور کہا کہ جلد 

طرح جعفر ميری بچوں کو طنفسہ سے دور لے جائيں اور ايسی جگہ لے جائيں جہاں چيچک کی بيماری نہ ہو اس 
صادق اور دوسرے سارے بيٹوں کو طنفسہ سے دور ايک دوسرے گاؤں لے جايا گيا مدينہ ميں جب محمد باقر کو 

اطالع ملی کہ ان کی وجہ چيچک ميں مبتال ہو گئی ہيں جو ايک مہلک مرض ہے لہذا محمد باقر نے درس پڑھانا چھوڑ 
ے اندر واقع تھا) اور پيغمبر اسالم کی روح سے التجا کیکر پہلے روضہ نبوی پر حاضری دی (جو اسی مسجد مدينہ ک

  کہ ان کی وجہ کو شفا عنايت فرمائيں ۔ 
جب ام فروه نے اپنے شوہر کو ديکھا تو کہا آپ کيوں يہاں آئے ہيں شايد آپ کو نہيں بتايا گيا کہ ميں چيچک ميں مبتال 

ت کرنے واال بھی اس بيماری ميں مبتال ہو سکتا ہوں اور چيچک کے مريض کی عيادت نہيں کرنی چاہيے کيونکہ عياد
  ہے ۔ 

محمد باقر نے فرمايا ميں نے پيغمبر اسالم کی روح سے درخواست کی ہے کہ آپ کو شفا دے اور چونکہ روح کے 
اثرات پر ميرا ايمان ہے اس لئے مجھے علم ہے کہ تو بھی شفا پائے گی ا ور ميں بھی اس بيماری ميں مبتال نہيں ہوں 

  ۔ گا 
جس طرح محمد باقر نے کہا تھا اسی طرح ام فروه کو اس بيماری سے نجات مل گئی اور وه خود بھی اس بيماری ميں 
مبتال نہ ہوئے اس خاتون کا تندرست ہو جانا معجزے سے کم نہ تھا کيونکہ چيچک کی بيماری پہلے تو بڑے آدمی پر 

  و مريض کا صحت ياب ہونا بعيد ہوتا ہے ۔ بہت کم حملہ آور ہوتی ہے اور اگر حملہ آور ہو جائے ت
شيعوں کا عقيده ہے چونکہ امام محمد باقر امام تھے ا ور ہر امام کے پاس ال محدود طاقت اور علم ہوتا ہے اور جب وه 

  ام فروه کے سر ہانے پہنچے تو انہوں نے اپنی امامت کے علم اور طاقت کے ساتھ ام فروه کو شفا دی ۔ 
بدار مورخ اس بات پر يقين نہيں رکھتا حاالنکہ يہ بات صحيح ہے کہ اس وقت کے طبيب چيچک کا ليکن ايک غير جان

عالج کرنے ميں کامياب نہيں ہو سکے تھے اس لحاظ سے ام فروه کا تندرست ہو جانا ايک منفرد واقعہ شمار کيا جاتا 
  ہے ۔ 

ی تک چيچک کی بيماری مدينہ ميں موجود تھی تندرست ہونے کے بعد ام فروه مدينے واپس چلی آئيں ليکن چونکہ ابھ
  لہذا اس نے بيٹوں کو شہر نہيں باليا ۔ 

ھ ميں اور ايک دوسری روايت کے مطابق ايک سال بعد امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی کے حلقہ ٩٠اسی سال 
  درس ميں حاضری دينا شروع کيا ۔ 

س سال کی عمر ميں اپنے والد کے حقلہ درس ميں حاضر ہوئے اس بات پر تمام مورخين کا اتفاق ہے کہ جعفر صادق د
محمد باقر کا حلقہ درس ايک شاندار مدرسہ تھا اور جو لوگ يہاں سے فارغ ہوتے تھے وه اس زمانے کے علوم کو 

سيکھتے تھے لہذا جعفر صادق کی اعلی تعليم کا آغاز دس سال کی عمر ميں ہوا اور يہ بات ايک ذہين لڑکے کے بارے 



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

 
 

يں حيرت انگيز تھی ۔ مغربی دنيا کی چند ايسی مشہور شخصيتوں کے نام لئے جا سکتے ہيں جنہوں نے دس سال کی م
  عمر ميں يونيورسٹی کی تعليم حاصل کی ۔ 

جب امام جعفر صادق اپنے والد گرامی کے حلقہ درس ميں شامل ہوئے تو پہلی مرتبہ محمد باقر نے بطليموس کا 
يا اور پہلے دن جعفر صادق نے بطليموس کی کتاب المحسبتی کو پڑھا (ياد رہے يہ کتاب علم جغرافيہ پڑھانا شروع ک

  ہيت اور جغرافيہ کے بارے ميں ہے ) 
آپ نے پہلے ہی دن پہلی مرتبہ اپنے والد سے سنا کہ زمين گول ہے کيونکہ بطليموس نے جو دوسری صدی عيسوی 

‘ ہے کہ زمين گول ہے بعض لوگوں کا خيال ہے کہ لوگ کو پر نيک اپنی کتاب المحسبتی ميں لکھا ‘ ميں زنده تھا 
عيسوی ميں فوت ہوا زمين کے گول ہونے کے  ١۵۴٣عيسوی ميں پيدا ہوا اور  ١۴٧٣نجومی کے زمانے ہی سے جو 

  قائل تھے ۔ 
لے اس صورت ميں جبکہ تمام مصری سائنس دان جانتے تھے کہ زمين گول ہے کو پرنيک جو ابھی جوانی کے مرح
ميں داخل ہوا تھا اور اس نے ابھی زمين کے گول ہونے اور سوج کے گرد چکر لگانے کا نظريہ پيش نہيں کيا تھا 

کرسٹو فر کولمبس زمين کے کروی ہونے کی سند کے ساتھ مشرق کی جانب جہاں خوردنی دواؤں کے جزيرے تھے 
مبس نے اپنی مشہور کتاب ( جس ميں اس نے چل پڑا تاکہ مغرب کے راستے وہاں تک پہنچے ابھی تک کرسٹو فر کول

لکھا ہے کہ زمين اور دوسرے سيارے آفتاب کے گرد گھومتے ہيں ) ال طينی زبان ميں شائع نہيں کی تھی کہ ماالن ( 
ايک پرتگالی ) جو سپين کے بادشاه کی خدمت ميں حاضر ہوا تھا ۔ اس نے اپنی کشتيوں کو سيويل کی بندر گاه سے 

ر ڈال ديا اور اس ساری زمين کا ايک مکمل چکر کاٹا اس کے ساتھی تين سال بعد ہسپانيہ واپس آ سمندری راستے پ
گئے جبکہ وه فلپائن کے جزائر ميں وہاں کے مقامی باشندوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور پہلی بار زمين کے گول ہونے کو 

  ثابت کيا اس طرح پہلی بار تصديق ہوئی کہ زمين گول ہے ۔ 
سے پہلے زمين کا گول ہونا ثابت تھا ليکن بطليموس نے المحسبتی ميں لکھا کہ زمين دنيا کا مرکز ہے اور کو پر نيک 

چاند ستاريا ور سيارے سب زمين کے گرد چکر لگاتے ہيں ليکن کوپر نيک نے کہا زمين دنيا کا مرکز نہيں ہے ‘ سوج 
ھ ميں جب جعفر ٩١ے گرد چکر لگا رہے ہيں بلکہ سورج دنيا کا مرکز ہے اور زمين اور دوسرے سيارے سورج ک

صادق اپنے والد کے حلقہ درس ميں شريک تھے تو ان کو دو نئے واقعات پيش آئے جو ان کيلئے خاصی اہميت کے 
  حامل تھے ۔ 

پہال واقعہ يہ تھا کہ امام محمد باقر کے مريدوں اور شاگردوں ميں سے ايک جب اپنے وطن مصر سے واپس آيا تو 
لکڑی اور مٹی سے بنايا ہوا جغرافيائی کره اليا کيوں کہ مصر ميں مٹی سے بہت سی چيزيں تيار کی جاتی  اپنے ساتھ

تھيں مثال مجسمے وغيره اور مصر کے باہر رہنے والے لوگ ان اشياء کو بطور تحفہ لے جاتے تھے يہ خاصی مہنگی
محمد باقر کيلئے بطور سوغات اليا تھا ايک  فروخت ہوتی تھيں مٹی کا وه جغرافيائی کره جو محمد بن فتی مصر سے

  ايسے گول ستون کی مانند تھا جس پر کسی کره کو رکھتے ہوں گے ۔ 
يہ گول ستون زمين شمار کی جاتی تھی اور جو کره تھا وه آسمان تھا اور اس کره آسمانی پر ستارے اس طرح لگائے 

ل کيا تھا ۔ يا اس کا خيال تھا بطليموس نے آسمانی گئے تھے جيسے بطليموس نے دوسری صدی عيسوی ميں اظہار خيا
ستاروں کيلئے جو اس زمانے ميں ديکھے جاتے تھے اڑتاليس تصاوير کو مد نظر رکھا جيسا کہ ہم نے کہا ہے يہ 

تصاوير اس کی اختراع نہيں تھيں بلکہ اس سے پہلے کے نجوميوں نے انہيں ايجاد کيا تھا البتہ بطليموس نے انہيں ايک 
ل شکل دی ۔ اس کے کہنے کے مطابق دنيا ميں ثابت ستاروں کی تعداد اڑ تاليس تھی اور بطليموس نے اس بڑے مکم

  آسمانی کره پر ہر مجموعہ کی شکل بنائی اور ہر ايک کا نام مصری زبان ميں لکھا ۔ 
د کی مانند اس اس آسمانی کره ميں ستاروں کے باره مجموعے حمل سے لے کر حوت يعنی بره سے ماہی تک کمر بن

کره کا احاطہ کئے ہوئے تھے اور سورج کو بھی کره کے اسی حصہ ميں دکھايا گيا تھا تاکہ يہ دکھائيں کہ سورج سال 
ميں ايک مرتبہ آسمان ميں اس کمر بندی کے عالقے سے گزرتا ہے ۔ سورج کے عالوه چاند اور سيارے بھی آسمانی 

  اور چاند کی طرح زمين کے ارد گرد گھومتے تھے ۔ کره ميں نظر آتے تھے اور سيارے بھی سورج 
مختصر يہ کہ اس آسمانی کره ميں دنيا کا مرکز زمين تھا اور سورج چاند اور سيارے زمين کے ارد گرد حرکت کرتے 
دکھائے گئے تھے يہ پہال کره آسمانی تھا جو آسمان کے متعلق امام صادق نے ديکھا تھا اور ابھی آپکی عمر گياره سال 

  ھ مان لی ٨٠ے زياده نہيں ( اگر آپ کی تاريخ والدت س
جائے ) کہ آپ نے اس کره اور بطليموس کے جغرافيہ کے بارے ميں اظہار خيال فرمايا اور کہا سورج سال ميں ايک 
بار کره زمين کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور اس کی گردش کا راستہ باره برج ہے اور ان ميں ہر برج کا تيس رات دن
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  يام ہے اس طرح تو ہميں ہر وقت سورج دکھائی دينا چاہيے ۔ ق
گياره سالہ بچے کا اظہار خيال نہايت ماہرانہ تھا اور جب آدمی يہ کره سوغات لے کر آيا تھا اس نے جوابا کہا بطليموس

ار بارهکہتا ہے کہ سورج کی حرکات دو قسم کی ہيں ايک حرکت بروج کے احاطے ميں ہے اور سورج سال ميں ايک ب
برجوں سے گزرتا ہے اور زمين کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور سورج کی دوسری حرکت کره زمين کے ارد گرد ہے
ہر رات دن ايک دفعہ زمين کے گرد چکر لگاتا ہے اور نتيجہ ہم ہر صبح اسے طلوع ہوتے ہوئے اور ہر شام کو غروب

  ہوتے ہوئے ديکھتے ہيں ۔ 
ہے يہ دونوں حرکات ايک ساتھ ہوں کيونکہ سورج جب بروج کے احاطے ميں گردش جعفر صادق نے فرمايا ممکن 

  ميں مشغول ہوتا ہے کس طرح سے چھوڑ کر زمين کے اردگرد چکر لگا سکتا ہے ۔ 
سوغات النے والے نے کہا سورج رات کو بروج کے احاطے کو ترک کرتا ہے تاکہ زمين کے گرد چکر لگائے اور 

ق سے طلوع کر سکے جعفر صادق نے فرمايا اس طرح تو سورج صرف دن ہی کو بارهصبح کے وقت زمين کے مشر
ميں سے کسی ايک برج ميں ہوتا ہے اور راتوں کو وہاں نہيں ہوتا کيوں کہ آپ کے بقول رات کو اسے چاہيے کہ وه 

ے تو رات جگہ چھوڑ دے اور زمين کے گرد چکر لگائے تاکہ صبح زمين کے مشرق سے طلوع کر سکے اگر ايسا ہ
  کو سورج ہميں کيوں دکھائی نہيں ديتا شايد اپنے چہرے پر پرده ڈال ديتا ہے تاکہ دکھائی نہ دے ۔ 

جس وقت جعفر صادق نے اس آسمانی کره کو ديکھا تھا ۔ بطليموس کی موت کو پانچ سو ساٹھ سال ہو گئے تھے اور 
ارے ميں اظہار خيال کرے اور پوچھے کہ کس طرحابھی تک کسی نے بھی غور نہيں کيا تھا کہ اس آسمانی کره کے ب

سورج جو بقول بطليموس ہر برج ميں تيس دن سفر کرتا ہے اور زمين کے گرد بھی چکر کاٹتا ہے ہر روز و شب ميں 
ايک مرتبہ اپنے ٹھکانے اور راستے کو بدلتا ہے تاکہ زمين کے گرد چکر لگائے ان پانچ سو ساٹھ سالوں ميں کسی کو 

ہ آيا کہ بطليموس کی ہےئت پر تنقيد کرے اور کہے کہ سورج کی زمين کے اردگرد گردش جو وه بروج کے يہ خيال ن
  احاطے ہو کر کرے عقلی لحاظ سے قابل قبل نہيں ہے ۔ 

کسی نے بھی بطليموس کی کتاب المحسبتی کو پڑھتے ہوئے ان پانچ سو سالوں ميں کوشش نہيں کی کہ اپنی عقل کو 
کہ علم نجوم کے بارے ميں بطليموس کا نظريہ کوئی بھی نہيں تھا کہ ہم کہيں اسے بال چوں و چرا استعمال کرے ۔ جب 

قبول کر ليا جانا چاہيے تھا البتہ پہلے زمانے ميں دو باتيں سائنس دانوں پر تنقيد سے روکتی تھيں پہلی يہ کہ استاد کا 
ے صحيح ہے اور اس پر تنقيد نہيں کی جا سکتی اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا کہ جو کچھ استاد نے کہا ہ

دوسری پرانے لوگوں کی سستی ۔ اس سے ہماری مراد عام لوگوں کی ذہنی سستی ہے کيونکہ پرانے وقتوں ميں عام 
لوگوں سے يہ توقع نہيں کی جا سکتی تھی کہ وه علمی مسائل کے بارے ميں اپنا اظہار خيال کريں اس کی وجہ ترويج 

ائل کی محدوديت تھی اور صرف وه لوگ جو مشرق و مغرب کے مدارس ميں علم حاصل کرتے تھے انہيںعلم کے وس
علم سے دلچسپی تھی اور ان علمی مدارس کے باہر سے کوئی آدمی علم کے بارے ميں اپنے شوق کا اظہار کرتا تو وه 

  ا ۔ بھی ان مدارس کے علماء سے رابطے کی وجہ سے علم سے لگاؤ پيدا کر ليتا تھ
اور يہ صورت حال کم و بيش موجود تھی کہ چھپائی کی صنعت ايجاد ہوئی اور مغرب ميں علم کو يونيورسٹی کی حدود

سے نکال کر عام آدمی کی رسائی تک پہنچا ديا ۔ ليکن مشرق ميں اس وقت تک علم مدارس سے باہر نہيں نکال تھا ۔ 
کسی نے بطليموس نجومی کے نظريہ پر تنقيد کرنے کی بہر حال جس طرح مشرق کی بڑی بڑی يونيورسٹيوں ميں 

  طرف توجہ نہيں دی ا سی طرح مغرب کی بڑی بڑی يونيورسٹياں بھی اس بارے ميں ال پرواه رہی ہيں ۔ 
وه پہال شخص جس نے اس نظريہ کو اپنی تنقيد کا نشانہ بنايا ۔ وه جعفر صادق تھے جب وه اپنے والد کے حلقہ درس 

  انہوں نے فرمايا کہ بطليموس نجومی کا نظريہ عقلی لحاظ سے قابل قبول نہيں ہے ۔ ميں شريک تھے تو 
اس کے بعد اس ہونہار نے بطليموس کے نظام نجوم کے بارے ميں سوچنا شروع کيا کہ اس نظام ميں کون سی خرابی 

ور اسی طرح ہر روز ہے ؟ اور ايسا کيوں ہوتا ہے کہ سورج باره برجوں ميں زمين کے ارد گرد بھی گھومتا ہے ا
  زمين کے مشرق سے طلوع اور غرب بھی ہوتا ہے ۔ 

جب جعفر صادق اپنے والد گرامی کے حلقہ درس ميں ہر روز حاضر ہوئے تو ان کی نظر کره آسمانی پر پڑتی اور وه 
کہ  بطليموس نجومی کے نظام ميں نقص کے مسئلہ کا اعاده کرتے ليکن ان کے والد يہ کہہ کر خاموش کرا ديتے

بطليموس نے علطی نہيں کی يہ فطری بات ہے کہ وه گياره سالہ بيٹا باپ کے احترام ميں خاموش ہو جاتا اور اپنی تنقيد 
کو مزيد آگے نہيں بڑھاتا تھا اور جو لوگ اس حلقہ درس ميں حاضر ہوتے تھے ان سے بھی کوئی مدد حاصل نہيں کر 

نے غلطی نہيں کی اور سورج اس کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق  سکتا تھا کيونکہ وه بھی معتقد تھے کہ بطليموس
  زمين کے ارد گرد چکر لگاتا ہے ۔ 
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جيسا کہ ہم نے کہا امام محمد باقر کے حلقہ درس ميں اس طرح جدت آئی کہ شروع ميں وہاں جغرافيہ اور ہيئت ہی 
ر کيف استاد محمد باقر ہی رہے علم ہندسہ بھی پڑھائی جاتی تھی ليکن بعد ميں علم ہندسہ کی تعليم بھی شروع ہوئی ۔ بہ

جغرافيہ اور ہيئت کی مانند قبطی دانشوروں کے ذريعے مصر کے راستے محمد باقر تک پہنچا اور انہوں نے يونانی 
اقليدس (جو تين صدياں قبل مسيح ميں پيدا ہوا تھا ) کے علمی قواعد سے استفاده کيا خود اقليدس اور اس سے پہلے بھی 

ں کا عقيده تھا کہ زمين گول ہے اگرچہ وه ايک عظيم انجينئر تھا ليکن وه زمين کے طول و عرض کا اندازه نہيں لوگو
  کر سکا تھا ۔ 

اس سے پہلے کہ يونان کی تاريخ ترتيب دی جاتی اور ہم جانتے ہيں کہ يونانی لوگوں نے دن و رات کے تبديل ہونے 
انی دستاويزات سے پتہ چلتا ہے کہ يونانی ہزاروں کی تعداد ميں سورج کے کے بارے ميں کيا نظريہ پيش کيا تھا ؟ يون

وجود کے قائل تھے اور ان کا خيال تھا کہ جو سورج صبح طلوع اور شام کو غرب ہوتا ہے وه ايک ايسی جگہ جاتا يا 
وه پہلے دن گرتا ہے جس کے بارے ميں کچھ علم نہيں ہو سکتا اور جو سورج دوسرے دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے 

واال سورج نہيں ہے اس طرح قديم يونانيوں کے عقيده کے مطابق ہر دن ايک نيا سورج طلوع ہوتا ہے اور پہلی دن واال 
  سورج نہيں ہوتا ۔ 

)کے نام سے موسوم کيا گيا ہے اس کے jupitorوه کہتے تھے کہ زؤس (خداؤں کا خدا ) جسے ال طينی ميں جوپيٹر (
وشنی کے چراغ ہيں اور ہر صبح اس آگ يا چراغوں ميں سے ايک کو آسمان کی طرف بھيجتا پاس بہت زياده آگ يا ر

ہے تاکہ زمين کو روشن اور گرم رکھے اور جس وقت ختم ہو کر راکھ بن جاتی ہے يا چراغ ميں تيل نہيں رہتا تو وه 
  غرب ہو جاتا ہے اور خاموش چراغ وہاں گرتے ہيں جہاں تک کسی کی رسائی نہيں ۔ 

ا زؤس خداؤں کا خدا جو ہر دن ايک سورج کو آسمان پر بھيجتا تھا بجھے ہوئے چراغوں سے استفاده کرتا تھا اور انکي
کا تيل بدلتا تھا تاکہ دوباره انہيں آسمان پر بھيجے ؟ اس سوال کا جواب مشکوک تھا ۔ اور بعض کا عقيده تھا کہ زؤس 

  کا يہ عقيده تھا کہ استفاده نہيں کرتا ۔ بجھے ہوئے چراغوں سے استفاده کرتا ہے اور بعض 
قديم يونانيوں نے ستاروں کے مسائل کو اپنے لئے آسان بنا ديا تھا اور ہر چيز کی وضاحت زؤس کے فيصلوں اور 

  کاموں سے کرتے تھے ۔ 
علماء نے  پانچويں صدی قبل از مسيح جو يونانی دانشوروں کا عہد ہے اور ان کی علمی تاريخ بھی موجود ہے ۔ يونانی

اس طرف توجہ کی کہ دن رات کے فرق کی وجہ معلوم کريں جو کوئی قديم يونان سے واقف ہے وه اس بات کو بخوبی
جانتا ہے کہ قديم يونانی دانشوروں ميں سے بہت کم ايسے تھے جنہوں نے دن و رات کے فرق کی وجہ معلوم کرنے 

  کی طرف توجہ دی ۔ 
افالطون اور ارسطوں ہيں يہ دوسرے علوم کے مقابلے ميں علم ‘ عنی سقراط ان دانشوروں ميں سے تين مشہور ي

االجتماع سے زياده لگاؤں رکھتے ہيں يہاں تک کہ ارسطو جس نے فزکس اور ہوا کہ بارے ميں بھی لکھا ہے وه بھی 
( مستی کے معنی  علم االجتماع سے خاص دلچسپی رکھتا تھا اور اس کا مستائی فلسفہ علم االجتماع سے ملتا جلتا ہے

ہيں راه چلنا چونکہ ارسطو چلتے ہوئے پڑھاتا تھا ) جن چند لوگوں نے دن و رات کے فرق کی وجہ کو معلوم کرنے 
کی جانب توجہ کی ان ميں سے ايک اقليدس بھی تھا جس کا شمار نہ تو انجينئرز ميں اورنہ نجوميوں (ماہرين فلکيات ) 

يدس کا خيال تھا کہ يہ کہانی زؤس ہر دن ايک گولہ آگ يا چراغ آسمان پر بھيجتا ميں ہوتا تھا ۔ مشرق کی طرف سے اقل
  ہے ۔ 

سال پہلے اسکندريہ  ۴۵٠يہ چراغ آسمان کو عبور کرنے کے بعد بجھ جاتا ہے درست نہيں ہو سکتی وه بطليموس سے 
ے دن طلوع ہوتا ہے اور ايک ميں رہتا تھا اس نے کہا سورج جو دوسرے دن طلوع ہوتا ہے وہی سورج ہوتا ہے جو پہل

دن بعد مشرق سے طلوع ہونے کی وجہ يہ ہے کہ تيسری صدق قبل مسيح ايک ايسی صدی تھی جس ميں يونان اور 
اسکندريہ ميں علم نے ترقی کی ليکن اس ميں اتنی جرات نہيں ہوئی کہ وه دن و رات کے وجود ميں آنے کے سبب کو 

  اپنی زندگی ميں بيان کر سکے ۔ 
سطو کے ايک صدی بعد دنيا ميں آيا اور اس سے قبل ہی يونانی دانشوروں نے علم کو قبول کرنے کے لئے اذہان وه ار

کو آماده کر ليا تھا اور اسی دور ميں جس ميں اقليدس رہتا تھا ۔ پيرون نام کا ايک آدمی جس نے يونان ميں نہ صرف يہ 
يونانی خداؤں يعنی يونان کے سرکاری مذہب کی بھی مخالفتکہ ارسطو اور افالطون کے نظريات کی مخالفت کی بلکہ 

  کی اور کہا کہ يونانی خدا محض ايک افسانہ ہيں ۔ 
قبل مسيح ميں فوت ہوا اور اپنے نظريہ کو کھلم کھال بيان کر سکتا تھا وه اسکندريہ ميں نہيں رہتا  ٢٧٠ليکن پيرون جو 

  ميں يونان الپز يا خود مختار رياستوں پر مشتمل تھا ۔ تھا بلکہ يونان اور الپز ميں رہتا تھا اس زمانے 
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اقليدس اسکندری ميں بطالسہ سلسلہ کے پہلے يونانی بادشاه کے دور ميں ہو گزارا ہے اور اسکندريہ مقدونی کے 
سرداروں ميں سے ايک بطليموس نامی سردار تھا جو کہتا تھا علم ہر محکمہ ميں رائج ہو سکتا ہے اور ہونا چاہيے ۔ 

ليکن وه خداؤں کے متعلق کوئی بات نہ کہتا تھا اور بطليموس اول کی علم پروری کا ثبوت يہ ہے کہ اس نے ايک ايسا 
کتاب خانہ قائم کيا جس نے اسکندريہ ميں اس قدر اہميت اختيار کر لی کہ صديوں بعد بھی جب مورخين کتب خانہ کا نام 

 تا تھا ۔ ليتے تھے تو ان کی مراد کتاب خانہ اسکندريہ ہو

 

 درس باقريہ ميں حاضری 

 

بطليموس اول نے علم کو مذہبی مباحث ميں نہيں پڑنے ديا اور جہاں کہيں علم کا مذہبی مباحث کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا ہوں 
رک جانے کا حکم ديتا تھا اور اسی وجہ سے اقليدس ميں اتنی جرات پيدا نہ ہوئی کہ اس نظريہ " زؤس ہر صبح ايک چراغ 

ہے " کو غلط قرار ديتا اور صحيح نظريہ بيان کرتا کہ سورج زمين کے گرد  يا آگ کے بگولے کو آسمان کی طرف بھيجتا
چکر لگاتا ہے تاہم اقليدس نے اس نظريئے کا اظہار کيا اور اس کی موت کے بعد اس کی تحريروں ميں يہ نظريہ مال مگر 

  سے تھا ۔  باور کيا جاتا ہے کہ بطليموس جغرافيہ دان سلسلہ بطاليہ کے بطليموس مصری بادشاہوں ميں
لہذا يہ غلط فہمی پيدا نہيں ہونی چاہيے کہ جو اقليدس ايک صدی بعد آيا وه مصری تھا اور علمی کتاب خانہ کے دستر خواں 

سے فيض ياب ہوتا رہا اس بناء پر ہم يہ قياس آرائی کر سکتے ہيں کہ اس نے اس نظريئے کو کہ " سورج زمين کے گرد 
  ا ۔ گھومتا ہے " اقليدس سے ليا ہو گ

پيرون جو يونان ميں يونانی خداؤں کو ايک افسانہ سمجھتا تھا اس نے رات و دن کے وجود ميں آنے کے سبب کے بارے 
ميں کچھ نہيں کہا البتہ يونان کی علمی تاريخ ميں وه پہال آدمی ہے جو شکی مشہور ہوا جس نے تمام نظريات کو کھوکھال کيا

  اور خود کوئی نظريہ پيش نہيں کيا ۔ 
پيرون ہر قسم کے عقيدے اور مذہب کيخالف تھا وه کہا کرتا تھا " کوئی بھی ايسا نشان يا حتمی ماخذ نہيں ہے جو حقيقت کی 

پہچان ميں ہماری مدد کر سکے ۔ اور اگر ہم ايک موضوع کے متعلق ايک نظريہ پيش کرتے ہيں تو اسی کا مخالف نظريہ 
يہاں پيرون کی مراد فلسفی نظريات ہيں نہ کہ رياضی کے نظريات کيونکہ  بھی پيش کيا جا سکتا ہے " ليکن ياد رہے کہ

  رياضی کے نظريات کی نفی عقلی نقطہ نگاه سے نا ممکن ہے ۔ 
ہر سال الکھوں لوگ پکے ہوئے سيبوں کو زمين پر گرتا ديکھتے ہيں ليکن تاريخ کے آغاز سے ساتويں صدی عيسوی تک 

سيب زمين پر کيوں گرتا ہے جبکہ چاند و ستارے زمين پر نہيں گرتے اور اس صرف ايک آدمی نے اس پر غور کيا کہ 
  شخص نے اس غورو فکر کے نتيجے ميں قوت کشش کا قانون دريافت کيا ۔ 

ہزاروں سائنس دانوں نے دنيا کے مشرق اور مغرب ميں آٹھويں صدی کے آغاز تک بطليموس کے آفتاب کی زمين کے ارد 
ليکن کسی نے بھی اپنے آپ سے يہ نہ پوچھا کہ سورج جو بروج کے احاطہ ميں واقع ہے اور گرد حرکت کا مطالعہ کيا 

وہاں سے زمين کے ارد گرد چکر لگاتا ہے آخر وه کس طرح ہر رات دن ميں ايک بار اس احاطے کو چھوڑ کر زمين کے 
  ۔  اطراف ميں گردش کرنا شروع کر ديتا ہے جس کے نتيجے ميں رات دن وجود ميں آتے ہيں

اسکندريہ جو مصر ميں واقع ہے جب وہاں سلسلہ بطالسيہ کے پہلے بادشاه نے کتابخانہ بنوايا ۔ اس زمانے سے ليکر 
کتابخانے کے عربوں کے ہاتھوں جالئے جانے اور ويران کرنے تک يعنی تقريبا نو سو سال تک دنيا کا علمی مرکز تھا ۔ 

سے کسب فيض کيا بہت مشہور ہو گزرے ہيں اور اس مکتب ميں چند  اور جن سائنس دانوں نے اسکندريہ کے علمی مکتب
  فلسفيانہ نظيرئے بھی وجود ميں آئے جو کافی شہرت کے حامل ہيں ۔ 

مگر حيرانگی اس بات پر ہے کہ وه سائنس دان اور مفکرين جو اسکندريہ کے علمی مکتب سے فيض ياب ہوئے انہيں بھی 
اره برجوں ميں زمين کے اطرفاف ميں گردش کرتا ہے کيسے دن رات ميں ايک بار يہ خيال نہ آيا کہ کس طرح سورج جو ب

وه جگہ چھوڑ کر زمين کا چکر لگانا شروع کر ديتا ہے ؟ اور ايک چھوٹے سے عرب لڑکے نے ايک چھوٹے سے شہر 
اس مسئلے پر مدينہ ميں آٹھويں صدی عيسوی کے شروع ميں جبکہ يہ شہر دارالخالفہ تھا نہ اسے مرکزيت حاصل تھی 

  غور کيا ۔ 
اس گياره سالہ بچے کی عقل کو اس علمی مسئلہ کی مناسبت سے مکتب اسکندريہ کے تمام سائنس دانوں اور ساری دنيا کے 
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  علماء کی عقل پر برتری حاصل تھی ۔ 
گا کيوں کہ  جعفر صادق اس وقت کمسنی کے باعث اجتماعی سوچ نہيں رکھتے ہوں گے اور ان پر اقتصادی بوجھ بھی نہ ہو

  وه کفالت کی ذمہ داری سے مبرا تھے ۔ 
ليکن علمی و عقلی لحاظ سے خاصے سمجھدار تھے اور علوم يا علم ہيئت سے ايسے نکات بھی سمجھ سکتے تھے جن کو 
سمجھنے سے عام انسان قاصر تھا دوسرے لوگوں کی علمی سوچ جعفر صادق کی فکر سے اس قدر پست تھی کہ جب آپ 

  مين کے گرد سوج کی گردش قابل قبول نہيں ہے تو انہوں نے اس پر غور نہ کيا ۔ نے کہا کہ ز
تمام دانشمند لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح جعفر صادق کے ساتھ ہوا ۔ معاشرے کے دوسرے افراد ان کے 

  عميق نظريات اور عقلی قوت کو نہ سمجھ سکے ۔ 
ے والوں کی مانند اپنے ماحول کا جائزه نہيں لے سکتے ۔ اور وه عقل کو صرف بلند خياالت اور گہری نظر رکھن‘ عام لوگ 

ضروريات زندگی کے حصول ميں صرف کرتے ہيں اور اسی لئے عقل مند لوگوں کے نظريات انہيں بے وقعت معلوم ہوتے
ن کی ساری پروازيں نيوٹن ہيں اور بعض اوقات تو عاقل انسانوں کو ديوانہ خيال کيا جاتا ہے آج نظام شمسی کی جانب انسا

کے کشش ثقل کے قانون کی بنياد پر ہيں اور تمام وه انسان جنہوں نے چاند پر قدم رکھا وه نيوٹن کے احسان مند ہيں جس نے
  کشش ثقل کا قانون دريافت کيا ۔ 

ن کے وضع کئے ليکن نيوٹن کے دور ميں کشش ثقل کے قانون کے دريافت جو بے شک کائنات کے بارے ميں بنی نوع انسا
  گئے قوانين ميں اب تک سب سے بڑا قانون ہے جبکہ عام آدمی کی نظر ميں اس کی ذره بھر وقعت نہ تھی ۔ 

(ڈيلی نيوز لندن ) جو پہلے پہلے انگلستان ميں چھپنے واال سب سے پہال ہفت روزه تھا نہ صرف يہ کہ اس ہفت روزه نے 
س کے چند سال بعد تک يہ عظيم علمی ايجاد کسی انگريز اخبار ميں نہ قوت تجاذب کے قانون کی خبر نہ چھا پی بلکہ ا

چھپی ۔ اور اخبارات کے ايڈيٹر صاحبان کی نظر ميں ڈاکہ زنی يا قتل کی خبر اس خبر سے زياده اہميت کی حامل ہوتی تھی 
  گی سے ہوتا تھا ۔ کيوں کہ ڈاکہ زنی يا قتل کی خبر کا تعلق لوگوں کی اور خود ايڈيٹر صاحبان کی روز مره زند

صرف چند سائنس دانوں کو علم تھا کہ نيوٹن نے يہ قانون ايجاد کر ليا ہے اور حسد کی وجہ سے انہوں نے نہ چاہا کہ اس 
قانون کی دريافت کی خبر لوگوں تک پہنچے يہاں تک کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حسد ميں کمی آئی اور 

  طور پر اسے "سر " کا خطاب ديا ۔  انہوں نے نيوٹن کی قدردانی کے
ممکن ہے کوئی يہ کہے کہ اگر ساتويں صدی عيسوی ميں لوگوں نے نيوٹن جيسے عظيم انسان کی ايجاد کی طرف توجہ 

نہيں دی ۔ تو اس پر ہميں حيران نہيں ہونا چاہيے کہ آٹھويں صدی عيسوی کے آغاز ميں جعفر صادق کے علمی مطالب کی 
ں دی گئی ليکن انگلستان کے کوچہ و بازار کے عام لوگوں اور امام محمد باقر کے حلقہ درس ميں جانب کيوں توجہ نہي

حاضر ہونيوالوں ميں فرق موجود تھا لندن کے عام لوگوں اور انگلستان کے عام شہريوں کيلئے علمی مسائل بے وقعت تھے 
اہل علم حضرات ميں ہوتا تھا انہيں جعفر صادق  وه لوگ جو محمد باقر کے حلقہ درس ميں حاضر ہوتے تھے ۔ ان کا شمار

  کے مطالب کے بارے ميں بے اعتنائی نہيں برتنی چاہيے تھی ۔ 
اگر اس وقت تک خود انہيں يہ سمجھ نہيں آيا تھا کہ زمين کے اطراف ميں سورج کی گردش اس ترتيب سے ناممکن ہے تو 

وده ترتيب کے ساتھ سورج کی زمين کے اطراف ميں گردش قابل جب امام جعفر صادق نے ان کو آگاه کر ديا تھا کہ اس موج
قبول نہيں ہے تو انہيں امام جعفر صادق کی وضاحت کو قبول کرکے اس نظريہ کو رد کر دينا چاہيے تھا اور دن رات کی 

يک گھنٹہ تک تبديلی کيلئے کوئی اور وجہ تالش کرنا چاہيے تھی ليکن ان کی علمی سوچ اس قدر محدود تھی کہ انہوں نے ا
  بھی امام جعفر صادق کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خيال نہ کيا ۔ 

امام محمد باقر کے تمام شاگردوں ميں جعفر صادق کی علمی استعداد بلند ہونے کے باوجود محض کمسن ہونے کے باعث 
و کو پچپن کی گفتگو کا ايککسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی ۔ محمد باقر کے شاگردوں نے اس گياره سالہ لڑکے کی گفتگ

  حصہ سمجھا ۔ 
جيسا کہ ہم جانتے ہيں بچے جب بچپن کے ابتدائی سال گزار کر ساتويں يا آٹھويں سال ميں ہوتے ہيں تو ان کی قوت حس ميں 

غير معمولی اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وه ہر چيز کے بارے ميں جاننا چاہتے ہيں اور والدين سے ہميشہ چيزوں 
اسباب اور حاالت کے متعلق خصوصی سواالت کرتے رہتے ہيں اور بعض بچے تو اس طرح لگاتار سوال کرتے ہيں  کے

کہ ان کے والدين تنگ آ جاتے ہيں عمر کے اس مرحلے ميں بچہ چاہتا ہے کہ وه بالغ لوگوں سے زياده ہر چيز کے بارے 
اگر والدين نے اس بچے کو مطمئن کر ليا تو وه خاموش ہو ميں جان لے اور تمام چيزوں اور حاالت کے اسباب معلوم کرے 

  جاتا ہے ا ور مزيد سواالت نہيں کرتا ۔ 
جعفر صادق کے منطقی بيانات ان کے والد گرامی کے شاگردوں کی نظر ميں بچگانہ سواالت ہوتے تھے جو وسوسوں کی 
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د عدم گردش کا مسئلہ پيش کرتے تھے تو وه پيدوار ہيں اور اس کے بعد ہر مرتبہ جعفر صادق جب سورج کی زمين کے گر
  اپنے والد کے شاگردوں کی عدم توجہی کا شکار ہو جاتے تھے ۔ 

آپ کہتے اس کره آسمانی ميں بتايا گيا ہے کہ سورج زمين کے اطراف ميں ايک دائره ميں جس ميں باره برج ہيں گردش کر 
گرد دن و رات ميں ايک دفعہ چکر لگاتا ہے تو الزمی ہے کہ رہا ہے اور اگر اس بات کو مان ليں کہ سورج زمين کے ارد 

ايک سال وه زمين کے اطراف ميں بروج کے احاطہ ميں گردش نہ کرے اور ميں يہ کہتا ہوں کہ ان دو ميں سے ايک حرکت
  عقلی لحاظ سے قابل قبول نہيں ہے ۔ 

لگاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ دن و رات ميں سورج اگر سال ميں ايک بار بروج کے احاطہ ميں زمين کے ارد گر د چکر 
ايک دفعہ زمين کے ارد گرد چکر نہيں لگا سکتا اور جب کبھی دن و رات ميں ايک دفعہ زمين کے اطراف ميں چکر لگائے 

  تو الزمی بات ہے کہ ہر سال ميں ايک بار بروج کے احاطے ميں زمين کے اطراف ميں چکر نہيں لگا سکتا ۔ 
سے آج ہر خاص و عام قبول کرتے ہيں محمد باقر کے حلقہ درس ميں حاضر ہونے والے شاگردوں کيلئےيہ منطقی نظريہ ج

قابل قبول نہ تھا ۔ اور اسے وه طفالنہ خيال سمجھتے تھے ۔ ليکن اگر کوئی بالغ اور کامل انسان بھی اس نظريہ کو پيش کرتا 
کو پر نيک پولينڈی نے جب سہولويں صدی ميں جعفر صادق کے تو پھر بھی يہ محال تھا کہ وه اسے قبول کر ليتے ۔ کيونکہ

  يہی الفاظ دہرائے تو کسی نے اس کے قول کو قبول نہ کيا ۔ 
اگر کوپر نيک فرانس يا جرمنی يا اسپانيا ميں سے ايک ملک ميں ہوتا تو ضرور عقيده کے بارے ميں تفتيش کرنے والی 

سرباره ايک بے رحم اورمتعصب شخص تھا ۔ جس کا نام نور کماوا تھا ۔ وه  تنظيم کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا اس تنظيم کا
معمولی باتوں پر بھی عيسائيوں کو جيل بھيج ديتا تھا اور انہيں شکنجہ ديتا تھا تاکہ وه ارتکاب جرم کريں اور اس کے بعد 

  انہيں سزا ديتا تھا ۔ 
ئے جب کو پرنيک نے کہا کہ زمين اور دوسرے سيارے سورجليکن پوليند کا ملک اس تنظيم کی دسترس سے باہر تھا اسی ل

  کے گرد گردش کرتے ہيں تو اسے کسی نے کچھ نہ کہا ۔ 
يہ وہی تنظيم ہے جس نے گيليليو کو توبہ و استغفار پر مجبور کيا تھا جس نے کہا تھا کہ زمين سورج کے گرد گھومتی ہے 

ان ہے جس نے کہا زمين سورج کے اردگرد گھومتی ہے حاالنکہ ايسا نہيں بہت سے لوگوں کا خيال تھا کہ گيليليو وه پہال انس
ہے بلکہ يہ کوپرنيک ہے ۔ گيليليو نے اپنی ايجاد کرنے کے ساتھ يہ کہا تھا کہ ميں کوپر نيک کی تائيد کرتا ہوں اور کہا 

ريہ درست ہے اور زمين و ميرے نجومی مشاہدات اور ميری ٹيلی سکوپ نے مجھ پر ثابت کر ديا ہے کہ کوپر نيک کا نظ
  سيارات سورج کے گرد گھومتے ہيں ۔ 

ليکن وه يہ بات بھول گيا تھا کہ وه ايک ايسے ملک ميں ره رہا ہے جہاں عقيده کی تفتيشی تنظيم کا اقتدار ہے اور اگر چند 
اتا اس کے باوجود کہ سياسی لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرکے اس کی سفارش نہ کرتے تو وه زندگی آگ ميں ڈال ديا ج

سياسی وڈيروں نے اس کی سفارش بھی کر دی تھی پھر بھی اسے کہا گيا کہ زمين کی گردش کے بارے ميں اپنے الفاظ 
  واپس لے ۔ 

  اور گيليلو کا توبہ نامہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس نے خود يہ نظريہ اختراع نہيں کيا تھا بلکہ کوپر نيک کی نقل کی تھی ۔ 

  ر اور وليد کی مالقاتامام باق
ہجری ميں (جب پہال آسمانی کره مصر سے مدينہ ال کر محمد باقر کی خدمت  ٩١اس ميں ترديد کی کوئی گنجائش نہيں کہ 

ميں پيش کيا گيا تھا ) اس کيفيت سے زياده آزاد علمی حالت قرون وسطی ميں يورپی يونيورسٹيوں ميں تھی بلکہ قرون اول 
ادوار تھے چونکہ امام جعفر صادق نے اس سال سورج کی زمين کے گرد گردش پر تنقيد کی اور  اور دوم علمی احياء کے

کہا جاتا ہے کہ يورپی يونيورسٹيوں کے طلباء علمی احياء کی پہلی اور دوسری صدی ميں سورج کی زمين کے گرد گردش 
لمی نظريات کے بارے ميں يورپ کی کے نظريئے پر تنقيد نہ کر سکے ۔ صحيح نہيں ہے مجموعی طور پر اسالم ميں ع

نسبت اظہار خيال کی زياده آزادی ہے اگر چہ يہ علمی نظريات مذہب سے بھی مربوط ہوتے تھے اور حتی کہ نظرياتی نقطہ
نگاه سے عباسيوں کا دور حکومت ظالم ترين دور شمار ہوتا ہے پھر بھی اس دور ميں ايک اسالمی دانشمند يورپ کی نسبت 

  سے اظہار خيال کر سکتا تھا ۔  زياده آزادی
بعض نظرياتی مباحث کے بارے ميں عباسی خلفاء کی سختی مثال قرآن کے مسئلہ قدمت اور حدوث کے بارے ميں اظہار 

خيال پر ان کی پابندی اس لئے تھی کہ انہيں اپنی حکومت کے کھو جانے کا ڈر ہوتا تھا ۔ مگر ہر اس علمی بحث پر پابندی نہ
  نہيں ڈرتے تھے ۔ اور انہيں انديشہ نہ ہوتا تھا کہ وه علمی بحث انہيں نقصان پہنچائے گی ۔  تھی جس سے وه

اسکے بارے ميں انہوں نے علماء کو اظہار خيال کی آزادی دی ہوئی تھی جو کچھ جعفر صادق نے زمين اور سورج کے 
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پر التے تو اس کا فوری نتيجہ يہ ہوتا کہ آپ کو  بارے ميں فرمايا تھا (اور عالنيہ زبان پر الئے تھے ) اگر يورپ ميں زبان
کافر قرار ديکر آپ کا بائيکاٹ کر ديا جاتا اگر کوئی تيرھيوں صدی کے آغاز کے بعد ايسا اظہار خيال کرتا تو کافر قرار 
 دينے کے عالوه اسے آگ ميں بھی ڈالتے تھے اور اگر تيرھيوں صدی سے پہلے اس نظريہ کو يورپ ميں پيش کرتا تو

ء ميں بنايا گيا تھا اس کا سر تن سے جدا کر ديا ١١٨٣مذہبی علماء کی کمٹی ورون کے وضع کرده قانون کے مطابق جو 
ء ميں عقيدے کی چھان بين کی کميٹی تشکيل دی تھی اور اس کے بعد ١٢٣٣جاتا تھا ۔عيسائی پوپ جرجيس نہم جس نے 

يہ تنظيم (ايکريسيوں ) خصوصا يونيورسٹيوں ميں پوچھ گچھ کرتی  مريد مصنفين کو جالنے کا کام شروع ہو گيا تھا ۔ اور
تھی اس استاد کی شامت آ جاتی تھی جو کسی جلسے ميں ايسا تنقيدی درس پڑھا ديتا جو رواج کے خالف ہوتا اور اس طالب 

  علم کی بھی شامت آ جاتی جو درس کے دوران رواج کے خالف تنقيدی سوال اٹھاتا ۔ 
حيل و حجت کے اسے گرفتار کر ليتے اور اس تنظيم کی کسی ايک جيل ميں بھيج ديتے حتی کہ اس کی  اور پھر بغير کسی

ء ميں نپولين اول بادشاه فرانس نے ختم کيا ور جب نپولين کی حکومت ختم ١٨٠٨باری آنے پر اسے سزا دی جاتی يہ تنظيم 
ء تک قائم رہی ۔ ليکن اسکے بعد اس کی ١٨٣۴ور ء ميں سپين ميں تشکيل دے دی گئی ا١٨١۴ہوئی تو دوباره يہ تنظيم 

  تشکيل نہيں ہوئی ۔ 
يورپ کی علمی جہالت اور اسی زمانے ميں اسالمی ممالک کی علمی ترقی کا اصل سبب يہ تھا کہ يورپ ميں اہل علم 

کی مکمل  حضرات کو علمی نظريات کے اظہار کی آزادی نہ تھی جبکہ اسالمی ممالک ميں علمی نظريات کے اظہار خيال
آزادی تھی اس کے باوجود کہ مشرق سے علم کی روشنی يورپ تک پہنچ رہی تھی مگر اتنی نہ تھی کہ ايک مختصر 

  عرصہ تک يورپ کی تاريکی پر غلبہ پا ليتی ۔ 
يورپ ميں اس قدر علمی تاريکی چھائی ہوئی تھی کہ مشرق کی روشنی صرف اس کے کچھ حصے يعنی صرف علم طب 

اور يورپ ميں طب کا ماہر کوئی بھی ايسا شخص نہ تھا جس نے از جوزه ابن سينا کا نام الطينی زبان ميں کو منور کر سکی
نہ سنا ہو ليکن مشرق کی سر زمين سے ادب و ہيت وارد کرنے کی اجازت نہ تھی کيونکہ مشرق کی سر زمين ميں مسلمان 

نے والی تنظيم يورپی ممالک ميں چھپنے کی اجازت شعرا ايسے شعر پڑھتے تھے جنہيں عقيدے کے بارے ميں تفتيش کر
نہيں دے سکتی تھی کيونکہ اس طرح يورپی شعرا بھی ان کی تقليد کرنے لگتے يہ اشعار يورپی قوموں کو بيدار کرتے تھے 

مشرقی  مشرقی علماء کا وفد بھی يورپ نہ گيا کيوں کہ عقائد کی تفتيش کرنے والی تنظيم چاہتی تھی کہ يورپی يونيورسٹياں
  علماء کے وفد سے معلومات حاصل کريں ۔ 

ھ ميں جعفر صادق کو دو نئے واقعات پيش آئے پہال واقعہ يہ تھا کہ ان کے والد گرامی کيلئے آسمانی ٩١جيسا کہ ہم نے کہا 
   ؟ کره اليا گيا اور پہلی مرتبہ جعفر صادق نے ايک آسمانی کره ديکھا اور ہم نے ديکھا کہ اس کا نتيجہ کيا نکال

دوسرا واقعہ يہ تھا کہ وليد بن عبدالملک اموی خليفہ دارالحکومت دمشق سے چال اور چند شہروں کا معائنہ کرنے کے بعد 
بينرانس کے بادشاه کی مانند سفر کرتا تھا اور اس کے ہمراه خليفہ کے ‘ مدينہ پہنچا ۔ وه يورپی شان و شوکت چھوٹے روم 

تے تھے تاکہ خليفہ کے آرام اور خاطر تواضع ميں ذرا بھی فرق نہ آئے ۔ عمر بن درباری لوگوں کے بھی چند دستے ہو
حاکم مدينہ تقريبا ايک سو اسی کلو ميٹر تک اس کے استقبال سے پہلے خليفہ کے قيام کيلئے ايک بہترين گھر ‘ عبدالعزيز 

کی مہمان نوازی کيلئے بھی گھروں کا تعين  منتخب کيا اور چونکہ اسے علم تھا کہ ايک وفد بھی خليفہ کے ہمراه ہو گا تو ان
  کيا ۔ 

خليفہ مدينہ ميں داخل ہوا اور اطالع عام دی گئی کہ کل عام مالقات کا دن ہے جو کوئی بھی وليد بن عبدالملک سے ملناچاہے
  گا ۔ بادشاه اس سے مالقات کرے گا ۔ 

کی مالقات کيلئے نہيں جائيں گے اور ممکن ہے اس وجہ  عمر بن عبدالعزيز جانتا تھا کہ امام محمد باقر وليد بن عبدالملک
سے محمد باقر زير عتاب آ جائيں ۔ لہذا وه محمد باقر کے پاس گيا اور ان سے کہا کيا آپ وليد سے ملنے جائيں گے ؟ محمد 

يہ سوال اتنا  باقر نے نفی ميں جواب ديا ۔ عمر بن عبد العزيز نے نہ پوچھا کہ کيوں اسے ملنے نہيں جاتے ۔ ؟ کيوں کہ
ضروری نہ تھا اور حاکم مدينہ جانتا تھا کہ محمد باقر وليد کو خليفہ نہيں سمجھتے کجا يہ کہ وه اسے ملنے جاتے ۔ عمر بن 

عبدالعزيز نے کہا اس شہر کی آپ سے اتنی نسبت ہے کہ اسے آپ کا گھر کہا جا سکتا ہے اور گويا وليد بن عبدالملک آپ 
ہو آخر وه ايک مسلمان ہے اور اگر فرض کريں ايک کافر آپ کے گھر بطور مہمان آئے تو کيا آپ کے گھر آيا ہے کچھ بھی 

  اس کا احترام نہيں کريں گے ۔ 
محمد باقر نے فرمايا ايک مہمان کے ميرے گھر آنے اور وليد کے آنے ميں فرق ہے وليد نے اپنے آپ کو خليفہ قرار ديا ہے 

يں آيا ہے ۔ عمر بن عبدالعزيز نے کہا ۔ مجھے علم ہے آپ کيوں اس سے ملنے نہيں وه گھر کے مالک کی مانند اس شہر م
جاتے آپ کا خيال ہے کہ جب آپ وليد سے ملنے جائيں گے تو لوگوں کے ذہن ميں يہ بات آئے گی کہ آپ نے وليد کی بيعت 
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  کر لی ہے ۔ 
ميں يہ نہيں کہتا کہ ‘ ے اجداد ميں سے ايک نے محمد باقر نے حاکم مدينہ کی تصديق کی عمر بن عبدالعزيز نے کہا آپ ک

اپنی رضا مندی سے بلکہ مسلمانوں کی مصلحت کے پيش نظر ايک اموی خليفہ سے صلح کی اور کسی نے بھی نہ کہا کہ 
انہوں نے اس خليفہ کی بيعت کر لی تھی اور آپ بھی وليد سے ملنے جائيں گے تو کوئی يہ نہيں کہے گا کہ آپ نے اس کی 

کر لی ہے ۔ محمد باقر نے فرمايا ميں اس سے ملنے کيلئے نہ جانے کو ترجيح ديتا ہوں ۔ عمر بن عبدالعزيز نے کہا  بيعت
  اگر آپ اسے ديکھنے نہيں جائيں گے تو پتہ ہے ميرے لئے کيا مصيبت کھڑی ہوگی ؟ 
وں اور آپ سے عرض کر دوں کہ وليد حاکم مدينہ نے کہا وليد کو يہ علم ہے کہ ميں آپ اور آپ کے خاندان کا عقيدت مند ہ

کے پاس اطالعات حاصل کرنے کيلئے ايک خفيہ مشينری ہے يہ مشينری معاويہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور جو 
کوئی بھی اموی خليفہ آيا اس نے اس مشينری سے فائده اٹھايا اس مشينری کے افسروں نے ضرور خليفہ کو بتايا ہو گا کہ 

ند ہوں اور اگر آپ وليد سے ملنے نہيں جائيں گے تو وه مجھ پر غضب ناک ہو گا اور کہے گا اگر تم اس ميں آپ کا عقيدت م
کی عقيدت مندی کا اظہار نہ کرتے تو ہر گز وه اتنا مغرور نہ ہو تا کہ آج وه مجھے ملنے بھی نہيں آيا اور اس طرح وه 

  مجھے مدينہ کی گورنری سے معزول کر دے گا ۔ 
جواب ديا ميں مغرور نہيں ہوں صرف جی نہيں چاہتا کہ ميں وليد سے مالقات کرنے جاؤں ليکن تمہاری ان  محمد باقر نے

باتوں کے بعد ميں راضی ہوں اور کل اس سے مل لوں گا ۔ عمر بن عبدالعزيز خوش ہوا اور کہا کيا ميں خليفہ کو جا کر بتا 
  سکتا ہوں کہ آپ کل اس سے ملنے جائيں گے ؟ 

نے جواب ديا ہاں ! دوسرے دن محمد باقر وليد سے مالقات کرنے چلے گئے جس وقت آپ داخل ہوئے وليد اٹھ محمد باقر 
کھڑا ہوا ۔ اور اپنے برابر بٹھايا عرب ان لوگوں کا بے حد احترام کرتے تھے جو بال واسطہ کسی بڑے قبيلے کے سربراه 

کے سربراه تھے بلکہ وليد کی نظروں ميں ايک عظيم عالم  ہوتے تھے اور اسی طرح محمد باقر نہ صرف يہ کہ اپنے قبيلے
بھی تھے ۔ اور اموی خليفہ ان کے علمی مقام کی وجہ سے بھی ان کا احترام کرتا تھا ۔ بنی اميہ کی نسل کے اکثر خلفاء 

کا اظہار  اگرچہ باطن ميں علم سے لگاؤں نہيں رکھتے تھے مگر پھر بھی ظاہری طور پر وه علماء سے اپنی عقيدت مندی
  کرتے تھے ۔ 

اس دن امام محمد باقر اور اموی خليفہ کے درميان عام مسائل کے عالوه کسی خاص مسئلہ پر گفتگو نہ ہوئی اور اگر دو 
آدميوں کے گفتگو کرنے کيلئے کوئی خاص موضوع نہ ہو يا وه کسی مصلحت کے تحت آپس ميں گفتگو نہ کرنا چاہتے ہوں 

ئل کے بارے ميں گفتگو کرتے ہيں اور عموما ان کی گفتگو آب و ہوا اور زرعی پيدوار کے تو وه روز مره کے عام مسا
  متعلق ہوتی ہے ۔ 

وليد بن عبدالملک نے چاہا کہ کوئی بات کرے تو اس نے بات کا آغاز مدينہ کی زرعی پيدوار سے کيا چونکہ اس سال بارش 
  پيدوار ہو گی لہذا محمد باقر نے بھی يہی جواب ديا ۔ بر وقت ہوئی تھی مدينہ کے کسانوں کو علم تھا کہ اچھی 

وليد نے محمد باقر سے ان کی جائيداد کے بارے ميں سوال کيا کيونکہ وه چاہتا تھا کہ معلوم کرے وه کتنی جائيداد کے مالک
ہے اس سے ان کی ملکيت ايک قطعہ اراضی ہے جو محض ان کے کنبہ کی کفالت کرتا ‘ ہيں ۔ انہوں نے جوابا فرمايا 

  اضافی پيدوار نہيں ہوتی جسے فروخت کيا جا سکے ۔ 
وليد نے کہا اگر آپ چاہتے ہوں تو جس جگہ بھی آپ کہتے ہيں مدينہ ميں يا اس کے باہر آپ کو اتنی جائيداد االٹ کر ديتا 

  ہوں جو آپ کيلئے بھی کافی ہو اور بعد ميں آپ کی آئنده نسل بھی اس سے مستفيد ہو ۔ 
باقر نے فرمايا اگر ميرے بيٹے زنده رہے تو وه کام کريں گے اور اپنی روزی خود پيدا کريں گے اور ميرے امام محمد 

خاندان کيلئے يہ قطعہ اراضی کافی ہے اگرچہ اس سے کوئی زياده پيدوار نہيں ہوتی مگر ميرے زير کفالت افراد بھوکے 
  کو خدا حافظ کہا اور اٹھ کر چلے گئے ۔ نہيں رہتے امام محمد باقر نے اس گفت و شنيد کے بعد وليد 

اموی خليفہ کا مدينے آنے کا بڑا مقصد يہ تھا کہ وه يہ ديکھے کہ اس کے مدينے کی مسجد ميں توسيع کے حکم پر کس 
طرح عمل ہوا ہے ؟ اس موقع پر محمد باقر روز مره کے مطابق مسجد ميں درس پڑھانے ميں مشغول تھے (کيونکہ صرف 

طيل ہوتی تھی ) اور جعفر صادق بھی اپنے باپ کے حلقہ درس ميں حاضر تھے جب خليفہ مسجد ميں داخل جمعہ کے دن تع
ہوا تو اس نے اس کی توسيع پر اطمينان کا اظہار کيا اور پھر مسجد کے اس حصے کی طرف چال جس پر چھت پڑی ہوئی 

کے آنے پر منقطع ہو گيا ليکن اس نے محمد باقر تھی اور جہاں اس وقت محمد باقر درس پڑھا رہے تھے ۔ سلسلہ درس وليد 
سے عرض کی کہ درس پڑھانا جاری رکھيں اتفاق سے اس دن جغرافيا پڑھايا جا رہا تھا اور وليد کو اس علم کے بارے ميں 

مد باقر مطلق علم نہ تھا وه استاد کی باتوں کو غور سے سنتا رہا اور آخر کار اپنی حيرت کو نہ چھپا سکا ۔ اس نے امام مح
  سے پوچھا يہ علم جو آپ پڑھا رہے ہيں کونسا علم ہے ؟ 
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امام نے فرمايا يہ جغرافيا اور ہيت ہے وليد نے کہا يہ علم کس بارے ميں بحث کرتا ہے ؟ محمد باقر نے فرمايا يہ زمين اور 
تھا جس وقت اس کی آسمانی ستاروں کے بارے ميں بحث کرتا ہے وليد جس نے اس وقت تک جعفر صادق کو نہيں ديکھا 

  نظر ان پر پڑی تو حاکم مدينہ سے پوچھا يہ لڑکا يہاں کيا کرتا ہے ؟ 
عمر بن عبدالعزيز نے کہا وه محمد باقر کے فرزند ہيں اور دوسرے طالب علموں کی مانند يہاں درس پڑھتے ہيں وليد نے 

ا ۔ اس لڑکے کی علم حاصل کرنے کی استعداد کہا يہ بچہ کس طرح اس حلقہ درس سے استفاده کرتا ہے ؟ حاکم مدينہ نے کہ
جب ‘ ان تمام طالب علموں سے زياده ہے جو اس حلقہ درس ميں شريک ہوتے ہيں وليد نے جعفر صادق کو اپنے پاس باليا 

آپ قريب تشريف الئے تو وليد نے انہيں نہايت غور سے ديکھنے کے بعد کہا يہ تو ابھی لڑکا ہے يہ کسی طرح يہاں پڑھتا 
؟ عمر بن عبدالعزيز نے کہا بہتر يہ ہے کہ خليفہ اس کا امتحان لے تاکہ اس کی سمجھ ميں يہ بات آئے کہ يہ لڑکا علماء ہے 

جعفر کيا تم ‘ ميں سے ہے خليفہ نے امام سے پوچھا آپ کا نام کيا ہے ؟ آپ نے جواب ديا ميرا نام جعفر ہے خليفہ نے پوچھا 
جعفر صادق نے فورا جواب ديا "ارسطو" اور يہ لقب اس کے شاگردوں نے اس کو  جانتے ہو کہ صاحب المنطق کون تھا ؟

ديا تھا خليفہ نے پوچھا کيا تم بتا سکتے ہو کہ صاحب المعز کون تھا ؟ جعفر صادق نے جواب ديا يہ کسی انسان کا نام نہيں 
  بلکہ ستاروں کے ايک گروه کا نام ہے جو عسک االعنہ بھی کہالتا ہے ۔ 

پہلے ہی حيرت زده ہو گيا تھا پوچھا کيا تمہيں معلوم ہے صاحب السواک کون تھا ؟ جعفر صادق نے فرمايا صاحب  خليفہ جو
عبدهللا بن مسعود کو کہا جاتا ہے جس کا کام ميرے جد بزرگوار رسول هللا صلی هللا عليہ و آلہ وسلم کی خدمات کا ‘ السواک 

نے چند دفعہ مرحبا کہا اور محمد باقر سے مخاطب ہوکر بوال آپ کا يہ لڑکا دنيا کچھ حصہ انجام دينا تھا ۔وليد بن عبدالملک 
  کے عظيم ترين دانشمندوں ميں سے ايک ہوگا 

وليدبن عبدالملک کا خيال امام جعفر صادق کے بارے ميں درست ثابت ہوا اور وه نہ صرف قابل دانشمند بلکہ اپنے زمانہ کے
ہجری قمر ميں " رے " ميں فوت ہوا ۔ جسے اصفہان ميں دفن کيا  ٣٨۵حب بن عباد جو قابل ترين دانشمند کہالئے اور صا

گيا ہے نے کہا کہ بعد از رسول اسالم ميں جعفر صادق سے بڑا دانشمند کوئی نہيں گزارا اور يہ نظريہ صاحب بن عباد کا 
سا اتفاق کم ہوتا ہے کہ ايک عالم ہے جس کے علم و فضل ميں کسی کو شک و شبہ نہيں اور يہاں يہ بات اہم ہے کہ اي

  دوسرے عالم کو اپنے آپ سے افضل قرار دے ۔ 
صاحب بن عباد کے بارے ميں دو شبہات پائے جاتے ہيں جن کی درستی ہونی چاہيے پہلی يہ کہ اسے عرب خيال کيا جاتا 

ہيں حاصل کی ا ور بعد ميں " رے " گيا ہے حاالنکہ وه ايک ايرانی االصل ہے اور طالقان قزوين ميں پيدا ہوا ابتدائی تعليم و
اور مزيد تعليم جاری رکھی ہمارا مقصد يہاں صاحب بن عبادکی زندگی کے حاالت بيان کرنا نہيں ہے کيونکہ وه ايک مشہور

سياستدان اور دانشمند انسان ہو گزارا ہے بلکہ ہمارا مقصد يہ ہے کہ اس کے بارے ميں دو شبہات کی درستی کی جائے ۔ 
ہ صاحب بن عباد نے اپنی کتابيں عربی ميں لکھيں ۔ کيونکہ قديم زمانے ميں ايرانی دانشمند اپنی کتابيں عربی ميں چونک

لکھتے تھے ۔ صاحب بن عباد فارسی کا ماہر تھا کيونکہ وه آل بو يہ شہنشاہوں کی وزارت سنبھالنے کے عالوه شعر بھی 
اس بات کو درک کر سکتا ہے صاحب بن عباد فارسی زبان پر پوری کہتا تھا جو کوئی بھی اس کے شعر پڑھے وه بخوبی 

  دسترس رکھا تھا ۔ 
اس کے متعلق دوسری غلط فہمی يہ ہے کہ کہا جاتا ہے وه سنی العقيده مسلمان تھا جبکہ وه يقينا شيعہ تھا اور اس کے شيعہ 

موسی رضا سے اس کی عقيدت تھاا ور ان  ہونے کی دليل علی ابن ابی طالب کے خاندان اور امام موسی کاظم اور علی بن
سب سے زياده وه جعفر صادق سے عقيدت رکھتا تھا اس دليل کے عالوه اسکا شيعہ ہونا قرينے سے بھی ثابت ہے حاالنکہ 

دالئل دينے کے بعد قرينے سے ثابت کرنے کی ضرورت نہيں ہے کيونکہ کسی عنوان کو ثابت کرنے کيلئے دليل قرينے 
  ر ہوتی ہے ۔ سے زياده طاقتو

جيسا کہ ہم کہتے ہيں قرينے سے پتہ چلتا ہے صاحب بن عباد شيعہ تھا وه قرينہ يہ ہے کہ وه آل بويہ بادشاہوں کا وزير تھا 
اور آل بويہ سلسلہ کے بادشاه شيعہ المذہب تھے اور کسی حد تک آل بويہ کے دور ميں شيعہ مذہب کے پھيلنے کی وجہ سے 

نا ہے اور وه ايرانی محقيقين جنہوں نے صاحب بن عباد کو جعفر صادق کے عقيدت مندوں ميں صاحب بن عباد کا شيعہ ہو
  شمار کيا ہے اور شيعہ اثناء عشری سمجھا ہے ان ميں سے ان لوگوں کے نام لئے جا سکتے ہيں ۔ 

‘ کی چار بڑی محمد بن علی بن حسين بن موسی بن بابويہ قمی جو شيخ صدوق کے لقب سے معروف ہوئے اور جو شيعوں 
کالسيکل کتابوں ميں سے ايک " من ال يحضره الفقيہہ " کے مصنف ہيں اور ان کا نظريہ اس لئے بھی زياده اہميت کا حامل 

ہے کہ وه موصوف کے ہم عرص تھے انہوں نے موصوف کو بہت قريب سے ديکھا تھا شيخ صدوق مبالغہ گو نہيں تھے 
  انسان حقيقت کے خالف نہيں لکھتا ۔ اور خصوصا مذہب کے معاملے ميں ان جيسا 

شيخ بھائی عاملی جو صفوی دور کے مايہ ناز عالم تھے انہوں نے واصح طور پر صاحب بن عباد کو شيعہ اثنا عشری کہا 
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  ہے ۔ 
عالمہ مجلسی جو صفوی دور کے عالم اور مشہور کتاب بحار االنوار کے مصنف ہيں بھی صاحب بن عباد کے شيعہ ہونے 

  يں ۔ کے قائل ہ
تينوں اشخاص شيعوں کے نزديک بہت قابل احترام ہيں اسی لئے ہم نے يہاں ان کا ذکر کيا ہے ورنہ بہت سے مورخين اور 

  محقيقين ايسے ہيں جنہوں نے صاحب بن عباد کو شيعہ گردانا ہے ۔ 
ے ہيں ان اشعار کو پڑھنے اور ان اشعار کا ذکر بھی کيا ہے جو اس نے علی بن ابی طالب اور دوسرے ائمہ کی مدح ميں کہ

  واال آسانی سے يہ بات سمجھ ليتا ہے کہ شيعہ کے عالوه کوئی دوسرا شخص اس قسم کے اشعار نہيں کہہ سکتا ۔ 
ايسے لوگ بھی ہيں جنہوں نے صاحب بن عباد کو سنی العقيده کہا ہے اور جس نے زور دے کر يہ کہا وه ابو حيان توحيدی 

صر تھا اور عربی زبان ميں شعر کہتا تھا ايک عرصے تک صاحب بن عباد کے گھر ميں ہے جو صاحب بن عباد کا ہم ع
بطور مہمان بھی رہا اس کيلئے کتابت کے فرائض انجام ديتا تھا ليکن آل بويہ بادشاہوں کے سينئر وزير سے دوسرے شعراء 

د ميں روزی کماتا تھا پھر اس نے اس کی مانند کوئی بڑا انعام حاصل نہ کر سکا ابو حيان توحيدی کتاب کے ذريعے بغدا
جگہ کو چھوڑا اور (رے) چال گيا تاکہ صاحب بن عباد کے نعمت کده سے فائده اٹھائے اس سينئر وزير نے اسے اپنے گھر 

  ميں جگہ دی اور ايک کتاب اس کے حوالے کی تاکہ وه اس سے ايک دوسری کتاب نقل کے ذريعے تيار کرے ۔ 
حيدی نے صاحب بن عباد کو خط لکھا اور کہا اگر ميں کتابت ہی کے ذريعے روزی کمانا چاہتا تو دو ہفتے بعد ابو حيان تو

مجھے يہاں " رے " آنے کی کيا ضرورت تھی ميں تو بغداد ميں يہ کام کر رہا تھا ميں اس لئے يہاں آيا ہوں کہ تمہارے 
  و جاؤں ۔ نعمت کدے سے استفاده کروں اور کتابت کے ذريعے کمانے پر مجبور نہ ہ

صاحب بن عباد خط پا کر ناراض ہو گيا کيونکہ اس نے ابو حيان توحيدی کے خط کو کفران نعمت سمجھا اور اپنے مالزمين 
کو حکم ديا اس شاعر کو گھر سے نکال ديں جب کہ اوسطا تقريبا پانسو آدمی صاحب بن عباد کے گھر ميں کھانا کھاتے تھے

ہا صاحب بن عباد کی زندگی ميں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کی برائی بيان کرتا اس کے بعد ابو حيان جب تک زنده ر
رہا اور اس کی ہجو کہتا رہا ليکن اس شخص کی صاحب بن عباد کے بارے ميں يہ ہر زه سرائی کسی اہميت کی حامل نہيں 

  امل ہے ۔ البتہ صاحب بن عباد نے جو کچھ جعفر صادق کے بارے ميں کہا ہے وه خاصی اہميت کا ح
محقق اور اہل مطالعہ انسان تھا " رے " ميں اس کی الئبريری ايک الکھ سے زياده کتابوں پر مشتمل‘ کيونکہ وه ايک فاضل 

‘ تھی جو خاصی اہم تھی جس زمانے ميں صاحب بن عباد وزير تھا آل بويہ سالطين کے عالوه عباسی خلفاء فاطمی خلفاء 
وں کا دور تھا صاحب بن عباد ان ميں کچھ کے دربار سے وابستہ رہا ليکن دوسروں کی غزنوی بادشاہ‘ ساسانی بادشاہوں 

  سياست سے بھی آگاه تھا ۔ 
اگر ہم يہ کہيں کہ صاحب بن عباد اپنی وزارت اور زندگی کے دوران کتنے ہم عصر بادشاہوں اور خلفاء کے ساتھ رہا اور 

ے بھی زياده بادشاہوں اور خلفاء کا ذکر کرنا پڑے گا ليکن يہاں ہم ان ميں سے کتنے افراد کے ساتھ رہا تو ہميں پچاس س
صرف ان امراء اور سالطين کا نام ليتے ہيں جو آل بويہ سلسلہ سے تھے اور صاحب بن عباد ان ميں سے بعض کا وزير رہا 

رکن الدولہ ‘ معزالدولہ ‘ الدولہ عز‘ عضد الدولہ ‘ مويد الدولہ ‘ صمصام الدولہ ‘ بہاالدولہ ‘ ان کے نام يہ ہيں شرف الدولہ 
اور عماد الدولہ ۔ ايک انسان جو اتنے زياده بادشاہوں اور خلفاء کے ہمراه رہا ہو يا ان سے وابستہ رہا ہو وه سياسی ميدان ميں

ہو  کتنا ماہر ہو جاتا ہے اور جو شخص ہر وقت دانشوروں اور اديبوں کے ساتھ رہا ہو وه کس قدر علم و فضل ميں بلند يہ
جاتا ہے اسی طرح صاحب بن عباد بھی تھا ايک ايسے شخص نے جعفر صادق کو پيغمبر اسالم کے بعد اس وقت تک کا 

  سب سے بڑا اسالمی دانشمند کہا ہے ۔ 
محمد باقر کے حلقہ درس ميں علم طب کی تدريس کے بارے ميں دو مثبت اور منفی روايات ملتی ہيں بعض کہتے ہيں کہ 

تدريس ہوتی تھی اور بعض نے وہاں علم طب پڑھائے جانے کا انکار کيا ہے ليکن ترديد کی گنجائش نہيں وہاں علم طب کی 
ہے کيونکہ جب امام جعفر صادق نے خود درس پڑھانا شروع کيا تو وه علم طب پڑھاتے تھے ان کے علمی نظريات نے 

  طب پر کافی اثر ڈاال اور دوسری و تيسری صدی ہجری کے اطباء 
نے ان کے علمی طبی نظريات سے استفاده کيا جعفر صادق کے طبی نظريات ميں سے ايک يہ تھا کہ بعض اوقات صاہبان 

ظاہری جسمانی عالمتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بيمار فوت ہو گيا ہے جب کہ وه زنده ہوتا ہے اور اگر ذرا سی خراش اس کے 
خصوصا اس کے ہاتھ کی دو انگليوں کے درميان خراش جسم پر لگائی جائے تاکہ تھوڑا خون اس کے جسم سے جاری ہو 

لگائی جائی تو شايد وه زنده ہو جائے يہ نظريہ دوسری صدی ہجری ميں مورخين کے نزديک سچا ثابت ہوا ہے يہ تجربہ 
الع دی خليفہ عباسی ہارون الرشيد کے چجا زاد بھائی پر کيا گيا تھا ہارون الرشيد دو پہر کے کھانے پر بيٹھا تھا اسے ا ط

گئی کہ اس کا طبيب فتيشوع آگيا ہے جبرائيل فتيشوع نے کہا ميں اس لئے آيا ہوں تاکہ تمہيں اطالع دوں کہ تمہارے چچا زاد 
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بھائی براہيم بن صالح کی حالت خراب ہے اور آج رات وه چل بسے گا اور جس وقت ميں تمہارے چچا زاد بھائی کے گھر 
ستانی طبيب )داخل ہورہا تھا ہارون رشيد نے کہا ميں نے دو مرتبہ تمہيں بلوايا ليکن تم نہيںسے نکل رہا تھا تو ابن بہلہ (ہندو

  تھے کو چچا زاد بھائی کی عيادت کيلئے بھيج ديا ۔ 
ابن بہلہ ہندوستانی ايک ڈاکٹر تھا اور فتيشوع کا رقيب تھا اس کی خواہش تھی کہ ہارون الرشيد کے ہان وہی مقام حاصل 

ع کا ہے ليکن اسے کاميابی نہيں ہو رہی تھی جب ہارون الرشيد نے فتيشوع کی زبانی سنا کہ اس کا چچا زاد کرے جو فتيشو
آج رات چل بسے گا تو وه کھانا کھا رہا تھا اس قدر غمگين ہوا کہ مزيد روٹی نہ کھا سکا اور حکم ديا کہ دستر خوان اٹھا ليا 

  خل ہوا اور ديکھا کہ خليفہ بہت پريشان ہے پوچھا پريشانی کا سبب کيا ہے جائے ايک گھنٹے کے بعد ابن بہلہ ہندوستانی دا
؟ خليفہ نے کہا فتيشوع ابھی يہاں آيا تھا اور مجھے کہا گيا ہے کہ تمہارا چچا زاد بھائی آج رات چل بسے گا ابن بہلہ 

اطمينان دالتا ہوں کہ وه نہيں مرے  ہندوستانی نے کہا ميں نے تمہارے چچا زاد کا نہايت غور سے معائنہ کيا ہے اور تجھے
  گا ۔ 

ہارون الرشيد نے کہا ۔ اے ابن بہلہ ! فتيشوع ايک ايسا ڈاکٹر ہے جسے ڈاکٹر ی وراثت ميں ملی ہے اور علم طب ميں عقل 
مند اور حاذق طبيب ہے کسی بيمار کے بارے ميں اس کی رائے آخری ہوتی ہے ابن بہلہ نے کہا اے امير المومنين مجھے 

کٹر ی وراثت ميں نہيں ملی ليکن آپ سے يہ کہتا ہوں آپ کا چچا زاد نہيں مرے گا اس کا عالج معالجہ ہو گا ہارون الرشيد ڈا
نے کہا اگر ميرا چچا زاد بھائی آج رات مر جائے تو تيرا کيا حشر کروں ابن بہلہ نے کہا اگر آپ کا چچا زاد بھائی آج رات 

يرا مال اور غالموں کو ضبط کر ليں اور ميں آپ سے وعده کرتا ہوں کہ اپنی تمام مر جائے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ م
بيويوں کو تين طالق دوں گا کچھ درباری لوگوں نے ديکھا کہ ابن بہلہ کے کہنے نے اچھا اثر کيا اور عباسی خليفہ جس نے 

کھانے کے بعد شراب منگوائی اور دو جام  کھانے سے ہاتھ کھينچ لئے تھے دوباره حکم ديا اس کيلئے کھانا الئيں چند لقمے
  پئے کيونکہ وه چچا زاد کے زنده بچ جانے کی خبر سے خوش تھا ۔ 

اچانک ايک قاصد خليفہ کے محل ميں داخل ہوا اور خبر دی کہ ابراہيم بن صالح بادشاه کا چچا زاد بھائی فوت ہو گيا ہے جس
  بعد وه اس دنيا سے کوچ کر گيا تھا ۔ وقت فتيشوع نے خليفہ سے کہا تھا اس کے تھوڑی دير 

جب ہارون الرشيد نے اپنے چچا زاد بھائی کی موت کی خبر سنی تو گريبان چاک کرکے کہا افسوس ميں نے چچا زاد کی 
  موت کے موقع پر شراب پی اور خوشی منائی ہے ۔ 

تھا اسے جلد ہی نيند آ گئی اور صبح  درباريوں نے اسے تسلی دی اور اطمينان داليا چونکہ اس وقت وه نشے کی حالت ميں
تک سوتا رہا ۔اس دن ہارون الرشيد نے ماتمی لباس پہنا اور ابراہيم صالح کے گھر گيا اس زمانے کے رواج کے مطابق 

مردے کو غسل دينے اور اس کے بدن پر کافور ملنے کے بعد اسے کفن پہنا چکے تھے ابن بہلہ مردے کو غسل دينے کے 
وجود تھا اور مردے کو نہايت غور سے ديکھ رہا تھا اور جب ہارون الرشيد وہاں پہنچا وه اس کے قريب ہو موقع پر وہيں م

  گيا جو نہی خليفہ کی نظر اس ڈاکٹر پر پڑی اسے جھڑکا ۔ کيا تجھے ياد ہے کل تو نے کيا عہد کيا تھا ؟ 
کو مجھ سے نہ چھينئے عباسی خليفہ نے جوابا کہا  ابن بہلہ نے کہا ہاں اے امير المومنين ليکن آپ مالک ہيں ميرے غالموں

  مجھے جھوٹے سے نفرت ہے اور ميں اسے معاف نہيں کرتا ۔ 
ابن بہلہ نے کہا اے امير المومنين ميں آپ سے بخشش نہيں چاہتا يہ جو ميں نے کہا کہ آپ مالک ہيں آپ ميرے غالموں کو 

  جلد بازی کريں گے کيونکہ آپ کا چچا زاد زنده ہو گا ۔  مجھ سے نہ چھينئے اس لئے کہ اگر آپ ايسا کريں گے تو
  خليفہ نے پوچھا کيا مرده کبھی زنده ہوا ہے ؟ 

ابن بہلہ نے جواب ديا مرده جو مکمل طور پر نہ مرا ہو زنده ہوتا ہے اور چونکہ آپ کا چچا زاد مکمل طورپر نہيں مرا اس 
پ کو نيم برہنہ ديکھے گا اور کافور کی بو سونگھے گا تو خوف سے مر لئے دوباره زنده ہو گا ليکن اگر وه کفن ميں اپنے آ

جائے گا تم حکم دو کہ کفن کو اس سے دور ہٹائيں اسے غسل ديں اور عام لباس پہنا کر بستر پر لٹائيں تاکہ ميں اسے زنده 
پر لٹا ديں اب ابن بہلہ نے ہاتھ کروں ہارون الرشيد نے حکم ديا کہ اسی ترتيب سے عمل کريں اور ابراہيم بن صالح کو بستر 

ميں تيز دھار واال چاقو ليا اور بائيں ہاتھ کی دو انگليوں کے درميان زخم لگايا جس سے خون جاری ہو گيا ہارون الرشيد نے 
جو مردے کے بستر کے پاس ہی کھڑا تھا کہ خون جاری ہونے کے بعد مردے نے حرکت کی اور پھر آنکھ کھول کر ہارون 

پہچان کر دھيمی آواز ميں کہا اے ميرے چچا زاد خدا آپ کو اجر عنايت فرمائے کہ آپ ميری عبادت کے لئے آئے الرشيد کو
  ہيں ۔ 

  الغرض ہم نے کہا ہميں اس بارے ميں کچھ علم نہيں کہ امام محمد باقر نے علم طب پڑھايا يا نہيں ؟ 
نہيں ليکن اس ميں ترديد کی گنجائش نہيں ہے کہ خود  اور ان کے بيٹے نے ان کے حلقہ درس سے اس علم کو حاصل کيا يا

امام جعفر صادق نے علم طب پڑھايا ہے اور اس علم ميں ايسی چيزيں الئے ہيں جن سے پہلے مشرقی ڈاکٹر نا واقف تھے 
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اور ہماری مراد مشرق سے عرب نہيں ہے کيونکہ عرب ميں طب نہيں تھی بلکہ يہ اسالم کے بعد دوسری جگہوں سے 
  ميں آگيا ۔ عرب 

اگر ہم يہ بات مان ليں کہ جعفر صادق نے علم طب اپنے والد گرامی کے حضور ميں پڑھی تھی تو يہ بات ضروری ہے کہ 
ان کے والد نے ضرور کسی جگہ سے اس علم کو سيکھا ہو گا اور يہ ہميں معلوم نہيں کہ انہوں نے کہا سے سيکھا ؟ (عقيده 

  علم امام وہبی ہوتا ہے ) 
طرح علم جغرافيہ اور ہندسہ قبطيوں کے ذريعے مصر سے مدينہ آيا يا محمد باقر کے حلقہ درس ميں شامل ہوا اسی  کيا جس

طرح کہا جا سکتا ہے کہ علم طب بھی آپ کے درس ميں شامل ہوا يا جعفر صادق نے علم طب کو ايرانيوں سے ليا ۔ اتفاقا 
نگ جھلکتا ہے اس بات سے يہ خيال آتا ہے کہ انہوں نے علم طب طب جعفری ميں بعض چيزيں ايسی ہيں جن ميں ايرانی ر

کو شايد ايرانيوں سے سيکھا ہے يا اس علم کا کچھ حصہ ايرانيوں سے اور کچھ حصہ قبطيوں سے اخذ کيا ہے جيسا کہ ہم 
ميل ميں شريک يونانی و ايرانی اس علم کی تک‘ جانتے ہيں کہ قديم علم طب کسی ايک قوم سے مختص نہيں رہا بلکہ مصری

رہے ہيں اور وه قوم جو قديم علم طب کو حاصل کرتی تھی وه اس علم ميں تمام قوموں کی کاوشوں سے بہره مند ہوتی تھی 
قديم اقوام ميں عرب ايک ايسی قوم تھے جنہوں نے علم طب کی توسيع ميں کوئی کارنامہ سر انجام نہيں ديا تھا اور عربوں 

ہوں نے علم طب کی توسيع ميں کوئی کارنامہ سر انجام نہيں ديا تھا اور عربوں ميں طب عامميں طب ايک ايسی قوم تھے جن
نہ تھی اور جہاں تک ہميں علم ہے عرب ميں اس علم کو پڑھانے واال کوئی نہ تھا کہ لوگ اس سے فيض ياب ہوتے وه پہال 

گرامی امام محمد باقر تھے اسالم سے پہلے  انسان جس نے علم طب پڑھانا شروع کيا وه امام جعفر صادق يا ان کے والد
عرب بيمار ہوتے تو انہيں ان کی حالت پر چھوڑ ديا جاتا تھا يا تو وه بچ جاتے يا مر جاتے تھے ۔ (گو با قاعده طور پر علم 
طب کا رواج عربوں ميں نہ تھا مگر طلوع اسالم کے ساتھ ہی اس علمی شعبہ کی جانب عہد نبوی ميں ہی خصوصی توجہ 

  دی جانے لگی تھی ) 
بدو عرب کم ہی بيمار ہوتے تھے اور چونکہ ان کی غذا اونٹ کا دودھ ہوتی تھی شايد اس لئے بيمار نہ ہوتے تھے کيونکہ 
اونٹنی کا دودھ جسم کو ضروری غذائی مواد مہيا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نا مناسب غذا سے بدن ميں رطوبت بھی نہيں 

يں معلوم ہے بعض دائمی امراض ميں سے کچھ ايسی ہيں جن کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے پيدا ہوتی جيسا کہ آج ہم
  غذائی رطوبت جو بدن ميں ہوتی ہے يوريا اور يورک ايسڈ اسی رطوبت کا ايک حصہ ہيں ۔ 

صفی ہوا ميں عرب بدو جس کی غذا اونٹ کا دودھ ہوتی تھی اس کے بدن ميں رطوبت پيدا نہيں ہوتی تھی اور تمام عمر وه م
سانس ليتا تھا عرب بدو جن بيماريوں سے بچپن ميں مرتے تھے وه جراثيموں سے پھيلنے والی بيمارياں ہوتی تھيں اور عرب

ميں بچوں کی بيمارياں کافی زياده تھيں جس کی وجہ سے شرح اموات اتنی بلند تھی کہ کرنل الرنس نے اپنی کتاب " عقل 
يرةالعرب کی اٹھارويں صدی کے اواخر تک کی آبادی اور اسی عالقے کی صدر اسالم کے سات ستون " ميں لکھا ہے جز

کے زمانے کی آبادی ميں کوئی خاص فرق نہيں تھا اس دور ميں جب اسالم کافی پھيل چکا تھا جزير ة العرب کے بعض 
  عالقوں ميں آبادی کافی کم ہو چکی تھی ۔ 

جاتا اور نہ مرتا تو بيمار نہ ہوتا تھا اس کی عمر کافی لمبی ہوتی تھی بہر صورت اگر عرب بدو بچپن ميں امراض سے بچ 
البتہ شہری عرب بيمار ہوتے تھے ليکن وه ڈاکٹر سے رجوع نہيں کرتے تھے اور آج ہميں معلوم ہے کہ ان کے بيمار ہونے 

  کی وجہ ايک غذا ہوتی تھی جو بدن ميں رطوبت پيدا کرتی تھی ۔ 
کہ کوئی بيمار ہو تو اس کے عالج کيلئے کسی ڈاکٹر کو نہ بالئيں يا اسے طبيب کے پاس نہ لے آج يہ بات مسلمہ نہيں ہے 

  جائيں ۔ 
ليکن عرب ميں ايسا ہی ہوتا تھا کہ نہ تو بيمار ڈاکٹر کے پاس جاتا نہ ہی کوئی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور نہ ڈاکٹر

  اس کے معائنہ کيلئے آتا ۔ 
تک ہر آدمی کی رسائی ہوتی تھی اور جو لوگ اسے سيکھنا يا سکھانا چاہتے تو وه ايسا کر سکتے علم طب کے عام قواعد 

  تھے ۔ 
ليکن بعض باتيں جو طب جعفری ميں ملتی ہيں وه اس سے پہلے نہيں تھيں ۔ اور اس سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ جعفر صادق 

  نے وه قواعد خود اخذ کئے ہيں ۔ 
جعفر صادق کا پيشہ طب نہيں تھا کہ ان قواعد کو مطب کے دوران اخذ کرتے لہذا خيال کيا جاتا جيسا کہ ہميں معلوم ہے امام

ہے کہ ان قواعد کو کہيں سے سيکھا ہے اور اگر آپ نے ان قواعد کو والد کے حلقہ درس سے سيکھا ہے تو پھر يہ سوال 
کہ ہم نے کہا جعفری طب ميں بعض چيزيں ايسی  پيدا ہوتا ہے کہ ان کے والد نے ان قواعد کو کہاں سے سيکھا ہے ۔جيسا

ملتی ہيں جن سے ايرانی رنگ جھلکتا ہے اور اگر ہم اس بات کو تسليم نہ کريں کہ امام جعفر صادق نے طب کو ايرانيوں 
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  سے سيکھا ہے پھر بھی يہ بات ماننا پڑے گی کہ اس کا کچھ حصہ ايرانيوں سے ان تک پہنچا ہے ۔ 
علم طب کے لحاظ سے ايرانی تربيت يافتہ قوموں ميں شمار ہوتے تھے اس زمانے ميں ہر علم طب ساسانيوں کے دور ميں 

کا شوق اور استعداد رکھنے واال آدمی يہ علم نہيں سيکھ سکتا تھا اس لئے کہ ساسانيوں کے دور ميں لوگوں کے ہرطبقے کی
وگوں کے فرائض ميں مداخلت نہيں کر سکتے مخصوص ذمہ دارياں ہوتی تھيں اور ايک طبقہ کے لوگ دوسرے طبقہ کے ل

تھے اور ايک طبقہ سے دوسرے طبقہ ميں جانا اس قدر مشکل ہوتا تھا کہ بعض کيلئے يہ نا ممکن بات ہوتی تھی ليکن مذہبی
  رہنما اور منشی لوگ ڈاکٹر بن سکتے تھے ۔ 

ہی لوگوں کے طبقاتی تقسيم اور ايک ساسانيوں کے دور ميں مانی کی تحريک کے اٹھنے کی وجوہات ميں سے ايک وجہ ي
  طبقہ کو دوسرے طبقے ميں جانے کی ممانعت تھی ۔ 

مانی کا کہنا تھا کہ تمام لوگوں کو تعليم حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہيے ۔ اور ساسانی بادشاہوں کا اس طرح لوگوں کو 
بادشاه تو اس قدر ظلم کرتے تھے کہ کوئی طبقات ميں تقسيم کرکے تعليم سے محروم رکھنا ظلم کے مترادف ہے اور بعض 

  ديہاتی طبقے کا آدمی اگر اپنے بيٹے کو تعليم دلوانے پر توجہ ديتا تو اس کے قتل سے بھی دريغ نہ کيا جاتا تھا ۔ 
مانی قتل ہو گيا اور اس کے پيروکاروں کو بھی قتل کر ديا گيا اور ان ميں سے بعض نے ايران سے چين کی طرف ہجرت 

تورخان کے عالقے ميں جو چين کے شمال مغرب (ترکستان ) ميں واقع ہے سکونت اختيار کر ليا ور ايک پرکشش کی اور 
ايرانی تمدن وجود ميں الئے اور مانی کی تعليمات کے مطابق مرد و عورتيں تعليم حاصل کرنے لگيں اسی طرح علم طب 

  بھی وہاں سکھايا جانے لگا ۔ 
يرانيوں نے ترکستان کے عالقے ميں بھی اپنی زبان اور خط کو محفوظ رکھا اور جو تور خان کی طرف ہجرت کے بعد ا

  کچھ وه پڑھتے پڑھاتے وه فارسی زبان اور خط ہی ميں ہوتا تھا يعنی پہلوی سا سانی خط ہوتا تھا ۔ 
  ہيں کيا تھا ۔ مانی کے پيروکار ايرانی تور خان ميں علم طب ايران سے لے کر گئے انہوں نے خود اس علم کو ايجاد ن

جو علم طب ايران ميں سکھايا جاتا تھا اس کی کوئی کتاب اب باقی نہيں ہے ليکن وه تاريخی دستاويزات جو تو ر خان سے 
ملی ہيں ان سے معلوم ہو سکتاہے کہ وه علم طب جو اس ايرانی معاشرے ميں جس ميں ايرانی خط اور زبان محفوظ تھی 

پر يہ کہا جا سکتا ہے کہ علم طب ساسانيوں کے دور ميں ايران ميں رائج تھا اور ايرانی  کيسا تھا ؟ ان دستاويزات کی بنا
  معاشره جو تور خان ميں قائم تھا وه ايرانی علم طب کو سکھاتا اور سيکھتا تھا ۔ 

ھتے مانی کے دور کی زبان اور خط تورخان کے عالقے ميں دونوں محفوظ رہے اور ايرانی وہاں پر اصلی پہلوی خط لک
تھے جبکہ ايران ميں پہلوی خط ہزاوارش ميں تبديل ہو گيا اور ہزاوارش کو آرامی لکھنے والون نے پہلوی زبان ميں تبديل 
کر ديا اور ہزاوارش اس طرح تھی کہ آرامی مصنفين آرامی ميں کوئی کلمہ لکھتے ليکن پہلوی زبان ميں پڑھتے تھے مثال 

"کتل " کہتے تھے ا ور آرامی کاتب پہلوی ساسانی زبان ميں "کتل "لکھتے اور " کے طور پر آرامی زبان ميں " اس " کو 
اس " پڑھتے تھے اس تلظ کی بنا پر پہلوی ساسانی زبان کا کچھ حصہ مستقل طور پر اسی ترتيب ميں بند ہو گيا ۔ اور بعد 

  کی نسليں رسم الخط سے ان کلمات کے معنی سمجھيں ۔ 
ان ايرانيوں کے خط ميں جو تور خان ميں رہتے تھے پيدا نہ ہوا اور وه آرامی کا تبين کی  ليکن رسم الخط کا يہ بڑا نقص

  طرز ٹھونسے جانے سے محفوظ رہے ۔ 
يہ ہم پر ثابت ہو گيا ہے کہ ايک ايرانی معاشره جو تورخان ميں وطن سے دور آباد تھا اور اس نے اپنی زبان اور خط کو 

علم طب کی کتاب بھی تھی ہم اس سے اندازه لگا سکتے ہيں کہ ايران ميں بھی طب کی محفوظ کيا ہوا تھا اور اس کے پاس 
  کتابيں ہوں گی ۔ 

عقل اس بات کو تسليم نہيں کرتی کہ گندی شاه پو ر جتنی وسعت کا حامل عالقہ وہاں تو علم طب پڑھايا جاتا ہو ليکن ايران 
  ميں علم طب کی کتابيں نہ پائی جاتی ہوں ۔ 

نے کہا امام محمد باقر کے حلقہ درس ميں شاگرد اپنی تختيوں پر سبق لکھ ليتے اور اس کے بعد اسے کاغذ پرا جيسا کہ ہم 
تار ليتے تھے اسی طرح بعيد نہيں ہے کہ گندی شاه پور ميں بھی جہاں ايک ميڈيکل کالج اور ہسپتال بھی تھا اسی طرح کی 

  لب علم لکھنے سے زياده ديکھنے پر توجہ ديتے تھے ۔ تدريس ہوتی ہو ليکن جب آپريشنز کئے جاتے تھے تو طا
يہ بات سب کو معلوم ہے کہ يونانی حکماء کی کتابوں کا ايک حصہ ان کے شاگردوں نے لکھا وه اس طرح کہ حکماء 

  ليکچرز ديتے اور شاگرد ان کے ليکچرز کو تختی پر لکھ ليتاا ور بعد ميں اسے کاغذ پر محفوظ کر ليتے تھے ۔ 
سانيوں کے دور ميں بھی طبی کتابيں اسی طرح لکھی جاتی ہوں کيونکہ پرانے دانش مندوں ميں جن لوگوں نے ايک شايد سا

  يا کئی کتابيں لکھی ہيں بہت کم ہيں ۔ 
شعراء اس لئے کہ ان کے اشعار عام مقبوليت کا درجہ حاصل کر ليتے تھے ان کا ذوق بڑھتا جاتا تھا اور زياده سے زياده 
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ے انکے اشعار سے ايک ديوان تشکيل پا جاتا تھا ليکن دانشمند اور ان کے شاگر جو ان کے حلقہ درس ميں شعر کہتے تھ
شريک ہوتے تھے ان ميں کوئی شوق نہيں پيدا ہوتا تھا ان کی اقتصادی حالت بھی اس بات کی اجازت نہيں ديتی تھی کہ وه 

  کر ديں ۔ اپنی عمر کے ايک حصے کو ايک يا کئی کتابيں لکھنے پر صرف 
دانشمندوں نے اس وقت اپنی عمر کے کچھ حصے کو کتابيں تصنيف کرنے پر صرف کيا جب ان ميں شوق کے دو پہلو پيدا 
ہوئے ايک علم ميں توسيع اور نئے مدارس کا وجود ميں آنا جس کی وجہ سے دانشمندوں نے پڑھانے پر توجہ دی ا ور ان کا

ريس کی وجہ سے کسی ايک دانشمند کو فرصت ملی کہ وه کتابيں لکھنے کيلئے کچھ حقيقی کام تدريس قرار پايا اور اسی تد
زياده وقت نکال سکے ۔ دوسرا سالطين اور امراء نے دانشمندوں ميں کتابيں لکھنے کا شوق پيدا کيا جس سے کتابيں لکھی 

  جانے لگيں ۔ 
ات ہيں جو انہوں نے اپنے لئے جمع کئے تھے بہر حال قديم دانشمندوں کی کتب کا ايک حصہ ان کے شاگردوں کے وه رشح

  اور ان کی موت کے بعد دوسرے لوگوں نے ان سے فائده اٹھايا ۔ 
کتابيں لکھنے ميں سالطين اور امراء کی سر پرستی کافی موثر رہی ہے اور اگر ساسانی سلسلہ کا بانی ارد شير اور اس کا 

کے زمانے ميں تدوين نہ ہوتی ۔ تاريخ کہتی ہے کہ اوستا کو "تشنز "  بيٹا شاپور اول نہ ہوتا تو "اوستا" ہر گز ساسانيوں
دانشمند اور ايرانی موجود نے جمع کی ہے ليکن اگر ارد شير انہيں شوق نہ دالتا اور ان کی مالی امداد نہ کرتا تو يہ کتاب 

پر ختم ہو گيا تھا ہر گز جمع  جس کا شيرازه اشکانيوں کے دور حکومت ميں بکھر گيا تھا اور اس کا کچھ حصہ مکمل طور
  نہ ہو سکتی ۔ 

اسی طرح جس طرح ہنی منشی سلسلہ کا بادشاه روايوش اول اگر اسی اوستا کومغربی زبان سے پہلوی ہنی منشی ميں ترجمہ
تھا )  کرنے کا شوق نہ دالتا تو يہ ہر گز ترجمہ نہ ہو سکتی (اگر يہ روايت صحيح ہے کہ اوستا کا پہال متن مغربی زبان ميں

جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کا لب لباب يہ ہے کہ اگر ايک ايرانی مہاجر معاشره " تور خان " جيسے دور افتاده عالقے ميں 
اپنی زبان اور خط کی حفاظت کر سکتا ہے اور علم طب کی تدريس اسی زبان اور خط ميں کر سکتا ہے تو پھر بعيد ہے کہ 

پيد ہوں ۔ اس زمانے ميں ايران ميں علم طب کی موجودگی پر شک و شبہ نہيں کيا جا  خود ايران ميں علم طب کی کتابيں نا
سکتا بلکہ شک اس بارے ميں تھا کہ کيا طبی کتابيں ايران ميں تھيں يا نہيں ۔ احتمال قوی يہ ہے کہ اس زمانے ميں ايران ميں

  طبی کتب موجود تھيں جو اب نا پيد ہيں ۔ 
اس وقت چھپے ہيں ان کی تعداد ايک سو پچاس کے قريب ہے ان ميں سے بعض کتابيں اور  ساسانی پہلوی دور کے متن جو

  کچھ کتابچے اور چند عد د صرف قطعات ميں البتہ علم طب کے بارے ميں کچھ بھی نہيں ہے ۔ 
ں ہی نہيں علم طب کا کتب کی صورت ميں وجود نہ پايا جانا اس بات کی دليل نہيں ہے کہ ايران ميں سرے سے علمی کتابي

  تھيں کہ جعفر صادق ان سے فائده اٹھاتے ۔ 
پروفيسر ايڈورڈ براؤن ہندوستان کے چند پارسی دانشمندوں کے نظريئے کی بنايد پر کہتا ہے عربوں کے ايران پر تسلط کے 

اقی تھيں کچھ عرصہ بعد تک ايرانيوں کی علمی کتب ميں سے کچھ جن ميں علم طب اور علم نباتات کی کتابيں شامل ہيں ب
  اور ان سے استفاده کيا جاتا تھا ۔ 

يہ مسلمہ حقيقت ہے کہ ايران عالج معالجہ کے لحاظ سے نباتات کے مراکز ميں سے ايک تھا اور طبی جڑی بوٹيوں کا ايک
حصہ ايرانيوں نے دنيا کے لوگوں ميں متعارف کرايا ۔ اور اور اصوال وہاں ان جڑی بوٹيوں کے بارے ميں کتابيں بھی 

وجود ہوناچاہيں ۔ ہمارا کہنے کا مطلب يہ ہے کہ اگر ہم کہيں کہ امام جعفر صادق نے ايرانی کتابوں سے استفاده کيا ہو گا توم
  يہ بات عقل سے بعيد نہيں ہے اور نہ ہی اس ميں مبالغہ آميزی ہے ۔ 

  نظريہ عناصر اربعہ پر تنقيد جعفريہ
ھائے جاتے تھے ان ميں ايک فزکس بھی تھا ۔ اگرچہ جعفر صادق کے طبی امام محمد باقر کے حلقہ درس ميں جو علوم پڑ

علوم کے مبانی کے بارے ميں ہميں تصيال علم نہيں ہے ۔ ليکن اس کے عوض ميں ان کے فزکس کے مبانی يعنی فزکس کے
  مضمون کے بارے ميں انکی معلومات سے نسل در نسل تفصيال مطلع ہيں ۔ 

کی فزکس پڑھائی جاتی تھی اور کسی پر يہ بات پوشيده نہيں کہ ارسطو کی فزکس چند  محمد باقر کے درس ميں ارسطو
نباتات اور جيالوجی کو فزکس کا حصہ شمار نہيں کرتا کيونکہ ان ميں ہر ايک ‘علوم پر مشتمل تھی آج کوئی بھی حيوانات 

جس طرح ميکينکس بھی ارسطو کی علم جداگانہ ہے ليکن ارسطو کی فزکس ميں ان علوم پر بحث کی گئی ہے اسی طرح 
فزکس ميں داخل ہے اگر ہم فزکس کو علم االشياء سمجھيں تو ارسطو کو يہ حق ديا جانا چاہيے کہ اوپر کی بحث اپنی فزکس 

ميں الئے کيونکہ يہ ساری بحث علم االشياء ميں شامل ہے اس بات کا قوی احتمال ہے کہ ارسطو کی فزکس بھی اسی 
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کے حلقہ درس تک پہنچی جس راستے سے جغرافيہ اور ہندسہ کے علوم ان کے درس ميں شامل  راستے سے محمد باقر
  ہوئے يعنی مصری قبطيوں کے ذريعے محمد باقر کے حلقہ درس ميں شامل ہوئے ۔ 

فريد وجدی دائرة المعارف جيسی مشہور عربی کتاب کا حامل لکھتا ہے کہ علم طب اسکندريہ کے مکتب کے ذريعے جعفر 
تک پہنچا اور يہ بات درست نہيں ہے کيونکہ جس وقت امام جعفر صادق علم کے حصول ميں مشغول تھے اسکندريہ  صادق

  کا علمی مدرسہ موجود نہيں تھا کہ علم طب آپ تک وہاں سے پہنچتا ۔ 
ايد وه لوگ اسکندريہ کا علمی مکتب اس کتا خانے سے مربوط تھا جو عربوں کے مصر پر قبضے کے بعد تباه ہو گيا تھا ش

جنہوں نے اسکندريہ کے کتاب خانے کی کتابوں سے اپنے لئے نسخے تيار کئے ہوئے تھے ان کے پاس اس کتاب خانے کی
کتابوں کے نسخے باقی تھے ليکن اسکندريہ کا علمی مکتب کتاب خانے کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گيا ليکن وه لوگ 

ش پائی تھی انہوں نے اس مکتب کے نظريات کو خصوصا اس تھيوری کو جنہوں نے اسکندريہ کے علمی مکتب ميں پرور
جسے جديد افالطونوں کا فلسفہ کہا جاتا ہے اسے اپنے شاگردوں يا مريدوں کو سکھايا اور ان کے بعد نسل در نسل ہم تک 

  پہنچی ۔ 
) سے تيار کی گئی تھيں مصر سے  اس بات کا امکان ہے کہ وه کتاب يا کتابيں جن کی نقول کتابخانہ (اسکندريہ کی کتابوں

  امام جعفر صادق تک پہنچيں ۔ 
شايد فريد وجدی کی اسکندريہ کے مکتب سے مراد وه مرکزی کتابخانہ اسکندريہ نہ ہو بلکہ اس کے کہنے کا مطلب يہ ہو کہ

يں المختصر امام جعفر وه کتاب يا کتابيں جو اسکندريہ کے مکتب کی ياد گار شمار کی جاتی تھيں امام جعفر صادق تک پہنچ
  صادق اپنے والد گرامی کے حلقہ درس ميں فزکس سے واقف ہوئے ۔ 

اور جس طرح علم جغرافيہ ميں سورج کے زمين کے گرد چکر لگانے پر تنقيد کی اسی طرح ارسطو کی فزکس کے کچھ 
والد گرامی کے درس ميں حصوں پر بھی تنقيد کی جب کہ اس وقت آپ کی عمر باره سال بھی نہيں تھی ايک دن جب وه 

پانی ‘ ارسطو کی فزکس پڑھنے کے دوران فزکس کے اس حصے تک پہنچے کہ دنيا چار عناصر پر مشتمل ہے يعنی خاک 
ہوا اور آگ امام جعفر صادق نے تنقيد کرتے ہوئے کہا کہ ارسطو جيسے انسان نے اس پر غور کيوں نہيں کيا کہ خاک ‘ 

يں متعدد عناصر پائے جاتے ہيں اور زمين ميں پائی جانے والی ہر دھات ايک عليحده ايک عنصر نہيں ہے بلکہ اس خاک م
  عنصر شمار ہوتی ہے ۔ 

ارسطو کے زمانے سے جعفر صادق کے زمانے تک تقريبا ہزار سال کی مدت گزری ہو گی اور اس طويل مدت ميں جيسا 
کوئی ايسا شخص نہيں تھا جس کا يہ عقيده نہ ہو اور کہ ارسطو نے کہا تھا چار عناصر علم االشياء شمار ہوتے تھے اور 

کسی کو فکر نہيں ہوئی کہ اس کی مخالفت کرے ہزار سال کے بعد ايک ايسا لڑکا پيدا ہو اجو ابھی باره سال کا نہيں ہوا تھا 
  کہ اس نے کہا يہ خاک ايک عنصر نہيں ہے بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے ۔ 

يں صدی عيسوی کے علماء سے ہزار سال پہلے ہی يہ کہہ ديا تھا کہ ہوا ايک عنصر نہيںجعفر صادق نے يورپ کے اٹھارو
ہے بلکہ چند عناصر کا مجموعہ ہے ياد رہے کہ اٹھارويں صدی عيسوی کے سائنس دانوں نے ہوا کے اجزاء کو دريافت 

  کرنے کے بعد عليحده عليحده کيا ۔ 
کو قبول کر ليتے ہيں کہ خاک ايک عنصر نہيں ہے بلکہ چند عناصر کا اگر کافی غور و خوض کے بعد سائنس دان اس بات 

مجموعہ ہے پھر بھی ہوا کے ايک عنصر ہونے پر کسی کو اعتراض نہ ہو تا ارسطو کے بعد قابل ترين فزکس دان بھی نہيں 
ديوں ميں سے جانتے تھے کہ ہوا ايک عنصر نہيں ہے حتی کہ اٹھارويں صدی عيسوی ميں جو علمی لحاظ سے تابناک ص

ايک صدی شمار ہوتی ہے ال دوازيہ کے فرانسيسی سائنس دانوں کے زامنے تک چند علماء ہوا کو ايک بڑا عنصر سمجھتے
تھے اور انہوں نے يہ فکر نہيں کی کہ ہوا چند عناصر کا مرکب ہے اور جب بعد ميں ال دوازيہ نے آکسيجن کو ہوا ميں 

  بتايا کہ آکسيجن سانس لينے اور جالنے ميں کتنی موثر ہے ؟  شامل دوسری گيسوں سے عليحده کيا اور
ء عيسوی  ١٧٩٢اس بات کو اکثر علما نے قبول کيا کہ ہوا غير مرکب يا عنصر نہيں ہے بلکہ چند گيسوں پر مشتمل ہے اور 

اگر زنده رہتا تو شايد مزيد ميں سر الدوازيہ کا سر سا طور گيوٹين کے ہمراه تن سے جدا کر ديا گيا اور يہ بابائے جديد کيميا 
  دريافتيں کرتا ليکن افسوس اسے دوسرے جہاں بھيج ديا گيا ۔ 

امام جعفر صادق نے ايک ہزار ايک سو سال پہلے يہ جان ليا تھا کہ ہوا ايک عنصر نہيں شيعوں کا اور تمام گيسيں جو ہوا 
ثال کے طور پر اور زون گيس کو لے ليں جس کی ميں بہت کم مقدار ميں پائی جاتی ہيں ميں سانس لينے ميں مفيد ہيں م

کيميائی خصوصيات آکسيجن کی مانند ہيں اور اس کا ہر ماليکيول آکسيجن کے تين يٹموں سے مل کر بنا ہے بظاہر وه عمل 
ہتنفس ميں اتنی اہم نہيں ليکن جب آکسيجن خون سے ملتی ہے تو اسے اس دوران واپس باہر نہيں نکلنے ديتی يہی وجہ ہے ک
جعفر صادق کا نظريہ کہ "ہو ا کے تمام اجزاء عمل تنفس کيلئے ضروری ہيں " انيسويں صدی کے وسط سے لے کر آج تک
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  تائيد کيا گيا ہے ۔ 
ہوا ميں موجود گيسوں کے خواص ميں سے يہ بھی ہے کہ وه آکسيجن کو تہہ ميں نہيں بيٹھنے ديتيں اگر اس طرح ہوتا تو 

  بلندی کی حد تک چھائی رہتی ۔ سطح زمين سے ايک ‘ آکسيجن 
اور دوسری گيسيں جو ہوا ميں پائی جاتی ہيں آکسيجن سے اوپر ہوتيں جس کے نتيجے ميں تمام جانوروں کا نظام تنفس جل 

جاتا اور جانداروں کی نسل نابود ہو جاتی دوسرا يہ کہ پودے پيدا نہ ہوتے کيونکہا گرچہ پودے کے زنده رہنے کيلئے 
کی مانند آکسيجن ضروری ہوتی ہے ليکن اسے کاربن ڈائی آکسائيڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اگر  دوسرے جانداروں

آکسيجن کچھ بلندی تک زمين کو ڈھک ليتی تو کاربن کی سطح زمين تک رسائی نہ ہو سکتی جس کی وجہ سے حيوانی اور 
  جماداتی زندگی باقی ہے ۔ 

ر اربعہ کے عقيدے کو جو ايک ہزار سال کی مدت تک نا قابل متزلزل جعفر صادق وه پہلے انسان ہيں جنہوں نے عناص
سمجھا جاتا تھا قابل اصالح قرار ديا وه بھی اس وقت جب وه نوجوان تھے بلکہ لڑکے شمار ہوتے تھے ليکن ہوا کے بارے 

  کر ديا تھا ۔ ميں نظريئے کو وه اس وقت زبان پر الئے جب وه بالغ ہو چکے تھے اور انہوں نے درس پڑھانا شروع 
آج ہميں يہ عام سا موضوع لگتا ہے کيونکہ ہميں معلوم ہے کہ ہماری آج کی دنيا ميں ايک سو دو عناصر دريافت ہو چکے 

ہيں ليکن ساتويں صدی عيسوی اور پہلی صدی ہجری ميں يہ ايک برا انقالبی نظريہ تھا اور اس زمانے ميں انسانی عقل قبول
يک وسيع عنصر نہيں ہے اور ہم ايک بار پھر اور اس زمانے ميں انسانی عقل قبول نہيں کر نہيں کر سکتی تھی کہ ہوا ا

سکتی تھی کہ ہوا ايک وسيع عنصر نہيں ہے اور ہم ايک بار پھر کہتے کہ اس زمانے ميں اور اس کے بعد آنے والے 
کو جو جعفر صادق نے فرمائی  زمانوں ميں اٹھارھويں صدی عيسوی تک اس علمی انقالبی عقيدے اور ان دوسری باتوں

  تھيں ۔ اور ان کا ذکر آگے آئے گا يورپ ميں برداشت کرنے کی گنجائش نہ تھی ۔ 
علم لدنی يعنی علم امامت کے ذريعے استنباط کر لئے تھے ‘ عقيده يہ ہے کہ جعفر صادق نے يہ اور دوسرے علمی حقائق 

جعفر صادق کے علم امامت کی وجہ سے تھے تو وه مادے کے  مورخ کہتا ہے اگر يہ استنباط اور دوسرے علمی استنباط
توانائی ميں تبديل ہونے کے قانون کو جسے آئن سٹائن نے اس صدی ميں دريافت کيا اسے بھی بيان فرماتے کيونکہ ان کے 

قوانين کا ايک پاس علم امامت ہے وه ہر چيز کو جانتے ہيں اور کوئی بھی علمی قانون ان سے پوشيده نہيں اور چونکہ علمی 
حضہ اٹھارويں انيسويں اور بيسويں صدی ميں دريافت ہوا جعفر صادق نے ان کے متعلق کچھ نہيں کہا يہاں سے معلوم ہوتا 

  ہے کہ انہوں نے علم بشر کے ذريعے يہ معلوم کيا کہ خاک و ہوا کوئی وسيع و عريض عنصر ہے ۔ 
انس لينے کيلئے جن کی موجودگی اشد ضروری ہے جب الدوازيہ نےجعفر صادق نے فرمايا ہوا ميں چند اجزاء ہوتے ہيں س

آکسيجن کو ہوا کی دوسری گيسوں سے جدا کيا اور بتايا کہ جو چيز جانداروں کے زنده رہنے کيلئے ضروری ہے وه 
ہے آکسيجن ہے سائنس دانوں نے ہوا کی دوسری گيسوں کو زندگی کيلئے بے فائده جانا اور يہ نظريہ صادق کے خالف 

  جنہوں نے فرمايا ہوا کے تمام اجزاء سانس لينے کيلئے ضروری ہيں ۔ 
ليکن انيسويں صدی کے نصف ميں سائنس دانوں نے سانس لينے کے لحاظ سے آکسيجن کے بارے ميں اپنے نظريئے کی 

  تصحيح کی ۔ 
ہوا کی دوسری تمام گيسوں کے کيونکہ يہ تسليم کر ليا گيا کہ اگرچہ آکسيجن جانداروں کی زندگی کيلئے الزمی ہے اور 

درميان تنہا گيس ہے جو خون کو بدن ميں صاف کرتی ہے ليکن جاندار خالص آکسيجن ميں زياده عرصہ کيلئے سانس نہيں 
لے سکتے کيونکہ ان کے نظام تنفس کے خليات کی آکسيڈيشن شروع ہو جاتی ہے يعنی وه آکسيجن کے ساتھ مل کر مرکب 

  فظوں ميں ہم کہہ سکتے ہيں کہ نظام تنفس کے خلليات جلتے ہيں ۔ بنا ديتے ہيں اور ساده ل
آکسيجن خود نہيں جلتی بلکہ جلنے ميں مدد ديتی ہے اور ايسے جسم کے ساتھ جو جلنے کے قابل ہوتا ہے جب عمل کرتی 

آکسيجن ميں ہے تو وه جسم جلنے لگتا ہے اور جب کبھی انسان يا جانوروں کے بھيپھڑوں کے خليات ايک مدت تک خالص 
  سانس ليتے ہيں ۔ 

چونکہ گيسوں کا ان کے ساتھ ری ايکشن ہوتا ہے اس لئے پھيپھڑوں کے خليات جلنے لگتے ہيں اور کوئی انسان يا جانور 
جس کے پھيپھڑے جل جائيں تو وه مر جاتا ہے اس لئے چاہيے کہ آخسيجن کے ہمراه دوسری گيسيں بھی انسان يا جانوروں 

اخل ہوں تاکہ جانداروں کے پھيپھڑے خالص آکسيجن ميں سانس لينے کی وجہ سے نہ جليں جب علماء کے پھيپھڑوں ميں د
نے آکسيجن کے متعلق سانس لينے کے لحاظ سے اپنے نظريہ کی تصحيح کی تو پتہ چال کہ جعفر صادق کا نظريہ صحيح 

  ہے ۔ 
س طرح کے علمی نظريات کو زبان پر اليا جا سکتا ليکن مشرقی ممالک ميں حتی کہ پيغمبر اسالم کے شہر مدينہ ميں بھی ا

  تھا کيونکہ وہاں اس پر کوئی 
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۵٧   
  کفر کا فتوی نہ لگاتا تھا ۔ 

اگر دين اسالم ميں کوئی يہ کہتا کہ ہوا وسيع نہيں ہے تو اسے کافی قرار نہيں ديتے تھے ليکن بعض قديم اديان ميں ايسا کہنا 
ی تھی کيونکہ ان اديان کے پروکار ہوا کی طارت کا عقيده رکھتے تھے اور اس کہنے والے کے کفر کی دليل شمار ہوت‘ 

طہارت کو ہوا کے وسيع ہونے کی وجہ سے سمجھتے تھے جس طرح پانی کا مطہر ہونا بھی ان مذاہب کے پروکاروں کی 
  نظر ميں اس کے وسيع ہونے کی بنا پر تھا ۔ 

ء ميں ١٧٣٣لکھا ہوا پاتے ہيں کہ ايک انگريز جوزف پر يسٹلے نے جو  جب ہم کيميا کی تاريخ کا مطالعہ کرتے ہيں تو يہ
ء ميں فوت ہوا آکسيجن گيس دريافت کی ليکن وه اس کی خصوصيات کو نہ پہچان سکا اور جس نے اس ١٨٠۴پيدا ہوا اور 

نام بھی پريسٹلی نے  گيس کے خوص کو پہچانا وه لوازيہ تھا علم کيمای کی تاريخ ميں اس طرح بتايا گيا ہے کہ آکسيجن کا
رکھا تھا جب کہ آکسيجن کا مفہوم پريسٹلی سيپہلے موجود تھا آکسيجن يونانی کلمہ ہے جو دو اجزاء سے مل کر بنايا گيا ہے 
دوسرے جزو کے معنی پيدوار کرنے والے اور پہلے جزو کے معنی ترشی کے ہيں اس لئے آکسيجن کو ترشی پيدا کرنے 

کا نام شايد انگريز پريسٹلی نے رکھا ہو گا (کيونکہ ہميں يقين نہيں ہے کہ واقعا اس نے يہ نام  والی گيس کہتے ہيں آکسيجن
رکھا ہے ) ليکن " ترشی پيدا کرنے واال " مفہوم پہلے سے موجود ہے ہميں پريسٹلے کی خدمات سے سر موانحراف نہيں 

کريں اور اس پادر کو جس نے مذہبی لباس کو اتار کر ہے اور ہماری اس سے مراد يہ نہيں کہ پريسٹلے کو حقير بنا کر پيش 
ليبارٹری ميں کام کيا اور آکسيجن کو دريافت کيا اس کے باوجود کہ وه ايک قابل ترين انسان تھا اس نے کبھی اپنی دريافت پر

  فخر نہيں کيا ۔ 
سکتا تھا پھر اسے سمجھ آتی کہ اس اگر وه سياست ميں حضہ نہ ليتا تو وه آکسيجن کے بارے ميں اپنی تحقيق کو جاری رکھ 

نے کتنی بڑی دريافت کی ہے ليکن سياست نے اسے ليبارٹری سے دور کر ديا اور وه انگلستان ميں فرانسيسی انقالبيوں کی 
حمايت ميں اٹھ کھڑا ہوا اور لوگ اس سے اس قدر نفرت کرنے لگے کہ اس کا اپنے ملک ميں جينا دوبھر ہو گيا مجبور اس 

  ہجرت کيا ور وہاں قيام کے دوران آکسيجن کے عالوه کسی دوسرے موضوع پر چند کتابيں لکھيں ۔  نے امريکہ
وه انسان جس نے سب سے پہلے ترشی پيدا کرنے والی آکسيجن کو پہچانا وه جعفر صادق تھے يہ تصور نہيں کرتے کہ 

م نے کہا کہ انہوں نے جب پڑھانا شروع کيا انہوں نے والد گرامی کے حلقہ درس ميں اس موضوع کو سمجھا ہو گا کيونکہ ہ
تو کہا کہ ہوا ايک وسيع عنصر نہيں ہے اور قوی احتمال ہے کہ اسی موقع پر انہوں نے اخذ کر ليا کہ آکسيجن ترشی پيدا 
دق کرنے والی ہے تاکہ اس کی مماثل چيز پيدا نہ ہو ہمارا کہنے کا مقصد يہ ہے کہ ترشی پيدا کرنے والی کا نام جعفر صا

کے منہ سے نہيں نکال ليکن انہوں نے اپنے حلقہ درس ميں فرمايا ہوا چند اجزا پر مشتمل ہے اور ہوا کے اجزا ميں سے يہی
وه جزو ہے جو جلنے والی چيزوں کے جلنے ميں مدد ديتا ہے يہ نہ ہو تو ہر گز نہ جليں اور جعفر صادق نے اس موضوع 

ايا ہوا کہ وه جزو جو اجسام کے جلنے ميں مدد ديتا ہے اگر ہوا سے جدا ہو کی مزيد وضاحت کيا ور اپنے درس ميں فرم
 جائے اور خالص حالت ميں ہاتھ آئے تو وه اجسام کو جالنے ميں اتنا زبردست ہے کہ اس سے لوہا بھی جاليا جا سکتا ہے ۔ 

اور صرف اس کا نام آکسيجن يا مولداس بنا پر پريسٹلی اور الدوازيہ سے ہزار سال پہلے ہی آکسيجن کی تعريف کر دی تھی 
الموضہ (ترشی پيدا کرنے والی ) نہيں رکھا تھا پريسٹلے نے جب آکسيجن دريافت کی تو اس کی سمجھ ميں نہ آيا کہ لوہے 
کو جاليا جائے الدوازيہ جس نے اکسيجن کے کچھ خواص ليبارٹری ميں جان لئے تھے نہ سمجھ سکا کہ وه گيس لوہے کو 

  ے ليکن جعفر صادق ہزار سال پہلے اس بات سے آگاه تھے ۔ جالنے والی ہ
آج ہم اچھی طرح جانتے ہيں کہ اگر لوہے کے ايک ٹکڑے کو اتنا گرم کيا جائے کہ وه سرخ ہو جائے اور پھر اسے خالص 

ے کو آکسيجن ميں ڈبو ديں تو وه روشن شعلے کے ساتھ جلنے لگتا ہے جس طرح گھی يا تيل کے چراغوں ميں ان کے فتيل
گھی يا تيل ميں بھگو ديتے تھے اور اس کی روشنی ميں ساری رات بسر کرتے تھے ايک ايسا چراغ بھی بنايا جا سکتا ہے 
جس کا فتيلہ لوہے کا ہو اور وه مائع آکسيجن ميں ڈبو ديا جائے اور اگر فتيلے کو اس طرح جالئيں کہ سرخ ہو جائے تو وه 

  روشن رکھے گا ۔ نہايت چمکدار روشنی کے ساتھ رات کو 
روايت ہے کہ ايک دن محمد باقر جعفر صادق کے والد گرامی نے اپنے درس ميں کہا پانی جو آگ کو بجھا ديتا ہے علم کے 

ذريعے اس سے آگ بھی جالئی جا سکتی ہے اگرچہ اس بات سے کوئی شاعرانہ تعبير نہيں لی گئی مگر يہ بات اس وقت 
تک جن لوگوں نے بھی يہ روايت سنی انہوں نے سمجھا کہ محمد باقر کوئی  بے معنی نظر آئی تھی اور ايک عرصے

شاعرانہ تعبير زبان پر الئے ہيں ليکن اٹھارويں صدی کے بعد يہ ثابت ہو گيا کہ علم کی مدد سے پانيس ے بھی آگ جالئی جا
  سکتی ہے۔ 

ہائيڈروجن جس کے دو حصے پانی ميں وه بھی ايک ايسی آگ کہ جو کوئلے يا لکڑی کی آگ سے زياده گرم ہو کيونکہ 
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ڈگری تک پہنچتی ہے اور آکسيجن کے ذريعے ہائيڈروجن کے جلنے کے عمل کو ۶۶۶۴ہوتے ہيں آکسيجن کے ساتھ 
 اکسيڈروجن کہتے ہيں اور يہ صنعتوں ميں دھاتوں کو پگھالنے يا دھاتوں کے ٹکڑوں ميں سوراخ کرنے کے کام آتی ہے ۔ 

قر نے فرمايا علم کی مدد سے پانی سے آگ جالئی جا سکتی ہے ليکن انہوں نے ہائيڈروجن کو ہميں معلوم ہے کہ محمد با
دريافت نہيں کيا تھا اور ہمارے پاس اس کا بھی کوئی ثبوت نہيں ہے کہ ان کے بيٹے جعفر صادق نے ہائيڈروجن کو خالصتا 

بنا پر ہم کہہ سکيں کہ جعفر صادق نے  دريافت کيا اسی طرح جس طرح ہمارے پاس کوئی دستاويزی ثبوت نہيں جس کی
  آکسيجن کو دريافت کيا ۔ 

ليکن بغير کسی شک و تردد کے ہم کہہ سکتے ہيں کہ امام جعفر صادق نے آکسيجن کو خالصتا دريافت کيا اور ہمارے پاس 
  اس کی دليل ان کے کيميائی کارنامے ہيں ۔ 

مدد سے انجام پايا ہے اور اس عنصر کی مداخلت کے بغير  جعفر صادق کے کيميائی کارناموں کا کچھ حصہ آکسيجن کی
امام جعفر صادق ان کارناموں کو انجام نہيں دے سکتے تھے لہذا انہوں نے آکسيجن کو دريافت کيا ليکن خالصتا نہيں بلکہ 

ری پيش دوسرے عناصر کے ساتھ مرکبات شکل ميں ملی ہوئی يہاں پر يہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی تھيو
نہيں کی انہوں نے جو نتائج حاصل کئے ان سے دو فارمولے بنائے پہلے يہ کہ ہوا کا ايک جزو ايسا ہے جو دوسرے اجزا 
کی نسبت زياده اہميت کا حامل ہے اور يہی جزو زندگی کے لئے نہايت اہم ہے دوسرا يہی وه جزو ہے جس کی وجہ سے 

ں تبديلی آتی ہے يا وه باسی ہو جاتی ہيں اس مفہوم کو زياده ياد رکھنا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چيزوں کی شکل مي
  چاہيے کيونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق نے آکسيجن کو دريافت کرکے کتنی باريک بينی کا ثبوت ديا ۔ 

اس کے تحقيقی کام کا  جس کے بعد فرانسيسی الووازيہ نے پريسٹلے انگريز کے بعد آکسيجن کے ابرے ميں تحقيق کی اور
سائنس دان اس بات کے قائل ہو گئے کہ اجسام ميں تبديلی جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آتی ہے آکسيجن ‘ کھوج لگايا 

کی وجہ سے آتی ہے حتی کہ ايک فرانسيسی " پاستور " نے خاليہ دريافت کيا اور اس نے کہا کہ بعض چيزوں کا باسی ہو 
نہيں بلکہ چھوٹے چھوٹے جراثيموں کی وجہ سے ہے (مثال غذا وغيره جو وقت کے ساتھ ساتھ  جانا آکسيجن کی وجہ سے

باسی ہو جاتی ہے ) اور يہ چھوٹے چھوٹے جراثيم مرده جانداروں کے جسم اور غذا پر حملہ کرکے اسے باری کر ديتے ہيں
ے کا سبب ہے وه آکسيجن ہے کيونکہ آکسيجن ليکن پاستور کو غور کرنا چاہيے تھا کہ جو چيز ان جراثيموں کو زنده رکھن

کے بغير ان کی زندگی نا ممکن ہے لہذا جيسا کہ جعفر صادق نے فرمايا آکسيجن اشياء ميں تبديلی النے کا موثر ذريعہ ہے 
بلکہ بعض اوقات دھاتوں سے براه راست مل کر ايک مرکب وجود ميں التی ہے اور اس عمل کو کيميا کی اصطالح ميں 

  يشن کہتے ہيں ۔ اوکسيڈ
اتنا گہرا اظہار نظر امام جعفر صادق کی طرف سے بغير عملی تجربات کے ناممکن تھا ۔ جعفر صادق کا زمانہ ايسا تھا کہ 

وه آکسيجن کی پہچان پر مزيد تحقيق نہيں کر سکے ليکن انہوں نے اندازه لگا ليا تھا کہ ہوا کو وه جزو جو زنده رہنے کيلئے 
چيزوں کی اصلی حالت ميں تبديلی التا ہے وه بھاری بھی ہے اور انسان کو ابھی مزيد ايک ہزار سال اشد ضروری ہے اور 

  الووازيہ کے دنيا ميں آنے تک صبر کرنا تھا ۔ 
جس نے کہا وزن کے لحاظ سے ہر نو کلو گرام پانی ميں آٹھ کلو گرام آکسيجن ہوتی ہے ليکن حجم کے لحاظ سے ہائيڈروجن 

دو گنا زياده ہوتی ہے الووازيہ آکسيجن کو پہچاننے ميں اس قدر آگے نکل گيا کہ اس گيس کو مائع ميں آکسيجن کی نسبت 
  تبديل نہ کر سکا وه اس فکر ميں تھا کہ آکسيجن کو مائع ميں تبديل کرے ليکن دو چيزيں اس کے آڑے آئيں ۔ 

ٹيکنالوجی نے اس قدر ترقی نہيں کی تھی کہ  پہلی يہ کہ اس کے دور ميں جو اٹھارويں صدی کا آکری دور تھا صنعت اور
  وه محقق انسان اپنے مقصد کو حاصل کر سکے ۔ دوسرا يہ کہ اس سے پہلے کہ وه مزيد تحقيق کرتا ۔ اسے مار ديا گيا ۔ 

اس کے بعد ايک عرصے تک سائنسدان کہتے رہے کہ آکسيجن کو مائع ميں تبديل نہيں کيا جا سکتا حتی کہ ٹيکنالوجی نے 
ی ترقی کر لی کہ وه چيزوں کو کافی مقدار ميں سرد کرنے ميں کامياب ہو گئے ليکن انيسويں صدی عيسوی تک وه اتن

  آکسيجن کو صنعتی استعمال کيلئے بڑے پيمانے پر مائع حالت ميں تيار نہيں کر سکے ۔ 
زياده کامياب ہوئی اور  بيسويں صدی عيسوی ميں زياده سرد درجہ وجود ميں النے کی ٹيکنيک انيسويں صدی کی نسبت

نہيات ہی کم دباؤ کے ذريعے )ٹھنڈا کرنے ميں کامياب ‘ درجہ تک آکسيجن کو (بغير زياده دباؤ کے  ١٨۴صفر سے نيچے 
  ہوئے ۔ 

درجہ صفر کی سردی کو کم سرد نہيں  ١٨٣آج آکسيجن کو صنعتی پيمانے پر تيار کيا اور استعمال ميں اليا جاتا ہے اور 
۔( ٢٧٢ء١۶درجہ کا يہ مطلق صفر درجہ سے کافی فاصلہ ہے اور يہ مطلق صفر درجہ  ٩٠کيونکہ صرف سمجھنا چاہيے 

منفی دو سو بہتر عشاريہ ايک چھ درجے ) صفر سے نيچے کا درجہ ہے اور اتنے کم درجہ حرارت پر سائنسدانوں کا کہنا 
  ہے کہ مادے کی اندرونی حرکت ساکن ہو جاتی ہے ۔ 
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سائنسی نقطہ نگاه سے ايسا زمانہ نہ تھا کہ جعفر صادق سائنس کے بارے ميں مزيد پيشرفت کرتے جعفر صادق کا زمانہ 
  ليکن جہاں تک آکسيجن کی پہچان کا تعلق ہے وه اس لحاظ سے سب سائنس دانوں پر سبقت لے گئے ۔ 
  اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ فزکس کے اس حصے ميں وه اپنے معاصروں سے ہزار سال آگے تھے ۔ 

بعض روايات ميں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق کے شاگردوں نے ان کے بعد کہا کہ ہوا يا آکسيجن کو مائع ميں تبديل کيا جا 
سکتا ہے ليکن جو کچھ امام جعفر صادق کے شاگردوں نے کہا وه ايک عام نظريہ ہے قديم زمانوں سے حتی کہ ارسطو سے

ت کو مائع ميں تبديل کيا جا سکتا ہے ليکن وه گيسوں کو مائع ميں تبديل کرنے کا بھی پہلے يہ معلوم کر ليا گيا تھا کہ بخارا
وسيلہ نہ رکھتے تھے ۔ يہ ڈھکی چھپی بات نہيں ہے کہ قديم زمانے سيآج کے علوم کا کچھ حصہ تھيوری کی شکل ميں پيش

س کی وجہ سے ان تيھوريز کو کيا جا چکا تھا کمی صرف اس بات کی تھی کہ اس زمانے ميں وسائل موجود نہيں تھے ج
عملی جامہ پہنانا مشکل تھا ۔ يونانی دھو کريت نے عيسی کی والدت سے پانچ سو سال پہلے ايٹمی نظريئے کو اسی طرح 

  جسطرح آج ہمارے پاس موجود ہے ۔ 
پروٹون اور‘ اليکٹرون  پيش کيا اور کہا ماده ايٹموں سے مل کر بنا ہے اور ہر ايٹم کے اندر تيز حرکات پائی جاتی ہيں اگر ہم

نيوٹرون اور ايٹم کے دوسرے تمام حصوے کے ناموں کو درميان ميں نہ الئيں کيونکہ ان کا تعلق انيسويں صدی عيسوی 
  سے ہے تو ہميں يہ معلوم ہو گا کہ دھو کر يت کی ايٹمی تھيوری اور موجوده ايٹمی تھيوری ميں ذره برابر فرق نہيں ہے۔ 

ن نے اس ايٹمی توانائی سے کافی دير بعد فائده اٹھايا اور اگر دوسری جنگ عظيم پيش نہ آتی اور جرمن البتہ بنی نو ع انسا
سائنسدان ايٹمی توانائی سے فائده اٹھانے کے بارے ميں غورو فکر نہ کرتے اور امريکہ جرمنی کے ترقی کر جانے کے 

  آخر تک بھی ايٹمی توانائی بروئے کار نہ الئی جاتی ۔ خوف سے ايٹمی توانائی سے فائده نہ اٹھاتا تو شايد اس صدی کے 
اگرچہ جعفر صادق کے شاگردوں نے ہوا يا آکسيجن کو مائع ميں تبديل کرنے کے امکانات کے بارے ميں جو کچھ کہا وه 
 پہلے سے موجود تھا ليکن خود جعفر صادق نے جو کچھ آکسيجن کے متعلق کہا ہے وه تيھوری کی حدود سے تجاوز کرتا

  ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وه آکسيجن کی پہچان کے بارے ميں عملی مرحلہ ميں داخل ہو چکے تھے۔ 
۶١   

  جعفر صادق بانی مکتب عرفان
کچھ مسلمان عرفا اور مورخين کا کہنا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی محمد باقر کے حلقہ درس ميں عرفان 

  ی ۔ کی تعليم بھی حاصل کی تھ
" تذکرة االوليا ء " کا مصنف شيخ عطار اسی گرو کے لوگوں سے ہے جب کہ پہلی صدی ہجری ميں عرفان کا وجود ہی نہ 

تھا اور اگر تھا بھی تو اس نے مکتب کی شکل اختيار نہيں کی تھی شايد عرفانی تفکرات اس زمانے ميں موجود ہوں اور 
  بعض اسالمی مفکرين اسے زبان پر الئے ہوں ۔ 

ليکن پہلی صدی ہجری ميں کوئی عرفانی مکتب موجود نہ تھا جس ميں خاص طور پر عرفان کی قسم پر بحث کی جائے اور
ايک پيريا مرشد يا غوث ايسا پايا جاتا ہو جو اپنے مريدوں کو اردگرد جمع کرے اور انہيں عرفان کی تعليم دے ۔ دوسرا يہ کہ

ميں کالس کی مانند نہيں پڑھا جاتا ۔ اور مرشد يا قطب اپنے مريدوں کو درس عرفان افکار کی تجلی کی ايک قسم ہے جس 
کاغذ اور نوٹ بک کے ذريعے نہيں سيکھا جا ‘ نہيں ديتا بلکہ ان سے عمل چاہتا ہے اور کہتے ہيں کہ درس عشق کو قلم 

سے وجود ميں آيا يا اس سکتا ۔ (بشوئی اوراق اگر ہمدرس مائی ۔ کہ درس عشق در دفتر نباشد ) عرفان دوسری صدی 
زمانے ميں مکتب کی صورت اختيار کر گيا اور اس سے قبل مکتب نہ تھا جيسا کہ ہميں معلوم ہے تذکرة االوليا چند مشہور 
کتابوں ميں سے ايک ہے اور بعض فضال کے نزديک اسالمی دنيا کی معتبر کتابوں ميں سے ايک ہے ليکن اس کتاب ميں 

  گئی ہيں جن کے غلط ہونے ميں کوئی شک نہيں ہے ۔ بعض ايسی باتيں بيان کی 
جو ايک مشہور عارف ہو گزرا ہے اس نے امام جعفر صادق کے حضور ميں درس تلمذ تہہ‘ مثال يہ بات کہ با يزيد بسطامی 

ابق جب کيا ہے ۔ يعنی ان کا شاگرد ہو گزرا ہے اس نے امام جعفر صادق سے عرفان بھی سيکھا تھا ۔ تذکرة االولياء کے مط
وه علوم حاصل کر چکا اور عرفان ميں داخل ہوا تو اس نے عارف کامل بننے کيلئے ضروری سمجھا کہ دنيا کے بڑے عرفا
کی خدمت ميں پہنچے ۔ لہذا وه بسطام سے نکل پڑا اور تيس سال تک بھوک کو برداشت کرنے اور دوسری تکاليف اٹھانے 

  ہوا ۔  کے بعد دنيا کے بڑے عرفا کی خدمت ميں حاضر
اس دوران ميں اس نے ايک سو تيره عرفا کا قرب حاصل کيا جس ميں سب سے آخری جعفر صادق تھے با يزيد بسطامی ہر 
روز جعفر صادق کی خدمت ميں حاضر ہوتا اور ان کی باتيں غور سے سنتا ان کے نصائح پلے باندھتا اور پوری دل جمعی 

وه کتاب جو تمہارے سر کے اوپر طاق ميں ہے ‘ دق نے اسے کہا " اے يزيد کے ساتھ ان کی تعليم سنتا ۔ ايک دن جعفر صا
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  مجھے ال کر دو " بايزيد نے کہا آپ کس طاق کے بارے ميں فرماتے ہيں ۔ 
جعفر صادق نے فرمايا ايک زمانہ ہو گيا ہے تم يہاں آئے ہو اور ابھی تک تم نے طاق نہيں ديکھا با يزيد بسطامی نے کہا ميں

الوه يہاں کسی کو نہيں ديکھا کيونکہ صرف آپکو ديکھنے کيلئے آتا ہوں جعفر صادق نے يہ بات سن کر فرمايانے آپ کے ع
اے با يزيد تمہاری تعليم کا عرصہ پورا ہو گيا ہے اور اب تم بسطام واپس جا سکتے ہو وہاں جا کر لوگوں کو تعليم دو ۔ با 

لوگوں کو وعظ و نصيحت کرنے ميں مشغول ہو گيا شايد تذکرة االولياء يزيد اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس بسطام پہنچ کر 
کے مصنف نے اس روايت کو درست مجھ کر لکھا ہے ليکن بائيو کرونولوجی يعنی واقعہ کا تاريخ کے لحاظ درست ہونا ) 

دوسرے مصنف االوليا ء کے مصنف نے اسے خود نہيں گھڑا تو صرور يہ کسی‘ کی رو سے صحيح نہيں ہے اور اگر تذکر
کی جعلی روايت ہے جس نے اسے بغير تحقيقی کے نقل کيا ہے کيونکہ امام جعفر صادق دوسری صدی ہجری کے پہلے 

  نصف حصے ميں پڑھاتے تھے اور ا 
ہجری ہے جبکہ با يزيد بسطامی تيسری صدی ہجر ميں گزرے ہيں اور ان کی تاريخ وفات  ١۴٨ن کی تاريخ وفات بھی 

  ہے  ہجری لکھی گئی٢۶١
بايزيد بسطامی کی تاريخ وفات کے بارے ميں اختالف پايا جاتا ہے ليکن اس ميں شک نہيں کہ وه تيسری صدی ہجری ميں ہو

گزرے ہيں ۔ اور اسی وجہ سے وه امام جعفر صادق کی خدمت ميں حاضر نہيں ہو سکتے تھے ليکن عرفانی تعليمات کی 
  بھی انکار نہيں کر سکتا ۔  امام جعفر صادق کے دروس ميں موجودگی سے کوئی

امام جعفر صادق کے دروس ميں عرفان کے وجود سے ان کی روحانی شخصيت ہمارے لئے پر کشش بن جاتی ہے جو ہميں
بتاتی ہے کہ ذوق کے لحاظ سے آپ گو نا گوں تجليات کے مالک تھے جس عرفان کی ۔۔۔۔۔ دوسری صدی ہجری ميں مشرق 

ود ہے وه ايک ايسی چيز ہے جو تخيل فکر اور اپنے آپ ميں گم ہونے سے زياده آگے نہيں ميں ابتداء ہوئيا ور اب تک موج
  بڑھتا ۔ 

اگرچہ عرفان کے اثرات عارف پر اثر انداز ہوتے ہيں اور اسے خوش اخالقی و مہربان بنا ديتے ہيں ليکن خود عرفان ايک 
ے ايی صورت ميں جبکہ امام جعفر صادق ايک روحانی خليہ ہے جسکا مادی اور سائنسی علوم سے کوئی تعلق نہيں ہ

سائنس دان تھے اور مسلمانوں ميں پہلے انسان تھے جنہوں نے تيھوری کو عملی صورت دی اور کسی بھی فزکس اور 
کيمياء کے نظريہ کو جب تک خود پرکھ نہ ليا ۔ قبول نہيں کيا اس طرح انہوں نے ٹيسٹ کے ذريعے کسی بھی نظريئے کے 

يقين کيا آج کے فزکس دان يا کيميا دن جن ميں سے ايک جعفر صادق بھی تھے کو عرفان سے کوئی درست ہونے پر 
دلچسپی نہ ہونا چاہيے تھيکيونکہ فزکس اور کيميا کے تجربات کے ذريعی اسے نہيں سمجھا جا سکتا بلکہ عرفان اپنے نفس 

انوں ميں پہلے فزکس دان اور کيميا دان تھے کو کنٹرول کرنے کے بڑی مشق کے بعد حاصل ہوتا ہے جعفر صادق جو مسلم
اصوال انہيں عرفان سے رغبت نہيں ہونا چاہيے تھی ليکن وه اس قدر عرفان سے دل چسپی رکھتے تھے کہ زمحشری جو 
ايک مشحور عالم تھا اپنی کتاب " ربيع االبرار " ميں امام جعفر صادق کے علمی درجے کی غير معمولی توصيف کرنے 

  و عرفان ميں سب سے آگے سمجھتا ہے ۔ کے بعد آپ ک
تذکرة االولياء کا مصنف " عطار " جو خود مشہور عارف ہے جعفر صادق کو عرفان کی ابتداء کرنے والوں ميں سے قرار 

کی بعض روايات تاريخی لحاظ سے مرتب نہيں اور کتاب کا مصنف تصنيف کے جذبے سے سر‘ ‘ديتا ہے " تذکرة االوالياء 
ا کا عاشق تھا لہذا اس نے بعض کے بارے ميں نا دانستہ طور پر مبالغے سے کام ليا ہے اگر وه غور کرتا تو شار اور عرف

ہر گز مبالغے سے کام نہ ليتا کيونکہ وه جانتا تھا کہ مبالغے سے کالم کی وقعت کم ہو جاتی ہے اور اگر تاريخ ميں مبالغے 
جو قلم ز محشری کے ہاتھ ميں تھا ہم اسے ايک مورخ کا قلم کہہ سکتے  سے کام ليا جائے تو اسے تاريخ نہيں کہا جائے گا

  ہيں اور جو قلم تذکرة االولياء کے مصنف کے ہاتھ ميں ہے اسے ايک عاشق کا قلم شمار کر سکتے ہيں ۔ 
عرفا  بہر حال اسالمی عرفا اور مورخين ميں سے بعض کا عقيده ہے کہ جعفر صادق اسالمی دنيا کے پہلے عارف يا پہلے

ميں سے ايک ہيں اگر ايسا ہے تو کيا جعفر صادق جيسا عارف ايسے طلباء کو جو مسلمان نہ تھے اپنے درس ميں بيٹھنے 
اور درس حاصل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے کيونکہ چند کتابيں اس بات کی گواه ہيں کہ کچھ ايسے طلباء بھی امام جعفر 

تھے ۔ صابئين ايک ايسی قوم تھے جن کا مذہب يہودی اور عيسائی مذہب صادق کے درس ميں شريک ہوتے تھے جو صابئی
  کی درميانی صورت تھی اور توحيد پرست شمار ہوتے تھے ۔ 

کچھ صابئين مشرک بھی تھے اور جب اسالم پھيال تو وه گروه جو مشرک تھا اپنے آپ کو توحيد پرست کہالنے لگا تاکہ 
ونکہ جيسا کہ ہميں معلوم ہے مسلمان ان فرقوں کے لوگوں کو جو توحيد پرست مسلمانوں کے ہمراه زندگی گزار سکيں کي

  ہوتے تھے اہل کتاب کہتے تھے ان کو کسی قسم کی تکليف نہيں پہنچاتے تھے ۔ 
۶٣   
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صابئين کی سکونت صران ميں تھی جو جنوبی بين النہرين کے مغرب ميں واقع ہے قديم يورپی تاريخ ميں جس کا نام "کاره 
ابئين کا وه گروه جو موحد تھا انکے ہاں رواج تھا کہ بچے کو پيدائش کے بعد غسل ديتے اور اس کا نام رکھتيتھے " ہے ص

  ان کی اصطالح ميں اس عمل کو تعميد کہا جاتا ہے ۔ 
صبع سے ‘ بعض يورپی محققين جن کا نظريہ دائرةالمعارف االسالمی کتاب ميں منعکس ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ صبائی 

‘ مشتق ہے (يعنی صاد ۔ با ۔ عين ) جس کے معنی پانی ميں غوطہ لگانا يا غسل کرنا ہے کيونکہ صبائی پادری کے پروکار 
نومولود کو تعميد کے دوران پانی ميں غوطہ ديتے تھے ۔ زمانے کے ساتھ ساتھ لفظ صابئی سے عين گر گيا اور اس کی 

  موجوده شکل بن گئی ۔ 
يحيی کو جو معمد (يعنی غسل دينے واال کے نام سے مشہور ہے اپنا پيغمبر جانتے ‘ صبائين ‘ يں وہی يورپی محققين کہتے ہ

  ہيں ۔ 
تذکرة االولياء کا مصنف کہتا ہے کہ تمام فرقے امام جعفر صادق کے در س ميں حاضر ہوتے تھے ۔ شيخ ابوالحسن خرقانی 

تھے ان کے علم و فضل کے دستر خوان سے بہره مند کہتا ہے مسلمان اور کافر جعفر صادق کے درس ميں حاضر ہوتے 
  ہوتے تھے ۔ 

ہميں نہيں معلوم کہ کس طرح جعفر صادق جيسا عارف انسان غير مسلم طلباء کو اپنے درس ميں حاضر ہونے کی اجازت 
نہوں نے دے سکتا تھا ۔ يا يہ کہ چونکہ وه ايک وسيع النظر انسان تھے اور علم کو سب کيلئے چاہتے تھے ۔ اس لئے ا

موافقت کی کہ جو کوئی بھی علم دوست ہو ان کے حلقہ درس ميں حاضر ہو سکتا تھا اگرچہ وه غير مسلم ہی کيوں نہ ہو يہ 
بات تسليم شده ہے جعفر صادق کے شاگردوں ميں سے بعض ايسے بھے تھے جو صابئی تھے اور بعض يورپی محققين جن 

ہيں ۔ نے لکھا ہے کہ جابر بن حيان جو جعفر صادق کے مشہور شاگردوں کے نظريات دائرة المعارف االسالمی ميں ثبت 
ميں سے ايک تھا وه صابئی قوم سے تعلق رکھتا تھا ۔ صابئی طلباء جو جعفر صادق کے حلقہ درس ميں حاضر ہوتے تھے۔ 

گويا ‘ پيش رفت کی  نہايت ذی فہم ہوتے اور تحصيل علم کيلئے کافی تکاليف اٹھاتے تھے انہوں نے علمی ميدان ميں خاصی
جعفر صادق کا حلقہ درس ان کيلئے ايک ايسی يونيورسٹی بن گيا تھا جس نے صابئی لوگوں کے علم و ثقافت کی بنياد ڈالی ۔ 
جب ہم صابئی قوم کی جعفر صادق سے پہلے اور بعد کے دور کی تاريخ کا موازنہ کرتے ہيں تو ہم محسوس کرتے ہيں کہ 

  ساتھ نور کا موازنہ ہے ۔  يہ موازنہ گويا ظلمت کے
امام جعفر صادق سے پہلے صابئی ايک بدوی اور پسمانده قوم تھے جن کی معلومات بدوؤں کيمعلومات سے زياده نہيں ہوتی 
تھيں ۔ حتی کہ وه صابئی جو موحد شمار ہوتے تھے ان کی معلومات بھی صحرانشين قبائل سے زياده نہيں ہوتی تھيں ۔ ليکن 

ور کے بعد صابئی قوم ايک ثقافت کی وارث بن گئی اور اس قوم ميں اتنے قابل سائنس دان پيدا ہوئے جعفر صادق کے د
انجينئرنگ ميں ساری دنيا ميں نام پيدا کيا اور آج ہم ان کے نام دائرة المعارف جيسی ‘ فزکس و کيمياء ‘ جنہوں نے طب 

  کتابوں ميں پڑھتے ہيں ۔ 
بئی پسمانده قوم ايک متمدن قوم بن گئی اور اس متمدن معاشرے سے ايسے سائنس جعفر صادق کی يونيورسٹی کے سبب صا

دان اور اديب پيدا ہوئے جن کے کارناموں سے دنيا مستفيد ہوئی اس کے ساتھ جعفر صادق کی يونيورسآٹی صابئی قوم کے 
ں ہوتی اگرچہ اس قوم ميں قابل لوگ باقی رہنے کا موجب بنی جو قوم اپنے آپ کو نہيں پہچانتی اور اپنی تاريخ سے مطلع نہي

  ہوں ليکن ان کی اپنی ثقافت نہ ہو تو وه قوم مٹ جاتی ہے ۔ 
مگر وه قوم جو تاريخ رکھتی ہو اور اپنے آپ کو پہچانتی ہو اور اس ميں قابل افراد بھی پائے جاتے ہوں اور اس کے ساتھ وه

ئی نہيں مٹے اور ابھی تک باقی ہيں اگرچہ ان کی تعداد پہلے اپنی ثقافت بھی رکھتی ہو تو وه قوم نہيں مٹتی جس طرح صاب
  کی مانند نہيں ہے ليکن ابھی تک ان کا کچھ حصہ اپنے قديم رہائشی قطعات پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ 

شيخ ابوالحسن خرقانی بھی زمحشری اور عطار نيشا پوری کی مانند جعفر صادق کا بہت احترام کرتا ہے اور انہيں اسالمی 
دنيا ميں عرفا کا پيشوا سمجھتا ہے شيخ ابوالحسن خرقانی کو ايک تاريخی محقق بھی تسليم کر سکتے ہيں کيونکہ انہوں نے 
عرفان کی بجياد کے بارے ميں تحقيق کی اور اس بات کا کھوج لگايا کہ عرفان اسالم سے قبل بھی مشرق ميں موجود تھا ۔ 

  ی جڑوں کو نہيں ڈھونڈ سکے ۔ ليکن وه اسالم سے قبل ايران ميں عرفان ک
کيونکہ شيخ ابوالحسن خرقانی نے زرد شتی مذہب کے بارے ميں زياده تحقيق نہيں کی ۔ انہيں ايران ميں عرفان کی بنياديں 

  تالش کرنے کيلئے زردشتی مذہب کو مد نظر رکھنا چاہيے تھا ۔ 
پر استوار تھا اور ان ميں سے دو بنياديں دوسروں سے  آج ہميں معلوم ہے کہ عرفان اسالم سے پہلے ايران ميں چند بنيادوں

زياده اہميت کی حامل تھيں ايک وه عرفان جو زردشتی مذہب سے وجود ميں آيا اور دوسرا وه عرفان جو مکتب اسکندريہ 
  سے ايران ميں پہنچا ۔ 
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ونکہ انہوں نے اس مذہب کو شيخ ابوالحسن خرقانی زردشتی مذہب کی بنياد کے بارے ميں زياده تحقيق نہيں کر سکے کي
درخوراعتنا نہيں سمجھا جبکہ چوتھی صپدی کے دوسرے نصف حصے اور پانچويں صدی ہجری کے نصف حصے کے 

دوران جو شيخ خرقانی کی زندگی کا حصہ ہے اب تک ايران کے بعض خطوں کے لوگ پہلوی ساسانی زبان ميں گفتگو 
وی زبان ميں گفتگو کرتے تھے اور شيخ کی پيدائش کی جگہ کے کرتے تھے ليکن مسلمان تھے اور کچھ لوگ جو پہل

نزديک رہتے تھے يہ محال ہے کہ شيخ نے انہيں نہ ديکھا ہو اور انکی زبان نہ سنی ہو ۔ وه يہوديوں اور عيسائيوں کے 
عرفان کے بارے مذہب کو اچھی طرح جانتا تھا ۔ ليکن زردشتی مذہب کی ماہيت سے مطلع نہيں تھا ۔ بہر حال اسالم سے قبل

  ميں اس کی تحقيق قابل توجہ ہے ۔ 
فرانسيسی مستشرقين کی وسيع تحقيقات جو سترھويں صدی عيسوی سے ليکر موجوده دور تک پھيلی ہوئی ہيں ۔ ہندوستان 

کے کی قديم کتابوں کا ترجمہ اور خاص طور پر ادويہ کی کتابيں ثابت کرتی ہيں کہ قديم ادوار ميں ہندوستان اور ايران 
درميان گہرے فکری اور ثقافتی روابط تھے ۔ اور ہر دو ممالک کی ثقافت پر ان روابط کا گہرا اثر تھا ۔ سترھويں صدی 

عيسوی کے بعد يورپی مستشرقين نے جان ليا کہ زردشتی مذہب ميں ہندی افکار بھی پائے جاتے ہيں اس ميں شک و شبہ کی
  چھ زياده ہی ہندی افکار سے ملتا جلتا ہے ۔ کوئی گنجائش نہيں کہ زردشتی عرفان نسبتا ک

البتہ زردشتی مذہب اور ہندوؤں کا مذہب دو مختلف چيزيں ہيں ۔زردشتی مذہب ميں دو خداؤں اور ہندوؤں ميں تين کا وجود ان
کے  دو ميں فرق ڈالتا ہے زردشت مذہب والوں نے جب ہندوؤں کے افکار کو جانليا تو وه جہاں بھی ہوتے ہندوؤں کے تين

تصور سے پرہيز کرتے ۔ انہوں نے اپنے مذہب کی بنياد دو کے تصور پر رکھی کيونکہ ان کا عقيده تھا کہ دنيا کی بنياد 
  اضداد پر رکھی گئی ہے اور ہر چيز کے دو قطب يعنی منفی اور مثبت ہيں ۔ 

عرفان ميں فرق کر سکتے تو وه  اگر شيخ ابوالحسن خرقانی اسالم سے قبل کے ادوار کے زردشتی اور مکتب اسکندريہ کے
آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ زردشتی عرفان تين کے تصور سے وجود ميں آيا ہے ليکن وه عرفان جس کی بنياد امام 

اور گہرائی ميں جائے ‘ جعفر صادق نے رکھی وه توحيدی عرفان ہے اور اس ميں دو يا تين کا ذرا بھی تصور نہيں پايا جتا 
  انسان کو تزکيہ نفس اور روح کی باليدگی کی جانب لے جاتا  بغير ہی يہ عرفان

ہے يہ اس قدر بلند ہے کہ نہ تو جعفر صادق کے زمانے ميں اور نہ از کے بعد عام لوگوں کی اس تک رسائی ہو سکی ہے 
ق نے بنياد جبکہ بعد کے ادوار ميں عرفان چند مکاتب کا حامل بن گيا ليکن اس کے باوجود بھی جس عرفان کی جعفر صاد

  ڈالی تھی وه عام لوگوں کی دسترس سے باہر رہا ۔ 
جعفر صادق کا عرفان نہ تو ہندوؤں اور عيسائيوں جيسا تين خدئاوں کا تصور رکھتا ہے نہ ہی زردشتيوں کی مانند دو خداؤں 

  ہے۔ کے تصور پر مبنی ہے اور نہ ہی بعد کے ادوار ميں عرفان ميں مبالغہ آرائی کی کيفيت سے دو چار 
بعد ميں جب عرفان مکاتب وجود ميں آئے تو ان مکاتب کے بعض بانيوں نے عرفانی فکر ميں اس قدر مبالغہ سے کام ليا کہ 

ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور يہ بھی ديکھا گيا کہ ان کی مبالغہ آرائی کے نتيجے ميں ان کے پيروکار تک بھی ان 
  کو خداوند کے برابر سمجھنے لگے ۔  سے منحرف ہو گئے بعض عرفا تو اپنے آپ

امام جعفر صادق اور انکے پيروکاروں کے عالوه دوسرے ‘ از زمحشری کی ان سے نفرت بيجا نہيں تھی البتہ زمحشری 
عرفاء سيبھی نفرت کرتا تھا ۔ مرتضی فرہنگ جو ايران کے دانشوروں ميں سے ايک ہے ۔ کا کہنا ہے کہ بعض کا عرفان 

پتھر سے زياده پايا جو کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے ۔ ليکن خود مرتضی فرہنگ بھی عرفانی ذوق ميں نے ايک ايسے 
رکھتا تھا اس نے اپنی بعض تصانيف ميں عرفان کا دفاع بھی کيا ہے ليکن جعفر صادق کا عرفان مبالغے سے مبرا تھا نہ 

اعت کے عرفا کے ايک گروه نے جعفر صادقصرف يہ کہ شيعہ مذہب کے عرفا نے اس کی پيروی کی بلکہ اہل سنت و جم
سے عرفان کا درس حاصل کيا حتی کہ جعفر صادق کے دو سو سال گزر جانے کے بعد عباسی خلفاء کے مرکز بغداد ميں 
  سنی المذہب جعفر صادق کی پيروی کرتے تھے ۔اسالم ميں عرفان کا يہ بانی ايک عباسی خليفہ کے ہاتھوں قتل ہو گيا تھا ۔ 

خداوند تعالی پر توکل اور اس کے احکامات کی پروی ہے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دنيوی امور ‘ دق کا عرفان جعفر صا
ميں بھی غفلت نہيں برتی تاکہ زندگی کا نظم و ضبط تعطل کا شکار نہ ہو ۔ " عطار نيشا پوری " تذکرة االولياء ميں لکھتا ہے

حضور ميں حاضری کيلئے بيابانوں ميں ٹھوکريں کھاتا اور بھوک  کہ با يزيد بسطامی تيس سال تک بڑے بڑے عرفا کی
برداشت کرتا رہا ۔ آخر کار وه جعفر صادق کے حضور ميں حاضر ہوا اسے اس بات کا علم نہيں تھا کہ جعفر صادق با يزيد 

کی جعفر صادق کے کے ترک دنيا پر اور تيس سال بيابان ميں بھوک برداشت کرنے پر خوش نہيں ہيں اگر با يزيد بسطامی 
حضور ميں حاضر ہونے کی روايت صحيح ہے تو عرفان کے بانی نے اسے ضرور تنبيہہ کی ہو گياور کہا ہو گا کہ کيوں 
تيس سال زندگی بيابانوں ميں بسر کی اور بيوی فرزندوں کے بارے ميں اپنے فرائض سے غافل رہے کيونکہ جعفر صادق 

يں اور کہتا ہے کہ ہر ايک کو چاہيے کہ اپنے دنيوی امور کو اخروی امور کے عرفان دنيا کے ترک کرنے کے حق ميں نہ
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  ساتھ منظم کرے ۔ 
جعفر صادق کے بعد عرفانی مکاتب نے انا  و انا اليہ راجعون سے يہ مراد ليا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد خدا سے وابستہ 

ہيں بن سکتا مرنے کے بعد آدمی کے خدا بن جانے کے ہو جاتا ہيا ور خدا بن جاتا ہے وه زندگی کے دوران خدا کيوں ن
عقيدے سے يہ نظريہ پيدا ہوا کہ چونکہ آدمی خدا بن کر زنده جاويد اور تمام چيزوں سے آگاه ہو جاتا ہے لہذا اس دنيا کے 

رنے کے حاالت کو اچھی طرح ديکھ سکتا ہے وه اپنے قرابت داروں کو ديکھتا اور انکی مشکالت کو حل کر سکتا ہے ۔ م
بعد زندگی کا عقيده صرف مسلمانوں ميں ہی نہيں بلکہ يہ عقيده تمام قديم مذاہب ميں پايا جاتا ہے ہم گذشتہ مذاہب ميں سے دو 
مذاہب کے عالوه کسی تيسری مذہب کو نہيں پاتے جس ميں مرنے کے بعد زندگی کا تصور نہ ہو ۔ حتی کہ وه مذاہب جن ميں

قيات دريا ميں بہاد ديتے تھے ۔ ان کا بھی عقيده تھا کہ وه مرده دوسری دنيا ميں زنده ہے مردے کو جالتے اور اس کے با
صرف مانوی مذہب اور باطنی فرقہ جو اسماعيلی فرقے کی ايک شاخ ہے ان دو کا عقيده تھا کہ مرنے کے بعد آدمی ہميشہ 

  ہيں رکھتے تھے ۔ ہميشہ کيلئے ختم ہو جاتا ہے ان دونوں کے پيروکار آخرت پر بھی ايمان ن
ليکن حسن بن صباح کے بعد باطنی فرقے کے پيشوا متوجہ ہوئے کہ ان کے پيروکاروں کو مرنے کے بعد معاد کی زندگی 
جزا اور سزا کا معتقد ہونا چاہيے ۔ تاکہ وه ان ميں سے ہر ايک کے اندر ايک پوليس ہو جو اسے برے کاموں کے ارتکاب 

عالوه تمام اديان ميں وحدانی يا باطنی پوليس کا وجود موجود تھا اور وه معاد کے قائل سے منع کرے ان دونوں فرقوں کے 
  تھے ۔ 

ان ميں سے بعض ميں مثال قديم مصر ميں عقيده تھا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کی جزاو سزا ملنا شروع ہو جاتی 
کی سزا و جزا ميں فاصلہ پايا جاتا ہے يہاں تک ہے اور بعض ميں ان کی زندگی کی موت اور اس دوسری دنيا ميں اعمال 

کہ وحشی قبائل ميں بھی مرنے کے بعد کی زندگی کا عقيده موجود ہے ۔ اور وه بھی اس بات کو ماننے کيلئے تيار نہيں ہيں 
  کہ انسان مرنے کے بعد دوباره زنده نہيں

  ہوتا ۔ 
نے واال ہے جس نے انيسويں صدی عيسوی ميں اپنے سياحتڈاکٹر الی وينک اسٹون جو دريائے نيل کے منابع کا دريافت کر

ناميا ور انکشافات کے مجموعے کو انگلستان کی شاہی حکومت کی جغرافيہ کی تنظم کو تحفتہ پيش کيا جتنے عرصہ وه 
ی کے معتقد وه ہر قبيلہ ميں گيا اور اس نے مشاہده کيا کہ قبائل کے لوگ اپنے مرده اجداد کی زندگ‘ مرکزی افريقہ ميں رہا 

ہيں اور ان ميں بعض قبيلے امور زندگی ميں اپنے مرده اجداد کے اراده کو موثر سمجھتے ہيں ۔ اور افريقہ کے قابل ميں 
سے کچھ الی وينک اسٹون نے مرکزی افريقہ ميں ديکھا اور سنا اور اسی طرح دوسری لوگوں نے دوسری عالقوں ميں 

ه ہو گا اس کا عقيده مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے ميں اتنا ہی پختہ ہو گا اس کا يہ مشاہده کيا کہ کوئی قبيلہ جتنا پسماند
مطلب ہر گز نہيں کہ جو قوميں ترقی يافتہ اور متمدن ہيں ان ميں موت کے بعد کی زندگی کا نظريہ نہيں پايا جاتا بلکہ آج 

  کا عقيده سياه فام سے مختلف ہے ۔  ايک امريکی اور فرانسيسی بھی موت کے بعد زندگی کا قائل ہے ليکن اس
سيام فام اس بات کا قائل ہے کہ موت کے بعد کی زندگی اور اس دنيا کی زندگی ميں ذرا بھی فرق نہيں ہو گا جبکہ ايک 

لباس پہنے گا اور ‘ امريکی يا فرانسيسی يہ گمان کرتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی ميں بھی وه اسی طرح غذا کھائے گا 
يکھنے کيلئے سينما جائے گا اسی لئے بعض مفکرين کہتے ہيں کہ موت کے بعد زندگی کا عقيده انسان کے فطری پکچر د

عقائد ميں سے ايک ہے اگرچہ بيالوجی کے مظاہر اور اعضائے انسانی کے ٹائم ٹيبل کے نظام سے اس کا کوئی تعلق نہين 
  ہے ۔ مثال جيسا کہ بھوک اور پياس جانداروں کی زندگی کا خاصہ 

بہر کيف چونکہ موت کے بعد زندگی کا عقيده قديم ترين اداوار ميں بھی موجود تھا اور شايد يہ عقيده اسالم سے نسل در نسل 
انسانوں تک پہنچتا رہا ہو کہ اتنا پختہ ہو گيا کہ انسانی فطرت کا حصہ بن گيا اور صرف وه آدمی جو معاشرے ميں نہ رہا ہو

کے عقائد اس تک نہ پہنچے ہوں اس عقيدے سے مبرا ۔۔۔۔ ہو سکتا ہے تمام مذاہب جو موت کے  اور متمدن يا وحشی تہذيب
بعد زندگی کے معتقد ہيں ان ميں معاد کی بنياد اسی فطری عقيدے پر رکھی گئی ہے ہر وه مذہب جس ميں معاد پر اعتقاد پايا 

نی يا باطنی پوليس پيدا کی ہے قديم مصر ميں يہ عقيدهجاتا ہے اس نے اس فطری عقيدے سے فائده اٹھا کر انسانوں ميں وجدا
تھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا مال چوری کرے گا تو دوسری دنيا (مغربی دنيا ) ميں وه ہميشہ کيلئے تاريکی ميں 

ا ۔زندگی بسر کرے گا اور سورج کی روشنی اس تک نہيں پہنچے گی حتی کہ وه ايک چراغ سے بھی فائده نہيں اٹھا سکے گ
شتی مذہب ميں عقيده تھا کہ دوسری دنيا ميں چنوند (بروزن در بند ) ايک پل ہے جو گنہگار ہو گا وه اس پل پر سے نہيں  

گزر سکے گا اور وہيں گر جائے گا ۔ مشرق کے عرفانی مکتب فکر نے مسلمانوں کے موت کے بعد زندگی کے فطرت اور 
وکاروں کی روح کی پرورش کيلئے راستہ ہموار پايا بس انہيں اس بات کی مذہبی عقيده سے فائده اٹھايا اور اپنے پير

ضرورت پيش نہ آئی کہ وه اپنے پيروکاروں کی روح کی پرورش ابتداءسے کريں اور اس ابتداء ميں ايک عرصہ صرف 
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ايسے کاموں کی  کريں پھر کہيں جا کر ان کے پيروکار اس بات کو سمجھيں کہ آدمی موت کے بعد زنده رہتا ہے اور انہيں
طرف شوق دالئيں جن کی وجہ سے وه مرنے کے بعد اعلی مقام پر فائز ہو سکيں ۔ يہ کام عرفان کی پہلی سيڑھی تھی ليکن 

عرفاء دوسری صدی ہجری کے خاتمہ پر اس سے بلند مرتبے تک پہنچ گئے اور عرفان کی بنياد اس پر رکھی کہ انسان 
ہنچ گئے اور عرفان کی بجياد اس پر رکھی کہ انسان اسی دنيا ميں بلند ترين مرتبے تک اسی دنيا ميں بلند ترين مرتبے تک پ

پہنچ گئے اور عرفان کی بنياد اس پر رکھی کہ انسان اسی دنيا ميں بلند ترين مرتبے تک پہنچ جائے اور جو چيز اس فکر کو 
اگر مسلمان يا دوسری اقوام موت کے بعد زندگی وجود ميں الئی وه موت کے بعد زندگی کا عقيده تھا ہم کہہ سکتے ہيں کہ 

کی معتقد نہ ہوتيں تو عرفان وجود ميں نہ آتا اس لئے کہ عرفان کے وجود ميں آنے کا کوئی راستہ نہ تھا ۔ عارفوں نے 
ھر کہاہے يہ انسان جو مرنے کے بعد بدون شک و ترديد زنده رہتا ہے اور موت لباس کی تبديلی کے عالوه کچھ بھی نہيں پ

کيوں نہ انسان اسی دنيا ميں روح کی تکميل کے اعلی ترين مرتبے تک نہ پہنچے اور اپنے آپکو ملکوت تک نہ پہنچائے چہ 
  جائيکہ وه صبر کے تاکہ موت کے بعد کامل انسان کے اعلی مرتبے پر فائز ہو ۔ 

ميں اپنے آپکو ملکوت تک پہنچائيا ور  عرفان کے متعدد مکاتب فکر کا آخری ہدف يہ رہا ہے کہ انسان اسی دنيا کی زندگی
جب ہم عرفان کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہيں تو اس نتيجے پر پہنچتے ہيں کہ عرفان کا مقصد يہ ہے کہ انسان اسی دنيا 

ميں اور موت سے پہلے اپنے آپ کو خدائی مرتبے تک پہنچائے ليکن جعفر صادق کے عرفان ميں يہ موضوع نہيں پايا جاتا 
ں نے کہا کہ انسان کو اس دنيوی زندگی ميں خدائی کے مرحلے تک پہنچ جانا چاہيے ۔ يہ عقيده جعفر صادق کے اور انہو

بعد کے عرفانی مکاتب فکر کی پيدوار ہے اور دو چيزيں عرفانی مکاتب فکر ميں اس عقيده کو وجود ميں الئيں ايک يہ کہ 
  د کا نظريہ ۔ آدمی موت کے بعد بھی زنده رہے گا اور دوسرا وحدت وجو

وحدت وجود کا نظريہ جو جعفر صادق کے بعد مشرق ميں دو بڑے عرفانی مکاتب فکر کی بنياد بنا۔ اس ميں کوئی شک نہيں
کہ يہ نظريہ مشرق کی پيدوار ہے اور ہندوستان و ايران سے اٹھا اور پھر مشرق سے يورپ گيا وہاں اس نظريئے کے بہت 

  سے حامی پيدا ہوئے ۔ 
وحدت وجود پر يقين نہيں رکھتے تھے اور مخلوق کو خالق سے جدا سمجھتے تھے جو لوگ وحدت وجود کے  جعفر صادق

حامی تھے وه کہتے تھے کہ خدا اور جو کچھ اس نے خلق کيا ہے ا ميں کوئی فرق نہيں مگر يہ کہ صرف حالت کا فرق ہے 
  يعنی شکل و لباس وغيره کا تفاوت ہے ۔ 

سرے جاندار يہی خدا ہے کيونکہ شروع ميں خدا کے عالوه کچھ نہ تھا اور چونکہ جہان کا آغاز دو‘ عام جامد اشياء درخت 
و انجام نہيں ہے يہ چيزيں بھی خدا کے بغير وجود ميں نہيں آ سکتيں اور چونکہ خدا کے عالوه کوئی چيز نہ تھی اور نہ ہے

اٹھايا ہے پس اسی لئے خداوند عالم اور جو کچھ اس نے  ۔ لہذا جمادات درختوں اور جانوروں کا خمير خدا نے اپنی ذات سے
 پيدا کيا ہے ماہيت کے لحاظ سے ان دو ميں کوئی فرق نہيں ہے ۔ 

 

 شيعيت کو نابودی سے بچانے کيلئے امام جعفر صادق کا اقدام 

 

عيسائی مذاہب ميں تفرقہ اندازی جو ناسوت اور االھوت کی پيدوار ہے وه اتوس پہاڑ پر واقع عيسائی راہبوں کی (بلحاظ 
  مذہب ) خانقاہوں کی حالت کشمکش ہے ۔ 

يونان ميں سالونيک نام کی ايک رياست ہے اور سالونيک کے مشرق ميں تين جزيرے ہيں ان ميں جو جزيره مشرق کی 
سمت ميں ہے اس کا نام کوه اتوس يا جزيره اتوس ہے اس کوه اتوس پر مختلف مراتب کی خانقاہيں ہيں جن ميں پہلے درجے 

  چوتھے ميں دو سو پينسٹھ خانقاہيں ہيں ۔  تيسرے ميں دو چار اور‘ ميں بيس ہيں دوسرے ميں باره 
قديم زمانوں سے يہ کوه اتوس ان آرتھوڈ کسی عيسائيوں کی پناه گاه رہا ہے جو دنيا ترک کرنا اور ساری عمر عبادت ميں 
مشغول رہنا چاہتے تھے ۔ کوه اتوس کی تمام خانقاہيں آرتھوڈ کسی مذہب کی ہيں پہلی جنگ عظيم کے بعد جب روس ميں 

شويکی حکومت بر سراقتدار آئی تو کوه آتوس کی خانقاوں کے سارے عطيات کو زبردستی ضبط کر ليا اور مشرقی يورپبال
کے تمام ممالک ميں يہ خانقاہيں عطيات کی حامل تھيں ۔ دوسری جنگ عظيم کے بعد مشرقی حکومتوں ميں تبديلی آئی اور 

ار دے ديئے گئے اور آج کوه اتوس کے عطيات وہی ہيں جو يونانان ممالک ميں کوه آتوس کے عطيات بھی قومی ملکيت قر
او ترکی کے يورپی حصے ميں ہيں پہلے جنگ عظيم کے بعد يہ وقف شده امالت روس ميں بسنے والے راہبوں کے ہاتھوں 

 
   



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

 
 

  سے چلی گئی تھيں ۔ 
رتے اور تقريبا پندره سو خدمت گزار پھر بھی ان خانقاہوں کی اتنی آمدن تھی کہ تقريبا پندره ہزار راہب اس پر گزر بسر ک

غذا تيار کرتے اور ان کے لباس دھوتے اس آمدن پر گزر بسر کرتے تھے ۔ ‘ جو راہبوں کے لباس اور جوتے وغيره سيتے 
ليکن آج کوه اتوس کی يہ خانقاہيں ان وسائل سے محروم ہيں اور راہبوں کی تعداد بھی بہت کم ہے کوه اتوس کيخواص ميں 

اصيت يہ بھی ہے کہ عورت کا وہاں پر وجود نہيں ہے اور دراصل عورت کوه اتوس کی خانقاہوں ميں گئی ہی سے ايک خ
ان خانقاہوں ميں نہيں جا سکتی اگر کوئی راہب عالم ‘ جوان ہو يا بوڑھی ‘ نہيں اور کسی بھی دستاويز کی رو سے عورت 

اپنے بيٹے کو ديکھے تو اسے بھی ہر گز ان خانقاہوں ميں نزاع ميں ہو اور اسکی بوڑھی ماں چاہے کہ آخری لمحات ميں 
جانے کی اجازت نہيں ملتی اور صرف وه اپنے بيٹے کا تابوت جس ميں اس کا جسد خاکی پڑا ہوتا ہے خانقاه کے باہر ديکھ 

  سکتی ہے ۔ 
حالت يا گھريلو اثاثے  دوسری جنگ عظيم تک کوه اتوس کی خانقاہوں کا برقی رو کے ذريعے روشن ہونا تھا مزيد لباس کی

اور لباس وغيره کے لحاظ سے ) پہلی صدی عيسوی کے لوگوں سے ملتا جلتا تھا اور دوسری جنگ عظيم کے بعد راہبوں 
  خانقاہوں کا برقی رو کے ذريعے روشن ہونا تھا ۔ ‘ کی زندگی ميں ايک بڑی تبديلی رونما ہوئی وه تبديلی 

‘ ے لحاظ سے خانقاہوں ميں کوئی تبديلی رونما نہيں ہوئی اگر ان خانقاہوں کے راہب مزيد لباس کی حالت يا گھريلو اثاثے ک
باہر کی دنيا سے باخبر ہوتے اور اپنے زمانے کے واقعات کی تاريخ رقم کرتے تو آج سب سے حقيقی تاريخ کوه اتوس کی 

تک بيرونی دنيا کے بارے ميں ايک چھوٹی خانقاہوں ميں ملتی ان خانقاہوں کے قيام کو چوده صدياں ہو چکی ہيں ليکن ابھی 
سی کتاب بھی نہيں ملتی اور آج جبکہ ان خانقاہوں کو بجلی کے نظام سے متصل کر ديا گيا ہے پھر بھی ان تمام خانقاہوں 

ميں سے ستره خانقاہيں ايک ہی فرقے کی ہيں پھر بھی ايک خانقاه ميں تبديل نہيں ہو سکيں کيونکہ ناسوت اور الھوت کے 
اظ سے ان ميں اختالف پايا جاتا ہے کوه اتوس پر دو يونانی خانقاہيں ايسی نہيں ملتيں جن کے راہب عيسی کی بشری ماہيتلح

  اور خدائی ماہيت کے بارے ميں آپس ميں متفق ہوں ۔ 
باره يہ اختالف جس طرح کوه اتوس کی درجہ اول کی خانقاہوں ميں پايا جاتا ہے اسی طرح اس پہاڑ کے درجہ دوم کی 

خانقاہوں ميں بھی پايا جاتا ہے چونکہ چوده صدياں گزر جانے کے باوجود بھی ان خانقاہوں کا بيرونی دنيا کے ساتھ رابطہ 
ء کے معلومات عامہ کے مقابلے ميں جن دانشوروں نے شرکت کی وه کوه اتوس١٩۶٩نہيں ہے لہذا فرانسيسی ٹيليويژن کے 

بھی نہيں بتا سکے ۔ چہ جائيکہ وه درجہ اول و دوم کی تمام خانقاہوں کے نام بتاتے ۔ کے درجہ اول کی پانچ خانقاہوں کے نام
جن راہبوں نے ‘ کوه آتوس پر پہلی آرتھوڈ کسی خانقاه چھٹی صدی عيسوی ميں وجود ميں آئی يہ ايک يونانی خانقاه تھی 

خ پہاڑ تھا جو گہری واديوں پر مشتمل دريا اسے تعمير کيا انہوں نے اس خيال سے اس جگہ کو منتخب کيا کہ يہ ايک سنگال
کے قريب اور آباديوں سے دور تھا يہ مقام ان لوگوں کے رہنے سہنے کيلئے انتہائی مناسب تھا جو ساری عمر انسانوں سے 

کوه دور رہنا اور عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرنا چاہتے ہوں اس کے بعد تمام آرتھوڈ کسی مذاہب کی خانقاہيں اسی 
آتوس پر بننی شروع ہوئيں اور درجہ اول کی بيسويں خانقاه روسی آتھوڈ کسی فرقہ کے راہبوں نے اٹھارہويں صدی عيسوی 

ميں بنائی آج جبکہ پہلی خانقاه کو تعمير ہوئے چوده صدياں گزر چکی ہيں ان خانقاہوں ميں عيسی کی ناسوتيا ور الہوتی 
  ے ۔ فطرت کے بارے ميں اختالف جوں کا توں ہ

نے قسطنطنيہ کا محاصره کيا تو اس شہر کے راہب بجائے اس ‘ کہا جاتا ہے کہ جس وقت سلطان محمد دوم ملقب بہ فاتح 
عيسی کی ناسوتی اور الہوتی ماہيت کے بارے ميں بحث کر رہے ‘ کے کہ شہر کے دفاع کيلئے اقدامات عمل ميں التے 
ے اور کہا ہے کہ عقل اس بات کو تسليم نہيں کرتی کہ قسطنطنيہ کے تھے بعض لوگوں نے اس روايت کو مذاق قرار ديا ہ

کليسا کے راہب شہر پر حملے کے خطرے کو نظر انداز کرکے عيسی کی ناسوتی اور الہوتی ماہيت کے بارے ميں بحث 
الہوتی اور نا  ميں مبتال ہوں ليکن اس روايت کو جھوٹا س لئے قرار نہيں ديا جا سکا کہ آرتھوڈ کسی کليسا ميں عيسی کی

سوتی فطرت کے بارے ميں مسلسل بحث ہوتی ہے لہذا يہ بعيد نہيں ہے کہ جب سلطان محمد نے چند ماه کيلئے قسطنطنيہ کا 
  محاصره کيا تھا تو شہر کے راہب پھر اسی موضوع پر تبادلہ خياالت کر رہے ہوں گے ۔ 

ے ہمارا مقصد عيسائيت ميں عيسی کے ناسوت يا الھوت اس س‘ جو کچھ ہم نے کوه آتوس کی خانقاہوں کے بارے ميں کہا 
ہونے کے بارے ميں اختالف کی تائيد کرنے کے عالوه يہ بھی بيان کرنا ہے کہ شيعہ مذہب کو زوال سے بچانے کيلئے 

داجعفر صادق کون سا قدم اٹھايا ؟ دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالون ميں مسلمانوں ميں رھبانيت کی جانب ميالن پي
ہوا ۔ دوسری صدی ہجری کا پہال نصف اور دوسرا نصف عرصہ وه زمانہ ہے جس ميں مسلمانوں ميں بہت سے فرقوں نے 

جنم ليا اور تيسری صدی تک يہ عمل جاری رہا ۔ دوسری صدی ہجر کے پہلے اور دوسری نصف عرصے ميں جنم لينے 
کے بانيوں کا عقيده تھا کہ آدمی معمول کی زندگی کو ترک والے فرقوں کا ايک گروه رھبانيت کی طرف مائل تھا ان فرقوں 
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  کرکے اپنی تمام عمر گوشہ تنہائی ميں گزار دے ۔ 
انہوں نے انسان کے فرائض کو مختل اقسام کے اعتکاف ميں متعين کر ديا تھا ان ميں سے بعض کہتے تھے جب انسان 

يگی ميں مشغول رہے کيونکہ اسالم ميں نماز سے بڑھ کر اعتکاف ميں بيٹھے تو اسے چاہيے کہ تمام اوقات نماز کی ادائ
  کوئی عبادت نہيں ۔ 

بعض کا عقيده تھا کہ روزه رکھنا نماز سے افضل ہے لہذا جو کوئی اعتکاف ميں بيٹھے اسے ساری عمر روزه سے رہنا 
  چاہيے ۔ 

اسے صرف خداوند تعالی کے بارے ان سے ذرا ماڈرن فرقے کے بعض بانيوں کا کہنا تھا کہ انسان جب معتکف ہو جائے تو
ميں غورو خوض کرنا چاہيے کيونکہ سب سے افضل عبادت خداوند تعالی کے بارے ميں غورو فکر ہے يہ سب فرقے 

رھبانيت کا شوق دالتے تھے بلکہ تاکيد بھی کرتے تھے ليکن ان ميں سے کوئی بھی اپنے پيروکاروں کے معاش کے بارے 
ان کا خيال يہ تھا کہ جو لوگ معتکف ہوں گے ان کی معاش کا بندوبست اوقاف کے ذريعے کيا ميں فکر مند نہ تھا کيونکہ 

  جائے گا اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ عيسائيت کی خانقاہوں کی مثال ان کے مد نظر تھی ۔ 
ن کيلئے بھی اوقاف جب انہوں نے ديکھ ليا کہ وه خانقاہيں اوقاف کی حامل ہيں لہذا ہمارے جو لوگ معتکف ہو جائيں گے ا

سے بندوبست ہو جائے گا شيعہ بھی دوسرے اسالمی فرقوں کی مانند رہبانيت کی طرف مائل ہوئے خصوصا وه لوگ جن 
  کی فطرت ميں رہبانيت ہوتی ہے اور وه زندگی ميں کام کرنا نہيں چاہتے ان کيلئے ترک دنيا کا يہی بہانہ کافی تھای ۔ 

مسلمانوں کی رھبانيت کی شديد مخالفت کی ۔ جعفر صادق علم تھا کہ اگر رھبانيت کا جعفر صادق نے شعيوں اور دوسرے 
نظريہ شيعہ ميں مضبوط ہو گيا تو يہ فرقہ نابود ہو جائے گا خاص طور پر اس زمانے کی بنی اميہ کی حکومتيں بھی شيعوں 

يسی صورت ميں ہم اندازه لگا سکتے ہيں کہ کی مخالف تھيں اور کبھی تو وه اپنی مخالفت کا بر مال اظہار بھی کرتے تھے ا
  شيعوں کی غفلت ان کيلئے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی تھی ۔ 

دنيا کو ترک کرکے معتکف ہو جائيں اس طرح وه بيرونی دنيا سے اپنا رابطہ منقطع کر ليں ‘ بنی اميہ چاہتے تھے کہ شيعہ 
کے ذريعے شيعہ مذہب کو نہ پھيال سکيں ۔ بنی اميہ جانتے تھے کہ تاکہ باہر سے کوئی ان سے رابطہ نہ رکھے اور وه تبليغ

شيعہ جب دنيا سے ہاتھ دھو ليں گے اور تمام عمر ايک عبادت گاه ميں گزاريں گے تو کچھ عرصے بعد خود بخود ختم ہو 
  جائيں گے ۔ 

  سائل بھی مہيا نہيں ہوتے ۔ کليسا کی مانند نہيں ہوتی اس ميں کليسا کی مانند مذہبی تبليغ کے و‘ چونکہ خانقاه 
کليسا مزہبی سرگرميوں کا مرکز ہوتا ہے اور کليسا کے نام پر جہاں کہيں کوئی مرکزی مذہبی تنظيم وجود ميں آتی ہے تو 

اس کا واضح مقصد مزہب کا فروغ ہوتا ہے جو افراد کسی مذہب کے مرکزی انسٹيٹيوٹ ميں کام کرتے ہيں وه ان رضا 
ہيں جو مزہب کو تقويت پہنچانے اور اس کے فروغ کيلئے جنگ لڑتے ہيں چونکہ جو شخص کسی  کاروں کی مانند ہوتے

مقصد کيلئے جدوجہد کرتا ہے اسے اس کا نتيجہ ملتا ہے لہذا يہ لوگ جو مذہب کيلئے جنگ لڑتے ہيں انہيں بھی ان کے 
ست خورده ہوتا ہے اور جنگ و جہاد کو مساعی کا پھل ملتا ہے ليکن جو شخص خانقاه ميں گوشہ نشين ہو جاتا ہے وه شک

  ايک طرف رکھ ديتا ہے ۔ 
خانقاه ميں گوشہ نشينی کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہيں ليکن يہ بات عيان ہے کہ جو کوئی خانقاه ميں گيا وه اب مجاہد نہيں 

يعوں کو بنی اميہ جن رہا وه جہاد کو ترک کرکے ساری عمر کيلئے ايک ہی ڈھنگ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے ۔ خصوصا ش
کے خون کے پياسے تھے ۔ جعفر صادق جانتے تھے کہ اگر اس مذہب کے کچھ لوگوں کو کسی خانقاه ميں عبادت کيلئے 

  معتکف کيا جائے تو يہ مذہب کيلئے ہر گز سود مند نہيں ہو گا اس طرح مذہبی اشاعت رک جائے گی ۔ 
اعتکاف کے مراکز کی جانب رخ کر ليا اور وہاں گوشہ نشين ہو کر اپنی انہيں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اگر شيعوں نے 

تمام عمر نماز پڑھنے اور روزه رکھنے ميں صرف کرنے لگے تو شيعہ مذہب جسے بنو اميہ کی دشمنی کا سامنا ہے نابود 
وں ميں معتکف ہو جاتے تو ہو جائے گا اگر بنو اميہ شيعوں کی مخالفت نہ بھی کرتے اور شيعہ آباديوں سے دور افتاده عالق

چونکہ مذہب کی اشاعت و تبليغ کيلئے کوئی بھی مجاہد باقی نہ رہتا اس لئے يہ مزہب خود بخود ختم ہو جاتا بعض لوگوں کا 
  خيال ہے کہ اعتکاف کی فکر اور خانقہ ميں بسر کرنے کا رجحان صرف عيسائيوں ميں پيدا ہوا ہے ۔ 

اری عمر ايک عبادت گاه ميں گزارنے کا تصور نہيں ملتا ۔ عيسائيت سے پہلے اس سے پہلے دنيا سے ہاتھ دھو کر س
دوسرے مذاہب ميں عبادت گاہيں موجود تھيں ۔ اور ان ميں سے ہر ايک ميں متعلقہ مذہب کے جاننے والے لوگ بھی رہتے 

حصہ عبادت گاه کی  تھے ان عبادت گاہوں کے اوقاف بھی ہوتے تھے جس طرح قديم مصر ميں زرعی جائيدادوں کا بڑا
  ملکيت ہوتا تھا ۔ 

ليکن اس عبادت گاه ميں رہنے والے تارک الدنيا شمار نہيں ہوتے تھے بلکہ انہيں خدام مذہب کہا جاتا تھا اور ديکھا گيا کہ وه 
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اپنے مذہب کی طرف داری ميں جنگ لڑتے اور قتل ہو جاتے تھے اعتکاف ميں بيٹھنے اور دنيا سے ہاتھ دھونے کی فکر 
دراصل ہندوانہ فکر ہے قديم ہندوستان ميں يہ رواج تھا کہ جب کسی کے بيٹے جوان ہو جاتے تو وه باپ اپنے کنبے کی 

کفالت سے دستبردار ہوتے ہوئے معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر جنگل کی راه ليتا تھا اور اپنی باقی مانده زندگی کو تنہائی 
  تا تھا ۔ ميں وہيں گزار کر اس جہاں فانی سے کو کر جا

‘ يہی سوچ عيسائيت ميں داخل ہوئی اور رومی حکومت کے عيسائيوں پر مظالم شايد اس سوچ کو تقويت دينے کا سبب بنے 
اس طرح چند عيسائی گروہوں نے اس دنيا سے ہاتھ دھو کر خانقاہوں ميں گزر بسر کرنے کی ٹھانی اور بعض کا خيال ہے 

ہے کيونکہ ان تعليمات ميں اس دنيا سے زياده اخروری دنيا کی جانب توجہ دی گئی کہ عيسی کی تعليمات کا بھی اس ميں اثر
ہے ۔ اس زمانے ميں يعنی دوسری صدی ہجری کے آغاز ميں مسلمانوں نے نہ صر ف رھبانيت کی طرف توجہ دی جس کی

سل دينا کہا جاتا ہے کی جعفر صادق نے سختيس ے مخالفت کی تھی بلکہ عيسائيت کی ايک اور رسم بھی جسے بپتسمہ يا غ
  طرف متوجہ ہو گئے ۔ 

چونکہ مسلمانوں کا اس زمانے ميں صرف آرتھوڈ کسی مذہب کے پيروکاروں سے رابطہ تھا جو غسل دينے کی اس رسم کو
اس طرح ادا کرتے تھے جس طرح اس مذہب کے پيروکار ادا کرتے تھے يعنی بچے کی پيدائش کی بيسويں اور چاليسويں 

انی عرصے ميں اسے مسجد لے جا کر ننگا کرکے طشت ميں بيٹھا ديتے اور پھر طشت کو پانی سے بھر ديتے دن کے درمي
  تھے ۔ 

پھر بچے کو اس طرح بٹھاتے تھے کہ اس کا چہره مشرق کی طرف ہوتا اور ايک مرد اور ايک عورت بچے کے دونوں 
کو سوتيلی ماں قرار ديا جاتا پھر وه بچے کا نام تجويز  جانب دائيں اور بائيں ہو جاتے اور مرد کو سوتيال باپ اور عورت

کرنا چاہتے اسے زبان پر التے جو آدمی مسجد کا متولی ہوتھا وه جواب ديتا کيونکہ بچہ بولنے سے قاصر ہوتا وه جواب ميں
تو محمد پر ايمان اليا ہے ؟ دوسری مرتبہ پھر مسجد کا متولی بچے کا نام زبان پر التا اور کہتا کيا ‘ کہا ميں ايمان اليا ہوں 

اس دفعہ سوتيلی ماں جوابا کہتی ميں ايمانی الئی ہوں پھر وہی متولی خوشبودار تيل کے چھوٹے سے برتن سے تيل اپنی 
انگلی پر لگاتا اور بچے کی پيشانی اور دو رخساروں پر ملتا اسی طرح دوباره انگلی کو تيل ميں ڈبو کر اس کے سينے اور 

پھر اپنے دو ہاتھوں سے بچے کو پيٹھ سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کے بعد پانی ميں ڈبوتا اور فورا باہر نکالتا تاکہ پيٹھ پر ملتا 
پانی اسے ضرر نہ پہنچائے يہ عمل دو مرتبہ دھراتا اس کے بعد وه سوتيال باپ اور ماں بچے کو سفيد لباس زيب تن کرواتے

  ں ۔ اور اس طرح بپتسمہ کی يہ رسومات ختم ہو جاتي
اس قسم کی رسومات آرتھوڈ کسی مذہب ميں رائج تھيں اور کيتھولک ان رسومات کے دوران الطينی زبان ميں دعائيں 

پڑھتے اور بچے کو صرف سينے تک پانی ميں ڈبوتے جبکہ بچے کی گردن اور سر کو پانی سے باہر رکھتے ليکن جيسا 
لک فرقے کے ساتھ رابطہ نہ تھا اور صرف آرتھوڈکس سے کہ ہم نے عرض کيا ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت تک کيتھو

رابطہ رکھتے تھے اور صاف ظاہر ہے کہ تعميد کی رسومات آرتھوڈکس کی مانند انجام ديتے تھے امام جعفر صادق نے 
ہميں معلوم ہے کہ وه عيسائيت کی تاريخ ‘ جس طرح رہبانيت کی شديد مخالفت کی اسی طرح بپتسمہ کی بھی مخالفت کی 

  ے بخوبی واقف تھے انہيں علم تھا کہ بپتسمہ کی رسم کس طرح عيسائيت ميں داخل ہوئی ۔ س
جعفر صادق مسلمانوں سے فرماتے تھے آج آرتھوڈ کسی عيسائيوں کو بھی علم نہيں کہ بپتسمہ کے دوران ميں بچے کا رخ 

کيہ ميں کافی طاقت پکڑ گيا اور مشرق کی طرف کيوں موڑتے ہيں اس کی وجہ يہ ہے کہ عيسائی مذہب شروع ميں انطا
انطاکيہ کے ‘ عيسی کے پيروکار اس جگہ بپتسمہ کے دوران بچے کا رخ مشرق کی جانب رکھتے تھے کيونکہ بيت المقدس 

مشرق ميں واقع ہے آج ايران کے عيسائی بھی بچے کا رخ مشرق کی جانب رکھتے ہيں حاالنکہ بيت المقدس ايران کے 
صادق شيعوں اور دوسرے اسالمی فرقوں سے فرماتے تھے ميں نہيں سمجھتا کہ بپتسمہ کے  مغرب ميں واقع ہے۔ جعفر

دوران بچے پر تيل ملنے کی رسم جو عيسائيوں ميں رائج ہے دوسری قوموں سے عيسائيت ميں داخل ہوئی ہے کيونکہ ہم 
  ہيں ۔ مسلمانوں ميں بھی بعض ايسی رسومات ہيں جو دوسری مذاہب سے اسالم ميں داخل ہوئی 

ليکن پيغمبر اسالم نے انہيں اسطرح اسالمی قوانين کے مطابق ڈھاال ہے کہ وه اب غير اسالمی نہيں رہيں البتہ بپتسمہ کی 
رسم اپنی اس حالت ميں جيسا کہ بعض مسلمان اسے انجام ديتے ہيں عيسائی رسم ہے اور ايک مسلمان کو عيسائی مذہب کے 

اگرچہ قرآن ميں عيسی کا کئی مقامات پر احترام کيا گيا ہے ليکن عيسائيت کے قوانين پر قوانين پر عمل نہيں کرنا چاہيے ۔ 
  عمل کرنا مسلمان کيلئے جائز نہيں ۔ 

بچے کو نہالنا پاکيزگی کيلئے ضروری ہے ليکن عيسائيوں کے طريقے پر نہيں بلکہ ميں تمام مسلمانوں کو ايسا کرنے سے 
جو کوئی ميرے منع کرنے کے باوجود اس فعل کی تکرار کرے ميں اسے حقيقی مسلمانپرہيز کرنے کی تلقين کرتا ہوں اور 

  نہيں سمجھوں گا اگرچہ وه اصول دين سے منحرف نہيں ہوا ۔ 
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ليکن ايک عيسائی رسم کی پيروی سے ظاہر ہے کہ دين اسالم کے بارے ميں اس کا عقيده پختہ نہيں ہے اور اس کا يہ تکرار
قہ بازی کا موجب بنے گا جس طرح عيسائيوں کے درميان تفرقے کا سبب بنا ہے جب امام جعفر مسلمان کے درميان تفر

صادق سے سوال کيا گيا کہ کيا آج مسلمانوں کے درميان اختالف نہيں پايا جاتا ؟ آپ نے فرمايا مسلمانوں کے درميان پيغمبر 
ے درميان پيشوائی کے بارے ميں ايک جيسا عقيده پايا جاتااسالم کی ماہيت کے بارے ميں اختالف نہيں پايا جاتا ۔ مسلمانوں ک

دوسرے فرقيے کے پيروکاروں کو مرتد اور واجب القتل سمجھتے ہيں جس طرح ‘ ہو ۔ اور عيسائيوں کے بعض فرقے 
   انطاکيہ کے عيسائی فرقے اور حبشہ کے عيسائی فرقے کا عقيده ہے کہ نستوری فرقہ والے مرتد اور واجب القتل ہيں ۔

اجو لوگ امام جعفر صادق کے حضور ميں درس پڑھتے تھے وه نستوری فرقہ کے عقيده سے بے خبر تھے اور جعفر 
عيسوی ميں قسطنطنيہ  ۴٢٩صادق نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارے پيغمبر کی ہجرت سے ايک سو نوے سال پہليا ور 

اہيت اور فطرت کے لحاظ سے ايک انسان ہے اور اس کے عيسائی اسقف نے جس کا نام نستوريس تھا نے کہا کہ عيسی م
ميں خدائی ماہيت کا ذرا بھی اثر نہيں ہے ليکن خدا اس ميں اس طرح رہتا ہے جس طرح ايک مسافر کسی سرائے ميں 

 کليسا ميں ٹھہرتا ہے يہ نظريہ چند ہی روز ميں قسطنطنيہ ميں عام ہو گيا اور پھر وہاں سے اطراف‘ ٹھہراتا ہے يا مومن 
  کے عالقوں ميں پھيل گيا ۔ 

اسکندريہ اور انطاکيہ کے عيسائی فرقے جو عيسی کو انسانی فطرت اور خدائی فطرت کا خمير سمجھتے تھے نہ صرف يہ 
کہ انہوں نے نستوريس کے نظريہ کو روکيا بلکہ انہوں نے فتوی ديديا کہ نستوريس اور اس کے پيروکار مرتد اور واجب 

  القتل ہيں 

  ‘ريس کا نظريہ ; نستو9
جس کے تحت وه عيسی کو مکمل طور پر انسانی ماہيت اور فطرت کا حامل قرار ديتا ہے البتہ صرف يہ کہتا ہے کہ ان کا 
جسم خدا کا مکان ہے (يہ نظريہ ) کافی مقبول ہوا اور اج اس فرقے کے پيروکاروں کو نستوری کہہ کر پکارا جاتا ہے اور 

عيسائی فرقوں کی نظر ميں (چاہے وه جو عيسی کو خدا سمجھتے ہيں يا وه جن کا عقيده ہے تمام ‘ اس فرقے کے پيروکار 
  کہ عيسی کا خمير دونوں فطرتوں يعنی خدائی اور انسانی فطرت سے ہے ) مرتد ہيں ۔ 

ل جعفر صادق نے شاگردوں کے معلومات ميں اضافے کيلئے فرمايا کہ حبشہ کے عيسائی خدا اور عيسی کی وحدت کے قائ
ہيں اور کہتے ہيں کہ اگرچہ عيسی انسانی ڈھانچہ کا حامل ہے ليکن اس کا انسانی ڈھانچہ الوہيت ميں فنا ہے اس بات کو 

ثابت کرنے اور مخاطب کو سمجھانے کيلئے وه مختلف مثاليں بھی ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ عيسی کا انسانی ڈھانچہ ذات 
رح موم کا ايک ذره بہت وسيع اور پھيلی آگ کے اندر ہو اور موم کا ذره اس آگ باری تعالی کے مقابلے ميں ايسا ہے جس ط

  ميں اسی طرح فنا ہو جاتا ہے جس طرح پانی کا قطره دريا ميں فنا ہو جاتا ہے ۔ 
ايک تيسری چيز جو دوسری صدی کے پہلے پچاس سالوں کے دوران (يعنی امام جعفر صادق کے تدريس کے زمانے ميں )

وں کی رسومات ميں شامل ہو گئی ۔ وه تجرد يعنی کنواری زندگی تھی مسلمان مرد عيسائی پادريوں کی تقليد ميںبعض مسلمان
  شادی نہيں کرتے تھے ۔ اور شادی نہ کرنے کو تزکيہ نفس کا وسيلہ سمجھتے تھے ۔ 

لکی فرقوں سے ان کا اس دور سے پہلے مسلمان صرف عيسائی آرتھوڈ کسی فرقوں کو پہچانتے تھے اور عيسائی کيتھو 
رابطہ نہ تھا اس زمانے ميں دين اسالم کے پھيلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے روابط کيتھولک فرقوں سے بھی پيدا ہوئے 

انہوں نے ديکھا کہ ان فرقوں ميں نہ صرف وه مرد راہب جو خانقاہوں ميں ره رہے ہيں شادی نہيں کرتے بلکہ وه پادری جو 
  غول ہيں بھی شادی بياه کرنے سے اجتناب کرتے ہيں ۔ کليساؤں ميں خدمت ميں مش

عيسائی آرتھوڈ کسی فرقے جن سے مسلمانوں کا رابطہ تھا انطاکيہ اور اسکندريہ فرقوں کی مانند پادريوں کی شادی کو جائز
  سمجھتے تھے ۔ 

مسلمانوں ان سے واقف نہ تھے بعض عيسائی آرتھوڈ کسی فرقوں نے پادريوں کيلئے شادی بياه ممنوع قرار دے ديا تھا ليکن 
جب اسالم اتنا پھيل چکا ه مسلمانوں کے روابط عيسائی کيتھو لکی فرقوں يا عيسائی الطينی فرقے سے برقرار ہوئے تو 

انہوں نے مشاہده کيا کہ کيتھولک عيسائی پادری شادی بياه نہيں کرتے اور ساری زندگی مجرد گزار ديتے ہيں اس بات کا ان 
ہو اور بعض مسلمانوں نے کنوارے رہنے کو ترجيح دی خاص طور پر يہ کہ جب وه کنوارے زندگی بسر کرتےپر کافی اثر 

تھے تو خاندان کی معاشی کاکفالت کے فکر سے بھی بچ جاتے تھے حقيقت يہ ہے کہ شادی کيتھولکی پادريوں پر حرام نہيں 
  مل کا مرتکب نہيں ہوتا تھا ۔ تھی اس طرح اگر کوئی کيتھلوکی پادری شادی کرتا تو وه حرام ع

کسی دور ميں بھی نہ ہی کسی پوپ کی طرف سے ا ور نہ ہی کيتھولکی پادريوں کی کسی عالمی کميٹی کيطرف سے (کميٹی
عيسائی مذہب کے پيشو ہوتے ہيں اور وه باہم مل کر فيصلہ کرتے ہيں ) پادريوں پر شادی بياه کے حرام ‘ جس کے ممبران 
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ر کيا گيا تھا ليکن کيتھلوکی پادری کا کنواره رہنا دو دليلوں کی بنا پر اس کا کمال شمار ہوتا تھا پہلی دليل ہونے کا فتوی صاد
يہ کہ لوگ کہتے تھے وه عيسی کا خدمت گزار ہے اس ليے اس کی روش کی پيروی کرتا ہے کيونکہ عيسی نے شادی نہيں 

  کی تھی ۔ 
رغ البال ہو گا تو وه اپنی تمام جسمانی اور روحانی توانائی کو کليسا کی دوسری دليل يہ کہ وه کہتے تھے جب پادری فا

  خدمت کرنے اور کيتھولک مذہب کے فروغ کيلئے وقف کرے گا ۔ 
کيتھولک پادريوں کی طرف سے شادی کے حرام نہ ہونے کی دليل يہ ہے کہ حاليہ چند سالوں کے دوران چند کيتھولکی 

ب کا مرکز)سے شادی کرنے کی اجازت لی تھی اور اگر پادری کيلئے شادی کرنا حرام پادريوں نے واٹيکن (کيتھولک مذہ
ہوتا تو واٹيکن ہر گز شادی کرنے کی اجازت نہ ديتا اور کوئی کيتھولک پادری ايک حرام کام کے ارتکاب کيلئے کيتھولک 

  اسے پشيمانی ہوتی ۔ مذہب کے مرکز سے اجازت نہ ليتا کيونکہ اگر اس کی درخواست قبول نہ کی جاتی تو 
بہر حال بعض مسلمان مرد کيتھولک پادريوں کی تقليد ميں شادی بياه سے پرہيز کرتے تھے امام جعفر صادق نے اس تقليد 

کی مخالفت کی اور فرمايا مرد کا شادی بياه سے پرہيز هللا تعالی کے احکام کی خالف ورزی ہے اور اس سے انسان کو 
اس کے عالوه بھی کنواره پن مسلمانوں کے معاشرے کيلئے خطرناک ہے کيونکہ اس سے روحانی نقصانات ہوتے ہيں 

مسلمانوں کی تعداد کم ره جاتی ہے جب کہ کفار کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے جعفر صادق نے مسلمانوں سے کہا اگر کنواری 
ونکہ پيغمبر اسالم نے شادی کی ہے اس زندگی ضروری ہوتی يا اس کا کچھ فائده ہوتا تو پيغمبر اسالم کنوارے ہوتے اور چ

ليے ہر مسلمان مرد کو شادی کرنا چاہيے تاکہ وه ان معنوی نقصانات سے جو کنوارے پن سے وجود ميں آتے ہيں بچ سکے 
  اور افزائش نسل کے ذريعے اسالميمعاشرے کی خدمت بجا الئے ۔ 

ت کی کہ کنوارے رہنے کی يہ تحريک (قريب تھا کہمردوں کے کنوارے رہنے کی امام جعفر صادق نے اس قدر شديد مخالف
‘ اسالم ميں اس کی جڑيں مضبوط ہو جائيں ) اس قدر ضيعف ہوئی کہ تقريبا ختم ہو گئی پھر بھی اس کا بچا کچھ اثر تيسری 
 چوتھی پانچويں صدی ہجری کے دوران ميں ديکھا گيا ہے کہ مردوں کے ايک گروه نے تمام عمر شادی نہيں کی جن ميں

  سے مشہور افراد کو ہم جانتے ہيں ۔ 
انيسويں صدی عيسوی تک يہ بات معلوم نہيں ہوئی تھی کہ امام جعفر صادق کی طرف سے کنوارے پن کی مخالفت انسان 
کی مزاجی اور اعصابی مصلحتوں کی بنا پر تھی قديم لوگ جانتے تھے کہ کنواری پن معنوی لحاظ سے مرد کيلئے مضر 

  معلوم نہ تھا کہ انسانی بيالوجی اور اعصاب کے لحاظ سے يہ کسی قدر نقصان ده ہے ۔ ہے ليکن انہيں يہ 
دوسرا يہ کہ پرانے واقتوں ميں جب کنوارے پن کی بات ہوتی تو صرف مرد کے کنوارے پن کو مد نظر رکھا جاتا عورب 

ميں شمار نہيں ہوتا تھا جب کہ کے کنوارے پن کی طرف توجہ نہيں دی جاتی تھی گويا زن کا کنواره ہونا کنوارے پن 
موجوده زمانے ميں جب ہم کنوارے پن کی بات کرتے ہيں تو ہمارے پيش نظر مرد و زند دونوں کا کنواری پن ہوتا ہے 

انيسوی صدی عيسوی کے بعد آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ کنواره پن مرد اور عورت دونوں ميں نہ صرف يہ کہ اعصاب کی 
بنتا ہے بلکہ اس سے بدن کے دوسرے فرائض ميں بھی خلل واقع ہوتا ہے جس سے اعصاب کے شکست و ريخت کا باعث 

  عالوه جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ 

  بابائے دور علم جديده
ہم نے ديکھا کہ جعفر صادق نے اپنے والد گرامی کے حلقہ درس ميں سورج کے گرد حرکت پر اس حالت ميں جب وه باره 

ر رہا ہوتا ہے تنقيد کی اور کہا کہ اس طرح کی حرکت کو عقل تسليم نہيں کرتی اور عنقريب آگے آيے برجوں سے عبور ک
گا کہ والد کے بعد جعفر صادق نے اپنا مستقل حلقہ درس قائم کيا علم نجوم کے بارے ميں انہوں نے ايسے نظريات پيش کئے

بھی کم از کم وه علم نجوم کے پيشوا ضرور ہيں اور جديد علمی کہ اگر انيس تمام جديد علوم کا پيشوا نہ بھی کہا جائے تو 
زمانے سے ہماری مراد وه زمانہ ہے جس ميں يورپ ميں علمی روشنی پھيلی اس زمانے کا آغاز سلطان محمد فاتح کے 

کيلئے يورپہاتھوں قسطنطنيہ کے سقوط سے شمار کيا جاتا ہے يہ مصدقہ امر ہے کہ اسالمی دنيا جديد علوم کو قبول کرنے 
کی نسبت زياده آماده تھی اور اسالم نے اپنی اشاعت کے ابتدائی زمانے ميں علمی حقائق کو تسليم کرايا تھا جب کہ يورپ 
پندرہويں صدی عيسوی ميں جب قسطنطنيہ کا سقوط ہوا اور اس کے بعد سولہويں صدی اور يہاں تک کہ سترہويں صدی 

متحمل نہيں ہو اتھا وه علمی حقائق جنہيں يورپ کم و بيش سننے کا متحمل نہيں تھا عيسوی ميں بھی علمی حقائق کو سننے کا
  ان ميں سے سب سے زياده قابل تحمل نجومی حقائق تھے ۔ 

خاک يا آگ کے بارے ميں ايسی بات کرتا جو رسم و رواج کے خالف ہوتی تو ‘ اگر يورپ ميں کوئی کسی عنصر يعنی آب 
نہيں ہوتا تھا ليکن اگر نجوم کے متعلق کوئی ايسی بات کرتا جو رواج کے برعکس ہوتی تو کہنے واال خطرے سے دور چار
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وه خطرے سے دو چار ہو جاتا اور مرتد ہونے کی وجہ سے يا توقيد کر ديا جاتا يا قتل ہو جاتا يونان اور قديم روم ميں 
بھی کہالتی تھی جيسا کہ پلين لکھتا ہے آنا نجومی حقائق کے متعلق لوگ کافی حساس تھے قديم يونان علم کی سر زمين 

گزاگور اس نے اصرار کيا ہے کہ ايرانی علم نجوم کو يونان ميں پڑھائے اسی وجہ سے اس پر يونان سے غداری کرنے کا 
  الزام لگايا اور پھر جال وطن کر ديا گيا ۔ 

جاننے کے بارے ميں اس ليے حساس تھيں کہ حتی کہ يونانی قوم بھی علم نجوم کے حقائق ‘ خيال کيا جاتا ہے کہ قوميں 
انہوں نے ستاروں کی حرکات کو خود اپنی آنکھوں سے ديکھا تھا اور اس ميں ترديد کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ جو کچھ وه

  ديکھ رہے ہيں وه حقيقت پر مبنی ہے۔ 
دعوی نہيں کيا تھا کہ ان  چونکہ نجوم کی حرکات کو تمام لوگ محسوس کر سکتے تھے يہی وجہ تھی کہ کسی نے يہ

  حرکات ميں حقيقت نہيں ہے ۔ 
کئی دفعہ ايسا ہوا کہ مشرق اور مغرب ميں علمی مسائل کے متعلق ايسی باتيں کی گئيں جو اس زمانے کے رسم و رواج کے

ئی اور پھر خالف تھيں مثال حرکت کے بارے ميں يعنی يہ کہ حرکت پہلے وجود ميں آئی يا دنيا؟يا پہلے دنيا وجود ميں آ
حرکت وجود ميں آئی غرضيکہ بہت سی ايسی باتيں کی گئيں جو اس زمانے کے رسم و رواج کے خالف تھيں اس طرح 

کبھی روح اور جسم پر بحث کی گئی کہ پہلے روح وجود ميں آئی اور بعد ميں جسم يا يہ کہ پہلے جسم پيدا کيا گيا اور بعد 
يں اس زمانے کے طور طريقے کے خالف کی گئيں ليکن چونکہ روح يا جسم ميں روح پيدا کی گئی اس طرح بہت سی بات

کے بارے ميں لوگوں نے نہ تو کچھ ديکھا تھا اور نہ ہی محسوس کيا تھا ان مسائل پر بحث و مباحثہ کرنے والوں پر کفر 
  رنے والوں کے۔ اور ارتدادکے فتوے نہيں لگائے جاتے تھے ماسوائے اصول دين مثال توحيد يا نبوت کی مخالفت ک

آنا گزيمن يونانی دانشور اور فلسفی جو ساتويں صدی قبل از مسيح ميں ہو گزار ہے ہميں اس کی زندگی کے بارے ميں زياده 
معلومات نہيں ہيں اس نے کہا ہے کہ سورج آگ کا بگوال ہے يہ زمين سے بہت بڑا ہے اور اس کے چھوٹا نظر آنے کی وجہ

سے بڑا نہ ہوتا اور اس کی حرارت زياده نہ ہوتی تو يہ ساری زمين کو روشن نہ کر سکتا اور اس کی دور ہے اگر يہ زمين 
 اس طرح ہم اس کی حرارت سے مستفيد نہ ہو سکتے ۔ 

 

 شيعی ثقافت کی اہميت اور آزادی 

 

امام جعفر صادق عليہ السالم شيعہ مکتب کيلنے جس ثقافت کو سامنے النے وه اس زمانے کی دوسری مذہبی ثقافتوں کی 
نسبت اس لحاظ سے ممتاز حيثيت کی حامل تھی کہ اس ميں بحث کی آزادی تھی اور اسی وجہ سے اس ثقافت ميں توسيع 

  ہونی اور اسے فروغ حاصل ہوا ۔ 
ذکر کيا کہ کيتھولک مذہب کی ثقافت تقريبا ايک ہزار سال تک جمود کا شکار ہی آج کے  گذشتہ صفحات ميں ہم نے

  آرتھوڈکس مذہب کی ثقافت اور دوسری صدی عيسوی ميں انطاکيہ ميں اس مذہب کی ثقافت ميں کوئی فرق نہيں ۔ 
تتام کو نہيں پہنچی تھی کہليکن شيعہ مکتب کو جعفر صادق نے ايسے خطوط پر استوار کيا کہ ابھی دوسری صدی ہجری اخ

  اس ميں توسيع ہو گئی تھی ۔ 
شيعی ثقافت کا دامن نہ صرف يہ کہ خود وسيع ہوتا گيا بلکہ تمام اسالمی فرقوں کيلئے مباحثات ميں کسی حد تک آزادی کے 

  قائل ہونے کيلئے نمونہ ثابت ہوئی ۔ 
‘ اسکندريہ کے علمی مکتب ميں شروع ہوئی ‘  بعض لوگوں نے تصور کيا تھا کہ مذہب کے بارے ميں بحث کی آزادی

علم نجوم و فزکس و کيمياء و طب و فارميسی اور کسی ‘ جبکہ ايسا نہيں ہے ۔ اسکندريہ کے علمی مکتب ميں فلسفہ کے بعد 
ا حد تک ميکانکس کے بارے ميں توجہ يا رغبت کا اظہار کيا جاتا تھا ليکن مذہب کے بارے ميں دلچسپی کا اظہار نہيں کي

  جاتا تھا ۔ 
اسکندريہ کے علمی مکتب کے سائنس دانوں کا ايک گروه يہودی يا عيسائی تھا ليکن انہوں نے مذہبی مسائل کو کبھی علمی 

مباحثات ميں داخل نہيں کيا ْونکہ اسکندريہ کا علمی مکتب ايک ال مذہب مکتب شمار ہوتا تھا ۔ لہذا يہ علمی مکتب مذہبی 
  تا تھا ۔ بحثوں ميں نہيں پڑنا چاہ

ہميں معلوم ہے کہ اسکندريہ کے علمی مکتب کا آغاز اسکندريہ کی الئبريری سے ہوا اور ہميں يہ بھی پتہ ہے کہ اسکندريہ 
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يہاں اس بات کا ‘ قبل مسيح ميں فوت ہوا  258کا کتابخانہ بطليموس اول يعنی مصر کے بادشاه نے قائم کيا يہ بادشاه 
مصر پر حکومت کی ان کا پہال بادشاه بطليموس  150سلسلہ بطاليہ کے بادشاہوں نے تفصيالت ذکر ضروری نہيں ہے کہ 

  اول تھا جو يونانی االصل تھا اور يہ بادشاه يونان کے خداؤں کی پرستش کرتے تھے ۔ 
ه ليکن مصر کے بادشاه ہونے کے باوجود ان کا مذہبی عقيده اسکندريہ کے علمی مکتب کی بحثوں کا موضوع نہ بنا اور و

  پہال دانشور جو اسکندريہ کے علمی مکتب سے باہر آيا اس کا نام شکاک تھا جو پيرون کے نام سے مشہور ہوا ۔ 
پيرون مستقل طور پر اسکندريہ کا باسی نہ تھا ليکن اس علمی مکتب کے تربيت يافتہ لوگوں ميں سے تھا اور اس مکتب نے 

ديا کہ سائياک وجود نيا ميں نہيں ہے جسطرح محال ہے کہ ايک نظريہ  اسے متاثر کيا اور شکی المزاج بنا ديا اس نے کہہ
  پيش کيا جائے اور اس کو کسی دوسری نظريہ کے ذريعے مسترد نہ کيا جاسکے ۔ 

قبل مسيح نوے سال کی عمر ميں اس جہاں فانی کو الوداع  370کہا جاتا ہے کہ اسکندريہ کے مکتب نے پيرون کو جس نے 
ہيں بنايا بلکہ شک و شبہ کا ماده پيرون کے اندر موجود تھا ليکن اسکندريہ کے اس مکتب ميں علمی شکی المزاج ن‘ کہا 

بحث کی آزادی کی وجہ سے اس کے شک و شبہ کو تقويت ملی يہاں تک کہ پيرون مکمل طور پر حقيقت کے وجود کا منکر
ے مکتب ميں داخل ہوتا تو پيرون اتنی ديده دليری ہو گيا اور اگر مصر کے سلسلہ بطاليہ کے بادشاہون کا دين اسکندريہ ک

سے ہر حقيقت پر شک کا اظہار نہ کر سکتا چونکہ بطاليہ بادشاہوں کے مذہب ميں يونانی خداؤں کا وجود ايک ايسے حقيقت 
  تھا جس ميں شک و شبے کی گنجائش نہ تھی ۔ 

اپنے اصلی مقصد سے ہٹ جائيں گے ہمارے کہنےيہاں پر پيرون کے فلسفے کے متعلق بحث نہيں کرتے کيونکہ اسطرح ہم 
کا مقصد يہ ہے کہ اسکندريہ کے علمی مکتب ميں مذہبی بحث ہوتی تھی ۔ کيونکہ وه مکتب علمی بحثوں کے لحاظ سے ال 

  مذہب تھا ۔ 
مذہبی بحث کی آزادی اس وقت شروع ہوئی جب جعفر صادق نے شيعی ثقافت کی مذہبی مسائل ميں بنياد رکھی اس ثقافت ميں

عام علمی مباحث ميں داخل ہوئيں اور صديوں بعد نوبت يہاں تک پہنچی کہ شيعہ مذہب کے دانشور اس مذہب کو ‘ بحثيں 
  علمی قوانين کے ذريعے ثابت کرنے لگے ۔ 

گے شيعہ مکتب کی ابتداء کا اثر دوسرے مذاہب پر بھی پڑا اور وه بھی اپنے مذاہب کو علمی دالئل کے ذريعے ثابت کرنے ل
عيسی اور موسی کے مذاب کی طرح دين اسالم بھی جب آيا تو اس نے کسی دوسری چيز پر تکيہ کئے بغير علمی دالئل کے 

  ذريعے اپنی حقانيت کو ثابت کرنيکا آغاز کيا ۔ 
آج جبکہ دين موسی آئے ہوئے تيس صدياں دين عيسی کو بيس صدياں اور اسی طرح اسالم کو چوده سو سال ہو چکے ہيں 

ل بصيرت گروه کا عقيده ہے کہ دين کا علمی استدال سے کوئی تعلق نہيں اس کا تعلق قلب و نظر سے ہے نہ کہ علم سے ۔ اہ
تمام آرتھوڈ کسی مذہبی پيشوا اس نظريئے کے حامی ہيں اور کيتھولکی مذہبی پيشواؤں کی اکثريت دين کو علم سے جدا 

ہ دين ايک نظريہ نہيں جسے علم کے ذريعے ثابت نہيں کيا جا سکتا بلکہ اس کرنے کی قائل ہے ۔ البتہ اس مفہوم ميں نہيں ک
مفہوم ميں کہ جب کبھی احکام دين عام استدال سے ثابت نہ ہوں تو يہ دين کے ناقص ونے کی دليل نہيں کيونکہ عيسائی 

اسی وجہ سے ‘ ہ کہ عقل اور دوسرے الفاظ ميں اس مذہب کا سر چشمہ عشق ہے ن‘ مذہب کا سر چشمہ عشق ہے نہ کہ علم 
عيسائی مذہب کے مدارس جنکو آج انگريز زبان ميں سيمزی اور فرنسيسی زبان ميں سيمينر کہا جاتا ہے ان ميں علوم نہيں 

  پڑھائے جاتے تھے کيونکہ ان کا عقيده تھا کہ دين اک سر چشمہ علم نہيں ہے ۔ 
ہ کو بھيمذکوره مدارس کے دروس ميں قانون کے نام پر عيسائی فق‘ &قرون وسطی ميں کالسيکل مذہبی دروس کے عالوه 

  اور ابھی تک عيسائی مذہب کے مدارس ميں خصوصا کيتھولک مذہب کے مدارس ميں قانون پڑھايا جاتا ہے ۔ ‘ داخل کيا 
وران لہذا عيسائی مذہب کے مدارس ميں جو اور علم پڑھايا جاتا ہے وه علم قانون يا قانون مذہبی ہے ۔ قرون وسطی کے د

فزکس و کيمسٹری و نجوم و حساب و ہندسہ و طب و ميکانکس عيسائی مذہب کے مدارس ميں نہيں پڑھائے جاتے تھے اور 
  فلسفہ بھی نہيں پڑھايا جاتا تھا ۔ کيونکہ فلسفہ پڑھانے کو عيسائی مذہب کے مدارس ميں سود مند نہيں سمجھا جاتا تھا ۔ 

ج کيا پہال ايسا مکتب ہے جس ميں مذکوره باال علوم پڑھائے جاتے تھے جعفر &شيعہ ثقافت جسے امام جعفر صادق نے رائ
  صادق خود ان علوم کو پڑھاتے اور فلسفہ کی تدريس سے بھی پہلو تہی نہيں کی جاتی تھی ۔ 

جس فلسفہ کو جعفر صادق (ع) تدريس کرتے تھے وه اس کالسيکل فلسفہ کی اطالعات پر مشتمل تا جو اس وقت تک مدينہ 
  پہنچ چکی تھيں ۔  تک

جس زمانے ميں جعفر صادق (ع) فلسفہ پڑھاتے تھے اس زمانے تک يونانی حکماء کی کتابوں کا سوريانی زبان سے عبی 
  زبان ميں با محاوره ترجمہ نہيں ہوا تھا ۔ 
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جو ابھی باور کيا جاتا ہے کہ يونانی حکماء کے فلسفيانہ نظريات بھی مصر کے راستے بعض قبطی دانشورں کے ذريعے 
مدينہ تک اور جعفر صادق (ع) تک پہنچے اور اسی لئے ہم کہتے‘ تک اسکندريہ کے آزاد بحث والے مکتب کے پيرو تھے 

ہيں کہ وه (بظاہر ) مکتب اسکندريہ کے آزاد بحث کرنيوالے مکتب کے پيرو کار تھے اسی مذہب کے پيروکار تھے اور اسی
قبطی علماء کی تعداد جو فلسفے سے دلچسپی ‘ يال کرتے تھے ۔ بہر کيف مذب کی پيروی کرتے ہوئے فلسفہ کو مضر خ

کچھ زياده نہ تھی اور ان کی توصيف کے ساتھ ہم انداز کہہ سکتے ہيں کہ فلسفہ ان کی وساطت سے مدينے ‘ رکھتی تھی 
ه ) داخل نہيں کيا جبکہ اسالم ميں جعفر صادق (ع) سے پہلے کسے استاد نے بھی فلسفے کو اپنے دروس ميں (باقاعد‘ پہنچا 

ہم ديکھتے ہيں کہ بعد ميں فلسفہ شيعہ ميں اور دوسری اسالمی فرقوں کے مدارس کے دورس کے مواد ميں شامل ہو گيا ۔ 
  اور اس کی ابتداء کا سہرا امام جعفر صادق کے سر ہے ۔ 

ريات تھے اور چونکہ جعفر صادقسقراط افالطون اور ارسطو کے فلسفيانہ نظ‘ جعفر صادق کے دورس کے فلسفيانہ مباحث
‘ لہذا آپ کے بعد آنيوالے ادوار ميں شيعہ مدارس ميں فلسفے کی تدريس کا رواج پڑ گيا ‘ فلسفے کی تدريس کے بانی تھے 

سارے اسالمی فرقوں ميں فلسفہ پڑھايا جاتا تھا ليکن اتنا عام نہيں تھا اور عالوه دوسری اسالمی فرقوں ميں فلسفہ پر توجہ 
دی جاتی اور خيال کيا جاتا ہے کہ وه مذہب پر اثر انداز نہيں ہوتا ۔ گذشتہ صفحات ميں سے ايک ميں ہم نے اشاره کيا  نہيں

مشرق کے عرفان اور اسکندريہ کے مکتب کے عرفان سے ‘ہے کہ جعفر صادق عرفان بھی پڑھاتے تھے آپ کا عرفان 
ی مکتب وجود ميں الئے جسے آپ کے پيروکار جعفری عرفان کا متعلق تھا ليکن آپ ان دونوں مکاتب سے ايک جديد عرفان

نام ديتے ہيں جعفر ی عرفان ميں اور مشرقی اور مکتب اسکندريہ کے عرفان ميں يہ فرق ہے کہ جعفری عرفان ميں دنياوی 
  اخالقی امور پر اور تزکيہ نفس کی مانند توجہ دی جاتی ہے ۔ ‘ امور پر بھی 

ميں صرف اخروری امور پر اکتفا نہيں کيا بلکہ دنياوی امور اخالق و تزکيہ نفس کا بھی سہارا جعفر صادق نے اپنے عرفان 
ليا ہے گوايا انہوں نے يہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو کوئی دنيوی امور اخالقی و تزکيہ نفس کے ميدان جہاد ميں 

ندگی ايک کھيتی کے مانند ہے کہ جو کچھ يہاںجدوجہد کرے گا اسے آخرت ميں اسکی اچھی جزا ملے گيا ور اس دنيا کی ز
بوئيں گے دوسری دنياميں وہی کاٹيں گے اور جنہوں نے اس دنيا ميں اپنے دنيوی و اخالقی فرائض اادا کئے انہيں دوسری 

يلئے دنيا ميں اپنے متعلق خوف و خظر نہيں ہونا چاہيے اور انہيں اس بارے ميں فکر نہيں کرنا چاہيے کہ انہوں نے آخرت ک
توشہ مہيا نہيں کيا ۔ جعفر عرفان ميں دوسرے مکاتب فکر کی مانند مبالغہ آرائی نہيں ہے اور خالق و مخلوق کی وحدت بھی 

نہيں پائی جاتی۔ آپ کے عرفان ميں اگر انسان نيکو کار ہو گا تو خدا کے قريب ہو جائے گا ليکن اس سے ملحق نہيں ہو گا 
ہو سکتی اس بات کا امکان ہے کہ مخلوق اور خالق کے درميان فاصلہ کم ہو جائے  کيونکہ مخلوق خالق سے ملحق نہيں

  ليکن يہ فاصلہ مکمل طور پر ختم نہيں ہو سکتا ۔ 
جعفر صادق کے حلہ درس ميں آزادانہ اظہار خيال کيا جاتا تھا جس ميں ہر شاگرد استاد پر اس حد تک تنقيد کر سکتا تھا کہ 

  بھی کر سکتا تھا ۔ استاد کے نظريئے کو مسترد 
جعفرصادق نے اپنا نظريہ شاگردوں پر ٹھونسا نہيں بلکہ انہيں آزادی تھی کہ استاد کے نظريئے کو قبول کريں يا مسترد کر 

  ديں ۔ 
جعفر صادق کے درس کا اثر تھا کہ شاگرد آپ کے نظريئے کو قبول کر ليتے تھے ۔ جو لوگ جعفر صادق کے حلقہ درس 

بلکہ شہر مدينہ کے باہر ايک عرصے ‘ انہيں علم تھا کہ مادی لحاظ سے ان کا درس سود مند نہيں ميں حاضر ہوتے تھے 
تک اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جعفر صادق کے مريدوں ميں سے ظاہر کرتا تو ممکن تھا کہ اس کی جان خطرے ميں پڑ 

ے ۔اگرچہ انہيں معلوم تھا کہ ان ميں اسجائے کيونکہ اموی حکام جعفر صادق کے مردوں کو دشمن نگاہوں سے ديکھتے تھ
دور ميں دشمنی کرنيکی جرات نہيں ليکن پھر بھی ان کا خيا ل تھا کہ يہ لوگ پہلی فرصت ميں اپنی دشمنی کو ظاہر کر ديں ۔

جو لوگ جعفر صادق کے حلقہ درس ميں شريک ہوتے تھے انہيں بخوبی علم تھا کہ وه کسی مقام پر فائز نہيں ہو سکتے 
ونکہ جعفر صادق اموی حکام و خليفہ کی مانند دينوی مصب پر براجمان نہيں تھے کہ اپنے مريدوں اور شاگردوں کو کي

کوئی رتبہ ديتے ۔ وه لوگ جانتے تھے کہ جب جعفر صادق کے اپنے پاس مال و متاع نہيں ہے تو وه دوسری کون کيسے 
  نوازيں گے ۔ 

ے درس کی طرف کھينچ التی تھی وه آ پ کی قوت کالم اور آپ گفتگو پر جو چيز امام جعفر صادق کے شاگردوں کو انک
اس لئے آپکے کلمات شاگردوں پر ‘ ايقان تھا اور چونکہ امام جعفرصادق جو کچھ فرماتے تھے اس پر ان کا ايمان ہوتا تھا 

  اثر کرتے تھے ۔ 
ں سلوہويں صدی عيسوی کے بعد کی صورتحال جعفر صاد ق جو کچھ کہتی تھے اس پر ان کا ايمان تھا لہذا اپنی زندگی مي

  ميں دخل نہيں ديا ۔ ‘ سے جيسے ايتھوپيا سے موسوم کياجاتا ہے 
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آپ نے اپنے شاگردوں کو ہر گز ايک ايسی آئيڈيل حکومت کے قيام کی جانب راغب نہيں کيا جسے عملی جامہ نہيں پہنايا جا 
وه شاگرد جومحمدد باقر کے حلقہ درس ميں حاضر ہوتے ‘  سکتا تھاجس زمانے ميں آپ کے والد گرامی درس ديتے تھے

  تھے وه دينوی مصب تک پہنچے اور قاضی بننے کے اميدوار ہوتے تھے ۔ 
چونکہ وليد بن عبالملک اموی خليفہ نے اس بات سے اتفاق کی اتھا جو لوگ آج کی اصطالح ميں فارغ التحصيل ہوں گے ۔ 

  جائے گا ۔ ان ميں سے چند لوگوں کو جج منتخب کيا 
ليکن جو لوگ جعفر صادق کے حلقہ درس ميں شريک ہوتے تھے وه اس بات کے اميدوار نہيں ہوتے تھے اور صرف 

  معررفت کے حصول کيلئے علم حاصل کرتے تھے ۔ 
&اعراب کے مصر ميں داخل ہونے اور مکتب اسکندريہ کے خاتمے ميں سے پہلے مکتب اسکندريہ اور مکتب امام جعفر 

وں ميں اظہار خيال کی آزادی ہوتی تھی ليکن ان دونوں مکاتب ميں يہ فرق تھا کہ مکتب اسکندريہ ميں مذہبی بحثصادق دون
درميان ميں نہيں الئی جا تی تھی جبکہ جعفر صادق کے درس ميں مذہب پر بحث ہوتی تھيا ور شاگردوں کو اس بات کی 

  کريں ۔ اجازت تھی کہ وه استاد کے مذہبی نظريات پر بھی تنقيد 
اسی آزادی بحث کا اثر تھا کہ شيعی ثقافت طاقت ور اور وسيع ہوتی گئی اس لئے کہ اس ميں زبردستی نہيں تھی اور جو 

چونکہ اس ثقافت ميں جبرو کراه نہيں تھا اسلئے جو کوئی اسے ‘ شخص اسے قبول کرتا وه صدق دل سے قبول کرتا تھا 
لئے نہيں بلکہ دل کی گہرائيوں سے مذہب شيعہ کا گرويده ہونے کے باعث اسے قبول کرتا وه مادی مفاد يا شان و شوکت کي

  قبول کرتا تھا ۔ 
مشرقی تاريخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہيں کہ صفويہ دور سے پہلے مشرق ميں کوئی شيعہ سلطنت نہيں تھی اور 

ہوں نے جبر و اکراه سے کام نہيں ليا بلکہ اگرچہ آل بويہ سالطن نے شيعہ مذہب کو پھيالنے کيلئے اقدامات کئے ليکن ان
اس مذہب کی تبليغ و ‘ شيعی ثقافت سے فائده اٹھاتے ہوئے جس ميں کربال کے اکسٹھ ہجری کے واقعات کا ذکر بھی ہوتا تھا 

  اشاعت کرتے تھے ۔ 
ے مضبوط حکومت &آل بويہ کے شيعہ سالطين کی کوئی مستقل حکومت ديکھنے ميں نہيں آئی البتہ اس کے بعد صفويوں ن

  کی بنياد ڈالی ۔ 
مشرقی ممالک ميں ان ادوار کی حکومتوں کی مخالفت کے باوجود ترقی کرتا رہا اگرچہ اس کی ترقی‘ بہر کيف شيعہ مذہب 

اتنی تيز نہيں تھی پھر بھی چونکہ ايک مضبوط اور وسيع ثقافت کا حامل تھا لہذا سينکڑوں سال تک سالطين اور حکام کی 
قابلے ميں پائيدار رہا حاالنکہ حکومت و طاقت نہ ہونے کے عالوه اس کے پاس مادی وسائل کی بھی کمی تھی دشمنی کے م

۔بعض اقوام ايسی گزری ہيں جو صديوں تک بغير حکومت کے زنده رہيں حاالنکہ ان کے مساتھ مسلسل دشمنی کا برتاؤ کيا 
يں مثال قرون وسطی ميں کہ يہودی کہ نہ صرف عام لوگ بلکہگيا ہے اس کی وجہ يہ تھی کہ وه قومين مادی وسال رکھتی تھ

حکام حتی کہ بعض سلطاين بھی ان سے قرض ليتے تھے ۔ اور چونکہ مادی لحاظ سے وه ان کے محتاج ہو تے تھے لہذا 
انہيں آزاد نہيں پہنچاتے تھے اور قرون وسطی ميں يورپ کے بعض شہريوں کے حملوں ميں يہودی الگ زندگی گزارتے 

  تھے ۔ 
جعفر صادق کے ہزار سال بعد جب خطہ يورپ نے قون وسطی کی تاريکيوں سے نجات پائی اور اس خطے کے لوگوں کے 

اٹلی و سپين و پرتکال ميں يہ حالت تھی کہ جب ‘ نظريات ميں جالئی آئی تو پھر بھی الطينی يورپ کے ممالک مثال فرانس 
کرتا تو انتہائی سخت سزا دی جاتی تھی چہ جائيجہ وه مذہب کے اصوول کوئی شخص کيتھولکی مذہب کی فروعات پر تنقيد 

  پر تنقيد کرتا ۔ 
عيسوی ميں اس لئے جال ڈاال گيا  1600ايک اٹالين پادری نے کيا کہا تھا جو اسے زنده جال ڈاال گيا۔ اس شخص کو ‘ برونو 

برونو نے کہا تھا کہ عقل آ جانے کے بعد دنيا  کہ يہ اصول و فروع کے لحاظ سے کيتھولکی مذہب سے مطابقت نہيں رکھتا ۔
  اور زندگی کے بارے ميں انسان وه عقيده اپنا ليتاہے جو عقل و فہم کے مطابق ہو ۔ 

يہی ساده اور اسان فہم عقيده اسے زنده جالنيکا باعث بنا جس وقت برونو کو جال گيا اس کی عمر باون سال تھی اور جب 
وقت سے اسے مرتد قرار دينے اور جيل بھيجنے تک وه بغير کسی مبالغے کے محتاجوں  سے اس نے ہوش سنبھاال تھا اس

  کی مدد اور بيواؤں کی دسگيری اور بيماريوں کے عالج معالجے کے طرف توجہ ديتا رہا ۔ 
ہے جيسا کہ چيونٹی کی سب سے بڑی خوشی اور لذت يہ ہے کہ اپنی غذا کا دوسری کو دے ديتی ہے اور خود بھوکی رہتی 

  ۔ 
چيور دانو برونو کو بھی اپنے آپ کو مصيبت ميں ڈالنے اور دوسروں کو آرام پہنچانے ميں خوشی محسوس ہوتی تھی جس 
دن سيبرونو ڈومينکی مذہبی فرقے کا روحانی پيشوا بن ااس وقت سے جيل خانے تک ايک دن بھی ايسا نہيں گذرا کہ کوئی 
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ے اسے نا اميد واپس بھيج ديا ہو وه جہاں رہتا اس کا گھر ہميشہ کھال رہتا يہاں حاجت مند اس کے ہاں نہ آيا ہو اور برونو ن
تک کہ راتوں کو بھی اس کے گھر کا دروازه کھال رہتا اور جب کبھيکوئی حاجت مند رات کو اس کے گھر آتا برونو نيند سی

  بيدار ہو کر اپنی استطاعت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتا ۔ 
کو الئے اور اپنے تير کا نشانہبنايا تمام تماشائی دھاڑيں مار مار کر رونے لگے اور جالد جس کے پاس جلتی جو نہی برونو 

ہوئی مشعل تھی اس نے اسے جيل سے لکڑی کے ڈالے ہوئے انبار کے نزديک کر ديا تاکہ لکڑی کا انبار نورا آگ پکڑ 
ی خدمت کے لئے وقف کر دی تھی درناک اھوں اور سکے اور وه شخص جس نے اپنی زندگی محتاجوں اور درد مندوں ک

سسکيوں کے درميان دم توڑ گيا اور اس کے گوشت کی بو فضا ميں پھيل گئی اس کی ساری عمر کی نيکو کاری اسے درد 
  ناک موت سے نہ بچا سکی ۔ 

  آج ہمارے خيال کے مطابق برونو نيجو کچھ کہا وه منطقی اور قابل قبول ہے ۔ 
ی عيسويکے آخر ميں عقيديکی تفتيش کرنے والی تنظيم نے کہا برونو کے اظہار خيال کو عيسی کی ليکن سولہويں صد

ذہانت کی مخالفت قرار ديا اور اس کا فيصلہ اس طرح ديا کہ ہر عيسائی کو بالغ و عاقل ہونے کے بعد دنياکے متعلق " عہد 
کہ اپنی عقل و فہم کے مطابق اور چونکہ برونو نے کہا  عتيق اور عہد جديد " (دو کتابيں ) کے مطابق عمل کرنا چاہيے نہ

ہے کہ آدمی اپنی عقل و فہم کے مطابق دنياوی فيصلے کرتا ہے لہذا وه مرتد ہے اورا س کے ارتداد کی وجہ شيطان کا اس 
  کے جسم ميں حلول کر جانا ہے پس اسے جالنا چاہيے تاکہ شيطان اس کے جسم سے خارج ہو ۔ 

ميں مختلف مسائل کے متعلق اس قدر آزادی سے بحث کی جاتی تھی کہ تيسری صدی ہجری کے پہلے دورليکن شيعہ ثقافت 
  ميں ابن راوندنی جيسا انسان اسالمی دنيا ميں نمودار ہوا ۔ 

  ابن راوندی کا تعارف و کردار
واال تھا راوند ايک بڑا قصبہ  راوند جو کاشان و اصفہان کے درميان قصبہ ہے کا رہنے‘ احمد بنی يحيی بن اسحا ق راوندی 

تھا جس ميں ايک مدرسہ بھی تھا اور احمد بن يحيی المعروف بہ ابن راوندی نے اسی قصبے ميں ابتدائی تعليم پائی اور مزيد 
تحصيل علم کيلئے رے(شہر ) کا رخ کيااس کا رے کی طرف جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابھی تک اصفہان جوبعد 

ے دارالعلوموں ميں سے ايک قرار پايا اس وقت علمی حيثيت کا حامل نہيں تھا وگرنہ ابن راوندی اصفہان جاتا ميں مشرق ک
جو اس کے زياده نزديک پڑتا تھا اور اس زمانے ميں جب کہ موجوده زمانے کی مانند رابطے کے تيز رفتار ذرائع نہيں 

  رکھتا تھا ۔  تھے ايک طالب علم کيلئے مکتب کا نزديک ہونا خاصی اہميت
بہر کيف ابن راوندی تحصيل علم کيلئے رے گيا اور وہاں حصول علم ميں ايسی کاميابی حاصل کی کہ تمام استادوں کو 

حيرت ميں ڈال ديا اس کے استاد اس کی تعريف کرنے لگے ہميں افسوس ہے کہ يہ معلوم نہيں ہو سکا کہ اس نے رے کے 
اس کے استاد کون تھے اس نے انيس يا بيس سال کی عمر ميں اپنے زمانے کے کس مدرسے ميں تعليم حاصل کياور وہاں 

تمام علوم سيکھ لئے اور کوئی ايسا علم باقی نہ رہا جس سيوه آگاه نہ ہوتا وه واجبات دينی پر بھر پور توجہ ديتا تھا اس نے 
  اپنی پہلی کتاب رے ميں تعليم کے دوران " االبتداء واال عانہ " 

ی اس کتاب ميں اور اپنی دوسری کتاب جسے اس نے اال سماء واال حکام کے نام سے موسوم کيا اس نے اپنے کے نام سيلکھ
کٹر مسلمان ہونے کی نشاندہی کی ہے ليکن ان کے بعد ايسی کتب لکھيں جن ميں اس نے نہ صرف فروع دين اسالم کو تنقيد 

  کا نشانہ بنايا بلکہ اصولو دين پر بھی حملہ کيا ۔ 
شروع ميں شيعوں کے آئمہ جن ميں جعفر صادق بھی ہيں جو اس کی پيدائش سے پچاس سال پہلے اس جہان فانی اس نے 

سے کوچ کر گئے تھے سے بھی عقيدت کا اظہار کيا تھا ليکن نہ صرف اس نے شيعہ کا انکار کيا بلکہ اسالم کے اصولوں 
فت ميں چند کتابيں لکھيں جن ميں اس نے کوشش کی ہے کہ کی مخالفت کی بنياد بھی ڈالی اور يکے بعد ديگرتوحيد کی مخال

خالق کی وحدت کا اں کار کرے اور توحيد کو دين ميں متزلزل کر دے اپنی کتابوں ميں اس نے اس طرح دکھايا ہے کہ 
  خداوند تعالی کی صفات اس کی ذات سے جدا ہيں ۔ 

ہيں کہ ہر وه شخص جو مومن ہے خداوند تعالی کی صفات  تمام توحيد مذاہب جن ميں اسالم بھی شامل ہے اس بات کے معتقد
  کو اس کی ذات سے جدا نہيں سمجھتا ۔ 

ہر وه شخص جو وحدت خداوندی کا قائل ہے اسيخداوند تعالی کی صفات کو اس کی ذات کا جزو جاننا چاہيے يعنی خداوند 
آئے ہيں يہ اس صورت ميں ہے کہ جب ہم فرض تعالی کا علم اس کی ذات سے جدا نہيں ہے اور دونوں ايک ساتھ وجود ميں 

کريں کہ خدوند تعالی وجود ميں آيا اور ايک موحد ايسا فرض نہيں کرتا کيونکہ ہر توحيد پرست کے عقيدے کے مطابق 
  خداوند تعالی ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے ا ۔ 
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ر وه ايسا خيال کرے تو ال محالہ اس کے ذہن توحيد پرست سوچ بھی نہيں سکتا کہ خدوند تعالی وجود ميں آيا ہے کيونکہ اگ
ايک توحيد پر ست خدوندتعالی کے بارے ميں  ١اور کس نے اسے پيداکيا  ١ميں يہ سوال پيدا ہو گا کہ وه کب وجود ميں آيا 

اس طرح خيال کرتا ہے کہ وه ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا اس کی صفت اس کی ذات سے جدا نہيں ہے يعنی ہر وه 
 جو خدا ميں پائی جاتی ہيوه اسکے ساتھ ہی وجود ميں آئی ہے (ا گر موحد يہ فرض کرے کہ خدا وجود ميں آيا ہے ) صفت 

متزلزل کرنے کيلئے کہا خدا جس وقت وجود ميں آيا عالم نہيں ‘ ابن راوندی نے توحيد کو جو دين اسالم کی پہلی اصل ہے 
  اپنے لئے پيدا کيا ۔  تھا اور وجود ميں آنيکے بعد خدان نے علم کو کو

ابن راونديکا يہ کہنا اس باتکی نشاندہی ہے کہ ابن راوندينے صفات خدا کو اس کی غير ذات قرار ديا ہے جس کے نتيجہ ميں 
وه مشرک ہو گيا تھا کيونکہ جو شخص خدا کی صفات کو اس کی ذات سے جدا سمجھے مشرک ہے جيساکہ ہم نے ذکر کی 

کی وفات کے نصف صدی بعد پيدا ہوا اور جعفر صادق موجود نہ تھے جو اسے جواب ديتے  اہے ابن راوندی جعفر صادق
البتہ دوسری نسل کے شاگرد جو اس وقت زنده تھے اور آپ کے حلقہ درس ميں حاضر ہو چکے تھے انہوں نے ابن راوندی 

  نے علم کو وجود ميں الئے ۔ کو جواب ديا کہ اگر خداوند تعالی دانا نہ ہو تا تو اسے کيس معلوم ہوتا کہ وه اپ
  کيا يہی بات خدا کی دانائی پر داللت کيلئے کافی نہيں ہے کہ اس نے درک کر ليا کہ اسے دانا بننا چاہيے ؟ 

چونکہ ايک نادان وجود کو اس بات کا علم نہيں ہو سکتا کہ اسے دانائی کی ضرورت ہے اور کسی وجود کا دانا بننے کيلئے 
  دانائی کی دليل ہے ۔ کوشش کرنا بھی اس کی 

  ابن راوندی نے نہ صرف علم کی صفت کو خدا سے جدا جانا بلکہ کہا کہ خدا کی دوسری صفات بھی اس سے جدا ہيں۔ 
ابن راوندی کے بقول خدا ميں وه تمام صفات جن کو اس سے نسبت دی جاتی ہے موجود نہ تھيں اور بعد ميں جب خود وجود 

ا کيا اگر ابن راوندی قرون وسطی ميں يورپ ميں يہ بات زبان پرالتا تو اسے موت کی سزا ميں آيا تو اس نے صفات کو پيد
  دی جاتياور آگ ميں جالتے يا دوسرے طريقے سے ہالک کر ديا جاتا ۔ 

ليکن تيسری صدی کے پہلے پچاس سالوں کے دوران کسی نے بھی اس کو اذيت نہيں پہنچائی اس کی کتابوں کو ديابرد کيا 
  ہيں جاليا اور صرف اس کو جواب ديتے رہے۔ نہ ہی ان

جو ثقافت جعفر صادق وجود ميں الئے وه آزاد بحث کی اس قدر شيدائی تھی کہ راوندی کی تکيفر اس نيان سنی کر دياور 
اسے فلسفيانہ بحثوں کا حصہ شمار کيا اور کسی نے بھی اس کے مرتد ہونے پر اسے گرفتار نہيں کيا اور نہ اس کی مذمت 

  ے اسے کيفر کردار تک پہنچايا ۔ کرک
خدائی صفات کو اس کی ذات سے جدا ماننے کے بعد ابن راوندی ايک مرتبہ توحيد کا بھی منکر ہوا جب اس شخص نے 

خداکا انکار کيا اور کہا کہ خدا نہيں ہے تو اسکے کافر اور مرتد ہونے ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی اسالم کے 
اگر مرتد ہو جائے تو وه واجب القتل ہوتا ہے بہر کيف اس کے باوجود بھی کسی نے ابن راوندی کو کوئی مطابق کوئی انسان

  تکليف نہيں پہنچائی البتہ اس کے سوالوں کے جوابات ديتے رہے ۔ 
تيسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران بغداد نسبتا جديد شہر اور اس کی تعمير کو ايک صدی سے زياده 

صہ نہيں گزارا تھا بلکہ وه عالم اسالم کی ثقافت و علم کا مرکز بنتا جا رہا تھا کوئی ايسا دن نہ گزرتا تھا کہ بغداد ميں عر
  ايک جديد کتاب مکمل نہ ہوتی ہو يا دوسری جگہوں سے کوئی دانشور آ کر کتاب کی تقريب رونمائی نہ کراتا ہو ۔ 

  تقريبا ہزار کاتب بغدا ميں کتابيں لکھنے کيلئے بيٹھے ہوئے تھے ۔  لوگوں ميں کتب بينی کا اس قدر شوق تھا کہ
لوگوں کو کتابيں پڑھنے کا بے حد شوق تھا جب کہ کتابوں کے مصنفين اپنی کتابوں کی متعدد کاپياں لوگوں کے ہاتھوں 

  فروخت کرنے کيلئے تيار کرنے سے قاصر تھے ۔ 
اور جب ايک کاتب کو کوئی کتاب موصول ہوتی تو چونکہ وه کم عرصے لہذا اپنی کتابوں کو کاتبوں کے حوالے کر ديتے 

  ميں اسے نہ لکھ سکتا تھا لہذا اسے کاتبوں کے گرو ميں تقسيم کر ديا ۔ 
مثال کے طور پر اگر ايک کتاب کے پانچ سو صفحات ہوتے تو اسے پانچ کاتبوں کے درميان تقسيم کرنے سے ہر ايک کے 

اسی دن دس کاتبوں کے درميان تقسيم کرنے سے ہر ايک کے حصے ميں پچاس صفحات  حصے ميں ايک سو صفحا آتے يا
  لکھنے پڑتے تاکہ جتنا جلدی ممکن ہو کتاب مکمل ہو جائے ۔ 

اتفاق سے کبھی ايسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کتاب کی مانگ اس قدر زياده ہوتی کہ اس کتاب سے پچاس سو کاپياں تيار کرنا 
چ سو صفحات کی ايک کتاب کو سو کاتبوں ميں تقسيم کر ديتے اور ہر ايک کے حصے ميں پانچ پڑتيں اس صورت ميں پان

صفحات آتے اس طرح ہر کاتب پچاس يا سو کاپياں تيار کرتا جو نہی يہ کاپياں تيار ہوتی جاتيں تو انہيں کاتبوں سے لے کر 
کر ديتے يوں ان لکھنے والوں کا طقبہ بغداد  اکٹھا کرتے اور کتابوں کی شکل ديتے جاتے اور پھر خريداروں کو فروخت

ميں وجود ميں آ گيا تھا اس طبقے کو " صف الورقہ " کہا جاتا تھا چونکہ کاتبوں کو وراق کہا جاتا تھا تيسری صدی ہجری 
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ر ميں بغداد ميں وراق کا اطالق کاتب پرہوا تھا اور چوتھی صدی ہجری ميں اس اصطالح کا اطالق جلديں بنانے والوں پ
ہونے لگا کيونکہ کتابوں کو لکھنے کے بعد دوباره اکٹھا کيا جاتا تھا اور انہيں کتابی شکل ديتے تھے شايد ہمارا خيال ہو کہ 
يہ لوگ خلفا بنی عباسی کيدارالحکومت ميں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کيونکہ آج کل کے معاشرے ميں 

کريگا تو اس کی معاشی حالت اچھی نہيں ہو سکتی فرانسيسی ميں ايسے شخص کو  کوئی بھی کاتب اگر فقط اس فن پر اکتفا
طنزا " گرات پاسے " يعنی کاغذ خراش کہا جاتا ہے اور انگريز ميں اسکريچ کہا جاتا ہے جس کا مفہوم بھی کاغذ خراش ہے

  ۔ 
ن کا کام موسيقی کی دھنيں لکھنا ہوتا يورپ ميں نويں صدی عيسوی ميں ان کاتبوں کے عالوه ايک اور طبقہ وجود ميں آيا ج

  تھا ۔ 
ژزان ۔ زاک روسو مشہور فرانسيسی مصنف نے ايک عرصے تک اسی کام کو ذريعہ معاش بنائے رکھا اسيہر صفے کے 
عوض تين شاہی (سکے کا نام ) ملتے تھے جو اس زمانيميں ايک معقصول رقم ہوتی تھی کتابيں لکھنے والے کاتب روسو 

آسوده حال نہيں تھيچونکہ چھاپہ خانے قائم تھے اور کاتبوں کرنے کا موقع بہت کم ميسر اتا (البتہ صرف وه کے زمانے ميں 
کاتب جن کا رسم الخط اچھا ہوتا ) کيونکہ بعض کابتوں کا رسم الخط واجبی سا ہوتا تھا اس کے بعد کچھ عرصے بعد موسيقی

شکار ہو گئے کيونکہ اس کے بعد موسيقی کی دھنوں کو بھی چھاپا کی دھنوں کے کاتب بھی دوسروں کے مانند بد حالی کا 
  جانے لگا ۔ 

موجوده زمانے ميں يورپ اور امريکہ ميں کوئی بھی کتب نويسی کو ذريعہ معاش نہيں بنا سکتا چونکہ اب کتابوں اور 
  موسيقی کی دھنوں کی چھپائيہوتی ہے ۔ 

اور انگريز ميں ہے امريکہا ور يورپ ميں موجود نہيں ہے ليکن کاغذ اور دوسر يہ کہ کاغذ خراش کا جو مفہوم فرانسيسی 
خراش کی ايک دوسری قسم جو قديم زمانے ميں ناپيد تھی پائی جاتی ہے وه گاست روبتر ہے يعنی قابل رحم اور نفرت 

روات ہے انگيزمصنف گاست روبتر وه شخص جو کتاب لکھتا ہے اور دوسرای اسے اپنے نام اور پتے کے ساتھ شائع ک
گاست روبرجس کے انگريز ی ميں لفظی معنی قابل نفرت اور قابل رحم مصنف ہيں وه شخص جو کتاب لکھتا اور تکليف 

اٹھاتا ہے تاکہ دوسرا اسے اپنے نام سے شائع کروائے تو وه مصنف انگريز رسم و رواج کے مطابق حيرت انگريز کام کرتا 
  ہے کيونکہ اگر وه تنگدست نہ ہوتا تو ہر گز يہ کام نہ کرتا ۔ ہے ليکن دوسری طرف وہی شخص قابل رحم بھی 

فرانسيسی ايسے مصنف کيلئے انگريزوں کی مانند سخت الفاظ اسعمال نہ کرتے بلکہ قدرے مالمت کا مظاہره کرتے ہوئے 
  ايسے مصنف کے لئينگر (سقر کے وزن پر ) يعنی سياه فام کا لفظ استعمال کرتے ہيں ۔ 

رانسيی ميں سياه فام غالموں اور کنيزوں کيلئے مخصوص ہے چونکہ جو شص اس لئے کتاب لکھے تاکہ نگر کی اصطالح ف
دوسری کے نام سے شائع ہو تو وه ايک طرح اپنی تذليل کرتا ہے فرانسيسی اسے بھی نگر کہتے ہيں قديم زمانے ميں کوئی 

روائے اور يہ کہ تمام کتابيں ہاتھ سے لکھی جاتيتھيں بھی اس ليے کتاب نہيں لکھتا تھا کہ دوسرا اسے اپنے نام سے شائع ک
بغداد تيسری صدی ہجری کے پہلے نصف عرصے ميں علم کا مرکز بن گيا تھا اور جو کاتب کتابيں لکھنے پر مامور ہوتے 

کی تھے وه معاشرے کامحترم طبقہ شمار کئے جاتے تھے جب بغداد ميں کہا جاتا کہ فالں شخص وراق ہے يعنی وه کتابوں 
کاپياں تيار کرتا ہے تو ال محالہ ان لوگوں کے ذہن ميں ايک شخص کا خيال آتا تھا اور بغداد ميں وراقوں کا احترام عربوں 

  کی فطرت صفات ميں سے تھا جو وه ايک لکھنے والے کيلئے بجا التے تھے ۔ 
ا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ مکتوب اس مکتوب يعنی لکھا ہوا عربوں کی نظر ميں نہ صرف محترم ہوتا بلکہ مقدس بھی سمجھ

لئے عربوں کے ہاں قابل احترام ہے کہ ان کی مذہبی کتاب قران بھی مکتوب ہے ليکن قبل از اسالم عربوں کے پاس کوئی 
  کتاب نہيں تھی عرب کا ايک بدو بھی مکتوب کا احترام کرتا تھا ۔ 
طرت چيز خيال کرتے تھے اور مکتوب کا اس قدر عرب کے بدو مکتوب کو اپنے ماحول اور تصورات سے مافوق الف

احترام کرتے کہ ان کے خيال ميں ان کے خدا بھی مکتوب کے زير اثر ہيں اور انکے خداؤں ( جن ميں سے بعض کے 
مجسميکعبہ ميں موجود تھے جبکہ بعض کے موجود نہيں تھے ) کی سر نوشت کاتعين بھی المکتوب کرتا جيسا کہ ہميں 

بدو عربی قبيلے ايک خدا يا چند خداؤں کو جن کے مجسمے کعبے ميں لٹکے ہوتے يا مجسمے نہ ہوتے  معلوم ہے مشہور
پوجا کرتيتھے اور قبل از اسالم ان قبيلوں کے درميان جنگ کا اصلی سبب وه اختالف ہوتا تھا جو خداؤں کی پرستش کی بنياد

ام قبائل تھک جاتے اسی لئے انہوں نے آپس ميں طے کيا کہ سال پر پايا جاتا تھا اور يہ جنگيں اس قدر طويل ہوتی تھيں کہ ع
  کے چار مہينوں کا احترام کرتے ہوئے اس دوران جنگ بندی کی جائے تاکہ دوسری کام سر انجام دے سکيں ۔ 

ے ليکن اسکے باوجود کہ ہر قبيلہ ايک يا چند خداؤں کی پرستش کرتا تھا جو دوسری قبيلوں کے خدؤں سے مختلف ہوتے تھ
  پھر بھی عرب کے تمام قبائل المکتوب کے ا حترام کے قائل تھے۔ 
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اسالم کی آمد کے بعد جن لووں نے قرآن کی تفسير کی انہوں نے المکتوب کااطالق ان چيزوں پر کيا جو ازلی واہدی لوح 
  پرلکھی ہوئی ہيں ۔ 

ابدی لوح کا وه تصور نہيں رکھتا تھا جو قراں  ليکن قبل از اسالم جبکہ ابھی قران نازل نہيں ہواتھ ايک بدو عرب ازلی اور
کے بعض مفسرين نے بيان کيا ۔ بہر کيف اس کا عقيده تھا کہ المکتوب ايک ايسی عظيم چيز ہے کہ خدا بھی اس کے زير اثر

تو ہيں چونکہ بدو عرب المکتوب کا احترام کرتے تھے۔ بدو عرب ناخوانده تھے ليکن جب کبھی کاف يا الم کا حرف سنتے 
اسے احترام سے زبان پر التے اور قسم کھانا چونکہ ان کا تکيہ کالم ہوتا تھا عربستان کے صحرانشين شايد دن ميں دس بار 
سيزياده قسم کھاتے تھے وه کبھی حروف تہجی کی بھی قسم کھاتے حاالنکہ وه ناخوانده ہوتے تھے اور کاف يا الم کی شکل 

نہيں ہوتا تھا ۔ وراق بغداد ميں کتابت کے ذريعے اپنی معاش کاسامنا فراہم کرتے  کيسيہے ؟ انہيں اس بارے ميں کچھ علم
تھے وه عربوں کی المکتوب کے متعلق اس فطری اور اجتماعی روايتی عقيدے سے فائده اٹھاتے تھے ۔ وه خصوصا ايسی 

  کتاب لکھتے جو عربوں کی نظرميں دوسری تحريروں کی نسبت زياده جچتی ۔ 
کو گياره صدياں اور اسالم کو آئے ہوئے چوده سو سال ہوچکے ہيں عرب ممالک ميں خصوصا مصر ميں آج اس زمانے 

کتابيں اور اخبار کثرت سے چھاپے جاتے ہيں بعض اخبارات ايسے بھی ہيں جنکے ايک شمارے کی جمعہ کے دن کی تعداد 
  پانچ الکھ کاپی ہے ۔ 

سبب عرب ممالک ميں المکتوب کا احترام ختم ہو جانا چاہيے تھا ليکن رسالوں اور اخبارات کی کثرت اشاعت کے ‘ کتابوں 
ابھيتک تمام عرب ممالک ميں المکتوب محترمہے کيونکہ مذہبی اور علمی کتابيں مکتوب ہی تو ہيں اور دوسرا يہ کہ عرب 

جاتا ہے کہ جو کچھ ممالک ميں المکتوب سے مراد لوح ازلی و ابدی پر لکھی ہوئی عبارت ہے اور عام طور پر يہ کہا 
  مکتوب يعنی لکھا ہوا ہے وه ہو کر رہے گا آدمی اس ميں رخنہ اندازی نہيں کر سکتا ۔ 

تيسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں ميں وراقوں نے عباس خلفا کی کتابوں کے متعلق توجہ سے بھی فائده اٹھايا 
کھتا اور عباسی خلفاء اسکی قدر دانی نہ کرتياور ان کی کوئی ايسا مصنف نہيں ہوتا تھا اگرچہ درميانے درجے کی کتاب ل

معقول امداد سے بہره مند نہ ہوتا جو کوئی خليفہ کی مدد سے بہره مند ہوتا اسے اتنا سرمايہ ہاتھ لگتا تھا کہ ساری عمر 
  آسوده حالی ميں گزار سکتا تھا ۔ 

ابن راوندی نے بغداد ميں قدم رکھا ‘ مبالغہ نہيں ہو گا  ايسے زمانے کو اگر مصنفين اور وراقوں کا سنہری دور کہا جائے تو
۔ دو چيزوں نے اس دمی کو بغداد جانے پر مائل کياايک جيسا کہ ہمنے ذکر کيابغداد علمی مرکز بنتا جا رہا تھاور ابن 
وسرا يہ راوندی جيسے شخص نے محسوس کر ليا تھا کہ اسے بغداد جا کر دانائی کے اس مرکز سے تحصيل کرنا چاہيے د

  کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ عباسی خليفہ کی طرف سے مالی اعانت کی اميد ميں اس نے بغداد کا رخ کيا ہو گا ۔ 
ابن راوندی جب بغداد پہنچا تو گمنام نہ تھا بلکہ اس کی دو کتابيں االتبداء و االعاده اور ااالسماء واال حکام کے ناموں سے 

ے ہی سے پہنچ چکی تھيں ہم بتا چکے ہيں کہ ان کتابوں ميں اس نے اپنے آپکو ايک کٹر بغداد کے علمی مرکز ميں پہل
مسلمان ظاہر کيا ہے بہر کيف اس کی شہرت بغداد ميں اتنی نہيں تھی جتنی اراک (ايران کا ايک شہر) ميں تھی ۔ اور خود 

  اسے بھی اس بات کا بخوبی علم تھا ۔ 
غداد کے فضال ميں سيايک شخص عباس صروم کے لئے اپنے ايک جاننے والے کا لہذا بغداد کوچ کرنے سے قبل اس نے ب

پيغام بھی پلے باندھ ليا تاکہ جب خلفائيعباسيہ کے دارالحکومت ميں داخل ہو تو کوئی راہنمائی کرنے واال بھی ہو ۔ بغداد ميں 
  ارالحکومت تھا ابھی چوتھی داخل ہونے کے بعد اسنے مسافر خانے ميں قيام کيابغداد جو خلفائے عباسيہ کا د

او رپانچويں صدی ہجری کی مانند پر شکوه نہيں ہوا تا ابن راوندی کو عباس صروم کے ڈھونڈنے ميں چند دن لگے اور اگر 
وه چوتھی صدی ہجری کے اواخر ميں بغداد آتا تو جب تک اسکے ہمراه اس کا صحيح پتہ نہ ہوتا تو شائد وه چند مہينوں ميں 

نہ کر سکتا کيونکہ چوتھی صدی ہجری ميں بغداد اتنا پھيل گيا تھا کہ قافلے والے شہرکے طول کا دجلہ کے بھی اس تالش 
  کسی ايک ساحل کے ساتھ ساتھ ايک دن ميں چکر نہيں لگا سکتے تھے۔ 

رے جب ابن راوندی عباس صروم سے مال تو اس نے اپنی کتاب جو الفرند کے نامس يموسوم ہے اسے دکھائی اور کہا مي
پاس اس کتاب کی صرف ايک کاپی ہے اسلئے ميں اس کی مزيد کاپياں تيار کروانا چاہتا ہوں ۔ عباس صروم نے کتاب کا 

ايک حصہ پڑھنے کے بعد حيرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے ابوالحسن (ابن راوندی کنيت) يہ کتاب جو تم نے تحرير کی 
ے کہا " ايران کے شہر اراک ميں اس کتاب کی کئی کاپياں تيار کی ہے کيا کسی کی نظروں سے گزری ہے ؟ ابن راوندين

  گئيں اور بہت سے لوگ اسے پڑھ چکے ہيں ۔ 
  عباس صروم نے حيران کن لہجے ميں کہا نجانے تم آج تک کيسے زنده ہو ؟ 

  ابن راوندی نے کہا کيا تم اس لئے حيران ہو رہے ہو کہ ميں آج تک زنده ہوں ؟ 
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س لئے کہ تو نے جو کچھ اس کتاب ميں لکھا ہے کفر ہے اور جو مسلمان ايسے کلمات لکھے يا زبان صروم نے جواب ديا ا
  پر الئے وه کافر ہو جاتا ہے۔ 

ابن راوندی نے کہا يہ کلمات کفرنہيں بلکہ حقائق ہيں ۔ صروم نے اسے تاکيد کی کہ ايسی بات زبان پرنہالؤ تم نے اس کتاب 
وحيد نبوت اور معاد کا انکار کيا ہے ابن راوندی نے کہا آپ کا خيال درست نہيں اگر آپ ميں دين اسالم کے اصول يعنی ت

  ميری کتاب کو غور سے پڑھيں تو سمجھ جائيں گے کہ ميں نے توحيد کا انکار نہيں کيا۔ 
ہٹ کر اور ميں ہر قسم کے خرافات سے ‘ ميرا مقصد خدا پرستی کو اس خلوص کے ساتھ پہنچانا ہے جس کے وه الئق ہے

  خدا پرستی کا قائل ہوں ۔ 
اس کے بعد ابن راوندی نے صروم سيايک خوش خط کاتب جس کو وه جانتا ہو کا اتہ پتہ پوچھا تاکہ وه اس کتاب کے کاپی 

  تيار کروا کر خليفہ کی خدمت ميں پيش کر سکے۔ 
کام تمہارے لئے خطرناک ثابت ہو ۔  صروم نے کہا ميں تمہيں متنبہ کرتا ہوں کہ اس کام کو چھوڑ دو کيونکہ ممکن ہے يہ

ابن راوندی بوال ميں نے سنا ہے خليفہ روشن خيال انسان ہے اور کتابوں کی قدر و منزلت جانتا ہے جونہی وه اس کتاب کو 
ديکھے گا مجھے معقول انعام دے گا اور ميں حج کے سفر پر روانہ ہوجاؤنگا ۔ عباس صروم نيکہا ميں تجھے مطلب بصری

اور جب کتاب تيار ہو جائے تو خود جا کر خليفہ کے حضور پيش کر دينا ‘ ے ملواتا ہوں پھر تو جان اور تيرا کام (کاتب )س
اور مجھے درميان ميں نہ النا ۔ ابن راوندی نے کہا مرد کو بہادر ہونا چاہيے صروم بوال ميں بہادر نہيں ہوں ۔ ابن راوندی 

ی جائيں تو کوئی حرج نہيں ليکن شجاعت کی صفت مرد ميں ہونا ضروری ہےنے کہا اگر مرد ميں بعض اچھی صفات نہ پائ
کيونکہ يہ مرد کی ذاتی صفت ہے اور يہ شہد ميں مٹھاس کی مانند ہے کيا شہد ميں شيرنی نہ پائی جائے تو اسے شہدکہا جا 

  سکتا ہے؟ 
غداد ميں پرديسی نہ ہوتا تو ميں تمہيں کہہصروم جو ابن راوندی کی اس بحث و تکرار سے تنگ آ چکا تھا کہنے لگا اگر تو ب

ديتا کہ ميرے گھر ميں قدم نہ رکھنا ۔ ابن راوندی اسکی اس بات پر سخت ناراض ہوا وه جب صروم کے گھر سے نکال تو 
اس نے مصمم ارده کر ليا کہ پھر کبھی بھی اسکے گھر کا رخ نہيں کريگا حالنکہ پہلے وه اس سے کچھ رقم عارتيا حاصل 

  کی آس لگائے ہوئے تھا ۔  کرنے
اسی دن ابن راوندی نے مطلب بصری کا پتہ ادھر ادھر سے حاصل کيا اور آخر کار اسے ڈھونڈ ھ نکاال اور چونکہ معاش 
کی فکر کتاب کو خليفہ کی خدمت ميں پيش کرنے سے زياده اہم تھی اسلئے مطلب بصری سے درخواست کی کہ وه اسکے 

بصری نياسے بٹھايا اور اسکے ہاتھ ميں کاغذ کا ٹکڑا پکڑاتے ہوئے کہا لکھو تاکہ ميں  لئے کوئی کام تالش کرے مطلب
تمہارا خط ديکھوں ابن راوندی کا خط دکھوں ابن راوندی کا خط مطلب بصری کو پسند نہ آيا اس نے کہا تمہارا خط اچھا نہيں

ذا ميں انہيں تمہارے حوالے کرتا ہوں مگر ہے ليکن ميرے پاس بعض کتابيں ہيں جنہيں مجھے لکھنے کی فرصت نہيں لہ
يہبات ياد رکھنا کہ تمہاری مزدوری ايک خوش خط کاتب کے برابر نہيں ہو گی ۔ ابن راوندی بوال مجھے اتنی ہی مزدوری 

  چاہيے جس ميں ميرا گزر بسر ہو سکے اس سے زياده کی اللچ نہيں ۔ 
رے اور اسے کہا کہ تمہيں کتاب کے صفحات کی مناسبت سے مطلب بصری نے اسيايک کتاب دی تاکہ وه اس کی نقل اتا

  معاوضہ ديا جائيگا ۔ 
تيسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں ميں جب ابن راوندی بغداد ميں وارد ہوا تو اس زمانے ميں اسالم ميں فلسفہ 

جونہی کوئی کتاب ‘ ے تھے اجاگر ہو رہا تھا ۔ اور عربی مترجم فلسفے کی کتب کو شريانی زبان سے عربی مين ڈھال رہ
کاتبوں کے ہاں پہنچ جاتی تاکہ وہا س کی فروخت کيلئے مزيدکاپياں تيار کريں ۔ مطلب بصری فن کتابت ‘ ترجمہ ہو جاتی 

ميں کمال کا ماہر تھا وه اسطرح کہ مصنف سيکتاب خريد ليتا اور اسے کہتا کہ اسکی کتاب کی دس يا بيس کاپياں بيچ ڈالے گا
يا بيس کاپيوں پر اس کاکوئی حق نہيں ۔ چونکہ بغداد ميں کتابيں زياده مقدار ميں لکھی جاتی تھيں ايک خوانده  اور باقی دس

شخص اگر کاتب بننا چاہتا تو وه اگرچہ ابن راوندی کی مانند پرديسی ہی کيوں نہ ہوتا عباسی خليفہ کے درالحکومت ميں 
  بھوکا نہ رہتا ۔ 

ا حافظ کہنے سے قبل اس سے کتاب تحرير کرنے کيلئے کچھ کاغذ لئے اس زمانے کا ابن راوندينے مطلب بصری کو خد
دستور يہ تھا کہ کاغذ کا صاحب کتاب يا وه کانب جو دوسروں کی نسبت بڑا شمار کياجاتا تھا کاتب کے حوالے کرتا تاکہ 

  ں ۔ کتاب ايک ہی قسم کے کاغذ پر لکھی جائے اور کتاب کے صفحات بھی ايک ہی سائز کے ہو
ياد رہيکہ کتاب کوموجوده شکل ميں لکھنے کی ابتداء کتابخانہ اسکندريہ سے ہوئی پھر وہاں سے بغداد منتقل ہوئی اور کتاب 
کے رواج کا سبب بنی اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ کتاب کو رواج دينے کی ضرورت نے اسکندريہ کے کتابخانے ميں

وه گر نہ پہلے کتابيں بحت ضخيم ہوتی تھيں اور جب تک ان کو تقسيم در تقسيم نہ  کتاب کو وموجده شکل ميں تبديل کر ديا
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  کيا جاتا ان سے کاپياں بنانا کاتبوں کے بس کا کام نہيں ہوتا تھا ۔ 
جسطرح کہ ہميں معلوم نہيں کہ حساب کے چار عملوں کے قواعد کا موجد کون ہے اسيطرح ہميں اس بار ميں کوئی علم نہيں

 شخص جسے اسکندريہ کے کتب خانے ميں کتاب کو عليحده عليحده اوراق پرلکھ کر پھر انہيں آپس ميں يکجا کہ وه پہال
  کرکے کتابی شکل دينے کا خيال آيا کون تھا ؟ 

جو کوئی تھا گوٹمبر گ سے صديوں پہلے عليحده عليحده صفحات پر کتاب لکھنے کے ذريعے کتاب کو رواج دينے کا سبب 
يبھی نہيں کيا کيونکہ اگر دعوی کرتا تو شايد اس کا نام باقی رہتا جسطرح گوٹمبر گ نے دعوی کيا کہ اس نے دعو‘ بنا 

  اسکی ايجاد سے اسٹراسبرگ ميں ناخوانده کوئی نہ رہے گا ۔ 
ا وہی ابن راوندی جس مسافر خانے ميں قيام پذير تھ‘ اسٹراسبرگ ميں ناخوانده کوئی نہيں رہيگا اور آج ہم اسے پہچانتے ہيں 

اس کا گھر ٹھکانہ تھا اس نے وہيں پر کتابوں کی کاپياں يا نسخے تيار کرنے شروع کئے جب کتاب کا مقدمہ لکھنے کيبعد 
اس نے متن لکھنا شروع کيا تو مئولف کا کہا اسے پسند نہ آيا اور مئولف کی غلطی کو آشکار کرنيکيلئے کتاب کے حاشيے 

  ہوئے اپنا نظريہ رقم کر ديا۔ ميں مئولف کے نظريئے کو مسترد کرتے 
کئی مرتبہ ابن راوندی نے نہايت وضاحت کے ساتھ مئولف کا کہا مسترد کيا اور کتاب کے صفحات ‘ اس دن رات گئے تک 

  کے حاشئے پرنوٹ لکھا ۔ 
دوسری صبح وه ان صفحات کو ليکر اجرت طلب کرنيکی غرض سے مطلب بصری کے ہاں پہنچا ۔ مطلب بصری نہايت 

ان صفحات کو ديکھتا رہا تاکہ يہ جان سکے کہ اس نے صفائی سے لکھا ہے يا نہيں ؟ تو اس نے اس دوران چند غور سي
صفحات کے حاشيوں ميں اصل متن سے اضافی عبارت لکھی ہوئی پائی ۔ وه اس اضافی عبارت کو ديکھنے پر نہايت 

  کے صفحات کے حاشيوں ميں نہيں پايا ۔  متحيرانہ لہجے ميں استفسار کرنے لگا ميں نے اس عبارت کو اصل کتاب
يہ عبارت ميں نے لکھی ہے مطلب بصری نے پوچھا تم نے کس لئے لکھی ہے ؟ ابن راوندی نے جواب ‘ ابن راوندی بوال 

ديا اس لئے کہ کتاب کے مئولف نے غلطی کی ہے اور ميں نے اسکی غلطی کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھا ہے اکہ يہ 
  صحيح نظريہ کونسا ہے؟  معلوم ہو سکے کہ

کہا جاتا ہے کہ مئولفين کی بد بختی کا آغاز اس دن سے ہوا جب دانشور لوگ مجبورا کاتب بنے اور نسخے يا کاپياں 
تيارکرنے لگے ۔ جب تک کاتب اہل دانش نہيں تھے اور وه کسی کتاب کے بارے ميں نہيں جان سکتے تھے کہ اس کے متن 

يا نہيں ؟ وه جو کچھ ديکھتے وہی لکھ ديتے اور خود اظہار خيال نہيں کرتے تھی ليکن جسميں جو کچھ رقم ہے صحيح ہے 
دن سے دانشور کاتب بننے شروع ہوئے اسی دن سے مئولفين کی بد بختی کے دور کا آغاز ہوا کيونکہ وه مئولفين کے غلط 

  ديتے تھے ۔ نظريئے کو مسترد کرتے ہوئے کتاب کے حاشيے ميں صحيح راستے کی نشاندہی کر 
بغداد ميں تيسری صدی ہجری کے دوران اگر کوئی دانشور کاتب بنا ہے تو بھی نہايت محدود عرصے کيلئے اگر کوئی 

اجنبی دانشور بغداد ميں وارد ہوتا اور کسی سے اس کی آشنائی نہ ہوتی يا ابن راوندی کی مانند اس کا ميزبان اس کيآؤبھگت 
  نا پڑتی ۔ نہ کرتا تو مجبورا اسے کتابت کر

ليکن ايک دانشور کی کتاب کی مدت محدود ہوتی تھی اور جونہی اس کی پہچان ہو جاتی اس کا ذريعہ معاش فراہم ہو جاا تو 
علم کی قدرو منزلت سے آگاه تھے وه ايک عالم سے نہايت عزت ‘ وه کتابت کو ترک کر ديتا چونکہ خليفہ اور بزرگان شہر 

  و احترام سے پيش آتے تھے۔ 
تھی صدی ہجری ميں اگر بغداد ميں ايک عالم کتابت کرنيکا محتاج ہوتا تو ايک طويل مدت تک وه کتابت نہ کرتا ياخليفہ چو

اس انعام وغيره سے نوازتا اور وه نہايت آرام سے بغداد ی کسی دوسری جگہ زندگی بسر کرتا ۔ ليکن پانچويں صدی سے 
ميں عالموں کا بازار بے رونق ہوگيا تھا ہم يہ نہيں کہتيکہ ابن راوندی خلفائے عباسی کی علم سے بے اعتنائی کے نتيجے 

  پہال کاتب ہے جس نے ايسی کاب پر حاشيہ لکھا جو اسے نقل اتارنے کيلئے دی گئی تھی 
ليکن مطلب بصری نے پہلی مرتبہ ايک ايسے کاتب کيساتھ کام کيا جس نے کتاب پر حاشيہ رقم کيا ۔ جن کاتبوں کے ساتھ 

تک مطلب مصريکا واسطہ پڑ چکا تھا وه اہل علم نہيں تھے کہ وه کتاب کے مفاہيم کو مسترد کرتے ہوئے صفحات کے ابھی 
  حاشيے ميں اپنا نظريہ رقم کرتے ۔ 

اسی لئے جو کچھ صفحات کے حاشيے ميں مطلب مصری کی نظر سے گزار اس پر وه سخت متعجب ہوا اور ابن راوندينے 
بڑھا ليا ہيا ور اگر ميرے لئے کام کرکے اپنا معاوضہ طلب کرنا چاہتے ہو تو ان صفحات کو حاشيہ کہا تو نے اپنا کام خود 

لکھے بغير دوباره لکھو اور اسکے بعد بھی اس کتاب کے صفحات ميں اور ہرا س کتاب کے صفحات ميں جو تمہيں بعد ميں 
  دی جائے کچھ بھی نہ لکھو ۔ 

ناچار خالی ہاتھ لوٹا کيونکہ وه عابس صروم کے ‘ صل کرنے کی اميد ميں آيا تھا ابن راوندی جو آج وارق سے کچھ رقم حا
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  ہاں بھی مستعار لينے کيلئے نہيں جا سکتا تھا ۔ 
اس کے پاس اس کے عالوه کوئی چاره نہ تھا کہ مزيد ايک دن و رات بھوک برداشت کرے اور جہاں تک ہو سکے لکھے 

حاصل کر سکے ۔ اس دن ابن راوندی رات گئے تک لکھتا رہا تايکی چھا جانے  تاکہ مطلب بصری سے زياده سے زياده رقم
کے بعد اس نيمسافر خانيکے مالک سے اس وعدے پر چراغ ليا کہ دوسرے دن وه تيل کی قيمت ادا کرے گا ۔ چونکہ 

  ‘ وہبھوک سے سو نہيں سکتا تھا اس لئے وه لکھتا رہا حتی کہ چراغ خود بجھ گيا
پنے لکھے ہوئے اوراق لئے مطلب بصری کے ہاں پہنچاا ور چند سکے اس سے مزدوری لی اس کے صبح ہوتے ہی وه ا

  بعد ہر شب و روز وه کتابت کرتا اور دوسرے دن وراق کی خدمت ميں پيش کرکے اپنی مزدوری ليتا ۔ 
تاب براه راست يا جب ابن راوندی عباس صروم کے گھر سے چال تھا تو عباس صروم کو يقين ہو چکا تھا کہ وه اپنی ک

  بالواسطہ طور پر خليفہ کی خدمت ميں پہنچائے گا ۔ 
عباس صروم اس کتاب کے مشاہدے سے متنفر ہوا جس کے نتيجے ميں ابن راوندی آئنده کبھی بھی ‘ جيسا کہ ہم نے ديکھا 

اور ‘ے نجات ملی اس کے گھر کا رخ نہيں کرے گا ۔ عباس صروم باطنی طور پر خوش ہوا کہ اسے ايک مرتد کے فتنے س
  اگر يہ شخص کوئی بڑی مصيبت اليا تو اس پر اس کا اثر نہيں پڑے گا ۔ 

اسے دوست کی وصيت ياد آئی ۔ اس وصيت ميں کہا گيا تھا کہ عباس صروم سے جہاں تک ہو سکے ابن‘ ليکن ايک دن بعد 
سے ايسا سلوک کياتھا کہ وه شخص  راوندی کی مدد کرياور اگر وصيت لکھنے واال جان ليتا کہ صروم نے ابن راوندی

تو وه ضرور رنجيده ہوتا ۔ اور ضروم سے کہتا تجھے کم از کم اتنا تو ‘ غضب کے عالم ميں اس کے گھر سے چال گيا تھا 
شعور تھا کہ ايک ايسے انسان کو جو اجنبی اور بغداد ميں حال ہی ميں وارد ہوا ہے اور اس شہر ميں اس کا آشنا بھی کوئی 

  دربدر کی ٹھوکريں کھانے کيلئے چھوڑ دينا شرافت نہيں ۔ ‘ نہيں 
اس کے باوجود کہ عباس صروم ابن راوندی سے خفا ہو کر چلے جانے سے سخت پشيمان ہوا اور اسے يہ بھی معلوم تھا کہ

ونکہ وه ابن راوندی کا ٹھکانہ کون کون سی سرائے ميں ہے وه اسے واپس اپنے گھر النے کيلئے اس کے کچھ نہيں گيا کي
  اس کے کام کے انجام سے خاصا ہراساں تھا اسے ڈر تھا کہ کہيں اس کا وبال اس کے سر پر نہ آ پڑے ۔ 

عباس صروم اس بات سے پوری طرح آگاه تھا کہ اگر ابن راوندی کی کتاب خليفہ تک پہنچ گئی اور اس نے اس کے کچھ 
حکم صادر کرے گا اور اگر وه اس کا ميزبان بنا اور صفحات پڑھے يا کسی سے پڑھوائے تو فورا اس شخص کے قتل کا 

اسکی کتاب کو منظر عام پر اليا تو خليفہ ضرور اسے بھی سزا کا حقدار ٹھہرائے گا اور اگر قتل نہ بھی کيا تو دوسرے 
ذرائع سے آزار پہنچائے گا اس کے بعد اسے خيال آياکہ جونہی يہ کتاب خليفہ کی ں طروں سے گزرے گی تو وه اس 

شخص کی گرفتاری کا حکم دے گا اور قتل کرنے سے قبل اس سے پوچھيں گے کہ دارالحکومت ميں وارد ہونے کے بعد 
اس نے کيا کام کيا ؟ اس کے دوست کون لوگ ہيں ؟ اور وه يقينا اس کا نام زبان پر الئے گا کيونکہ اس شہر ميں وه کسی 

وندياس کے گھر ميں قدم نہ بھی رکھے تو بھی وه اس کے کفر کے دوسرے کو نہيں جانتا تھا پس اسی بنا پر اگر ابن را
المعتصم باهللا کی خالفت کے زمانے ميں خليفہ کا ہم مشرب تھا اور خليفہ کے ہم ‘ خطرے سے محفوظ نہيں عباس صروم 

ں المعتصم مشرب لوگوں کا انتخاب ان لوگوں سے ہوتا تھا جنکی ظاہری حالت پر کشش ہوتی تھی۔ جيسا کہ ہم جانتے ہي
ھ ميں فوت ہوا اور اکثر عباسی خلفا کی مانند جوانی ميں اس دارافانی سے کوچ کر گيا ۔ اور اسی  227ہارون الرشيد کا بيٹا 

سال الواثق عباسی خالفت کے تخت پر متمکن ہوا اس نے عباس صروم کو خوانده ہونے کی وجہ سے کاتب کی اسامی پر 
ورکرز کی صفت ميں شامل ہو گيا ۔ جب عباس صروم‘ آج کی اصطالح ميں چپراسی تھا فائز کيا اور عباس جو اسی دن تک 

کاتب ہو گيا تو اس نے خليفہ کے تمام ان درباريوں کی خوشامد شروع کر دی جن کے متعلق اس کا خيال تھا کہ ايک دن 
يں سے ايک تھا ۔ الواثق خالفت بڑے مرتبے پر فائز ہوں گے عباس صروم جن لوگوں کی خوشامد کرتا تھا متوکل بھی ان م

ھ قمری ميں اس جہان فانی سے کوچ کر گيا اور متوکل اس کی جگہ خليفہ بنا ۔ اس  236کے پانچ سال اور نو ماه کے بعد 
نے عباس ضروم سے آشنائی کی وجہ سے اس کا مرتبہ اس قدر بلند کر ديا کہ اس کا شمار درباری امرا ميں ہونے لگا ابن 

  ميں المتوکل عباسی کی خالفت کے زمانے ميں بغداد ميں وارد ہوا ۔ ھ  236راوندی 
کا سال شيعوں کی عزاداری کا سال ہے اس سال متوکل نے حکم ديا کہ حسين بن علی شيعوں کے تيسرے امام کی قبر مسمار

سد کی آگ ميں کر دی جائے کيونکہ شيعہ دور داز سے حسين کی قبر کی زيارت کرنے آتے ہيں جس کی وجہ سے متوکل ح
  جلتا تھا ۔ 

شيعوں‘ اگرچہ المتوکل فاضل اور ادب پرور خليفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی معاملوں ميں عدل و انصاف کا خيال رکھتا تھا 
کے ہاں وه بہت بد نام ہے اور شيعوں کے نزديک وه دوسری تمام عباسی خلفا سيزياده نا پسنديده ہے حاالنکہ ن ميں سے 
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کے آئمہ کو بھی شہيد کيا ہے شيعوں کا کہنا ہے کہ وه تمام عباسی خلفا کی نسبت گھٹيا ترين ہو گزر ا ہے بعض نے شيعوں 
  چونکہ اس نے ايک مردے پر حملہ کيا اور ايک ايسے انسان کی قبر کو مسمار کيا جو اپنا دفاع نہيں کر سکتا تھا ۔ 

يعوں کا بھی دشمن تھا ۔ خليفہ کے دارالحکومت ميں بسنے اس لئے وه ش‘ المتوکل چونکہ امام حسين سے بغض رکھتا تھا 
والے شيعہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کو شيعہ ظاہر نہ کريں ۔ المتوکل اپنے دو پيش روؤں الواثق اور المعتصم کی 

ياس لئے مانند بہت شراب پيتا تھا اور عباس صروم نے پيشن گوئی کی تھی کہ اس کی عمر پہلے دو خلفا کی مانند کم ہوگ
متوکل کيبعد جن لوگوں کے خلفيہ بننے امکان تھا اس نے ان کی خوشامد کرنا شروع کر ديا انہيں تحائف وغيره بھيجنے لگا ۔

ليکن جس دن تک المتوکل خليفہ تھا عباس صروم کو اپنا رتبہ دربار ميں محفوظ رکھنا تھا اسلئے وه ابن راوندی کے کفر 
خاص طور پر اس لئے کہ وه اصفہانی شخص شيعہ بھی شمار ‘ داؤ پر نہيں لگا سکتا تھا سے آلوده ہو کر اپنے عہدے کو 

ہوتا تھا ۔ اسی لئے ہم کہتے ہيں کہ ابن راوندينے بظاہر اپنے کتاب ميں توحيد اور نبوت کانہ صرف انکار کيا ہے بلکہ يہ بھی
صفہان سے آيا تھا اور اس کے بعد جب مشہور ہو گيا دکھايا ہے کہ وه کسی توحيدی مذہب کا قائل نہيں ہے ليکن چونکہ وه ا

تو لوگوں نے ا سے شيعہ سمجھليا ۔ اگر عباس صروم ابن راوندی کے ساتھ اپنے تعلقات کا راز فاش کر ديتا تو وه خليفہ کے 
چھی بات غيض و غضب کا نشانہبنتا ۔ اور اگر وه اسے اس کے حال پر چھوڑ ديتا اور اس کی کوئی مدد نہ کرتا تو بھی ا

  نہيں تھی کيونکہ اس کے دوست نے اس کی سر پرستی کی سفارش کی تھی۔ 
آخر کار اس کے ذہن ميں آيا کہ ابن راوندی کو خليفہ کيہاں مرگی کيمريض کے طور پر متعارف کراياجائے اور اسيمرگی 

صروم کے گھر گيا تھا وه عباس عباس ‘ کا مريض بتانے کے دو فائدے تھے ايک يہ کہ اگر خليفہ جان ليتا کہ ابن راوندی
صروم پر غضبناک نہ ہوتا اور عباس کہہ سکتا تھا کہ جونہی اس پر مرگی کا حملہ ہوا اس نے اسے گھر سے نکال باہر کيا 

تھا اسے مرگی کا مريض ثابت کرنے کا دوسرا فائده يہ تھا کہ اگر خليفہ ابن راوندی کی کتاب ديکھ ليتا تو اس کے قتل کا 
ہ کرتا کيونکہ اسالمی شريعت ميں مرگيکا مريض جو کچھ لکھے يا کہے ا س سيباز پرس نہيں کی جاتی۔ عباس حکم صاد ن

صروم اپنی پہلی فرصت ميں ابن راوندی کا نام خليفہ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ وه مرگی کا مريض ہے ليکن چند دنوں تک 
  اسے فرصت نہ مل سکی ۔ 

بات سے آگاه تھے کہ صبح کے وقت خليفہ سے بات چيت نہيں کرنی چاہيے کيونکہ دن  وه اور خليفہ کے تمام دربار ی اس
اور رات ميں کسی شرابی کيلئے بد ترين لمحات صبح کا وقت ہوتا ہے چونکہ ہر شرابی صبح کے وقت سو کر اٹھنے کے 

کر سکتا جبکہ اس کے بعد نشے کا احساس کرتا اور اس قدر سستی محسوس کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ بات بھی نہيں 
برعکس جو کوئی شراب کا عادی نہيں ہوتا صبحکا وقت اس کے لئے دن و رات ميں سب سے اچھا وقت ہوتا ہے اور چونکہ

انسان رات کو آرام کرتا ہے اس لئے صبح اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ کام کا آغاز کرنے کيلئے 
ہ صبح کے وقت کوئی بھی المتوکل سے بات چيت نہيں کر تا تھا اور کبھی کبھار وه شراب کے تيار ہو جاتا ہييہی وجہ تھی ک

نشے ميں اس قدر مد ہوش ہوتا تھا کہ ظہر سے قبل اس کے لئے شراب کا دستر خوان بچھاتے تھے اسطرح وه دوباره شراب
عصر کے وقت سو کر اٹھتا تو کام کرنے کےپيکر رات کی شراب کا نشہ کافور کرتا اور ظہر کے بعد سو جاتا تھا اور جب 

  قابل ہوتا اور اسی وقت وه مملکت کے امور نمٹاتا يا پھر جن لوگوں سے مالقات کرنا چاہتا ان سے مالقات کرتا تھا ۔ 
علماء کو وه عصر کے وقت ملتا ليکن شعراء کو رات کے وقت جبکہ المتوکل شراب خوری ميں مشغول ہوتا اس کے حضور

ہوتے تھے ۔ المتوکل جيسا کہ کہا گيا ہے اہل علم و ادب اور نيک خو انسان تھا ليکن شراب خوری کيوجہ سے  ميں حاضر
  اس کی عمر کا ايک حصہ برباد ہو گيا تھا ۔ 

اس دوران ميں جبکہ عباس صروم المتوکل سے ابن راوندی کے متعلق بات کرنے کيلئے کسی مناسب موقع کی تالش ميں تھا
جس مسافر خانے ميں قيام پذيرتھا وہاں مطلب بصری وراق کيلئے کتاب کے نسخے يا کاپياں تيار کر رہا تھا  ۔ ابن راوندی

اور روزانہ جو کچھ لکھتا وراق کے پاس لے جاتا اور اپنی مزدوری پاتا مزدوری حاصل کرنے کے چند دنوں بعد ابن 
وع ميں بغداد ميں آيا تھا ليکن روحانی طور پر وه کافیراوندی کی معاشی حالت اس سے کہيں بہتر ہو گئی جب وه شروع شر

رنجيده ہوا کيونکہ اس نے ديکھا کہ اسے جو کتاب دی گئی ہے اس ميں غلطياں ہيں اور وه ان غلطيوں کی اصالح نہيں کر 
  سکتا اسے اس بات کی اجازت نہيں کہ اپنا نظريہ کتاب کے حاشے ميں لکھے ۔ 

ی کے پہلے پچاس سالوں کے دوران معروف شخصيت ہو گزرا ہے اگرچہ اس کی يہ اصفہانی شخص تيسری صدی ہجر
عمر زياده طوالنی نہ تھی اور تقريبا چاليس سال تھی پھر بھی اس نے اپنے پيچھے ايسی يادگاريں باقی چھوڑی ہيں جو اس 

  کے ہم عصر جن کی عمر ستر يا اسی سال تھی نہيں چھوڑ سکے۔ 
ں کے تمام متاولہ علوم سے واقف تھا چونکہ اس زمانے کے علوم آج کی مانند پھيلے ہوئے ابن راوندی پہلی صدی ہجری مي

نہيں تھے اور ايک شخصاپنے زمانے کے متاولہ علوم کو سيکھ سکتا تھا جبکہ آج کے دور ميں انسان صرف ايک ہی علم 
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  کااحاطہ کرسکتا ہے ۔ 
ہيں جنہوں نے اپنے زمانے کيتمام علوم زير کر لئے تھے  پہلی صدی ہجری کے دوران مشرق ميں ايسے انسان پيدا ہوئے

ليکن ان ميں بہت کم ايسے گزرے ہيں جنہوں نے اپنے معاصرين کے مقابلے ميں ما فوق الفطرت استعداد کا مظاہره کيا ہے 
ايک  انہوں نے ايسی چيزوں کے متعلق غور و فکر کياہے جو ان کے ہم عصر لوگوں کی عقل سے باہر تھيں ان ميں سے

ابن راوندی بھی تھا جسے رياضی اور طب جيسے علوم پر دسترس حاصل تھی ۔ ابن راوندی وه پہال انسان ہے جس نے کہا 
کہ ہمارا بدن تمام عمر ايسے دشمنوں ميں گھرا ہوتا ہے جو ہميں ختم کرنا چاہتے ہيں ليکن اس جسم کے اندر ايسی چيزيں 

رتی ہيں اور انہيں ہم پر قابو پانے نہيں ديتيں يہ نظريہ اس قدر توجہ طلب ہے کہ پيدا ہو جاتی ہيں جو ان دشمنوں کو دور ک
نہصرف يہ کہ قديم زمانے ميں کسی نے اس کے متعلق نہيں سوچا بلکہ اس بيسويں صدی کے شروع ميں بھی ڈاکٹروں نے 

خود بخود ايسی چيزيں وجود ميں  اس موضوع کے بارے ميں غورو فکر نہيں کيا انہيں اس بات کا علم نہ تھا کہ ہمارا جسم
التا ہے کہ دشمن جو ہمارے اردگرد موجود ہيں اور مسلسل ہم پر حملے کرتے ہيں يہ چيزيں ان کے خالف ہمار دفاع کرتی 
ہيں اس صدی کے آغاز ميں ڈاکٹروں نے صرف سفيد جسيموں کو جو ہمارے خون ميں پائے جاتے ہيں دفاع کا واحد ذريعہ 

جس چيز سے ہمارا بدن دشمنوں کو دور بھگارنے کے لئے اپنا احاطہ کرتا ہے اس کے متعلق انہيں کوئی  قرار ديا تھا اور
  ھ عيسوی تک بھی ڈاکٹر اس نظره سے واقف نہ تھے ۔  1940اطالع نہ تھی يہاں تک کہ 

ے کو اس کی مرگی لہذا کيا يہ عجيب بات نہيں کہ ابن راوندی کو مرگی کا مريض قرار دينے کے بعد اس کے اسی نظريئ
کے مريض ہونے کی سند کے طور پر پيش کيا گيا تيسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران علم طب وہی تھا 
جو بقراط سے مشرق اور مغرب تک پہنچا ہے اس علم ميں علم طب کی اساس آدمی کی چار فطرتوں پر رکھی گئی ہے اور 

اور اگر يہ توازن برقرار نہ رہے تو انسان بيمار پڑ جاتا ہے اور اگر اس  ان چار فطرتوں اک توازن صحت کی ضمانت ہے
  توازن کا بگاڑ شدت اختيار کر جائيتو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے ۔ 

بس اسی لئے ہر قسم کی بيماری خود انسان کے اندر پائی جاتی ہے باہر سے اس کا تعلق نہيں البتہ بعض ايسے محرکات جو 
عث بن سکتے ہيں مثال سردی گرمی اور اس طرح کی دوسر ے ماحول کی تبديلياں وغيره کوئی بھی عقلمند بيماری کا با

انسان اس زمانے ميں اس بات کو قبول کرنے کيلئے تيار نہ تھا کہ ہمارا جسم ساری عمر دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بنا 
سفيد جسيموں کو دريافت کر ليا گيا تو يہ معلوم نہيں ہو سکا رہتا ہے يہ نظريہ انيسويں صدی ميں پاسٹر نے پيش کيا اور جب 

  تھا کہ آيا جس ميں مدافعت کرنے والی کوئی اور چيز بھی ہے يا نہيں ۔ 
عيسوی ميں ہی يقين کر  1950عيسوی کے بعد مدافعين کی دريافت آہستہ آہستہ توجہ طلب بنی بہر کيف ڈاکٹروں نے  1940

  يموں کے عالوه بھی مدافعت کرنے والے خليات ہيں جنہيں انٹی باڈيز ۔ ليا تھا کہ ہمارے بدن ميں جس
انٹی باڈيز کا نام ديا جاتا ہے يا فرانسيسی ميں انٹی کور کہا جاتا ہے اور ان کا کام يہ ہے کہ بيماری کے جراثيم جب ہمارے 

يہاں اس بات کا ذکر کرنے جسم پر حملہ کرتے ہيں خصوصا کسی دوسرے جسم کے جراثيم تو يہ انہيں ختمکرتے ہيں 
 1950کيلئے کہ انٹی باڈيز انگريز ی يا انٹی کور فرانسيسی کے وجود کا نظريہ کس قدر جديد ہے يہ بھی بتاتے چليں کہ 

  عيسوی کے بعد بھی جب اس دفاعی وسيلہ کے وجود سے انکار نہيں کيا جا سکتا تھا ۔ 
ہاں تک کہ ڈاکٹر رابرٹالن گود امريکی نے جو سرطان کا سپيشلست ڈاکٹر ز عالج معالجے ميں اس پر کم توجہ ديتے تھے ي

نے ثابت کيا کہ اگر ہمارا بدن انٹی باڈيز يا انٹی کور نہ بنائے تو تمام انسان سرطان کا شمار ہو جائيں کيونکہہر مرد و ‘ تھا
رطانی جراثيم پيدا عورت کے جسم ميں بچپن سے ليکر زندگی کے آخری دن تک ہر دن دس سے ليکر ايک ہزار تک س

ہوتے ہيں اور اگر دفاعی کا يہ وسيلہ نہ ہو تو سرطانی جراثيم بہت تيزيسے نشو و نما پاتے ہيں اور ان کی تعداد کئی ملين 
  تک پہنچ سکتی ہے۔ 

ليکن چونکہ يہ دفاعی وسيلہ جسم ميں موجود ہے اس لئے جونہی سرطانيخليہ وجود ميں آتا ہے اس دفاعی وسيلے کے ذريعہ
وه ختم ہو جاتا ہے اور اسيدو حصوں ميں تقسيم ہونے کی مہلت نہيں ملتی جس سے جراثيموں کی افزائش نسل رک جاتی ہے

  ڈاکٹر رابرٹ گوڈ کہتا ہے بوڑھوں کا جوانوں کی نسبت سرطان ميں زياده مبتال ہونے کا سبب يہ ہے کہ ان 
ے ہيں اور يہ دفاعی وسيلہ سرطانی خليوں کو جسم ميں افزائش کے جسم ميں جوانوں کے مقابلے ميں کم انٹی باڈيز پيدا ہوت

  نسل سے نہيں روک سکتا ۔ 
ڈاکٹر رابرٹ کے بقول عموما جو کوئی سرطان کی بيماريميں مبتال ہوتا ہے اس کے جسم ميں انٹی باڈيز کافی مقدار ميں نہيں

اعی وسيلے کو بيماری شخص کے جسم ميں پہلے بنتی جو ڈاکٹر سرطان کے بيمار کا عالج کرنا چاہے تو اسے پہلے اس دف
  سے زياده مقدار ميں انٹی باڈيز پيدا کرکے تقويت پہنچانی چاہيے۔ 
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کيا حيرت کی بات نہيں کہ ايک عالم نے ساڑھے گياره سو سال پہلے ايک ايسا طبی راز پا ليا تھا کہ بيسويں صدی عيسوی 
س کا مطالعہ کرنے اور اس پر سنجيدگی سے غور کرنے کيلئے کے ڈاکٹر اس صدی کے پہلے چاليس سالوں کے دوران ا

  تيار نہ تھے ؟ 
جو کچھ ابن راوندينے ايک ہزار ايک سو پچاس سال پہلے کہا تمام دنياکے ڈاکٹر اس پر متفق ہيں اور ہر ميڈيکل کالج ميں 

ے ميں رہتا ہے جنہوں نے اس اس نظريہ کو جانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آدمی ساری عمر خطرناک دشمنوں کے نرغ
  يہ مائيکروب وائس اور سرطانی خليات کی مانند دوسری خليات ہيں ۔ ‘ کو ختم کرنيکی ٹھانی ہوئی ہے 

ابن راوندی نے طب کے متعلق ايک دوسرا نظريہ بھی پيش کيا جس کے طرفدار آج موجود ہيں وه يہ ہے کہ اگر کوئی 
ر ڈاکٹر دداؤں سے اس کا عالجنہ کر سکيں تو اسے چاہيے کہ وه اسے ايک شخص کسی ال عالج بيماريميں مبتال ہو او

دوسری بيماری ميں مبتال کريتو پہلی بيماری ختم ہو جائيگی ا ورموت کا خطره ٹل جائے گا ۔ اور ڈاکٹر جب پہلی بيماری کا 
تيسری صدی ہجری کے پہلے  عالج کر لے تو پھر وه دوائی سے دوسری بيماری کا عالج بھی کرسکتا ہے ۔ يہ نظريہ بھی

ڈاکٹر صاحبان نے صديوں بعد اس پر غور‘ پچاس سالوں کے دوران ابن راوندی کی جنونی يادگاروں ميں شمار کيا جاتا ہے 
کيا تو انہيں معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی ال عالج مرض ميں مبتال ہوتا ہے اگر وه کسی دوسری بيماری ميں مبتال ہوجائے تو 

  يماری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے ۔ اس کی پہلی ب
کئی تجربات سيابن راوندی کے اس نظريہ کی تصديقہو چکيہے ليکن يہ تجربات اتفاقا سامنے آتے ہيں مثال اتفاق سے ايسا 

ہوا کہ کوئی شخص کسی ال عالج بيماری ميں مبتال تھا تو اسی دوران وه ايک دوسری بيماری ميں مبتال ہو گيا اور اس طرح 
  ت کا خطره ٹل گيا ۔ مو

ليکن ڈاکٹر کسی بيمار کا معالجہ کرنے کيلئے اس ميں جديد بيماری نہيں پيدا کر سکے ۔ انيسويں صدی عيسوی ميں عملی 
طور پر اس قسم کا عالج کيا گيا کيونکہ مائيکروب اور ٹاکسين کی دريافت کے بعد ڈاکٹروں نے مائيکروب يا ٹاکيسن کو جسم

سم ميں بيماری پيدا کی اور انيسويں صدی عيسوی کے آخر ميں ايک امريکی ڈاکٹر ويليم کالی نيجو ميں داخل کرنے سے ج
سرجن بھی تھا سرطانی مريضوں کے عالج کيلئے ابن راوندی کے نظريہ کی پيروی کی جس کے بارے ميں ہم نے ذکر کيا 

  کہ صديوں بعد اس نظريہ کی تائيد کی گئی ۔ 
سرطانی مريضوں کی جسم ميں داخل کرکے انہيں بيماری ميں مبتال کرتا اور جب وه جديد  ويليم کالی پہلے ٹاکسين کو

بيماری ميں مبتال ہو جاتے تو سرطان کی عالمتيں آہستہ آہستہ ختم ہو نے لگتيں حتی کہ سرطان مکمل طور پر ختم ہو جاتا 
چنگل سے چھڑايا يہ وه لوگ تھے کہ اگر اس طرح ڈاکٹر و يليم کالی نے دو سو سے زياده سرطانی مريضوں کو موت کے 

انہيں اپنے حال پر چھوڑ ديا جاتا تو ايک سال کے بعد سرطان کی بيماری سے مر جاتے ليکن ويليم کالی کے عالج معالجے 
کی وجہ سے انہوں نے طبعی عمر گزاری انہوں نے زندگی کی اکہتر بہاريں ديکھيں حالنکہ وه سرطان کی بيماری ميں 

ينتاليس سال کی عمر ميں مبتال ہو چکے تھے ان ميں سے جو جلدی فوت ہوئے تھے وه بھی چار يا پانچ سال تک چاليس يا پ
  زنده رہے تھے ۔ 

بہر کيف ويليم کالی کے طرز عالج نے بتا ديا کہ ابن راوندی کا نظريہ معتبره ہے اور اگر ايک ال عالج مريض کا عالج نہ 
  يميں مبتال کيا جائے تو يہ بات مريض کی طويل عمر کا باعث ہو گی ۔ کيا جائے اور اسے کسی دوسری بيمار

ليکن ويليم کالی کے بعد ڈاکٹروں نے اس کی روش کو نہيں اپنايا اس لئے کہ ان کا خيال تھا کہ پہلی بيماری کا دوسری 
خرابی کے ذريعے  بيماری کو مريض کے جسم ميں داخل کرنے کے ذريعے معالجہ کرنا ايک چھوٹی خرابی کا عالج بڑی

 کرنا ہے اور ڈاکٹر صاحبان کا اعتقاد ہے کہ اگر دوسری بيماری معمولی ہو تو وه پہلی بيماری سے نجات نہيں دال سکتی ۔ 
پس مريض کے جسم ميں ايک غير معمولی بيماری پيداکرنا ہو گی تاکہ پہلی بيماری ختم ہو اور اس وقت دوسری بيماری 

  ئے گی۔ سے مريض کی موت واقع ہو جا
مختصر يہ کہ ڈاکٹر ويليم کالی کے بعد اس کا طريقہ عالج ترک کر ديا گيا اور دوباره سرطان کی بيماری ايک ال عالج 

آيا اور آج کل وه سرطانی مريضوں کا عالج‘ بيماری بن گئی ۔ حتی کہ ڈاکٹر رابرٹ آلن گوڈ امريکی جو ابھی بقيد حيات ہے 
ر کرتا ہيوه ان مريضوں ميں تپ دق کی بيماری پيداکرتا ہے اس کے بقول اس بيماری کو ابن راوندی کے نظريہ کی اساس پ

  پيدا کرنے کے نتيجے ميں انٹی باڈيز جو سرطان کے خالف جسم کا دفاع کرتی ہيں زياده فعال ہو جاتی ہيں ۔ 
تے ہيں يہاں تک کہ جونہی تپ دق کا مرض اجاگر ہوتا ہے سرطان کی بيماری خليات بتدريج جسم سے ختم ہوتے جا
  کروڑوں خليات ميں سے بدن ميں پچاس ہزار يا چاليس ہزار خليات سے زياده باقی نہيں رہتے۔ 

رابرٹ آلن گوڈ کے طرز عالج کو سمجھنے کيلئے ايک ميڈيکل کی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے کہ يہ ڈاکٹر جو احتمال 
ہ کر سکے گا کيسے مريضوں کا عالج کرتا ہے اور ہے کہ مستقبل ميں سرطان کے مريضوں کا مکمل طور پر معالج
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  سرطانی خليوں کی تعداد کو کم کرکے پچاس ہزار تک پہنچا ديتا ہے۔ 
ليکن اس عالج کی بنياد ابن راوندی کينظريہ پر ہی ہے اور يہ قابل ڈاکٹر اپنے مريضوں کے جسم ميں تپ دق پيداکرکے ان 

د سے زياده زنده رہتا ہے اور اس طرح کا عالج چھوٹی خرابی کو کسی کے سرطان کو اس طرح کم کرتا ہے کہ اپنی امي
بڑی خرابی کے ذريعے دور کرنا نہيں کيونکہ تپ دق کا مرض آج جکل قابل عالج ہے جبکہ سرطان کی بيماری ال عالج 

  ہے ۔ 

  کيا ابن راوندی کيميا دان تھا ؟
معقول نظريات رکھتا تھا چونکہ جعفر صادق کی دوسری يا  جيسا کہ اس سے پہلے ذکر کيا گيا ہے طب ميں‘ ابن راوندی 

 تيسری نسل کے شاگردوں ميں سے تھا اس لئے کيميا سے بھی واقف تھا اور جيسا کہ کہا جاتا ہے کيميا دان شمار ہوتا تھا ۔ 
کامکرتے تھے قديم کيميا  جب قديم کيميا دانوں کی بات ہو رہی ہو تو يہ گمان نہيں کرنا چاہيے کہ وه سونا يا چاندی بنانے کا

دان آج کے کيميا دانوں کی مانند عناصر کی ترکيب اور تجزيہ ميں لگے رہتے تھے اور ان ميں سے کوئی بھی سونا يا 
چاندی بنانے کا قصد نہ رکھتا تھا ۔ ليکن ان کے مقلدين اور وه لوگ جو علم اور معلومات نہ رکھتے تھے جب انہوں نے ايک

وں کو ديکھا تو انہوں نے گمان کر ليا کہ اس کا کام سونا بنانا ہے اور پھر وه بھی سونا بنانے کی طرف کيميان دان کے کام
متوجہ ہو گئے اور ايک مدت گزرنے اور سرمايہ صرف کرنے کے بعد جب وه کسی نتيجے پر نہ پہنچ سکے تو انہوں نے 

  ا ۔ ايسا کام شروع کر ليا جس سے ان کی گزر اوقات کا سلسلہ ہونے لگ
کيميا دانوں نے ايسی چيزيں بنائيں جن کی صنعتی لحاظ سے قدرو قيمت سونے سے بھی زياده تھی ليکن کوئی بھی کيميا دان
آج تک سونا نہيں بنا سکا ۔ يورپ کے کيميا دانوں ميں سے ايک کيميا دان جس کا نام نيکوال فالمل ہے نے قرون وسطی ميں 

  ہے۔  کيميا گری کے متعلق ايک کتاب لکھی
يہ شخص جو چودھويں صدی عيسوی کے دوسرے پچاس سالوں کے دوران ہو گزرا ہے اس نے ابن راوندی کے مرنے کے

عيسوی کو  1382جنوری  17اپنی کتاب ميں يوں رقم طراز ہے (ميں نے بتاريخ ‘ سال بعد اس کے بقول سونا بنايا  610
ے ايک ديگچے ميں دھيمی آنچ پر رکھا اور جب کسی حد تک سفيد چونے کو شراب کيجو ہر يعنی الکحل کے ساتھ شيسيک

ابال تو اس کا رنگ پہلے سياه اور پھر برف کی مانند سفيد (ليکن دھندال ) ہو گيا اور اس کے بعد سخت ہو گيا اور زرد رنگ 
م ہوا تو جو کچھ ڈال ديا اور جب پاره گر‘ کی صورت اختيار کر گيا مين نے اسے ايک ايسے ديگچے ميں جس ميں پاره تھا 

ميں نے اس ميں ڈاال تھا پاره ميں حل ہو ا تو ايک غير شفاف زرد رنگ کا سنہری سيال وجود ميں آيا پھر ميں نے اس 
ديگچے کو چولہے سے اتار ليا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اسيايک پيالے ميں ڈاال جس ميں پارا تھا 

و سب کچھ پارے ميں حل ہو گيا پھر اسے جب تھنڈا کرکے ميں نے ديکھا تو وه سب کچھ سونا بن اور جب دوباره گرم کيا ت
  چکا تھا اور سونا بھيايسا کہ عام سونے سے زياده نرم اور لچکدار تھا يہ جو کچھ ميں نے عرض کيا حقيقت ہے ۔ 

چيز حاصل کر لی ہو ليکن جو کچھ اس  شايد نيکو ال فالمل نے اس ساريطريقہ کار کی تکميل کے بعد زرد رنگ کی کوئی
نے ديگچے ميں ديکھا تھا وه سونا نہيں تھا آج بھی اگر کوئی اس تجربے کی حالتوں کو جانچنا چاہے تو وه اس نتيجے پر 
پہنچے گا کہ اس طرح سونا نہيں بنتا کيونکہ پاره ايک مائع دھات ہے اور آگ پر رکھنے سے يہ جلد ہی بخارت بن کر اڑ 

  ۔ جاتا ہے
کہا جاتا ہے کہ ابن راوندی کيميا دان تھا وه سونا بناتا تھا ليکن جس وقت وه سنار ہو گا بغداد ميں داخل ہونے کے بعد مطلب 

  بصری کتابوں کے نسخے قليل مزدوری پانے کيلئے تيار نہ کرتا ہو گا ۔ 
کو ہالينڈ کے اراسم يا اراسموس کی جو تيسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں ميں ہو گزرا ہي‘ ابن راوندی اصفہانی 
جو سولہويں صدی عيسوی ميں ہو گزرا ہے حاالنکہ ان دونوں کو ايک دوسرے کی شبيہ قرار دينا ‘ شبيہ قرار ديا گيا ہے

اراسم يا اراسمو س کو ابن راوندی کی شبيہ نہيں قرار دياجا سکتا اور نہ ہی ابن راونديکو اراسموس ‘ بعيداز قياس ہے 
  ) کی شبيہ قرار ديا جا سکتا ہے۔  (ہالينڈی

جسے لوگ "ديوانگی کی مدح " اور امال جيسی کتابوں کے مصنف کے عنوان کے طور پر جانتے ہيں ‘ اراسم يا اراسموس 
  يہ ايک ديندار آدمی تھا جبکہ ابن راوندی نے خود اپنی کتاب الفرند ميں اپنے بے دين ہونے کا اعتراف کياہے ۔ 

تد ٹھہرايا گيا ہے جبکہ عيسائی علمائنے اس الزام کو اس پر الگو نہيں جانا ہالينڈی اراسم پر تہمت لگانے اگرچہ اراسم کو مر
کی وجہ يہ تھی کہ اس نے عيسائيوں کی مذہبی کتب کو يونانی متن سے براه رست ترجمہ کيا اور بغير کسی تبديلی کے 

عيسائی مذہب کی کتب پيش کر ديں۔ اراسم سے پہلے عيسائيوں عيسائی مومنين کی خدمت ميں عہد قديم اور عہد جديد سميت 
  دولگات کہالتی تھيں ۔ ‘ کی مذہبی کتب جن ميں عہد قديم اور عہد جديد شامل تھيں 



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

 
 

ان ميں غلطيوں کے ساتھ ساتھ اضداد بھی پائی جاتی تھيں اراسم نے قديم عيسائی مذہبی ‘ الطينی زبان ميں تھيں ‘ وولگات 
حاصل کيا اور اسے ترجمہ کيا اور چونکہ گوٹنبرگ نيچھاپہ خانہ ايجاد کر ليا ‘ و قديم يونانی زبان ميں تھا کتابوں کا متن ج

تھا لہذا اراسم نے عتيق عہد اور عہد جديد کو چھپوايا اور جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ عہد جديد ميں چار اقسام کی انجيل 
ئی مومنين کے ہاتھ لگا تو وه حيران اور مسرور ہوئے ۔ کيونکہ اس ميں شامل ہے جب اراسم کا ترجمہ کتابی شکل ميں عيسا

  اضاداد يا 
تناقصات نہيں تھے اور بے مقصد و بے معنی نکات سے بھی مبرا تھی ۔ ان چار اقسام کی انجيل کے سابقہ متن ميں مصنفين 

ے ترجمہ کيا ہے ميں ان چار انجيلوں کے کی شخصيت کا اچھی طرح احساس نہيں ہوتا تھا جبکہ جديد متن جو اراسم ہالينڈين
مصنفين کی شخصيت کا بخوبی احساس ہوتا تھا اور قاری يہ سمجھتا تھا کہ ان چار انجيلوں کے مصنفين ميں سيکوئی معلم 

  اور وزارت تعليم ميں مبصر رہا ہو گا اور دوسرا کوئی ماہر قانون دان رہا ہو گا وغيره وغيره ۔ 
ر اراسم بے معنی اور بے مفہوم عيسائی مذہبی کتب کے مطالب کو واضح نہ کرتا اور اصل يونانی اس کا جواب يہ ہے کہ اگ

متن کے ترجمے کے ساتھ غلطيوں کی تصيح نہ کرتا تو پروٹسٹنٹ مذہب وجود ميں نہ آتا ارسم نے پروٹسٹنٹ مذہب کی ايجاد
جودميں النے کا باعث بنا اراسم کے ترجمے کی تقسيم ميں ذرا بھی حصہ نہيں ليا ۔ ليکن اس کا ترجمہ پروٹسٹنٹ مذہب کو و

کے بعد ايک گمنام مذہبی شخص (جسے آج سب لوتر کے نام سے جانتے ہيں )ارسم کا ترجمہ پڑھنے سے قبل اس بات کا 
  خيال نہيں آيا تھا کہ عيسائی مذہب ميں ايک جدت وجود ميں الئے اسے يہ فکر اراسم کا ترجمہ پڑھنے سے پيدا ہوئی ۔ 

بہر حال لوتر نے اراسم کو جو خط لکھا ہے اس کيمطابق لوتر نياراسم کی عيسائی مذہب کو اصالح کی فکر کو جال بخشی 
  اور اس طرح پروٹسٹنٹ تحريک وجود ميں آئی ۔ 

جب لوتر نے اراسم کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے چار انجيلوں کا جرمن زبان ميں ترجمہ کيا اور تہمت لگائی کہ اس
ے عيسائی مومنين کے درميان تفرقہ ڈالنے کيلئے اپنے علم کو عہد عتيق اور عہد جديد کے ترجمے کيلئے استعمال کياہے ۔ن

ليکن روشن خيال مذہبی پيشواؤں نے اس تہمت کو در خور اعتنا نہيں سمجھا اور آورين ششم جو کيتھولک مذہب کا پوپ اور 
مجھے اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہيکہ تم عہد عتيق اور عہده جديد کے‘ کہا  سربراه تھا نے اراسم کو ايک خط لکھا اور

ترجمے کے ذريعے عيسائيت کی خدمت کرنا چاہتے تھے ليکن اگر تم چاہتے ہو کہ دوسری بھی تمہاری تہمت پر شبہ نہ 
  کريں تو پروٹسٹنٹ مذہب کے متعلق اپنے نظريات کا علی االعالن اظہار کر دو ۔ 

وتر اور جديد مذہب کے دوسرے پيروکاروں سے کشمکش نہيں مول لينا چاہتا تھا ليکن جب اسے پوپ کا خط مال تو ل‘ اراسم 
اس نے کتابی صورت ميں اپنے خياالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا " ميں عيسائيت کے متعلق لوتر اور اس کے مريدوں کے 

  نظريات کو تسليم نہيں کرا " 
م نے اپنی کتاب ميں لوتر اورا س کے مريدوں کے نظريات کو تسليم کرنے سے انکار کيا اس ليکن اس کے باوجود کہ اراس

بيسويں صدی عيسوی ميں ابھی تک بعض ايسے لوگ موجود ہيں جن کے بقول اراسم نے پروٹسٹنٹ مذہب کا بيج بويا اور 
  اس کے ترجمے نے لوتر کو پروٹسٹنٹ تحريک وجود ميں النے کی طرف متوجہ کيا ۔ 

س ساری بحث سے ہمارا مقصد يہ دکھانا تھا کہ ابن راوندی کو اراسم سے تشبيہ دنا درست اور عہد جديد کا قديم يونانی متن ا
پھر بھی ان دونوں کو ايک دوسرے سے تشبيہ نہيں دی ‘ سے ترجمہ کرنے کا مقصد کيتھولک مذہب ميں تفرقہ اندازی تھا 

  جا سکتی۔ 
شده صفحات کو مطلب بصری کے ہاں ليکرپہنچا تاکہ اس سے اپنا معاوضہ حاصل کرے  ايک دن ابن راوندی کتاب کے رقم

تو اس نے مطلب بصری کے پاس ايک شخص کو موجودپايا جب اس کتاب کے صفحات مطلب بصری کے ہاتھوں پہنچے تو
گويا يہ  اس شخص نے ان پر ايک نظر ڈالی تو ايک صفحے کے مطالب اسے جانے پہچانے لگے اس نے وراق سے کہا

ميں نے اس کے نسخے تيار کرنے کيلئے ابوالحسن (ابن ‘ ميری کتاب ہے ۔ مطلب بصری نے کہاہاں آپ ہی کی کتاب ہے 
  راوندی ) کو دی تھياس شخص نے ابن راوندی پر ايک نگاه ڈالی اور کہا کہاں کے باسی ہو ؟ 

يک سرسری نظر دوڑاتے ہوئے کہا تم خوش خط اس شخص نے ابن راوندی کے خط پر ا‘ ابن راوندی نے اپنا وطن بتايا 
نہيں ہو مطلب بصری نے کتاب کے مولف کو باور کرانے کيلئے کہا ابن راوندی ايک عام سا کاتب ہے کہا کہ يہ اس کتاب 

  کی کاپياں تيار کر رہا ہيجو تم سيخريديہے۔ 
ايک خرب خط آدمی بھی ميری کاپياں تيار مولف کتاب نے حقارت ميز لہجے ميں کہا اگر ايسا ہے تو پھر کوئی حرج نہيں 

کر سکتا ہے جب ابن راوندی نے ديکھا کہ اس کو حقارت کی نظر سے ديکھا جا رہا ہے تو چونکہ اس نے مولف کا نام کتاب
  ميں ديکھا تھا ۔ پوچھا کيا صمصام کوفی تم ہی ہو؟اس شخص نے کہا جی 

تم کون ہوتے ہو ‘ مطالب کی بھر مار ہے ۔ صمصام کوفی نے پوچھا  تمہاری کتاب ميں غلط ملطہ‘ ابن راوندی بوال ‘ ہاں 
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جو ميری کتاب کے مطالب کے بارے ميں اظہار خيال کرو ؟ ابن راوندی نے کہا ميں نے خوشخطی سيکھنيکيلئے علم 
  حاصل کيالہذا ميں کتاب کے مطالب کے کچھ حصے کی غلطيوں کی شناخت کر سکتا ہوں ۔ 

ن ميں ايک غلط مطلب مجھے بتاؤ ۔ ابن راوندی نے جواب ديا ان ميں سے ايک غلطی وه ہے جو ا‘ صمصام کوفی نے کاه 
پھر اسنے وه صفحات جو مطلب ‘ اس حصے ميں موجود ہے جس سے ميں نے کل دن اور رات ميں نسخہ تيار کيا ہے 

  ہا پڑھو ۔ بصری کو ديئے تھے اس سے واسپ لے کر ايک صفحہ صمصام کافی کے ہاتھ ميں تھمايا اور ک
اس لئے کہ تم نے اس صفحے ‘ صمصام کافی نے اسے پرھا اور کہا يہ مفہوم تمہيں کيوں غلط لگا ؟ ابن راوندی نے کہا 

ميں لکھا ہے کہ آدمی اپنے کام ميں خود مختار نہيں اور اگر آدمی اپنے کام ميں خود مختار نہ ہو تو وه کيسے جزا يا سزا کا 
  مستوجب ہے ؟ 
ے کہا ميں تمہارا مطلب نہيں سمجھا کيا کہنا چاہتے ہو ابن راوندی بوال ميرا مطلب يہ ہے کہ اگر ميں اپنے صمصام کوفی ن

کام ميں خود مختار نہيں ہوں اور جو کچھ ميں انجام دوں وه کسی دوسرے کے اختيار ميں ہو تو اسکی سزا يا جزا مجھے 
  کيوں ملتی ہے ؟ 

وه صمصام کوفی اور ابن راونی کی بحث ميں مطلع ہوا تو اس بحث ميں شامل ہو اس دوران ايک دوسرا مولف ايا جو نہی 
گيا اس طرح يہ بحث و مباحثہ طول کھينچ گيا اس بحث کاموضوع ايک نہ ختم ہونے واال موضوع ہے کيونکہ جس دن سے 

ختيار کے ان  حکمت وجود ميں آئی ہے اس دن سے ليکر آج تک جو لوگ انسان اور جب تک حکمت باقی ہے جبر اور
  طرفداروں کے درميان شايد يہ بحث جار ی رہے گی۔ 

اس بنا پر ہم اس مقام پر اس پرانی بحث کو جو ابن راوندی اور اس کے مخالفين کے درميان ہوئی نہيں دہراتے کيونکہ سب 
  جانتے ہيں کہ اس بحث کا نتيجہ کچھ بھی نہيں نکلتا ۔ 

کے لحاظ سے ابن راوندی کو دوسروں پر برتری حاصل ہے ہو يونانی حکماء ليکن اس مباحثے سے جان گئے کہ معلومات 
اگرچہ ايک وارق تھا ‘ کو جانتا ہے اور جبرو اختيار کے بارے ميں ان کے نظريات سے بھی بخوبی آگاه ہے مطلب بصری

ا تھا ۔ کہ ابن راوندیليکن چونکہ اس نے عمر کا کافی حصہ کتابوں کے نسخے تيار کرنے ميں گزارا تھا اس بات کو سمجھت
ان دو مولفين کے مقابلے ميں علم و دانش کے لحاظ سے برتر ہے اور ابن راوندی محض کاتب ہونے کے باوجود دوسرے 

  دو افراد سے بہتر سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور نہايت قوی دالئل پيش کرتا ہے وه اس کے دالئل کو رد نہيں کر سکتے ۔ 
ابن راوندی نے کتاب پر حاشيہ لکھا اس نے ان حواشی کو پڑھا ہی نہيں تھا کہ وه اس  جس دن مطلب بصری نے ديکھا کہ

کی قابليت کا اندازه کر سکتا وه محض حواشی کو ديکھتے ہی آگ بگوال ہو گيا جس کی وجہ سے اس نے غصے ميں آ کر 
نسخے تيار کرنے سے محروم کر دياکہاکہ ابن راوندی کو اپنے آپ سے کوئی چيز نہيں لکھنا چاہيے ورنہ اسے کتابوں کے 

  جائے گا ۔ 
ليکن اس دن جب اس نے سنا کہ ابن راوندی کيا کہتا ہے تو اس کی علمی برتری اس پر آشکار ہو گئی کيونکہ جولوگ 

کتابوں کے نسخے تيار کرنے ميں عمر صرف کر ديتے تھے وه کتاب شناس ہونے کے عالوه علماء کی وقعت سے بھی آگاه
ے آج کتابوں کے نسخے نہيں تيار کرتا کتابيں يا تو چھپتی ہيں يا ان کی فوٹو کاپی کی جاتی ہے بہر کيف آج بھی ہو جاتے تھ

ايسے لوگ موجود ہيں جو کتاب کے ساتھ ايک عمر گزارتے ہيں تو آخر وه عالم شناس اور کتاب شناس کا درجہ حاصل کر 
  نہ ہوں ۔ ليتے ہيں چاہے وه پرانی کتابيں بيچنے والے ہی کيوں 

ابن راونديکے سامنے نہ ٹھہر سکا اور کسی کام کا بہانہ کرکيوہاں سے چلتا بنا ۔ اس طرح ‘ اس بحث ميں صمصام کوفی 
دوسرے مولف نے بھی صمصام کوفی کے جانے کے بعد فرار ہی ميں اپنی عافيت سمجھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد 

  ں کيا کرتے تھے ؟ مطلب بصرينے ابن راوندی سے کہا تم اصفہان مي
ابن راوندينے کہا ميں وہاں مدس تھا مطلب بصرينے کہا ميں جانتا ہوں تو ايک عالم ہے اور ميں شرط کے ساتھ کہہ سکتا 

ہوں کہ جب تيرے حالت سدھر جائی گی تو مجھے فراموش نہيں کرے گا تمہاری مدد کرنے کو تيار ہوں چونکہ ميں نے چند
نے کے بعد مدد کی جن کا يہاں جاننے واال کوئی نہ تھا ليکن جب وه اونچے مقامات پر فائز ايسے اشخاص کی بغداد ميں آ

ہوئے تو مجھے بھول گئے جب کبھی ميں ان کے ہاں جاتا تھا مجھے درخور اعتنا نہيں گردانتے تھے جب وه ميری کوئی 
ابن راوندی نے اپنا اظہار خيال کرتے مدد کرنا چاہتے تو صرف مجھے کتاب دے ديتے تاکہ ميں اس کی کاپی تيار کروں 

ہوئے بتاياميں وه انسان نہيں ہوں کہ کوئی مشکل اوقات ميں ميری مدد کرے تو جب ميرے حاالت سدھر جائيں اسے بھول 
  جاؤں ۔ 

مطلب بصری کہنے لگا سبھی يہ وعده کرتيہيں مگر اس پر عمل کم ہی کرتے ہيں اور جونہی تنگدستی فراخ دستی ميں 
‘ محل اور فقيرانہ لباس شاہانہ لباس ميں تبديل ہوتاہے اس بات کو فراموش کر ديتے ہيں کہ تنگدستی کے وقت  جھونپڑی
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دوسروں کے ساتھ کيا وعده کيا تھا ؟ اور اگر سابقہ محسنوں ميں سے کوئی اسکے گھر کا رخ کريتو دربان کہتا ہے کہ ميرا 
ے پر اصرار کرے تو غالم گھر سے باہر آ کر اس کی ايسی مرمت صاحب تجھے نہيں جانتا اگر وه گھر کے مالک سے ملن

  کرتے ہيں کہ اسے چھٹی کا دودھ ياد آ جاتا ہے ۔ 
ابن راوندی نے کہا اے مطلب بصری اگر کوئی کسی سے نيکی کرنا چاہے تو وه اس کی اس قدر اتمام حجت نہيں کرتا اسے 

يں تم سے کوی غير معمولی مدد نہيں چاہتا اور يہ تمہاری مرضی ہےاطمينان ہو جائے کہ اس کی نيکی کا بدلہ چکا دے گا م
کہ ميری اعانت کر و يا نہ کرو مطلب بصری نے کہا اس کے باوجود کہ مجھے يقين نہيں ہے کہ تم ميری نيکی کا صلہ 

ہ ہو کسی دلچسپی چکا دو گے ميں تمہيں ايک عالم سمجھ کر تمہاری مدد کرتا ہوں تم ايک کتاب چاہے وه چھوٹی ہی کيوں ن
موضوع پر لکھو بہتر يہ ہے کہ وه حکمت کے متعلق ہو تاکہ ميں اپنے سارے وسائل بروئے کارالتے ہوئے خليفہ کی خدمت
ميں پيش کروں اس طرح خليفہ تمہاری طرف متوجہ ہو گا اور تمہيں انعام و اکرام سے نوازے گا اس کے ساتھ تمہيں ايسے 

ں معاش کے بارے ميں کوئی فکر نہ رہے گی ليکن جب تک تم کچھ لکھ کر خليفہ کی خدمت کام پر لگائے گا کہ پھر تمہي
  ميں پيش نہيں کرو گے دوبار خدمت ميں رسائی حاصل نہيں کر سکتے۔ 

ابن راوندی بوال ميرے پاس ايک کتاب لکھی ہوئی تيار ہے تم اسے اپنے وسائل کو بروئے کارال کر خليفہ کی خدمت ميں 
ہو مطلب بصری نے پوچھا کيا تمہاری کتاب کا موضوع حکمت ہے ابن راوندی نے اثبات ميں جواب ديا اپنا پيش کر سکتے 

معاوضہ حاصل کرکے جانے لگا تو مطلب بصری کو بات ياد آئی اور اس نے پوچھا کيا تمہاری کتاب کی صرف ايک ہی 
  کاپی ہے؟ 

کہ تمہاری کتاب کو خليفہ تک پہنچاؤں تم اس سے ايک عدد مطلب بصری کہنے لگا اس سے قبل ‘ ابن راوندی نے کہا ہاں 
کاپی تيار کر لو کيونکہ جو کاپی تم خليفہ کی خدمت ميں پيش کرو گے وه اگر اسے پسند آئی تو اس کی الئبريری ميں جمع 

کا متن ميرے  ہو جائے گياور وه تمہيں پھر واپس نہيں ملے گی ۔ ابن راوندی نے کہااس بات کو چھوڑيئے کيونکہ اس کتاب
  پاس موجود ہے اگر خليفہ نے ميرے کتاب خريد لی تو ميں اسے دوسری کاپی تيار کر لو ں گا ۔ 

ابن راوندی کی کتاب " الفرند" حکمت کے متعلق تھی ليکن ايسی حکمت کے متعلق کہ کتاب کے بعض ابواب ميں تريخ اور 
  جغرافيہ سے بھی مدد لی گئی تھی ۔ 

ں ہے ليکن اس کے کچھ اقتباسات مغرب کے مسلمان علمائکی کتابوں ميں ہوتے ہيں جن سے اس بات آج يہ کتاب موجود نہي
  کی طرف اشاره ملتا ہے کہ يہ خاصی دلچسپ کتاب شمار کی جاتی تھی ۔ 

دوسرے دن ابن راوندی نے اپنی کتاب مطلب بصری کو دی اور دوسری کتاب کا وه حصہ جو مزيد نسخے تيار کرنے کيلئے
ال تھا اس نے وه بھی مطلب بصری کی خدمت ميں حاضر کرکے اپنا معاوضہ حاصل کياجيسا کہ ہم ديکھ چکے ہيں اسے م

جب ابن راوندی نے اپنی کتاب الفرند عباسصروم کی خدمت ميں پيش کی تھی تو اس شخص نے حيرانگی کا اظہار کرتے 
ہنچنے کے بعد تم کيسے زنده ہو ؟ عباس صروم کو ہوئے کہا تھا کہ اس کتاب کی تصنيف اور اس کے دوسرے لوگوں تک پ

اس بات کا حق تھا کہ وه ابن راوندی کيزنده ره جانے پر حيرت کا اظہار کرے ۔ چونکہ امام جعفر صادق نے شيعہ مکتب 
صادق ميں آزادی بحث ايجاد کر دی تھياس لئے ابن راوندی کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ شيعی ثقافت کی بنياد امام جعفر 

نے رکھی تھياور اسے وسعت بخشی تھی اس ميں کسی شخص کو روايتی طريقوں کے خالف بات کرنے کے جرم ميں 
  واجب القتل قر ار ديا جا سکتا ہے بے شک اس آزادی بحث سے شيعی ثقافت کی جريں مضبوط ہوئيں ۔ 

ہ کے دربار تک رسائی حاصل کرکے ابن راوندی کا عباس صروم سے رجوع کرنے کا مقصد يہ تھا کہ اسکے ذريعے خليف
خليفہ سے بہر مند ہوجس وقت عباس صروم نے اسے اپنے ہاں سے نکال دياتو ابن راوندی نے اسے عباس صروم کے حسد 
پر معمول کيا ۔ اگر ابن راوندی اس بات کا قائل ہو جاتا کہ واقعی عباس صروم نے اس سے حقيقت بيان کی ہے اور اس کی 

  و وه اپنی کتاب کو ہر گز خليفہ تک پہنچانے کيلئے مطلب بصری کے حوالے نہ کرتا ۔ جان خطرے ميں ہے ت
عملی حسد ہر زمانے ميں رہا ہے اور بعض ادوار ميں اس قدر زياده تھا کہ استاد سکھانے ميں ليت و لعل سے کام ليتے تھے

ہ وه علم ميں پيشرفت کرکے استاد کی جگہ لے اور اپنا سار ا علم اپنے شاگروں کو نہيں سکھاتے تھے کہ کہيں ايسا نہ ہوک
  ليں ۔ 

اس کا علمی حسد بہت بڑھ جاتا تھا‘ خاص طور پر جب کوئی عالم خليفہ يا کسی اور حاکم کے دربار سے وابستہ ہو جاتا تھا 
بار ميں مقبولاور اگر حاسد ميں طاقت ہوتی تو وه محسود کو سرے سے مٹا ديتا تھا تاکہ خليفہ کے دربار يا کسی دوسرے در

نہ ہو جائے گذشتہ ادوار ميں کوئی بھی استاد يہ تنقيد نہيں کرت تھا کہ کيوں اس نے اپنے علم کا فالں حصہ اپنے شاگردوں 
  کو نہيں سکھايا ۔ 

اگر کوئی اس کی بھالئی کيلئے زبان کھولتا اور استاد سے اس بارے ميں پوچھتا تو وه اعتراض کرنے والے کو خاموش 
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ئے دو ٹوک الفاظ ميں وضاحت کر ديتا اور کہتا کہ ميں نے اس لئے نہيں سکھايا کہ ميرے شاگرد نا اہل تھے اور کرنے کيل
  ميں نہيں چاہتا تھا کہ ميرا علم نا اہل ہاتھوں ميں پہنچے اس وضاحت کو سب قبول کر ليتے تھے ۔ 

رف کرانے کے ضمن ميں اسکی مدد سے پہلو ابن راوندی کو اس ميں کوئی شک نہ تھا کہ عباس صروم کا خليفہ سے متعا
تہی کرنے کی واحد وجہ حسد تھی اور چونکہ اس نے مطلب بصری کو حاس د نہيں پايا تھا لہذا اس نے کتاب اسکے حوالے

  کی تاکہ خليفہ کی خدمت ميں پيش کرے ۔ 
ميں پہنچائی چونکہ تاريخ اس  ہميں معلوم نہيں کہ مطلب بصری نے کسی ذريعے سے ابن راوندی کی کتاب خليفہ کی خدمت

بارے ميں خاموش ہے اس زمانے کے تمام دوسرے کتابوں کی مانند مطلب بصری نے بھی ابن راوندی کی کتاب نہ پڑھی 
اور اگر وه اسے پڑھتا اور سمجھتا کہ ابن راوندی نے اپنی کتاب ميں کيا لکھا ہے ۔ تو وه اسے عباسی خليفہ کے دربار ميں 

کرتا کيونکہ اس کتاب نے جس طرح ابن راوندی کو مشکل ميں ڈاال تھا ممکن تھا کہ مطلب بصری کو  پہنچانے سے گريز
  بھی مشکل ميں پھنساتی ۔ 

چونکہ مطلب بصری جيسا شخص جو مصروف کاتب تھا اور چند دوسرے کاتب بھی اسکی وساطت سے بادشاه کے درباری 
ہ کے دربارے علماء کے ايک گروه سے اسکی جان پہچان تھی اور علماء کی کتابوں کے نسخے تيار کرتے تھے لہذا خليف

 زياده احتمال يہی ہے کہ اس نے انہی ميں سے کسی کی وساطت سے ابن راوندی کی کتاب خليفہ کی خدمت ميں پيش کی ۔ 
ابن  جس وقت يہ کتاب خليفہ کے ہاتھوں ميں پہنچی اس وقت تک عباس کو فرصت مل چکی تھی کہ وه خليفہ سے کہے کہ

راوندی مرگی کا مريض ہے المتوکل نے ان لوگوں کی مانند کتاب کو درميان سے کھوال جو کسی کتاب کو پڑھنا نہيں چاہتے
جب وه کچھ سطريں پڑ چکا تو کتاب ‘ بلکہ صرف چند جملے پڑھ کر يہ اندازه لگانا چاہتے ہيں کہ کتاب ميں کيا لکھا ہے 

ليفہ کی توجہ کو مرکوز کيا وه کاشمر ميں ايک درخت کا تذکره تھا جسے زرد ميں اسکی دلچسپی بڑھ گئی جس چيز نے خ
تشی نہايت محترم شمار کرتے تھے اور اس کے بارے ميں معتقد تھے کہ اسے زردشت نے کاشت کيا ہے جب المتوکل نے 

  کاشمر کے اس درخت کا تذکره آخر تک پڑھ ا تو غضب ميں آ گيا ۔ 
وندی نے تاريخی اور جغرافيائی مباحث کو اپنی کتاب ميں فلسفيانہ نتائج حاصل کرنے کيلئے جيسا کہ ہم نے کہا ہے ابن را

رقم کيا اور سرو کے اس درخت کے بارے ميں بحث سے اس نے يہ نتيجہ نکاال کہ وه درخت ذات باری تعالی کی طرف 
ھی کاشمر کے اس سرو کی پرستش متوجہ کرنے کا سبب بنا اور نہ صرف زردشتی اس کی پوجا کرتے تھے بلکہ مسلمان ب

  کرتے تھے ۔ 
جب متوکل کو کاشمر ميں سرو کے اس درخت کے متعلق علم ہوا تو غضبناک ہو گيا اور کہنے لگا مجھے ہر گز اس بات کا 

  علم نہ تھا کہ ميری قلمروئے خالفت ميں کسی درخت کی پوجا ہوتی ہے ۔ 
ی پوجا کريں ليکن ميں ہر گز برداشت نہيں کر سکتا کہ کاشمر کے ميرازدشتيوں سے کوئی تعلق نہيں وه جسے چاہيں اسک

مسلمان کسی درخت کو اپنا معبود جانيں اور اسکی پوجا کريں اور اگر يہ درخت اس طرح پايا جاتا ہے جس طرح اس کتب 
ہو جائينگی اور ايک  ميں اس کا تذکره ہو اہے تو اسے اکھاڑ پھينکا جائے اور اگر اس بات کا احتمال ہو کہ اسکی جڑيں ہری

مرتبہ پھر يہ درخت بن جائيگا تو اسکی جڑوں کو بھياکھاڑی پھينکيں تا کہ دوباره ہرا نہ ہو سکے اس لحاظ سے ابن راوندی 
پہال شخص تھا جس نے متوکل کو يہ درخت اکھاڑنے کی فکر دالئی متوکل نے طاہر بن عبدهللا بن طاہر والئی خراسان کو 

الع دی طاہر بن عبدهللا بن طاہر متوکل کے مقربين ميں سے تھا اور متوکل کی زندگی کے آخری اس درخت کے متعلق اط
  ايام تک اس کا وفا دار رہا ۔ 

اس حاکم خراسان نے عربوں کے تسلط کے بعد پہلی ايرانی بادشاہت قائم کی جو صفاری خاندان کی تھی حاالنکہ يہ خود بھی
ہر بن عبدهللا بن طاہر نے خراسان کی حکومت کا کچھ حصہ يعقوب ليث کے حوالے کر ا س بات سے آگاه نہ تھا ۔ چونکہ طا

  ديا تھا اسی کے نتيجہ ميں بادشاہت کيلئے راه ہموار ہوئی البتہ يہ بحث ہمارے موضوع سے ميل نہيں کھاتی ۔ 
ق کی تو پتہ چال کہ وه درختجونہی طاہر بن عبدهللا بن طاہر کو خليفہ کا خط موصول ہوا اس نے درخت کے بارے ميں تحقي

کا شمر ميں موجود ہے اور زردشتی و مسلمان دونوں اس کا احترام کرتے ہيں اس نے خليفہ کو لکھ بھيجا کہ ايک ايسا 
درخت موجود ہے جسے لوگ قابل احترام گردانتے ہيں ليکن کوئی بھی اس کی پوجا نہيں کرا خيال کای جاتا ہے کہ حاکم 

  ے بارے ميں رپورٹ سے بادشاه مطمئن ہو گيا اور درخت اکھاڑنے سے باز رہا ۔ خراسان کی اس درخت ک
کيونکہ اگر قزوينی کی تاليف آثار البالد کو سند مانا جائے تو جس وقت کاشمر سرو کے اس درخت کے ٹکڑے جب خليفہ 

ہجری  ٢٣۶۔ اور ابن راوندی کے دارالحکومت ميں بھيجے گئے تو متکول اپنے بيٹے المستنصر کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا 
ہجری قمری ميں قتل ہوا اور ان دو تاريخوں کے درميان  ٢۴٧ميں بغداد ميں وارد ہوا جبکہ متوکل اپنے بيٹے کے ہاتھوں 

ھ ميں يا اس کے ايک سال بعد خليفہ کيہاتھوں ميں  ٢٣۶گياره سال کا عرصہ ہے ابن راوندی کی کتاب قاعدے کی رو سے 
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  ھ ميں اکھاڑا گيا ہو گا ۔  ٢۴۶ھ ميں اس سے ايک سال قبل  ٢۴٧اشمر کے درخت کوپہنچی ہو گی اور ک
تحقيق کی رو سے ہميں معلوم نہيں کہ کاشمر کا درخت کس تاريخ کو اکھاڑا گيا ليکن اسالمی تواريخ سے پتہ چلتا ہے کہ 

يہ درخت متوکل کے قتل کے سال  جس وقت اس درخت کی لڑی دارالحکومت بغداد ميں پہنچی متکول زنده نہ تھا تو اصوال
يا اس سے ايک سال پہلے اکھاڑا گيا ہو گا مسلمان مورخين کے بقول وه درخت اس قدر بڑا تھا کہ اسکی شاخيں ايک وسيع 

  رقبے کا حاطہ کئے ہوئے تھيں اسکی شاخيں پانچ سو گز لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھيں ۔ 
ال اس درخت پر گھونسلے بنائے رکھتے تھے چونکہ پرندے مخصوص مسلمان مورخين کے بقول ہزاروں پرندے پورا س

موسم ميں گھونسلے بناتے اور انڈے ديتے ہيں لہذا پرندوں کا سارا سال گھونسلے بنائے رکھنے والی روايت صحت کے 
اعتبار سے مشکوک ہے اور دوسرا زمين کے نصف خشک حصی ميں (جس ميں کاشمر بھی شامل ہے ) خسکی کے پرندے

  ف موسم بہار ميں گھونسلے بناتے اور انڈے ديتے ہيں ۔ صر
اگر مسلمان مورخين کسی شہر کے بارے ميں ايسی بات کہتے کہ کاشمر ميں اتنا بڑا شہر تھا تو بات بنتی تھی ليکن اتنيبڑے 

کہ ايک فوج درخت کے وجود کو عقل تسليم نہيں کرتی جيسا کہ بعض مسلمان مورخين نے يہاں تک مبالغے سے کام ليا ہے 
  اس درخت کے سائے ميں استراحت کرتی تھی ۔ 

نا معلوم راويوں کے حوالے سے اس درخت کيمتعلق اور بھی کئی روايات مشہور ہيں ان ميں سے ايک روايت يہ ہے کہ 
جب متوکل نے والئی خراسان کو اس درخت کے اکھاڑنے کا حکم صادر کيا تو اسکے درباری جادو گر نے اسے منع کرتے

وئے کہا جس دن يہ درخت اکھاڑا جائيگا تمہاری زندگی ختم ہو جائيگی اور ويسا ہی ہوا ۔ يعنيوه درخت اکھاڑا گيا متوکل ہ
اپنے بيٹے کے ہاتھوں قتل ہو گيا اور اسکی عمر نے وفا نہ کی کہ وه کاشمر کے سرو کے اس درخت کو جسے بغداد اليا گيا

کيونکہ عباسی خلفاء کے ہاں جادوگر نہيں ہوتے تھے اور نہ ہی وه جادو گری کے  تھا ديکھ سکتا يہ روايت قابل قبول نہيں
معتقد تھے اور اگر جادوگر ہوتے بھی تو ايسی بات منہ سے نہيں نکال سکتے تھے کيونکہ کسی جادو گر کو جرات نہ ہوتی 

  راغ گل ہو جائيگا ۔ تھی کہ وه عباسی خلفاء کو جنکی اکثريت شرابی تھی کہہ سکتے کہ تمہاری زندگی کا چ
متوکل وه خوش قسمت خليفہ تھا جسکی عمر شرابی ہونے کے باوجود دوسرے عباسی خلفاء سے زياده تھی وه چاليس سال 

عباسی خلفاء کی اکثريت شراب خوری ‘ سے زياده عرصے تک زنده رہا اور اگر قتل نہ ہوتا تو شايد پچاس بہاريں ديکھتا 
  وانی ہی ميں موت کے گھاٹ اتری ۔ ميں افراط برتنے کی بنا پر ج

جادو گری چوتھی صدی ہجری کے بعد عباسيوں کے دربار خالفت ميں داخل ہوئی بہرکيف کوئی بھی خليفہ جادو گری کا 
معتقد نہ تھا البتہ کبھی کبھی دل بہالنے کيلئے جادو گر سے رجوع کرتے تھے دوسری روايت يہ ہے کہ جس وقت زرد شتی

پيشوا الحراق نے سنا کہ متوکل نے کاشمر کے سرو کے درخت کو اکھاڑنے کا حکم ديا ہے تو اس نے مذہب کے خراسانی 
  کہا يہ شخص قتل ہو جائيگا اور اسکی نسل برباد ہو جائيگی ۔ 

  بعيد ہے کہ زردشتی مذہب کے پيشوا کا نام الحراق ہو 
نہيں ہوئی اور مزيد چار سو سال تک عباسيوں کی  جو ايک عربی نام ہے اور اگرچہ متوکل قتل ہوا ليکن اسکی نسل برباد

خالفت قائم رہی ان ميں سے بعض روايات مجہول ہيں اور بعض قابل اعتماد نہيں جو بات قابل قبول ہے وه يہ ہے کہ اگر ابن 
قوع کے راوندی کی کتاب متوکل کے ہاتھوں ميں نہ پہنچتی تو کاشمر ميں سرو کا درخت نہ کاٹا جاتا اس درخت کے محل و 

  بارے ميں اختالفی روايات ملتی ہيں ۔ 

  المتوکل اور ابن راوندی
جس دنمتوکل نے ابن راوندی کی کتاب کھول کر اس ميں کاشمر ميں سرو کے درخت کا تذکره پڑھا عباس صروم خليفہ کے 

ميں اس کتاب ميں ‘ ا اس کتاب کا مصنف مرگی کا مريض ہے متوکل نے کہ‘ حضور ميں حاضر تھا بوال اے امير المومنين 
اس کے مرگی کا مريض ہونے کيکوئی عالمت نہيں پاتا ہوں اور جو کچھ کتاب ميں لکھا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ يہ 

  شخص جنرل نالج رکھتا ہے ۔ 
 عباس صروم بوال اگر امير المومنين کتاب کے دوسرے حصوں کا مطالعہ کريں تو معلوم ہو جائيگا کہ يہ شکص مرگی کا

مريض ہے اور اس کے بيانات کو در خور اعتنا نہيں سمجھنا چاہيے ليکن اس دن خليفہ نے کتا کے کافی حصے کا مطالعہ 
کر ليا تھا اور وه مزيد اسے پڑھنے کی سکت نہيں رکھتا تھا لہذا اس نے شراب پينے کو ترجيح دی آخر کار عباس صروم 

دی مرگی کا مريض ہے تاکہ اگر ابن راوندی (جو بغداد ا چکا تھا ) اس کے نيمتوکل کے ذہن ميں يہ بات ڈال دی کہ ابن راون
  دربار سے منسلک ہو جائے تو عباس صروم کو اس سے کوئی خطره نہ ہو ۔ 

جيسا کہ ہميں معلوم ہے اکثر عباسی خلفاء کی روش ايسی تھی کہ وه اطرح طرح کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے تھے 
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ن کاموں کا مرتکب ہوتا تو اسے حد لگاتے يا قتل کر ديتے تھے اور اپنے اعمال سے يہ ظاہر کرتےليکن اگر کوئی دو سرا ا
  تھے کہ خليفہ پر اسالمی تعزيرات الگو نہيں ہوتيں اور وه ان تعزيرات سے بے نياز ہے ۔ 

ہونے ميں کوئی عار  عباسی خلفاء نفسانی خواہشات کی پيروی کرنے ميں اس قدر بے باک تھے کہ فسق و فجور ميں مبتال
محسوس نہ کرتے تھے اور اپنے اپ کو عوام و خواص سے اس قدر برتر جانتے تھے کہ حرام اعمال کا علی االعالن 

ارتکاب کرتے تھے لوگ انہيں ديکھتے رہتے ليکن ان پر اعتراض نہيں کر سکتے تھے ۔ کيونکہ ايک طرف تو لوگ ان سے
مرتبہ تکرار کرتے کہ لوگ اسے ايک معمولی بات شمار کرتے تھے لوگ نہ تو ان  خوف کھاتے اور دورا وه اعمال کا اتنی

کے ان اعمال سے متحير ہوتے اور نہ ہی متنفر ہوتے تھے کچھ دنوں بعد خليفہ کو ابن راوندی کی کتاب کھولنے کا خيال آيا 
ا اس کتاب کا مصنف اسی شہر ميں ہےاور ايک ايسی چيز پر اس کی نگاه پڑی کہ اسے پڑھتے ہی وه طيش ميں آ کر بوال کي

  ؟ 
  جس شخص کی وساطت سے يہ کتاب خليفہ تک پہنچی تھی اس نے کہا ہاں ۔ 

متوکل نے کہا کيا تم اسے جانتے ہو اس شخص نے کہا ميں اسے نہيں جانتا خليفہ نے سوال کيا اگر تم اسے نہيں جانتے تو 
شخص نے جواب ديا ميں نے يہ کتاب اس شخص سے نہيں لی کيسے اس کتاب کو اس سے لے کر ميرے لئے الئے ہو اس 

بلکہ کاتب مطلب بصری سے لی ہے اس نے مجھ سے درخواست کی کہ اس کتاب کو خليفہ کی خدمت ميں پہنچا دو کيونکہ 
اس کتاب کا مصنف جو ايک تنگ دست انسان ہے شايد خليفہ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے اور خليفہ اس کی کچھ 

  کرے  مدد
کيونکہ اس کے مصنف سے‘ کيا تو نے يہ کتاب پڑھی ہے ؟ اس شخص نے کہا نہيں اے امير المومنين ‘ خليفہ نے سوال کيا 

ميريذاتی تعلقات نہ تھے کہ ميں اس کی تحرير کو پڑھتا ۔ اور محض مطلب بصری کی درخواست پر اس کتاب کو آپ کے 
  حاضر کرو ۔ مطلب بصری کو ‘ لئے اليا ہوں خليفہ نے کہا 

وه شخص جس وقت مطلب بصری کو النے کيلئے آيا تو اسے خيال آيا کہ اسے مطلب بصری کو نہيں بتانا چاہيے کہ خليفہ 
  اس کی کتاب پڑھنے سے غضب ناک ہوا ہے کيونکہ اس صورت ميں وه شہر چھوڑ کر بھاگ نکلے گا ۔ 

ائی ہے اور اس نے تمہيں ياد کيا ہے مطلب بصری خوشی  خليفہ کو تمہاری کتاب پسند‘ لہذا اس نے مطلب بصری سے کہا 
خوشی چل پڑا کيونکہ جب اس نے سنا کہ خليفہ نے کتاب پسند کی ہے تو اسے يقين ہو گيا کہ اسے انعام و اکرام سے نوازنا 

ے ؟ چونکہ خليفہ کاچاہتا ہے کاتب کو يہ خيال نہ آيا کہ خليفہ نے کتاب کے مصنف کو کيوں نہيں باليا اور اسے کيوں باليا ہ
انعام مصنف کو ملنا چاہيے تھا نہ کہ اسے وه اس بات سے خوش تھا کہ خليفہ کا انعام اس کے ذريعے ابن راوندی کو ملے 

گا ايسی صورت ميں يہ فطری امر ہے کہ ابن راوندی انعام کا کچھ حصہ قدر دانی کے طور پر اسے ديدے گا کاتب جب 
يفہ نے سوال کيا تو نے يہ کتاب پڑھی تھی يا نہيں ؟ خليفہ کے سواليہ لہجے سے مترشح تھا خليفہ کے حضور ميں آيا تو خل

تم نے يہ کتاب پڑھے بغير کيوں ‘ کاتب نے صاف کہہ ديا کہ اس نے کتاب نہيں پڑھی ۔ خليفہ نے پوچھا ‘ کہ خير نہيں 
اس کتابکا مصنف ايک اصفہانی ہے ‘ ے لگا بھيجی ہے ؟ اور اس کے بھيجنے ميں تمہارا کيا مقصد تھا ؟ مطلب بصری کہن

جو اس شحر ميں حال ہی ميں وارد ہوا ہے وه ميرے ليے کتابت کرتا ہے چونکہ وه تنگ دست ہے لہذا اس نے مجھ سے 
درخواست کی کہ ميں اس کی کتاب کو خليفہ کی خدمت ميں پيش کروں کہ شايد امير المومنين کے بنده پرور دستر خون سے 

بر ائے متوکل نے کہا چونکہ تم ايک کاتب ہو اور تم نے اس کتاب کا مطالعہ نہيں کيا لہذا ميں اس شرط پر اس کی مراد 
  تمہيں چھوڑتا ہوں کہ کتاب کے مصنف کو ميرے حضور ميں حاضر کرو ۔ 

مطلب بصری جب خليفہ کے دربار سے باہر نکلنے لگا تو جس شخص کو اس نے کتاب دی تھی اسے کہنے لگا تم نے 
  جھے کيوں نہيں کہا کہ خليفہ غضب ناک ہوا ہے تم نے مجھے فريب کيوں ديا ؟ م

مطلب بصری نے اس شخص کے کہنے سے تجربہ حاصل کيا اور جب وه ابن راوندی کے مسافر خانے کی طرف جا رہا 
ے انعام و اکرام بتالؤں تھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا ميں اسے يہ نہيں بتاؤں گا خليفہ ناراض ہوا ہے بلکہ ميں اسے خليفہ ک

  گا تاکہ وه آنے پر مائل ہو سکے اور پس و پيش نہ کرے ۔ 
يہاں پر اس بات کا ذکر زائد از بحث ہے کہ ابن راوندی مسافر خانے ميں بيٹھا کتابت ميں مشغول تھا جب اسے اطالع دی 

انعام و اکرام سے نوازے تو وه کس قدر  گئی کہ بادشاه نے اس کی کتاب پسند کی ہے اور اسے دربار ميں طلب کيا ہے تاکہ
  خوش ہوا ۔ 

مطلب بصری‘ ليکن جونہی وه چلنے کيلئے اٹھا پريشانی کے آثار اس کے ماتھے پر نماياں تھے ۔اس نے ايک سرد اه بھری 
خليفہ نے پوچھا تمہيں کيا ہوا ہے ؟ وه اصفہانی شخص بوال ميں اس پرانے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ کس طرح 

کی خدمت ميں جاؤں ۔ مطلب بصری نے جواب ديا تم خليفہ کے دربارے ميں جانے سے پہلے اپنے جوتے اتار لينا اور پھر 
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  کوئی بھی تمہارے پھٹے پرانے جوتے نہيں ديکھ سکے گا ۔ 
حواری اسے ضرورميں اپنے پرانے لباس کو تو اپنے جسم سے جدا نہيں کر سکتا ۔ خليفہ اور اس کے ‘ ابن راوندی نے کہا 

تمہارا پرانا لباس تمہارے عالم ہونے کی سند ہے کيونکہ حقيقی علماء تنگ دست ‘ ديکھ ليں گے مطلب بصری کہنے لگا 
  ہوتے ہيں اس لئے وه نيا لباس نہيں خريد سکتے 

ر ہونا چاہتا ہے تو کيادوسرا يہ کہ اگر ميں خليفہ سے کہتا کہ اصفہان کا امير ترين ميندار آيا ہے اور ا کے حصور ميں حاض
  تمہيں اس بات کا حق تھا کہ اپنے پرانے لباس کا رونا روتے اور نادم ہوتے ؟ 

ليکن ميں نے خليفہ سے کہا ہے کہ تم ايک تنگ دست انسان ہو اور اسے علم ہے تم سرائے ميں رہتے ہو اور کتابوں کے 
بھی نہ تو تمہارے پرانے لباس پر اظہار تعجب کريگا  نسخے تيار کرکے گزر بسر کرتے ہو ۔ خليفہ کے دربار ميں کوئی

اور نہ ہی تمہيں حقارت کی نظر سے ديکھے گا اس حوصلہ افزائی کے بعد ابن راوندی ۔ مطلب بصری کے ہمراه خليفہ کے 
  محل کی جانب چل پڑا ۔ 

تا تھا وه شرابی جو پچاس يا ساٹھ اور دوپہر تک شراب ميں مد ہوش رہ‘ خليفہ رات کو شراب پيتا تھا ‘ جيسا کہ ہم نے کہا 
سال تک لگا تار راتوں کو شراب پيتے ہيں اکثر دوپہر تک وه شراب کے نشے ميں مخمور رہتے ہيں البتہ اس کا انحصار 
  گذشتہ رات کی مقدار شراب پر ہے اگر وه کم پئيں گے تو کم خمار آئے گا زياده پينے کی صورت ميں زياده خمار ہو گا ۔ 

س رات بہت تھوڑی شراب پی تھی لہذا اس دن شراب کا کم نشہ تھا کيونکہ اگر شراب کا خمار زياده ہوتا تو وه ابنخليفہ نے ا
راوندی کی کتاب کو ہر گز نہ کھول سکتا ۔ ابن راوندی خليفہ کے حضور ميں آيا اور سالم کے بعد با ادب کھڑا ہو گيا خليفہ 

ہوئے اس اصفہانی شخص سے پوچھا کيا يہ کتاب تم نے لکھی ہے ابن  نے سامنے پڑی ہوئی کتاب کی طرف اشاره کرتے
  راوندی بوال ہاں اے امير المومنين ۔ 

اگر مجھے يہ نہ بتاتے کہ تم مرگی کے مريض ہو تو ميں ابھی جالد کو بال کر تمہارا سر تن سے جدا کرا ‘ خليفہ نے کہا 
ه کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خوف کے عالم ميں اس کی زبان گنگ ہو و‘ ديتا راوندی کا رنگ اڑ گيا اس کے زانو کانپنے لگے 

  گئی ۔ 
تمہاری کتاب تمہارے ہاتھوں ميں ديتا ہوں تاکہ تم خود پڑھو اور ساری سنيں کہ تم نے اس کتاب ميں کيا لکھا ‘ خليفہ بوال 

کے ہاتھ ميں دی گئی تاکہ اس نے  ہے ؟ تاکہ تمہارے واجب االقتل ہونے ميں کسی کو شک و شبہ نہ ہو ۔ کتاب ابن راوندی
جو کچھ اس صحفہ ميں لکھا ہے اسے رھے ۔ ابن راوندی نے جو کچھ لکھا تھا پڑھنے لگا تو حاضر مجلس ميں بعض فرط 

  و حشت سے کانپنے لگے کيونکہ ايسے الفاظ بھی تک کسی کی زبان سے ادا نہيں ہوئے تھے ۔ 
پڑھو اس طرح ابن راوندی نے دوباره پڑھنا شروع کيا جو بحث وه پڑ ھ  اصفہانی شخص خاموش ہوا تو متوکل بوال دوباره

رہا تھا اسکا تعلق خداوند تعالی سے تھا جب وه بحث پڑھ چکا تو خليفہ بوال لوگو تم نے سنا يہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی ميں 
ا ہے انسان اسے نسل در نسل منتقل کرتا سب سے بڑا افسانہ خداوند تعالی کا اعتقاد ہے اور انسان اس افسانے ميں مگن ہو گي

چال ا رہا ہے اس کے بعد خليفہ نے سوال کيا کيا تمہاری يہ کتاب کسی نے پرھی ہے ابن راوندی نے اثبات ميں جواب ديا 
خليفہ نے وہی بات کہی جو عباس صروم نے کہی تھياور تعجب کرنے لگا کہ اس کتاب کو لوگوں نے پڑھا تھا ليکن ابن 

و قتل نہيں کيا عبا صروم کی مانند المتوکل بھی اس بات سے آگاه نہ تھا کہ امام جعفر صادق کی ايجاد کرده ثقافت راوندی ک
ميں ہر طرح کی بحث کی آزادی ہے کسی کو بھی محض اس وجہ سے آزاد نہيں پہنچاتی تھے کہ وه مخالف مذہبی بحث پيش

  کرتا ہے ۔ 
کار ابن راوندی کے بغداد سفر کرنے سے پہلے اسے ان باتوں کا جواب دے امام جعفر صادق کے ثقافتی مکتب کے پيرو

  چکے تھے اور يہ بات بھی خليفہ پر مخفی تھی اس کا خيال تھا کہ کسی نے بھی ابن راوندی کو جواب نہيں ديا۔ 
ق اور ايران کے بعض کا خيال ہے کہ کتاب الفرند ( ابن راوندی کی تصنيف ) خليفہ کے ہاتھوں ميں پہنچنے سے قبل عرا

کيونکہ پرانے وقتوں ميں دستور تھا کہ جو کوئی اپنی کتاب ‘ مرکزی عالقوں ميں کسی کے ہاتھوں ميں نہيں پہنچی تھی 
خليفہ کی خدمت ميں پيش کرنا چاہتا اسے اس کی تازگی کو محفوظ رکھنے کيلئے کسی دوسرے کے ہاتھوں ميں نہيں ديتا تھا

ب الفرند کو خليفہ سے قبل کسی نے نہ ديکھا ہو ليکن جو کچھ ابن راوندی نے اس کتاب ميں لکھا شايد ايسا ہی ہوا ہو اور کتا
اس ميں کوئی نئی بات نہيں تھی کيونکہ ان مطالب کو وه دوسری کتابوں ميں لکھ چکا تھا اور جعفر صادق کی مذہبی ثقافت 

ں ہوئی کہ خليفہ کے ہاتھوں ميں پہنچنے سے کے پيروکار اسے جواب دے چکے تھے بہر حال اس بارے ميں تحقيق نہي
  پہلے عوام نے يہ کتاب پڑھی تھی يا نہيں ؟ 

ميں درج کيے تھے وه اس کی دوسری کتابوں ميں بھی پائے جاتے تھے ‘ الفرند ‘ ليکن جو نظريات ابن راوندی نے کتاب 
  اور اسے ان کا جواب مل چکا تھا ۔ 
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پوچھا ( تم خدا کے وجود کے قطعی منکر ہو اور تم نے لکھا ہے کہ خدا پر خليفہ نے اس کے بعد اس اصفحانی شخص سے 
ايمانی بنينوعی انسان کا سب سے بڑا افسانہ ہے جو ايک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے تمہارا کائنات کی خلقت کے 

خالق کے بغير ہی وجود ‘ بارے ميں کيا خيال ہے يہ کائنات کيسے وجود ميں آئی ہے ؟ يہ بات کيسے ممکن ہے کہ مخلوق 
  ميں آ جائے ؟ 

کس چيز کا جواب ‘ تم جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو ‘ ميرا جواب دو ‘ ابن راوندی خاموش ہو گيا اور خليفہ بوال 
‘  اثبات ميں ديتے ہو ؟ اور کيا کوئی انکار کرے تو اسے اثبات نہيں کرنا چاہيے پھر بھی ابن راوندی خاموش رہا خليفہ بو ال

  اگر ميرے سوال کا جواب نہيں ديتے تو ميں حکم دونا کہ تمہيں کوڑے لگا کر بات کرنے پر مجبور کياجائے ۔ 
  ابن راوندی نے کہا اے امير المومنين ميں خدا کا منکر نہيں ہوں ۔ 

) کے بارے ميں ہے تو را افسانہ مبدا (پروردگار۶تم نے اپنی کتاب ميں لکھا ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے ‘ خليفہ بوال 
  کيا يہ جملہ جو تمہاری زبان سے ادا ہوا ہے جسے سب نے سنا ہے يہ خدا کا انکار نہيں ؟ 

مجھے اس جملے کی اصالح کرنا چاہيے مجھے لکنا چاہيے کہ نوع بشر کی زندگی کا سب سے برا ‘ ابن راوندی نے کہا 
  افسانہ مبدا (باری تعالی کے متعلق تصور ہے ۔ 

ميرے قول کا مطلب يہ ہے کہ بنينوع ‘ تمہارے اس قول کا کيا مطلب ہے ؟ ابن راوندی نے جواب ديا ‘ پوچھا  خليفہ نے
انسان نے مبدا (خالق ) کے متعلق جو تصورات قائم کئے ہيں وه افسانے کی صورت اختيار کر گئے ہيں انسانی زندگی ميں 

 ت ) کو پہچان سکتا ہے اور نہ اسکے اوصاف در ک کر سکتا ہے ۔ يہ سب سے بڑا افسانہ ہے کيونکہ ادمی مبدا (خالق کائنا
سنے عباس صروم سے مخاطب ہو کر کہا يہ وه شخص ہے جس کے بارے ميں تمہارا کہنا ہے کہ مرگی کا مريض ہے اب  

  مرگی کا مريض اس طرح گفتگو کر سکتا ہے ؟ 
خادم کو حکم ديا کہ قلم اور ساہی ال ‘ کرتا ہوں  پھر ابن راوندی سے مخاطب ہو کر کہا ميں تمہاری اس بات کو قبول

غرضيکہ قلم اور ساہی الئی گئياور خليفہ نے ابن راوندی کو حکم ديا کہ اپنی کتاب کی اصالح کرے اس شخص نے اپنی 
 تحرير کی اس طرح اصالح کی انسانی زندگی کا سب سے بڑا افسانہ خالق کائنات سے نسبت کا تصور ہے اور پھر يہ خليفہ

يہ تم اعتراف کرتے ہو کہ خدا پر ايمان ہے اور اسے خالق کائنات اور کائنات کا نظام چالنے واال ‘ کو دکھايا ۔ خليفہ بوال 
  سمجھتے ہو ۔ 

ابن راوندی سے کتاب لی اور اس کے دوسرے حصے پر نگا ڈالی جو نبوت کے بارے ميں تھا ابن راوندی نے اپنی کتب 
اور جعفری مذہب کے ثقافتی پيروکاروں نے اس حصے کا جواب بھی اسے دے ديا تھا مگر ميں نبوت سے انکار کيا تھا 

متوکل ان کے جوابات سے آگاه نہ تھا ۔ عباسی خليفہ نے نبوت کے متعلق اقتباس بھی مصنف کو پڑھنے کيلئے ديا اس نے 
نے اپنی بحث سے جو نتيجہ نکاال تھا اسے اتنی بلند آواز سے پڑھا کہ حاضرين مجلس نے اچھی طرح سن ليا ۔ ابن راوندی 

وه منفی پہلو کا حامل تھا اس کا کہنا تھا کہ نبوت کا حقيقی اور صحيح معنوں ميں کوئی وجود نہيں ہے چونکہ اگر خالق 
کائنات خدا ہی ہے جيسا کہ لوگوں کا عقيده ہے تو وه مجبور نہيں ہے کہ لوگوں کی ہدايت کيلئے ايک شخص کا انتخاب کرے

اسے اپنا رسول بنا کر بھيجے بلکہ جس طرح درخت جانور اور انسان خود بخود ترقی کرتے ہيں اور درخت پھل ديتے اور 
  ہيں اس طرح انسان بھی خود بخود ہدايت حاصل کرتے ہيں ۔ 

تھا جس  ابن راوندی نے اپنے لکھے ہوئے مواد کے اثبات کيلئے پودوں اور جانوروں کی مثاليں بھی دی ہوئی تھيں اور لکھا
طرح گندم کا پودا اور کھجور کا درخت بغير کسی بنی کے بڑا ہوتا ہے اور پھل ديتا ہے اگر خالق کائنات چاہتا تو انسان کو 

  بھی گندم کے پودے اور کھجور کے درخت کی مانند رشد کرتا اور بغير کسی بنی کے پھل التا ۔ 
ر ثابت کرتيہے کہ تو انبياء کا منکر ہے کيونکہ تيرا قوال ہے کہ تيری يہ تحري‘ جب وه سب کچھ پڑ چکا تو متوکل نے کہا 

اصلی اور حقيقی معنوں ميں انبياء کا وجود نہيں ہے يعنی خدا کی طرف سے بھيجے ہوئے نہيں بلکہ انہوں نے خود نبوت کا 
  دعوی کياہے ۔ 

  ابن راوندی خاموش رہا
ردستی بولنے پر مجبور کيا جائے اس سے پہلے کہ ابن راوندی اپنی ورنہ ميں حکم دونگا کہ تمہيں زب‘ بول ‘ خليفہ بوال 

جعفری ثقافت کے پيروکاروں کے ايک گروه نے نبوت کے متعلق بھی اسے جواب ‘ کتاب خليفہ کی خدمت ميں پيش کرتا 
  ديديا تھا ۔ 

فرض کيا ۔اور جب ديکھتا ہے کہجانوروں اور انسان کی تربيت کو ايک جيسا ‘ انہوں نے لکھا تھا کہ ابن راوندی نے پودوں 
پودے اور حيوان خود بخود تربيت پاتے اور پھل التے ہيں تو اسے خيال آتا ہے کہ آدمی بھی خود بخود پرورش پاتا اور 



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

 
 

  درجہ کمال تک پہنچتا ہے ۔ 
اور انسانی دنيا ميںنباتات اور حيوانات کی دنيا ميں بھی ايسے ہيں جو پرورش کے بغير پھل نہيں التے اور ختم ہوجاتے ہيں 

  تو پرورش واجبات ہی سے ہے بلکہ پيدائش کے دن سے ليکر عمر کے آخری دن تک انسان تربيت کا محتاج ہے ۔ 
پودوں اور جانوروں کے مقابلے ميں اپنی مخصوص نوعيت کی حامل ہے ۔ جس کا تقاضا ہے کہ انسان کی ‘ انسانی زندگی 

جتماعی تربيت کے ذمہ دار ہيں انسانی معاشروں ميں انبياء کے بغير کوئی ايسا اجتماعی تربيتکی جائے اور انبياء اس ا
جس سے تمام انسان بہره مند ہوں وجود ميں آنا محال ہے اور اگر کوئی ڈسپلن وجود ميں آ ہی جائے تو وه ‘ اجتماعی ڈسپلن 

اس صورت ميں انسانی معاشرے کی  استحصالی ڈسپلن ہو گا اس مين جس کی الٹھی اس کی بھينس کا قانون رائج ہو گا ۔
  اصالح کا بيڑا اٹھانے کيلئے انبياء کا وجود نا گزير ہے تاکہ انسان کی اجتماعی زندگی ميں عدل و انصاف قائم ہو ۔ 

ابن راوندی نے جعفری ثقافتی مکتب کے علماء کے نظريات ( جو انہوں نے اس کے نظريہ نبوت کی رو ميں پيش کئے تھے
کيا تھا اور جب اس نے اپنے آپ کو خطرے ميں گھرا ہوا پايا تو اس نے اپنی جان بچانے کيلے ان اقوال سے) فراموش نہيں 

وه تمام موجودات کے‘ فائده اٹھاتے ہوئے کہا اے امير المومنين ميں نے جو کچھ نبوت کے متعلق اس کتاب ميں درج کيا ہے 
  تمہارا کيا مطلب ہے ؟ ‘ چھا متعلق ايک حکم کلی کی حيثيت رکھتا ہے ۔ متوکل نے پو

ميرا مطلب يہ ہے کہ خالق کائنات انسان کو بھی پودوں اور جاروں کی مانند خلق کر سکتا تھا ‘ ابن راوندی نے جواب ديا 
  تاکہ انہيں تربيت کيلئے انبياء کی حاجت نہ ہوتی ۔ 

انکار کيوں کيا ہے ؟ تم اپنی کتاب ميں لکھ  اگر تيرے کہنے سے مراد يہ تھا تو تم نے نبوت کا‘ اے شخص ‘ خليفہ نے کہا 
  سکتے تھے کہ پودوں اور جانوروں کو نبی کی ضرورت نہيں ۔ 

کيونکہ ان دو طبقات کی زندگی خاص اصول و ضوابط کے تحت رواں دواں ہے جبکہ انسان انبياء کے بغير کبھی بھی ہدايت
  کتاب ميں تم نے نبوت کا انکار کيا ہے ؟  نہيں پا سکتا اور کيا تمہيں اس بات کا اعتراف ہے کہ اپنی

  ميں نے ايک کلی حکم صادر کيا ہے اور نبوت کا انکار کيا ہے ؟ ‘ ابن راوندی نے کہا 
تم نے نبوت کا انکار کيا ہے اس ميں شک و شبہ کوئی گنجائش نہيں کہ ديگر تمام حاضر نے سنا ہے کہ تمہارے‘ خليفہ بوال 

اگر تم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہو تو اپنی عبارت سے توبہ ‘ ہے تمہاری سزا قتل ہے  کہنے سے مراد نبوت کا انکار
  کرو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے ورنہ ميں ابھی حکم ديتا ہوں کہ تمہارا سر تن سے جدا کر ديا جائے۔ 

کہ نبوت پر اس کا ايمان ہے خليفہ ابن راوندی اپنی جان بچانے کی خاطر توبہ کرنے پر مجبور ہو گيا اس نے اعتراف کيا 
انسان کو اپنی ‘ ابن رواندی نے لکھا ‘ اسے دوباره قلم اور روشنائی دی جائے تاکہ يہ اپنی کتاب کی اصالح کرے ‘ بوال 

خاص وضع قطع کی بنا پر پودوں اور جانوروں کے برعکس پيغمبر کی احتياج ہے اور پيغمبر کے بغير يہ ہدايت اور 
  ں پا کستا ۔ سيدھی راه نہي

جعفری ثقافتی مکتب کے علمائنے توحيد اور نبوت کے متعلق ابن راوندی کے نظريات رد کئے تھے ليکن وه اسے اپنی 
  تحرير کی اصالح پر مجبور نہيں کر سکے تھے کيونکہ ان کا کام زبردستی قائل کرنا نہ تھا ۔ 

وحيد و نوبت کے بارے ميں اپنی عبارت کی اصالح پر ليکن متوکل چونکہ طاقتور تھا اس لئے اس نے ابن راوندی کو ت
يہ گمان کرتا تھا کہ مصنف توحيد و ‘ مجبور کيا اس طرح اس کی کتاب ايسی شکل ميں وجود ميں آئی کہ جو اسے پڑھتا 

  نبوت کا معتقد ہے ۔ 
قائل نہ تھا اور اسے ايک  ابن راوندی نے جس طرح اپنی کتاب ميں توحيد و نبوت کا انکار کيا تھا اسی طرح قيامت کابھی

جو کوئی توحيد و نبوت پر ايمان الئے اسے آخرت پر بھی ايمان النا چاہيے کيونکہ خداوند ‘ افسانہ خيال کرتا تھا خليفہ بوال 
پس تمہارے لئے يہ ضروری ہے کہ اگر تم توحيد و نبوت پر ايمان الئيہو ‘ تعالی اور پيغمبروں کا فرمان ہے کہ قيامت ہے 

  امت کو بھی قبول کرو ۔ بصورت ديگر تمہارا سر قلم کر ديا جائيگا ۔ تو قي
ابن راوندی خليفہ کے فرمان کے مطابق اپنی کتاب کی اصالح کر کر چکا تو اس نے يہ کتاب دوباره خليفہ کی خدمت ميں 

فطری تباه کار تم نے بنی نوعی انسان کے ‘ پيش کی اب متوکل نے کتاب کے دوسرے حصے پر تنقيد کرتے ہوئے کہا 
ہونے کے بارے ميں جوکچھ کہا ہے اس ميں صحت نہيں ہے ابن راوندی نے اپنی کتاب ميں لکھا تھا کہ بنی نوع بشر کا ہر 

فرد اپنی ذات ميں تباه کار يا تخريب کار ہے کيونکہ کوئی بھی ايسا انسان نہيں ملتا جو اپنے دل ميں کم از کم ايک ا نسان کی 
  ہو ۔ اور بعض انسان تو ہزاروں افراد کی موت کے خواہشمند ہوتے ہيں ۔  موت کا خواہشمند نہ

ابن راوندی نے اپنی کتاب ميں لکھا تھا کہ جس کا کوئی دشمن ہو تو وه اس دشمن کی موت چاہتا ہے اور جو کوئی کسی 
ر مالزم شخص باطن دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے اسی طرح وه بھی اپنے محسود کی موت کا آرزو مند ہوتا ہے اور ہ

ميں دوسرے مالزم کی موت کا آرزو مند ہوتا ہے تاکہ اس کے رقيب کی موت سے اس کيلئے راستہ صاف ہو جائے اور ہر 
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جوان بيٹا اپنے باپ کی موت کا خواہشمند ہوتا ہے تاکہ اس کی ميراث پر قبضہ جمائے اور ہر نائب اپنے سينئر کی موت 
د وه اس کی جگہ لے اور ہر مقروض قرض خواه کی موت کا طالب ہوتا ہے تاکہ وه قرضچاہتا ہے تاکہ اس کی موت کے بع

دينے سے بچ جائے اس تباه کارانہ فطرت کے ساتھ ساتھ انسانوں ميں شديد خود پرستی بھی پائی جاتی ہے اور يہی وجہ ہے 
يا اور وه زنده ہے اور کوئی بھی کہ جو کوئی دوسرے کی موت کی خبر سنتا ہے باطن ميں خوش ہوتا ہے کہ دوسرا مر گ

ايسا انسان نہيں جو مرنے کيلئے تيار ہو اس کے باوجود کح وه معاشرے ميں دوستوں اور عزيزوں کو يکے بعد ديگرے 
مرتے ديکھتا ہے اپنے اپ کو موت سے محفوظ خيال کرتا ہے وه گمان کرتا ہے کہ وه مرنے سے مستثنی ہے اور عزرائيل 

  ں داخل نہيں ہو گا ۔ ہر گز اس کے گھر مي
متوکل نے ابن راوندی سے کہا تو اس کتاب ميں تمام انسانوں کو بال امتياز مساوی طور پر فطرتا تباہی پھيالنے والے قرار 

ديا ہے ميں اس بات کی تصديق کرتا ہوں کہ بعض لوگ اندرونی طور پر دوسروں کی موت کے خواہاں ہوتے ہيں ليکن سب 
ماں اور باپ کا جی نہيں چاہتا کہ ان کا بيٹا مرے اور اگر اتفاقا ايسا ہو جائے تو وه ساری عمر ‘ ں لوگ ايک جيسے نہيں ہي

بيٹے کی موت سے غمگين رہتے ہيں اور تم کس طرح والدين کو دوسرے لوگوں کی مانند فطرت تباه کار قرار دے سکتے 
برداشت نہيں کر سکتے اگر ان کا بيٹا مر جائے تو  ہو ابن راوندی نے کہا وہی مان باپ جو اپنے بيٹے کی موت کا صدمہ

ساری عمر اس کے غم ميں ماتم کرتے ہيں ليکن کسی اور شخص کی موت کے خواہشمند ہوتے ہيں اور ميں نہايت جرات 
سے کہتا ہوں کہ خليفہ کے حضور بيٹھے ہوئے تمام حاضرين دل کی گہرائيوں ميں کم از کم ايک شخص کی موت کے 

  ں اور ان ميں سے ايک بھی ايسا نہيں جو اس بات سے مبرا ہو ۔ خواہشمند ہي
ليکن محال ہے کہ کوئی ايسا شخص پايا جائے جو اپنی زندگی ميں کم از کم ايک مرتبہ دوسرے کی موت کا خواہاں نہ ہو ا 

‘ متعلق تھا ہو خليفہ خاموش ہو گيا اور پھر ابن راوندی کے کتاب کے دوسرے حصے کی طرف متوجہ ہو ا جو دھر کے 
اور کہا کہ تم نے اسی کتاب ميں لکھا ہے کہ دہر کا وجود نہيں اور ہم ہيں کہ دھر کو اپنے لئے خود وجود ميں التے ہيں 

خليفہ عباسی اور اصفہانی مصنف کی گفتگو کو درک کرنے کے بعد يہاں پر اس بات کی وضاحت کر دينی ضروری ہے کہ 
  رشت يا فطرت کو دھر کا نام ديا جاتا تھا۔ قديم مشرقی مصنفين کی اصطالح ميں س

جيسا آج ہم کہتے کہ بنی انسان سرشت ميں زندگی گزار رہاہے اور قديم مشرق والے کہتے تھے کہ انسان دھر ميں زندگی 
  گزار رہا ہے ۔ 

کا احاطہ کئے آج ہم کہتے ہيں کہ فطرت ہمارا احاطہ کئے ہوئے ہے جبکہ قديم مشرق والے کہتے تھے کہ دھر نوع انسانی 
  ہوئے ہے ۔ 

بعض لوگوں کا تصور غلط ہے کہ دھر امان يا مکان کے معنوں ميں مستعمل ہے اور نہ ہی يہ جہاں کے معنوں ميں استعمال
تم اپنی کتاب ميں دھر کی مانند واضح اور ‘ ہوتا ہے جبکہ جہان سرشت يا فطرت ايک ہی چيز کا نام ہے متوکل کہنے لگا 

منکر ہوئے ہو ۔ تمہارا کہنا ہے کہ دھر کا اپنا کوئی وجود نہيں اور يہ ہم ہيں کہ دھر کو وجود ميں التے آشکار ا چيزوں کے 
  ہيں ۔ 

جيسا کہ تم نے ايک مرتبہ خود بھی سن ليا مجھے کہا گيا تھا کہ تو مرگی کا مريض ہے ليکن جب ميں نے تم سے بات چيت 
يکن اب جبکہ ميں تمہاری کتاب کے دھر کے متعلق باب کو ديکھتا ہوں تو کی تو پتہ چال کہ تم تو بہت عقلمند انسان ہو ل

  مجھے گمان ہوتا ہے کہ کہيں تمہارے متعلق مرگی کا مريض ہونے کی افواه درست تو نہيں ؟ 
و ميرا خيال ہے کہ يہ افواه بے بنياد نہيں ہے کيونکہ تم نے لکھا ہے کہ دھر کا وجود نہيں ہے کيونکہ ايک عاقل انسان ج

عالم ہونے کا دعوی بھی کرے دھر جيسی چيز جو خداوند تعالی کے بعد سب سے بڑی چيز ہے کا انکار نہيں کر سکتا ابن 
راوندی بوال اے امير المومنين دھر کا وجود ہمارے ذہنی تصور کی اختراع ہے نہ حقيقی صورت ميں پايا جاتا ہے خليفہ نے 

ص بوال ميرا مطلب يہ ہے کہ ہامرے پاس دھر کو جس صورت ميں درک کہا اپنی بات کی وضاحت کرو وه اصفہانی شخ
کرتے ہيں اس کی اصلی صورت نہيں جس طرح ايک مادر زاد نابينا مختلف رنگوں ميں امتياز نہيں کر سکتا اس کے سامنے

م کے بيٹے اس رنگوں کی کتنی ہی تعريف کيوں نہ کی جائے وه زرد اور بزر رنگ کی شناخت نہيں کر سکے گا اگر ہم آ د
دنيا ميں مادر زاد نابينا اتے اور کوئی چيز ديکھ يا سن نہ سکتے تو دھر کے متعلق ہمارا تصور ہمارے موجوده تصور سے 
قطعی مختلف ہوتا ميں اپنی کتاب ميں يہ کہنا چاہتا تھا کہ دھر اپنی ذات ميں اس صورت ميں نہيں جس ميں اسے ہم ديکھتے 

ريا کی موجوں يا آسمانی بجلی کی مانند سنتے ہيں يہ ہماری آں کھيں اور کان ہيں جو دھر کو اس يا اس کی آوازيں ہوا يا د
  موجوده صورت ميں ديکھتے اور سنتے ہيں ۔ 

ميں نے لکھا ہے اور ميرا عقيده بھی ہے کہ دھر اس صورت ميں نہيں ہے جس ميں ہم اس کا تصورت کرتے ہيں يہ صرف 
کا ڈھيال جو محدب ہے اگر مقعد ہوتا تو دھر کو دوسری صورت ميں ديکھتا خليفہ بوال اگر ہماری اختراع ہے ہماری آنکھ 
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پس کسی اور شکل ‘ دھر کو دوسری شکل و صورت ميں بھی ديکھتے تو بھی اس کے وجود کا انکار نہيں کر سکتے تھے 
ی دھر کا احساس کرتے اور ہمار ا يہ و صورت ميں بھی اس کا مشاہده ناگزير تھا اگر ہم مادر زاد اندھے بھی ہوتے تو بھ

احساس اس بات کا ثبوت ہے کہ دھر کا وجود ہے جبکہ تم نے اپنی کتاب ميں اس کے وجود کا انکار کيا ہے ابن راوندی نے 
کہا اے امير المومنين اگر کوئی شخص ميرے دھر کے بارے ميں اقتباس کو غور سے پڑھے تو معلوم ہو گا کہ ميں نے دھر

نہيں کيا بلکہ ميں نے کہا ہے کہ بنی نوع انسان ميں سے ہر ايک نے دھر کا اپنا اپنا تصور رکھا ہے متوکل نے  کا انکار
اظہار خيال کای تو نے ابھی مجھے کہا تھا کہ دھر کا کوئی مستقل اور ذاتی وجود نہيں ہے اور اب تم خود اس بات کا انکار 

  کر رہے ہو ۔ 
ميں يہ کہتا ہوں کہ دھر کوئی شے نہيں کہ تمام بنی نوع انسان اسے ايک ہی صورت ميں ‘ ابن راوندی نے اظہار خيال کيا 

  ديکھيں اور اس سے ايک ہی آواز سنيں ۔ 
اگر اس صفت کے ساتھ ہر شخص دنيا کے آغاز سے اج تک اور آج سے دنيا کے خاتمے تک دھر کو ايک ‘ متوکل نے کہا 

وه دوسری آواز سے مختلف ہو تو پھر بھی کوئی چيز موجود ہے وگرنہ لوگ  ہی صورت ميں ديکھے البتہ جو آواز وه سنے
  اسے مختلف شکلوں ميں نہ ديکھتے ۔ 

آخر کار خليفہ نے اس اصفہانی شخص سے اپنی تحری کی اسطرح اصالح کروائی کہ دھر مستقال اور فی الذاتہ موجود ہے 
يکھے اس کے بعد خليفہ نے راوندی کی کتاب کے ايک ليکن اس بات کا امکان ہے کہ ہر شخص اسے منفرد شکل ميں د

دوسرے حصے کے بارے ميں بحث کی اور کہا مجھے معلوم ہے کہ تو نے موت کے راوندی کی کتاب کے ايک دوسرے 
حصے کے بارے ميں بحث کی اور کہا مجھے معلوم ہے کہ تو نے موت کے متعلق فيثا غورث کے قول کا تکرار کيا ہے 

ميں ہوں تو موت نہيں اور جب موت آئے ميں نہيں لہذا ميرا موت سے کوئی تعلق نہيں کہ ميں اس کا  اور کہاہے کہ جب
  سبب تالش کروں اور تحقيق کروں کہ موت کيا ہے ؟ 

ابن راوندی نے محسوس کيا کہ خليفہ ايک ايسے مرحلے ميں داخل ہو گيا جو اس کيلئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ۔ ممکن 
لٹکا دے ۔ خليفہ نے اظہار خيال کہ يہ نظريہ جو تم نے بيان کيا ہے ايک مشرک کا نظريہ ہے اور تمہيں  ہے وه اسے الٹا

کسی مشرک کے نظريہ کو اپنے نظريہ کی بنياد نہيں قرار دينا چاہيے مجھے معلوم ہے کہ کچھ عرصے سے يونانيوں کے 
ل کی نقل ہيں انہيں کسی نظريہ يا عقيده کی بنياد قرار نہيں نظريات ہماری کتابوں ميں رقم ہو رہے ہيں ليکن وه نظريات اقوا

  دينا چاہيے البتہ فقط اس صورت ميں کہ وه ہمارے مذہب قونين سے مطابقت رکھتے ہوں ۔ 
تم ايک مسلمان ہو تم نے تسليم کياہے کہ توحيد و نبوت اور معاد کے قائل ہو‘ خليفہ بوال ‘ ابن راوندی اسی طرح خاموش رہا 

  کيسے کہتے ہو کہ تمہارا موت سے کوئی نہيں اور اس کے بارے ميں تحقيق نہيں کرنا چاہيے ؟ ۔ تم 
تو اس کا ايمان ‘ شايد تو نہيں جانتا کہ ايک مسلمان اگر موت سے بے تعلق ہو اور اسکے بارے ميں تحقيق سے گريز کرے 

  کے بعد زندگی سے ہے ۔ سالم نہيں رہتا کيونکہ معاد جو اصول دين ميں سے ہے اس کا تعلق موت 
ابن راوندی نے کہا اے امير المومنين ميں نے اپنی کتاب ميں مذہب کی رو سے موت کے متعلق اظہار خيال نہيں کيابلکہ جو 

  کچھ ميں نے عرض کيا ہے ايک حکيمانہ نظريہ ہے ۔ 
سے ال تعلقی کا اظہار کيوں کيا ؟ فيثا غورث چونکہ مشرک تھا اس لئے اس پر کوئی قد غن نہيں کہ اس نے موت‘ خليفہ بوال

ليکن تمہيں ہر گز نہيں لکھنا چاہيے کہ تمہيں موت سے کوئی تعلق نہيں بلکہ تمہيں تو اس بارے ميں تحقيق کرنا چاہيے ابن 
آخر اسکی وجہ ‘ راوندی نے جواب ديا موت ايک ايسی چيز ہے جس کے بارے ميں تحقيق نہيں ہو سکتی متوکل کہنے لگا 

ابن راوندی نے سوال کيا اے امير المومنين ايسا کونسا طريقہ ہے جس کے ذريعہ موت کے بارے ميں تحقيق ممکن  کيا ہے ؟
  ہے ؟ 

جس دن سے انسان خلق ہوا ہے اس دن سے ليکر آج تک اس نے کوشش کی ہے کہ موت کا راز جانے ليکن ابھی تک اسے 
ا سبب بنے متوکل نے کہا موت کا راز اس طرح معلوم کيا جا سکتا کوئی ايسا ذريعہ ہاتھ نہيں لگا جو موت کا راز جاننے ک

ہے کہ وه کون سا توازن ہے جس کی وجہ سے زندگی رواں دواں رہتی ہے اور کون سا عدم توازن ہے جو موت کاباعث بنتا
ہ سکتا تھا اور ہے ابن راوندی خليفہ کی باتوں سے حيران ره گيا کيونکہ جوکچھ متوکل نے کہا وه صرف ايک عالم ہی کہ

ابن راوندی کو خليفہ کی زبان سے ايسی گفتگو کی توقع نہيں تھی ۔ اس کے بعد ابن راوندی نے کہا کہ اے امير المومنين اس 
راستے کو ڈھونڈنا ڈاکٹروں کا کام ہے اور انہيں يہ سمجھنا چاہيے کہ جو توازن زندگيکو جاری رکھنے کا ضامن ہے وه اس 

وه عدم توازن جو موت کا باعث بنتا ہے وه کون سا عدم توازن ہے متوکل نے اظہار خيال کرتے ہوئے قسم کا توازن ہے اور 
کہاکہ ہر عالم اس راستے ميں تحقيق کر سکتا ہے اورنہ صرف ڈاکٹروں پر موت کا راز افشاء کرنے کا انحصار ہے بلکہ 

  ا کس ذريعے سے ؟ علمائے دين بھی موت کا راز معلوم کر سکتے ہيں ابن راوندی نے پوچھ
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خليفہ نے جواب ديا قرآنی آيات ميں گہرے غور و فکر کے ذريعے سے ابن راوندی نے کہا ۔ اے امير المومنين قرآنی آيات 
ميں صرف چند مواقع پر موت کے بارے ميں ذکر ہوا ہے ليکن وه بھی اس صورت ميں نہيں کہ محض آيات قرآن آيات کی 

جا سکتا ہے بلکہ ميرے کہنے کا مقصد يہہے کہ انسانی آيات قرآنی کی گہرائی ميں جا کر تالوت سے موت کا راز معلوم کيا
  موت کا راز پا سکتا ہے متوکل کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے مسلمان اس بات کے معتقد تھے ۔ 

معنيتک رسائی حاصل کر سکتا کہ آيات قرآنی ظاہری معنوں کے عالوه باطنی معنوں کی بھی حامل ہيں ۔ اور ہر کوئی ان 
ہے ان معنی کو جاننے کيلئے قرانی علم کا سمجھنا ضروری ہے ۔ ايک روايت کے مطابق يہ نظريہ دوسری صدی ہجری 

کے شروع ميں وجود ميں آيا اور تيسری و چوتھی اور اس کے بعد آنے والی صديوں کے دوران اسالمی ممالک ميں فروغ 
ہوتا چال گيا اور مسلمانوں کے روحانی علماء نے يقين کر ليا کہ قرآن ظاہری معنوں کا حاملپانے کے ساتھ ساتھ مضبوط تر 

  ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی معنی بھی رکھتا ہے ۔ 
قرانی تفاسير کا سر چشمہ بھی يہی نظريہ ہے ليکن مفسرين قرآن شازو نادر ہی ان آيات کے باطنی معنوں تک رسائی حاصل

خيال تھاکہ اس بات پر ايمان النا کہ آيات قرآنی باطنی معنی بھی ہوں گے اس عقيدے کيبنياد پر يہ  کر سکتے ہيں بعض کا
نظريہ پايا جاتا ہے کہ جو مسلمان قران آيات کے باطنی معنی جانتا ہو وه علم و روحانی طاقت کے لحاظ سے پيغمبر اسالم 

ائيگا لہذا وه نبی نہيں ہو سکتا اور شيعہ معتقد ہيں کہ جو کوئی  کے برابر ہو گا البتہ چونکہ پيغمبر کے بعد کوئی نبی نہيں
  قرآنی آيات کے باطنی معنی جانتا ہو وه علم و روحانی طاقت کے لحاظ سے آئمہ کی مانند ہو گا ۔ 

سے  ذيم قراطيس کے زمانے ميں ايٹم ايک نا قابل تقسيم ذره تھا ليکن آج وه تقسيم در تقسيم ہو چکا ہے امام جعفر صادق
پوچھے جانے والے سوالوں ميں سے ايک سوال يہ تھا کہ دانائے مطلق کون ہے اور کس وقت آدمی يہ محسوس کرتا ہے کہ

  وه سب کچھ سيکھ چکا ہے ؟ 
جعفر صادق نے فرمايا اس سول کے دو حصے ہيں ايک يہ کہ کون دانائے مطلق ہے " اس کا جواب يہ ہے کہ خداوند تعالی 

ئی بھی دانائے مطلق نہيں کسی انسان کيلئيمحال ہے کہ وه دانائے مطلق ہو ۔ کيونکہ علم اس قدر وسيع کی ذات کے عالوه کو
ہے کہ کوئی بھی انسان تمام علوم کو نہيں سيکھ سکتا اگرچہ اس کی عمر ہزاروں سال کيوں نہ ہو اور اگر وه اس تمام عمر 

لوم کا عالم نہيں بن سکتا شايد ہزار ہا سال زندگی کو تحصيل کے دوران تحصيل علم ميں مشغو ل رہے تو بھی انسان تمام ع
علم کيلئے وقف کرنے کے بعد اس دنيا کے علوم سے آگاہی کر لے ليکن اس دنيا کے عالوه اور بھی جہان ہيں جہاں اس دنيا 

وه جاہل ہے  کے علوم بے وقعت ہيں اگر کوئی شخص اس دنيا کے علوم سيکھنے کے بعد دوسرے جہانوں ميں وارد ہو تو
  اسے اس دنيا کے علوم سيکھنے کيلئے شروع سے پڑھنا ہو گا ۔ 

يہی وجہ ہے کہ خداوند تعالی کی ذات کے عالوه کوئی بھی دانائے مطلق نہيں کيونکہ انسان تمام حقيقتوں سے آگاہی حاصل 
پوچھا ہے کہ انسان کس وقت نہيں کر سکتا ۔ امام جعفر صادق نے سوال کے دوسرے حصے کے جواب ميں فرمايا۔ آ نے يہ 

علم سے غنيہو جاتا ہے اس کا جواب يہ ہے کہ ميں نے پہلے سوال کے جواب ميں کہا کہ اگر انسان کی عمر ہزاروں سال ہو
اور وه مسلسل تحصيل علم ميں مشغول رہے تو بھی وه مام علوم پر عبور نہيں حاصل کر سکتا پس اسی بنا پر کوئی شخص 

کتا کہ وه علم سے غنی ہے ہاں البتہ جا ہل يہ احساس کرتے ہيں کہ وه علم سے غنی ہيں اور اپنے آپ يہ احساس نہيں کر س
کو علم سے بے نياز خيال کرتے ہيں جعفر صادق سوچھا گيا کہ دوسری دنياؤں کے علم سے کيا مراد ہے؟ آپ نے فرمايا يہ 

ں جن ميں سے اکثر ان جہان سے بڑے ہيں اور ان جہان جس ميں ہم زندگی بسر کرتے ہيں کے عالوه اور جہان بھی ہي
جہانوں ميں ايسے علوم ہيں جو اس جہاں کے علوم سے شايد مختلف ہيں جعفر صادق سے پوچھا گيا کہ دوسرے جہاں وں 

کی تعداد کيا ہے آپ نے جواب ديا خداوند تعالی کے عالوه کوئی بھی دوسرے جہانوں کی تعداد سے مطلع نہيں ہے آپ سے 
گی کہ دوسرے جہانوں کے علوم اور اس جہانوں کے لعوم ميں کيا فرق ہے ؟ کيا وہاں کا علم سيکھا نہيں جا سکتا ؟  پوچھا

اور اگر سيکھا جا سکتا ہے تو کيسے مناسب ہے کہ وه علوم اس دنيا کے علوم سے مختلف شمارکئے جائيں ؟ جعفر صادق 
ميں سے ايک قسم اس دنياکے علوم کے مشابہ ہے اور اگر کوئی  نے فرمايا دوسرے جہانوں ميں دو قسم کے علوم ہيں جن

اس جہان سے ان جہانوں ميں جائے تو ان علوم کو سيکھ سکتا ہے ليکن شايد يعنی دوسرے جہانوں ميں ايسے لعوم پائے 
نہيں سمجھ جائيں کہ اس دنيا کے لوگ انہيں درک کرنے پر قادر نہ ہوں کيونکہ ان علوم کو اس دنيا کے لوگوں کی عقل 

سکتی ۔ جعفر صادق کا يہ قول بعد ميں آنے والی نسلوں کے علماء کيلئے ايک معمہ بنا رہا بعض نے اسے قابل قبول نہيں 
سمجھا اور کہا کہ امام جعفر صادق کا يہ کہنا بالوجہ ہے ان لوگوں ميں سے ايک ابن راوندی اصفہانی بھی ہے جس کا ذکر 

نی عقل ہر اس چيز کو درک کر سکتی ہے جسے علم کہتے ہيں چاہے اس دنيا کے علوم پہلے آ چکا ہے اس سنے کہا انسا
ہوں يا دوسرے جہانوں کے علوم ہوں ليکن امام جعفر صادق کے شاگردوں نے آپ کے اس قول کو قبول کيا او اس بات کے 

نہيں کيونکہ انسانی عقل ان قائل ہو گئے کہ بعض دوسرے جہانوں ميں ايسے علوم ہيں جن کی تحصيل انسانی بس کا روگ 
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نسبتيت نے فزکس ميں ايک جديد اور بے مثال باب ‘ علوم کو درک نہيں کر سکتی ليکن اس صدی ميں آئن سٹائن کے نظريہ 
کا اضافہ کيا اور اسکے بعد يا ضد ماه کی تھيوری محض تھيوری کی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے علم کے مراحل ميں 

اس حقيقت سے آشنا ہو گئے کہ ضد ماده موجود ہے جعفر صادق کا يہ قول ہے کہ بعض دوسرے  داخل ہوئی اور سائنس دان
جہانوں ميں شايد ايسے علوم پائے جاتے ہيں جن کو سيکھنا انسانی دسترس سے باہر ہے سمجھ ميں آتا ہے کيونکہ ضد ماده 

يں اور اس سے بھی بڑ کر يہ کہ منطق اور کی دنيا ميں ہمارے قوانين فزکس کے عالوه دوسے قوانين فزکس الگو ہوتے ہ
استدالل کے وه قوانين جنہيں وضع کرنے پر ہماری عقل قادری ہے دوسرے جہان ميں يہ قوانين قابل اجراء نہيں ہيں ضد 

 ماده ايک ايسی دنيا ہے جس ميں اليکٹران پر مثبت اور پروٹان پر منفی چارج ہے جبکہ ہماری دنيا ميں ايٹم کے اليکٹران پر
منفی اور پروٹان پر مثبت چارج ہے ايک ايسی دنيا جہاں اليکٹرانوں پر مثبت اور پروٹانوں ميں منفی چار ج ہو نہ معلوم وہاں
کون سے طبيعاتی قوانين کی حکم فرمائی ہو گی ہماری منطق اور استدالل ميں کل جزو پر برتر ہے ليکن ممکن ہے کہ اس 

ہو اور ہماری سوچ اس موضوع کو سمجھنے اور قبول کرنے سے قاضر ہے ہماری دنيا ميں جزو کو کول پر برتری حاصل 
دنيا ميں جب ہم کسی بھاری جسم کو پانی ميں ڈالتے ہيں تو ارشميدس کے قانون کے مطابق وه پانی ميں ہلکا ہو جاتا ہے ليکن

جائے اس دنيا ميں پاسکل کے قانون کی اس دنيا ميں ممکن ہے کوئی جسم اگر پانی يا کسی مائع ميں ڈبويا جائے تو بھاری ہو
رو سے اگر کسی برتن ميں پڑے ہوئے مائعکے ايک نقطے پر دباؤ ڈاال جائے تو يہ دباؤ مائع کے تمام نقاط پر بڑے گا اسی 

قانون کی مدد سے آمد ر رفت کے ذرائع اور خاص طور پر بھاری ذرائع کو روکنے کيلئے بريکوں ميں تيل استعمال ہوتا 
نکہ جو بھی ڈرايور اپنا پاؤں بريک کے پيڈل پر رکھتا ہے تو وه بريک آئل پر تھوڑا دباؤ ڈالتا ہے اس کا يہی دباؤ ہے کيو

سارے بريک آئل پر پڑتا ہے پھر يہ دباؤ ہزار گنا زياده گاڑی کے پہيوں پر پرٹا ہے جس کی وجہ سے وه ايک لمحے ميں 
  رک جاتی ہے ۔ 

صند ماده دنيا ميں موثر نہ ہو اور جو دباؤ مائع کے ايک نقطے پر ڈاال جائے تو اس بات ليکن ممکن ہے فزکس کا يہ قانون 
کا امکان ہے کہ وه اس جہان کے اجنبی طبعياتی قوانين سے بتدريج سمجھوتہ کر لے جس طرح چاند پر جانے والے خال 

پہنچيں تو بے وزن رہنا ان کی عادت بنبازوں کويہاں بے وزن زندگی گزارنے کی تربيت دی جاتی ہے تاکہ جب وه چاند پر 
چکی ہو ۔ ليکن ضد ماده دنيا ميں جو چيز انسان کے ليے نا قابل قبول ہے وه منطق اور استداالل کے قوانين کی مخالفت ہے ۔ 

اگر انسان دوسری دنيا ميں جز کی کل پر برتری ديکھے اور مشاہده کرے کہ اس دنيا کے لوگ اعداد کی ضرب و تقسيم و 
‘سردی ‘ فريق و جعم کے قوانين کا لحاظ نہيں کرتے اور اگر محسوس کرے کہ اس دنيا ميں پانی گرم کرنے سے جمتا ہے ت

پانی کو بخارات ميں تبديل کرتی ہے جبکہ وہاں خال بھی نہيں تو وه انسان ان نئی باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہو گا ۔ يہی 
بات پر مبنی نظريہ کہ بعض ايسے جہان ہيں جن کيعلوم کا حصول انسان وجہ ہے کہ اس زمانے ميں جعفر صادق کا اس 

  کے بس کی بات نہيں قابل قبول دکھائی ديتا ہے ۔ 
جعفر صادق کے قوال نے يونان ميں علم کے متعلق کی گئی قديم فلسفيانہ بحث کو زنده کر ديا وه بحث يہ تھی کہ کيا علم فی 

جو کچھ اخذ کرتے ہيں وہی ہے يعنی ايک دوسرے کی پيروی کا نام ہے يونان کے  نفسہ (يا بذاتہ ) وجود رکھتاہے يا ہم
بعض حکيموں کا کہنا ہے کہ اکيلے علم کا وجود نہيں اور علم ايک ايسی چيز ہے جسے ہم اشياء اور احوال سے درک 

ے ميں کچھ نہيں جان سکتا اور کرتے اور اس کے قواعد معلوم کرتے ہيں ۔ ان کا کہنا ہے کہ مادر زاد نابينا رنگوں کے بار
مادر زاد بہره علم موسيقی کو درک نہيں کر سکتا ان کا کہنا ہے کہ صرف ايک يا دو حواس ظاہری تمام علوم کے حصول 
ميں حائل نہيں ہو سکتے ۔ بلکہ باطنی حواس ميں کمی علوم کے ادراک ميں رکاوٹ بنتی ہے اور ايک ديوانہ شخص کسی 

کر سکتای اگرچہ اس کے ظاہری حواس ميں کوئی خرابی نہ ہو ۔ اس گروه کی مخالفت ميں کچھ  قسم کا علم حاصل نہيں
يونانی حکما نے کہا کہ اکيال علم بھی موجود ہے چاہے انسان اسے درک کرے يا نہ انہوں نے کہا وه علم جو دنيا ميں چار 

اور ايسا علم جو سورج چاند کو زمين کے ارد موسم وجود ميں التا ہے چاہے انسان ان چار موسموں کو درک کرے يا نہ 
گرد گھماتا ہے مووجد ہے خواه آدمی آں کھيں رکھتے ہوں يعنی سورج اور چاند کو ديکھ سکيں يا مدر زاد اندھيہوں اور 

کی دو سورج اور چاند کا مشاہده نہ کر سکيں ۔ زيم قراطيس جس کا کہنا تھا کہ دنيا ايٹم سيبنی ہے اس کا عقيده تھا کہ علم 
قسميں ہيں ايک وه علوم جنہيں سيکھا جا سکتا ہے اور دوسرے ايسے علوم جن کے قواعد اور تفصيالت کو نہيں سمجھا جا 
سکتا ۔ ان مجہول علوم ميں ايک ايٹم کا علم ہے اور دوسرا خداؤں کے بارے ميں ہے ۔ زيم قراطيس کے ايک صدی بعد اس 

نا کہ ايٹموں کا علم مجہول علم ہے اور تو کہتا ہے کہ آدمی اس کی تفصيالت کو نہيں پر تنقيد کی گئی اور کہا گيا کہ تيرا کہ
جان سکتا۔ پھر تم کيسے کہتے ہو کہ دنيا ايٹموں سے بنی ہے يہ تو اسے کہنا چاہيے جو ايٹموں کے علم کے قواعد اور 

روں نے کہا کہ اسکی عقل نے سمجھ ليا تفصيالت سے آگاه ہو خود زيم قراطيس تو نہ تھا کہ جواب ديتاليکن اسکے پيروکا
تھا کہ دنيا ايٹموں سے بنی ہے ليکن زيم قراطيس کے حواص ايٹموں کو نہيں ديکھ سکے اور اگر ان کی آواز ہے تو اسے 
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  نہيں سن سکے يہ ايسی چيزيں ہيں جنہيں آدمی اپنی عقل سے ہی سمجھ سکتا ہے نہ کہ حواس خمسہ کی مدد سے ۔ 
لفوں کو خاموش کرنے کيلئے زيم قراطيس کيمريدوں کے پاس ايک موثر ذريعہ بھی تھی انہوں نے کہا اپنے استاد کے مخا

کہ خداؤں کو نہ تو ظاہری حواس کے ذريعے ديکھا جا سکتا ہے اور نہ باطنی حواس کے ذريعے ان کا وجود د معلوم کيا جا
تے ہيں جبکہ ہم اسے ديکھتے ہيں اور نہ ہی اس کی سکتا ہے جس طرح ہم باطنی حواس کے ذريعے اپنی بيماری کا پتہ لگا

آواز سنتے ہيں ۔ زيم قراطيس بھی اپنی عقل کے ذريعے اس تک پہنچا کہ دنيا ايٹموں سے وجود ميں آئی ہے اگر وه ايٹموں 
ہيکہ کے علم کے قواعد اور تفصيالت کو نہيں سمجھ سکا تو اس پر تنقيد نہيں کی جانی چاہيے ہمارے کہنے سے مراد يہ 

يونانی حکما ميں بھی ايسے لوگ موجود تھے جنہوں نے علم کی دو قسميں بتائيں ايک وه علوم جنہيں انسان کی عقل درک 
کر سکتی ہے اور دوسرے وه جنہيں درک کرنا انسان کی دسترس سے باہر ہے اس ساری بحث سييہ نتيجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

ے ۔ اور دوسرا ان کا عقيده تھا کہ وه علوم جو دوسرے جہانوں ميں پائے پہلے جعفر صادق نے فرمايا کہ علم ال محدود ہ
  جاتے ہيں انہيں اس عقل کے ذريعے جس سے وه اس دنيا کے علوم سے آگاہی حاصل کرتا ہے ۔ 

ان جہانوں کے علوم کا ادارک نہيں کر سکتا اور اج جب کہ آين سٹائن کے نظريہ نسبت اور ضد ماده کے نظريئے جس کے 
ميں ہم نے کہا کہ تھيوری سے گزرنے کے بعد عملی مرحلہ ميں داخل ہو گيا ان دونوں نظريات کے ذريعے پتہ چاليا  بارے

جا سکتا ہے کہ ساڑھے باره سو سال پہلے جعفر صادق نے کس قدر صحيح نظريہ پيش کيا تھا ۔ عباسی دور کے ايک 
بحت کچھ رقم کيا اور وه عباسيوں کی خالفت کے خاتمی  مشہور مورخ ابن ابی الحديده جس نے جعفر صادق کے بارے ميں

ہجری قمری ميں ستر سال يا اونہتر سال کی عمر ميں اس دنيا سے کوچ کر  ۶۵۵کے ايک سال قبل ہالکو خان کے ہاتھوں 
عنی گيا ۔ اس کا نام عزالدين عبدالحميد بن محمد تھا ۔ اس مورخ کا کہنا ہے جعفرصادق کی مت کے بعد ايک عرصے تک ي

خراسان اور فارس ميں جتنے استاد بھی پڑھاتے ‘ عجم ‘ عراق ‘ تقريبا ڈيڑھ صدی يا دو صدی بعد تک ربستان بين النہرين 
تھے امام جعفر صادق کا حوالہ ديتے ہوئے کہتے تھے کہ جعفر صادق سے اس طرح حکايت کرتے ہيں پھر يہی مورخ کہتا 

د بھی پڑھانے کے دوران جعفر صادق کا قول نقل کرتے اور کہتے تھے کہ ہے کہ اہل سنت و الجماعت کے فرقوں کے استا
ان سے ان اس طرح مروی ہے ايک دن ابن صلقمی نے ابن الحديد سے پوچھا کہ گذشتہ مسلمانوں ميں سب سے قابل علم 

ے محقق کی صادق کو سب سے بڑا مسلمان عالم سمجھا جاتا ہے اس لي ٣کون تھا اس نے جواب ديا جعفر صادق چونکہ ج
خواہش ہوتی ہے کہ ان کی معلومات سے آگہی حاصل کرے ۔ شيعہ مورخين کی کتابوں ميں جعفر صادق کے علوم کی تعداد 

ايک سو سے پانچ سو تک درج ہے اور دوسرا يہ کہ بعض شيعہ مورخين نے جعفر صادق کے معجزات کے ابرے ميں 
رخين نے جعفر صادق کی سوانح حيات کو آ کے معجزوں تک ہی شيعہ مورخين کا عقيده اس بات کا موجب بنا کہ ان مو

محدود رکھا يا پھر بعض شيعہ مورخين نے اپنی کتابوں کے بيشتر صفحات ميں ان ہی معجزات کی تشريح کيہے ان معجزات
ہ جعفر کی تعداد اور شيعہ مورخين کی کتابوں کے حوالے اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں کہ کوئی ايسا دن نہيں گذرا ک

صادق سے ايک معجزه و قوع پذير نہ ہوا ہو ۔ جعفر صادق کے معجزات کا ايک حصہ دور صفويہ کے مشہور عالم عالمہ 
مجلسی کی کتاب حار االنوار ميں درج ہے ليکن جيسا کہ آ پ کو معلوم ہے کہ عالمہ مجلسی نے اپنی تحرير کو دوسرے 

جعفر صادق کے معجزات کی تشريح کی ہے اور اس نے مشہور کتاب ذرائع سے اقتباس کيا ہے ايک شيعہ مولف جس نے 
ابن بويہ‘ من ال يحضر الفقيہ بھی لکھی ہے اور اس کا شمار بزرگ شيعہ علما ميں ہوتا ہے ابو جعفر محمد (بابويہ قمی ) ہے 

جعفر صادق کے چوتھی صدی ہجری ميں ہو گزارا ہے يعنی زمانے کے لحاظ سے وه جعفر صادق کے نزديک تھا ۔ امام 
(امام علی رضاء کے معجزات کی شرح ) کے‘ معجزات کی شرح لکھنے کے عالوه ابن باويہ قمی نے عيون االخبار الرضا 

نام سے بھی ايک کتاب لکھی ہے چونکہ شيعہ مورخين جعفر صادق کی امامت کے قائل تھے لہزا انہوں نے اپ کے علوم 
  ں نے ان علوم کا نام نہيں ليا۔ کی تعداد پانچ سو لکھی ہے حاالنکہ انہو

  ايک تاريخی محقق کيلئے يہ بات قابل قبول نہيں کہ جعفر صادق پانچ سو علوم پر دسترس رکھتے اور پڑھاتے تھے ۔ 
اس بات ميں کوئی شک نہيں کہ جعفر صادق کے دور ميں علوم کی تعداد آج کے دور سے کہيں کم تھی اور آج کی مانند نہ 

وئی تھی اور نہ ہی صنعت و حرفت ميں توسيع ہوئی تھی کہ ايک علم سے تھوڑی مدت ميں دوسرے علوم تو سائنسی ترقی ہ
  جنم ليتے ۔ 

کے درميان اس قدر وسيع ہوا ہے کہ آج ايک ١٩٨٠۔ ١٩۴٠مثال کے طور پر ايٹم کے بارے ميں علم مختصر سی مدت يعنی
تھيوری اور پريکٹيکل دونون طرح سے ماہر نہيں ہو سکتا ۔  انسان اپنی ساری عمر بھی صرف کر دے تو ايٹمی مطالعہ ميں

اگر وه ايٹمی مطالعے کے نظرياتی پہلو کو لے تو وه عملی لحاظ سے پيچھے ره جائيگا اور اگر عملی پہلو لے تو نظرياتی 
  پہلو پر عبور حاصل نہيں کر سکے گا ۔ 

ہوائی جہازوں کيبارے ميں ايک جديد ٹيکنيک وضع کیيہی مثال جنگ کے بارے ميں بھی صادر آتی ہے امريکہ ميں جنگی 
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گئی ہے جس کے مطابق پائلٹ کے بغير بھی يہ جہاز اڑ سکيں گے ۔ اس طرح جنگ کی يہ روش فضائی جنگوں کی ٹيکنيک
اکو تبديل کر دے گی اور فضائی جنگوں ميں ايک نئی ٹيکنيک وجود ميں آئے گی ليکن پہلے زمانے ميں ايسا ہر گز نہيں ہوت
تھا يعنی علوم و صنعت ميں اتنی تيزی سے انقالب برپا نہ ہوتا تھا آج جب کہ اصولی اور فروعی علوم سميت علوم کی کل 

  تعداد ايک ہزار سے زياده نہيں ہے ليکن ساڑھے باره سو سال قبل علوم کی تعداد پانچ سو بھی نہ تھی ۔ 
م کے ماہر تھے اور يہ سب پڑھاتے تھے بظاہر اس کی دو مگر شيعہ مورخين نے لکھا ہے کہ جعفر صادق پانچ سو علو

وجوہات ہيں چونکہ شيعہ مورخين امام جعفر صادق کو اپنا امام سمجھتے ہيں اور شيعہ عقائد کے مطابق انکا ايمان ہے کہ 
ر اس کے بعد امامامام اس دنيا ميں (نوع انسانی ميں ) دانائے مطلق ہے يہاں يہ بات غور طلب ہے کہ دانائے مطلق پيغمبر او

ہے خداوند تعالی کی دانائی کے بارے ميں کسی حد کے قائل نہيں اور خدا وند تعالی کو دانائے مطلق سمجھتے ہيں ان کا 
عقيده ہے کہ اس کا علم اس کی ذات کی مانند ال محدود ہے اور علم خداوند تعالی کے علم سميت تمام صفات کو اس کی ذات 

کہتے ہيں کہ خداوند تعالی ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا اس کا آغاز و انجام نہيں ہے اسی کا جزو سمجھتے ہيں اور 
 طرح اس کا علم بھی ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا اور وه ہر گز حدود کا پابند نہيں ۔ 

 

 ابن راوندی کی نظر ميں ‘ موت کا مسئلہ 

 

ابن راوندی اپنی کتاب ميں موت کا راز فاش نہ کر سکا اور جيسا کہ ہمارے مطالعے ميں يہ بات آئی ہے اس نے عباسی 
موت کا راز کسی راستے سے افشا نہيں ہو سکتا ۔ ليکن اپنی کتاب ميں موت کے بارے ميں ايسے ‘ خليفہ المتوکل سے کہا 

خاص اہميت کے حامل نہ ہوں ليکن ساڑھے گياره سوسال پہلے پر  نظريات پيش کئے جو شايد آج کسی کی نظر ميں کسی
  کشش نظريات تھے ان ميں اس نے کہا ہے کہ کوئی بھی يہبات نہيں سمجھ سکتا کہ اسکی موت کيسے واقع ہوتی ہے ۔ 
 جب تک وه موت کو خود نہ آزمائے اسے درک کرنے پر قادر نہيں ہو سکتا ۔ دوسروں کی موت کے مشاہدے سے انسان

اور جب تک انسان موت کو اپنے اوپر نہ ازمائے اس وقت تک اسکی سمجھ ميں يہ ‘ اپنی موت کيلئے کچھ نہيں سيکھ سکتا 
بات نہيں آ سکتی کہ موت کيسی ہوتی ہے ؟ ابن راوندی کا موت کے بارے ميں دوسرا نظريہ ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو 

اس کيلئے محال ہے کہ وه اپنے آپ کو مرده گردانے اسلئے کہ اگر اسے  مرده نہيں سمجھ سکتا اور انسان جب تک زنده ہے
  علم ہو کہ مرده ہے تو يہ بات اسکی دليل ہے کہ وه زنده ہے اگر زنده نہ ہوتا تو اسے مرنے کا علم کہاں سے ہوتا ؟ 

ر زنده نہيں ہوتا ابن موت کے متعلق ابن راوندی کا تيسر نظريہ اس عرصہ کے بارے ميں ہے جب انسان مرده ہوتا ہے او
راوندی کہتا ہے کہ کسی مردے کو اس بات کا علم نہيں ہوتا کہ وه مرده ہے اس نظريئے کے متعلق اس نے ديسی ہی دليل 

  دی ہے جو دوسرے نظريہ کے ضمن ميں پيش کی ہے ۔ 
ہو گا ۔ ابن راوندی کہتا ہے  وه کہتا ہے اگر مرده يہ جان لے کہ مرده ہے تو اس صورت ميں وه مرده نہيں ہو گا بلکہ زنده

مرده ميں اپنے آپ کو پہچاننے کا شعور نہيں ہوتا کيونکہ شعور زنده لوگوں کی کھلم کھال صفات ميں ہے اور اگر مرده اپنے
آ کو پہچان لے اور اس بات سے اگاه ہو جائے کہ وه مرده ہے تو اس صورت ميں وه زنده شمار ہو گا نہ کہ مرده اس وجہ 

يده کے بر خالف وه يہ نہيں ديکھ سکتا کہ اس کے رشتہ دار اس کے سرہانے کھڑے رو رہے ہيں کيونکہ اگر سے عام عق
انہيں ديکھ لے اور ان کی گريہ و زاری سن لے تو يہ اس بات کی دليل ہے کہ وه زنده ہے اور اگر مرده ہوتا تو ہر گزنہ جان 

  کو ديکھ سکتا ہے اور نہ ان کے رونے کی آواز سن سکتا ہے ۔ سکتا کہ مرده ہے وه نہ ہی اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں 
ابن راوندی نے موت کے متعلق چوتھا نظريہ يہ پيش کيا کہ کوئی بھی مرده اپنے آپ کو مرنے سے پہلے نہيں پہچان سکتا ۔ 

ميں رکھ کر دفن  ابن راوندی کی کنيت تھی ) پھر اسے قبر‘ اگر فرض کريں ابوالحسن مر جائے (ابوالحسن ‘ اس کے بقول 
کيونکہ اگر جان لے کہ مرنے سے پہلے ‘ کر ديں تو اسے اس بات کا شعور نہيں ہو گا کہ وه مرنے سے پہلے ابوالحسن تھا 

تو ضرور اس کو اپنی شناخت کا شعور ہو گا ۔ اور جو کوئی باشعور ہے مرده نہيں ‘ ابوالحسن کے نام سے پکارا جاتا تھا 
  کہال سکتا ۔ 
ے ميں ابن راوندی کا پانچواں نظريہ يہ ہے کہ مندرجہ باال چار نظريات اس بات سے اخذ کئے گئے ہيں کہ موت کے بار

  آدمی اپنے آپ کو اس بات کا قائل نہيں کر سکتا کہ وه ايک دن مرے گا اور اس دنيا سے اٹھ جائے گا ۔ 
گے تو زنده ہو جائے گا البتہ وہاں اس کی زندگی انسان گمان کرتا ہے کہ وه ہر گز نہيں مرے گا اور جب اسے قبر ميں ڈاليں
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انسان گمان ‘ کی کيفيت اس دنيا سے مختلف ہو گی ۔ نيند ان اسباب ميں سے ہے جو اس عقيدت کی تقويت کا باعث بنے ہيں 
سان جو کرتا ہے کہ جس طرح وه اس نيند سے بيدار ہو جاتا ہے اسی طرح وه موت کی نيند کے بعد بھی بيدار ہو جائے گا ان

کتاب الفرند ‘ مناظر خواب ميں ديکھتا ہے وه اس کے اس عقيدے کو مزيد تقويت پہنچاتے ہيں کہ حقيق موت کا وجود نہيں 
کے مصنف کے بقول انسان خواب ميں اپنے آپ کو مرده ديکھتا ہے تو وه عين زنده ہوتا ہے يا اس کے عزيز و اقارب اپنے 

ده ہوتے ہيں انسان گمان کرتا ہے کہ موت کے بعد بھی اس طرح کی کيفيت ہو گی جبآپ کو مرده ديکھتے ہيں تو وه عين زن
وه مر جائے گا تو اپنے آپ کو زنده ديکھتا ہے خواب ميں ان طرح طرح کے مناظر کو ديکھنا انسانی جسم کے اعضاء کی 

ديکھے ابن راوندی کو علم تھا کہ  وجہ سے ممکن ہے اگر يہ جسمانی اعضاء نہ ہوں تو انسان سو ہی نہيں سکتا کہ وه خواب
قديم مصر ميں ميتوں کو موميائی کر ديتے تھے کيونکہ اس کا کہنا ہے کہ ان کا گمان ہوتا تھا کہ اگر ڈھانچہ باقی رہے تو 

انسان مرنے کے بعد بھی زنده رہے گا اور اپنی پہچان کر سکتے گا جس طرح وه سونے کے دوراب خواب ميں اپنی شناخت
ہے ليکن ابن راوندی کے بقول مصر والے جس مردے کو موميائی کرتے تھے وه دل کے بغير ہوتا تھا کيونکہ کر سکتا 

اسے موميانے سے پہلے بدن کے تمام اندرونی اعضاء باہر نکال کر دور پھينک ديتے تھے پس يہ کيسے قابل قبول ہے کہ 
راوندی کا خيال تھا انسان جو مناظر خواب ميں ديکھتا ہے  جس مردے کا دل نہ ہو ۔ وه اپنی پہچان کر سکتا ہے کيونکہ ابن

ان کا تعلق دل سے ہے انسان اپنے آپ کو دل کے احاطے ميں ديکھتا اور پہچانتا ہے اور بطور کلی جسطرح يہ قديم لوگ 
وجود دل ميں روحانی احساساتکا سرچشمہ دل کو سمجھتے تھے ۔ ان کا خيال تھا کہ جو مناظر خواب ميں نظر اتے ہيں ان کا

ہوتا ہے جيسا کہ ہم نے مالحظہ کيا موت کے بارے ميں ابن راوندی کے نظريات اس کے اپنے زمانے يعنی تيسری صدی 
کے اوائل ميں قابل توجہ تھے ہم نے ديکھا کہ ابن راوندی نے خليفہ کے حکم سے مجبورہو کر اپنی اس تمام تحرير کی 

اور قيامت کا انکار کيا تھا گويا اس نے اپنی تحرير واپس لے لی اس کے عالوه اصالح کی جس ميں اس نے توحيد اور نبوت
ابن راوندی کی کتاب ميں ايک اور عنوان بھی تھا جس کی وجہ سے عباسی خليفہ کے دارالحکومت ميں اس پر کفر کا فتوی 

عالقے جہاں جعفری مذہبی ثقافت لگا عباسی خليفہ کے دارالحکومت ميں کفر کے فتوے کی بات ہم اس لئے کرتے ہيں کہ وه
رائج تھی کسی نے اس دليل کی بناء پر اس پر کفر کا فتوی نہيں لگايا بلکہ جن عالقوں ميں علماء جعفری مذہبی ثقافت سے 

  روشناس تھے ان کا عقيده تھاکہ وه عنوان دين کی تقويت کا باعث ہے ۔ 

  ; دين علمی سے متصادم نہيں9
پنی کتاب ميں لکھا اس کا خالصہ يہ تھا کہ دين کو بہانہ بنا کر علمی ترقی ميں رکاوٹ نہ ڈالی جو کچھ ابن راوندی نے ا

جائے اور يہ موضوع اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس کی تربيت جعفر صادق کے ثقافتی مکتب ميں ہوئی تھی امام 
ے جاتے تھے ان ميں سے بعض کی تدريس جعفر صادق عليہ السالم کے حلقہ درس ميں اس زمانے کے تمام علوم پڑھائ

پہلی مرتبہ ايک اسالمی مکتب ميں شروع ہوئی تھی چونکہ جعفر صادق کا عقيده تھا کہ علوم ميں جتنی ترقی ہو گی دين کی 
تقويت کا باعث ہو گا امام جعفر صادق کے حلقہ درس ميں فلسفہ پڑھايا جاتا تھا جبکہ بعض مسلمان اساتذه فلسفہ کی تدريس 

سخت پرہيز کرتے تھے اور معتقد تھے کہ فلسفہ کی تدريس مومنين کے عقيده کو بگاڑنے کا باعث بنتی ہے فلسفہ کے  سے
حساب اور جيوميٹری بھی دينی علوم کے ‘ ہيئت ‘ جغرافيہ ‘ کيمياء طب ‘ عالوه جعفر صادق کے حلقہ درس ميں فزکس 

مرکز ميں تربيت پائی تھی لکھا کہ دين علمی ترقی کی راه ميں حائلعالوه پڑھائی جاتی تھيں ابن راوندی جس نے اس ثقافتی 
نہيں ہوتا ہے اور اس بنا پر وه عباسی خليفہ کے ارالحکومت ميں خليفہ کے غضب کا نشانہ بنا اور جب اس نے خليفہ کی 

کن عباسيوں کے تنقيد کو قبول کرکے اپنی کتاب کی درستی کر لی تو متوکل نے اسے اچھے خاصے انعام سے نوازا لي
دارالحکومت کے علماء نے اس کی کتاب کے سارے حصوں کو تنقيده کا نشانہ بناتے ہوئے اسے منکر دين قرار ديا انہوں 

نے کہا جو توحيد و نبوت و قيامت کا منکر ہے کس زبان سے کہتا ہے کہ دين کو علوم کی ترقی کی راه ميں حائل نہيں ہونا 
ی ہے جو دين دار ہو جديد علوم کی تواريخ ميں درج ہے کہ رابرٹہوک وه پہال شخص ہے چاہيے يہ بات تو اسے زيب ديت

جس نے تين سو سال پہلے لندن کے شاہی علمی اجتماع کے بانيوں ميں سے ايک بانی فرد کی حيثيت سے پہلے اجالس ميں 
اه ميں رکاوٹ نہيں بننا چاہيے ليکن اس موضوع پر اظہار خيال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے مذہب کو علمی تحقيقات کی ر

اس موضوع کی بنياد حضرت جعفر صادق نے دوسری صدی ہجری کے اوائل ميں رکھی تھی اور ابن راوندی جو جعفری 
ثقافتی مکتب کا تربيت يافتہ تھا اس نے تيسری صدی ہجری کے اوائل ميں اپنی کتاب ميں اسے لکھا جسے عباسيوں کے 

کيا گيا دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران اسالمی ممالک ميں يکے بعد دارلحکومت ميں نا پسند 
ديگرے اسالمی فرقے وجود ميں آ رہے تھے جن ميں سے اکثر ترک دنيا کی طرف مائل تھی اور اس ميں کوئی شک نہيں 

کر رہے تھے ليکن امام جعفر کہ ايسا عيسائيوں کی خانقاؤں کے زير اثر ہو رہا تھا جن ميں پادری حضرات زندگی بسر 
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صادق جو ترک دنيا کے مخالف تھے اور کہتے تھے کسی مسلمان کو اپنی زندگی گوشہ تنہائی ميں الگ تھلک ره کر فضول 
ضائع نہيں کرنی چاہيے ابن راوندی نے جعفری ثقافتی مکتب کا تربيت يافتہ ہونے کی وجہ سے اپنی کتاب ميں ان اسالمی 

ينی و ترک دنيا کی طرف مائل تھے سخت تنقيد کا نشانہ بنايا اور يہ عنوان عباسيوں کے دارالحکومت فرقوں کو جو گوشہ نش
  ميں ان مذہبی فرقوں کی نہ صرف ناراضگی کا باعث بنا بلکہ وه اس پر غضب ناک بھی ہوئے ۔ 
مرتد قرار ديا۔ اور کہا اس ان کے غيض و غضب کا اندازه اس سے لگايا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ابن راوندی کو کافی و 

جيسے شخص کو کوئيحق نہيں پہنچتا کہ ان کيمذہبی روش کے بارے ميں اظہار خيال کرے گوشہ نشينی سے منع کرے 
اسالمی مذہبی فرقوں ميں ايک طرح کا اعتکاف قابل تحسين ہے يہ اعتکاف روح کی پاکيزگی اور عالی مراتب تک پہنچنے 

ام ديا جاتا ہے اس طرح کے اعتکاف کی جعفر صادق نے بھی اجازت دی ليکن اس اعتکاف کيلئے اماه کرنے کی خاطر انج
اور گروہی صورت ميں گوشہ نشينی ميں امتياز رکھا ہے مسلمانوں کے ايک گروه کی طرف سے دنياوی فائض سے بچنے 

ان دنيا سے ہاتھ کھينچ ليں کی خاطر گوشہ نشينی اختيار کرنا جعفر صادق کے نزديک قابل عزت نہ تھا کيونکہ جب مسلم
گے ايک دوسرے کی تقليد ميں کام کاج سے اجتناب برتنے لگيں گے اور اپنی معاشی ضروريات دوسروں کی وساطت سے 
پوری کرنے لگيں گے تو اسالمی معاشره ضعيف اور مفلس ہو جائے گا اس طرح وه دوسری قوتوں کے زير نگين ہو جائيں 

  گے ۔ 
‘ ق نے قابل تحسين قرار ديا وه اعتکاف پيغمبر اسالم کے غار حرا ميں اعتکاف کی مانند تھا جس اعتکاف کو جعفر صاد

کيونکہ يہ اعتکاف پاکيزگی روح اور عالی مدارج کے حصول کيلئے تھا اس کے ساتھ ساتھ پيغمبر اسالم نے اپنا کام کاج بھی
ی ذمہ دارياں دوسروں کے سپرد کيں ۔ آپ کام کرتے اور نہيں چھوڑا وه گوشہ تنہائی ميں نہيں بيٹھے اور نہ ہی اپنی معاش

صرف ان دنوں ميں جن ميں ہم آج کی مناسبت سے رخصت کے دن کہہ سکتے ہيں غار حرا ميں گزارتے تھے وہاں پر وه 
ک اپنے آپ ميں گم ہو جاتے اور کوشش کرتے کہ اپنے آ کو روحانی لحاظ سے مزيد بہتر بنائيں اور اپنے اندر نئی نئی ني

جب ان سے کہا ‘ خصوصيات پيدا کريں ليکن بعض اسالمی فرقوں نے تنہائی اور دنيا سے ہاتھ دھونے کو اپنا پيشہ بنا ليا
جاتا کہ گوشہ نشينی کيوں اختيار کر رہے ہو اور زندگی کے جہاد ميں ہمارے ہم قدم بن کر کيوں نہيں چلتے ۔ اس کے جواب

ھی گوشہ نشينی اختيار کی تھی ۔ اگر اعتکاف انہيں پسند نہ تھا تو خود غار حرا ميں ميں وه کہتے تھے کہ پيغمبر اسالم نے ب
کيوں معتکف ہوتے تھے ؟ يہ لوگ اس بات سے غافل تھيکہ پيغمبر اسالم کے غار حرا ميں اعتکاف اور ان بعض اسالمی 

  فرقوں کے اعتکاف ميں برا فرق تھا ۔ 
ان جب ابن راوندی بغداد ميں تھا تقريبا نوے اسالمی فرقے پائے جاتے تيسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دور

تھے جن کی اکثريت گوشہ نشينی اور ترک دنيا کو بہت بڑی عبادت خيال کرتی تھی ان کا گمان تھا کہ انسان کو تمام عمر 
يات امير لوگ دنيا سے ہاتھ دھو کر کونے ميں بيٹھ جانا چاہيے صاف ظاہر ہے اس صورت ميں ان کی معاشی ضرو

پوريکرتے تھے چونکہ يہ امير لوگ ان ميں سے ہر ايک کو فراد فراد ا مالی امداد نہيں پہنچا سکتے تھيلہذا ايسے اداروں کا 
قيام عمل ميں آيا جو خانقاہوں سے مشابہ تھے اور ان اداروں ميں سے ہر ايک اس ماہانہ رقم سے چلتا تھا جو اس کے 

اس ادارے کو ديتے تھے جبکہ بعض عيسائی خانقاہوں کے رہائشی کھيتی باڑی کا کام بھی  زمانے کے حاکم يا امير لوگ
  کرتے ہيں ۔ 

کيہ کہا جاتا تھا کبھی ‘ سرايا ‘ خانہ ‘ يہ ادارے جن ميں لوگ زندگی بسر کرتے تھے انہيں اس مقام کی مناسبت سے بيت 
ی پيدواری کام کيا ہو حتی کہ انہيں انگور کی بيل کاشت بھی يہ ديکھنے ميں نہيں آيا کہ ان اداروں کے مکينوں نے کوئ

کرتے ہوئے بھی نہيں ديکھا گيا ان اداروں کے بعض مکين زاہد تھے وه چاہتے تھے کہ زندگی کے ہنگاموں سے دور ره کر
کيلئے اتنا کہنا عبادت کی جائے ليکن ان ميں زياده تعداد بد قماش لوگوں کی تھی کيونکہ ان اداروں ميں رہائش اختيار کرنے 

کافی ہوتا تھا کہ ميں نے دنيا سے ہاتھ دھو لئے ہيں اور گوشہ نشينی اختيار کر لی ہے اس طرح ہر کوئی ان اداروں ميں ره 
کر اپنی معاشی ضروريات يہاں سے پوری کر سکتا تھا ۔ ان اداروں کے اکثر مکين عام خوانده لو تھے اور يہ بات بعيد نہيں 

گھنٹياں اور دوسرے آالت موسيقی بجانے کی راه ہموار ہوئی ہو ان گھروں ‘سے ان اداروں ميں تالياں کہ انہی کی وساطت 
کے بعض مکين اپنے مذہبی رسومات کے دوران تالياں گھنٹياں اور مسچ (تھالی نما آلہ موسيقی ) بجاتے تھے گھنٹايں بجانے 

ئی فرقوں ميں سے ايک ہے مارونی عيسائيوں کے گرجے کی رسم يقينا انہوں نے مارونی گرجوں سے لی ہے مارونی عيسا
ما سوائے لبنان کے کہيں اور موجود نہيں ہيں اس فرقے کے پيروکار پہلے آرتھوڈکس تھے اس کے بعد روم کے کليسا سے 

ی مذہبی وابستہ ہو کر کيتھولک قرار پائے ليکن رومی کليسائی الطينی زبان ان کے درميان رائج نہيں بلکہ آرامی زبان ان ک
زبان کہالتی ہے جو حضرت عيسی کے زمانے ميں مشرق قريب کی بين االقوامی زبان کا درجہ رکھتی تھی ا کے باوجود 
کہ مارونيوں کی زبان آرامی ہے انہيں اس زبان پر کامال عبور نہيں اور ان کی تمام مذہبی کتب عربی ميں لکھی جاتی ہيں 
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ئيں سے بائيں طرف پڑھا اور لکھا جاتا ہے يہ لوگ مذہبی رسومات کے دوران چونکہ ان کا رسم الخط عربی ہے لہذا دا
گرجے ميں تالياں موسيقی کے االت اور گھنٹياں بجاتے ہيں مارونی عيسائيوں نے يہ صرف عبی رسم الخط مسلمانوں سے 

ضرات مذہبی رسومات کا نقل کيا ہے بلکہ وضو کا طريقہ بھی مسلمانوں سے سيکھا ہے اور مارونی عيسائيوں کے پادری ح
آغاز کرنے سے پہلے وضو کرتے ہيں جب کہ کسی بھی عيسائی فرقے ميں مذہبی رسومات سے قبل وضو کرنا رائج نہيں 

ابن راوندی نے جتنے بھی متنازعہ مطالب اپنی کتاب الفرند ميں لکھے ہيں مثال تصوف اختيار کرنے والے فرقوں کی 
  اس کے دشمن پيدا کرنے کا باعث نہيں تھا ۔ مخالفت وغيره ان ميں سے کوئی بھی 

يہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ تيسری صدی ہجری کے اوائل ميں تمام اسالمی فرقے جو گوشہ نشينی کی 
ترغيب ديتے تھے اہل تصوف نہ تھے ہم نے ان کا يکجا نام ليتے ہوئے انہيں اہل تصوف کہا ہے يہاں پر ہمارا اراده نہيں کہ 

وف کی ماہيت پر غور و فکر کريں اور کہيں کہ کيا تصوف کے مقاصد سے ايک گوشہ نشينی اور ترک دينا بھی ہے ہم تص
  يا نہيں ؟ 

اہل تصوف سے وه لوگ مراد لئے ہيں جنہوں نے ترک دينا اور گوشہ نشينی اختيار کر لی تھی خواه ان کے افکار صوفيانہ 
  تھے يا نہ تھے ؟ 

ابن راوندی کے توحيد و نبوت سے انکار نے خليفہ کو اس کا دشمن بنا ديا تھا اور اس اصفہانی  جيسا کہ ہمنے مشاہده کيا
مصنف نے محض قتل ہونے سے بچنے کيلئے مجبورا اپنی کتاب کے کچھ حصوں ميں تبديلی پيدا کی ليکن عام لوگ توحيد و

افر سمجھتے تھے مگر اس کے ساتھ خصوصی نبوت کے انکار کی بنا پر ابن راوندی کے مخالف نہيں ہوئے اگرچہ اسے ک
عداوت نہيں رکھتے تھے جب کہ تصوف کے فرقوں کی مخالفت نے ان فرقوں کی اکثريت کو ابن راوندی کا خونی دشمن بنا 

ديا تھا کيونکہ ابن راوندی ان کے ذريعہ معاش کو ختم کرنا چاہتا تھا اس نے اپنی کتاب ميں لکھا تھا کہ ان فرقوں کے 
بيکار اور تن پرور لوگ ہيں جو کسانوں کی مانند کھيتی باڑی کرنے مزدوروں کی طرح صنعتيکام کرنے اور اس  پيروکار

طرح کے دوسرے مشقت طلب کام انجام دينے سے گريزاں ہيں يا علماء کی مانند علم حاصل کرنے اور لوگوں کو اس عالم 
  سے فيضياب کرنے سے گريز کرنے والے اور مفت خورے ہيں ۔ 

س نے اپنی کتاب ميں لکھا کہ ان تمام گھروں کو جن ميں ان فرقوں کے لوگ مقيم ہيں خالی کر دينا چاہيے وه اثاثہ جو ان ا
  گھروں کيلئے مختص ہے بيت المال ميں منتقل کرکے اس سے تمام مسلمانوں کوفائده اٹھانے کا موقع دينا چاہيے ۔ 

ن فرقوں کے بارے ميں لکھا اس ميں ان فرقوں کے پيروکاروں کی ابن راوندی نے جو کچھ اپنی کتاب ميں تصوف کے ا
بھوک سے مرنے کی مذمت کی گئی تھی تصوف کے ان گھروں ميں رہائش پذير لوگوں کی اکثريت چونکہ ساری عمر يہاں 

اس کوئی بسر کر چکی تھی لہذا اگر انہيں يہاں سے نکال ديا جاتا تو زنده رہنے کيلئے بھيک مانگنے کے عالوه ان کے پ
چاره کار نہ تھا ان گھروں ميں ايسے لوگ بھی موجود تھے جو معمر اور متقی ہونے کی بناء پر مسلمانوں ميں احترام کی 
نظر سے ديکھے جاتے تھے فرض کيا ان لوگوں کو ان گھروں سے نکال باہر کيا جاتا اور اس سے منسلک اوقاف کو بيت 

  ان افراد کو بے گھر اور بھوکا نہ چھوڑتے ۔  المال ميں منتقل کر ديا جاتا تو بھی لوگ
البتہ ان ميں سے وه لوگ جو عالم تھے نہ زاہد لوگ انہيں در خور اعتنا نہيں سمجھتے تھے جبانہوں نے اپنی روزی کو 

 خطرے ميں پڑتے ديکھا تو ابن راوندی کو نہ صرف کافر بلکہ مفسد فی االرض کا لقب ديا گيا گويا ابن راوندی پہال شخص
  ہے جو مسلمانوں ميں اس لقب سے نوازا گيا ۔ 

تصوف کے ان گھروں ميں ايسے پير بھی تھے جن کے کڑ مريد تھے ان مريدوں نے ابن راوندی کو قتل کرنے کا منصوبہ 
بنايا جب اس نے اپنی جان خطرے ميں ديکھی تو عباس صروم کے ہاں پناه لے ليجيسا کہ ہم نے ذکر کيا عباس صروم نے 

بن راوندی کی کتاب ديکھی تو ايک کافر سے دوستی کے الزام سے بچنے کی خاطر اسے اپنے گھر سے باہر نکال جونہی ا
ديا ليکن جب ابن راوندی اپنی کتاب کی اصالح کر چکا تو عباس صروم کے اس سے گريز کرنے کا سبب ختم ہو گيا اور 

ر ديا تھا لہذا عباس صروم کو اسے اپنے گھر ميں رکھنے چونکہ خليفہ نے ابن راوندی کو معقول انعام اور معاوضہ عطا ک
ميں کوئی قباحت نہ تھی ابن راوندی عباس صروم کے گھر ميں چند دن مقيم رہا جو لوگ اسے قتل کرنا چاہتے تھے جب 
ر سےانہيں پتہ چال کہ وه عباس صروم کے گھر ميں قيام پذير ہے تو انہوں نے عباس صروم کو جو اس وقت خليفہ کے دربا

مفسد فی االرض اور واجب القتل شخص کو اپنے گھر ميں ‘ واپس گھر آ رہا تھا راستے ميں روک کر کہا تم نے ايک کافر 
ٹھہرايا ہوا ہے اور اسے پناه دی ہے اگر تم اسے گھر سے نہيں نکالو گے تو ہم تمہارے گھر پر دھاوا بول ديں گے عباس 

  مجھے کل تک کی مہلت دو ۔ ‘ صروم بوال 
‘ جو لوگ ابن راوندی کو قتل کرنا چاہتے تھے کہنے لگے کيوں ابھی اسے گھر سے نہيں نکالتے ؟ عباس صروم نے کہا 

اس لئے کہ وه ميرا مہمان ہے اور ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہے کيا اگر آپ کے کسی مہمان کے سامنے کھانے چنے 
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  ہوئيہوں تو اسے دستر خوان سے اٹھا سکتے ہيں ۔ 
مرتد اور واجب القتل ہے لہذا تم ہر گز اسے مہمان تصور نہ کرو اسے ابھی گھر‘ ں نے کہا کہ نہيں البتہ يہ شخص کافر انہو

  سے نکالو تاکہ ہم اسے تمہارے گھر کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈاليں ۔ 
نجر اور تلواريں ہيں جب عباس صروم نے ديکھا کہ وه سب ابن راوندی کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہيں ان سب کے پاس خ

اس نے ان کا غصہ فرو کرنے کيلئے کہا کہ ميرا مہمان ہونے کے عالوه يہ شخص خليفہ کا منظور نظر بھی ہے اور اس 
سے انعام بھی حاصل کر چکا ہے اس کے قتل کے بعد خليفہ تمہيں سزا دے گا انہوں نے کہا ہم ہر طرح کی سزا کيلئے تيار 

  کہ اس کافر کو قتل کرکے رہيں گے اگرچہ اس کے بعد خليفہ ہمارے سر تن سے جدا کر دے ۔  ہيں ہم نے اراده کر ليا ہے
جب عباس صروم نے محسوس کيا کہ وه خليفہ کے غضب سے بھی نہيں ڈرتے تو اس نے ان سے کہاکہ براه مہربانی 

کہ کل کس وقت اسے گھر مجھے کل تک مہلت ديں ميں کل اسے اپنے گھر سے نکال دوں گا عباس صروم سے پوچھا گيا 
سے نکالے گا ؟ بوال جونہی سورج طلوع ہو گا ميں اسے اپنے گھر سے نکل جانے کيلئے کہوں گا انہوں نيپوچھا اگر وه 

  تمہارے گھر سے نہ نکلنا چاہے تو تم کيا کرو گے ؟ 
سورج طلوع ہونے کے عباس صرومنے کہا ميں مالزموں سے کہوں گا کہ اسے زبردستی نکال ديں انہوں نے کہا ہم کل 

ساتھ ہی يہاں حاضر ہو جائيں اميد ہے تو اپنا وعده وفا کرے گا عباس صروم کا اراده تھا کہ عصر کے وقت جا کر خليفہ 
سے ابن راوندی کی حمايت کيلئے درخواست کرے ليکن عصر کے وقت اسے خليفہ سے ملنے کا موقع نہ مل سکا جب کہ 

مالقات کرنا تھی وه چاہتا تھا کہ وه لوگ جو ابھی ابن راوندی کے گھر سے باہر  دوسری صبح اس نے خليفہ سے دير سے
نکلنے کے منتظر ہوں گے تاکہ درندوں کی مانند اپنے شکار پر تلواروں اور خنجروں سے ٹوٹ پڑيں اور اسے ٹکڑے 

ھر کے باہر پہره دار مقرر ٹکڑے کر ڈاليں ممکن ہے کہعباس صروم جو خليفہ کا درباری تھا گھر کی حفاظت کيلئے اپنے گ
کر سکتا تھا ليکن اس نے ايسا س لئے بھی نہيں کيا کہ وه جان چکا تھا کہ لوگ ابن راوندی کی موجودگی سے با خبر ہيں 
لہذا وه يہ ظاہر نہيں کر نا چاہتا تھا کہ لوگ اسے اس کا کٹر حامی سمجھيں چونکہ عام لوگ ابن راوندی سے سخت متنفر 

د کافر سے بھی برا خيال کرتے تھے کيونکہ وه تصوف کے فرقہ والوں کو رزق سے محروم کر دينا تھے اور اسے مرت
چاہتا تھا اب اگر عباس صروم واقعی اس کی حمايت کرتا تو نہ صرف اس سے متنفر ہوتے بلکہ قريب تھا اسے قتل بھی کر 

نے ساری زندگی اسی شہر ميں بسر کرنا تھی ديتے عباس صروم کا آبائی شہر بھی دارالحکومت تھا اسے علم تھا کہ اس 
  چونکہ وه خليفہ کا درباری تھا لہذا وه کہيں اور سکونت اختيار کرنے سے معذور تھا ۔ 

ليکن ابن راوندی ايک اصفہانی شخص تھا جس دن وه بغداد سے روانہ ہوا تو عباس نے اس لئے سنجيدگی سے اس کی 
کے لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے جب عباس صروم نے ابن راوندی حمايت نہيں کی اگر وه ايسا کرتا تو شہر 

کے دشمنوں سے ايک رات کی مہلت مانگی تو اس نے سوچا کہ ابن راوندی کو اس رات ايک خادم کی رہنمائی ميں شہر 
ی کو قتل کرنا چاہتے تھ سے باہر ايک باغ ميں بھيج دے گا ليکن پھر اس نے يہ اراده ترک کر ليا چونکہ جو لوگ ابن راوند

آخر کار انہيں پتہ چل ہی جاتا کہ عباس صروم نے ابن راوندی کو اپنے باغ ميں پناه دی تھی اس طرح وه خود اس کے بھی 
  جانی دشمن بن جاتے اس صورت ميں وه اسے قتل يا زخمی کر ديتے ۔ 

پناه دی تھی تو اس کی حمايت کرے اور اسے عربی مہمان نوازی کا يہ خاصہ تھا کہ جب عباس صروم نے ابن راوندی کو 
دشمنوں کے سپرد نہ کرے ليکن جيسا کہ ہم نے ذکر کيا ہے عباس صروم ہر گز لوگوں سے دشمنی مول لينا نہيں چاہتا تھا 

اسے علم تھا کہ اگر وه سنجيدگی سے ابن راوندی کی مدد کرے گا تو لوگوں کی دشمنی کا موجب ہو گا يہی وجہ تھی کہ اس 
ابن راوندی کو راتوں رات گھر سے نکال دينے کا فيصلہ کيا جب رات کا کھانا کھا چکے تو عباس صروم نے ابن  نے

راوندی سے کہا اے ابوالحسن جيسا کہ تمہيں معلوم ہے کہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا ميں نے اپنے گھر ميں گمہاری 
  نہيں بچا سکوں گا ۔  حفاظت کی ہے اس کے بعد ميں تمہارے دشمنوں کے خطرے سے تمہيں

اگر آج رات تمہارے دشمن تمہيں قتل کرنے کيلئے حملہ نہ کريں تو صبح طلوع آفتا ب کے وقت ضرور حملہ کرکے تمہيں 
قتل کر ديں گے ميں اس سلسلے ميں تمہاری کوئی مدد نہيں کر سکتا اگر ميں نے مزاحمت کی تو مجھے بھی قتل کر ڈاليں 

  گے ۔ 
اری جان بچ سکے تو ميں حاضر ہوں تاکہ تم دشمنوں کے چنگل سے نجات پاؤ ليکن مجھے علم ہے اگر ميرے قتل سے تمہ

کہ ميرے قتل پر ان کی پياس نہيں بجھے گی بلکہ انکی پياس تمہارے ہی قتل سے بجھے گی اب تمہاری نجات اسی ميں ہے 
اٹھو اور اپنی راه لو جب تم شہر کے مشرق کہ تم اس شہر سے بھاگ جاؤ بصور ت ديگر تمہارا قتل يقينی ہے ديکھو ابھی 

ميں واقع صيدلہ گاؤں ميں پہنچو گے تو وہاں سے ايک کاروان "رے " کی طرف جاتا ہے اس کاروان ميں شامل ہو جانا اگر 
  کل وه کارون عازم سفر نہ ہوا تو پرسوں تک وہيں انتظار کر لينا ۔ 
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کی جانب سفر کرنے واال ہر کاروان رے کے نام سے پکارا جاتا  اس زمانے ميں عباسی خليفہ کے دارالحکومت ميں مشرق
تھا اگرچہ اس کاروان کی آخری منزل خراسان تھی يہ رے سے گزرتا تھا عباس صروم کو پہلے ہی علم تھا کہ ابن راوندی 

ف نے يہی ضرور اسے کہے گاکہ خليفہ سے مدد کی درخواست کيوں نہيں کرتے بالکل ايسا ہی ہوا کتاب الفرند کے مصن
سوال پوچھا جس کے جواب ميں عباس صروم نے کہا تمہارے خالف خليفہ کے کان بھرے ہوئے ہيں کيونکہ تم نے صوفی 

فرقوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے متعلقہ تمام گھروں کو خالی کروانا چاہيے اور اوقاف کا سرمايہ وغيره 
اگر تمہيں علم نہيں تھا تو اب جان لو کہ يہ صوفی فرقے خليفہ کے منظور نظر  گھروں سے بيت المال ميں منتقل کر دينا اور

  ہيں ان ميں سے بعض فرقوں کے پيروکاروں کيلئے وه خود تمہارے قتل کا حکم صادر کريگا ۔ 
ابن راوندی نے کہاجس وقت خليفہ نے ميری کتاب مالحظہ کی تھی صوفی فرقوں کے بارے ميں ميری تحرير پر کوئی قد 

غن نہيں لگائی تھی اور تمہارے بقول اگر وه صوفی فرقوں کا طرف دار ہے تو اس نے مجھے اپنی تحرير ميں تبديلی کرنے 
  کيلئے کيوں نہيں کہا ؟ 

عباس صروم بوال تمہارا کيا خيال ہے کہ خليفہ نے تمہارے ساری کتاب پڑھی ہے ؟ کيا جب خليفہ کو کتاب دی جاتيہے تو وه
ہے وه ايک ايسا انسان ہے جو مشرقين و مغربين کا نظام چالتا ہے پس ايسا شخص کيسے ايک کتاب کا ساری کتاب پڑھتا 

  ايک ايک صفحہ پڑھ سکتا ہے ؟ 
کيوں کہ ايک ايسا شخص جو رات کو شراب پئے وه ‘ عباس صروم نے متوکل کی شرابی نوشی کے بارے ميں کچھ نہ کہا 

پڑھ سکتا ہے اور اس کی ہر ايک بحث پر اظہار خيال کر سکتا ہے متوکلکتاب ‘ کسی طرح صبح شاب کے نشے ميں دھت 
صرف اس وقت کتاب پڑھتا تھا جب وه کم نشے کی حالت ميں ہوتا کيونکہ زياده نشہ کتاب پڑھنے ميں رکاوٹ بنتا ہے متوکل

وتا ليکن عباس صروم نہيںکی شراب نوشی سے کوئی بھی ايسا با خبر انسان نہ تھا جسے خليفہ کی شراب خوری کا علم نہ ہ
چاہتا تھا کہ اس موضوع کو ابن راوندی اس کی زبان سے سنے ليکن ايسا نہ ہو کہ وه ايک دن کہے کہ عباس صروم نے 

  خليفہ پر شراب نوشی کی تہمت لگائی ہے ۔ 
اتنا مصروف ہو  اسيلئے اس نے اسالمی ممالک کے امور کے انتظام و انصرام کا مسئلہ پيش کيا اور کہا کہ وه شخل جو

کسی کتاب کو صفحہ بہ صفحہ کيسے پڑھ سکتا ہے ؟ اس کے بعد کہنے لگا اگر فرض کيا خليفہ نے صوفی فرقوں سے 
متعلق تمہاری کتاب کا اقتباس پڑھ بھی ليا ہے اور اس پر کوئی قد غن نہيں لگائی تو اس کا مطلب ہر گز يہ نہيں کہ خليفہ تم 

س وقت تم نے کتاب خليفہ کے سپرد کی تھی يہاں پر کوئی تمہاری کتاب کے مواد سے پر غضب ناک نہيں ہوا کيونکہ ج
مطلع نہ تھا ليکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ تم نے صوفی فرقوں کے بارے ميں کيسا مواد لکھا ہے تو لوگ مشتعل ہوگئے 

  نہيں کرے گا ۔ جو خود بھی صوفی فرقوں کو پسند کرتا ہے ہر گز ان کے مقابلے ميں تمہارے حمايت 
ابن راوندی نے پوچھا ايک مرتبہ پہلے بھی تم مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کر چکے ہو کيا دوباره يہی چاہتے ہو اور 

  اس طرح تم مجھے ميرے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتيہو ؟ 
يہيں رہو اور جب صبح تمہارےعباس صروم نے کہا اگر ميں تمہيں تمہارے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتا تو تمہيں کہتا کہ 

  دشمن آتے تو دروازه کھول ديتا تاکہ وه تجھے قتل کر ڈاليں ۔ 
يا يہ کہ نوکروں سے کہتا کہ تجھے زبردستی گھر سے نکال کر تمہارے دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ ديں وه آج بھی 

مہلت طلب کی ہے يہ مہلت صرف تمہاری  تمہيں قتل کرنے کيلئے حملہ کرنا چاہتے تھے ليکن ميں نے ان سے کل تک کی
  نجات کی خاطر مانگی ہے ۔ 

تمہاری نجات اس ميں ہے کہ تم آج رات اس شہر سے باہر نکل جاؤ کل جب تمہارے دشمن آئيں گے تو ميں ان سے يہ نہيں 
  کہوں گا کہ تم فالں طرف گئے ہو ۔ 

ے ہمراه وہاں سے چل پڑنا اور اگر قافلہ اس دن نہ کل صبح تم صيدلہ پہنچ جاؤں گے جونہی وہں پہنچو رے کے قافلے ک
جائے تو ايک دن وہيں ٹھہر کر دوسرے دن عازم سفر ہو جانا ديکھو اگر تم صيدلہ ميں ايک دن قيام کرو تو اپنا نام کسی پر 

  خير نہيں ۔ آشکارا نہ کرنا بلکہ کوئی دوسرا فرضی نام رکھ لينا غور سے سنو اگر وہاں بھی تم پر شک گزرا تو تمہاری 
عباس صروم نے الفرند کے مصنف کو اس قدر تاکيد کی کہ وه اسی رات شہر سے باہر نکلنے پر آماده ہو گيا ابن راوندی کو
اميد تھی کہ عباس اسے شہر سے نکلنے کيلئے اپنا سواری کا جانور دے دے گا ليکن عباس صروم نے صاف انکار کر تے 

يں اور نہ وه رات کو کسی دوسرے سے لے کر دے سکتا ہے البتہ وه شہر سے نکلنےہوئے کہا اس کے پاس کوئی جانور نہ
  کے بعد ديہاتيوں کے جانور مل جائيں تو انہيں معمولی سا کرايہ دے کر ان سے فائده اٹھا سکتا ہے ۔ 

ا اور جب کچھ ابن راوندی نے اپنے ضروری سامان ميں سے جس قدر وه اٹھا سکتا تھا اٹھايا اور شہر سے باہر نکل گي
فاصلہ طے کر چکا تو تھکاوٹ محسوس کرنے لگا حاالنکہ اس کا سامان اتنا بھاری نہ تھاکيونکہ دارالحکومت ميں زندگی 
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بسر کرنے اور خليفہ کا انعام يافتہ ہونے کی بنا پر وه سہل پسند ہو گيا تھا ابن راوندی ان مشرقی علماء سے تھا جو کھيتی 
ھی حاصل کرتے تھے پھر جب وه عالم بن جاتے تو دوسروں کو پڑھاتے يہ علماء ء پيدل چلنے باڑی بھی کرتے اور علم ب

سے نہيں گھبراتے تھے اور تمام دن کھيتوں ميں کام کرتے ليکن ذرا بھی نہيں تھکتے تھے ليکن جب کچھ عرصے کيلئے 
تو وه اچھا کھانا کھانے اور زياده  سخت کام کو ترک کر ديتے خاص طور پر اس وقت جب ان کی مالی حالت بہتر ہو جاتی

  تر آرام کرتے اس لئے وه آرام طلب ہو جاتے تھے ۔ 
اس طرح ابن راوندی جب کچھ دير پيدل سفر کر چکا تو اس کيلئے مزيد چلنا دوبھر ہو گيا وه اس اميد پر راستے کنارے بيٹھ 

  لہ پہنچ جائے ۔ گيا کہ کوئی گدھا گاڑی آئے اور اس کے ذريعے بقيہ فاصلہ طے کرکے صيد
جب وه شہر سے خارج ہوا تو آدھی رات کا وقت تھا ابھی اس نے تھوڑا سفر طے کيا تھا کہ اس پر غنودگی طاری ہونے 

لگی اس نے اپنا سامان سر کے نيچے رکھا اور پاؤں پھيالکر سو گيا تھکاوٹ کی وجہ سے اس پر ايسی نيند غالب آئی کہ وه 
بھی نہ سن سکا جو پھل اور سبزياں لے کر اس راستے سے دارالحکومت جاتے تھے بغداد ان جانوروں کی گھنٹی کی آواز 

کے مشرق ميں واقع ديہاتوں کودجلہ سے نکالی گئی دو نہريں سيراب کرتی ہيں ان ديہاتوں کی سبزی اور پھل کافی حد تک 
  بغداد کی ضرورت پوری کرتے ہيں ۔ 

ے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اس قدر کيوں سويا ہے اسے تو اس وقت سورج کی تمازت نے ابن راوندی کو جگا ديا اس
صيدلہ ميں ہونا چاہيے تھا آخر اپنے آپ کو کوستا ہوا اٹھا سامنا اپنيکندھے پر الدا اور مشرق کی طرف جہاں اس کے خيال 

دی جو رات کی تھکاوٹ سے کے مطابق صيدلہ واقع تھا چل پڑا سورج کا فی بلندی پر آ گيا تھا لو چل رہی تھی ابن راون
ناالں تھا اب سورج کی تمازت سے شاکی تھا ليکن اب پيدل چلنے کے سوا اور کوئی چاره نہ تھا وه پسينے ميں شرابور چلتا 
رہا يہاں تک کہ پيچھے جانوروں کی گھنٹيوں کی آواز سنائی دی جس پر وه رک گيا اس نے ديکھا کہ کچھ ديہاتی گدھوں پر 

تے چلے آ رہے تھے ان ميں سے ہر کوئی ايک گدھے پر سوار تھا جونہی انہوں نے ابن راوندی کو ديکھا سوار انہيں ہانک
حيرانگی سے ايک دوسرے کا منہتکنے لگے اس اصفہانی شخص نيکہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہيں ابن راوندی نے سوچا کہ 

ر اب واپس گاؤں آ رہے ہيں ان ميں سے ايک شہر کے مضافاتی بستيوں کے مقيم ہوں گے جو شايد شحر چلے گئے تھے او
بوال ہم صيدلہ کے باسی ہيں اور وہيں جا رہے ہيں ابن راوندی نے کہا اپنا ايک گدھا مجھے کرايہ پر دو ميں اس کے بدلے 

آپ کو کرايہ کے عالوه دعائے خير بھی دوں گا ديہاتيوں نے ايک دوسرے سے نظريں مالئيں پھر وه جس نے کہا تھا کہ ہم 
صيدلہ کے رہنے والے ہيں اس کی وضع قطع سے اندازه ہوتا تھا کہ اسے دوسروں پر برتری حاصل ہے اور دوسرے اس 

کے تابع ہيں وه گدھے کی طرف اشاره کرتے ہوئے بوال سوار ہو جاؤ ايک دوسرے ديہاتی سوار نے سوار ہونے اور گدھے 
چل پڑے ابن راوندی خوش تھا کہ اسے سواری ميسر آ گئی ہے پر سامان الدنے ميں ابن راوندی کی مدد کی پھر يہ لو گ 

  اور وه آسانی سے صيدلہ پہنچ جائے گا ۔ 
راستے ميں کافی نشيب و فرار تھے کبھی اوپر چڑھنا ہوتا تو کبھی نيچے اترنا پڑتا راستے ميں جونہی چڑھائی آئی تو 

طرف آ رہے ہيں ديہاتيوں کا سردار اپنا گدھا ابن  ديہاتوں ميں سے ايک پيچھے مڑ کر ديکھتے ہوئے بوال کچھ سوار اس
راوندی کے نزديک اليا اور ابن راوندی کی سرخ دستار اتار کر ايک تھيلے ميں چھپا دی اور اپنی ديہاتی ٹوپی اس کے سر 

يرے پر رکھ دی ابن راوندی اس کام سے متحير ہو کر پوچھنے لگا تم نے ميرے سر سے ميری ٹوپی اتار کر عربی ٹوپی م
سر پر کيوں رکھ دی ہے ؟ ديہاتی نے جوابا کہا خاموش رہو اور اگر کسی نے کوئی بات پوچھی تو تم نہ بولنا بلکہ ميں اسے 
جواب دوں گا جب سوار نزديک آئے تو پتہ چال کہ فوجی نہيں ہيں وه ديہاتی جو دوسروں سے بلند مرتبہ نظر آ رہا تھا کہنے 

رہی ہے ابن راوندی بوال وه کيسے ؟ ديہاتی نے کہا يہ لوگ خليفہ کے سپاہی نہيں ہيں لہذا  لگا تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے
  نہ تو تجھے يہاں گرفتار کر سکتے ہيں اور نہ ہی قتل کر سکتے ہيں ۔ 

يں ہو اصفہانی بوال آخر مجھے کيوں گرفتار يا قتل کريں ؟ ديہاتی کہنے لگا اپنے آ پ کو فريب نہ دو کيا تم وہی اصفہانی نہ
سارا شہر جس کی تالش ميں سر گرداں ہے وه لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہيں جب ہم شہر سے آ رہے تھے تو ديکھا کہ 

  سب تمہارے بارے ميں محو گفتگو تھے ۔ 
اس وقت تک ابن راوندی کو گمان نہ تھا کہ ديہاتيوں نے اسے پہچان ليا ہے ديہاتی نے کہا اگر تم زبان نہيں کھول گے تو 

  ہارے لئے کوئی خطره نہيں سوار نزديک آتے گئے خوف کے مارے ابن راوندی پر کپکپی طاری تھی ۔ تم
ديہاتی نے محسوس کيا کہ ابن راوندی گھبرا رہا ہے تو اس نے کہا چونکہ يہ خليفہ کے سپاہی نہيں لہذا گھبرانے کيکوئی 

  ضرورت نہيں يہ تمہارا کچھ نہيں بگاڑ سکتے ۔ 
  ہوئے بوال مجھے يہاں نقصان نہ پہنچ سکنے کی کيا وجہ ہے ؟  ابن راوندی کانپتے

اس لئے کہ يہ خليفہ کے سپاہی نہيں اور خليفہ کے سپاہيوں کے عالوه کوئی شخص کسی کو شاہراه عام پر ‘ ديہاتی بوال 
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ں پاؤں کاٹ ديا جائے گا نقصان نہيں پہنچا سکتا اور نہ ہی حملہ کر سکتا ہے اگر ايسا کرے گا تو اس کا داياں ہاتھ اور بايا
اور وه شاہراه عام سے باہر ليجا کر بھی ايسا کريگا تو بھی اسے يہی سزا ملے گی ابن راوندی نے کہا ميں نے سنا تھا کہ 

  راہزنوں کا داياں ہاتھ اور باياں پاؤں کاٹتے ہيں ليکن يہ تو راہزن نہيں ہيں ۔ 
کے ملزم ہوں گے لہذا ان پر يہی الزام لگا کر انہيں سزا دی جائے گی اس ديہاتی بوال جو کوئی بھی ہوں چونکہ سرقہ بالجبر 

کی شہادت کيلئے اس کی گواہی کافی ہے جس پر حملہ ہوا ہو بس وه اتنا کہہ دے کہ يہ لوگ ميرے سفر کے مال و متاع کو 
باياں پاؤں کاٹنے کی سزا ضرور زبردستی چھيننا چاہتے تھے اگر حملہ آور سو آدمی بھی ہوں تو بھی انہيں داياں ہاتھ اور 

  ملے گی ۔ 
سوار مزيد نزديک ا گئے ابن راوندی نے ديکھا کہ وه پانچ آدمی ہيں جس وقت وه ديہاتيوں کے قريب پہنچے تو ان ميں سے 

ايک نے پوچھا کہ اتم نے سرخ ٹوپی پہنيکسی سوار يا پيدل شخص کو نہيں ديکھا ابليس ک کفر جس کے چہرے سے آشکارا 
ہاتی ہنستے ہوئے بوال ہم نے سرخ دستار ديکھی نہ کفر ابليس سوار جو رک گئے تھے اپس ميں باتيں کرنے لگے ان ہو دي

ميں سے ايک بوال وه کل رات اس شہر سے باہر نکال ہو گا اس لئے ضرور اب تک صيدلہ پہنچ گيا ہو گا دوسرا بوال ہميں 
کريں اگر اس کافر کو يہاں پاتے تو بھی اسے قتل نہ کر سکتے تھے ۔  صيدلہ جانا چاہيے تاکہ وہاں پہنچ کر اسے جہنم رسيد

  سواروں ميں سے ايک بوال اگر وه صيدلہ سے چال گيا ہو تو پھر کيا کريں گے ؟ 
دوسرے نے اپنا خيال ظاہر کرتے ہوے کہا صيدلہ پہنچ جانے کے بعد تفتيش کريں گے آيا وہاں ہے يا نہيں ؟ اور اگر وہاں 

يا ہو تو اس کا پيچھا کريں گے اور آخر کار اسے کسی نہ کسی جگہ جا ليں گے کيونکہ ضرور ہو کھانے سے کوچ کر گ
  پينے اور سونے کيلئے کسی ديہات ميں رکا ہو گا ۔ 

اس گفتگو کے بعد سوار تيزی سے اگے نکل گئے اور ديہاتی نے ابن راوندی سے مخاطب ہو کر کہاں ميں يہ گمان نہيں 
  ے تمہاری عدوات ہو ؟ کرتا کہ خليفہ س
ميرے کيا مجال ہے کہ ميں خليفہ سے جو مشرقين اور مغربين کا حاکم ہے دشمنی کروں ديہاتی کہنے لگا ميں‘ اصفہانی بوال

  نے اس لئے کہا ہے کہ خليفہ کے سپاہی تمہاری جستجو ميں نہيں لگے ہوئے ہيں ۔ 
ہ تمام شہر تمہارے کون کا پياسا ہے اور اج شہر ميں تمہارے پھر کہنے لگا اے عجمی شخص يہ تم نے کونسا کام کيا ہے ک

عالوه کوئی دوسرا موضوع گفتگو بھی نہيں يوں لگتا ہے جيسے تم نے ہر شہری کے ماں باپ اور بچوں کو قتل کيا ہے جس
کليف نہيںکی وجہ سے يہ سب تمہارے خون کے پياسے ہيں ابن راوندی نے جواب ديا خدا کی قسم ميں نے کسی شہری کو ت

پہنچائی ديہاتی نے اظہار خيال کيا اگر ان لوگوں کو تو نے کوئی تکليف نہيں پہنچائی تو يہ تيرے دشمن کيسے بن گئے ہيں 
ہم ديہاتيوں کا مقولہ ہے کہ کوئی دشمنی کسی وجہ کے بغير نہيں ہوتی ابن راوندی نے کہا يہ قول ايک شخص کی دشمنی 

پارٹی کی دشمنی کے متعلق ہے ميرے ساتھ لوگوں کی دشمنی بے سبب ہے يہ محض  کے بارے ميں ہے نہ کہ ايک گروه
  اشتعال انگيزی ہے ۔ 

ابن راوندی نے کہا صاف ظاہر ہے کہ تم نہيں جانتے کہ جو سوار آ رہے ہيں وه مجھے لے جائيں ديہاتی بوال آخر کيوں ميں 
  نہيں چاہتا کہ جو سوار آ رہے ہيں وه تجھے نہ پہچانيں ؟ 

ن راوندی نے کہا ميں جانتا ہوں کہ تم مجھے قتل ہونے سے بچانا چاہتے ہو ديہاتی نے اپنا اظہار خيال کرتے ہوئے کہا کيا اب
  تمہارا خيال يہ ہے کہ اگر وه تجھے قتل کرتے تو مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ؟ 

رے سر سے نہيں اتاری کہ تم قتل ہونے سے بچ ابن راوندی نے منفی جواب ديا ديہاتينے کہا ميں نے يہ دستار اس لئے تمہا
جاؤ گے بلکہ اس لئے اتاری ہے کہ يہ عربی ٹوپی تمہارے سر پر رکھی ہے کہ اس خدمت کے بدلے ميں تجھ سے بدلہ يا 

  پاداش حاصل کروں ابن راوندی نے پوچھا تم مجھ سے کيا پاداش لو گے ؟ 
يکن جب مجھے پتہ چال کہ تم نے کتاب لکھی ہے اور مجھے علم ہوا کہ تم ديہاتی نے جواب ديا کچھ نقد رقم لينا چاہتا تھا ل

پڑھے لکھے بھی ہو اور چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کا احترام کرتے ہيں لہذا ميں نے اپنا معاوضہ حاصل کرنے کا اراده 
ياہے تو ميرا خيال بدل گيا اب ميں ترک کر ديا تھا ليکن جب تم نے بتايا کہ اپنی کتاب ميں صوفی فقوں سے معاندانہ رويہ اپنا

تم سے معاوضہ لينا چاہتا ہوں ابن راوندی بوال تم نے ميری خدمت کی ہے ميں تمہيں معاوضے کی ادائيگی کيلئے رضا مند 
ہوں ديہاتی کہنے لگا اگر تم صوفی فرقوں کے ساتھ معاندانہ رويہ اختيار نہ کرتے تو ميں ہر گز تم سے معاوضہ نہ ليتا ليکن

ونکہ تم نے ان فرقوں سے اظہار خصومت کيا ہے لہذا تم سے ضرور معاوضہ لوں گا ابن راوندی نے کہا ميں اپنی بساط چ
  کے مطابق تمہيں معاوضہ دونگا ۔ 

ديہاتی نے کہا يہ گھڑ سوار گاؤں ميں پہنچنے کے بعد تجھے تالش کريں گے اور ديہاتيوں سے معلوم کرلينگے کہ انہوں 
  ہے يا نہيں ؟ نے تمہيں ديکھا 
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جب تم پہنچو گے تو لوگ تمہيں پہچان جائيں گے پھر اور ضرور تمہيں ان گھڑ سواروں کے حوالے کر ديں گے پھر تمہيں 
قتل کر ديں گے چونکہ ہمارے ديہات ميں سبحانيہ فرقہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے ابن راوندی کہنيلگا اگر تم اور تمہارے 

يں تو کوئی بھی مجھے نہيں پہچان سکے گا اور ميں صيدلہ ميں بھی قيام نہيں کرونگا بلکہ ساتھی ميرا تعارف نہ کروائ
  کارواں کے ہمراه چل پڑوں گا ۔ 

ديہاتی شخص بوال ہم تمہاری نشاندہی نہيں کريں گے ليکن چونکہ ہمارے ديہات ميں گھڑ سوار تمہاری تالش ميں ہيں لہذا 
نے لگا کيا تم اپنے گھر ميں مجھے پناه نہيں دے سکتے تاکہ ميں کل صبح صيدلہ لوگ تمہيں پہچان ليں گے ابن راوندی کہ

  کے کاروان کے ہمراه چل پڑوں ۔ 
ديہاتی شخص بوال جو کاروان اج حرکت کر چکا ہے تم اس تک نہيں پہنچ سکے لہذا تم کل کے جس کی وجہ سے لوگ 

اہتے ہيں تاکہ ايک بے گناه کو قتل کرنے کے بعد ايک مشتعل ہو کر ميرے پيچھے پڑ گئے ہيں اور مجھ پر حملہ کرنا چ
  دوسرے سے پوچھيں کہ اس کا قصور کيا تھا ؟ 

ديہاتی شخصجھانديده تھا کہنے لگا لوگوں کی اشتعال انگيزی بھی کسی وجہ سے ہو گی تم نے ضروری کوئی ايسا قدم اٹھايا 
اتی شخص عقلمند ہے تو کہنے لگا ميرا قصور يہ ہے ہے جس سے شہری مشتعل ہوئے ہيں جب ابن راوندی جان گيا کہ ديہ

  کہ ميں نے ايک کتاب لکھی ہے ۔ 
جب اس ديہاتی نے سنا کہ اس عجمی نے کتاب لکھی ہے تو اسے احترام کی نگاہوں سے ديکھنے لگا جب کہ کتاب لکھنا 

پڑھے لکھے طبقے کا  کسی کے پڑھے لکھے ہونے کی عالمت ہوتيہے اور بين الغربين کے شمال اور جزيره کے لوگ
  احترام کرتے تھے ۔ 

ديہاتی شخص بوال تم پڑھے لکھے انسان ہو اور کتاب بھی لکھ چکے ہو تو پھر لوگ تمہارے دشمن کيوں بن گئے ہيں ؟ابن 
  راوندی نے جواب ديا شہر کے تمام لوگ ميرے دشمن نہيں بلکہ ان ميں سے ايک طبقہ ميرا مخالف ہے ۔ 

ہ کون لوگ ہيں ؟ ابن راوندی نے جواب ديا صرف تصوف کے فرقوں کے پيروکار ميرے دشمن ديہاتی شخص نے پوچھا ي
ہوئے ديہاتی کہنے لگا ان ميں سے ايک فرقہ ہمارے گاؤں ميں بھی ہے وه لوگ اس قدر مہربان ہيں کہ کسی چيونٹی کو بھی 

  يرے جانی دشمن بن گئے ہيں ؟ ضرر نہيں پہنچاتے تم نے اپنی کتاب ميں کيا لکھا ہے جس کی وجہ سے يہ لوگ ت
ابن راوندی نے اس ديہاتی کے فھم و ادارک کے لحاظ سے اپنی کتابی تحرير کی وضاحت کی ديہاتی بوال اب پتہ چال کہ 

شہری لوگ تمہارے دشمن کيوں بن گئے ہيں کيونکہ تمام لوگ تصوف کے کسی فرقے کے پروکار ہيں اور ہم لوگ سبحانيہ 
يہ ہمارے گاؤں کے عالوه جزيره ميں بھی خاصا مقبول ہے اور جب تم اپنی کتاب تصوف کے فرقوںفرقے کے پيروکار ہيں 

کی نابودی کے بارے ميں تحرير کر رہے تھے تو تمہيں پہلے فکر کرنی چاہيے تھی کہ جب يہ فرقے تمہارے دشمن بن 
صوفی فرقے سے وابستہ ہے ابن جائيں گے تو سارے لوگ تمہارے دشمن بن جائيں گے کيونکہ ہر ايک کسی نہ کسی 

راوندی نے اعتراف کيا کہ اپنی کتاب لکھنے سے قبل اسے يہ خيال نہيں آيا اور کہنے لگا اس کا خيال يہ نہ تھا کہ زاہد اور 
متقی اشخاص کو ہدف تنقيد بنائے بلکہ اس کی مراد وه لوگ تھے جو کام کی نسبت اوقاف کے گھروں ميں رہنے کو ترجيح 

  ہ وه زاہد و متقی بھی نہيں ہوتے ۔ ديں حاالنک
ديہاتی شخص کہنے لگا کيا تو جانتا ہے کہ ميں نے تمہاری دستار تمہارے سر سے کيوں اتار يہے ؟ اور اپنی عربی تمہارے

  سر پر کيوں رکھ دی ہے ؟ 
ايسا کروں گا تو يہ لوگ  کاروان کے ہمراه چلے جانا ليکن ميں تمہيں اپنے گھر ميں ہر گز نہيں ٹھہرا سکتا کيونکہ اگر ميں

جو ميرے ساتھ ہيں تم سے رقم بٹورنے کے خواہشمندہوں گے اور اگر ان ميں سے ہر ايک کو رقم دو گے تو تمہارا خرچ 
  بڑھ جائے گا اور اگر نہيں دو گے تو ميں خفا ہو جاؤں گا ۔ 

سبحانيہ کا حمائتی ہوں ميرا جی  اسکے عالوه چونکہ تم نے صوفی فرقوں سے دشمنی برتی ہے اور ميں ايک صوفی فرقے
نہيں چاہتا کہ تجھے اپنے گھر ٹہراؤں اور يہ خطره بھی ہے کہ وه لوگ تمہاری دشمنی سے باخبر ہو کر تمہيں قتل کر ڈاليں 

  ۔ 
ابن راوندی نے پوچھا پس ميں کيا کرو ؟ اور کيسے رے کے کاروان کے ہمراه عازم سفر ہو جاؤں ؟ ديہاتی شخص بوال 

ہاتی ميں داخل نہ ہونا اور صيدلہ سے دور نکل کر راستے کے کنارے اج اور کل کادن گزارنا اور کل جونہی رے ہمارے دي
  کا کاروان راستے سے گزرے اس ميں شامل ہو جانا ۔ 

ميں ابن راوندی کہنے لگا چونکہ ميرے پاس سامان ہے لہذا ميں پيدال سفر نہيں کر سکتا اگر يہ سامان نہ ہوتا تو پيدل چلنے 
  کوئی مضائقہ نہ تھا دوسرا يہ کہ راستے ميں کوئی کسی کو کرائے پر جانور بھی نہيں ديتا ۔ 

ديہاتی بوال کيا تم اس گدھے کو خريدنا چاہتے ہو جس پر سوار ہو ۔ ابن راوندی نے کہا اگر مناسب دام لگاؤ تو خريد لوں گا 
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فائده اٹھائے اور اپنے جانور کی زياده سے زياده قيمت  ديہاتی نے سوچا موقعے کو غنيمت سمجھ کر اس سے پورا پورا
لگائے اس نے اتنی قيمت متعين کی جسے ابن راوندی نے زياده گردانا اور کہنے لگا تم نے ميری مجبوری سے فائده اٹھا کر

  گدھے کی قيمتی زياده لگائی ہے ۔ 
ے اس گدھے کی قيمت متعين کروائيں گے پھر اس ديہاتی بوال اچھا ايسا کرتے ہيں صيدلہ پہنچنے سے قبل کسی رھگذر س

نے جتنی کہی تم اس سے دس زياده دے دينا ابن راوندی نے اظہار خيال کيا دس زياده کيوں ؟ ديہاتی بوال کيونکہ ميں نے 
 ايک مرتبہ موت سے نجات دی ہے اور اب دوسری مرتبہ تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں اگر تم اس گدھے کو نہيں خريدو گے

تو تمہيں راستے ميں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا يہاں تک کہ رے کا کاروان تمہيں پہنچ آئے ليکن يہ گدھا تمہارے ساتھ ہوا تو کاروان 
  کا انتظار کئے بغير چل پڑو گے اور رے کا کاروان خود بخود تم سے آ ملے گا۔ 
کر سکتا ۔ اسے گدھے کو ہر لحاظ سے  ابن راوندی نے کہا ايک رھگذر کسی گدھے کی ظاہر حالت سے قيمت متعين نہيں

ديکھنا چاہيے اور دوسرا يہ کہ اگر دھے کا خريدار جان لے کہ چوری کا گدھا اس کو بيچا گيا تو وه تين دن تک سودا منسوخ
کر سکتا ہے ؟ ديہاتی کہنے لگا يقين کرو يہ گدھا جس پر تم سوار ہو چوری کا نہيں کيونکہ ميں اسے پہلے سے بيچنے کا 

اده نہيں رکھتا تھا آخر کار ابن راوندی نے مجبور ا گدھا خريد ليا اور جونہی وه صيدلہ کے نزديک گيا ان ديہاتيوں سے ار
  جدا ہونا چاہتا تھا تو ديہاتی شخص بوال کيا ميرا معاوضہ بھول گئے ہو ؟ دے کر جانا ۔ 

يال تھا کہ تم مزيد رقم کا مطالبہ نہيں کرو گے ۔ ديہاتی ابن راوندی نے کہا چونکہ ميں نے تمہارا گدھا خريدا تھا لہذا ميرا خ
بوال گدھے کی خريداری کا اراده کرنے سے قبل تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہيں معاوضہ دوں گا تو اب اپنا وعده وفا کرو 

ے اسے آواز دی اور ابن راوندی نے مجبورا کچھ رقم اس ديہاتی کو دی اور پھر ديہاتيوں سے عليحده ہو گيا ليکن ديہاتی ن
کہا ميں نے عربی ٹوپی تمہيں واپس کی ہے اس کا معاوضہ تو دينا بھول گئے ہو ابن راوندی نے جو اس شخص کی اللچ 

سے غصبناک ہو رہا تھا مجبورا وه معاوضہ بھی ادا کيا ابن راوندی کی سوانح حيات کو اس سے زياده بيان نہيں کرتے کہ 
وت سے نجات دالئی چونکہ اس کے پاس گدھا تھا لہذا راستے ميں قيام کئے بغير چلتا ديہاتی شخص کے گدھے نے اسے م

اور وه دشمنوں کے چنگل سے بچ نکال اس سنے سنا تھا کہ سوار ا س کے ‘ رہا يہاں تک کہ کاروان آ کر اس سے مل گيا 
  پيچھے آ رہے ہيں لہذا اس نے دوسرے راستے سفر اختيار کرکے جان بچائی۔ 

  عفر صادق کے ہاں ادب کی تعريفامام ج
ہم نے ابن راوندی کی سوانح حيات کی معمولی سی ايک جھلک دکھائی تاکہ پتہ چلے کہ جس مذہبی ثقافت کی بنياد امام جعفر
صادق نے رکھی تھی اس ميں کس قدر بحث کيآزادی تھی اور ہر کسی کو اظہار خيال کی کھلی چھٹی تھی يہی ابن راوندی 

ے عراق اور جعفر صادق کے مذہبی ثقافتی مکتب ميں جو چاہتا سو لکھتا ليکن عباسی خليفہ کے ايران کے عالق
دارالحکومت ميں اپنی تحريروں کے نتيجہ ميں دو مرتبہ موت سے بال بال بچا ايک مرتبہ خليفہ کے ہاتھوں اور دوسری بار 

  کرتا تو اس کا قتل يقينی تھا ۔  لوگوں کے ہجوم کے قہر و غضب سے بچ نکال اگر عباس صروم اسکی مدد نہ
جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کی قوت کا راز اس ميں تھا کہ اسکے چار ارکان ميں سے صرف ايک رکن مذہبی باقی تين 

علم اور عرفان تھے دنيا کی تاريخ ميں يہ کہيں نہيں ملتا کہ کسی مذہب کے مکتب ميں علم و ادب کو اتنی اہميت‘ ارکان ادب 
ی ہے جتنی جعفر صادق کی مذہبی ثقافت ميں ہوئی ۔ جعفر صادق کی مذہبی ثقافت ميں علم و ادب کو اس قدر حاصل ہوئ

اہميت حاصل تھی کہ محقق اپنے آپ سے پوچھتا ہيکہ مذہبی ثقافت ميں ادب کی اہميت زياده تھی يا مذہب کی اور کيا علم کو 
بات سے اگاه تھے اور کہا کرتے تھے کہ ايک مومن چونکہ متقين زياده اہميت دی جاتی تھی يا مذہب کو ۔ جعفر صادق اس 

کے ايمان کا حامل ہوتا ہے پس اسے علم و ادب سے روشناس ہونا چاہيے آپ کہا کرتے تھے ايک عام شخص کا ايمان 
مان اليا ہے سطحی اور بے بنياد ہے وه چونکہ ايک عام انسان ہوتا ہے لہذا وه اس بات سے آگاه نہيں ہو سکتا کہ کس پر اي

  اور کس کيلئے ايمان اليا ہے اور اسکے ايمان کی بنياد مضبوط نہيں ہوتی اس لئے اسکے خاتمہ کا امکان ہوتا ہے ۔ 
ليکن وه مومن جو علم و ادب سے بہره مند ہو گا اس کا ايمان مرتے دم تک متزلزل نہيں ہو گا کيونکہ وه ان باتوں سے آگاه 

  ن الياہے ؟ ہے کہ کس لئے اور کس پر ايما
جعفر صادق يہ دکھانے کيلئے کہ علم و ادب کس طرح ايمان کی جڑوں کو گہرا اور مضبوط کرتا ہے دوسرے مذاہب کی 

مثال بھی ديتے تھے اور کہا کرتے تھے جب اسالم پھيل گيا اور جزيره العرب سے دوسرے ممالک تک پہنچا تو ان ممالک 
ليا ليکن جو لوگ علم و ادب سے آگاه تھے انہوں نے اسالم کو جلدی قبول نہيں کے عام لوگوں نے اسالم کو جلدی قبول کر 

کيا بلکہ ايک مدت گذر جانے کے بعد جب ان پر ثابت ہو گيا کہ اسالم دنيا اور آخرت کا دين ہے تو پھر انہوں نے اسے قبول 
  کيا۔ 
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يا جا سکتا کہ ادب کی اس سے اچھی جعفر صادق نے ادب کی ايسی تعريف کی ہے جس کے بارے ميں تصور بھی نہيں ک
تعريف کی گئی ہو گی انہوں نے فرمايا ادب ايک لباس سے عبارت ہے جو تحرير يا تقرير کو پہناتے ہيں تاکہ اس ميں سننے 

اور پڑھنے والے کيلئے کشش پيدا ہو يہاں پر توجہ طلب بات يہ ہے کہ جعفر صادق يہ نہيں فرماتے کہ تحرير يا تقرير اس 
ے بغير قابل توجہ نہيں اپ اس لباس کے بغير بھی تقريروں اور تحريروں کو پر کشش سمجھتے ہيں ليکن آپ کے لباس ک

  فرمانے کا مقصد يہ ہے کہ ادب کے ذريعے تحريروں اور تقريروں کو مزيد پر کشش لباس پہنايا جاتا ہے ۔ 
عرصے ميں اب تک کسی نے ادب کی اتنی  کيا امام جعفر صادق کی وفات سے ليکر اب تک اس ساڑھے باره سو سال کے

  مختصر جامع اور منطقی تعريف کی ہے ؟ 
جعفر صادق کا ادب کے متعلق دوسرا نظريہ يہ کہتا ہے ( ممکن ہے ادب علم نہ ہو ليکن علم کا وجود ادب کے بغير محال 

ہ امام جعفر صادق نے فرمايا ہے ) علم و ادب کے رابطے کے متعلق يہ بھی ايک جامع اور مختصر تعريف ہے اور جيسا ک
ہے علم ميں ادب ہے ليکن ممکن ہے ہر ادب ميں علم نہ ہو ہميں اس بارے ميں کوئی علم نہيں کہ جعفر صادق علم سے زياده
شغف رکھتے تھے يا ادب سے زياده لگاؤ رکھتے ؟ کيا آپ کے خيال ميں شعر کی قدر و منزلت زياده تھی يا علم طبعيات کی

ہو گزرے ہيں جو علم و ادب دونوں سے برابر دلچسپی رکھتے تھے ليکن ايسے لوگوں کا شمار صرف  بعض ايسے لوگ
انگليوں پر کيا جا سکتا ہے کيونکہ انسانوں کی اکثريت کی استعداد اتنی ہی ہے کہ يا تو وه علم سے لگاؤں رکھتے ہونگے يا 

ه علم کو غم و غصے کا آلہ قرار ديتے ہيں اور مادی ان کی دلچسپی ادب سے ہو گی ۔ جو لوگ ادب سے شغف رکھتے ہيں و
مقاصد کے حصول کا ذريعہ سمجھتے ہيں جس کا مقصد محض ريا کاری اور لہو لعب ہے اور لم کی جانب رجوع کرنے 

  والے کی نسبت اپنے آپ کو زياده با ذوق اور خوش مزاج شمار کرتے ہيں ۔ 
کو بچگانہ کام يا خيالی پالؤ پکانے والے انسانوں کا خاصہ سمجھتے ہيں  جو لوگ علمی استعداد کے حامل ہوتے ہيں وه ادب

اور ان کی نظر ميں ادب سے لگاؤ کسی سنجيده اور سلجھيہوئے انسان کا کام نہيں کاروباری طقبے کی نظر ميں ادب محض 
کی نگاه سے ديکھتا ہے اس زندگی کو فضول بسر کرنے کا نام ہے حتی کہ يہ طبقہ اديبوں کی عقل سليم کو بھی شک و شبہ 

کا خيال ہے کہ اگر ادب کے متوالوں ميں عقل سليم ہوتی تو وه ہر گز ايسے فضول کام ميں زندگی نہ گنواتے اس طبقے کو 
چھوڑئے کيونکہ يہ نہ صرف ادب کے قائل نہيں بلکہ جب علم نے صنعت کو فروغ ديا اور صنعت نے مادی ترقی ميں مدد 

وگ علم کی اہميت کے قائل ہوئے يعنی اٹھارويں صديعيسوی کے آغاز سے اس کی اہميت اجاگر دی تب کہيں جا کر يہ ل
ہوئی جب کاروباری طبقے نے محسوس کيا کہ صنعتيں مادی ترقی ميں ممدو معاون ہيں تو تب انہوں نے صنعتوں کی طرف 

  توجہ دی ۔ 
ادب دونوں کے متوالے تھے جعفر صادق کی تدريس ليکن امام جعفر صادق ان نادر روزگار افراد ميں سے تھے جو علم و 

  کے مقام پر اوپر يہ بيت رقم تھا ۔ 
  ليس اليتيم قلمات والده ان اليتيم يتيم العلم واالدب 

يعنی يتيم وه نہيں جس کا باپ فوت ہو گيا ہو بلکہ يتيم وه ہے جو علم و ادب سے بے بہره ہے عربوں ميں جعفر صادق کی 
ميں آنے سے پہلے ادب کا اطالق صرف شعر پر ہوتا تھا جيسا کہ ہم ذکر کر چکے ہيں دور جاہليت  مذہبی ثقافت کے وجود

ميں عربوں ميں ثری ادب کا وجود نہ تھا اور پہلی صدی ہجری ميں عربوں کے نثری ادب کے آثار معدود ہيں ان آثار ميں 
ری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے حضرت علی کا تہج البالغہ خاصی اہميت کا حامل ہے جعفر صادق کو دوس

  دوران نثری ادب کا شوق پيدا ہوا جيسا کہ کہاجا سکتا ہے کہ نثری ادب کو وجود ميں النے والے امام جعفر صادق تھے ۔ 
کہتے ہيں کہ امام جعفر صادق وه پہلے شخص تھے جنہوں نے عرب قوم ميں ادبی انعام کا رواج ڈاال اگر ادبی انعام سے 

ہے کہ شاعر يا مصنف کو کوئی چيز عطا کی جائے تو يہ روايت صحيح نہيں ہے کيونکہ شعراء کو نوازنے کی  مراد يہ
رسم جزيرة العرب ميں زمانے سے جاری تھی اور اسالم کے بعد بھی يہ رسم جاری رہی اور جب کوئی شعر پڑھتا اور 

لوگ جو نثری ادب ميں اضافہ کرتے تھے انہيں صلہ  اسے اشراف کے پا س لے جاتا تو انعام سے نوازا جاتا تھا ليکن وه
دينے کا رواج تھا اور نہ ہی عرب قوم نثری عبارات کو ادب کا جزو شمار کرتی تھی چہ جائيکہ نثری عبارت کا صلہ اديب 

  کو ملتا ايک روايت کے مطابق نثری ياد گار اور انعام و اکرام عطا کرنيکی ابتدا امام جعفر صادق سے ہوئی ۔ 
س ميں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہيں تھی کہ جعفر صادق نے ادبی نثر کے انعام کا تعين کيا ليکن البتہ يہ بات مشکوک ا

ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے نثری اديبوں کو انعام عطا کرنيکا رواج شروع کيا يا ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر 
بی انعام دينے کيلئے تين ججوں کی کميٹی تشکيل دی گئی ايک امامجعفر نے اس کام ميں سبقت لی شروع شروع ميں اد

  صادق اور دوسرے ان کے دو شاگرد ۔ 
اس کے بعد يہ کميٹی پانچ ممبروں پر مشتمل ہو گئی اور اگر ان ميں سے تين افراد ايک مصنف کو انعام کا حقدار قرار ديتے 
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دق کی طرف سے جس عامل نے نثری ادب کی توسيع ميں مدد دی وه يہ تو پھر مصنف انعام کا حقدار ٹھہرتا تھا ۔ جعفر صا
تھا کہ انہوں نے کسی مصنف کو کسی خاص موضوع پر لکھنے کے لئے مجبور نہيں کيا اور ہر ايک اپنے ذوق کے مطابق 

کے پينل کے  لکھنے کيلئے آزاد تھا اور جو کچھ لکھتا بعد ميں جعفر صادق کے سپرد کرتا اور آ اسے انعام کيلئے ججوں
مصنف کو انعام کا حقدار قرار ديتے تو انعام اسکے سپرد کر ‘ سامنے پيش کر ديتے تھے اور اگر ججوں ميں سے تين جج 

ديا جاتا تھا جعفر صادق نے کھلے دل سے ہر قسم کی نظم و شعر کو ادب ميں شامل کيا جعفر صادق کی نظر ميں اديب فقط 
فی البديہہ اشعار کے ذريعے اظہار خيال کرتا يا تقرير لکھتا اور پھر اسے ڑھتا بلکہ ہر وه وه نہ ہوتا تھا جو شعر پڑھتا يا 

شخص جو کسی بھی موضوع پر نظم يا شعر ميں اظہار خيال کرتا جو امام جعفر صادق کے نظريئے کے مطابق ادب کی 
و ادب کو نہ صرف مذہبی ثقافت کے تعريف کے لحاظ سے دلچسپ ہوتا تو اس شخص کو اديب شمار کيا جاتا تھا اور علم 

لحاظ سے ضروری گردانتے بلکہ انسانی وقار کی بلندی اور انسانوں ميں اچھی صفات کے فروغ کيلئے بھيعلم و ادب کو 
  الزمی خيال کرتے تھے ۔ 

کھنے ميںآپ جانتے تھے کہ ايک ايسا معاشره جس کے افراد اديب و عالم ہوں اس ميں دوسروں کے حقوق کی پا مالی کم دي
آتی ہے اور اگر سب علم و ادب سے آشنا ہو جائيں تو تمام طبقوں کے باہمی تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہيں امام جعفر صادق 
کی نظر ميں مذہبی ثقافت جس کے چار رکن يعنی مذہب ادب علم و عرفان ہيں شيعہ مذہب کی تقويت و بقاء کيلئے بہت مفيد 

ے شيعہ مذہب کيلئے سن پير کی مانند کوی بڑی عمارت تعمير نہيں کی ليکن جو ثقافت وه اور موثر تھے امام جعفر صادق ن
وجود ميں الئے ہيں وه سن پير سے زياده دائمی ہے کيونکہ ايک مذہبی عمارت کو تباه کيا جا سکتا ہے جيسا کہ سن پير کے 

  کوئی ختم نہيں کر سکا ۔ پہلے کليسا کو تباه کر ديا گيا تھا ليکن جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کو 
عيسوی ميں بنانا شروع کيا اور چند سالوں کے بعد  ٣٢۶سن پير کا پہال کليسا قسطنطين (عيسائی روم کے پہلے بادشاه) نے 

تکميل کو پہنچا يہ کليسا ماڈرن دور تک باقی رہا اس وقت جب ژول دوم عيسائی مذہب کے رہنما کے حکم سے اس کليسا کو 
جديد کليسا کی تعمير سروع کی گئی جو سن پير کے نام سے روم ميں پايا جاتا ہے اگر جعفر صادق مذہب  گرا ديا گيا اور

شيعہ کيلئے ايک پر شکوه عمارت تعمير کرواتے تو ممکن تھا ايک ايسا آدمی پيدا ہوتا جو اس مذہب سے مخالفت کی بنا پر 
کن امام جعفر صادق نے شيعہ مذہبی ثقافت کی بنياد کو اس طرح اس عمارت کو گرا ديتااور اج اس کا نام و نشان نہ ہوتا لي

مستحکم اور مضبوط کيا کہ وه ہميشہ کے لئے باقی رہے اور اسے کوئی بھی تباه نہ کر سکے اور نام و نشان نہ مٹا سکے 
ور علم کيلئے کافی آپ نے ثقافت کے چار ارکان کو جن کا ذکر اوپر آيا ہے تقويت پہنچائی خصوصا تين ارکان مذہب و ادب ا

کوشش کی آ نے اس کيلئے اس قدر جدوجہد کی کہ دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں ميں جو آپ کا تعليم دينے کا 
زمانہ تھا اسالمی دنيا ميں علم و ادب کی توسيع کا آغاز ہوا اور اگرچہ آپ تنہا علم و ادب کے محرک نہيں بنے ليکن آ نے 

دم رکھا اور دوسروں نے اس کی پيروی کی جعفر صادق علم و ادب کی توسيع اور علماء اديبوںسب سے پہلے اس راه ميں ق
کو شوق دالنے کيلئے قدم آگے نہ بڑھاتے تو دوسری صدی کے دوسرے پچاس سالوں کے دوران اور تيسری صدی جری 

د ميں آئی ہر گز وجود کے تمام دور اور چوتھی صدی ہجری کے ساری عرصے ميں جو بڑی ادبی و علمی تحريک وجو
ميں نہ آ سکتی وه لوگ جو کہتے ہيں کہ عباسی خلفاء نے علم و ادب کی ترويج ميں سبقت حاصل کی وه غلط فہمی کا شکار 

  ہيں ۔ 
عباسی خلفاء کا مقصد اپنی حکومت کی بنياديں مضبوط کرنے کے عالوه کچھ بھی نہ تھا اور ان کے بعد جو خلفاء آئے وه  

نی خواہشات کے غالم تھے وه کسی حد تک ہی علم و ادب کی طرف راغب ہوئے جيسا کہ ہم نے متوکل کے زياده تر نفسا
  بارے ميں مختصرا ذکر کيا ہے ۔ 

تيسری صدی ہجری اور چوتھی صدی ہجری ميں علم و ادب کی جانب عباسی خلفاء کی توجہ کو اس زمانے کے رسم و 
عباسی  ٣٨سنتيس ‘ و ادب کی طرف عباسی خلفاء کی خصوصی توجہ  رواج کی ضرورت سمجھا جا سکتا ہے نہ کہ علم

خلفاء جنہوں نے مجموعا پانچ سو سال سے زياده عرصہ حکومت کی ان ميں سے صرف چند ہی علم و ادب کی طرف مائل 
  ہوئے اور باقی مادی لذتوں کے حصول کی فکر ميں لگے رہے ۔ 

علم و ادب کے فروغ کا باعث‘ نہيں چند خلفاء کی علم و ادب سے دلچسپی بہر کيف اس بات سے انکار نہيں کرنا چاہيے کہ ا
بنی اگرچہ ہميں معلوم ہے کہ انہوں نے اس زمانے کی روش کے مطابق علم و ادب سے دلچسپی کا اظہار کياچونکہ بيت 

کيلئے عوام بھيجتے  المال ان کے تصرف ميں تھا اور اس کے عالوه وه قيمتی تحائف بھی وصول کرتے تھے جو لگا تار ان
تھے وه شعراء خطيبوں مصنفين اور علماء کو بڑے بڑے انعامات سے نواز سکتے تھے اور يہ انعامات دوسروں کو علم و 

ادب کی تحصيل کی طرف مائل کرتے تھے تاکہ وه بھی خليفہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا سکيں اور بڑے بڑے 
  انعامات حاصل کريں ۔ 
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سکتا ہے کہ شعراء جاہليت کے زمانے ميں عربی بدو قبائل کے سرداروں کی عادت تھی اور خيال کيا جاتا  يہ بھی کہا جا
ہے کہ اس فطرت ثانيا کی ابتدا خود عربوں نے کی تھی انہوں نے کسی اور قوم سے حاصل نہيں کی تھی کبھی کبھار ايسا 

ا اشعار کا مفہوم نہ سمجھتا ت و بھی رسم و رواج کے مطابق وه ہوتا تھا کہ قبيلے کا سردار شاعرانہ ذوق کا حامل نہ ہوتا ي
شاعر کے کالم کو ضرور سنتا تھا شو بہناور کے بقول چونکہ عرب بدووں کے قبائل کے سردار جب بيکار اور نکمے پن 

  سے تنگ آ جاتے تھے تو اپنا وقت شاعروں کے نغمے سننے پر صرف کرتے تھے ۔ 
کے اشعار سننے کو نہ صرف ان کی بيکاری پر محمول کرتا ہے بلکہ اس کے بقول ہر وه کام عرب بدو قبائل ‘ شو بنہاور 

تفريحات مہمان نوازياں وغيره ‘جو انسان حصول معاش کے عالوه انجام ديتا ہے وه سب بيکاری ميں شامل ہيں مثال کھيليں 
ہے اس جرمن فلسفی نے اپنے کمرے ميں اپنے کی بنيادی وجہ يہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فضول کاموں ميں لگانا چاہتا 

سر کے اوپر ايک کتبہ نصب کيا ہوا تھا جس پر کنده تھا کہ وه انسان جو تمہيں دو پہر يا شام کے کھانے کی دعوت دے 
  تمہارا سب سے برا دشمن ہے کيونکہ وه تمہيں کام نہيں کرنے ديتا ۔ 

تو وه اسے انعام و اکرام سے نوازتا اور ادب کا تقاضا يہ تھا کہ جب شاعر قبيلے کے سردار کے سمنے اپنے اشاعر پڑھتا 
  شاعر اپنے اشعار ميں قبيلے کے سردار کی شان ميں چند بيت شامل کر ديتا تھا ۔ 

ليکن اس کی شان کے بيان کی ايک حد معين تھی اور اس طرح دور جاہليت کے شعراء مبالغہ آرائی سے کام نہيں ليتے تھے
قبيلہ کے سردار کے مقابلے ميں پست ظاہر نہيں کرتے تھے ان کی مدح ميں ايسا شکر يہ ہوتا تھا جو ايک اور اپنے آ کو 

  ميزبان کی مہمان نوازی پر ادا کرتا ہے ۔ ‘ مہمان 
بعض لوگوں کا خيال ہے کہ وه شعراء جو شاعروں کے اجتماعی ميں شعر پڑھتے تھے لوگوں سے رقم بٹورتے تھے جب 

  ہيں ۔ کہ ايسا ہر گز ن
دور جاہليت ميں عربی شعراء اپنی عزت و وقار کا خاص پاس رکھتے تھے وه قبائل کے سرداروں سے انعام ليتے اسے 

ايک طرح کی مزدوری سمجھا جاتا تھا اس طرح قبيلے کے رئيس کو صرف اتنا ہی حق پہنچتا تھا جتنا شاعر اپنے شعروں 
بجانب ہوتا تھا اس نے قبيلہ کے سردار کی شان ميں شعر کہہ کر اس پر ميں ادا کر ديتا تھا شاعر يہ بات کہنے ميں حق 

احسان کيا ہے ليکن سردار قبيلہ نہيں کہہ سکتا تھا کہ اس نے شاعر کو نواز کر احسان کيا ہے وه لوگ جو شاعروں کے 
فے وغيره کے اميدوار اجتماع ميں شعر خوانی کرتے ان کا مقصد شہرت اور مقبوليت پانا ہوتا تھا وه لوگوں سے کسی تح

  نہيں ہوتے تھے ۔ 
ليکن امام جعفر صادق کے زمانے تک کسی دور ميں ايسا اتفاق نہيں ہوا کہ جزيره عرب ميں کسی شاعر نے شاعروں کے 

اجتماع ميں سردار قبيلہ کے سامنے نثر کا کوئی قطعہ پيش کيا ہو وه مضامين جو شعر کے قالب ميں نہيں ڈھلتے عربوں کی 
  ادب کا حصہ نہيں تھے ۔  نظر ميں

حتی کہ قرآن نازل ہوا اور قرآن کی نثر عرب بدوؤں کا پہال نثری سرمايہ قرار پائی ليکن عرب قوم چونکہ قرآن کو ايک 
معجزه خيال کرتی تھی لہذا وه اسے ادب سے باال تر شے خيال کرتی تھی اس کے باوجود کہ قران نے عربوں کو اس بات 

نثر بھی ادبی سرمايہ قرار پا سکتی ہے پہلی صدی ہجری ميں ماسوائے حضرت علی اور آ کے  کی نشاندہی کی تھی کہ
  پوتے زين العابدين اور پھر محمد باقر کے کسی نے بھی ادبی نثر پر توجہ نہيں دی اور نہ ہی کوئی کتاب لکھی ۔ 

ں اپنے افکار کو شعر ی قالب ميں ڈھالنا جعفر صادق کے زمانے تک جو لوگ کتاب لکھنا چاہتے تھے ان کا خيال تھا کہ انہي
چاہيے اور چونکہ شعر اوزان و بحروں کا محتاج ہوتا ہے اور شاعر قافيے کی رعايت کرتا تھا لہزا وه لوگ ازادی سے اپنا 

  مافی الضمير بيان نہيں کر سکتے تھے ۔ 
ر عطا کئے جو اس وقت تک شعر کی جعفر صادق نے ادبی نثر کی توسيع کی مدد سے ان اسالمی مفکرين کے افکار کو پ

بحروں ميں قيد تھے اور اس کے بعد جو کوئی کتاب لکھنا چاہتا نثر سے کام ليتا اور اس کے ساتھ ساتھ اسالمی ادب ميں 
  شعر کی اہميت پر بھی کوئی اثر نہ پڑتا ۔ 

ہوا تھا کس قدر شاندار ہے کہ " جعفر صادق کا فرمان جو انہوں نے اپنے بيٹھنے کی جگہ اپنے سر کے اوپر کنده کروايا 
  يتيم وه نہيں جس کا باپ نہ ہو بلکہ يتيم وه ہے جو علم و ادب سے بے بہره ہو " 

  "علم " بنظر صادق
ہم نے ديکھا کہ امام جعفر صاد ق نے ادب کی کس طرح تعريف کی اور اب يہ ديکھنا ہے کہ انہوں نے علم کو کس پيرائے 

ده تھا کہ احکام دين کے نفاذ کے بعد ايک مسلمان کيلئے علم والوں سے بڑھ کر کوئی چيز ميں بيان کيا اور آپ کا عقي
ضروری نہيں ہے جعفر صادق کی مذہبی ثقافت ميں عرفان چوتھا رکن ہے البتہ آ عرفان کو واجبات ميں سے نہيں سمجھتے 
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نی واجبات ميں سے نہيں بلکہ يہ مسلمانوں ليکن علم و ادب کو واجبات کا جزو سمجھتے ہيں اور يہ بات واضح ہے کہ يہ دي
  کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے واجبات ميں شمار ہوتا ہے ۔ 

جعفر صادق اس بات سے اگاه تھے کہ علم و ادب نہ صرف يہ کہ شيعہ مذہب کی ثقافت کی تقويت کا باعث بنيں گے بلکہ 
ر اسالمی دنيا ميں علم و ادب نے اس قدر ترقی کی کہ دوسری قوموں ميں مسلمانوں کی تقويت کا باعث بھی ہونگے او

چوتھی صدی ہجری اسالمی دنيا ميں علم و ادب کے سنہری دور کہاليا اور يورپ والوں نے اسالمی علم سے کافی فائده 
 اٹھايا جعفر صادق سے سوال کيا گيا کہ متعدد علوم ميں سے کوسنے علم کو دوسروں پر ترجيح حاصل ہے آپ نے فرمايا

کوئی علم دوسرے علوم پر قابل ترجيح نہيں البتہ علوم سے استفاده کرنے کے موارد ميں فرق پايا جاتا ہے جس کے نتجے 
ميں انسان کيلئے الزم ہے کہ بعض علوم کی تحصيل ميں جلد کرے اور زياده سے زياده فائده اٹھائے اور آج کے دور ميں 

  ۔ ‘ده اٹھانا چاہيے ايک علم دين اور دوسرا علم طب (عہد جعفر صادق ميں ) دو علوم سے زياده فائ
جعفر صادق کی علم دين سے زياده تر فقہ مراد تھی اور اپ کے کہنے کا مقصد يہ تھا کہ آپ کے زمانے ميں علم قانون اور 

گا جن سے فی  طب سے زياده فائده اٹھايا جائے آپ نے فرمايا ايک دن ايسا آئے گا جب انسان ان علوم سے بھی فائده اٹھائے
الحال عملی طور پر کوئی فائده نہيں اٹھا رہا اور يہ بات محال ہے کہ علم انسان کيلئے سود مند نہ ہو مختصر يہ کہ انسان 

زمانے کی مناسبت سے علوم سے فائده اٹھا سکتا ہے جعفر صادق کا عقيده تھا کہ انسان نے دنيا ميں اپنی زندگی کے طويل 
ر عرصے کو علم کيلئے مخصوص کياہے اور زياده تر علوم سے دور رہا ہے اور دو عرصے ميں صرف ايک مختص

  چيزوں نے انسان کو علوم سے دور رکھا ہے ۔ 
پہلی چيز مربی اور استاد کا نہ ہونا جو اسے علوم حاصل کرنے کا شوق دالئے دوسری انسان کی کاہلی چونکہ علم کو 

  ان فطرتا سہل پسند ہونے کی بنا پر علم سے دور بھاگتا ہے ۔ سيکھنا تکليف کے بغير نا ممکن ہے لہذا انس
فرض کيا اس دنيا ميں بنی نوع انسان نے دس ہزار سال گزارے ہيں تو انسان نے اس طويل عمر ميں صرف ايک سو سال 
تحصيل علم کی طرف توجہ دی ہے اور اگر اس عرصے سے زياده علوم کی تحصيل پر صرف کرتا تو آج کچھ علوم کے 

  عملی فوائد سے بہر مند ہوتا ۔ 
يہاں اس نکتے کی طرف توجہ بے محل نہيں کہ پہلے زمانے کے سکالرز نے عبرانيوں کے کيلنڈر سے حساب لگا کر اس 

سال متعين کی تھی ليکن اب سکالرز نے اپنا خيال تبديل کر ليا کيونکہ پہلے دنيا وجود ميں آئی اور پھر  ۴٨٠٠دنيا کی عمر 
  ت ہوئی ۔ انسان کی خلق

ليکن جب امام جعفر صادق نے اس کی مثال دنيا چاہی تو فرمايا فرض کيا انسان نے اس دنيا ميں د س ہزار سال زندگی بسر 
کی ہے تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دنيا اور نوع بشر کی خلقت کے بارے ميں عبرانيوں کے کيلنڈر سے متفق نہيں 

  تھے ۔ 
ار نہيں کی جا سکتی ليکن مثال دينا اس کے تعين کرنے کے مترادف ہے اور اگرچہ جعفر صادق دليل شم‘ اگرچہ ايک مثال 

سال سے زياده ہے تو آپ ہر گز دس ہزار سال عمر کے بارے ميں  ۴٨٠٠کا يہ عقيده نہ ہوتا کہ بنی نوع انسان کی عمر 
تے ہم يقينا کہہ سکتے کہ زمين کی خلقت کے گفتگو نہ کرتے بلکہ اس سے کم عمر کی مثال التے تين ہزار سال کی مثال دي

بارے ميں جعفر صادق کی معلومات اپنے ہم عصروں سے زياده تھيں کيونکہ بعض اوقات ان کی گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ 
وه تخليق کے آغاز کی کيفيت سے مطلع ہيں ايک دفعہ اپنے شاگردوں سے فرمايا يہ بڑے بڑے پتھر جو آ پہاڑوں پر ديکھ 

  ہيں شروع ميں مائع حالت ميں تھے اور بعد ميں يہ مائع ٹھنڈا ہو کر موجوده صورت اختيار کر گيا ۔ رہے 
اس نظريئے کی اہميت کو ثابت کرنے کيلئے ( جو ساڑھے باره سو سال پہلے پيش کيا گيا تھا ) اتنا کہنا کافی ہے کہ فرانس 

ک يورپ کے سکالرز اس بارے ميں تذبذب کا شکار تھے کہ کے انقالب کے آغاز اور اٹھارہويں صدی عيسوی کے اختتام ت
آيا زمين شروع ميں ايک مائع سياره تھی يا نہيں ؟ اور اس سے ايک صدی پہلے پورے يورپ کا کوئی ايسا سکالر نہ تھا جو 

جس حالت ميں يہ کہتا کہ شايد زمين شروع ميں ايک مائع سياره تھی ۔ اس زمانے ميں يہ تصور پايا جاتا تھا کہ زمين اج 
  دکھائی ديتی ہے پہلے بھی اسی شکل ميں موجود تھی ۔ 

جو کچھ جعفر صادق نے بنی نوعی انسان کی تحصيل علوم کے سلسلہ ميں کاموں کا ذکر کيا ہے ۔ حقيقت کے عين مطابق 
نا شروع کيا ہے ہے اور آج انسانوں کا مطالعہ کرنے والے سکالرز کا کہناہے کہ جس زمانے سے انسان نے دو پاؤں پر چل

اسے پانچ ہزار سال يا چار ہزار سال ہوئے ہيں اس سے پہلے ہميں يہ توقع نہيں کرنی چاہيے انسان نے علوم کی طرف توجہ
کی ہو گی کيونکہ چار ہاتھ اور پاؤں سے چلنے والے انسان کيلئے يہ بات محال تھی کہ تحصيل علم کيلئے آلہ تيار کرتا اور 

  اکہ اس راستے وه علوم تک پہنچتا ۔ پھر صنعت سازی کرتا ت
ليکن اگر انسان پانچ ہزار سال يا چار ہزار سال بعد بھی جبکہ وه دو پاؤں پر چلتا رہا تھا اور اسکے دو ہاتھ کام کرنے کيلئے 
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اسکے  آلہ بنا سکتا تھا اور اس کے ايک الکھ سال بعد جبکہ انسان نے آگے سے استفاده کرنا شروع کيا اور اگر‘ ازاد تھے 
بعد کے صرف ايک الکھ سال کے دوران ہی علوم سے دلچسپی دکھاتا تو اج انسانی زندگی کے تمام مسائل اور شايد موت کا 

  معمہ بھی حل ہو جاتا ۔ 
ليکن ان الکھوں سالوں کے دوران مجموعی اعتبار سے انسان نے صرف ايک ہزار پانچ سو سال ہی علوم کی طرف توجہ 

مختصر عرصہ ميں بھی انسان کی علوم کی طر ف توجہ کبھی کم اور کبھی زياده رہی ہے ايک بات مبذول کی ہے اور اس 
جو ہماری نظر ميں نا قابل ترديد ہے وه يہ ہے کہ ڈکارٹ جسے فوت ہوئے تين صدياں بيت گئی ہيں وه پہال شخص ہے جس 

سم کو چھوٹی حصوں ميں تقسيم کرنا چاہيے اور نے علمی تحقيقی کی بنياد ڈالی اور کہا کہ علمی حقيقت کو جاننے کيلئے ج
اسکے بعد اسے مزيد چھوٹے چھوٹے حصوں ميں تقسيم کرتے ہوئے اتنے چھوٹے حصے بنانے چاہيں کہ جو چيز حاصل 

ہو مزيد اس کی تقسيم نہ ہو سکے پھر اس چھوٹے سے جسم کی تحقيق کرنا چاہيے اور اسکی خصوصيات دريافت کرنا 
م ہو سکے کہ فزکس اور کيمياء کے لحاظ سے اسکی حالت کيسی ہے ؟ اور اگر ايک جسم کے چھوٹے چاہيے تاکہ يہ معلو

  سے چھوٹے حصے کے خواص معلوم ہو جائيں تو اس پورے جسم کے خواص معلوم کرنا کوئی مشکل نہيں ۔ 
  عصر حاضر ميں علمی ترقی نہ ہوتی ۔ 

کے بعد ٹيکنالوجی اور صنعتوں کی توسيع کی وجہ سے  يہاں اس بات سے اگاہی ضروری ہے کہ سترھويں صدی عيسوی
صدياں پہلے يونانی حکيم ذيم قراطيس نے يہ نظريہ پيش  ٢٢ڈکارٹ کا نظريہ کاميابی کی شاہراه پر گامزن ہوا ۔ ڈاکرٹ سے 

معلوم کيا ليکن امام جعفر صادق نے ذيم قراطيس کے نظريئے کی تشريح کرتے ہوئے کہا کہ اشياء کے خواص ہم اس وقت 
کر سکتے ہيں جب ہم کسی چيز کے چھوٹے سے ٹکڑے پر تحقيق کريں اور اس کے خواص سے ہم پورے جسم کے 

  خواص تک پہنچ سکتے ہيں ۔ 
جس طرح ہم دنيا کے سمندروں کے پانی پر تحقيق نہيں کر سکتے ليکن اگر ايک سمندر کے پانيکے ايک قطرے پر تحقيق 

معلوم کر سکتے ہيں اگر صنعتی ترقی نہ ہوتی اور سائنس دانوں کو اجسام کو  کريں تو ہم اس سارے سمندر کے خواص
چھوٹے سے چھوٹے حصوں ميں تقسيم کرنے کے ذرائع ميسر نہ آتے تو ذيم قرطيس اور جعفر صادق کے قول کی مانند 

  ڈکارٹ کا قول بھی تھيوری حد تک محدود رہتا ۔ 
يٹر کا کروڑواں حصہ معلوم کر سکتے ہيں تو يہ صرف صنعتی ترقی کا اگر آج جب ہم سيکنڈ کا کروڑواں حصہ ايک ملی م

 کمال ہے ۔ 

 

 تاريخی تنقيد پر تبصره امام 

 

شيکسپير کے اشعار جو ادب کا حصہ ہيں جوں کے توں قبول کئے جاتے ہيں اور يہ ايک منقول علم ہے ليکن آج کا مورخ 
استعمال ميں الئی تھی لہذا ‘ واٹرلو کی جنگ جنگ کيشرح کو علم منقول نہيں سمجھتا کيونکہ اسے سمجھنے کيلئے عقل 

وئی فرق نہيں ہے يونانی مورخ ہر و ڈوٹ نے اپنی ايک تاريخ کے تاريخی تنقيد کے لحاظ سے کل اور آج کے مورخ ميں ک
مقدمے ميں لکا ہے کہ جو چيز ميری سمجھ ميں نہيں آتی اسے قبول نہيں کرتا ۔ ليکن پھر بھی ہر وڈوٹ کی تاريخ ميں ايسے 

  افسانے ملتے ہيں جو انسانی سمجھ سے باہر ہيں ۔ 
تاريخی روايات پر تنقيدی نگاه ڈالی اور اس بات کی نشاندہی کی کہ تاريخی  امام جعفر صادق وه پہلے مسلمان ہيں جنہوں نے

روايات کو تنقيد اور گہرے غور و فکر کے بغير قبول نہيں کرنا چاہيے آپ ہی تھے جو تاريخرقم کرنے ميں ابن جرير 
کھنے کيلے قلم ہاتھ ميں ليا طبری کے استاد اور مربی بنے اور اس بات کا سبب بنے کہ جس وقت ابن جرير طبری نيتاريخ ل

تو اس نے صرف وہی باتيں لکھيں جنہيں انسانی عقل قبول کرے اور ايسے افسانے لکھنے سے گريز کی اجو انسان کو 
  سالتے ہيں ۔ 

جعفر صادق سے قبل مشرق وسطی ميں تاريخ کے کچھ حصے افسانوں پر مشتمل تھے کيونکہ جو لوگ تاريخ پڑھتے يا 
  ريخی افسانوں کو بھی قبول کرتے تھے ۔ سنتے تھے اس کے تا

احتمال ہے کہ اسالم سے قبل ايران ميں تاريخ موجود تھی اور ايسی تاريخی کتابيں پائی جاتی تھيں جن کا آج ايک صفحہ بھی
  ہاتھ نہيں آتا۔ 
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اه تھے کہ واقعات ساسانيوں اور ہنحامنشيوں کے دور کی کتابوں سے پتہ َچتاہے کہ قديم ايران ميں لوگ اس حقيقت سے اگ
  لکھنے اور ريکارڈ کرنے کے ضمن ميں افسانے کو تاريخ ميں داخل کرنا چاہيے ۔ 

ہنحامنشيوں اور ساسانيوں کے دور سے ملنے والے کتبوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کتبوں ميں افسانے کی ايک سطر بھی نہيں
ے مذہبی عقيدے کے آثار ان کتبوں ميں ملتے ہيں جن پائی جاتی اور واقعات کی نص ان ميں درج ہے ليکن ان بادشاہوں ک

کے حکم سے يہ کتبے لکھے گئے اگر افسانے کو تاريخ ميں مد غم نہ کرنے کا شعور قديم ايران ميں نہ پايا جا تا تو 
يہ ہخامنشيوں اور ساسانيوں کے دور کے کسی ايک تاريخی کتبے ميں افسانہ ضرور ملتا ۔ يہ کہنا مناسب نہيں کہ چونکہ 

کتبے مختصر تھے ۔ لہذا افسانوں کو تاريخ ميں شامل نہيں کيا گيا کيونکہ کتبہ بے ستون جو پہلے ہخامنشی بادشاه رار بوش 
کے حکم سے لکھا گيا اور کتبے نقش ستم جو پہلے سا سانی بادشاه يعنی شاه پور کے زمانے ميں لکھا گيا ان ميں سے ہر 

فسانے کو ان کتبوں ميں شامل کرنا چاہتے تو آسان تھا ليکن تريخ کے سوال کوئی ايک چھوٹے کتابچے پر مشتمل ہے اگر ا
دوسری چيز ان کتبوں ميں نہيں لکھی گئی بہر حال قبل از اسالم ايران سے کوئی تاريخی کتابيں نہيں ملتيں جن سے پتہ چلے 

  کہ افسانہ پايا جاتا تھا يا نہيں ؟ 
ام جعفر صادق کا زمانہ شمار کيا جاتا ہے اس زمانے ميں افسانہ اور اريخ دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سال جو ام

کی آميزش تھی جس کا تذکره ہو چکا ہے دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالون کے دورنا اسالم ميں کتاب وجود ميں 
ں کہتے کہ عرب قوم ميں اس آئی يہ وه زمانہ ہے جب عربوں نے اپنے خياالت رقم کرنے کيلئے نثر کا استعمال کيا ہم يہ نہي

تاريخ سے پہلے نثر کا وجود نہ تھا بلکہ ہماری مراد يہ ہے کہ نثر بہت کم تھی اور دوسری صدی ہجريکے پہلے پچاس 
سالوں ميں نثر نے اتنی ترقی کی جس طرح بہار کے موسم ميں پودے ايک دم زمين سے اگتے ہيں ان کتابوں ميں سے اکثر 

زلزلوں سيالبوں وغيره کے نتيجہ ميں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے ليکن ابن النديم کا تب کی وساطت سے آج نا پيد ہيں ۔ جنگوں 
ہميں ان کے اور ان کے لکھنے والوں کے نام معلوم ہيں ان کتابوں ميں تاريخی کتابيں بھی ہيں ليکن يہ تاريخيں افسانے سے 

  مبرا ہيں ۔ 
خی اہميت کے قائل نہ تھے جن کے بارے ميں خيال کيا جاتا تھا کہ ان ميں جعفر صادق ان ميں سے ان تمام کتابوں کی تاري

تاريخ کے ساتھ افسانے بھی مدغم ہيں آپ فرماتے تھے کہ افسانہ گمراه کرنے واال ہے اسے تاريخ ميں جگہ نہيں دينی 
  چاہيے ۔ 

ور ابن ابی الحديده کے بقول تاريخ اس لحاظ سے جعفر صادق وه پہلے شخص ہيں جنہوں نے اسالم ميں تاريخ پر تنقيد کی ا
  کو صحيح معنوں ميں تاريخ بنانے کی طرف توجہ دالئی ۔ 

اس فرانسيسی لفظ ہيشوار پر نہ ہوتا تھا قبل از ‘ لفظ تاريخ جسے فرانسيسی ميں ہيشوار کہا جاتا ہے پہلے پہل اس کا اطالق 
م کا نام تاريخ رکھتے عرب تاريخی روايات کو اشعار کے اسالم عربوں ميں کسی کتاب کا وجود نہ تھا کہ وه اس کی ايک قس

قالب ميں ڈھال ليتے پھر شعراء نہيں پڑھ کر سا معين کو محفوظ کرتے تھے ۔ عربوں ميں اسالم کے بعد کتاب لکھی گئی ۔ 
ہے کہ فارسی ميں  اسی طرح تاريخی کتابيں بھی وجود ميں ائيں جن کا عام نام تاريخ نہيں بلکہ روايت رکھا گيا اور کہا جاتا

لکھی جانے والی تاريخ جس کا نام دساتير ہے يہ بھی اسی زمانے ميں لکھی گئی ياد رہے کہ يہ کتاب دری فارسی ميں لکھی
گئی اور کيا دری فارسی اس وقت وسيع زبان تھی کہ دساتير جيسی ضخيم کتاب اس زبان ميں لکھی جاتی ۔ يہاں اس بات کا 

کا ايک گروه دستا تير کو ايک جعلی تاريخ خيال کرتا ہے ياد رہے کہ يہ تاريخ صفوی دور  ذکر ضروری ہے کہ محقيقين
  ميں ضبط تحرير ميں الئی گئی ہے ۔ 

امام جعفر صاد ق نے تاريخ اور افسانے کے حوالے سے جو تنقيد کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسالم ميں 
يا ہے آپ نے فرمايا جب افسانہ تاريخ ميں مدغم ہو جاتا ہے تو پھر تاريخ کی وقعت اجتماعی طور پر تاريخ کو سو د مند بنا د

باقی نہيں رہتی ہے تاريخ سے اگاہی اس لئے مفيد ہے کہ آئنده انے نسليں گزرے ہوئے واقعات سے سبق حاصل کرتی اور 
  ايسے کاموں سے پرہيز کرتی ہيں جو ان کے لئے مضر ہيں ۔ 

فائده يہی سمجھا جاتا ہے کہ آائنده آنے والی نسليں گذشتہ واقعات سے سبق حاصل کريں اور ايسے آج تاريخ کا سب سے بڑا 
اقدامات عمل ميں نہ الئيں جو گذشتہ لوگوں کے خسارے کا باعث بنے ہوں اور اس طرح اسالف کی طرح وه نقصان اٹھانے 

  سيبچ جائيں ۔ 
اس بڑے تاريخی فائدے کو تسليم کرتا ہے ليکن کہتا ہے کہ انسانی  مشہور آسٹرين فلسفی جو ماہر نفسيات بھی ہے‘ فرائيڈ 

تاريخ سے عبرت حاصل کرنے سے مانع ہوتی ہے خصوصا انسان کی خود پسندی اس بات ميں حائل ہوتی ہے خود‘ فطرت 
دوسرے دور پسندی انسان کو تلقين کرتی ہے کہ جو کچھ اسالف پر گذر چکی وه اب اس پر نہيں گزرے گی کيونکہ وه ايک 

ميں زندگی گزار رہا ہے اور وه ان سے زياده عقلمند ماہر يا قوی ہے حتی کہ اگر خود پسندی نہ ہوتو بھی فرائيڈ کے بقول 
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کوئی دوسری انسانی فطرت تاريخ سے سبق حاصل کرنے ميں رکاوٹ بنتی ہے بہر کيف جو کچھ امام صادق نے افسانے کو 
  وجہ سے تاريخی تنقيد کی بنياد پڑی اور علم تاريخ وجود ميں آيا ۔  تاريخ سے دور کرنے کيلئے کہا اس کی

گذشتہ صفحات ميں ہم نے ديکھا کہ جعفر صادق نے بعض علوم اپنے والد گرامی کے حلقہ درس ميں زانوئے تلمذ طے 
  کرکے حاصل کئے ليکن اکثر علوم جنہيں جعفر 

س طرح کے مسائل کہ خاک مرکب نہيں اور ہوا بھی مرکب صادق پڑھاتے تھے ان کی ذاتی سعی کا ما حصل تھے مثال ا
پھر ہم نے ‘ پھر انہيں آپ نے اپنے شاگردوں تک پہنچايا ‘ يہ وه معلومات تھيں جو خود جعفر صادق کی اختراع ہيں ‘ نہيں 

د ديتی ہے اور ديکھا کہ آپ اسالم ميں وه واحد شخصيت ہيں جنہوں نے فرمايا کہ ہوا ميں ايک ايسی چيز ہيجو جلنے ميں مد
  اسی کی وجہ سے دھاتيں زنگ آلود ہوتی ہيں ۔ 

ہم نے ديکھا کہ جعفر صادق نے فرمايا دوسرے جہانوں ميں دو قسم کے علوم پائے جاتے ہيں ايک وه علم جسے ہم اپنی عقل
جنہوں نے  کے ذريعے سمجھ سکتے ہيں اور ايک وه علم جسے شايد اس عقل کے ذريعے سمجھنا نا ممکن ہے يہ آ ہی تھے

فرمايا کہ شايد دوسرے جہانوں کے علماء جنہيں ہم نے پہچان سکتے ہم سے رابطہ قائم کرنے کے خواہش مند ہوں ليکن 
چونکہ ہم ان کے علم سے واقف نہيں اور ان کی زبان نہيں جانتے لہذا ابھی تک ہميں معلوم نہيں ہو سکا کہ وه ہم سے بات 

دق نے دوسرے جہانوں کے جن موجودات کا ذکر کيا ہے وه حقيقی معنوں ميں موجود چيت کے خواہشمند ہيں امام جعفر صا
ہيں جيسا کہ قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر جنوں کا تذکره آيا ہے اور يہاں تک کہا گيا ہے کہ ايک دن بنی نوع انسان اور 

  ميں حشر کے نام سے ياد کياگيا ہے ۔  وه تمام مخلوقات جو دکھائی نہيں ديتی ايک جگہ اکٹھی ہوں گی اس دن کو قرآن
ليکن امام جعفر صادق سے قبل اس دکھائی نہ نہ دينے والی يا دوسری دنيا کی مخلوقات کے علوم کے بارے ميں کسی نے 
توجہ نہيں دی اس بات کا امکان ہے کہ وه بنی نوع انسان سے رابطہ قائم کرنے کے بارے ميں کسی نے توجہ نہيں دی اس 

کان ہے کہ وه بنی نوع انسان سے رابطہ قائم کرنے کے خواہشمند ہوں ليکن چونکہ انسان ان کی زبان سے نا آشنا بات کا ام
ہے لہذا اسی وجہ سے ان کا رابطہ قائم نہ ہو سکا ہو ۔ امام جعفر صادق کے بعد انيسويں صدی عيسوی تک کسی نے اس 

وی ميں ايک فرانسيسی کا ميل فال ريوين نے اس موضوع پر البتہ انيسويں صدی عيس‘ موضوع کی طرف دھيان نہيں ديا 
توجہ دی اور دوسرے سياروں کی مخلوقات سے انسانی رابطے کے بارے ميں مشاہدے کے بغير نظريات پيش کئے کيونکہ 

  ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہيں کی تھی کہ کاميل فالريوين عملی تجربہ کرتا ۔ 
عيسوی ميں معلوم ہوا کہ دوسرے جہانوں کے مخلوقات ہماری زمينی مخلوقات سے  ١٩٢٠تجربے کے رو سے پہلی مرتبہ 

رابطہ قائم کرنا چاہتی ہيں اس سال اٹلی کے باشندے مارکونی نے بحريہ کے کمانڈر کينٹ ميلو کی سربراہی ميں منعقد کئے 
ں ايسی لہريں پاتا ہوں جن پر مجھے گئے جلسے ميں تقرير کرتے ہوئے دعوی کی کہ ميں اپنی کشتی کے وائر ليس سيٹ مي

  کوئی شک نہيں کہ انہيں عقلمند عالم اور ماہر مخلوق م زمينی مخلوقات سے راابطہ قائم کرنے کيلئے بھيجتی ہوں گی ۔ 
مارکونی بھی اپنے تجربے کو آگے نہ پڑھا سکا کيونکہ ابھی تک ريڈيو ٹيلی سکوب ايجاد نہيں ہوا تھا اور عام فلکی دور بين

ء ١٩٢٠ں اتنی طاقت نہ تھی کہ شمسی نظام سے باہر کی دنيا کا مشاہده ہو سکتا اور اس پر طره يہ کہ عام فلکی دور بين مي
عيسوی تک اتنی طاقت ور نہ تھی اور ابھی تک کوه پالومر (جو امريکا ميں واقع ہے ) پر واقع رصد گاه ميں فلکی دور بين 

ميٹر ہے تاکہ ان کہکشاں کو جو زمين سے دور ہزاروں ملين نوری  ۵ا قطر ايکبڑا عدسہ نصب نہيں کيا گيا تھا جس ک
فاصلے پر واقع ہيں ديکھا جا سکے جس کے بعد اس فلکی دور بين نے کام شروع کيا تو معلوم ہوا کہ اس کے ذريعے 

فلکی دور بين دو ہزار دوسرے جہانوں کی مخلوقات سے رابطہ قائم نہيں کيا جا سکتا اگرچہ کوه پالومر کی رصد گاه کی يہ 
ملين فاصلے پر واقع کہکشاں کا ايک بڑے نقطے کی شکل ميں آسمان پر مشاہده کرتی ہے ليکن ان کی وسعت اور عظمت 

  کا کھوج نہيں لگا سکتی ۔ 

  ; ساخت بدن انسان اور جعفری نظريہ9
لبتہ آپ کے فرمان اور دوسرے مسلمانوں جعفر صادق نے سارے مسلمانوں کی مانند فرمايا تھا کہ انسان خاک کا پتال ہے ا

کے اقوال ميں يہ فرق تھا کہ آپ نے انسان کی خاک سے پيدائش کے بارے ميں ايسی باتيں کہيں جو اس زمانے کے کسی 
مسلمان کی سمجھ نہ آ سکيں ۔ صديوں بعد ابھی کوئی مسلمان ايسا نہيں گذرا جس نے انسانی بدن کی عمارت کے بارے ميں 

کی طرح اظہار خيال کيا ہو اور اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو وه بالواسطہ يا بالواسطہ آپ کے شاگردوں جعفر صادق 
سے سنا ہے آپ نے فرمايا تمام وه اشياء جو مٹی ميں پائی جاتی ہيں انسانی بدن ميں موجود ہيں البتہ ان کی مقدار ايک جيسی 

  ربعض کم ہيں ۔ نہيں ان ميں سے بعض انسانی بدن ميں زياده ہيں او
وه عناصر جو انسانی جسم ميں پائے جاتے ہيں ان ميں بھی مساوات نہيں ان ميں سے بعض دوسروں کی نسبت بہت کم مقدار 
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ميں ہيں آپ نے فرمايا انسانی بدن ميں چار چيزيں زياده اور آٹھ چيزيں ان سے کم مقدار ميں ہيں اور آٹھ عناصر ايسے ہيں 
ہيں انسانی جسم کيعمارت کے بارے ميں آپ کا يہ اظہار خيال کبھی کبھی انسان کو سوچنے پر جو بہت ہی کم مقدار ميں 

مجبور کرتا ہے کہ جيسا شيعوں کا عقيده ہے کہ امام جعفر صادق علم ااممت کے حامل ہيں اور اس نظريئے کو اپنے علم 
اس بات کو تسليم نہيں کرتی کہ ساڑھے باره امامت کے ذريعے اخذ کيا ہے نہ کہ علم بشری کے ذريعے کيونکہ ہماری عقل 

سو سال پہلے ايک عام عالم انسان کے بارے ميں اتنی معلومات رکھتا ہو ليکن کيا نابغہ روزگار شخصيات اور عام لوگوں 
ميں يہ فرق نہيں ہے کہ ان کی عقل ايسی چيزيں اخذ کرنے پر قادر ہوتی ہے جن تک دوسرے لوگوں کو دسترس نہيں ہوتی 

ان کی آں کھ اسی عالقے ميں ايسی چيزوں کا مشاہده کرتی ہے جو دوسروں کيلئے جہالت کی تاريکياں ہوتی ہيں اگر يہ  اور
امتياز نہ پايا جائے تو پھر بابغہ روزگار افراد اور عام عقل رکھنے والے لوگوں ميں کياتميز باقی ره جاتی ہے امام جعفر 

کی عقل نے ان چيزوں کا ادارک کيا جن پر دوسرے لوگ قادر نہ تھے آ کی  صادق اس لحاظ سے باغہ روزگار تھے کہ آپ
آں کھ نے ان چيزوں کو ديکھا جنہيں دوسرے لوگ نہ ديکھ سکے بعض دانشوروں کا خيال ہے کہ تمام معلومات ہر شخص 

حائل ہے جو انسانوں کے باطنی شعور ميں موجود ہيں ليکن انسانوں کے ظاہری اور باطنی شعور کے درميان ايک بڑا پرده 
کو ايک ال محدود عرصے تک ان کے باطنی شعور کا مطالعہ کرنے ميں رکاوٹ بنتا ہے اس طرح انسان باطنی شعور کی 
معلومات سيفائده نہيں اٹھا سکتا باغہ شخصيات اور عام لوگوں ميں يہ فرق ہے کہ وه ايک ال محدود عرصے تک اپنے باطنی

ان معلومات سے فائده اٹھاتے ہيں برگ سون کا کہنا ہے کہ ايک ايٹم جو کائنات کی تخليق  شعور سے آگاہی رکھتے ہيں اور
کے يا کره زمين کی تخليق کے آغاز سے موجود ہے تمام کائنات کی معلومات رکھتا ہے اور اس طرح انسانی جسم سے 

يں باطنی شعور تک پہنچنے کو خليات اپنی تخليق کے دن سے آج تک کی معلومات سے آگاه ہے ايک ال محدود عرصے م
برگ سون (فرانسيسی) نے زندگی کے بارے ميں کھوج لگانے کا نام ديا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بابغہ روزگار شخصيات 
عام لوگوں کی نسبت زياده تيزی سے زندگی کا کھوج لگا ليتے ہيں اور اپنے بدن ميں موجود حافظے کے خليات کی مدد سے

  ليتے ہيں ۔ معلومات حاصل کر 
عموما شيعوں کے عقيدے کے مطابق جعفر صادق علم امامت سے بہرور تھے يا عقالء کے بقول اپنے باطنی شعور سے 

آگاه تھے يا برگسن کے نظريئے کی بنا پر اپنی انسان کے بارے ميں کھوج لگانے کی قوت سے فائده اٹھاتے ہوئے انسانی 
ں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں اور آپ کے بعد آنے والے بدن کی ساخت کے متعلق ايسی باتيں کہی ہي

‘ زمانوں کے لوگوں ميں آپ انسانی بدن کے علم ميں انفرادی حيثيت کے حامل ہيں کيونکہ آج ساڑھے باره سو سال بعد 
ئی گنجائش نہيں جعفر صادق کا نظريہ علمی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے جس کی صحت اور درستی ميں شک و شبہ کی کو

  صرف يہ کہ آپ نے انسانی جسم کے مواد کا نام نہيں ليا۔ 
ياد رہے کہ جعفر صادق نے فرمايا جو کچھ زمين ميں موجود ہيانسانی جسم ميں بھی پايا جاتا ہے اب تک زمين سے ايک سو

ں ان ميں بعض عناصر کی دو عناصر دريافت ہو چکے ہيں اور يہی عناصر انسانی جسم ميں بھی موجود ہيں ليکن جس مي
مقدار اس قدر کم ہے کہ ان تک اس مقدار کا تعين نہيں ہو سکا ۔ جعفر صادق صرف اس قول کہ جو کچھ انسانی جسم ميں 

موجود ہے زمين ميں بھی ہے کی بنا پر بابغہ روزگار شخصيت نہيں کہال سکتے ۔ کيونکہ جس کسی کا يہ عقيده ہو کہ انسان 
  وه يہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ انسانی جسم ميں ہے وه زمين ميں بھی ہے ۔ خاک سے تخليق شده ہے 

ليکن آپ کے بابغہ ہونے کی دليل آ کا قول ہے کہ جو کچھ زمين ميں ہے وه انسانی جسم ميں بھيہے ليکن ان کا تناسب اس 
ور پھر دوسرے آٹھ حصے پہلے آٹھ حصوں طرح ہے کہ چار حصے زياده مقدار ميں اور اٹھ حصے ان سے کم مقدار ميں ا

  کی نسبت نہايت ہی کم مقدار ميں پائے جاتے ہيں ۔ 
  جيا کہ ہم ذکر کر چکے ہيں کہ يہ نظريات ثابت ہو چکا ہے ۔ 

‘ سيلينيوم ‘ امم جعفر صادق کے بقول آٹھ حصے جو انسانی جسم ميں بہت کم مقدار ميں ہيں وه يہ عناصر ہيں موليبڈن 
آيوڈين اور زنک وه اٹھ عناصر جو انسانی بدن ميں پہلے آٹھ عناصر کی نسبت زياده پائے ‘ تانبا ‘ ميگانز‘ الٹ کوب‘ فلورين 

  سلفر اور لوہا ‘ کلورين ‘ فاسفورس ‘ کيلشيم ‘ پوٹاشيم ‘ سوڈيم ‘ جاتے ہيں مندرجہ ذيل ہيں ميگنيشيم 
يں وه آکسيجن کاربن ہائيڈروجن اور نائٹروجن انسانی جسم وه چار عناصر جو انسانی بدن ميں زياده مقدار ميں پائے جاتے ہ

ميں ان عناصر کی شناخت کوئی ايک دن يا دو دن کا کام نہ تھا بلکہ اس کام کا آغاز اٹھارويں صدی عيسوی ميں پوسٹ مارٹم
پوسٹ مارٹمکے زريعے ہوا اس کام کا سہرا دو قوموں ايک فرانسيسی اور دوسری اسٹرين کے سر ہے دوسرے ممالک ميں 

مشرقی ممالک ميں تو پوسٹ مارٹم کا سرے سے رواج نہ تھا اور يورپين ممالک ميں ‘ نہيں کيا جاتا تھا مگر شاذ و نادر 
  پوسٹ مارٹم کے سخت مخالف تھے ۔ ‘ آرتھوڈ کسی کيتھولکی اور پروٹسٹنٹ فرقے 

جاتا تھا بہر کيف مارا کے زمانے تک فرانس ميں آسٹريا اور فرانس ميں کليسا کے حکم کی پراه کئے بغير پوسٹ مارٹم کيا 
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  پوسٹ مارٹم کا عام رواج نہ تھا اور تقريبا خفيہ تھا ۔ 
"مارا" نے چند دوسرے فرانسيسی سائنس دانوں کی مدد سے جن ميں الودازيہ بھی شامل تھا جس کا سر گيوٹين کے ہمراه 

کا تجزيہ کيا تاکہ يہ معلوم کرے کہ انسان کون کون سے ء ميں قلم کر ديا گيا تھا اس نے بدن کے مختلف اعضاء ١٨٩۴
عناصر سے مل کر بنا ہے "مارا " کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کی تحقيق جاری رکھی اور پوسٹ مارٹم کے زريعے 

انسانی اعضاء کا تجزيہ کيا يہ تجزيہ پوری انيسويں کے دوران جاری رہا حتی کہ بيسويں صدی تک جاری تھا اس دوران 
  اس تحقيق ميں کافی وسعت پيدا ہوئی ۔ 

چونکہ اٹھارويں صدی عيسوی کے آغاز ميں پوسٹ مارٹم صرف فرانس اور آسٹريا تک محدود تھا اس کے بعد ديگر يورپی 
ممالک اور دوسرے ممالک ميں عام ہوا جبکہ اج ما سوائے چند ممالک کے جس ميں ميڈيکل کالج نہيں ہيں جہاں جہاں 

ہے وہاں انسانی جسم جن عناصر سے مل کر بنا ہے ان ک بارے ميں تحقيق ہوتی ہے پوسٹ مارٹم سے ويہپوسٹ مارٹم عام 
بات سامنے ائی ہے کہ دو مختلف مراکز کے پوسٹ مارٹم سے حاصل ہونے والے نتائج آپس ميں کچھ زياده مختلف نہيں 

دق کے قول کے عين مطابق ہوتی ہے ہوتے بلکہ معمولی فرق کے ساتھ دونوں کے عناصر کی نسبت امام جعفر صا
  بشرطيکہ دونوں پوسٹ مارٹم صحت مند انسانوں کے ہوں ۔ 

مثال کے طور پر تمام ممالک ميں ہر صحت مند مرد و عورت جس کے جسم کا وزن پينتاليس کلو گرام ہے اس کے وزن 
ناصر ميں سے ايک ہے جو ہمارے ميں ايک پاؤں کاربن ہوتی ہے اور جيسا کہ ہم ذکر کر چکے ہيں کہ کاربن ان چار ع
  کلو گرام ہائيڈروجن ہوتی ہے ۔  ۵/ ۴جسم ميں زياده مقدار ميں پائے جاتے ہيں اسی طرح پينتاليس کلو گرام وزن کے آدمی

ليکن اگر کوئی شخص کسی ايسی دائمی بيماری ميں مبتال ہو جس سے اس کے بدن کے عضالت ٹوٹ رہے ہوں يا بھوک کی
ت ٹوٹ پھوٹ ہے ہوں تو اس کے بدن ميں ہائيڈروجن کی مقدار کم ہو جاتی ہيبہر کيف تمام نسل وجہ سے اس کے عضال

‘ کاربن ‘ ان ميں آکسيجن ‘ انسانی چاہے وه سفيد فام يا سياه فام يا ريڈ انڈين يا دوسری مخلوط نسلوں کے انسان ہوں 
چار عناصر کے بعد دوسرے آٹھ عناصر جن کا  ہائيڈروجن اور نائٹروجن کی مقدار دوسرے عناصر سے زياده ہوتی ہے ان

ذکر اوپر آ چکا ہے کی مقدار مذکوره چار عناصر سے کم ہوتی ہے اس کے عالوه دوسری آٹھ عناصر کی مقدار بدن ميں 
مزيد کم ہوتی ہے يہ تناسب تمام صحت مند انسانوں ميں براب ہوتا ہے چاہے وه قطبی عالقوں کے باسی ہوں يا استوائی 

بشرطيکہ جسم کا وزن اور عمر برابر ہو ۔ ايک سو پچاس سال يا اس سے زياده کے تجرابت اور ‘ کے رہنے والے عالقوں 
ريسرچ نے يہ بات ثابت کر دی ہے کہ جعفر صادق کے انسانی جسم کو تشکيل دينے والے عناصر کے بارے ميں نظريہ کی

  صحت ميں کوئی شک و شبہ نہيں ۔ 
نے کی ضرورت ہے کہ کيا انسانی بدن کے خليات (چاہے مرده ہوں يا زنده ) ميں وه تمام اجزا ابھی اس تحقيق کو جاری رکھ

  پائے اجتے ہيں جو زمين ميں موجود ہيں ۔ 
ابھی تک بعض عناصر عضالت يا ہڈيوں کے خليات ميں نہيں ملے ليکن گمان کيا جاتا ہے کہ يہ عناصر بدن ميں موجود ہيں 

ہيں ہوئے کہ ان کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے ليبارٹريز ان کے وجود کا پتہ نہيں لگا سکيں وه ابھی تک اس لئے دريافت ن
  ۔ 

چونکہ چھوٹے چھوٹے اجسام ميں پيشرفت ہو رہی ہے لہذا اميد ہے کہ ايک دن ايسا بھی ائے گا کہ انسانی بدن کے تمام 
جسم ميں کس مقدار ميں موجود ہے اور اس کا کام  عناصر دريافت ہو جائيں گے اور يہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہر عنصر

  کيا ہے اور اس کی مقدار ميں کمييا زيادتی سے جسم پر کيا اثر پڑتا ہے ؟ 

  جعفر صادق کا شاگر د ابراہيم بن طھمان اور ايک قانونی مسئلہ
کره کيا ہے ابراہيم کے عالوه امام جعفر صادق کے شاگرد ابراہيم بن طھمان نے ايک نا اہل عباسی خليفہ کی برطرفی کا تذ

  جعفر صادق کے کسی شاگرد نے يہ مسئلہ نہيں اٹھايا ۔ 
ابراہيم بن طہمان کے بقول ايک دن جعفر صادق کے حضور ميں يہ مسئلہ پيش کيا گيا کہ اسالمی فقہ ميں کوئی ايسی شق 

يسی شق نہيں تو کيا جعفر صادق کی طرف ہے جس کی بنا پر نا اہل خليفہ کو خالفت سے ہٹايا جا سکتا ہے اور اگر کوئی ا
سے يہ شق اسالمی فقہ ميں داخل نہيں کی جانے چاہيے ۔ ابن طہمان کی روايت نقل کرنے سے پہلے ہم يہ بتاتے ہيں کہ 

شيعہ اثنا عشری فقہ ميں امام کو بر طرف کرنے کی شق مووجود نہيں کيونکہ امام کی نا اہلی کا مسئلہ ہر گزپيش نہيں ايا 
  نہ آئے گا ۔ اور 

شيعوں کے عقيدے کے مطابق امام خداوند تعالی کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے امام کی اہلبيت ميں 
کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہيں کيونکہ امام منصوص من هللا ہوتاہے اور جو شخص منصوص من هللا ہوتا ہے 
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کی طرف سے متعين ہونے کی بنا پر معصوم بھی ہے اور ہر گز گناه کا مرتکب نہيںوه ہر گز اپنی اہليت نہيں کھوتا اور خدا 
ہوتا اگرچہ اس کا جسم عام انسانوں کی مانند ہوتا ہے ليکن چونکہ مافوق الفطرت انسانی روح کا حامل ہوتاہے لہذا اس سے 

ی شق نہيں جو امام کو بر طرف کرنے کا گناه سر زد نہيں ہو سکتا ۔ يہی وجہ ہے کہ شيعہ اثناء عشری فقہ ميں کوئی ايس
موجب بنے اس لئے کہ ايسی شق کے صادر کرنے کا موقع ہی نہيں آ سکتا چونکہ شيعہ مذہب ميں امام عدل و انصا ف ميں 

  غلطی نہيں کرتا لہذا وه بہترين قاضی ہے ۔ 
گاه ہے لہذا جب کوئی شخص امام کے وه اس لئے غلطی نہيں کرتا کہ عالم ہے اور عام انسانوں کی نسبت علم سے زياده ا

پاس کسی کی شکايت لے کر عدل و انصاف کيلئے حاضر ہوتا ہے اور جب مدعا عليہ کو بھی حاضر کيا جاتا ہے تو امام کو 
علم امامت سے علم ہوتا ہے کہ شاکی حق پر ہے يا نہيں ؟ کيا امام شکايت کرنے والے سے پہلے اس بات سے اگاه ہوتا ہے 

  اتھ ظلم ہوا ہے يا نہيں ؟ کہ اس کے س
شيعوں کا عقيده ہے کہ امام کو اس بارے ميں کوئی اطالع نہيں ہوتی کيونکہ امام کو ايسے موضوع کے متعلق کوئی علم 

نہيں ہوتا جس کے بارے ميں وه خود غورو فکر نہ کرے يا کوئی دوسرا اس کی توجہ اس موضوع کے بارے ميں مبذول نہ 
  اور احتياط طلب نکتہ ہے )  کروائے ( يہ ايک باريک

امام غلطی کرتا ہے نہ ہی گناه اور چونکہ خداوند تعالی کی طرف سے منتخب ہوتا ہے لہذا امامت کيلئے سب سے مناسب 
 انسان ہوتا ہے يہی وجہ ہے کہ شيعہ فقہ ميں کوئی ايسی شق موجود نہيں جس ميں امام کی امامت سے بر طرفی کا ذک ہو ۔ 

عباسی خليفہ خدا کا برگزيده نہ تھا اور جيسا کہ ہم نے ديکھا ان خليفوں ميں سے بعض گناه کے مرکتب شيعوں کے نزديک 
ہوتے تھے کہ وه عالنيہ گناه بھی کرتے تھے جعفر صادق کے شاگرد ابن طہمان کے بقول جعفر صادق کے شاگردوں نے 

گر اسالمی فقہ ميں اس کے متعلق بھی درج نہيں تو غير صالح خليفہ کو برطرف کرنے کے بارے ميں سوال اٹھايا اور کہا ا
اب اسے فقہ ميں شامل کيا جانا چاہيے ۔ ليکن ابن طہمان کے بقول جعفر صادق نے اپنے ان شاگردوں کا مشوره نظر انداز 

  کرتے ہوئے غير صالح خليفہ کو بر طرف کرنے سے متعلق اسالمی فقہ ميں کوئی شق شامل نہيں کی ۔ 
ہے کہ جعفر صادق نے اپنی بعض شاگردوں کے اس مشورے کو کيوں قبول نہيں کيا ۔ غير صالح خليفہ کی  سوال پيدا ہوتا

معزولی کيلئے اسالمی فقہ ميں کوئی شق شامل کرنے پر توجہ کيوں نہيں دی ۔ اس کی وجہ يہ تھی کہ آپ نہيں چاہتے تھے 
ن علی نے معاويہ کے ساتھ جنگ نہيں کی اور ان کہ عباسی خلفاء کے خالف اعالن جنگ کا آغاز کريں جس طرح حسن ب

کے بعد زين العابدين اور محمد باقر نے اموی اور عباسی خلفاء کے خالف محاذ جنگ نہيں کھوال ۔ اسی طرح جعفر صادق 
بھی عباسی خلفاء کے ساتھ جنگ نہيں کرنا چاہتے تھے جوں ہی آپ مذکوره شق کو فقہ ميں داخل کرتے تو آپ اور عباسی 

فاء کے درميان جنگ شروع ہو جاتی جعفر صادق نہيں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درميان برادر کشيکی جنگ لڑی خل
جائے اس بات سے قطع نظر کہ شيعہ امام کو ايک کامل اور معصوم انسان سمجھتے ہيں ۔ جعفر صادق اس شق فقہ ميں اس 

در کشی کی جنگ کيلئے راه ہموار نہ ہو جيسا کہ تاريخ اس لئے شامل نہيں کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درميان برا
ء تک کوئی ايسی شق موجود 1368بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ يونان کے سوا کسی دور ميں اور کسی ملک کے آئين ميں 

  نہ تھی جو ايک غير صالح حکمران کو معزول کرنيکا موجب بن سکتی ۔ 
آزاد ملک تھا قانون کے مطابق ايک غير صالح حکمران کو جال وطن کيا  قديم يونان کے بعض شہريوں جن ميں سے ايک

جاتا تھا جس کی وجہ يہ تھی کہ ان رياستوں ميں جمہوری نظام حکومت تھا غير صالح حکمران کو جال وطن کرنے کيلئے 
م روم کے قوانين ميں قانون کی منظوری دينے والی پارليمنٹ کی دو تہائی اکثريت اسے معزول اور جال وطن کرتی تھی قدي

جن ميں چند مرتبہ تبديلی وجود ميں الئی گئی ہميں کسی حاکم کو معزول کئے جانے کی سينٹ کی وساطت سے مثال دکھائی 
  نہيں ديتی ۔ بعض اوقات بعض سينيٹر قديم روم 

مخالفت کی اور ميں حاکم وقت کی مخالفت کرتے تھے جن ميں کاتون اصغر کا نام مشہور ہے جس نے قيصر روم کی سخت
‘قبل مسيح ميں خود کشی کر گيا ليکن کوئی ايسا مخصوص قانون نہيں بنا تھا جس کی مدد سے سينيٹر حضرات  ۴۶آخر کار 

حاکم کو برطرف کرتے (جيسا کہ آج امريکہ کے ائين ميں موجود ہے) عيسائی کيتھولکی کليسا کے انيس سو سالہ دور ميں 
زرا جو کسی ايسے قانون کے ذريعے جو عيسائی کليسا کی فقہ ميں شامل ہو بر طرف کيا گياکوئی ايک پوپ بھی ايسا نہيں گ

ہو اب تک دو سو اسی پوپ کيتھولکی کليسا کے تخت پر متمکن ره چکے ہيں اور انيس سو سال کے دوران کبھی ايسا اتفاق 
  م کے ذريعے معزول کيا گيا ہو ۔ نہيں ہوا کہ ان ميں سے کوئی ايک بھی عيسائيوں کی طرف سے کسی قانونی اقدا

اس طرح انہوں نے اوين يون شہر جو فرانس کے ملک ميں واقع ہے ميں سکونت اختيار کی ليکن ان کی کيتھولکی کليسا کی 
سربراہی سے عليحدگی يا آوين يون ميں سکونت کی وجہ يورپ کے کيبعض بادشاہوں سيان کی مخالفت تھی او ر کيتھولکی 

اقدام کے نتيجے ميں انہوں نے يہ قدم نہيں اٹھايا تھا کيتھولکی عيسائی پوپ کے ابرے ميں وہی عقيده  کليسا کے قانونی
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رکھتے تھے ۔ جو شيعہ اپنے آئمہ کے بارے ميں رکھتے ہيں البتہ شيعہ اپنے آئمہ کے بارے ميں وسيع تر عقيده رکھتے ہيں 
تے ہيں کيتھولکی عيسائيوں کا يہ بھی عقيده تھا کہ جو کوئی بہتر کيونکہ شيعہ اپنے آئمہ کو انسان سے بلند درجہ اعتقاد کر

کارڈينالوں کی طرف سے کيتھولکی مذہب کا سربراه منتخب ہوتا ہے ہر لحاظ سے اس مقام کيلئے موزوں ہوتا ہے اور ) ٧٢(
  گناه کا ارتکاب نہيں کرتا۔ 

زد ہوئی ہو ۔ کيتھولکی کليسا کی اصولی فقہ مگريہ کہ ماضی ميں شيطان کے دھوکے ميں ا کر اس سے کوئی لغزش سر 
لکھنے والوں نے پوپ کو اپنے منصب سے بر طرف کرنے ولی شق کو نہ صرف يہ کہ اس عظيم مرتبے کی توہين قرار ديا
بلکہ اسے عقل کے بھی خالف شمار کيا ہے چونکہ ان کی عقل کے مطابق پوپ غير صالح نہيں ہو سکتا کيونکہ بہتر خاص 

اد پوپ کا چناؤ کرتے ہيں يونان اور قديم روم ميں چونکہ آئين ساز پارليمنٹ کے ممبران لوگوں کی طرف سے الخاص افر
منتخب ہوتے ہيں لہذا اس بات کا امکان ہے کہ غير ائين ساز پارليمنٹ کے ممبران لوگوں کی طرف سے منتخب ہوتے ہيں 

ينے والے افراد آگے آئيں اور آئين ساز اسمبلی کے ممبر بن لہذا اس بات کا امکان ہے کہ غير صالح اور عوام کو فريب د
جائيں ليکن کارڈ ينال جو پوپ کا چناؤ کرتے ہيں وه عوام ميں سے نہيں ہوتے کہ عوام کو فريب دينے والے افراد کے جال 

ی دير نہيں کیميں پھنسيں ۔ دوسرا يہ کہ ايک پوپ کی موت اور دوسرے پوپ کے انتخاب ميں کارڈينالوں کی طرف سے اتن
جاتی کہ وه کارڈينال جو حقيقی معنوں ميں پوپ بننے کا اہل نہيں ہے پراپيگنڈه کے ذريعے پوپ بن جائے جب کارڈينال جمع 
ہوتے ہيں تو تين چيزوں کو جديد پوپ کے انتخاب کا معيار قرار ديتے ہيں پہال تقوی دوسرا علم تيسری جدوجہد پوپ کا مقام 

پر کام کرنے واال شخص مصمم ارادے کا مالک ہوتا ہے کہ اپنے فائض بخوبی انجام دے سکے ايسا ہے کہ اس مرتبے 
بعض کارڈنيال ايسے ہوتے تھے جو پوپ کی خصوصيات کے حامل ہوتے تھے ليکن اپنے سست مزاج کی بنا پر خود تقاضا 

ثابت ہے کہ کيتھولکی قانون کرتے تھے کہ انہيں کيتھولکيمذہب کی رہبری سے معاف رکھا جائے تجربات سے يہ بات 
سازوں کا يہ نظريہ کہ ايک کليسا کے قانون ميں کوئی ايسی شق نہيں ہونی چاہيے جس کی وجہ سے ايک غير صالح پوپ 

کو معزول کيا جا سکے چونکہ ايک محدود دور ميں ايک ةکصوص خاندان ميں کيتھولکی کليسا کی رہبری رہی ہے اور 
ان ميں سے کوئی بھی غير صالح پوپنہ تھا بعض پوپ زياده مذہبی تعصب رکھتے تھے اور  مشاہدے ميں يہ بات آئی ہے کہ

بعض کم مذہبی تعصب رکھتے تھے ان ميں سے بعض زياده فراخ دل تھے اور بعض کم ۔ پوپ حضرات کا ايک گروه اول 
ن ميں سے ايکگروه بيٹھ کر کتاب شب عبادت کرنے کو ترجيح ديتا تھا جب کہ ايک دوسرا گروه آخر شب کو ترجيح ديتا تھا ا

کا مطالعہ کرنے کو ترجيح ديتا تھا ۔ بعض دوسرے چلتے ہوئے کتاب کا مطالعہ کرنے کو ترجيح ديتے تھے ۔ ان چھوٹی 
چھوٹی باتوں کے عالوه خاص طور پر کسی ايک خاندان کے چند پوپ حضرات ( مذہبی رہبروں ) کو ايسا نہيں پا گيا جو 

رہبری کے الئق نہ ہوں کسی مخصوص خاندان کے چند پوپ حضرات کے عالوه دوسرے پوپوں کی کيتھولکی مذہبی کی 
خصوصيات ميں سے ايک يہ تھی اور ہے کہ وه مال جمع کرنے کی فکر نہيں کرتے اور ان ميں سے کوئی ايک بھی مادی 

لوگ کيتھولکی کليسا کی بنياديں  اللچ نہيں رکھتا تھا جو کوشش و محنت دوسرے لوگ مال جمع کرنے ميں کرتے ہيں وه يہ
مضبوط کرنے ميں صرف کرتے ہيں انہوں نے کيتھولکی کليسا کی بنياديں مضبوط کرنے ميں اتنی تگ و دو کی ہے کہ آج 

  کليسا دنيا کا امير ترين انسٹی ٹيوٹ بن چکا ہے ۔ 
ی تو وه اس کے مستقبل کی فکر ميں اگر يہ پوپ عام لوگوں کی طرح شادی کرنے کے مجاز ہوتے اور پھر ان کی اوالد ہوت

  لگ جاتے مگر چونکہ وه اہل و عيال سے مبرا و منزه ہوتے ہيں لہذا وه کليسا کی خوب خدمت کرتے ہيں ۔ 
صرف يورپ کے سالطين کی ان سے مخالفت کے نتيجے ميں ‘ جيسا کہ ہم نے تذکره کيا ہے کيتھولکی کليسا کے رہبران 

تک کہ يورپ کے سالطين بھی انہيں بر طرف کرنے کے مجاز نہ تھے کيونکہ کيتھولکی ہی معزول ہوتے تھے بلکہ يہاں 
کليسا کی فقہ ميں کوئی ايسی بات نہ تھی کہ ہو پوپوں کو بر طرف کر سکتے البتہ وه پوپوں کو روم سے دور کر ديتے تھے 

اثر و رسوخ کو لوگوں ميں پھيلنے يورپ کے بعض سالطين کی پوپوں کے ساتھ مخالفت کی دو وجوہات تھيں ايک ان کے ‘ 
کيونکہ قديم زمانے ميں کيتھولکی کليسا کا شمار ‘ سے روکنا اور دوسرا کيتھولکی کليسا کی دولت کو اپنے ہاتھ ميں لينا 

  دنياکے امير ترين انسٹی ٹيوٹ ميں ہوتا تھا ۔ 
ء ميں انگلستان  ١٣۶٨نے کا قانون قديم يونان کی بعض جمہوريتوں کو چھوڑ کر ايک غير صالح حکمران کو برطرف کر

ميں بنايا گيا اور پہلی مرتبہ ايم پيش من کا لفظ قانون ميں داخل ہوا ۔ يہ لفظ جيسا کہ ہم جانتے ہيں انگريز زبان ميں پہلے سے
نہيں ہوتا موجود تھا ليکن جن معنوں ميں آج يہ انگلستان اور رياست ہائے متحده امريکا کے آئين ميں استعمال ہوتا ہے پہلے 

تھا جيسا کہ ہم نے عرض کيا ہے کہ ايم پيش من کے معنی کسی پر شديد تنقيد کرنے کے ہيں ۔ يہاں تک کہ اسے الزام لگا کر
برطرف کر ديا جائے ليکن جو قانون انگلستان ميں بن احکمران اس کی زد ميں نہيں آتے تھے بلکہ صرف وه لوگ جو اس 

جن لوگوں نے قانون وضع کيا ان کا عقيده تھا يا انہوں نے يہ ظاہر‘ مشير ہوتے تھے  کے ہمراه کام کرتے تھے اور اس کے
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کيا کہ ان کا عقيده ہے کہ حکمران ہر گز ايسا کام نہيں کرتا جو غلط اور قابل مواخزه ہو اور چونکہ اس حاکم کے رفقا اور 
  کی زد ميں انا چاہيے ۔ مشير اسے غلط کام انجام دينے پر اکساتے ہيں لہذا انہيں ايم پيش من 

  جھلک عقائد شيعہ دربار معجزات جعفر صادق
چونکہ ہم جعفر صادق کی سوانح حيات رقم کر رہے ہيں تو اس ضمن ميں ضروری ہے کہ آپکے معجزات کے بارے ميں 

ليکن منقول روايات  شيعوں کا عقيده بھی مختصرا بيان کيا جائے اگرچہ عام تاريخی نقطہ نگاه سے يہ روايات قابل قبول نہيں
کا جزو ضرور ہيں اور جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ کوئی مورخ اور محقق اگر عقل عام کا مخالف نہ ہو تو وه منقول روايات 

  کو تسليم نہيں کرتا ۔ 
  تحقيق کے حوالے سے ان کے معجزات کا مختصرا ذکر ناگزير ہے ‘ بہر کيف 

درج کر رہے ہيں تاکہ ايک يورپی قاری ايسے بيسيوں غير معمولی واقعات  ہم آپ کے معجزات کا تذکره اختصار کے ساتھ
  کو جنہيں عقل تسليم نہ کرے پڑھے ۔ 

کيونکہ بہر کيف يورپی قاری چند واقعات کا مطالعہ کر ہی ليتا ہے جيسا کہ عيسی کی سوانح حيات کے ضمن ميں ان کے دو
  ن معجزات پر يقين بھی کرتا ہے ۔ يا تين معجزات کو پڑھتا ہے اور اگر عيسائی ہو تو ا

عيسی کی سوانح حيات کی تخليق پر کام کرنے والوں ميں سے ايک فرانسيکو گا بريلی ہے جو روم کی يونيورسٹی کا 
پروفيسر اور حضرت محمد کی سوانح حيات کا مصنف ہے يہ شخص کٹر عيسائی ہونے کے ناطے معتقد ہے کہ عيسی نے 

  تين دن بعد زنده کيا تھا ۔ الزا روس کو اس کی موت کے 
اسی لئے پيغمبر اسالم کی سوانح حيات کا يہ مصنف شيعوں کے امام جعفر صادق کے معجزات کے بارے ميں تنقيدنہيں کرتا

تمام قديم مذاہب ميں معجزے کا تصور ابد سے رہا ہے اور اگر کوئی ايسا شخص جو معجزه نہ دکھا سکتا ہو اسے پيغمبر 
تھا يعنی پيغمبر اور معجزے کو الزم و ملزوم خيال کيا جاتا تھا اٹھارويں صدی کے بعد جن لوگوں نے نہيں سمجھا جاتا 

يورپ ميں اور خصوصا امريکہ ميں پيغمبر ی کا دعوی کيا ان سے کسی نے معجزه نہيں طلب کيا ۔ اس بنا پر يہ کہا جا سکتا
وگ گزرے ہوئے انبياء کی نسبت زياده خوش قسمت تھے ہے کہ اٹھارہويں صدی کے بعد پيغمبری کا دعوی کرنے والے ل

کيونکہ لوگ ان کی باتيں تو سنتے تھے ليکن ان سے کسی معجزے کی توقع نہيں رکھتے تھے ۔ يہاں اس نکتے کو مد نظر 
ں رکھنا ضروری ہے کہ معجزه ان مذاہب ميں عام ہوا جو مغربی ايشياء ميں ظاہر ہوئے جبکہ مشرقی اور جنوبی ايشياء مي

معجزے نام کی کوئی اور شکل کی چيز موجود نہيں تھی قديم ہندوستان جاپان اور چين ميں نمودار ہونے والے مذاہب ميں 
معجزے کا کوی وجود نہ تھا اور ان اديان کے پيروکار اپنے پيغمبروں سے معجزے کی توقع نہيں رکھتے تھے يا يہ نہ کتے

ان الئيں گے ۔ ايک فرانسيسی شخص رينان يورپين مفکرين ميں سے وه پہال تھے کہ آپ معجزه دکھائيں تو ہم اپ پر ايم
شخص تھا جس نے اس بات کی طرف دھيان ديا کہ مشرق اور جنوبی ايشيا کے مذاہب ميں معجزے کا مسئلہ نہيں پايا جاتا 

ئا کے مذاہب کے پيروکار جبکہ مغربی ايشيا کے مذاہب ميں يہ مسئلہ موجود ہے رينان کا خيال ہے کہ مشرق اور جنوبيايش
کی اپنے پيغمبروں سے معجزه طلب نہ کرنے اور مغربی ايشيائکے مذہاب کے پيروکاروں کی اپنے پيغمبروں سے معجزه 

طلب کرنے کی توجہ معاشروں ميں فرق ہے چين جاپان اور ہندوستان ميں گھريلو اور قومی سطح پر تربيت ايسی ہوتی تھی 
ر پيغمبروں کی بات سنتے تھے اور اپنے پيغمبروں کو بر حق تسليم کرنے کيلئے ان سے کہ يہ لوگ اپنے رہنماؤں او

  معجزے کی توقع نہيں رکھتے تھے ۔ 
ليکن مغربی ايشياء کی اقوام کے خاندان يا قومی سطح پر ايسی تربيت نہيں ہوتی تھی اور يہ لوگ اپنے پيغمبروں کے 

غمبر ی کو تسليم کرتے تھے اسی وجہ سے وه پيغمبر جنہوں نے مغربی ايشياء پيغمبری رجحان کا اندازه لگا کر ہی ان کی پي
ميں ظہور کيا وه معجزه دکھانے پر بھی مجبورہوتے ليکن جاپان چين اور قديم ہندوستان ميں لوگ صرف پيغمبروں کے کالم 

ر ہندوستان ميں ظاہر اور وعظ و نصيحت سے ہی ان کی طرف کھنچے چلے جاتے تھے اور وه پيغمبر جو جاپان چين او
ہوئے تھے اج ان کا کالم ہميں معمولی نظر آتا ہے جس کی وجہ يہ ہے کہ حاليہ زمانوں ميں ثقافت کی توسيع کے نتيجے 
ميں ہر جگہ پر لوگوں کی فطری سطح بلند ہو گئی ہے اور لوگوں کی سوچ پہلے سے زياده ترقی پا گئيہے ہندو مذہب کی 

آج ہماری نظر ميں معمولی ہيں صرف کتاب کا اسلوب ساده ہے اورآباد اولين کی لکھی ہوئی کتاب " رگ ويد " کے مطالب 
ہے وگرنہ اس کتاب کا مضمون ہمارے لئے کسی خاص اہميت کا حامل نہيں ليکن ہميں يہ بات نہيں بھولنی چاہيے کہ مارکس

ا شايد اس سے بھی زياده يہ کتاب سينہ بہ مولر ( ايک جرمنی ) کے بقول جو اس کتاب کا مترجم ہے سينکڑوں سال پہلے ي
سينہ منتقل ہوتی تھی اور قديم ندوستان کے روحانی پيشوا کتاب کے مضمون کو جو پچاسی ہزار الفاظ پر مشتمل ہے زبانی يا

د کرتے تھے اور دوسرے کيلئے بيان کرتے تھے تاکہ وه بھی حفظ کرے لے ہندوستان کے انسان کی چار ہزار سال پہلے 
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معلومات اور سوچ کی سطح کچھ زياده بلند نہيں ہوتی تھی ۔ اسی لئے اس کتاب کے مضامين اس پر اثر کرتے تھے ۔ لہذاکی 
  يہ ضروری تھا ۔ 

کہ يہ کتاب جس قدر ساده ہوبہتر ہے تاکہ سنے والوں پر اثر کرے ۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت سورج کے طور ع 
در ساده بيان کی گئی ہے کہ يوں لگتا ہے يہ مضمون پرائمری سکول کے بچوں کی ہونے کی تعريف " رگ ويد " ميں اس ق

کتابوں سے اقتباس کيا گيا ہے اسی طرح دريا ميں پانی کا چلنا اور درختوں کی شاخوں کا ہوا کے چلنے سے حرکت کرنا 
بچوں کيلئے رقم کئے گئے اس قدر سادگی سے لکھے گئے ہيں کہ يوں لگتا ہے جيسے يہ مضامين کسی ابتدائی سکول کے 

ہيں اور بے شک اسی سادگی کے نتيجے ميں اس کتاب نے کئی ہزار سال پہلے لوگوں کے ذہن پر اثر کيا اور آجہم ان 
مضامين کو ماکس مولر کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہيں تو ہميں اسے سمجھنے ميں ذرا بھی دشواری پيش نہيں آتی ۔ 

ہندوستان کے لوگ اہل مناظر تھے يعنی فطرت کے شاہکاروں پر گہری نظر رکھتے تھے رينان کہتا ہے کہ جاپان چين اور 
۔ جبکہ مغربی ايشئا کے لوگ اتنی گہری نظر نہيں رکھتے تھے اور اہل مناظر بھی نہيں تھے کہ نظارے کے ذريعے کوئی 

  واقف نہ تھے ۔ چيز کشف کرتے وه لوگ صرف مادی احساسات کے حامل تھے اس کے عاله کسی دوسری چيز سے 
ايسے تاريخی شواہد موجود ہيں جن کے ذريعے ہميں معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی لوگ جن کے درميان حضرت موسی پيغمبر 

نا کر بھيجے گئے اور فلسطينی لوگ جن ميں دين عيسی نے ظہور کيا اور اسی طرح جزيره عرب کے لوگ جہاں اسالم 
رکھتے تھے اور مادی جذبات سے بڑھ کر کسی چيز کو خاطر ميں نہيں التے تھے ۔  يہ تمام کے تمام مادی نقطہ نگاه‘ پھيال 

ان ميں صرف اعراب ايسے تھے جنہيں ادب کے ساتھ لگاؤ تھا اور شعر پسند کرتے تھے اور يہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ يہ 
نے تک محدود تھا ۔ رينا ن کہتا لوگ روحانی لحاظ سے بہت برتر تھے جبکہ دوسری اقوام کی سوچ کا دائره کھانے اور سو

ہے کہ مختلف قرائن جو ہميں اس بات کی نشاندہی کرواتے ہيں کہ اعراب کی فکری سطح عبرانيوں اور فلسطينيوں سے بلند 
تھی ان ميں سے ايک قرينہ يہ ہے کہ قرآن ميں علم کا تذکره کيا گيا ہے ليکن تمام عہد نامہ عتيق ميں اس کے ضميموں کے 

ے بارے ميں کوئی تذکره نہيں ملتا بہر کيف قرآن ميں نيکو کاروں کی پاداش کا وعده دوسرے جہان ميں کيا گيا سوا علم ک
ہے جس ميں انسان کو کھانے پينے کی اشياء اور دوسری جسمانی لذتيں ميسر ائيں گی کيونکہ عربی بدو کسی دوسرے 

چ و فکر رکھتی ہوں تو ان کيلئے ايسے پيغمبر کا صلے کو سمجھنے سے قاصر تھے جب قوميں اس قدر محدود مادی سو
وجود نا گزير ہے جو معجزه دکھا سکيں تاکہ لوگ ان کيطرف مائل ہوں لہذا اسی لئے جب موس اور عيسی نے پيغمبری کا 
 دعوی کای تو انہيں اپنی پيغمبری ثابت کرنے کيلئے لوگوں کو معجزات دکھانے پڑے ۔ ليکن پيغمبر اسالم کو اس طرح کی
کوئی مجبوری پيش نہيں آئی کيونکہ عربی بدوؤں نے کسی حد تک عالم روحانی سے آشنا ہونے کی وجہ سے محمد سے 

معجزه طلب نہيں کيا۔ آج ايک روشن خيال شيعہ امام جعفر صادق سے معجزه طلب نہيں کرتا کيونکہ وه جانتا ہے کہ آپ کا 
  استہ ہے ۔ سب سے بڑا معجزه آپ کا علم ہے جو زہد و تقوی سے ار

جيسا کہ ہميں معلوم ہے رينان ايک عيسائی ہے لہذا ہم عيسی کی ديانت کينسبت اس کے مخلصانہ عقيدے پر کوئی شک نہيں 
کر سکتے ۔ جس کی دليل رينان کی وه کتاب ہے جس ميں اس نے عيسی کی سوانح حيات کو مفصل پيرائے ميں رقم کيا ہے 

ويٹيکن نے اپنی تمام مذہبی يورنيورسٹيوں کو حکم نامہ جاری کيا کہ اس کتاب کو يہ کتاب اب ويٹيکن ميں موجود ہے اور 
پڑھا کر اس سے بھر پور فائده اٹھايا جائے ۔ عيسائی کيتھولکی کليسا ميں يہ بات کم ہی ديکھنے ميں آئی ہے کہ عيسی کی 

کيتھولکی کليسا کی تنظيم نے  ديانت کے متعلق مذہبی رہنما کے عالوه کسی اور شخص نے کوئی کتاب لکھی ہو جسے
  منظوری کے بعد اپنی مذبی درسگاہوں ميں اسے پڑھنے کی تاکيد کی ہو ۔ 

لہذا اس بنا پر ہم رينان کو اس بات کا ملزم نہيں ٹھہراسکتے کہ اس نے اپنی مذہبی کتابوں کی اہميت کو کم کرنے کی کوش 
اور عہد نامہ عتيق عبرانيوں کی کتاب ہے کہ عيسائيوں کی  کی ہے اگرچہ جو کچھ و کہتا ہے عہد عتيق کے بارے ميں ہے

کتب صرف چار انجيليں ہيں جن کا مجموعہ عہد نامہ جديد کہالتا ہے رنان کے بقول جب عبرانی علماء نے اس پر غورکيا 
ق ميں شامل کہ عہد عتيق ميں کسی قسم کی علمی بحث موجود نہيں لہذا انہوں نے مزيد کتابيں لکھنے اور اس کو عہد عتي

کرنے کی طرف توجہ کی ۔ تاکہ علمی نقطہ نگاه سے اس کی اہميت ميں اضافہ ہو يہ کتابيں اصلی عہد عتيق کو جو پانچ 
کتابوں پر مشتمل ہے کے عالوه ہيں رينان مشرقی اور جنوبی ايشيا اور اسی عالقے کے مغربی مذاہب ميں معجزے کے 

جہ اخذ کرتا ہے کہ ايشيا کے مغربی مذاہب معجزے کے بغير فروغ نہيں پاتےمسئلے کے بارے ميں بحث کرتے ہوئے يہ نتي
تھے کيونکہ لوگوں کی فکری سطح اس قدر بلند نہ تھی کہ صرف پيغمبر کا کالم سن کر اس کے گرويده ہو جاتے اور اس 

  کے دن کو قبول کر ليتے ۔ 
ء کے مذاہب النے والے پيعمبر جيسا کہ ذکر کيا گيا ليکن رينان اس موضوع کے بارے ميں خاموش ہے کہ کيا مغربی ايشيا

ہے معجزه دکھا سکتے تھے يا نہيں وه اس پر غور نہيں کرتا کہ اعجاز کا عقلی اور منطقی لحاظ سے تجزيہ کرے وه اپنی 
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  خاموشی سے يہ ظاہر کرتا ہے کہ اعجاز کو بطور عبادت قبول کرنا چاہيے ۔ 
لوگ امام سے معجزی کی توقع رکھتے تھے اور بعض ‘ جس کا اوپر ذکر آيا ہے اسی سبب سے ‘ ليکن قديم زمانے ميں 

روايات کے مطابق جعفر صادق نے بھی کئی معجزے دکھائے ہيں ايسی ہی روايات کے ايک راوی ابن عطبہ سے مروی 
تھا ہم ميں سے ہے کہ ہم جعفر صادق کے ہمراه کوه صفا کے سامنے کھری تھے اور ايک طرف سے خانہ کعبہ دکھائی ديتا

ايک شخص نے جعفر صادق سے مخاطب ہو کر کہا کيا يہ درست ہے کہ آپ نے فرمايا ہے ايک مسلمان مون اس خانہ کعبہ 
ہاں يہ بات درست ہے کيونکہ ايک ‘ (خانہ کعبہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے ) سے بہتر ہے امام جعفر صادق نے فرمايا 

ک اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر وه اس پہاڑ کی طرف اشاره کرتے ہوئيکہے کہ اےمسلمان مومن کی خداوند تعالی کے نزدي
پہاڑ ميرے قريب ا تو يہ پہاڑ قريب آ جائے گا ۔ جونہی آپ کے لب مبارک سے يہ الفاظ نکلے ہم نے ديکھا کہ پہاڑے نے 

چاہتا تھا کہ تو نزديک آيے اس پرجعفر صادق نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا ميں نہيں ‘ حرکت کی اور ہمارے قريب آ گيا 
وه پہاڑ ايک گرج دار آواز کے ساتھ واپس ہوا اور واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر پہلے کی طرحساکن ہو گيا اس سے قبل کہ 

آپ کے تمام معجزات کا تذکره کريں ( جن پر شيعوں کا ايمان ہے ) تاکہ آپ کے معجزات کا شيعوں کی آنکھ کے دريچے 
يہ بات بتاتے چليں کہ جعفر صادق مسلمان رہنماؤں ميں سے وه پہلے شخص ہيں جنہوں نے ‘ تجزيہ کر سکيں  سے تحليل و

  مسلمانوں کو علم کے ذريعے خدا وند تعالی کی معرفت دالنے کی جانبت توجہ مبذول کی ۔ 
کہ لوگوں کو علم سے روشناس آپ نے لوگوں کو خداوند تعالی کی معرفت دالنے کيلئے نہ صرف احکام دين پر اکتفا کيا بل

کرانے کی ہر ممکن سعی کی تاکہ لوگ جس دنيا ميں ره رہے ہيں اس کے متعلق ان کی معلومات ميں اضافہ ہو ۔ اور دنياوی 
حقائق کو جان کر اس بات کے قائل ہوں کہ کسی دانا نے اس دنيا کو پيدا کيا ہے اور وہی اس دنيا کو مستقل قوانين کے 

ايک محدود اور ناداں خدا کی ہی پوجا کر سکتی ہے ‘ ہے آپ جانتے تھے کہ ايک محدود اور نادان سوچ ذريعے چال رہا 
اور جتنا اس کا ايمان مضبوط ہو گا خدا کے بارے ميں اس کا عقيده بھی اتنا ہی بلند اور مضبوط ہو گا کيونکہ خدا کے بارے 

  ہيں زياده بلند اور مضبوط ہوتا ہے ۔ ميں ايک دانشمند اور مفکر شخص کا عقيده ايک نادان سے ک
جعفر صادق نے فرمايا وه لوگ جو خداوند تعالی کا انکار کرتے ہيں يا وه لوگ جنہيں اس بارے ميں شک و شبہ ہے دونوں 

جا ہل ہيں کيونکہ جو شخص عالم ہو گا محال ہے کہ وه خداوند تعالی کے وجود کا قائل نہ ہو کيونکہ علم محدود نہيں لہذا 
جعفر صادق نے فرمايا خداوند ‘ نا کسی کی معلومات ميں اضافہ ہوتا ہے اسے خدا کی پہچان اتنی زياده ہونے لگتی ہے جت

تعالی کو نہ صرف بنی نوع انسان پہچانتے ہيں بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات خداوند تعالی کی عبادت کرتی ہے مختصر يہ 
خت ميں فرق ہے اسی طرح کائنات کی مختلف مخلوقات کی بھی خدائی پہچانکہ جس طرح ايک نادان اور دانا کی خدائی شنا

  ميں فرق ہے البتہ کائنات کا ہر گروه خدا و ند تعالی کے بارے ميں مساوی معرفت رکھتا ہے 
ت اس نظريہ کی بنياد پر جانور اور حتی کہ نباتات بھی خدا کی معرفت رکھتے ہيں ليکن ضروری نہيں کہ ان کا معيار معرف

  توحيد پرست انسانوں جيسا ہو ۔ 
جعفر صادق نے فرمايا کہ خداوند تعالی کا انکار جہالت کی عالمت ہے اور عالم ضرور خداوند تعالی پر ايمان رکھتا ہے 
‘ اگرچہ وه خالق کيلئے خدا کے عالوه اور کسی نام کا انتخاب کر ليتا ہے اسی طرح جس طرح جعفر صادق نے درک کيا 

اقوام نے خدا کيلئے جن ناموں کا انتخاب کيا ہے يا کر رہے ہيں ان ميں فرق ہے ليکن انسان ہر گز خداوند  دنياکی مختلف
تعالی پر ايمان سے بری نہيں ہو سکتا حتی کہ جو خداوند تعالی کے وجود کے منکر بھی کسی دوسری چيز پر ايمان رکھتے 

بات کا شعور نہ ہو جو ليس اشترايخر ايک معروف نازی اسبات  ہيں جو ان کی نظر ميں خدا ہوتی ہے اگرچہ خود انہيں اس
پر فخر کرتا ہے کہ خداوند تعالی پر ايمان نہيں رکھتا جبکہ وه اسبات سے غافل ہے کہ وه خدا کا معتقد ہے اور پرنيپ االصل

انپتا ہے اور غار کی طرف (نسل برتر ہونا ) اس کا خدا ہے اور انسان جب پہلی مرتبہ اسمانی بجلی کی آواز سنتا ہے تو ک
دوڑتا ہے اور سورج و چاند و ستاروں کی پرستش کرتا ہے جبکہ توحيدپرست مذاہب کے ماننے والے خدائے واحد کی 

پرستش کرتے ہيں جب سے يہ دنيا وجود ميں آئی ہے اسی وقت سے لے کر اج تک مشرق و مغرب کے تمام مذاہب ايک 
ہيں اور يہ کہ تمام کے تمام ايک اصل کے معتقد ہيں گزرے ہوئے زمانے ای آج  لحاظ سے ايک دوسرے کی شبيہہ تھے اور

کيدنيا ميں خداوند تعالی پر ايمان مادی شکل ميں نہيں تھا اور نہ ہی ممکن ہے کہ خداوند تعالی پر عقيدے سے بعض افراد 
  کے مادی مفادات وابستہ ہوں ليکن خود يہ عقيده اصل (خالص ) ہے ۔ 

تسليم کرنا چاہيے کہ جس طرح انسان ايک ملين سال پہلے چار ہاتھ اور پاؤں سے چلتا تھا اور اس کی عمر اس حقيقت کو 
ميں وه مرحلہ ہر گز نہ اتا تھا کہ اس کے دانت خراب ہو جاتے اس وقت بھی اسے خدا پر عقيدے کی ضرورت تھی اور اج 

  ے کی ضرورت ہے ۔ کا انسان جو چاند پر پہنچ چکا ہے اسے بھی خدا پر ايمان الن
المختصر يہ کہ ہر قوم کيلئے خدا مختلف قسم کا ہے اور بعض قوموں ميں لوگوں کے ہر گروه يا ہر شخص کيلئے خدا کی 
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  قسم جداگانہ ہے ليکن کوئی بھی ايسا انسان نہيں جو خدا پر 
ہا ۔ جب قوموں يا افراد کے عقيدے کے ايمان نہ رکھتا ہو اگرچہ ماده پرستوں کی طرح اس کے خدا کی نہ ابتدا ہو اور نہ انت

مطابق خداوند تعالی کا جديد ترين نام جو اس زمانے ميں رکھا گيا ہے گريويڈ ہے يہ لفظ فرانسيسی زبان کے گراوينہ اور 
انگريز کے لفظ گرويٹی سے ليا گيا ہے يعنی قوت جاذبہ جس طرح اليکتر ان کو برقی توانائی کا ايک ذره خيال کياجاتا ہے 

کو بھی کشش کی قوت کا ايک ذره مانا جاتا ہے اور جديد مذہبی فرقے (گريويٹی) کے حاميوں کا کہنا ‘ سی طرح گريويٹين ا
ہے کہ دنيا کا خدا جو اس کائنات کو پيدا کرنے واال اور اس کا محافظ ہے وه گريويٹين ہے کيونکہ کائنات ميں گريويٹين سے 

نہيں اور گريويٹين ايک سيکنڈ ميں کائنات کے ايک سرے سے دوسرے سرے تک  زياده طاقتور اور تيز رفتار کوئی چيز
پہنچتا ہے اور پھر واپس آتا ہے جس کا فاصلہ بقول آئن سٹائن تين ہزار ملين نوری سال ہے جبکہ آج معلوم ہو چکا ہے کہ يہ 

قوت اسی فاصليکو چھ ہزار ملين فاصلہ اس سے بھی زياده ہے جبکہ برقی مقناطيسی طاقت يعينی ريڈيو و ٹيلی ويژن کی 
جو لوگ گريويٹی مذہب کے پيروکار ہيں ان کيلئے کائنات کا خالق اور اس کا نظام چالنے ‘ نوری سال ميں طے کرتيہے 

واال گريوٹين ہے اور وه لوگ جو امام جعفر صادق کے زمانے ميں دھريئے تھے وه دھر کو دنيا کا خالق اور نظام چالنے 
خدا کے دين اسالم پر ايمان نہيں الئے تھے کيونکہ اسالم کے اصول دين پر ان کا عقيده نہ تھا وه لوگ  واال سمجھتے تھے

جو اج گرويٹی مذہب کے پيرو کار ہيں وه عيسائی مذہب کے خدا کی عبادت نہيں کرتے کيونکہ وه تثيث کے مقلد نہيں ہيں 
يروکار خدا پرست ہے اگر ہم خدا کے لحاظ سے دھريئے کے ليکن وه دھريہ خدا پرست تھا جس طرح گريويٹی مذہب کا يہ پ

دھر پر عقيدے کا گريويٹی مذہب کے گريوٹين سے موازنہ کرں تو معلوم ہو گا کہ شناخت کے لحاظ سے گريوٹين کو خدا 
ج ماننے واال دھريئے کی نسبت برتر ہے کيونکہ وه اپنے خدا کو دھريئے کے خدا کی نسبت بہتر سمجھتا ہے جو شخص آ

گريويٹين کو خدا سمجھتا ہے اس کا عقيده ہے کہ گرويٹين کماز کم اس نظام شمسی ميں سب سے طاقتور اور تيز رفتار قوت 
ہے ( چونکہ اج تک تجربات سے يہ بات ثابت نہيں ہو سکی کہ قوت جاذبہ نظام شمسی سے باہر عمل کرتی يا نہيں يہ قوت 

رے سرے تک جا پہنچتی ہے اور پھر واپس لوٹ آتی ہے اور کوئی ايک لمحے ميں نظام شمسی کے ايک سرے سے دوس
 ٢٠چيز اس کا راستہ نہيں روک سکتی ۔ يہ قوت سورج کے سينے کو چير کر اسی طرح پار چلی جاتی ہے (جس کا درجہ 
ے ملين درجے سے بھی زياده ہے) جس طرح يہ ستاروں کے درميانی فاصلوں کو جہاں پر درجہ حرارت مطلق صفر ہوتا ہ

عبور کرتی ہے کسی آلے کے ذريعے اس گريوٹين کا استہ تو تبديل کيا جا سکتا ہے ليکن اس کے راستے ميں رکاوٹ نہيں 
ڈالی جا سکتی ۔ اور گريويٹين جس طرح لوہے کی ديوار سے گزرتی ہے اسی طرح شيشے کی ديوار بھی عبور کر ليتی ہے 

طرح سورج اور نظام شمسی کے دوسرے تمام کره جات ميں گريويٹين انسانی خون کے ہر ذرے ميں موجود ہے جس 
موجود ہے اس بات کا وی امکان ہے کہ يہ قوت دوسرے نظام شمسی اور دوسری کہکشاؤں ميں بھی پائی جاتی ہو ۔ جو لوگ

ر وقت دنيا اس بات کے معتقد ہيں کہ گريوٹين خدا ہے وه اس بات سے اگاه ہيں چونکہ گريوٹين نہايت تيز رفتار ہے لہذا يہ ہ
کے ہر کونے ميں موجود ہے اور کائنات کی مخلوقات پر اس کی حفاظت کا کم (از کم نظام شمسی پر ) اتنا گہرا اثر ہے کہ 
اگر قوت جاذبہ ايک لمحے کيلئے معطل ہو جائے تو نہ صرف اجسام کے ماليکيول ايکدوسرے سے جدا ہو جائيں گے بلکہ 

ايٹم بھی ايک دوسرے سے کٹ جائيں گے اور اس طرح اليکٹران بھی اپنی مرکز سے ہر ماليکيول کے اندر پائے جانے ولے
جس کے نتيجے ميں وه ماده جو ٹھوس يا مائع يا گيس کی حالت ميں موجود ہے فنا ہو جائے گا بلکہ ساده ‘ جدا ہو جائيں گے 

شمسی ميں باقی نہيں رہے گی يہ کام  االظ ميں يوں کہيں کہ يہ دنيا جو موجوده شکل ميں نظر ا رہی ہے کم از کم نظام
صرف ايک سيکنڈ ميں مکمل ہوجائے گا اور کوئی بھی الميہ اس کائنات ميں اسے بڑا نہيں کہ قوت تجاذب ايک سيکنڈکيلئے 
قطع ہو جائے کيونکہ توانائی کی بقا کا انحصار قوت جاذبہ پر ہے جن لوگوں کا گرويٹين کے خدا ہونے پر اعتقاد ہے انہيں 

ات کا علم ہے کہ ماده قوت جاذبہ کے بغيره باقی نہيں ہر سکتا جس طرح توانائی اسکے بغير باقی ره سکتی انيں اس اس ب
بات کا علم نہيں کہ گريويٹين کياہے ؟ جس طرح انہيں اس بات کا بھی علم نہيں کہ برقی توانائی کيا ہے ؟ ليکن چونکہ برقی 

رکھتا ہے اسی طرح گرويٹين پر بھی ايمان رکھتا ہے جو لوگ گرويوٹين کو خدا  قوت سے فائده اٹھاتا ہے لہذا اس پر ايمان
مانتے ہيں انہيں تجاذب کے قانون کا علم ہے جبکہ جو لو گ ساڑھے باره سو سال پہلے دھر کو خدا سمجھتے تھے وه دھر 

کی تبديلی وغيره آج جو  کے اصلی قانون سے واقف نہ تھے اور صرف جذبات کی حد تک آگاہی رکھتے تھے مثال موسموں
لوگ گريويٹين کو اس کائنات کا خالق اور نظام چالنے واال خيال کرتے ہيں انہيں اس بات کا بخوبی علم ہيکہ مادے اور 

توانائی کا راز گرويوٹين ميں ہے اور اگر کوئی يہ جاننا چاہے کہ ماده اور توانائی کيسے وجود ميں ائے ہيں تو اسے سب 
  ن کے بارے ميں جاننا چاہے کژه يہ کيا ہے ؟ اور کيسے وجود ميں آيا ہے ؟ سے پہلے گريويٹي

اگر يہ راز معلوم ہو جائے تو ماده اور توانائی کے وه تمام راز جو پرانے زمانے ميں جسم اور روح کہالتے تھے ظاہر ہو 
ز ايک ہی ہو گيا اور روح و حرکت جائيں گے يونانی حکماء نے حرکت پر روح کا اضافہ کيا اس کے بعد ماده يا جسم کا را
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کا راز ايک ہی ہو گيا ۔ يہاں اس بات کا تذکره ضروری ہے کہ گريوٹی مذہب کے پيروکاروں کے عقيدے کے مطابق 
گريوٹين خود خداوند ہے يا يہ کہ قوت جاذبہ کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے ممکن ہے فزکس کے لحاظ سے ( نہ کہ 

قت پر مبنی نہ ہو ۔ ساده الفاظ ميں ہم کہہ سکتے ہيں کہ فزکس قوت جاذبہ کو کائنات کی سب مذہبی لحاظ سے ) يہ بات حقي
سے بڑی قوت سمجھتی ہے ليکن چونکہ بنی نوع انسان نظام شمسی سے باہر فزکس کے قوانين سے اچھی طرح مطلع نہيں 

ی قوت ہے اور کائنات کو تخليق کرنے ہے لہذا يقين سے يہ بات نہيں کہی جا سکتی کہ قوت جاذبہ کائنات کی سب سے بڑ
والی واحد قوت شمار کيجاتی ہے اور دوسری تمام قوتيں اس قوت کی پيدوار ہيں شايد ايک دن انسان دوسرے نظام ہائے 
شمسی کے قوانين فزکس تک رسائی حاصل کرے اور يہ نتيجہ نکالے کہ قوت جازبہ فروعی کائنات کی قوتوں ميں سے 

ت کوئی اور ہے اور شايد اسی طرح ايک دن ايسا آئے کہ تمام قوانين فزکس بنی نوع انسان کو ايک ايک ہے اور اصلی قو
منفی يا مثبت فلم (پکچر ) نظر انے لگيں جو آج ہميں نظر نہيں آتا اور فزکس کا ہر قانون مضاعف ہے کہ دو قوانين ميں سے 

م اپنی دنيا ميں ان دو ميں سے ايک کو ديکھتے ہيں اور ہر ايک دوسرے قانون کا سايہ يا عکس شمار کيا جاتا ہے اور ہ
  دوسرا جو شايد فلم کا اصلی نسخہ ہے وه نہيں ديکھ پاتے ۔ 

اس بات کو ذہن ميں النا ضد ماده کی تالش ہے اور يہ وه ماده ہے جس کے ايٹموں ميں اليکٹرانوں پر مثبت چارج اور 
ی چارج ہے آج تک کسی کو يہ بات معلوم نہيں کہ جو عناصر ضد ماده پروٹانوں پر جو ايٹم کے اندر پائے جاتے ہيں منف

سے وجد ميں ائے ہيں (اگر وجود ميں آئے ہوں ) وه کون سے ہيں اور ان کے طبعياتی اور کيميائی خواص کيا ہيں ۔ چونکہ 
کہ جس کے ايٹموں کی اقسام پر جب ضد ماده کے ايٹم پر غور کيا گيا تو يہ سوال اٹھا کہ شايد ايک اور قسم کا ايٹم موجود ہو 

برقی بار کسی اور شکل ميں ہو ۔ اس کے باوجود کہ ہمارے نظام شمسی ميں يہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قوت جاذبہ دوسری
قوتوں کی نسبت برتر ہے پھر بھی ہم يہ بات يقين سے نہيں کہہ سکتے کہ کيا قوت جاذبہ سب سے بڑی قوت اور اس کائنات 

يا فروعی قوت ہے ؟ گريويٹی مذہب کے پيروکار جو گريوٹن کو اس کائنات کا خدا مانتے ہيں ان کی کی اصل قوت ہے 
دانائی خدائی عقيدے کے لحاظ سے ان دھريوں کی نسبت زياده ہے جو جعفر صادق کے زمانے ميں پائے جاتے تھے اور 

ہب کے پيروکار ہيں انہوں نے قديم دھريوں دھر کو خدا سمجھتے تھے اگر چہ آخر ميں معلوم ہوا کہ جو لوگ گريويٹی مذ
کی مانند غلطی کی ہے اور خدا نہ تو گريوٹين ہے اور نہ دھر جن لوگوں نے آج گريويٹن کو خدا مانا ہے انہوں نے قديم 

دھريوں کی نسبت زياده جدوجہد کی ہے شيد يہ کہا جائے کہ جو لوگ آج گريويٹی مذہب کے پيرو کار ہيں انہوں نے خدا کی 
عرفت حاصل کرنے کيلئے خود جدوجہد نہيں کی بلکہ دوسروں کی جدوجہد کی وجہ سے انہوں نے گريويٹن کو پہچانا ہے م

يعنی اہل علم حضرات نے اس ضمن ميں تکليف اٹھائی ہے اگرچہ وه خود اس کو خدا نہيں سمجھتے ليکن اس سے گراويٹی 
ونکہ انسان يا تو اپنی جدوجہد سے خد کو پہچانتا ہے يا دوسروں مذہب کے پيروکاروں کے عقيدے پر کوئی فرق نہيں پڑتا کي

کی کوششوں کو بروئے کار التا ہے محقق کا مطمع نظريہ ہے کہ علم حاصل کرنا خدا کی معرفت حاصل کرنے ميں مدد 
 کرتا ہے اور آدمی اپنی محنت سے علم حاصل کرتا ہے يا پھر دوسروں سے کسب فيض کرتا ہے اور نوابغ روزگار

شخصيتيں جو علم کو کشف کرتی ہيں ان کے عالوه دورے تمام عام افراد دوسروں سے علم حاصل کرتے ہيں جس طرح 
جعفر صادق اپنے زمانے ميں ايک نابغہ شخصيت تھے اور شيعہ اور دوسرے اسالمی فرقوں کے پيروکار آ سے علم حاصل

يمان پر نہيں رکھی بلکہ علم کو شيعہ مذہب کی ثقافت کا کرتے تھے جعفر صادق نے شيعہ مذہب کی ثقافت کی بنياد صرف ا
ايک طاقتور رکن قرار ديا ۔ انہوں نے جس طرح شيعہ مذہب کی بقا کی بنياد رکھی وه ان کا ايمان تھا اور ان کے ايمان کی 

بالمعاوضہ دليل يہ ہے کہ زندگی کے آخری دن تک درس و تدريس ميں مشغول رہے اور وه علوم جنہيں وه جانتے تھے ۔ 
دوسروں کو سکھاتے تھے ۔ وه نہ صرف يہ کہ مفت تعليم ديتے تھے بلکہ اپنے مال سے ان شاگردوں ميں سے ان افراد کی 
مالی مدد بھی کرتے تھے ۔ جنہيں اس کی ضرورت ہوتی تھی اور کسی شاگرد کو اس بات کا علم بھی نہ ہوتا تھا کہ اپ نے 

سے کتاب خريدتے تھے اور شاگردوں کے حوالے کر ديتے تھے اگر کتبا کا ايک  فالں کی مالی مدد کی ہے آپ اپنی رقم
نسخہ ہوتا اور يہ کتاب تمام شاگردوں نے پڑھنی ہوتی تو آپ چند کا تبوں کو معاوضہ دے کر مزيد نسخوں کيصورت ميں 

ے کہ کاتب کس طرح ايک کتاب تيار کر ليتے تھے اور جب ہم نے ابن راوندی کا تذکره کيا تو ہم نے اس بات کا ذکر کيا ہ
کے قليل مدت ميں کئی نسخے تيار کر ليتے تھے چونکہ جعفر صادق کے حلقہ درس ميں ايسے علوم پڑھائے جاتے تھے 
جو اس سے پہلے مسلمانوں ميں رائج نہ تھے اور دوسری قوموں نے ان علوم پر کتابيں لکھی تھيں اب ضرورت اس بات 

ترجمہ کی جائيں تاکہ وه طالب علم جو دوسری زبانوں سے آشنا نہيں ہيں ان کتابوں سے  کی تھی کہ يہ کتابيں عربی ميں
فائده اٹھا سکيں ۔ يہ بات بعيد نہيں ہے کہ دوسری زبانوں ميں لکھی گئی کتابوں کے ترجمے کی عربی زبان ميں تحريک 

  دوسری صدی ہجری ميں بغداد ميں اپنے عروج 
اس کا شوق پيدا ہوا بعض مترجمين جنہيں نہايت بے دردی سے قتل کيا گيا وه جعفر  کو پہنچی اور عباسی خلفاء کو بھی
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  صادق کے حلقہ درس سے تعلق رکھتے تھے ۔ 
جعفر صادق کے حلقہ درس ميں علوم کے قوانين کو سمجھنے کيلئے تجربات بھی بروئے کار الئے جاتے تھے ۔ ہميں يہ 

حلقہ درس ميں ج کی بڑی بڑی ليبارٹريز کی مانند کوئی ليبارٹری ہو گی اورنہيں سوچنا چاہيے کہ اس عظيم سائنس دان کے 
وہاں پر فزکس اور کيميا کے قوانين کو عمال آزمايا جاتا ہو گا جعفر صادق کی ليبارٹری اس زمانے کے لحاظ سے موزوں 

رف تھيوری پر اکتفا کيا بلکہ تھی اور البتہ اس سے يہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس عظيم سائنس دان نے علوم ميں نہ ص
حتی االمکان تجربہ بھی کيا ہم نے ديکھا کہ جعفر صادق کو علم تھا کہ ہوا ايک عنصر نہيں ہے اور تجربے کے بغير يہ بات

سمجھنا بعيد نظر آتا ہے ۔ شيعہ جعفر صادق کے تمام علوم پر يامان رکھتے ہيں کيونکہ وه جعفر صادق کو امام مانتے ہيں 
کا عقيده ہے کہ آپ علم امامت کے ذريعے تمام علوم سے آگاه تھے اور اسی بنا پر جعفر صادق کا کوئی معجزه اور نا 

شيعوں کے لئے اجنبی نہيں ہے اور وه تمام معجزات جو شيعہ مورخين نے جعفر صادق کی نسبت رقم کئے ہيں شيعہ انہيں 
دار مورخ ہر علمی نکتے يا معجزے پر اعتراض کرتا ہے بغير کسی حيل و حجت کے قبول کرتے ہيں ليکن ايک غير جانب

اور دليل و برہان کے بغير کسی بات کو قبول نہيں کرتا جب ايک غير جانبدار مورخ سنتا ہے کہ جعفر صادق نے فرمايا ہوا 
جلتی ايک بڑا عنصر نہيں بلکہ يہ چند عناصر پر مشتمل ہے اور ان ميں سے ايک عنصر ايسا ہے جس کی وجہ سے اشيا 

ہيں اور يہ عنصر بعض چيزوں کو آلوده بھی کرتا ہے تو ال محالہ اس مورخ کے ذہن ميں يہ سوال ابھرتا ہے کہ آپ نے کس 
طرح اس بات کو درک کر ليا تھا ۔ جعفر صاد ق کا معجزه يہ نہ تھا کہ اپ نے پہاڑ کو حرکت دی (کيونکہ عقلی لحاظ سے 

جاز يہ ہے کہ آپ نے ساڑھے باره سو سال پہلے ہوا ميں آکسيجن دريافت کر لی تھی اوريہ بات قابل قبول نہيں ) بلکہ ا کا اع
يہ بھی معلوم کر ليا تھا کہ پانی ميں ايسی چيز ہے جو جلتی ہياور اسی جہ سے فرمايا کہ پانی اگ ميں تبديل ہو سکتا ہے جن 

ان کی يہ باتبے بنياد نہيں ہے چونکہ آج ہم تاريخ  لوگوں کا کہنا ہے کہ ايک پيغمبر کا سب سے بہتر اعجاز اس کا کالم ہے
ميں پڑھتے ہيں کہ جعفر صادق کو ه صفا کو حرکت دی اور کوه صفا آپ کے نزديک آيا اور پھر دور ہٹ گيا ہم اس روايت 
پر يقين نہيں کر سکتے کہ جعفر صادق نے يہ معجزه کياہو گا ليکن جب ہم سنتے ہيں کہ آپ نے دوسری صدی ہجری کے 

پہلے پچاس سالوں کے دوران آکسيجن اور ہائيڈروجن کی (پانی ميں ) موجودگی کا پتہ چال لياتھا تو ہم دلی طور پر اس بات 
کہ جعفر صادق نے اپنے والد کی جو ايک سائنس دان تھے کے ذريعے ‘ کو تسليم کرتے ہيں کہ يہ اعجاز ہے کہا جاتا ہے 

ہميں ‘ س کے بعد ا خود بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہوا ميں اکسجن ہے پانی ميں ہائيڈروجن کا پتہ چال ليا تھا ج
  افسوس ہے کہ ہميں معلوم نہيں کہ وه آکسيجن اور خالص ہائيڈروجن حاصل کر سکے يا نہيں ؟ 

بظاہر خالص ہائيڈروجن اور خالص آکسيجن الزم و ملزوم ہيں ليکن خالص ہائيڈروجن کو حاصل کرنا خالص آکسيجن سے 
يں زياده مشکل ہے کيونکہ اکسيجن خالص حالت ميں فضا ميں ملتی ہے ليکن خاصل ہائيڈروجن نہيں پائی جاتی ۔ اسی وجہکہ

يہاں پر انسان حيران ره ‘ سے حاليہ زمانوں ميں جب تک پانی کا تجزيہ نہيں کيا جا سکا ۔ خالص ہائيڈروجن ہاتھ نہيں آئی
کر کيسے ہائيڈروجن گيس کا پتہ چال ليا جو دنيا ميں خالص حالت ميں نہيں  جاتا ہے کہ جعفر صادق نے اپنے والد سے مل

ذائقہ ہے ۔ جعفر صادق يا آ کے والد گرامی پانی کے عالوه کسی اور جگہ اسے نہيں‘ بو ‘ پائی جاتی اور نہ ہی اس کا رنگ 
زيہ بھی بجلی سے فائده اٹھائے بغير نا پا سکتے تھے اور پانی کا تجزيہ کئے بغير اسے نہيں پہچان سکتے تھے ۔ پانی کا تج

ممکن ہے اور کيا ان دونوں ميں سے ايک نے بجلی کو پانی کے تجزيئے کيلئے استعمال کيا تھا ؟ يہ بات بھی قابل قبول نہيں 
ہے جديد زمانے ميں سب سے پہلے ايک انگريز ہنری کا و انديش نے ہائيڈروجن کو پانی سے جدا کرنے ميں کاميابی 

عيسوی ميں ہوئی اس نے کئی سال پانی کی برقی پاشيدگی کرنے کی کوشش کی اور جب  ١٨١٠ی اس کی واتحاصل ک
اسے ہائيڈروجن ہاتھ آئی تو اس نے اس کا نام بھڑکنے والی گيس رکھا اور پہلی مرتبہ جب يہ گيس بھڑک اٹھی تو قريب تھا 

عيسوی ميں ہائيڈروجن سے بھری ہوئے ايک  ١٧۶۶مئی  ٢٧کہ يہ شخص خود اور اس کا گھر دونوں جل جائيں ۔ کاوانديش 
سلنڈری کے زنديک ايک شعلہ اليا جس کی وجہ سے وه سلنڈر فورا بھڑک اٹھا اور پھٹ گيا ۔ اور چاروں طرف آگ پھيل 

گئی اس انگريز سائنس دان کے ہاتھ اور کسی حد تک چہره بھی جل گيا اور اگر اس کی آواز پر اس کے گھر والے نہ 
اور آگ نہ بجھاتے تو گھر اور گھر کا سارا سامان چل جاتا اس انگريس سائنس دان نے دو وجوہات کی بنا پر اس  دوڑتے

  گيس کا نما بھڑکنے والی گيس رکھا ہے ۔ 
پہلی يہ کہ اسے ايک تلچ تجربے کے ذريعے معلوم ہو گيا تھا کہ يہ گيس بھڑک اٹھتی ہے اور دوسری يہ کہ قديم لوگوں کا 

کہ پانی مائع ہوا ہے انہوں نے ديھکا تھا کہ جب پانی کو حرارت ملتی ہے تو بخارات ميں تبديل ہو کر اڑ جاتا ہے  خيال تھا
مائع ہوا ‘ انہوں نے يہ بھی ديکھا تھا کہ پانی آسمان سے بارش کی صورت ميں برستا ہے لہذا انہوں نے خيال کای کہ پانی 

  ديش نے اس گيس کا نام بھڑک اٹھنے والی ہوا رکھا ۔ کے عالوه کوئی چيز نہيں يہی وجہ تھی کاوان
ليکن جعفر اصدق کے زمانے ميں بجلی سے صرف کھيلنے کی حد تک فائده اٹھايا جاسکتا تھا يعنی جس طرح پتھروں کو 
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  آس ميں رگڑ کر آگ پيدا کی جاتی ہے اور ايک ريشمی کپڑے کو اس کے نزديک رکھ کر جاليا جاتا ہے ۔ 
يا آپ کے والد گرامی نے ہائيڈروجن کو پانی سے عليحده کرنے کيلئے کوئی ايسا ذريعہ ڈھونڈ نکاال تھا جسکيا جعفر اصدق 

سے سائنس دان اب تک بے خبر ہيں ؟اور انہوں نے بجلی کے عالوه کسی اور ذريعے سے ہائيئڈروجن کو پانی سے جدا کر 
کے ذريعے پانيس ے جدا کرنے ميں کاميابی حاصل کی ہے  ليا تھا ؟ جب سے کاونديش نے پہلی مرتبہ ہائيڈروجن کو بجلی

  اس دن سے آج تک ہائيڈروجن کو بجلی کے عالوه کسی اور ذريعے سے پانی سے عليحده نہيں کيا جا سکا ۔ 
حاليہ چند سالوں ميں جب کہ زمينی فضا خاصی آَوده ہے امريکہ ميں اس بات پر توجہ دی جا رہی ہے کہ ہائيڈروجن کو 

کی کميدور کرنے کيلئے کام ميں اليا جائے ليکن برقی پاشيدگی کے عالوه کسی اور ذريعے سے اسے حاصل کيا توانائی 
  جائے ۔ 

اسی بنا پر شائد محمد باقر يا ان کے فرزند جعفر صادق نے ہائيڈروجن کے وجود کو برقی پاشيدگی کے ذريعے معلوم کيا ہو 
پھر ايسا طريقہ اختيار کيا ہو جس سے سائنس دان ابھی تک خالص  اور اس کے ذريعے پانی اک تجزيہ کر ليا ہو يا

ہائيڈروجن ابھی تک حاصل کرنے ميں کامياب نہيں ہو سکے کيونکہ فلسفے کے ذريعے جعفر اصدق يا ان کے والد گرامی 
  ہائيڈروجن کا وجود نہيں معلوم کر سکتے تھے ۔ 

ثر ميں " آگ لگانے واال پانی " جيسے مضامين ملتے ہيں ليکن اس يونانی اب دميں اور مسلمان قوموں کے ادب ميں نظم و ن
شرابی کو ‘ معنی ميں نہيں کہ پانی اگ کی خاصيت رکھتا ہے بلکہ شراب کے معنوں ميں استعمال ہوتا ہے کيونکہ شراب 

تا ہے اور صرف آگ پيدا کر‘ گرم کرتی ہے کسی بھی زمانے ميں کسی فلسفی سے نہيں سنا گيا کہ اس نے کہا ہو کہ پانی 
جعفر صادق کے بعد ہی يہ مضمون بعض حکماء اور عرفاء سے سنا گيا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے يا تو جعفر 

  صادق سے نقل کيا ہے يا ان کے شاگردوں سے ۔ 
ی جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ گذشتہ زمانوں ميں بعض ايسے افراد ہو گزرے ہيں جنہوں نے اپنی کوشش سے بعض علم

رازوں پر سے پردے اٹھائے ليکن ان کی يہ ايجادات بعد ميں آنے والی نسلوں تک نہيں پہنچ سکيں کيونکہ جو کچھ انہوں 
نے معلوم کيا تھا اسے کتابی صورت ميں نہ لکھا تھا کہ بعد ميں انے والی نسلوں کيلئے باقی ره سکتا ان کی موت کے بعد 

ميں سے بعض نے اپنی ايجادات کو جان بوجھ کر دوسروں تک نہيں پہنچايا کہ  ان کی کاوشوں کا کوئی نتيجہ نہ نکال ان
کہيں يہ علم غير صالح افراد کے ہاتھوں تک نہ پہنچ جائے اور ايسا نہ ہو کہ اسے لوگوں کو آزار پہنچانے کيلئے استعمال 

ايک ہے اور مصر ميں لکھی گئی ہے يہ ميں الئين ۔ اموات نامی کتاب ميں جو بنی نوع انسان کی قديم ترين کتابوں ميں سے 
ساری کتاب موجود نہيں بلکہ اس کے کچھ حصے باقی ہيں اس ميں يہ تاکيد کی گئی ہے کہ علم کو غير صالح افراد کو نہ 

٧٢عيسوی ميں ۴٧۶سکھائيں کيونکہ اس سے وه خداؤں اور لوگوں کو نقصان پہنچائيں گے مشہور چينی فلسفی کنيفيوش جو 
ميں فوت ہوا اور جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ وه سرکاری مالزم اور اخالقی معلم تھا اور آج بھی اس کی اخالقیسال کی عمر 

  تعليمات چين ميں خاصی اہميت کی حامل سمجھتی جاتی ہيں اور اس کی کتابيں چھپتی ہيں اس نے تاکيد کی ہے ۔ 
مکار لوگوں کو نہ سکھائيں کيونکہ ممکن ہے وه اسے  کہ بعض علمی اسرار جن سے لوگوں کونقصان پہنچايا جا سکتا ہے

لوگوں کو نقصان پہنچانے کيلئے استعمال ميں الئيں اس اخالقی معلوم نے اس بات پر زور ديا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اس 
طرح پيش آئيں جس طرح اپ دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی اميد رکھتے ہيں اس عظيم فلسفی کا خيال ہے کہ بعض 

ی رازوں کا غير صالح افراد کے ہاتھوں پہنچنا خطر ناک ہے حتی کہ بعض تصوف و عرفان کے فرقوں ميں کچھ ايسی علم
باتوں کو جنہيں راز خيال کيا جاتا تھا بعض مريدوں کو نہيں سکھايا جاتا تھا اور اب جب کہ بحثوں اور عرفان و تصوف کی 

ن کی وجہ سے غير صالح افراد کے ہاتھوں ميں پہنچ جائيں اور لوگوں غور و فکر ميں ايسی طبيعاتی قوتيں موجود نہيں ج
کيلئے خطرے کا باعث بن سکيں بہر کيف مذکوره فرقوں ميں اقطاب کی طرف سے بعض رازوں کو مخفی رکھنا واجبات 

ات مراحل تھے ميں سے تھا تاکہ يہ راز نا اہل ہاتھوں ميں نہ پہنچ پائيں تصوف کے بعض فرقوں ميں تعليم و تربيت کے س
جب کوئی مريد ان سات مراحل سے گزرتا تھا پھر قطب يا سر پرست اسے عبض اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کا

يا ميکانکس کے قوانين کے راز نہ تھے کہ کوئی معاشرے ‘ کميسٹری ‘ اہل سمجھتا يہ بات تسليم شده ہے کہ يہ راز فزکس 
انے کيلئے استعمال ميں ال سکتا ہے يہ صرف نظريات ہوتے تھے جنہيں مرشد نا اہل کو نقصان پہنچانے اور خود فائده اٹھ

  افراد تک پہنچنے کو اجتماعی يا اخالقی لحاظ سے خطرناک سمجھتا تھا ۔ 
جو کچھ اوپر ذکر کيا گيا ہے کيا س کی روشنی ميں يہ کہا جا سکتا ہے کہ جعفر صادق نے بجلی استعمال کئے بعير پانی 

  ائيڈروجن حاصل کی ہو اور اس راز کو نا اہل ہاتھوں ميں پہنچنے سے بچانے کيلئے اس کو فاش نہ کياہو ؟ سے خالص ہ
عموما مسلمانوں اور خصوصا شيعوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ بعض ايسے اسرار و رموز تھے جن سے پيغمبر 

لے پرده نہيں اٹھايا کہ اس سے معاشرے کے نظم و اسالم اور شيعوں کے باره امام آگاه تھے ليکن انہوں نے ان سے اس 



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

 
 

ضبط کا شيرازه بکھر جائے گا يا يہ کہ يہ اسرار نا اہل افراد کے ہاتھوں ميں پہنچ جائيں گے اور وه اسے لوگوں کو تکليف 
  پہنچانے اور معاشرے کا نظم و ضبط تہ و باال کرنے کيلئے بروئے کار الئيں گے ۔ 

کے حصول کيلئے پانی کی پاشيدگی يا تجزيئے سے اگاه تھے اور انہوں نے اس کا اظہار نہيں اگر جعفر صادق ہائيڈروجن 
کای تو ہم تسليم کرتے ہيں کہ انہوں نے ايک اچھا کام کيا ہے کيونکہ بجائے اس کے کہ ہائيڈروجن کو پانی سے جدا کرکے 

کے لئے استعمال ميں اليا جانے لگا ہے اور يہ اسلحہ  انسانی فالح و بہبود کے کاموں ميں اليا جاتا اسے ہائيڈروجن بم بنانے
موت کی مانند بنی نوع انسان کے سر پر لٹک رہا ہے نا معلوم کب يہ پھٹ پڑے اور بنی نوع انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا 

  دے اگر ہائيڈروجن دريافت نہ ہوتيتو يہ آفت بنی نوعی انسان کے سر پر نہ لٹکتی ۔ 

  نظريہ روشنی
فر صادق کے علمی کماالت سے ايک ان کا نظريہ روشں ی بھی ہے آپ نے فرمايا ہے کہ روشں ی چيز کی طرف امام جع

سے انسانی آں کھوں ميں اتی ہے وه روشنی جو اشياء سے ہماری انکھوں کی طرف آتی ہے اس کا صرف کچھ حصہ ہماری
ھی طرح نہيں ديکھ سکتے اگر وه تمام روشنی جو آنکھوں ميں چمک پيدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم دور کی اشياء کو اچ

ايک دور کی چيز سے ہماری آنکھوں کی طرف آئے اور پتلی تک پہنچ پائے تو ہم دور کی چيز کو نزديک سے ديکھ سکيں 
گے اور اگر کوئی ايس آلہ بنايا جائے جو ايک چيز سے خارج ہونے والی تمام روشنی کو آنکھوں کی پتلی تک پہنچا سکے 

  م نہايت دور سے بھی اس چيز کو باسانی ديکھ سکيں گے ۔ تو ہ
يہ تھيوری جعفر صادق کے شاگردوں کے ذريعے ارد گرد کے عالقوں تک پہنچی ا ور جب صليبی جنگوں ميں مشرق اور 

ن کیيورپ ميں رابطہ بڑھا تو يہ تھيوری يورپ منتقل ہو گئی اور يورپ کی يوونيورسٹٹيوں سے پڑھائی جانے لگی انگلستا 
  آکسفورڈ يونيورسٹی کا مشہور استاد اجر بيکن بھی اس تھيوری وکو پڑھاتا تھا ۔ 

اس کی روشنی کی تھيوری وہی ہے جو جعفر صادق نے پيش کی تھی اس نے جعفر صادق کی مانند اظہار خيال کرتے 
ک پہنچا سکے تو ہم ان چيزوں کو ہوئے کہا کہ اگر ہم ايساآلہ بنا سکيں جو دور کی تمام اشياء کی روشنی ہماری آنکھوں ت

  پچاس گنا زياده قريب ديکھ سکتے ہيں ۔ 
ء کے دوران ايک فلينڈی لبپرشی نے اس نظريئے کی روشنی ميں دنيا کی سب سے پہلی دور بين ايجاد کی  1608بعد ميں 

ء عيسوی ميں کام ميں  1610 پھر اسی دوربين کو ديکھتے ہوئے فليليو نے فليکی دوربين ايجاد کی وه اپنی فلکی دور بين کو
اليا اور اس نے اس دور بين سے سات جنوری کی رات کو آسمان پر ستارے کا مشاہده کيا جيسا کہ ہم ديکھتے ہيں فالمنڈی 

موجود کے دور بين بنانے اور گليليو کے دوربين بنانے کے درميان کل عرصہ تقريبا دو سال ہے اور چونکہ گليليو نے اپنی 
کے پہلے مہينے ميں استعمال کرنا شروع کی لہذا يہ کہا جا سکتا ہے کہ دو سال سے بھی کم عرصہ ہے لہذا  1610دوربين 

يہ بعيد نہيں کہ ہر دو موجودوں کو ايک ہی موقع پر فلی دوربين بنانے کا خيال آيا ہو ليکن اس بات سے انکار نہيں کيا جا 
جو نقائص اس کی دور بين ميں پائے جاتے تھے انہيں اس زمانے کی  سکتا کہ گليليو نے فال منڈی موجود کی تقليد کيا ور

  ٹيکنيک کی حد تک درست کيا اور سات جنوری کی رات کو اس نے اس دوربين کا افتتاح کيا ۔ 
اج گليليو جو پاڈو يونيورسٹی اکتعليم يافتہ تھا جو پاٹا ديوم(ملک) ميں واقع ہے جو بعد ميں وينٹے کے نام سے موسوم ہوا اور 

  اس کی کرسی کو وينيز کہا جاتا ہے اور مشرق ميں پاٹا ديوم يا وينٹے بندوقيہ کے نام سے مشہور تھا ۔ 
گليليو جو پاڈو جيسی مشہور يونيورسٹی اک تعليم يافتہ تھا اسی ملک ميں رياضی کا استاد بنا اس نے جب پہلی مرتبہ اپنی 

ت ره گيا کہ چاند ميں بھی زمين کی مانند پہاڑوں کے سلسلے ہيں اور اس دور بين سے چاند کا نظاره کيا تو يہ ديکھ کر مبہو
نے ديکھا کہ چاند ک يہ پہاڑی سلسلے چاند کے صحراؤں پر سايہ ڈالتے ہيں اس سے اسے اندازه ہواکہ جہاں صرف ہماری 

  زمين ہی نہيں بلکہ چاند بھی ايک جہان ہے ۔ 
لفکی دور بين تيار کر سکتے ‘ کيا فال ماند کا باسی ليپرسی اور گليليو  اگر جعفر صادق روشنی کا نظريہ نہ پيش کرتے تو

تھے اور گليليو نظام شمسی کے سياوں کا آسانی سے مشاہده کر سکتا ہے اور اپنے مشاہدات کے ذريعے کو پرنيک وکپلرکا 
  کتا تھا ؟ مشہور نظره کہ نظام شمسی کے سيارے زمين سميت سورج کے گرد گھوم رہے ہيں کہ تصديق کر س

حتی کہ وہاں کا صدر بھی اس ‘ گليليو کی فلی دور بين نے لوگوں ميں اتنا جوش و خروش پيدا کيا کہ وينيز کے سينيٹرز 
فلکی دور بين سے نظام شمسی کے سياروں کو ديکھنے کيلئے بے تاب ہو گيا اور گليليو اپنی دور بين کو پاڈو سے اٹھا کر 

يک کليسا کی چھت پر نصب کيا بوڑھے بوڑھے سينٹرز کو پکڑ کر چھت پر پہنچايا گيا تاکہ وينيز شہر ميں اليا اور اسے ا
رات ہونے پر وه چاند اور ستاروں کو ديکھ سکيں جب گليليو سے سوال کيا جاتا تھا کہ اس کی کيا وجہ ہے کہ اس کی دور 

نظاره بھی ہو سکتا ہے تو وه امام جعفرصادق  بين آسمانی سياروں کو اتنا قريب کر ديتی ہے کہ اس سے چاند کے پہاڑوں کا
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کی تيھوری کو دہراتے ہوئے کہتا تھا کہ يہ دوربين اس تمام روشنی کو جو آسمانی سياروں سے ہماری آنکھ تک پہنچتی 
  ہيجمع کرتی ہے جس کے نتيجے ميں جو فاصلہ تين ہزار قدم ہوتا ہے وه گھٹ کر ساٹھ قدم ره جاتا ہے ۔ 

زہره اور مشتری کے چاند آنکھ دے ديکھے گئے تو اس کا ‘ وم ہے کہ گليليو کی اس ايجاد کے بعد عطارد جيسا کہ ہميں معل
  کوپر نيک اور کپلر کے نظريئے پر کيا اثر پڑا ۔ 

اس حقيقت کو تسليم کرنا چاہيے کہ مشہور حکيم اور مشہور مشائی فلسفے کا عالم ارسطو اور اسکے بعد بطليموس جو 
سو سال بعد آيا انہوں نے علم نجوم کو اٹھاره سو سال پيچھے دھکيل ديا يعنی تيسری صدی قبل مسيح سے ارسطو کے پانچ 

ندرھويں صدی عيسوی تکاس علم ميں کوئی پيشرفت نہ ہوئی ارليس تا و خوس جيسے جيد حکما کا کہنا تھا کہ زمين اپنے 
ہے زمين کی اپنے محور کے گرد گردش سے دن  محور کے گرد گردش کرتی ہے اور يہ سورج کے ارد گرد بھی گھومتی

  و رات وجود ہی آتے ہيں اور اس کے سورج کے گرد گردش سے ہر سالبھر کے موسم وجود ميں آتے ہيں ۔ 
گانے اور فزکس انسانی ثقافت کی زنده جاويد کتبايں سمار ہوتی ہيں ‘ ارسطو ايک عظيم مفکر اور فلسفی تھا اس کی کتابيں 

ے ميں جيسا کہ ہم نے عرض کيا ہے کہ اس شعبے ميں انسان کئی صديوں تک کوئی قابل ذکر کارنامہ ليکن بيت کے بار
انجام نہ دے سکااور ہم نہايت حيرت سے يہ کہنے ميں حق بجانب ہيں کہ علم ہيت کے اس زوال کا ذمہ دار ارسطو ہے اگر 

ردش کر رہے ہيں تو وه عظيم علمی تحريک جو وه يہ نہ کہتا کہ زمين ساکن ہے اور سورج اور ستارے زمين کے گرد گ
يورپ ميں جديد علمی دور ميں شروع ہوئی کم از کم پہلی صدی عيسوی سے ہی شروع ہو چکی ہوتی ہميں يہ بات معلوم ہونا
چاہيے کہماڈرن علمی دور کی تحريک جو آج تک جاری ہے اس کا آغاز پولينڈ کے کوپر نيک نے کيا جس نے کہا کہ زمين 

ج کے ارد گرد گھموتی ہے اورا س کے بعد کپلر نے جو جرمن تھا اس علمی تحريک کو زمين سميت دوسرے سور‘ 
سياروں کی سورج کے گرد حرکت کو بحسن و خوبی ثابت کرکے اس علمی تحريک کو خاصی قوت بخشی اگر يہ تين 

اور سورج کا اس کے گرد گردش کرنے  اشخاص پيدا نہ ہوتے اور چاليس ہزار آٹھ سو سالہ انسان کا زمين کے ساکن ہونے
  کا نظريہ اس کے دماغ سے نہ نکالتے تو دکارت ہرگز پيدا نہ ہوتا جس نے جديد علمی تحقيقات کی بنياد ڈالی ۔ 

وه بھی دوسرے سائند دانوں کی مانند کو پر نيک کے آنے تک ارسطو کے پيدا کئے ہوئے ظَمت کدے ميں ره رہا تھا جب 
ء عيسوی ميں اسمان کا نظاره کيا دکارت اس وقت چوده سالہ لڑکا تھا وه 1610بہ اپنی فلکی دور بين سے گليليو نے پہلی مرت

کو پر نيک کپلر اور گليليو کے بغير اپنے آ کو جہالت کی تاريکی سے نکال کر جديد عصر کی علمی تحقيق کی بنياد نہ رکھ 
کی مانند ہے علم کی ايک کڑی دوسری سے ملتی ہے اور اس  سکتا تھا جيسا کہ ہميں معلوم ہے علم زنجيروں کی کڑيوں

  طرح ايک دوسرا علم وجود ميں آتا ہے۔ 
زمين اور دوسرے سياروں کا سورج کے گرد حرکت نہ کرنے پر مشتمل انسانی جہالت کا نظريہ جو ارسطو نے پيش کيا اس

ہا اور ارسطو کا اثر و رسوخ بھيا س قدر کی وجہ سے انسان اٹھاره صديوں تک علمی فضا ميں پرواز کرنے سے رکا ر
  زياده تھا کہ کسی کو اس کے نظريئے کو باطل ثابت کرنے کی جرات بھی نہ ہوئی ۔ 

ارسطو کے نظريئے کو دو اور محرکات نے بھی تقويت پہنچائی پہال محرک يہ کہ مشحور مصری جغرافيہ دان بطليموس 
اس کے نظريہ پر مہر تصديق ثبت کيا ور سياروں کی حرکت کے بارے ميںجو ارسطو کے پانچ سو سال بعددنيا ميں آيا نے 

ايک نظريہ پيش کرتے ہوئے کہا کہ سيارے ايسی چيزوں کے گرد گردش کرتے ہيں جو متحرک ہيں اور وه چيزيں زمين 
ارد گرد کے گرد گھومتی ہيں ہيں ليکن زمين بذات خود ساکن ہے جيسا کہ ہم ديکھتے ہيں کہ بطليموس نے زمين کے 

سياروں کی گردش کو دو حصوں ميں تقسيم کيا اور کہا کہ وه سيارے ايسی چيزوں کيگرد گھومتے ہيں جو باری باری ساکن 
زمين کے گرد گھومتی ہيں جس محرک نے ارسطو کے نظريئے کو مزيد تقويت بخشی وه يورپ کے کليسا کی جانب سے 

ر ارسطو کے نظريئے کی حمايت ميں کہا گيا کہ اگر زمين ساکن نہ ارسطو کے نظريئے کی صحت پر مہر ثبت کرنا تھا او
  ہوتی اور کائنات کا مرکز نہ ہوتی تو خدا کا بيٹا حضرت عيسی ہر گز اس ميں ظہور نہ کرتا ۔ 

کھ کپلر اور گليليو دنيا ميں نہ آتے تو بھی دکارٹ جديد علمی تحقيق کی بنياد ر‘ بعض لوگوں کا خيال ہے کہ اگر کو پر نيک 
ديتا اور اس کے بعد بھی اتنی علمی ترقی ہوتی کہ علم موجوده ترقی سے ہم کنار ہو جاتا ليکن موجوده دور کے سائنس دان 

ميں فوت ہوا جس کسی  ١٩۴۴سال کی عمر ميں  ٧۵اس بات سے متف نہيں ہيں انگلستا ن کا مشہور فزکس دان اونيگٹن جو 
سے بخوبی آشنا ہے اسے معلوم ہے کہ اونيگٹن نے اس صدی ميں فزکس پر  نے فزکس پر کام کيا ہے وه اونيگٹن کے نام

نمايا کام کيا ہے کا قول ہے کہ ارسطو کا يہ نظريہ کہ زمين ساکن اور کائنات کا مرکز ہے اور سورج و ستاروں زمين کے 
جس سے علم کيلئے سانس لينا علم پر پڑا ہوا تھا ‘ گرد گھومتے ہيں سولہويں صدی تک يہ نظريہ ايک بوجھل جسم کی مانند 

بھی دشوار تھا اور اگر يہ بھار علم کے اوپر سے نہ ہٹتا اور علم کيلئے سانس لينے کا راستہ ہموار نہ ہوتا تو کوئی بھی 
موجود ه علمی پيش رفت انسان کو نصيب نہ ہوتی مشرق کے سائنس دانوں اور مصنفين ميں سے بعض ايسے ہيں جو يہی 
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ن ميں سے ايک ہندوستانی چاترجی کا کہنا ہے کہ اگر بنی نوع انسان زمين کی اپنے ارد گرد اور سورج نظريہ رکھتے ہيں ا
کے ارد گرد حرکت کا پتہ نہ لگاتا تو يہ اسی طرح جہالتميں گرفتار رہتا اور جديد دور کی علمی کاميابيوں سے ہر گز ہمکنار

  نہ ہوتا ۔ 
ے ارسطو اور بطليموس کے اس نظريئے کی کہ زمين ساکن اور کائنات کا مرکز جيسا کہ ہم نے ذکر کيا کہ عيسائی کليسا ن

ہے تصديق کی کيونکہ کليسا کے نظريئے کی بنياد پر اگر زمين ساکن اور کائنات کا مرکز نہ ہوئی تو خدا کا بيٹا عيسی اس 
ت کا مرکز ہو اور اگر يہ زمين کائنات ميں ظہور نہ کرتا کيونکہ خدا کا بيٹا اس جگہ ظہور کرتا ہے جو جگہ ساکن اور کائنا

  کا مرکز اور ساکن نہ ہوتی تو ہر گز اس قابل نہ تھی کہ خداوند کا بيٹا اس پر ظہور کرتا ۔ 
اگرچہ زمين کے سکن اور مرکز کائنات ہونے کے نظريہ کو عيسائی کليسا کی پشت پناہی حاصل تھی اور يہ نظريہ 

سائنس دان جب اس نظريئے کی تصديق کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ارسطو نے  عيسائيت ميں شامل ہو چکا تھا پھر بھی
  اس طرح کہا ہے يہ نہيں کہتے تھے کہ دين و عيسائيت اس طرح کہتے ہيں ۔ 

ارسطو کی اس غلطی کی اصالح نہ کرتے اور اس نظريئے کے غلط ہونے کو ثابت نہ ‘ کپلر اور گليليو ‘ اگر کوپر نيک 
کسی چيز کو ثابت کرنا چاہتا تو اگر اس کے متعلق ارسطو نے کچھ کہا ہوتا تو وه شخص يہ کہتا کہ کرتے تو آج جو کوئی 

  ارسطو نے اس طرح کہا ہے ۔ 
کيونکہ ارسطو کا کہنا حجت ہوتا تھا اور کسی کا بھی يہ خيال نہ تھا کہ ارسطو نے بھی غلط بات کہی ہو گی يہی وجہ تھی 

ھا انسانی نسل کی زندگی ميں غلط علمی نظريات بھی آيے ہيں (حاالنکہ کوئی نظريہ اگر کہ يہنظريہ غير متزلزل نظر آتا ت
غلط ہو تو اسے علمی نہيں کہا جا سکتا اس لئے کہ اس کے علمی ہونے کيلئے اس کی صحت الزمی ہے )اور ممکن ہے آج 

انند کسی نظريئے نے عقل اور بھی موجود ہوں ليکن ارسطو کے کائنات ميں زمين کی مرکزيت کے متعلق نظريئے کی م
علمی اارک اپر اس قدر سايہ نہيں ڈاالا ور اس غلط نظريئے نے انسانی عقل اور علمی ادارک کو اٹھاره صديوں تک اس قدر 

  مات دی ہے جس قدر کسی اور نظريئے نی نقصان نہيں پہنچايا۔ 
کے نظريہ کو قبول کر ليا تھا صرف ايک اس طويل مدت کے دوران جب کہ عيسائی کليسا نے باقاعده طور پر ارسطو 

عيسائی شخص ايسا پيدا ہوا جس نے ارسطو کے نظريہ کی مخالفت کی اور وه شخص نيکوال دو کوزا ہے جو کيتھولک کليسا
ميں کارڈينال کے مرتبے پر فئاز تھا اس شخص کو قديم يونانی حکما کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بے حد شوق تھا اور يہی

ارسطو کے نظريہ سے اس کی مخالفت کا سبب قرار پايا امريکہ اور يورپی اقوام پر ثقافتی لحاظ سے ويٹيکين کے شوق 
کافی احسانات ہيں کيونکہ يونان اور قديم روم کی کتابوں کا ايک بڑا حصہ ويٹيکين کے کتابخانہ کی وساطت سے يورپی اور 

راکز اور بھی ايسے ہيں جنہيں يونان اور قديم رومی کتاب کو يورپی امريکی قوموں تک پہنچا يورپ ميں کتابوں کے چند م
قوموں تک پہنچانے کا فخر حاصل ہے ليکن ان مراکز ميں سے کوئی بھی ويٹيکين کے کتابخانے کی برابری نہيں کر سکتا 

  پڑی رہتيں ۔  اگر يہ کتابخانہ نہ ہوتا تو ممکن ہے يونان اور قديم يونان کی بعض کتابيں گم نامی کی حالت ميں
يہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہيں کہ يورپ ميں مسلسل جنگ کا بازار گرم رہا اور وه لوگ جو لڑ رہے تھے ان کيلئے 

کتاب بے وقعت چيز تھی اس زمانے ميں کتابيں يا تو جل رہی تھيں يا ويرانوں ميں پڑی گل سڑ رہی تھيں ليکن جو کتابيں 
ڑی تھيں دو وجوہات کی بنا پر باقی ره گئی تھيں پہلی وجہ يہ کہ حملہ آور ويٹيکين ويٹکين کی طرح کے چند مراکز ميں پ

اور دوسرے مذہبی مراکز پر حملے نہيں کرتے تھے کيونکہ عيسائی تھے اور ان مراکز کو مقدس سمجھتے تھے دوسری 
در و منزلت کا اندازه تھا اس لئے وجہ يہ تھی کہ ان مراکز ميں کام کرنے والے کتابوں کے شائقين تھے انہيں کتابوں کی ق

  يا گرد و غيره سے انہيں حتی االمکان بچاتے تھے ۔ ‘ انہيں سنبھال کر رکھتے تھے اور کيڑے مکوڑوں 
يونان اور قديم روم کی علمی اور يورپی ميراث کو محفوظ کرنيکے لحاظ سے يورپ کی قديم يونيرسٹيوں مثال پاڈو 

نيورسٹی (انگلينڈ) اسی طرح سوربون يونيورسٹی (فرانس ) کا پہال درجہ نہيں تھا چونکہ يہيونيورسٹی (اٹلی) اور آکسفورڈ يو
تمام يونيورسٹياں دوسری ہزارويں عيسوی صديميں جوود ميں آئيں جب کہ پہلی ہزارويں عيسوی صدی ميں صرف ويٹيکين 

مراجن کے بارے ميں کہا جا سکتا ہے اور دوسرے مذہبی مراکز تھے جس ميں کتبايں محفوظ تھيں يورپ کے روساء اور ا
کہ تقريبا سارے نا خوانده تھے اہيں کتابوں سے ذرا سا بھی شغف نہ تھا بلکہ بعض زمانوں ميں تو سالطين اور امراء کيلئے 

پڑھائی پڑھا لکھا ہونا ايک بڑا عيب شمار کيا جاتا تھا اب آپ خود اندازه لگا سکتے ہيں کہ اگر بادشاه اور امرا ان پڑھ ہوں تو
کتابوں کے مطالعے اور کتابوں کو محفوظ کرنے ‘ کے معاملے ميں عام لوگوں کی کيا دلچسپی ہو گی يورپ ميں خواندگی 

الطينی اور سريانی زبانوں ميں ‘ کے مراکز صرف دينی ادارے ہی تھے اور اگر کتابوں کے يہ قديم مراکز جن ميں يونانی 
تو يونان اور قديم روم کی کتابيں آج يورپ کی قوموں تک نہ پہنچتيں ويٹيکين کا  مترجم کتابيں محفوظ تھيں اگر نہ ہوتے

کتابخانہ قديم يونانی اور الطينی کتابوں کے لحاظ سے دوسرے مذہبی مراکز کی نسبت زياده غنی تھا ليکن عام پادری 
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حانی پيشوا اس کتابخانے ميں حضرات اس کتابخانہ تک رسائی حاصل نہ کر سکتے تھے جب کہ آج عيسائی مذہب کا ہر رو
جا سکتا ہے ليکن افسوس ہے کہ قديم زمانے ميں عيسائی مذہبی رہنماؤں ميں علمی امتياز برتا جاتا تھا اور وه پادر جو ربتے 

ميں کم ہوتے تھے انہيں ويٹيکين کے کتابخانے ميں داخل ہونے کی ہر گز اجات نہ تھی بظاہر اس کی وجہ يہ بيان کيجاتی 
کم علمی درجہ کے حامل پادری اس قدر مذہبی رہنما اس بات کو پسند نہيں کرتے تھے کہ نچلے درجے کے پادری تھی کہ 

  بھی آ کر ان کے ساتھ کتابخانے ميں بيٹھ کرمطالعہ کريں ۔ 
ابوں ں پرھنے کيلئے نہيں دی جاتی تھيں اس کتابخانے کی کت٧ويٹيکين کے کتابخانے کی کتابيں کسی کو بھی امانتا گھر می

کے اسی کتابخانے تک محدود رہنے کے عوامل ميں سے ايک عامل يہ بھی تھا کہ يہ کتابيں کسی کو بھی اس کتابخانے سے
باہر لے جا کر مطالعہ کرنے کی اجازت نہ تھی آ ج بھی اس کتابخانے کی کتابيں کسی کو امانتا نہيں دی جاتيں البتہ وہاں 

سکتی ہے نيکوال دو کوازا چونکہ کليسا کے امراء ميں سے تھا لہذا اس کتابخانے سے ان کی فوٹو کاپی نکال کر الئی جا 
  ميں جا کر مطالعہ کر سکتا تھا اور وه قديم يونانی زبان بھی جانتا تھا ۔ 

اس نے اس کتابخانے ميں قديم يونان کے حکما (جس ميں اريستار خوس بھی سامل ہے ) زمين کی حرکات کے متعلق 
ں اسکے بعد وه ويٹيکين سے جرمنی ميں اپنے مذہبی مرکز کی طرف چال گيا جرمنی ميں پہنچ کراس نےمعلومات حاصل کي

زمين کی حرکات پر ايک کتاب لکھی ابھی تک چھاپہ خانے کی صنعت نے اتنی ترقی نہ کی تھی کہ نيکوال دو کوازه اس 
جو کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا اسکی نقل تيار کر ليتا کتاب کو چھپوا سکتا لہذا مذکوره کتاب قديم طرز پر ہی تيار ہوئی اور

عيسوی ميں (کوپرنيک کی پيدائش سے تيره سال پہلے تيار کی ) اس نے اس کتاب  ١۴۶٠تھا نيکوال دو کواز نے يہ کتاب 
ر ميں کہا کہ زمين ساکن نہيں اپنے گرد اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے پھر زمين کی گردش کے اعالن کا کريڈٹ آخ

  پولينڈی کوپر نيک کو کيوں نہ مال ؟ ‘ نيکوال دو کوزا کو کيوں مال 
اس کا جواب يہ ہے کہ نيکوال دو کوازه ايک مذہبی شخص تھا اسکے پاس بہت کم نجوم اور رياضی کی معلومات تھيں جبکہ 

ثابت کی ۔ جبکہ  کو پر نيک ايک صاحب بصيرت نجومی اور رياصے کا ماہر تھا اس نے زمين کی حرکت علم کے ذريعے
  نيکوال دو کوازه نے بغير کسی علمی دليل کے يونانی حکماء کے نظريہ کو من و عن پيش کر ديا تھا ۔ 

چونکہ نيکوال دو کوازه نے اپنی کتاب ميں کوئی علمی دليل نہيں پيش کی تھی لہذا اس کے روحانی مرکز کے باہر اسکی 
ويٹيکين کی توجہ مبذول کر اسکی اس بات کا قوی امکان ہے کہ جن لوگوں نے کتاب کی پذيرائی نہ ہوئی اور نہ ہی يہ کتاب 

اس کتاب کو پڑہا ہو گا انہوں نے اس پر يقين نہ کيا ہو گا بلکہ اسے مذاق گردانا ہو گا چونکہ اس ميں حقائق کو رد کيا گيا تھا
   اور ايسے حقائق کا انکار محال ہے جنکی صحت اور وجود ميں کوئی شک نہ ہو ۔

بابائے رياضی يونان فيثا غورث کا کہنا ہے کہ بعض حقائق کو ثابت کرنے کی ضرورت نہيں ہوتی مثال دس پانچ سے زياده 
ہے يا پچاس سکے چاليس سکوں سے زياده ہيں يہ بات روز روشن کی مانند آشکارا ہے اب ہميں اسے ثابت کرنے کيلئے 

طرح سورج اور سياروں کی زمين کے ارد گرد حرکت کو ثابت  اسی‘ کسی قسم کی کوئی دليل النے کی ضرورت نہيں 
کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کيونکہ ابتدا سے انسان اپنی دو انکھوں سے مسلسل ديکھتا آيا ہے اور ديکھ رہا ہے کہ 
ھی سورج اور سيارے زمين کے ارد گرد چکر لگا رہے ہيں زمين کا ساکن اور بے حرکت ہونا بھی ايک دوسری حقيقت ت

کيونکہ اس وقت تک کسی نے نہيں ديکھا تھا کہ زمين متحرک ہے اور جب کبھی ايک مضبوط عمارت تعمير کرتے تھے تو 
اس خيال سے کہ يہ عمارت سالہا سال تک باقی رہے گی اگر وه ويران بھی ہو جاتی تھی تو بارش برف اور سورج کی وجہ 

يلے يا پہاڑ کے پاس سے گزرتا تھا اور پھر طويل عرصے کے سے نہ کہ زمين کی حرکت کی وجہ سے اگر کوئی کسی ٹ
بعد اگر اس کا گزر وہاں سے ہوتا تو وه ديکھتا تھا کہ وه پہاڑ يا ٹيلہ وہيں پر کھڑا ہيا ور سرک کر کسی دوسرے مقام پر نہيں

ت رکھتی ہے تو اسے يا گيا يہی وجہ تھی کہ اگر کوئی شخص يہ کہتا کہ زمين ساکن نہيں اور متحرک ہے (وه بھی دو حرکا
تو پاگل پن کہا جاتا اور يا پھر مذاق سمجھا جاتا ۔ چونکہ نيکوال دو کوازه ايک قابل احترام مذہبی رہنما تھا لہذا اسے ديوانہ تو 
 نہيں کہہ سکتے تھے بلکہ يہ کہا گيا کہ وه مذاق کر رہا ہے نيکوال دو کوزا کی کتاب نے عوام پر اس لئے کچھ اثر نہ کيا کہ
اس زمانے ميں عوام کتاب وغيره کا مطالعہ نہيں کرتے تھے اور خواص پر يہ اثر ہوا انہوں نے کہا کہ يہ شخص مذاق کر 
رہا ہے کيونکہ واضح حقائق کا انکار مذاق کے مترادف تھا ۔ بہر کيف اگر يہ کتاب نيکوال دو کوزا کی زندگی ميں ويٹيکين 

پيدا ہوجاتيں ۔ ممکن تھا کہ اس کا لباس اور سرخ رنگ والی کارڈينال کی ٹوپی تک پہنچ جاتی تو مصنف کيلئے کئی مشکالت
  اتار لئے جاتے اور وه کيتھولکی کليسا کا دوسرا بڑا رتبہ کھو ديتا يعنی کارڈينل نہ رہتا ۔ 

اد اور جو کچھ کہا گيا ہے اسکی روشنی ميں جعفر صادق کی الئٹ تھيوری سے اپ کے صديوں بعد فلکی دور بين کی ايج
اس سے اجرام فلکی کے مطالعے کا موجب بنيا ور اسطرح جديد علوم کی توسيع ميں کافی مدد ملی ۔ جيسا کہ ہم نے ذکر کيا 

ہے جعفر صادق کے زمانے ميں صنعت کا وجود نہ تھا اس لئے جعفر صادق نے الئٹ تھيوری اک ذکر تو کيا ليکن خود 
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ارے اور ستارے ديکھتے ۔ ليکن اسکی دور بين نہ بنا سکنے کی وجہ نے آپ دور بين نہ بنا سکے تاکہ اس سے اسمانی سي
  کی تھيوری کی قدر و قيمت پر کوئی اثر نہيں ڈاال ۔ 

کيا نيوٹن جس نے قوت جاذبہ کا قانون دريافت کيا اس کو جو قوت تجازب کے قانون کی دريافت کا سبب بن اخال ميں بھيج 
مريخ وزہره کے ‘ سا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مصنوعی سيارے جو آج زمين يا چاند کر زمين کے گرد گھما سکتا تھا ۔ جي

گرد چکر لگا رہے ہيں سب کے سب نيوٹن کے عام قوت جتاذب کے قانون کے تحت حرکت کررہے ہيں ۔ ليکن کيا نيوٹن جو 
  ہے ؟ اس پر عمل درآمد نہ کر سکا اس کے قوت تجاذب کے قانون کی قدر و قيمت کو گھٹا سکتی 

کون يہ کہتا ہے چونکہ نيوٹن خال ميں زمين کے ارد گرد ايک مصنوعی سياره بھجنے ميں کامياب نہيں ہو سکا لہذا اس کا 
  اس قانون کو دريافت کرنا بے قدرو قيمت ہے ؟ 

جائيگااگر کوئی يہ بات کہے تو عقل مند لوگ اسے حقير سمجھيں گے کيونکہ اس کا يہ قول اسکی عقل کی کمزوری سمجھا 
۔ اگر آچ بھی بنی نوعی انسان نيوٹن کے اس قانون پر عمل در امد نہ کر سکتا تو بھی نيوٹن کے اس علمی انکشاف کی اہميت 

پر کوئی اثر نہ پڑتا اس لئے کہ دنيا جانتی تھی اور جانتی ہيکہ نظام شمسی ميں جو کچھ ہے وه عام قوت تجاذب کے قانون 
شمسی سے باہر بھی سورج اور کہکشائيں قوت تجاذب کے قانون کی پيروی کر رہی ہوں اور کی زد ميں ہے ۔ اور شايد نظام

اسطرح اس کا وسيع خال کا سفر جاری و ساری ہو ۔ اميد کی جاتی ہے کہ آينده جب مزيد سيارے نظام شمسی سے باہر 
ات کا نظام چالنے کيلئے بھی قوت بھيجے جائيں گے تو عملی طور پر معلوم ہو جائيگا کہ کيا نظام شمسی کے باہر کائن

تجاذب کا قانون کار فرما ہے يا نہيں ؟ اگر چہ آج تک کے تجربات نے يہ بات ثابت کر دی کہ کانات ميں استثنی نہيں پاا جاتا 
اور ہر قانون جو کائنات کے ايک حصے ميں کار فرما ہے دوسرے حصوں ميں بھی الگو ہے ليکن جب تک عملی طور پر 

ت نہيں ہو جاتی کہ قوت تجاذب کا قانون جسکی وجہ سے ہمارے نظام شمسی ميں نظم و نسق قائم ہے نظام شمسی يہ بات ثاب
  سے باہر بھی يہی نافذ العمل ہے يا نہيں ؟ 

جعفر صادق کی الئٹ تھيوری ميں جو دوسا نکتہ غورطلب ہے وه يہ ہے کہ اپ نے فرمايا روشنی چيزوں سے انسانی آنکھ 
جبکہ آپ سے پہلے کہا جاتا تھ کہ روشنی آنکھ سے نکل کر اشياء کی طرف جاتی ہے ۔ جعفر صادق وه کی طرف آتی ہے 

پہلے مسلمان ہيں جنہوں نے ا نظريئے کی نفی کی اور کہا کہ روشنی آنکھ سے نکل کر چيزوں کی طرف نہيں جاتی بلکہ 
ہم اندھيرے ميں کوئی چيز نہيں ديکھ سکتے  چيزوں سے نکل کر انسانی آنکھ کی طرف آتی ہے اور اسکی دليل يہ ہے کہ

جبکہ اگر روشنی ہماری آنکھ سے نکل کر چيزوں کی طرف جاتی تو ہم اندھيرے ميں تمام چيزوں کو ديکھ سکتے جعفر 
صادق نے فرمايا کسی روشن چيز کو ديکھنے کيلئے اس کا روشن ہونا ضروری ہے اور اگر وه خود روشن نہيں ہے تو 

روشنی کا اس پر پڑنا ضروری ہے تاکہ اسے ديکھا جا سکے ۔ جعفر اصدق نے روشنی کی رفتار کے  کسی روشن چيز کی
روشنی نہايت تيزی ‘ متعلق بھی ايک ايسا نظريہ پيش کيا جو ان کے زمانے کے لحاظ سے توجہ کا طالب ہے آپ نے فرمايا 

  سے ہماری آں کھوں کی طرف آتی ہے اور يہ متحرک اشياء ميں سے ہے ۔ 
يک مرتبہ پھر اس نکتے کا ذکر کرتے ہيں کہ اس زمانے ميں اتنے ٹيکنيکی ذرائع نہ تھے کہ جعفر صادق روشنی کی ا

رفتار کو ناپ سکتے ۔ ليکن يہی جو فرمايا کہ روشنی متحرک ہے اور نہايت تيز رفتار ہے يہ نظريہ تقريبا روشنی کے 
ت نقل کی گئی ہے کہ اپ نے ايک دن اپنے حلقہ ميں فرمايا موجوده نظريہ سے ميل کھاتا نظر آتا ہے آ سے ايک رواي

بھاری چيزوں کو حرکت ميں ال سکتی ہے اور وه روشنی جو طور سينا پر موسی پر ظاہر ہوئی اگر هللا ‘ طاقتور روشنی 
شعاعوں تعالی چاہتا تو يہ روشنی اس پہاڑ کو متحرک کر سکتی تھی اس بات کا امکان ہے کہ آ نے اس روايت کے ذريعے 

  کے نظريئے کی بنياد کے بارے ميں پيشگوائی کی 
کے متعلق جو ‘ رفتار اور يہ کہ روشنی چيزوں سے ہماری آں کھ کی طرف اتی ہے ‘ جعفر اصدق نے روشنی کی حرکت 

کچھ کہا اسکی اہميت ليزر شعاعوں کی تھيوری سے زياده ہے کيونکہ ليزر شعاعوں کی تھيوری کے بارے ميں آپ سے 
‘ بھی اظہار خيال ہو چکا تھا ليکن جو کچھ آپ نے روشنی کی رفتار حرکت اور ايک جگہ اکٹھا ہونے کيبارے ميں کہا پہلے 

صرف ا کی ذات سے مخصوص ہے پرانے وقتوں ميں مختلف اقوام کے درميان يہ عقيده پايا جاتا تھا کہ روشنی اجسام کو 
تھا کہ روشنی ہر چيز سے گزر سکتيا ور اجسام کو متحرک کر  متحرک کر سکتی ہے قديم حصہ ميں يہ عقيده پايا جاتا

سکتی ہے يہاں تک کہ پہاڑ بھی اس کی عبورگی ميں حائل نہيں ہو سکتا ان لوگوں کے مطابق عام روشنی پہاڑ سے نہيں 
کر اسے  گزر سکتی اور نہ ہی اسے متحرک کر سکتی ہے ليکن اگر طاقتور روشنی پيدا ہو تو وه پہاڑ کے درميان سے گزر

متحرک کر سکتيہے اور يہ بات طاقتور روشنی کی صوابديد پر ہے کہ وه پہاڑ کے درميان سے گزر کر اسے متحرک کر 
  دے ۔ 

اور ‘ اس نظريہ کی طبعياتی وجہ کی وضاحت کہيں بھی نہيں کی گئی ليکن تمام قديم اقوام کے درميان يہ عقيده موجود تھا 



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

 
 

سائی ہے ان کے وجود ميں آنے سے پہلے بھی يہ عقيده رائج تھا کيونکہ مذاہب پر جن مذاہب کی تاريخ تک آج ہماری ر
ايمان النے سے پہلے انسان جادو گری کا معتقد تھا اور دين اور جادو گری کے درميان کوئی فرق نہ تھا اور يہ عقيده کہ 

يں جادو گری کے اس عقيدے کی روشنی پردوں سے گزر کر اجسام کو متحرک کر سکتی ہے جادو گری سے ليا گيا ہے ہم
ابتدا کے بارے کچھ بھی معلوم نہيں اور جن لوگوں نے اس بارے ميں کچھ کہا بھی ہے تو محض فرض کی حد تک مختصر 

  يہ کہ کوئی ايسا ماخذ نہيں ملتا جس سے ہميں يہ پتہ چل سکے کہ پہلے پہل يہ عقيده کس قوم ميں وجود ميں آيا ۔ 
ہونے کے نظريئے کو چھوڑيں تو جو کچھ جعفر صادق کی تھيوری ميں روشنی کی رفتار کے  اگر ہم روشنی کے توانائی

بارے ميں کہا گيا ہے وہی کچھ ہے جو آج ہم جانتے ہيں روشنی کی رفتار تين الکھ کلو ميٹر فی سيکنڈ کہی گئی ہے يہ رفتار 
دت ہے اور ستاروں کے فاصلوں کو مد نظر اتنی تيز نہيں ہے کيونکہ جديد پيمانوں کے مطابق ايک سيکنڈ ايک لمبی م

رکھيں تو تين الکھ کلو ميٹر ايک مختصر فاصلہ ہے ليکن قديم پيمانوں کے لحاظ سے تين الکھ کلو ميٹر فی سيکنڈ اچھی 
خاصی تيز رفتار ہے پس روشنی کی رفتار کو اخذ کرنے کے لحاظ سے بھی جعفر صادق نے پہل کی ہے جيسا کہ ہم نے 

کہ جعفر صادق کی ثقافت چار ارکان پر استوار ہے اور ان ارکان کے نام بھی لئے ہيں اس ثقافت کی  تذکره کيا ہے
خصوصيات ميں سے ايک يہ ہے کہ يہ خشک تعصب اور گاڑھے پن سے مبرا ہے اور جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کے 

برتی اور شيعہ فرقے کے  بنيادی محرکات ميں سے ايک يہ ہے کہ آ پ نے خشک تعصب اور گاڑھے پن سے دوری
پيروکاروں کو کوئی ايسا بہانہ يا دستاويز نہيں دی جسکی وجہ سے شيعوں ميں تفريق پيدا ہو اور شيعہ فرقہ ميں طرح طرح 

  کے فرقے پيدا ہو جائيں ۔ 
يں ايک عام جعفر صادق نے جب بھی پيغمبر اسالم اور يا اپنے آباؤ اجداد ميں سے کسی بزرگ کا تعارف کرانا چاہا تو انہ

انسان کی مانند پيش کيا اور ان ميں کسی کو خدا کی رديف نہيں جانا اور انہيں عالم بشر سے برتر کوئی مخلوق شمار نہيں 
کيا اور نہ ہی اس ابت کی نشاندہی کی ہے کہ وه هللا اور انسان کے دريان ميں کوئی انوکھی مخلوق ہيں ۔ اگر آ ايسا نہ کرتے 

پيدا ہو جاتا کيونکہ اس طرح يہ بحث جاری ہو جاتی کہ هللا تعالی اور انسان کے درميان کتنا فاصلہ  تو شيعوں ميں اختالف
درجہ ہو اور  ١٨٠درجے فرض کر ليں اور هللا کا آخری يعنی  ١٨ ٠ہے اگر خدا تعالی اور انسان کے درميانی فاصلے کو

کے فاصلے پر ہوں گے شايد يہ کہا جائے کہ  ١۵٠يا  ١٠٠يا  ہو گا ٩٠انسان کا پہال درجہ ہو تو کيا پيغمبر اسالم کا درجہ 
اگر جعفر صادق يہ کہتے کہ پيغمبر اسالم اور آپ کے آباؤ اجداد هللا تعالی کے اور بنی نوعی انسان کے درميان ہے تو يہ 

بحثيں وجود ميں آ  بحث وجود ميں نہ آتی کہ آپ خدا سے نزديک تر ہيں يا بنی نوع انسان سے ؟ ليکن بعض مذاہب ميں ايسی
  چکی ہيں ۔ 

پس جعفر صادق پيغمبر اسالم اور ان کے خويش و اقربا عام بشر ہی تھے اور انہوں نے ان کو کبھی بھی لباده الوہيت نہيں 
پہنايا اور يہ ہر گز نہ فرمايا کہ وه ہستياں کوئی مافوق البشر مخلوق تھيں نہ ہی کوئی ان کے بارے ميں معنوی غلويا مبالغہ 

  رائی کی ہے ۔ آ
آپ کے بعد تيسری صدی ميں شيعہ چند فرقون ميں بٹ گئيجو عرفانی فرقے کہالتے ہيں ان فرقوں ميں اس قدر تعصب پيدا 

ہو گيا کہ گويا ان ميں سے ہر ايک جدا مذہب ہے اور ہم نے يہ مشاہده کيا ہے کہ جعفری مذہب کی ثقافت کے ارکان سے 
صادق کا عرفان معتدل تھا آپ عرفان کو شيعہ کی بہتر شناخت کی حد تک مفيد خيال  عرفان ايک اہم رکن تھا ليکن جعفر

‘ کرتے تھے نہ يہ کہ عرفان اس حد سے تجاوز کرکے آيک نئے مذہب کو صورت ميں ابھرے ليکن وه شيعہ عرفانی فرقے 
مخلوق کے ايک ہی ہونے کے جو تيسری صدی کے بعد وجود ميں آئے انہوں نے مبالغہ آرائی کی يہاں تک کہ وه خالق و 

  معتقد ہو گئے جب کہ جعفر صادق اسکے صريحا خالف تھے ۔ 
ان ميں سے بعض نے اس قدر مبالغہ آرائی سے کام ليا کہ خالق و مخلوق ميں انسان کو خالق سے بہتر خيال کرنے لگے ۔ 

مذہب کی ثقافتی آزادی سے فائده جو شيعہ مذہب کے اصول کے لحاظ سے کفر ہے ليکن ان تمام عرفانی فرقوں نے جعفری 
اٹھايا کيونکہ جس طرح ہم نے عرض کيا ہے کہ اس ثقافت ميں کسی کو کوينظريہ پيش کرنے کے جرم ميں سزا بھی نہيں 
دی جاتی تھی ليکن جعفر صادق اور ان کے شاگردوں نے منقد کے قول کو اسی طرح رد کيا جسطرح آ کے شاگردوں نے 

کيا ۔ جعفر صادق کے بعد وجود ميں آنے والے تمام عرفانی فرقوں ميں خالق اور مخلوق کی  ابن راوندی کے قول کو رد
وحدت ( ايک ہونا ديکھتی جاتی ہے ان ميں فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ميں خالق و مخلوق کی وحدت کا تصور بالواسطہ 

  ہے اور بعض ميں بالواسطہ ۔ 
  و بھی ہو خدا اور اسکے درميان کوئی فرق نہيں ۔ ان فرقوں ميں سے بعض ميں يہ تصور ہے کہ آدمی ج

دوسرے فرقوں ميں عام افراد کی خداوند تعالی کے ساتھ وحدت کا تصور نہيں بلکہ پيغمبر باره امام اور خداوند تعالی مل کر 
خداوند ‘ وث پير يا قطب يا مرشد يا غ‘ ايک وجود تشکيل ديتے ہيں بعض ايسے فرقے پيدا ہوئے کہ ان ميں فرقے کا رہنما 
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  تعالی سے مل کر ايک ہی وجود تشکيل ديتا ہے ۔ 
ان شيعہ فرقوں کے پيروکار اپنے قطب کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اسے آئمہ اور حتی کہ پيغمبر سے بھی زياده اہميت 

گے کہ اگر يہ کہيں  ائمہ يا پيغمبر سے بر تر ہے يا وه ڈرتے ہوں‘ ديتے تھے ليکن ان کی زبان سے کبھينہ سنا گيا کہ قطب 
  گے کہ ان کا پير آئمہ يا پيغمبر سے بر تر ہے تو وه کافر ہو جائينگے ۔ 

ان فرقون کا عرفانی عقيده قديم مصر ی لوگوں کے اوزير ليس سے متعلق عقيدے سے مشابہ ہے يہ لوگ متعدد خداؤں کے 
مختصرا اسے آمون کہتے تھے مصريوں کے قائل تھے ۔ ليکن آمون راکو دوسرے خداؤں سے بر تر خيال کرتے تھے اور 

عقيدے کے مطابق آمون خداؤں کا خدا تھا ليکن اوزيريس جو موت کا خدا تھا اسکے باوجود کہ وه آمون کے ما تحتوں ميں 
  سے تھا خداؤں کے خدا کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہيے تھی کہ سب اسکے سامنے سر نگوں ہوتے ۔ 

فرقے پيدا نہيں کرنا چاہتے تھے اگرچہ آ کے بعد کئی عرفانی فرقے پيدا ہوئے ليکن ان  جعفر صادق شيعہ مذہب ميں متعدد
ميں سے کسی نے شيعہ مذہب کے اصول کی مخالفت نہيں کی اور کبھی ايسا نہيں ہوا کہ شيعوں کے درميان پيدا ہونے والے

  کے آئمہ کا معتقد نہيں ہے ۔  عرفانی فرقے نے شيعہ نہ ہونے کا دعوی کيا ہو يا يہ کہا ہو کہ وه اس مذہب
حتی کہ اسماعيليہ فرقہ ( يہ ايک مذہبی فرقہ تھا نہ کہ عرفانی ) جو جعفر صادق تک شيعوں کے تمام آئمہ کو برحق سمجھتا 

ہے اور شروع ميں اسماعيلی فرقے کی مذہبی ثقافت کی بنياد جعفر ی مذہب کی ثقافت پر تھی ليکن بعد ميں جب اس فرقے 
ہوئی تو يہ چند مذہبی ثقافتی مکاتب ميں تقسيم ہو گيا اسکے بعد کے ادوار ميں حب جاه و مال کی وجہ سے ميں توسيع 

وگرنہ اسماعيليوں کی پہلی قوت جو ‘ اسماعيليوں ميں تفرقہ پڑ گيا ۔ يہ تفرقہ اسماعيليوں ميں بدعات رائج ہونے کا سبب بنا 
  صادق کی مذہبی ثقافت سے تھا ۔ بعد ميں چند فرقوں ميں بٹ گئی اس کا تعلق جعفر 

پہلی فاطمی‘ انہوں نے جعفر صادق کی مذہبی ثقافت سے طاقت حاصل کی ‘ سال حکومت کی  ٢۶٧فاطمی خلفاء جنہوں نے 
خليفہ عبيد هللا تھا جو شام ميں شيعوں کا پيشوا شمار ہوتا تھا اور اس نے تيسری صدی ہجری کے دوسرے پچاس سالوں ميں 

 مانند اپنے آپ کو خليفہ کہلوايا ۔ اس نے بعد ميں ليبيا پر قبضہ کيا اور اسے اپنی خالفت کا مرکز قرار ديا ۔ عباسی خلفا کی 
بعض لوگوں کا خيال تھا کہ فاطميوں کی خالفت ايک مقامی حکومت تھی جبکہ شيعہ فاطمی ايک شہنشاہيت وجود ميں الئے 

‘ جنوبی اٹلی ميں واقع جزيره سيسل اور عربستان کے مغربی حصے تھے ۔ اور عبيدا  کے جانشينوں نے آہستہ آہستہ 
فلسطين شام اور مصر پر قبضہ جما ليا ۔ اسطرح قاہره کا شہر فاطميوں کی شہنشاہيت کا دارالحکومت بن گيا ۔ ليکن فاطميوں 

ان سختی سے نے بدعت ايجاد کيا ور چھٹا فاطمی خليفہ الحکيم چوتھی صدی ہجری کے دوسرے پچاس سالوں کے دور
  بلکہ وه عرفان جس ميں وحدت وجود کا عقيده تھا ۔ ‘ عرفان سے مشغول ہو گيا ليکن يہ جعفر صادق کا عرفان نہيں 

وحدت وجود کے عرفانی عقيدے کا خالصہ يہ ہے کہ اس مکتب کے پيروکار کو عارف کہتے تھے کہ اگر ہم کہيں کہ خدا 
ہ کسی نے خدا کو بھی تخليق کيا ہوگا اور اس طرح وه بھی دوسری مخلوق نے دنياکو تخليق کيا ہے تو الزمی بات ہے ک

ضرور اسے بھی ‘ شمار ہوتی ہے اور يہچکر اور تسلسل ہر گز ختم نہيں ہوتا اور ہر خالق جس نے کسی چيز کو خلق کای 
  کسی دوسرے نے تخليق کيا ہے ۔ 

ی ہے کہ خالق و مخلوق کی وحدت کا اقرار کيا خدا کی شناخت کے معاملے ميں يہ مشکل صرف اس صورت ميں حل ہوت
جائے اور جب اس بات کے قائل ہو جائيں کہ خدا اور بشمول انسان کے جو کچھ اس نے تخليق کيا ہے ايک ہی ہے اس 

صورت ميں يہ سوال پيش نہيں آتا کہ خدا کو کس نے خلق کيا ہے چھٹا فاطمی خليفہ عرفان ميں کثرت مبالغہ کی وجہ سے 
  ميں پڑ گيا کہ اپنے آپ کو خدا کہلوائے اور لوگوں سے کہے کہ وه خداوند ہے ۔ اس فکر 

اس ضمن ميں ايک افسانہ بھی ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس افسانے کو قديم مصر کے فراعنہ ميں سے کسی ايک سے 
ئی کا دعوی کرنا چاہا منسوب کيا ہے جبکہ يہ افسانہ الحکيم سے مربطو ہے مختصرا اس طرح ہے کہ جب الحکيم نے خدا

تو اس کے وزير نے اسے ايسا کرنے سے منع کيا اور کہا کہ لوگ تمہاری ربوبيت کو تسليم نہيں کريں گے ليکن الحکيم نے 
کہا کہ وه اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اور لوگوں کو بھی اسے خدا کہنا چاہيے ۔ وزير نے کہا پس تم حکم دو کہ لوگ گندم 

ل کی ايک قسم کا شت کريں گے گندم کا شت نہيں کريں گے سات سال بعد جب وزير ايک پر پر سے گزر کی بجائے باقلہ دا
رہا تھا تو اس نے ديکھا کہ ايک بڑے قد واال شخص اور ايک چھوٹے قد والے شخص سے لڑ رہا ہے وزير ان دونوں کے 

خص نے کہا اس شخص نے ميرے بيٹے کو مارقريب گيا اور انہيں چھڑا کر جھگڑے کا سبب دريافت کيا چھوٹے قد والے ش
ڈاال ہے وزير نے بڑے قد والے شخص سے پوچھا کيا واقعی تو نے اس شخص کے بيٹے کو مار ڈاال ہے؟ اس شخص نے 

ايک نعل اپنی جيب سے نکاال اور کہا کہ ميں نے يہ نعل گلی ميں سے پايا ہے ميرا خيال ہے کہ ميں ايک گھوڑا خريدوں گا 
 کو اسکے سم ميں نصب کروں گا اور اس گھوڑے کی باگ کو اسدروازے کی چوکھٹ کے ساتھ باندھو ں گا ۔ اور اس نعل 

پھر ميرا ‘ چھوٹے قد والے شخص نے کہا يہ دروازه ميرا ہے اور يہاں ميرا گھر ہے اور ميرا اراده ہے کہ شادی کروں گا 
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دروازے سے بندھا اس شخص کا گھوڑا اسے الت مار کر مار بيٹا جب کھيلنے کيلئے گلی ميں نکلے گا تو اس ‘ بيٹا ہو گا 
  دے گا اس طرح اس چھوٹے قد واال شخص دوباره بڑے قد والے شخص پر برس پڑا ۔ 

وزير نے ان دونوں کو اپنے حال پر چھوڑا اور الحکيم کے پاس جا کر کہا کہ اب تم خدائی کا دعوی کا کر سکتے ہو کيونکہ 
نہيں کھائی لہذا اب ان کی عقل زائل ہو گئی ہے جو بات اس روايت کے افسانہ ہونے کی  لوگوں نے سات سال تک گندم

نشاندہی کرتی ہے وه عقل پر باقال کا منفی اثر ہے جس ميں صحت نہيں ہے کيونکہ باقال کا زياده کھانے سے ممکن ہے 
  صحت پر برا اثر پڑے ليکن اس سے عقل زائل نہيں ہوتی ۔ 

کای اور اگر اس سے کسی نے دليل چاہی تو اس نے جواب ديا کہ خداوند کائنات و مخلوق ايک ہی  الحکيم نے خدائی دعوی
ہيں اور چونکہ ميری خالق کے ساتھ وحدت ہے لہذا ميں خدا ہوں اور آپ کو ميريپرستش کرنا چاہيے کہا جاتا ہے کہ صالح 

کرنے کيلئے مصر پر يلغار کی اور قاہره پر قبضہ  الدين ايوبی نے فاطمی خليفہ کو خدائی دعوی کرنے کی پاداش ميں قتل
کر ليا ليکن الحکيم کے خدائی دعوی کرنے کيزمانے اور صالح الدين ايوبی کے مصر ميں داخليکے زمانے ميں ايک سو 

اکاون سال کا فاصلہ ہے اور صالح الدين ايوبی الحکيم کے دعوی کرنے کے ايک سو اکاون سال بعد قاہره ميں وارد ہوا 
يکن يہ بات ثابت شده ہے کہ فاطميوں کی خالفت کی مشينری کا صالح الدين ايوبی کے ہاتھوں صفايا ہوا الحکيم روبيت کا ل

  دعوی کرنے کيلئے چندمراحل سے گزرا ۔ 
پہلے مرحلے ميں اس نے وہی کچھ کيا جو اسکے ہم مسلک عرفا کہتے تھے اس نے يہ اظہار کيا کہ خالق و مخلوق ايک ہی

اس نے اس مرحلے سے تجاوز نہيں کيا اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے محسوس کيا ہے کہ خداوند نے اس کے  ہے اور
اندر حلول کيا ہے اور يہ (اسکے بقول) کوئی عجيب بات نہيں کيونکہ خداوند تعالی تمام مخلوقات ميں موجود ہے لہذا وه اس 

  ميں بھی ہے ۔ 
‘ شام ‘ سم کے مطابق اپنے آپ کو مشہور کرنے کے پروپيگنڈے کيلئے مصر الحکيم نے آج کے شہرت طلب لوگوں کی ر

فلسطين اور ان تمام ممالک ميں جو فاطميوں کی شہنشاہيت ميں آتے تھے ايک گروه کو مامور کر ديا کہ خدا نے خليفہ ميں 
نہ تھا جب اسالمی حلول کيا ہے يہ مہم چوتھی صدی ہجری کے دوسرے پچاس سالوں کے دوران چالئی گئی يہ وه زما

  ممالک ميں تصوف اور عرفان کے مسالک ميں مشائخ اور اقطاب سے ہر زمانے سے زياده عقيدت پائی جاتی تھی ۔ 
چوتھی صدی ہجری اسالمی ممالک ميں علمی ترقی کی صدی ہے ليکن اس علمی ترقی کے ساتھ ساتھ اقطاب و مشائخ سے 

بھی تصوف اور عرفان کے فرقوں سے وابستہ ہو تاکہ دوسرے لوگوں سے عقيدت ميں بھی توسيع ہوئی تعليم يافتہ لوگ 
پسمانده نہ ره جائے اس وقت يہ تصور تھا کہ اگر کوئی کسی عرفانی يا تصوف کے فرقے سے وابستہ نہيں تو اس کا مطلب 

  يہ ہے کہ وه زمانے کی چال نہيں چال يعنی بے مرشدا ہے۔ 
ظ سے ضروری تھيں ان ميں ايک يہ بھی تھی کہ جو کوئی تصوف يا عرفان کےاس کے عالوه جو باتيں اس زمانے کے لحا

ايک فرقے کی رہبری کا دعوی کرتا اسکے لئے ضروری تھا کہ اسکے پاس کرامت بھی ہوتی اور اسکے پيروکار اس سے 
ل ايسی باتيں ہوتی غير معمولی باتيں ديکھيں اور يہ غير معمولی باتيں تاريخی صورت ميں نقل ہوتی تھيں اور اسے مسلس

رہی تھيں اور کوئی يہ نہ کہتا تھا کہ اس نے ايک پير يا قطب ميں ايک غير معمولی بات پائيہے بلکہ يہ کہتا تھا کہ اس نے 
پچھلے زمانے ميں اسطرح کيا ہے ليکن چونکہ اکثراقطاب اور مشائخ پرہيز گار اشخاص تھے ۔ جب ان کے پيروکار ان سے

يں سنتے تھے تو اگرچہ وه اں کھوں سے نہ بھی ديکھتے تو قبول کر ليتے تھے ايک ايسے دور ميں منسوب غير معمولی بات
جب مختلف فرقوں کے مرشدوں کا کرامات دکھانا ايک عام بات تھی لوگوں نے جب سنا کہ خداوند نے خليفہ ميں حلول کيا 

ری مرحلہ ميں داخل ہوا اور علی االعالن کہا کہ ہے تو لوگ زياده حيران نہيں ہوئے اسکے بعد فاطمی خليفہ روبيت کے اخ
  وه خدا ہے اور لوگوں کو اسکی پرستش کرنا چاہيے ۔ 

پہلے اور دوسرے مرحلے ميں جو کچھ الحکيم نے کہا وه اس زمانے کے عارفوں کے نظريات کے مطابق تھا اور اسکی 
وگوں کو اسکی عبادت کرنا چاہيے تو لوگوں ميں بنياد وحدت وجود پر تھی ليکن جب الحکيم نے کہا کہ وه خدا ہے اور ل

حيرت پيدا ہوئی اور نقادوں کی زبان کھل گی جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ الحکيم اور سارے فاطمی خلفا شيعہ تھے اور شيعہ 
ا جاتا ہے کا عقيده يہ ہے کہ خداوند تعالی آٹھ صفات ثبوتيہ رکھتا ہے اور اٹھ منفی صفات رکھتا ہے جنہيں صفات سلسيہ کہ

جنہوں نے خليفہ پر اعتراض کيا انہوں نے کہا کہ خدا کی صفات ثبوتيہ ميں سے ايک يہ ہے کہ وه حی ہے يعنی کبھی نہيں 
مرے گا جبکہ خليفہ حی نہيں ہے اور جب اسکی عمر پوری ہو جائيگی تو اس جہان سے کوچ کر جائے گا جبکہ اس تنقيد 

ده ) ہونے سے مقصود ہے کہ خداوند تعالی ہميشہ سے ہے ليکن اسکے ہونے کی يہ سے پيچھے نہيں ہٹا اور کہا کہ حی (زن
دليل نہيں ہے کہ اس ميں تبديلی ہی نہيں آئے گی ۔ خداوندتعالی ہميشہ سے ہے ليکن اسکے ہونے کی يہ دليل نہيں ہے کہ اس 

ی صورت ميں ديکھتے ہيں ليکن ہماری موتميں تبديلی ہی نہيں آئيگی خداوند ميں تبديلی آتی ہے اور اس تبديلی کوہم موت ک
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حقيقی موت نہيں ہے بلکہ موت ايک ظاہری تبديلی ہے اور ميں حيہوں اور کبھی نہيں مروں گا جو کچھ آپ کی نظر ميں 
  موت ہو گی 

خليفہ  مخالفوں نے کہا کہ خداوند تعالی قادر ہے اور جو کچھ چاہے کر سکتا ہے پس‘ وه فقط ميرے لباس ميں تبديلی ہو گی 
کو بھی اس بات کا ثبوت پيش کرنا چاہيے کہ وه ہر کام کی قدرت رکھتا ہے ۔ خليفہ نے مخالفوں کا جواب ديتے ہوئے کہا کہ 
چونکہ خداوند تعالی عالم ہے اور اس نے ہر چيز کی پيشنگوئی کر دی ہے جو کچھ انجام دينا چاہے تھا وه اس نے انجام ديا 

اقی نہيں رہا جسے انجام دينے کی ضرورت ہو لہذا آج اور آينده خداوند تعالی سے کوئی جديد ہے اور ابھی کوئی ايسا کام ب
کام نہيں ديکھا جائيگا اور يہ کہ خداوند کسی نا ممکن کام کو انجام نہيں ديتا اور کسی کو اس سے نا ممکن کام کی توقع نہيں 

ں سے ايک يہ ہے کہ وه عالم ہے اور اس سے کوئی چيز رکھنی چاہيے خليفہ سے کہا گيا کہ خداوند کی صفات ثبوتيہ مي
چھپی ہوئی نہيں اور اگر خليفہ خداوند ہے اور عالم بھی تو جو مسائل اس سے پوچھے جائيں ان کا جواب دے اور دوسری 

علم سے اقوام کی زبان ميں بھی گفتگو کرے ۔ خليفہ نے کہا خداوند کے عالم ہونے کا ہر گز يہ مطلب نہيں ہے کہ خدا اس 
  بھی واقف ہو جس کت ہر ايک کی رسائی ہو ۔ 

جبکہ‘ دوسری قوموں کی زبان ميں کالم کرنا انسانی علوم کا حصہ ہے ‘ شرعی اور عرفی مسائل کا جواب دينا ‘ خليفہ بوال 
ہ ہو سکے گا اور نہ ہی اگ‘ خداوند تعالی اک علم وه ہے جس سے انسان آگاه نہيں ‘ خداوند کا اس سے کوئی تعلق نہين ہے 

اور ميرا رتبہ اس سے کہيں بلند ہے کہ تمہارے شعری و عرفی مسائل کا جوبا دوں اور دوسری اقوام کی زبان سے گفتگو 
پس ان علوم ميں سے کچھ ہمارے لے ارشاد کرے تاکہ ہم ان ‘ اور علوم الہی سے آگاه ‘ کروں ۔ کہا گيا کہ خليفہ خداوند ہے 

ليفہ نے کہا انسانی کان خداوند کے علمی اسرار کو سننے کے الئق نہيں اور انسانی عقل علوم علوم سے بہره مند ہو سکيں خ
الہی کا ادارک نہيں کر سکتی اور اگر ميں اپنے علوم الہی کا ايک ذره آپ کے سامنے پرھوں تو آپ سب لوگ ايک لمحے 

  ی توقع نہ رکھنا ۔ ميں مر جائيں ۔ لہذا کبھی اپنی زندگی ميں ميرے علوم سے مستفيد ہونے ک
کہا اگر محبوب کی رفاقت ميسر ائے تو جان قربان ‘ معتزلہ فرقہ کے مشائخ ميں سے جس کا نام ابو طالب محمد بن خوير تھا

کرنے ميں کيا مضائقہ ہے اور اگر خداوند تعالی اپنے علوم الہی ميں سے کچھ حصہ مجھے سکھائے اور مجھے اسے آگاه 
نی جاں اس پر فدا کر دوں گا اور کہا جاتا ہے کہ جو کوئی حقيقت پا ليتا ہے مر جاتا ہے کرے تو ميں خوشی خوشی اپ
  موثر اور روشن ہوتی ہے کہ آدمی حقيقت سے آگاه ہونے کے بعد زنده نہيں ره سکتا ۔ ‘ کيونکہ حقيقت اس قدر بڑی 

ے اپنے علم کا ايک حصہ لکھواؤں گا ليکنميں تيری درخواست قبول کرتا ہوں اور تجھ‘ خليفہ کہنے لگا اے محمد بن خوير 
  يقين جان کہ تو مر جائے گا۔ 

محمد بن خوير ہر روز منتظر رہتا تھا کہ خليفہ اسے بالئے گا اور اپنے الہی علوم سے آگاه کرے گا ليکن الحکيم نے کبھی 
وجہ سے انتقال کر گيا ۔ صبح  اس شخص کو حاضر ہونے کا حکم نہيں ديا ۔ حتی کہ محمد بن خوير کسی ناگہانی بيماری کی

جب خليفہ کو اس کے مرنے کی اطالع ملی تو الحکيمنے کہا ميں نے اس سے کہا تھا کہ انسان جسم روح علم الہی کو 
برداشت نہيں کر سکتا اور اگر ميں اپنے علم کا تھوڑا سا حصہ اسے سکھاؤں تو وه مر جائے گا جبکہ اسنے ميرے علم الہی 

پر مصر رہا اور اسی اصرار کی وجہ سے جان دے دی اس زمانے کے ساده لوح لوگوں نے خليفہ کے سے بہره مند ہونے 
قول پر يقين کر ليا اس گروه نے بھی جسے اس بات کا علم تھا کہ خليفہ خدا نہيں ہے جو علم الہی رکھتا ہو اس زمانے کے 

ن ہو ۔ خليفہ کے خدائی دعوے کے باوجود اسکی تقاضے پيش نظر اسطرح اظہار کيا جيسے انہيں خليفہ کی باتوں کا يقي
سلطنت ميں بسنے والے شيعوں ميں جعفر صادق کی مذہبی ثقافت کی روح حکم فرما تھی اور ہم نے ديکھا کہ جعفری مذہب 
کی ثقافت کی خوبيوں ميں سے ايک اظہار خيال کی آزادی تھيا ور کسی کو اس بات پر تکليف نہيں پہنچائی جاتی تھی کہ وه 

  مذہبی مسائل کے بارے ميں اظہار خيال کيوں کرتا ہے ۔ 
قدرتی بات ہے کہ جو شخص خدائی کا دعوی کرے تو وه نہيں چاہتا کہ لوگ اس پر تنقيد کريں اور اس سے خدائی کی دليل 

قيد کرنے طلب کريں ليکن چونکہ شيعہ ابھی تک جعفری مذہب کی ثقافتی آزادی سے بہره مند تھے لہذا الحکيم لوگوں کو تن
  سے نہيں روک سکتا تھا چنانچہ سابقہ روايت اسے لوگوں کی تنقيد سننے سے مجبور کرتی تھی ۔ 

محمد بن خوير کی موت کے بعد تنقيد ختم نہيں ہوئی اور لوگوں نے الحکيم سے چاہا کہ مردے کو زنده کرے اور اس سے 
‘ اور خدا کے عالوه کوئی بھی ايسی قدرت نہيں رکھتا  کہا گيا کہ خداوند اس بات پر قادر ہے کہ مردے کو زندگی بخشے

اور اگر خليفہ يہ چاہتا ہے کہ ہم اسکی خدائی پر ايمان الئيں تو اسے مردے کو زنده کرنا ہو گا ۔ جو لوگ خليفہ کی قدرت کا 
ن سال ہو مظاہر ه ديکھنے کے خواہشمند تھے انہوں نے الحکيم سے ايک گھاس بيچنے والے کے باپ کو مرے ہوئے تي

چکے تھے زنده کرنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس شخص کا باپ چونکہ مرتے وقت لوگوں پرايسا حساب واضح نہيں 
کر سکا اور اس کی موت کے بعد اسکے بيٹے اور قرض خواہوں کے درميان اختالف پيدا ہو گيا ہے اور اگر خليفہ اس 
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دائی قدرت کا مشاہده کر ليں گے بلکہ مذکوره اختالف بھی ختم ہو مردے کو زنده کر دے تو صرف يہ کہ ہم خليفہ کی خ
جائيگا کيونکہ مرنے واال زنده ہونے کے بعد خود بتا دے گا کہ کس سے اس نے قرض لينا ہے اور کس کو قرض دينا ہے ۔ 

معلوم ہو گيا  خليفہ نے جستجو کی کہ اس گھاس بيچنے والے کی موت کے بعد اس کے بيٹے کيلئے کيا بچا ہے ؟ جب اسے
شہر ميں ايک مکان اور شہر کے باہر ايک باغ باقی بچا ہے ‘ کہ گھاس بيچنے کی دکان کے عالوه بيٹے کيلئے کچھ پونجی 

تو کہا کہ ميں تو مردے زنده کر سکتا ہوں ليکن اس کا بيٹا اسکے زنده ہونے پر خوش نہيں ہے کيونکہ اگر باپ زنده ہو 
جس ميراث پر بيٹھا ہے اسے وه باپ کو واپس دينا پڑے گی جب گھاس بيچنے والے نے يہ باتجائے گا تو بيٹا تين سال سے 

سنی تو اس بات سے خوف کھا کر کہ کہيں خليفہ اسکے باپ کو زنده نہ کر دے اور وه حاصل شده ميراث سے ہاتھ دھو 
  بيٹھے اس نے باپ کے قرض خواہوں سے صلح کر لی۔ 

ديکھنا چاہتے تھے انہوں نے خليفہ سے مردے کو زنده کرنے پر اصرار کياجب الحکيم  ليکن وه لوگ جو خليفہ کی قدرت
نے اپنے آپ کو دباؤ ميں ديکھا تو کالم خدا کی غلط تفسير بيان کی اور کہاکہ مسلمانوں کا ايمان ہے کہ خدا نے آسمانی کتاب 

سے نکالتا ہے مسلمانوں کے اس عقيدے اور خدا  ميں فرمايا ہے کہ وه زنده کو مردے سے خارج کرتا ہے اور مرده کو زنده
‘ کے قول کے مطابق خداوند تعالی مسلسل زنده کو مرده سے اور مرده کو زنده سے نکال سکتا ہے ليکن الحکيم نے کہا 

خداوند کے اس قول کے مطابق کبھی خداوندزنده کو مردے سے نکالتا ہے اور کبھی مرده سے زنده کو اور ميں تمہاری 
کيلئے مرده کو زنده سے نکالتا ہوں ۔ تنقيد کرنے والوں نے کہايہ کام تو سارے قصائی روز انجام ديتے ہيں اور مرنے تسلی 

والی بھيڑوں کو زنده بھيڑوں سے نکال ديتے ہيں اگر خليفہ حقيقی معنوں ميں خداوند ہے تو اسے انسان يا کم از کم کسی 
۔ خليفہ نے کہا کہ وه يہ کام کسی خاص وقت پر کرے گا جس کا تعين بھی وه  حيوان کو بھی مرنے کے بعد زنده کرنا چاہيے

خود کرے گا ۔ ليکن نقادوں نے اس کا پيچھا نہ چھوڑا اور اسی طرح خليفہ سے خدائی دعوی ثابت کرنے پر مصر رہے تو 
عت وجود ميں اليا وه يہ کہ  الحکيم اس تنقيد سے ہميشہ ہميشہ کيلئے جان چھڑانے کی خاطر جعفری مذہب کی ثقافت ميں بد

  مذہبی مسائل کے بارے ميں آزاد بحث پر پابندی لگا دی ۔ 
شيعہ مذہب کا بنيادی رکن اور اسکی تقويت ‘ جيسا کہ ہم نے تذکره کيا کہ جعفری مذہب ميں ہر طرح کی آزادی مذہبی بحث 

کے شاگرد اور اسکے بعد ان کے دوسری  کا باعث تھا جو لوگ اعتراض کرتے تھے انہيں جعفر صادق اور ان کے بعد آپ
اور تيسری نسل کے شاگردان لوگوں کو جوا ب ديتے تھے اور تمام شيعہ قلمرو ميں کسی ايک با بصيرت انسان کو بھی 

  مذہبی مسئلے پر اعتراض کرنے کی بنا پر تکليف نہيں پہنچائی جاتی تھی ۔ 
رعی حکم قرار دينے کيلئے کہا جو کوئی خدا کا منکر ہے اور خداالحکيم نے يہ آزادی چھين لی اور اس نے اپنے حکم کو ش

کے کاموں پر اعتراض کرتا ہے وه مرتد اور واجب القتل ہے اور خداوند تعالی کی ثبوتيہ اور سلسيہ صفات کے بارے ميں 
  ہر قسم کی بحث منع ہے ۔ 

کرنے کيلئے اٹھايا اور اسکے بعد کسی کو جرات  يہ پہال قدم تھا جو الحکيم نے جعفری مذہب کی ثقافت کی آزادی کو محدود
نہ ہوئی کہ خدائی دعوی کرنے والے کسی شخص کی صفات ثبوتيہ اور سليہ کے بارے ميں بحث کرے الحکيم کی يہ پابندی 

ان مسائل ميں شامل ہو گئی جو خداوند تعالی کی صفات ثبوتيہ اور سليہ سے متعلق تھے مختصر يہ کہ جو شيعہ الحکيم کی 
خالفت کی حدود ميں ره رہے تھے انہيں يہ حق حاصل تھا کہ توحيد کے متعلق بحث کريں البتہ صرف اسی صورت ميں 

  جب وه الحکيم کی ہاں ميں ہاں مالتے ہوں اور اسکے دعوی کی تائيد کرتے ہوں ۔ 
ہ انہيں ان بحثوں پر آزاد ليکن لوگ مذہب شيعہ کے متعلق تمام مسائل کے بارے ميں بحث کرنے کيلئے آزاد تھے اور خليف

نہيں پہنچاتاتھا ۔ جن لوگوں کا خيال ہے کہ حسن بن صباح نے دعوی کرنے سے پہلے الحکيم سے الہام ليا تھا وه غلطی پر 
ہيں کيونکہ الحکيم کے خدای دعوی کرنے اور حسن بن صباح کے تعليم ہاصل کرنے کيلئے مصر جانے کے درميان اسی 

نے چوتھی صدی ہجری کے آخری ميں خدائی کا دعوی کياجبکہ حسن بن صباح پانچويں صدی سال کا فاصلہ ہے الحکيم
ہجری کے دوسرے پچاس سالوں کے دوران علم حاصل کرنے کيلئے مصر گيا اور جب الموت ميں منتقل ہوا تو خدائی 

ور دوسرا يہ کہ جب حسن دعوی نہيں کيا اس نے الموت ميں منتقل ہونے کے بعد پہلے چند سال مسلسل چلے ميں گزارے ا
  بن صباح تعليم حاصل کرنے کيلئے مصر ميں منتقل ہوا تو اس نے قديم ايرانی تاريخ سے آگاہی حاصل کی ۔ 

شايد قديم ايرانی تاريخ سے آگاہی اس قديم اسکندريہ کے علمی مکتب کی باقيات سے حاصل کی ہو يہ مکتب جو کسی تعريف
ے علم و ادب سے استفاده کی يہی وجہ ہے کہ حسن بن صباح نے الموت ميں قيام کے بعد کا محتاج نہيں اس نے قديم يونان ک

جو تحريک شروع کی وه صرف مذہبی نہ تھی بلکہ اسکا قومی پہلو بھی تھا اس صورت ميں جب الحکيم کے خدائی دعوے 
ت قابل قبول نہيں کہ حسن صباح اور حسن صباح کی تحريک جو بعد ميں وجود ميں ائی کوئی زياده فرق نہيں ہے اور يہ با

  نے الحکيم سے الہام ليا تھا ۔ 
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سويڈن کی لوند يونيورسٹی کے مذہبی تاريخ کے شعبے کا استاد پروفيسر بريم کہتا ہے کہ الموت کے اسماعيلی ايرانی تاريخ 
  حامل تھا ۔ سے دلچسپی رکھتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تحريک ميں قوميت کا مسئلہ خاصی اہميت کا 

ايک عرصے تک نقادوں کی زبان بند رہی ليکن جونہی خليفہ نے نرمی اختيار کی ۔ وه پھر چالنے لگے اور کہا کہ وه خدا 
کی صفات ثبوتيہ و سليہ کے بارے ميں کچھ نہيں کہہ سکتے ليکن خليفہ ان صفات کے مصداق نہيں ہے اور ان کا اعتراض 

وحيد کے بارے ميں کيونکہ کوئی بھی مسلمان خدا کی واحدانيت پر اعتراض نہيں اسی موضوع کے بارے ميں ہے نہ کہ ت
کرتا جب خليفہ سمجھ گيا کہ يہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات بڑے اعتراضات کيلئے تمہيدبنيں گے تو اس نے پابندی لگائی کہ 

ب القتل ہے اس پر جو زبانيں جو کوئی صفات ثبوتيہ اور سليہ کی خليفہ سے مطابقت پر معترض ہو گا وه مرتد اور واج
کھلنے والی تھيں يکسر ساکت ہو گئيں خليفہ کی خرابی صحت کی بنا پر اس کی تنقيد پر نگرانی سست پڑ گئی جو لوگ 

اعتراض کرنا چاہتے تھے ليکن وه موت کے ڈر سے زبان کشائی نہيں کر سکتے تھے کہتے تھے کہ َخيفہ تو خدا ہے لہذا 
ہيے کيونکہ آسمانی کتاب ميں نہايت واضح الفاظ ميں ارشاد ہوا ہے کہ خدا نہ تو کسی سے پيدا ہوا اور اس کابيٹا نہيں ہونا چا

نہ کوئی اس سے پيدا ہو گا اسکے برعکس خليفہ کے چند بيٹے تھے جس سے وه انکار نہيں کر سکتا تھا اور جو محبت ہر 
ونکہ وه خدائی دعوے سے دستبردار نہيں ہونا چاہتا تھا باپ کو اپنے بيٹوں سے ہوتی ہے وه اسکے انکار ميں حائل تھی چ

اور نہ ہی اپنے بيٹوں کا انکار کر سکتا تھا کہنے لگا اگر خدا کا بيٹا ہو تو کيا حرج ہے کيا عيسی خدا کا بيٹا نہيں تھا اور کيا 
يں کہا اس کا مطلب يہ ہوا کہحديث ميں وارد نہيں ہوا کہ تمام بندے خدا کے بيٹے ہيں جو کچھ الحکيم نے عيسی کے بارے م

عيسائيوں کے عقائد کا ايک حصہ شيعوں کے مذہب ميں داخل کر ديا اور جو لوگ اس کے باوجود کہ عيسی کوپيغمبر اور 
خدا کا بھيجا ہوا مانتے تھے يہ عقيده نہيں رکھتے تھے کہ وه خدا کا بيٹا ہے شيعوں کے عالوه کوئی دوسرا مسلمان بھی نہيں

کہ خدا کا بيٹا ہو سکتا ہے ليکن فاطمی خليفہ الحکيم نے محض اس لئے کہ بيٹوں کی موجودگی اس کے خدائی مانتا تھا 
دعوے ميں حائل نہ ہو کہا کہ خدا کے بيٹے بھی ہو سکتے ہيں اور چونکہ خدا کی اوالد ہونا جائز ہے لہذا خدا کے بيٹے اس 

ه و بزرگی جعفری ثقافت کو اس کی خالفت ميں زبردست ٹھيس کے بعد خدا بن سکتے ہيں اس لحاظ سے الحکيم کی حب جا
  پہنچانے کا باعث بنی ۔ 

ليکن يہ ٹھيس حقيقی اور روحانی پہلو کی حامل نہ تھی ۔ کيونکہ کوئی بھی عقلمند شيعہ اس بات کو تسليم کرنے کيلئے تيارنہ
بنياد ہے ليکن جان بچانے يا روٹی کمانے کيلئييا تھا کہ خليفہ خدا ہے تمام شيعہ اس بات سے آگاه تھے کہ اس کا دعوی بے 

ان دونوں چيزوں کيلئے وه خاموشی رہنے پر مجبور تھے الحکيم نے محسوس کر ليا تھا کہ اگر عقلمند طبقے نے اس کے 
ں نے خدائی دعوے پر خاموشی اختيار کی ہے تو اس کا مطلب ہر گز يہ نہيں کہ انہوں نے اس خدا تسليم کر ليا ہے بلکہ انہو

محض خوف کی وجہ سے ايسی روش اختيار کی ہے پس اس نے اپنے خدائی دعوی کے عقيده کو لوگوں کے دلوں ميں جا 
  گزيں کرانے کيلئے جعفر صادق کی مانند مذہبی ثقافت وجود ميں النے کی ضرورت محسوس کی۔ 

يں جمع ہونے اور ايک دوسرے کے يہی وجہ تھی کہ اس نے اہل علم و فضل حضرات کے ايک گروه کو اپنی الئبريری م
علم کی مدد سے خليفہ کے خدائی دعوی کے ثبوت کيلئے ايک کتاب لکھنے پر ممور کيا تاکہ يہ کتاب اسکے پيروکاروں کا 
مذہبی سہارا قرار پائے بلکہ ساده الفاظ ميں ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ الحکيم نے ايک گروه کو قران کی مانند ايک ايسی کتاب 

  ر مامور کيا جو اسکے خدائی دعوی کو ثابت کرے۔ لکھنے پ
ہميں اس کے بارے ميں کوئی اطالع نہيں ہے کہ جن لوگوں کو اس کام پر مامور کيا گيا تھا کيا وه خود يہ عقيده رکھتے تھے

  يا نہيں ؟ 
نپا تھا لہذا ہم گمان نہيں شيعہ مذہب اور اہل علم تھے تب ہی تو خليفہ نے انہيں يہ کام سو‘ ليکن چونکہ يہ حصرات مسلمان 

کرتے کہ وه لوگ دل سے اس کی خدائی کے قائل ہونگے ۔ خصوصا اس زمانے ميں چونکہ خليفہ بيمار بھی تھا حاالنکہ خدا
کو کبھی بيمار نہيں ہونا چاہيے اور تندرستی و بيماری ان مخلوقات کی صفات ہيں جوجسم رکھتی ہيں اور ماحول ان پر اثر 

وه غذا کھاتے ہيں اور ماحول کے اثرات يا کسی غذا کے ناگوار اثرات انہيں بيمار کرتے ہيں بعض کا قوال ہےانداز ہوتا ہے 
کہ الحکيم نے جب تسليم کر ليا کہ خداوند تعالی اک بيٹا بھی ہو سکتا ہے جسطرح عيسی خدا کا بيٹا تھا تو اس کے بعد اس 

ديں اس نظريئے کی تصحيح کی ضرورت ہے اور يہ جاننا چاہيے کہ نے عيسائيوں کيلئے بيت المقدس کی زياات آزاد کر 
جب فاطمی خلفاء نے شہنشاہيت بنا لی اور فلسطين سميت چند ممالک بھی ان کے زير نگين آ گئے تو انہوں نے بيت المقدس 

طلب نہيں کای کے مقامات مقدسہ کو عيسائيوں کيلئے ازاد کر ديا اور اس سلسلے ميں ان سے کوئی معاوضہ وغيره بھی 
جاتا تھا عيسائی زائرين پر بيت المقدس جانے کی پابندی اس وقت عائد ہوئی تھی جب سلجوقيوں نے فلسطين پر تسلط حاصل 
کر ليا اور جو نہی انہوں نے بيت المقدس پر قبضہ کر ليا تو عيسائی زائرين پر ٹيکس لگا ديا جسکی مقدار اتنی بڑھا دی گئی 

  لئے اسکی ادائيگی ايک بوجھ بن گيا ۔ کہ ايک عيسائی زائر کي
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ء ميں عيسائی کليسا سے پا پ اور بن دوم نے کيتھولکی مذہب کے ايک بڑے اجالس ميں جو کلر مون شہر ميں منعقد ١٠٩۵
ہوا کہا آج ايک فرانسيسی زائر جب زيارت کيلئے جاتا ہے تو اسے آنے اور جانے کا تين گنا زياده ٹيکس ادا کرنا پڑتا ہے 

اگر ٹيکس ميں سے ايک پيسہ بھی کم ہو تو اسے زيارت کی اجازت نہيں دی جاتی اور عيسائيوں کو آزادانہ طور پر بيتاور 
اور اسی سال ‘ المقدس آنے جانے کيلئے جنگ کے سوا کوئی چاره نہيں ہے پوپ ہی تھا جو پہلی صليبی جنگ کا باعث بنا 

ن ميں تشکيل دی گئی تھی ۔ اوربن دوم نے سلجوقيوں کے خالف جنگء ميں کيتھولکی مذہب کی عظيم کونسل کلر مو 1095
ليکن يہ فوج سلجوقيوں سے بری ‘ ء تک کا طويل عرصہ لگا  1099کيلئے ايک فوج بھيجی ۔ اس فوج کے آنے جانے ميں 

پہلی طرح شکست کھا کر اپنے بچے کچھے اور بے حال افراد کے ساتھ واپس ہو گئی اس جنگ کو يورپ کی تاريخ ميں 
صليبی جنگ کا نام ديا جاتا ہے کيونکہ اس ميں شريک تمام عيسائيوں نے اپنے لباس پر کڑے سے صليب کا نشان سی رکھا 
تھا اور عيسائيوں نے ا پہلی صليبی جنگ سے کافی تلخ تجربات حاصل کئے بعض تجربات کی روشنی ميں انہوں نے بعدکی

زمانے ميں جب تک فلسطين پر سلجوقيوں کا قبضہ ہو اتھا کوئی عيسائی  صليبی جنگيں لڑيں ۔ بہر حال فاطمی خلفاء کے
  زائرين کو بيت المقدس ميں داخل ہونے سے منع نہ کرتا تھا اور نہ ہی ان سے ٹيکس طلب کيا جاتا تھا ۔ 

ر متزلزل الحکيم کے متعلق اس ساری گفتگو کا خالصہ يہ ہے کہ اس کا خدائی دعوی بھی جعفری مذہب کی ثقافت کو اس قد
نہيں کر سکا کہ جعفری مذہب سرے سے نابود ہو جاتا اور اسکی عمر نے بھی اتنی وفا نہ کی کہ وه اپنے خدائی دعوے کے 
ثبوت ميں اپنی کتاب کی تکميل کرتا ہميں معلوم نہيں کہ کتاب کا کچھ حصہ جو الحکيم کی زندگی کے دوران لکھا گيا تھا وه 

يک اصطالح قيامتہ القيامہ باقی ره گئی کہ جب حسن بن صباح نے الموت ميں اپنی تحريک کا کيا ہوا ؟ الحکيم کے دور کی ا
  آغاز کيا تو اس نے اس اصطالح سے فائده اٹھايا ۔ 

الحکيم کا مقصد يہ تھا کہ جونہی اسکی کتاب اسکی خدائی کی تصديق کريگی ۔ وه قيامتہ القيامہ تحريک کا اعالن کر دے گا ۔
کہ دنيا تبديل ہو گئی ہے اور کائنات ميں ايک نئے دور کا آغاز ہونيواال ہے اور اس دور ميں اسکی خدائی  وه اس معنی ميں

پر مہر تصديق ثبت ہو چکی ہے اور تمام لوگوں کو اسے خدا تسليم کرنا چاہيے اسکی کتاب جو اس کی خدائی کی تصديق 
  کرے گی قرآن کی جگہ لے گی ۔ 
ہی يہ سارا پروگرام چوپٹ ہو گيا اگرچہ الحکيم کی وفات کے بعد فاطمی خلفاء نے اپنی  ليکن الحکيم کی موت کے ساتھ

  بڑائی ميں مبالغے سے کام ليا ليکن ان ميں سے کسی نے خدائی دعوی نہيں کيا۔ 
جب حسن بن صباح نے پانچويں صدی ہجری کے دوسری پچاس سالون کے دوران الموت ميں اپنی تحريک کا اغاز کيا تو 

 ے قيامتہ القيامہ کا اعالن کرنے پر توجہ دی تاکہ لوگ يہ جانيں کہ کائنات ميں ايک جديد دور کا آغاز ہو چکا ہے ۔ اس ن

 

 جعفری ثقافت ميں تصور "زمانہ " 

 

‘ جن مسائل پر جعفری ثقافت ميں بحث ہوئی تھی ان ميں اايک زمانہ بھی تھا ۔ جعفری صادق جو حکمت کا درس ديتے تھے 
زمانے کے بارے ميں بھی بہت سے مسائل پر اظہار خيال کرتے تھے جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ فلسفے ميں زمانے کے 

ميں يہ موضوع حکيموں کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے اور آج تک اس قديم بحثوں ميں سے ہے اور قديم يونان ‘ متعلق بحث 
کے متعلق بحث کا خاتمہ نہيں ہو اقديم يونان کے فلسفيوں کے ايک گروه کا عقيده تھا کہ زمانہ وجود نہيں رکھتا اور ان ميں 

  سے بعض زمانے کے وجود کے قائل تھے ۔ 
انے کا ذاتی وجود نہيں ہے بلکہ دو حرکتوں کے درميانی فاصلے جو لوگ زمانے کے وجود کے منکر تھے ان کے بقول زم

کا نام ہے اور اگر انسان کی مانند ايک ذی شعوری اور حساس وجود اس فاصلے کا احساس نہيں ہوتا ۔ اور ايک بے حس 
کا احساس  اور بے شعور وجود کو تو دو حرکتوں کے درميانی فاصلے کا احساس بھی نہيں ہوتا کيا جانور زمانيکے وجود

کرتے ہيں ؟ يونانی حکماء کے بقول اس ميں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہيں کہ جانور يا ان کی بعض اقسام زمانے کا 
احساس کرتی ہيں کيونکہ وه وقت کی پہچان کر سکتے ہيں اور اگر زمانے کا احساس نہ کريں تو وقت کی پہچان نہيں کر 

دن کے نکلنييا سورج کے غروب ہونے کی بنا پر ہو ليکن بہر حال جانوروں کی  سکتے ان کی وقت کی پہچان شايد بھوک يا
بعض اقسام کے بارے ميں ہميں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ وه وقت کی شناخت کر سکتے ہيں جس سے يہ ثابت ہوتاہے کہ

  وه زمانے کا احساس کرتے ہيں ۔ 
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کرنے کيلئے جو دالئل پيش کئے ہيں ان ميں سے ايک يہ بھی ہے يونانی فلسفہ نے زمانے کی بذاتہ عدم موجودگی کو ثابت 
کہ جيسا انسان کے ہوش و حواس کھو جاتی ہيں تو وه زمانے کے گزرنے کا احساس نہيں کرتا اور اگر چند دن و رات تک 

ہا ۔ اور بے ہوش رہے اور پھر جو وه ہوش ميں آئے تو اسے يہ بات بھی نہيں ياد آ سکتی کہ وه کتنا عرصہ بے ہوش ر
اگربذاتہ زمانے کا ووجود ہوتا تو جب انسان ہوش و حواس ميں آتا ہے تو اسے يہ بھی جاننا چاہيے تھا کہ وه کتنی مدت بے 

ہوش رہا اور گہری نيند سو جائے تو بھی جاگنے کيبعد محسوس نہيں کر سکتا کہ وه کسی قدر سويا ہے ؟ البتہ دن کو سورج 
  ر يہ معلوم کياجا سکتا ہے کہ کس قدر نيند کی ہے ؟ اور رات کو ستاروں کو ديکھ ک

زمانے کی موجودگی پر دالئل دينے والوں کا کہنا ہے کہ زمانہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہے يہ ذات اس قدر 
چھوٹے ہيں کہ ہم زمانے کی موجودگی کا احساس بھی نہيں کر سکتے ہمارے حواس خمسہ ان ذرات کا احساس کرنے پر 

  ر نہيں ہيں ۔ قاد
زمانے کے ذرات مسلسل حرکت کر رہے ہيں وه ايک طرف سے آتے ہيں اور دوسری طرف نکل جاتے ہيں اور ہم اگرچہ 
ان کے گزرنے کا احساس کرتے ہيں اور اس بات کو اچھی طرح درک کرتے ہيں کہ بچپن سے نوجوانی اور پھر جوانی اور

انے کے گزرنے کا احساس ہميں ہمارے ارد گرد کے جانوروں اور درختوں اس کے بعد بڑھاپے ميں پہنچ جاتے ہيں اور زم
  ميں رو نما ہونے واليتبديليوں سے بھی ہوتاہے ۔ 

بڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا قدم جوانی کے مرحلے ميں ‘ ہم مشاہده کرتے ہيں کہ ہماری بيٹے جو پہلے دودھ پيتے تھے 
سا ہوتا ہے ھپر وه بڑا ہو جات اہے اس ضمن ميں درخت کے پودے کی مثال  اسی طرح بھيڑی کا بچہ پہلے چھوٹا‘ رکھا 

بھی دی جا سکتی کہ وه پہلے ايک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑا تن آور درخت بن 
نہر کی تہہ ميں جاتا ہے مانے کی دوسری قسم وه ہے جس کے ذرات حرکت نہيں کرتے اور خاکی يا وه ذرات جو کسی 

پڑے ۔ہوتے ہيں باقی رہتے ہيں ۔اس قسم کا زمانہ متحرک ہی نہيں ہوتا کہ ايک جگہ سے دوسری جگہ جائے اس بے حرکت 
  اور ٹھہرے ہوئے زمانے کو ابديت کا نام ديا جاتا ہے ۔ 

سميت تمام موجودات کا خداؤں کا زمانہ ہے اور متحرک زمانہ انسان ‘ قديم يونانی فالسفر کے عقيدے کے مطابق ابديت 
‘ زمانہ ہے چونکہ زمانہ خداؤں کيلئے ساکنا ور بے حرکت ہے لہذا ان کی حالت ميں کوئی تبديلی نہيں آتی ۔ ليکن درخت 

جاندار اور انسان متحرک زمانے ميں ہيں لہذا ان ميں تبديلياں واقع ہوتی ہيں اور کسی صورت ميں بھی ان ميں واقع پذير 
ں کو روکنا محال ہے اور جب حرکت اور ساکن زمانے سے بہره مند ہوں گے کيا يہ ممکن ہے کہ اتفاق ہونے والی تبديليو

سے ايسا واقعہ وقوع پذير ہو يعنی پودے و جاندار ساکن زمانے سے بہره مند ہو جائيں دوسری لفظوں ميں پودے اور انسان 
  سميت تمام جاندار خدا بن جائيں اس بارے ميں ۔۔۔ 

کا جواب مثبت ہے اور يہ وہی يونانی عرفان ہے جسکے بعض يونانی حکما معتقد تھے وه اپنے آپ کو خداؤں  يونانی حکما
کے برابر کرنا چاہتے تھے ان ميں سے ہر ايک نے اپنے مقصد کے حصول کيلئے ايک راستہ اختيار کيا مثال مشہور ايوانی 

اور ہوس کو مارنے کو خداؤں کيد رجے تک پہنچنے کا نفس کے کچلنے اور ہھوی ‘ فلسفے کی ابتدا کرنے واال زنون 
  ذريعہ سمجھتا تھا (اسکے فلسفے کو ايوانی اس لئے کہا جاتاہے کہ وه ايتھنز ميں ايوان ميں د رس ديتا تھا ) 

اس نے کہا تھا ايتھنز جيسے جمہوری ملک ميں صرف قانون کی وساطت سے ازادی حاصل نہيں کی جا سکتی اورآزادی تو
ميسر آ سکتی ہے جب لوگ جہاد اکبرکريں ۔ يعنی جہاد بالنفس کريں اور جب نفس کچل ديا جائے اور سر کش  اس وقت

لوگوں کی ھوی و ہوس انہيں دوسری لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالنے دے تو تمام لوگ آزادی سے 
  بہره مند ہو سکتے ہيں ۔ 

قبل مسيح ميں اس  ٢٧٠اور اس نے ‘ کے ايک سو پچاس سال پہلے اس دنياميں آيا اسی طرح ايک دوسرا حکيم جو زنون 
دنيا سے کوچ کيا اس کے بقول انسان کو تمام لذات سے بہره مند ہونا چاہيے ليکن اعتدال ميں رہتے ہوئے تب ہی انسان 

  خدئاوں کا رتبہ حاصل کرسکتا ہے۔ 
ژن ہے اس کے بقول خداؤں کے ربتے تک رسائی حاصل کرنے کيلئے اپيکور کا ہم عصر ايک دوسرا فلسفی جس کا نام ديو

انسان کو تمام اشياء سے ہاتھ دھو کر ايک گوشے ميں بيٹھ جانا چاہيے تب ہی انسان غير متحرک زمانے تک رسائی حاصل 
تو اس نے اپنا کرکے خداؤں کا رتبہ پا سکتا ہے ايک دن اس نے ايک لڑکے کو اپنے دو ہاتھوں سے پانی پيتے ہوئے ديکھا 

  لکڑی کا پيالہ دور پھينک ديا اور کہنے لگا يہ دنياوی اسباب ميں سے ہے لہذا خدؤں سے پيوستگی ميں مانع ہے ۔ 
جو نکتہ يہاں پر سمجھ ميں آتا ہے وه يہ ہے کہ يونان اور مشرقی ممالک ميں خدئاوں تک رسائی حاصل کرنے ميں جس 

فرق ‘ روکنا ہے اس لحاظ سے قديم يونانا ور قديم مشرق ميں کوئی فرق نہيں  چيز پر زور ديا گياہے وه ھوائے نفس سے
صرف نفسانی خواہشات کو روکنے کے معيار ميں ہے ۔ ديوژن جيسے بعض يونانی عارفوں نے شرمگاه کو ڈھانپنے والے 
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د ميں آئی کہ يونان اورکپڑے کے عالوه باقی لباس کو بھی خداؤں سے پيوستگی ميں رکاوٹ قرار ديا ہے يہ فکر کيسے وجو
مشرق ميں ايک ہی صورت ميں ظاہر ہوئی؟ ہميں معلومہے کہ ہنا منشيوں سے پہلے يونان اور مشرق ميں ثقافتی رابطہ نہ 
تھا اس رابطے کا آغاز ہنامنشی حکمرانو کے دور سے ہو لہذا ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ خدا کا درجہ حاصل کرنے کيلئے 

رق سے يونان گئی يا يونان سے مشرق ميں آئی اس قسم کی سوچ جس ميں کنفيوشس ہندوستان ميں جہاد بالنفس کی فکر مش
زردشت کی ايران ميں تحقيقی تعليمات ميں نہيں پائی جاتی ۔ اور انہوں نے ہر گز يہ نہيں کہا کہ اگر آپ خدائی رتبہ ‘ بدھ 

وچ يونان اور مشرق کے عرفانی مکاتب ميں کسی حاصل کرنے کے خواہشمند ہيں تو اپنے نفس کو کچل ڈاليں بلکہ يہ س
ثقافتی اور فکر رابطے کے بغير ہی پيدا ہوئی کيا اس موضوع سے يہ نتيجہ اخذ کيا جا سکتا ہے کہ يہ عرفانی سوچ تمام 

 مفادات پر ان لوگوں ميں پيداء ہوئی جو دنياوی طاقت کے حامل نہيں تھے ۔ اور اپنے آپ کو ضعيف سمجھتے تھے اور اسی
لئے کہتے تھے خداوند سے پيوستہ ہونے کا راستہ نفسانی خواہشات کی نفسی اور جہاد بالنفس ہے اور اگر عرفان کے طالب

  دنياوی لحاظ سے طاقت ور ہوتے تو خداوند تعالی سے وابستہ ہونے کيلئے کسی دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ۔ 
بعض اہل عرفان دنياوی طاقت بھی رکھتے تھے ليکن اس کے باوجود ليکن ہميں اس بات کو نظر انداز نہيں کرنا چاہيے کہ

وه اپنے نفس اماره پر کنٹرول کرتے تھے لہذا يہ کہنا درست نہيں کہ خداوند تعاليس ے متصل ہونے کيلئياپنے نفسانی خواہش
  کو زير کرنا اور نفس کے خالف جہاد کرنا صرف مادی لحاظ سے کمزور لوگوں کا خاصہ رہا ہے ۔ 

عد ميں انے والے ادوار ميں حکما زمانے کے وجود کے منکر ہوگے اور انيسويں صدی ميں يہ انکار يورپ کے عام ب
  سکالرز ميں پيدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ زمانہ موجود ہی نہيں جو کچھ ہے وه مکان ہی ہے ۔ 

اور اس کا وجود مادی ہے اگر ماده موجود ہے  مکان بذاتہ وجود نہيں رکھتا‘ ايک گروه مکان کا منکر ہو گيا اور کہنے لگا 
عام لوگوں کی نظر ميں يہ نظريہ احساسات کا انکار تھا اور ہے ‘ تو مکان بھی ہے اگر ماده موجود نہيں تو مکان بھی نہيں 

ے تو جو شخص کسی ايسی کمريميں جو چند ميٹر لمبا اور چوڑا ہے بيٹھا ہوا ہے اور احساس کر رہا ہے کہ وه ايک مکان ہ
  وه اس مکان کی موجودگی کا ہر گز انکار نہيں کر سکتا ۔ 

جب ايک دانشور سے يہ سوال کيا جائے کہ اگر مکان وجود نہيں رکھتا تو کيسے يہ ہوائی جہاز دنيا کے ايک مقام سے 
ہ کس ميں دوسرے مقام تک اتنی تيزی رفتاريس ے ہزاروں کلو ميٹر کا فاصلہ طے کرتے ہيں ة اگر مکان نہيں ہے تو ي

  پرواز کرتے ہيں ؟وه جوابا کہتا ہے کہ وه مادے ميں پرواز کرتے ہيں ۔ 
عام ذہنوں اور سطحی احساسات کے حامل افرد کو يہ باور کرانا مشکل ہے کہ آج کل جو راکٹ مريخ يا زہره کی طرف 

و ميٹر کی بلندی تک تو ہوا کے مادے ميں سے پروازکرتے ہيں کيونکہ شايد زمين سے دو ہزار يا تين ہزار کل‘ جاتے ہيں 
ذرات موجود ہوں گے ليکن اس کے بعد ہوا کے ذرات نہيں ہيں اور جس فضا ميں راکٹ سفر کرتے ہيں وہاں پرخال ہے اور 

کوئی چيز نہيں پائی جاتی سوائے شعاعوں کے مثال روشنی کی برقی اور مقناطيسی اور قوت کشش کی شعاعيں پائی جاتی 
  ے کوئی آثار نہيں ملتے کہ يہ راکٹ اس ميں سے گزريں ۔ ہيں وہاں پر مادے ک

ليکن وه سائنس دان جو مکان کے وجود کے مخالفہيں ان کے بقول يہ خال جس ميں رکٹ پرواز کر رہے ہيں ايٹم کے 
ور مرکزی اور اليکٹرانوں کے درميان فاصلے کی مانند ہے ايٹم اور اليکٹرانوں کے درميان فاصلے کی لمبائی کو سورج ا

  سياروں کے درميانی فاصلے سے نسبت ہے ۔ 
اسی طرح جو فصالہ زمينا ور سورج زہره اور سوج وغيره کے درميان موجود ہے مادے کا جزو ہے اور اس کے زجو ماده

ہونے کا ثبوت يہ ہے کہ قوت جاذبہ (قوت کشش) اس سے گزرتی ہے اور قوت جاذبہ مادے سے اور ماده قوت جاذبہ سے 
اس نظريہ ميں جيسا کہ ہم مشاده کرتے ہيں توانائی اور مادے کا درميانی فرق ختم ہو جاتا ہيا ور ہر دو ايک ہی  جدا نہيں ہے

سمجھے جاتے ہيں کيونکہاس بات کو نہايت صراحت سے يہاں بيانکر ديا گيا ہے کہ قوت جاذبہ ماده ہے اور ماده و قوت 
  جاذبہ کے درميان کوئی فرق نہيں ہے ۔ 

شک نہيں کہ اٹھارويں صدی عيسوی سے سائنس دان اس نتيجے پر پہنچ چکے تھے کہ مادہا ور توانائی ايک  اس ميں کوئی
ہی چيز کے دو رخ ہيں ليکن مادے کی خصوصيات کو توانائی کی خصوصيات سے مختلف سمجھتے ہيں جديد فزکس ميں 

  سکتا ماده کای ہے اور توانائی کيا ہے ؟ امدے اور توانائی کی تعريف اس قدر مشکل ہو گئی ہے کہ يہ نہيں کہا جا 
کثير مقدار ميں جمع شده توانائی کا نام ہے اور اسی طرح توانائی امدے ‘ بيسويں صدی کے آغاز تک يہ کہا جاتا رہا کہ ماده 

کی لہروں کا نام ہے ليکن اج کل ہر تعريف مادے اور توانائی کی وضاحت کرنے کيلئے کافی نہيں ہے کيونکہ جب قوت 
تجاذب وہی ماده بن جاتا ہے جو آج تک ايک کثری مقدار ميں توانائی اور لہروں کے عالوه کسی چيز کی حيثيت سے پہچانا 
چجاتا تھا وہی آج لہروں کی صورت اختيار کرکے المتناہی بن جاتا ہے اور ہم اس تعريف کے ساتھ نا گزير قبول کرنے پر 

ھ بھی موجود نہيں ہے اور جہاز اور مصنوعی راکٹ مادے ميں پرواز کر مجبور ہيں کہ کائنات ميں مادے کے عالوه کچ



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

 
 

رہے ہيں ليکن يہ بات ابھی تھيوری کے مراحل ميں ہے کہ مکان کا کوئی وجود نہيں اور جو کچھ ہی ماده ہے ليکن اس ميں 
کی بنيد پر ماده ال متناہی  کوئی شک نہيں کہ قوت جاذبہ کی لہروں کی تيزی ميں سياره ال متناہی ہو جات اہے اور اس نظره

  ہے ۔ 
جن لوگوں کا يہ نظريہ ہے کہ کائنات ميں مکان کا وجود نہيں اور جو کچھ ہے ماده ہے ان کے اس نظريئے کی وضاحت 

کيلئے ايک دوسری مثال ديتے ہيں کہا جاتا ہے کہ کائنات ميں اندازا ايک الکھ کہکشائيں موجود ہيں يہ بھی ايک اندازه ہے 
کہکشاؤں کی اصلی تعداد اس سے دو گنا يا تين گنا زياده ہو ان کہکشاؤن نے اپنی جسامت کے لحاظ سے کائنات ممکن ہے 

ميں جگہ گھيری ہوئی ہوئی ہے اب ہم فرض کرتے ہيں کہ ايک ہزار ملين کہکشائيں اور وجود ميں آتی ہيں جبکہ ہامری عقل
جگہ نہيں ہے کيونکہ جس قدر جگہ تھی وہی پہلے سے موجود  کہتی ہے کہ اس ميں ايک ہزار ملين کہکشاؤں کيلئے مزيد

کہکشاؤں نے پر کر لی ہے اور کائنات کی مثال تماشا خانے کے اس ہال کی ہے جس ميں تماشائيوں نے ساری کرسياں پر 
ماشائی کر دی ہيں اور کسی نئے انے والے تماشائی کيلئے کوئی جگہ نہيں ہے اور کرسياں بھی کچھ اس طرح ہيں کہ دو ت

ايک کرسی پر نہيں بيٹھ سکتے ليکن وه لوگ جن کے بقول کائنات ميں مکان نہيں ہے اور جو ہے وه ماده ہيان کے کہنے کا 
مقصد يہ ہے کہ اس مسئلے سے کوئی الجھن پيدا نہيں ہوتی کيونکہ جونہی ايک ہزار ملين فالتو کہکشاں وجود ميں آئيں گی 

ے گا اور کہکشاؤں کا مکان وہی ماده ہے جو انہيں وجود ميں التا ہے ان فزکس دانوں ان کيلئے مکان بھی وجود ميں آ جائ
کے عقيدے کے مطابق ال متناہی کائنات ميں مادے کی کچھ مقدار اگر موجوده مادے پربڑھا دی جائے تو کوئی مسئلہ پيدا 

ر عرض اور بلندی ال محدود ہو اور اس نہيں ہوتا جب ہم کسی ايسے تماشا خانے کے ہال کا تصور کرتے ہيں جن کا طول او
کی کرسيوں کی تعداد بھی ال محدود ہو اگر ايک ملين تماشائی کا موجوده تماشائيوں پر اضافہ کر ديا جائے تو کوئی خاص 

  مسئلہ پيدا نہيں ہوتا اور ان کے بعد آنے والے ايک ملين يا ايک ہزار ملين مزيد تماشائيوں کيلئے جگہ ہے ۔ 
حامل لوگوں اور ان لوگں کے درميان جو يہ کہتے ہيں کہ مکان موجود نہيں ہے اور جو کچھ ہے ماده ہے ان عام عقل کے 

دو طرح کے لوگوں کی سمجھ ميں فرق يہ ہے کہ عام عقل رکھنے والے لوگوں کا خيال ہے کہ پہلے مکان موجود ہوتا کہ 
ی ہيں ان کا خيال ہے کہ جو کہکشاں وجود ميں آئے گی اس ميں کہکشاں وجود ميں آئيا ور جو مکان کی عدم وجود کے حام

وہی مکان ہو گيا س پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم طول و عرض اور اونچائی (يا ضخامت ) کی گہرائی ميں جائيں تو 
ہم محسوس کريں گے کہاگر ايک شعور طويل کو محسوس کر ليتا ہے تو اس کيلئے عرض کی گہرائی کو درک کرنا محال 

ہياور ايک مربع جو طول و عرض پر مشتمل ہے يا ايک دائره دونوں آپ کيلئے بے معنی ہيں کيونکہ حقائق کا ادراک مشکل 
  ہے وه صحيح معنوں ميں طول يا عرض کی تعريف نہيں کر سکتا ۔ 

سے ہے ؟ اگر فرض کريں وه طول و عرض کو مہسوس کر ليتا ہے اور ايک مربع يا دائرے کو سمجھ سکتا ہے کہ وه کي
ليکن اس کيلئے يہ سمجھنا محال ہو گا کہ ايک آنکھ جو طول اور عرضاور بلندی پر مشتمل ہے ايک کريٹ يا ايک ويگن 

  سے کہاں نسبت رکھتی ہے ؟ 
اس قياس کی بنا پر ہم عام انسان جو کسی چيز کو تين اطراف سے ماپ سکتے ہيں جوتھی طرف کو محسوس نہيں کر سکتے

ں نے چوتھی طرف کا وجود بھی ثابت کيا ہے چونکہ چوتھی طرف کے وجود کے قائل ہيں لہذا پانچويں جب کہ رياضی دانو
اور چھٹی طرف کے بھی قائل ہوں گے ليکن تين اطراف کی کميت رکھنے والی چيزوں کی مانند ان کے وجود کو سننے 

عملی طور پر خال ميں گيا ہے مادے والے اور پڑھنے والے کيلے مجسم صورت ميں نہيں پيش کر سکتے جب سے انسان 
کے بارے ميں اس کی معلومات ميں اضافہ ہوا ان ميں سے ايک يہ ہے کہ جتنے اجسام موجود ہيں ان سے مسلسل انفرا 

ريڈريز خارج ہو رہی ہيں جب کہ اس سے پہلے يہ تصور پايا جاتا تھا کہ مذکوره شعاعيں صرف گرم چيزوں سے خارج ہور
رد گھومنے والے مصنوعی سياره کی تحقيقات سے يہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بحر منجمد شمالی اور رہی ہيں زمين کے گ

  بحر منجمد جنوبی سے بھی مسلسل مذکوره شعاعيں خارج ہو رہی ہيں ۔ 
 سائنسی تحقيقات سے ليبارتريوں ميں يہ بات پاه ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اگر کسی چيز کو سرد خانے ميں رکھ ديا جائے

تو بھی وه سردی کے مطلق صفر درجہ تک يہ شعاعيں خارج کرتا رہتا ہے ليکن جونہيسردی کا مطلق صفر درجہ پہنچتا ہے
  يہ شعاعيں خارج ہونا بند ہو جاتی ہيں مطلق صفر وه درجہ ہے جہاں پر ماليکيول کی حرکت رک جاتی ہے ۔ 

ريز کو ديکھتی ہيں عام چيزيں نظر اتی ہيں اور جن لوگوں  يہی وجہ ہے کہ رات کو ان دور بينوں کے ذريعے جو انفرا ريڈ
کے پاس يہ دور بينہوتيہے ان سے کوئی چيز نہيں چھپ سکتيا ور يہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زنده جانوروں يا پودوں سے 

يا توپ يا بکتر يہ شعاعيں مرده جانوروں يا پودوں کی نسبت زياده خارج ہوتی ہيں يہی وجہ ہے کہ جنگ کيمحاذوں پر ٹينک 
بند گاڑيوں کو درختوں يا پودوں کی مدد سے ا س دشمن سے نہيں چھپايا جا سکتا جس کے پاس چيزوں کو ان کی انفر ريڈ 

ريز کی مدد سے ديکھنے والی دور بين ہو کيونکہ دشمن مذکوره دور بين سے درختوں کی تمام شاخوں کو انفرا ريڈ ريز 
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ہے دشمن ديھکتا ہے کہ درختوں کی شاخيں اپنی جروں سے نہيں ملی ہوتيں تو وه يہ نتيجہ خارج کرنے کی بنا پر ديکھ ليت ا
  اخذ کرتا ہے کہ يہ شاخيں ضرور کسی ٹينک يا بکتر بند گاری کو چھپانے کيلئے ڈالی گئی ہيں ۔ 

کہ ہم ذکر کر اسی طرح آج کے دور ميں فوجيوں کو بھی ميدان جنگ ميں مذکوره دور بين رکھنے والے دشمن کی جيسا 
چکے ہيں تمام اجسام سے انفر ريڈ ريز خارج ہوتی ہيں البتہ صرف ان اجسام سے يہ شعاعيں خارج نہيں ہوتيں جن کا جسم 

درجہ فارن ہائيٹ  ۴۵٩درجے سينٹی گريد يا  ٢٧٣مطلق صفر درجے تک ٹھنڈا ہو مطلق صفر درجے تک کی سردی کو 
ی کو ابھی تک سائنس دان دباؤ ميں اضافہ کرنے کے باوجود وجود ميں کے مساوی مانا جات اہے اس درجے تک کی سرد

  نہيں ال سکے البتہ ليبارٹريز ميں ابھی تک اس پر ريسرچ جاری ہے ۔ 
دو سو بيس درجے ) سينٹی گريڈ تک کی سردی کو حاصل کر سکی ہيں ۔ليکن اس سے ( ٢٢٠اس دنيا کی ليبارٹريز منفی 

ن کافی زياده مشکالت کا سامنا ہوتا کيونکہ صرف دس درجے ٹھنڈ حاصل کرنے کيلئے انہيںزياده ٹھنڈک پيدا کرنے ميں انہي
برے بڑے وسائل سے کام لينا پڑتا ہے تاکہ وه يہ جانيں کہ ماليکيول کا مکمل طور پر جامد رکھنا اجسام پر کيا اثر ڈالتا ہے ة 

ہے ؟ اس بات کے زير اثر کہ چونکہ مادے کی شناخت ابھی ترقی اور کيا ماليکيولوں کا جامد ہونا ايٹم پر بھی اثر انداز ہوتا 
کے مراحل ميں ہے يہ خيال آتا ہے کہ جن لوگوں کا عقيده ہے کہ کائنات ايک ال متناہی ماده کے سوا کچھ نہيں کہ جو کچھ 

ان کے قول کے نتيجے ان کا يہ عقيده بے بنياد نہيں اور ‘ ہميں خال نظر آتی ہے وه مادے کے موجيں مارنے کا زمانہ ہے 
ميں کہا جا سکتا ہے اور جو کچھ موجود ہے وه ماده ہی ہے شايد يہ بات بے بنياد نہ ہو ليکن جب تک يہ تھيوری علمی قانون
کی شکل اختيار نہيں کر ليتی اسے قبول نہيں کيا جا سکتا موجوده فزکس دانوں ميں سے ايک ايزاک آسيموف ہيں جو روس 

د ميں امريکہ ہجرت کر گئے اور آج کل وه امريکہ کے شہری ہيں انہوں نے مکان کيبارے ميں ايک ميں پيداہوئے اور بع
جديد نظريہ پيش کيا جسے علمی اصطالحوں اور رياضی کيفارمولوں کی مدد سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے مکان مادے

يا مجموعی طور پر ايٹموں کے مرکزوں  اور اس کی شاعوں سے عبارت ہيوه اس ترتيب کے ساتھ کہ ماده ايٹم کے مرکزے
کا نام ہے اس مرکزے سے مسلسل شعاعيں خارج ہوتی جاتی ہيں جب يہ شعاعيں مرکزے سے قريب ہوتيں ہيں تو ان پر 

مرکزے کی گرفت سخت ہوتی ہے ليکن جوں جون يہ مرکزے سے دور ہوتی جاتی ہيں تو ان پر مرکزے کی گرفت ڈھيلی 
ی رفتار کم نہيں ہوتی ہم ايک مرکزے کو چراغ سے تشبيہ دے سکتے ہيں کہ چراغ کے قريب پڑتی جاتی ہے البتہ ان ک

روشنی کافی زياده ہوتی ہے ليکن جون جون يہ روشنی چراغ سے دور ہوتی جاتی ہے ماند پڑتی جاتی ہے البتہ اس روشنی 
کہ اس کی روشنی ہميں دکھائی نہيں ديتی کی رفتار پر کوئی اثر نہيں پڑتا ۔ جس وقت ہم چراغ سے اتنے دور ہو اجتے ہيں 

تب بھی اس کی روشنی موجود ہوتی ہے اور اسی رفتار (تين الکھ کلو ميٹر فی سيکنڈ ) سے پھيل رہی ہوتی ہے ليکن ہماری 
آنکھ تک نہيں پہنچتی ہمارے حواس خمسہ شعاعوں کو ايک حد تک درک کرتے ہيں اگر شعاوں کی حرکت اس حد ميں نہ ہو

ہماری آنکھ روشنی کو ديکھتی ہے اور نہ ہمارے کان آواز کو سنتے ہيں اور نہ ہمارے بدن کی جلد گرمی کا  تو نہ ہی
احساس کر سکتی ہے مثال جب ہم گھر ميں روشن چراغ سے دور ہوتے جاتے ہيں تو اس چراغ کی روشنی ماند پرتی نظر 

ميٹر فی سيکنڈ کے حساب سے پھيل رہی ہوتيہے پرانے آتی ہے حاالنکہ اس کی روشنی اسی رفتار سے يعنی تين الکھ کلو 
زمانے ميں يہ تصور پايا جا تا تھا کہ روشنی خط مستقيم پر چلتی ہے ليکن بعد ميں يہ ثابت ہوا کہيہ طاقتور قوت کشش 
س رکھنے والے ستارے کی قربت ميں خط محننی راستہ اختيار کر ليتی ہے سورج جس کی قوت جاذبہ بہت زياده ہے اور ا

کے زير اثر ہمارے چراع کی روشنی محننی راستہ کر ليتی ہے کيا س سورج کی روشنی اسے اپنی طرف کھنچتی بھی ہے 
  ؟ علم فزکس جواب ديت اہے نہيں ۔ 

ہم حيران ہوتے ہيں کہ کيسے سورج اپنی مضبوط قوت کشش کے ساتھ ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کو خط محننی پر 
  اپنی طرف نہيں کھنچتا ؟ ڈال ديت اہے ليکن اسے 

ہر ستارے کی قوت جاذبہ اس کی کميت کے متناسب ہوتی ہے اور سورج کی کميت اس لحاظ سے بہت زياده ہے اگر سورج 
کی کميت کو سو حصوں ميں تقسيم کيا جائے اور پھر سو ميں سے کسی ايک حصيکو دوباره سو حصوں ميں تقسيم کيا 

  کی کل کميت اس سوويں حصے کے چوده فيصد کے مساوی ہو گی ۔  جائے تو نظام شمسی کے باقی سياروں
يہاں ہميں اجسام کی کميت کو ان کا حجم خيال نہيں کرنا چاہيے ايک غباره جب اسے بھر ديا جائے تو اس کا حجم بڑھ تو 

  جاتا ہے ليکن اس کی کميت وہی رہتی ہے ۔ 
ا ايک جسم بھاری ہو گا اس کی کميت بھی اتنی ہی زياده ہو گی اجسام کی کميت کا ہم ان کے وزن سے اندازه لگاتے ہيں جتن

اور جتنی کسی جسم کی کميت زياده ہو گی اتنی ہی اس کی قوت جاذبہ بھی ہو گی اور چونکہ سور کی کميت بہت زياده ہے 
چراغ کی  لہذا اس کی قوت تجاذب بھی بہت زياده ہے بہر کيف سورج اپنی تمام قوت کشش کے ساتھ بھی ہمارے گھر کے

ٹمٹماتی ہوئی روشنی کو اپنی طرف نہيں کھنچ سکت ليکن اس کے راستے کو ٹيڑھا کر ديتا ہے سورج کے ہمارے گھر کے 
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چراغ کی روشنی تين سو ہزار کلو ميٹر فی سيکنڈ کی رفتار سے چلتے ہوئے سورج کی روشنی کو عبور کرکے اسکے پار 
رے کہ جب ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی سورج کو عبور کرتی ہے تو پہنچ جاتی ہے اگر آپ کے ذہن ميں يہ سوال ابھ

کس طرف جاتی ہے ؟ تو اس کا جواب يہ ہے کہ يہ روشنی نظام شمسی سے گزرنے کے بعد ايک دوسرے سورج کو عبور 
  کر ليتی ہے البتہاسکا راستہ ٹيڑھا ہو جاتا ہے ليکن يہ روشنی اس سورج سے بھی آگے نکل جاتی ہے ۔ 

بات کا امکان ہے کہکسی سورج کی قوت تجاذب اس قدر زياده ہو کہ وه ہمارے گھر کے چراغ کی روشنی کو جو  کيا اس
  اپنے اندر جذب کر لے اور اسے دور نہ جانے دے ؟ ‘ تين الکھ کلو ميٹر فی سيکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے 

شنی ايک کو تولہ سے عبور کرے تو اس ميں جذباس بات کا امکان پايا جاتاہے کہ ا گر ہمارے گھر کے چراغ کی رو‘ ہاں 
ہو جائے گی نجوميوں نے يہ نام بيسويں صدی کے آغاز ميں ان ستاروں کيلئے منتخب کياہے جن کی کميت اس قدر زياده 

اور ان کيقوت کشش اتنی اطقتور ہے کہ روشنی ان سے نہيں گزر سکتی اور ان ميں جذب ہو جاتی ہے کو تولہ نامی ستاروں
کميت اس قدر زياده ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہيں کر سکتے مذکوره ستاروں کی کميت اس لے بہت زياده ہے کہ ان کی 

کے ايٹموں کے اليکٹران نہيں ہوتے اور وه صرف مرکزے پر مشتملہوتے ہيں ہميں معلوم ہونا چاہيے کہ ايٹم جو مادے کا 
  ايک خالی فضا ہے ۔  ہمارے نظام شمسی کی نسبت‘ چھوٹے سے چھوٹا ذره ہے 

اور باقی خالی فضا ہے ۔ اور اليکٹران ايٹم کے مرکزے کے ارد گرد اس طرح گھوم ‘ ايٹم کا اصلی حصہ اس کا مرکزه ہے 
رہے ہيں جس طرح سيارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہيں ۔ اگر تمام اليکٹرانوں اور مرکزوں کا درميانی فاصلہ ختم 

  حجم فٹ بال کی گيند کے برابر ہو گا ليکن اس کا وزن وہی ہو گا جو آج کره ارض ہے ۔ کر ديا جائے تو کره ارض کا 
ان ميں صرف مرکزے باقی ‘ کوتولہ نامی ستاروں کے ايمتوں ميں خالی فضا نہيں پائی جاتی اور نہ ہی ان کے اليکٹران ہيں 

مثال کے مطابق ان کا فٹ بال جتنی ايک گيند کی ہيں جو اس ميں ملے ہوئے ہيں ان کا وزن اس قدر زياده ہے کہ مذکور باال 
کميت کا وزن آج کره ارض کے کل وزن کے برابر ہے چونکہ قوت جاذب کو کميت سے نسبت ہے لہذا ہمارے چراغ کی 
روشنی کو تولہ ستاروں سے نہيں گزر سکتی کيونکہ ان کی کميت اتنی زياده ہے کہ يہ روشنی ان ميں جذب ہو جاتی ہے 

کہ کوتولہ ستارے تاريک دکھائی ديتے ہيں فرض کيجئے ہم اپنے ساتھ چراغ لے کر کوتولہ ستارے تک پہنچ يہی وجہہے 
جاتے ہيں وہاں ہم اندھرے کو دور کرنے کيلئے اپنا چراغ جالتے ہيں (اگر جل سکے ) تو بھی ہم ديکھيں گے کہ ہميں کچھ 

چراغ کی روشنی ارد گرد پھيلنے کيلئے حرکت کرے  بھی دکھائی نہيں ديگا اس کی وجہ يہ ہے کہ قبل اس کے ہمارے
کوتولہ ستارے ميں جذب ہو جائے گی کيونکہ کوتولہ ستاروں کی قوت تجاذب اس قدر زياده ہے کہ وه ہمارے چراغ کی 

روشنی کو متحرک ہونے اور ارد گرد پھيلنے سے پہلے ہی جذب کر لے گی اور اس طرح ہمارا ماحول تاريکی ميں ڈوبا 
  ۔ رہے گا 

کوتولہ ستاروں کے تاريک ہونے کی وجہ يہ بھی ہے کہ ان کے قرب و جوار ميں روشنی کی شعاعيں نہيں ہوتيں اگر ہوتی 
بھی ہيں تو ستارے ميں جذب ہو جاتی ہيں ۔ اور فلکيات کے ماہرين نے کوتولہ ستاروں کو ان کے اطراف ميں پائيجانے 

ريڈيو ٹيلی سکوب ايجاد ہو چکا ہے اسکی مدد سے کوتولہ ستاروں کے  والے ستاروں کی مدد سے ديکھ اہے ليکن آچ جبکہ
وجود کا احساس کيا جا سکتا ہے اگر گھروں ميں روشن چراغ کی روشنی کسی کو تولہ ستارے ميں جذب نہ ہو تو وه اپنے 

  راستے پر چلتی ہے اس کا راستہ دائيں طرف يا بائيں طرف اور اوپر يا نيچے بھی مڑ سکتا ہے ۔ 
زاک آسيموف کے بقول راستہ يعنی مکان وجود نہيں رکھتا بلکہ روشنی خود اسے وجود ميں التی ہے اور روشنی کی آي

شعاعيں مکان ہيں اس ماہر طبعيات کے نظر يہ کی بنا پر مکان کا کوئی وجود نہيں ہے جب تک کہ روشنی اس ميں سفر نہ 
يا ہے اگر يہ سوال کيا جائے کہ ہمارے گھر کے چراغ کی کرے بلکہ روشنی اور اس کی شعاعوں نے مکان وجود ميں ال

  روشنی کب تک محو سفر رہتی ہے ؟ 
علم فزکس جواب ديتا ہے کہ ان کا سفر کبھی ختم نہيں ہوتا اور اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھتيہے جب تک وه مادے ميں 

  امدے ميں تبديل ہو جاتی ہے ؟ تبديل نہيں ہو اجتی ہامرے گھر کے چراغ کی روشنی جو توانائی ہے کيسے 
آج تک علم فزکس اس سوال کا جواب دينے سے عاری ہے اور اگر علم فزکس اس سوال کا جواب ڈھونڈلے تو وه ايک الکھ 
سال کا علمی راستہ ايک سيکنڈ ميں طے کر لے گی چونکہ فزکس ميں سب سے بڑا راز يہی ہے اور عظيم تخليق کے راز 

ے کہ توانائی مادے ميں کيسے تبديل ہوتی ہے مادے کا توانائی ميں تبديل ہونا ہماری نظر ميں عام کا جواب بھی يہی سوال ہ
گاڑيوں اور گھروں ميں ماديکو توانائی ميں تبديل کرتے ہيں ليکن ‘ بحری جہازوں ‘ سی بات ہے ہم دنا ور رات کارخانوں 

تک ہميں معلوم نہيں ہو سکا کہ توانائی مادے ميں کيسے  آج تک ہم توناائی کو مادے ميں تبديل نہيں کر سکے ۔ اور ابھی
تبديل ہوتی ہے ؟ ہماری آنکھوں کے سامنے تخليق کا بہترين نمونہ سورج ہے ليکن سورج ميں بھی توانائی مادے ميں تبديل 

ن کی مقدار ہوتی ہے بلکہ ايک ماد دوسرے مادے ميں تبديل ہوتا ہے وه اس طرح کہ سورج ميں پائی جانے والی ہائيڈروج
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ہيليم ميں تبديل ہوتی ہے جس کے نتيجے ميں کافيحرارت وجود ميں آتی ہے ليکن ہميں يہ معلوم نہيں ہو سکا کہ خود سورج 
کيسے وجود ميں آياہے ؟ جو کچھ اس بارے ميں اب تک کہا گيا ہے وه سب تھيوری کی حد تک محدود ہے اس کی علمی 

غور کرنا چاہيے کہ جب ہم يہ کہتے ہيں کہ ہمارے گھر کا چراغ جب اک طويل اہميت کوئی نہيں ہميں اس نکتے پر بھی 
عرصے ميں شعاعيں بکھير ليتا ہے تو مادے ميں تبديل ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے ايک اور تھيوری بيان کر دی ہے

پر يہ نہيں کہہ سکتے کہ توانائی  کيونکہ ہم نے اج تک مشاہده نہيں کای کہ توانائی مادے ميں تبديل ہوتی ہواور قطعی طور
  مادے ميں تبديل ہوئی ہو گی ۔ 

علم ميں اندازه لگانے يا مرضی ‘ ليکن اس اندازے يا فرض کرنے اور يعنی علم کے درميان زمين وه آسمان کا فرق ہے 
  کرنے کی گنجائش نہيں ۔ 

کے وجود کا منکر ہے اس کے بقول مکان  موجوده زمانے کا ايک معروف سائنس دان مکان‘ مختصر يہ کہ ايزاک آسيموف 
کا کوئی وجود نہيں اور جو کچھ موجود ہے وه ماده يا اس کی شعاعيں ہيں اور ہم بنی نوع انسان مکان کو شعاعوں کے 

ذريعے محسوس کر سکتے ہيں اگر آپ ايک آزاد فضا ميں چل پھر رہے ہيں يا کمرے ميں بيٹھے ہيں تو آپ کو مکان کا 
و رہا ہے کہ آپ شعاعوں کے نرغے ميں ہيں اور اگر شعاعيں رک جائيں تو پھر يہ احساس ختم ہو جائيگا احساس س لئے ہ

  کہ آ مکان ميں ہيں کيا اس بات کا امکان ہے کہ شعاعيں کٹ جائيں ا ور آسيموف کے بقول ہم مکان کا احساس نہ کريں ؟ 
ميں روشنی کی ايسی شعاعوں نے گھر رکھا ہوتا ے جنہيں ہمچونکہ تاريک ترين راتوں ميں بھی ہ‘ علم فزکس کہتا ہے نہيں 

جنہيں ہم سننے سے معذور ہيں ‘ نہيں ديکھ سکتے ۔ اور خاموش ترين ماحول ميں بھی مختلف النوعی آوازوں کی لہريں 
 ہمارے ارد گرد متحرک ہوتی ہيں اور ان ميں سے بعض ہمارے جسم کے پار چلی جاتی ہيں ليکن فرض کريں اگر تمام

يعنی کسی حالت ميں بھی يہ شعاعی نہيں کٹتی حتی‘ شعاعيں بھی کٹ جائيں تو بھی عام قوت تجاذب کی شعاع نہيں کٹے گی 
کہ جب خال باز خالئی جہاز ميں بے وزنی کی حالت ميں ہوتے ہيں تو اس حالت ميں بھی خالئی جہاز کی رفتار اور زمين 

ہے جس کی وجہ سے خال باز (خالئی جہاز سے باہر نکلنے کے بعد کی قوت کشش کے درميان برابری وجود ميں آتی 
  )نہيں گرتا ۔ 

اور يہ تصور صحيح نہيں کہ خالئی جہاز ميں يا اس کے باہر خال باز قوت جتازب کے زير اثر نہيں ہوتے قوت تجاذب کی 
ئے تو ماده باقی نہ رہے مادے سے اس قدر وابستگی ہے کہ علم فزکس کی رو سے اگر قوت تجادب مادے سے چھين لی جا

  گا ۔ اور محال ہے کہ قوت جاذب کی شعاعوں کے کٹ جانے کے بعد کوئی جاندار يا بے جان زنده ره سکے ۔ 
انيسويں صدی اور موجوده دور کے طبعيات دانوں کے زمان اور مکان کے بارے ميں نظريات اب اگر ہميں ‘ يہت ھے 

نہی نظريات کو آج سے ساڑھے باره سو سال پہلے ايک شخص نے پيش کيا اطالع ملے کہ زمان اورمکان کے بارے ميں ا
  تھا تو کيا يہ مناسب نہيں کہ ہم اس شخص کو آفرين کہيں اور اس کی عقلمندی کی داد ديں ؟ 

زمان اور مکان کے باريميں يہ نظريات دوسری صدی ہجری کے پہلے پچاس سالوں کے دوران امام جعفر صادق نے پيش 
  آج کے نظريات سے مطابقت رکھتے ہيں ۔  کئے تھے جو

اس کے باوجود کہ جعفر صادق کے زمان اور مکان کے بارے ميں پيش کرده نظريات ميں آج کی اصطالحات اور فارمولے 
  استعمال نہيں ہوئے پھر بھی آپ کے ان نظريات کو جديد نظريات کے ساتھ تطبيق کيا جا سکتا ہے ۔ 

سہ وجود نہيں رکھتا بلکہ ہمارے احساسات کے نتيجے ميں وجود ميں آتا ہے اور ہمارے جعفر صادق کے بقول زمان فی نف
  لئے دو واقعات کے درميانی فاصلے کا نام زمان ہے ۔ 

مکان کے بارے ميں جعفر صادق کا نظريہ يہ تھا کہ مکان تابع ہے اس کا بھی ذاتی وجود نہيں مکان ہميں ايک ايسی فضا 
جس کا طول و عرض و بلندی ہے اور اس کا يہ تابع وجود بھی زندگی کے مختلف مراحل ميں کی صورت ميں نظر آتا ہے 

  مختلف دکھائی ديتا ہے ۔ 
ايک چھوٹا بچہ جو ايک جھوٹے سے گھر ميں ره رہا ہے اس گھر کے ضہن کو وه ايک بڑا ميدان خيال کرتا ہے ليکن يہی 

و اسے وه صحن بہت چھوٹا نظر آتا ہے وه انگشت بد ندان سوچتا ہےچھوٹا بچہ بيس سال کے بعد اس گھر ميں داخلہوتا ہے ت
کہ يہ صحن جو پہلے بہت وسيع تھا اب اتنا چھوٹا کيون ہو گيا ہے ؟ مختصر يہ کہ جعفر صادق کی نظر ميں مکان وجود 

   طبع رکھتا ہے اور آج بھی طبعيات دانوں کا گروه (جيسا ہم نے ذکر کيا ہے ) اس نظريئے کی حامی ہے۔

  جعفر ی نظريہ درباره اسباب امراض
جو نظريات امام جعفر صادق کے علمی کماالت کا ثبوت فراہم کرتے ہيں ان ميں ايک بيماری کا بعض روشنيوں کے ذريعے 

  منتقل ہونا بھی ہے ۔ 
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ہے وه  جعفر صادق نے فرمايا بعض ايسی شعائيں ہيں جو اگر ايک بيمار شخص سے ايک تندرست شخص پر پڑيں تو ممکن
تندرست آدمی کو بيمار کر ديں يہاں پر اس بات کو ملحوظ نظر رکھيں کہ آب و ہوا يا جراثيم کے منتقل ہونے کے بارے ميں 

گفتگو نہيں ہو رہی (کيونکہ دوسری صديہجری کے اوائل ميں لوگ اس سے بے خبر تھے ) بلکہ شعاع کے متعلق بات ہو 
نہيں صرف چند اقسام کی شعاعوں کے بارے ميں جو اگر ايک بيماری انسان  رہی ہے وه بھی تمام شعاعوں کے بارے ميں

سے ايک تندرست انسان پر پڑيں تو ممکن ہے اسے بيمار کر ديں حيوانيات کے ماہرين اور ڈاکٹر صاحبان نے اس نظريہ کو
يماری منتقل کرنے کا عامل بيکٹريابيہوده خيال کيا تھا کيونکہ ان کا عقيده تھا کہ ايک بيماری انسان سے تندرست انسان تک ب

يا وائرس ہوتاہے خواه يہ بيماری کيٹروں مکوڑوں يا پانی يا ہوا کے ذريعے متنقل ہو يا دو (بيمار يا تندرست ) انسانوں کے 
  ايک دوسرے سے براه راست رابطہ کرنے کے ذريعے ۔ 

يوں کے منتقل ہونے کا سبب بو ہے اور قديم ادوار بيکٹيريا اور وائرس کے وجود کی شناخت سے قبل يہ خيال تھا کہ بيمار
ميں بيماريوں کو پھيلنے سے روکنے کيلئے تمام اقدامات بو کوروکنے کے ذريعے انجام پاتے تھے ۔ تاکہ ايک بيمار شخص 

  بو کے ذريعے ايک تندرست شخص تک نہ پہنچ پائے اور اسے بيمار نہ کرے ۔ ‘ کی بيماری 
کہا کہ بعض شعاعيں ايسی ہيں جو اگر بيمار شخص سے تندرست پر پڑيں تو اسے بيمار کر ديتیکسی نے کبھی بھی يہ نہيں 

صرف جعفر صادق ہی وه انسان تھے جنہوں نے يہ فرمايا جيسا کہ ہم نے ذکر کيا کہ اس نظريہ کو سائنس دانوں نے ‘ ہيں 
ريہ حقيقی ہے اور اگر بعض شعاعيں ايک بيمار بے ہوده شمار کيا ليکن جديد علمی تحقيقات نے يہ ثابت کر ديا کہ يہ نظ

شخص سے ايک تندرست انسان تک پہنچيں تو وه اسے بيمار کر ديتی ہيں روس ميں پہلی مرتبہ اس حقيقت کا کھوج لگايا گيا 
کيميا اور بيالوجی کے عظيم مراکز ميں سے ايک‘ ہے روس کے شہر نوو دو سائيبيرسک ميں جو روس کے ميڈيکل سائنس 

وہاں يہ بات پايہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پہلے بيمار شخص کے خليات سے شعاعيں نکلتی ہيں اور پھر جو نہين يہ ‘ ہے 
شعاعيں تندرست انسان کے خليات پر پڑتی ہے تو اسے بيمار کر ديتی ہے اگرچہ بيماری شخص کے خليات اور تندرست 

اور نہ ہی بيمار شخص کے خليات سے بيکٹيريا يا وائرس نکل کر  انسان کے خليات کے درميان معمولی سا رابطہ بھی نہ ہو
  تندرست انسان کے خليات ميں حلول کر گئے ہوں ۔ 

نوو۔ دو ۔ سائيبيرسک کے سائنس دان جو تحقيق ميں مصروف تھے ان کا طريقہ کار يہ تھا کہ انہوں نے ايک ہی زنده عضو 
انہيں ايک دوسرے سے جدا کرکے دو حصوں ميں تقسيم کيا اور ديکھا کہ (مثال دل يا گردے ) سے خليات کا انتخاب کيا اور 

ان خليات سے چند اقسام کی فوٹان نکل رہی ہيں (جيسا کہ ہم تذکره کر چکے ہيں روشنی کے ايک زرے کو فوٹان کہا جاتا 
سائنس دانوں نے دوسرے  ہے ) اور آج شعاعوں پر تحقيقات اتنی وسيع ہو گئی ہے کہ ايک فوٹان پر بھی تحقيق ہو سکتی ہے

حصے کے صحتمند خليات کو ليکر دو محفوظ بکسوں ميں رکھ ديا جن ميں سے ايک سيليکا کا بنا ہوا تھا اور دوسرا شيشے 
  سے تيار کيا ہوا تھا ۔ 

سليکا ميں يہ خاصيت ہے کہ اس ميں سے سوائے الٹرا وائلٹ ريز کے کوئی شعاع نہيں گز سکتيا ور عام شيشے ميں يہ 
صيت ہے کہ اس ميں سے الٹرا وائلٹ ريز کے عالوه تمام شعاعيں گزر سکتی ہيں ۔ چند گھنٹوں کيلئے بيمار خليات کی خا

شعاعيں سليکا اور شيشے ميں محفوظ خليات پر ڈالی گئيں تو معلوم ہوا کہ سليکا کے بکس ميں محفوظ خليات بيمار ہو گئے 
  بيمار نہيں ہوئے ۔ ‘ محفوظ تھے  ہيں ليکن وه صحتمند خليات جو شيشے کے بکس ميں

چونکہ سليکا ميں سے الٹر اوائلٹ ريز کے عالوه کوئی شعاع نہيں گزر سکتی لہذا انہی شعاعوں نے صحتمند خليات تک 
پہنچ کر انہيں بيمار کيا ہے ليکن شيشے ميں سے الٹرا وائلٹ ريز کے عالوه تمام شعاعيں گزر سکتی ہيں اور چونکہ وه 

خليات پر نہيں پڑيں لہذا وه صحتمند رہے اور بيمار نہيں ہوئے ياد رہے کہ صحتمند خليات پر پڑنے والی  شعاعيں صحتمند
تمام شعاعيں بيمار خليات سے نکلتی ہيں ليکن چونکہ صحتمند خليات شيشے ميں محفوظ تھے اور بيمار خليات سے نکلنے 

  ے ۔ لہذا سالم رہ‘ والی الٹر ا وائلٹ ريز کی زد ميں نہيں آئے 
يہ تجربہ مختلف بيماريوں اور ايک جيسے يا متفرق خليات پر بيس سالوں کے دوران پانچ ہزار مرتبہ دہرايا گيا کيونکہ نوو ۔ 
دو ۔ سائيبيرسک کے تحقيقاتی مرکز کے سائنس دان چاہتے تھے کہ تجربے کے نتيجے ميں ذرا بھر شک و شبہ کی گنجائش 

  باقی نہ رہے ۔ 
جام پانے والے تجربے کا نتيجہ ايک ہی تھا اور وه يہ کہ بيمار خليات الٹرا وائلٹ ريز سميت تمام شعاعين پانچ ہزار مرتبہ ان

بيماری َخيات سے خارج ہونے والی الٹر اوائلٹ ريز ( نہ کہ‘ خارج کرتے ہيں اور دوسرا يہ کہ جب کبھی صحت مند خليات 
مار ہو جاتے ہيں اور دوسری يہ کہ ان کو وہی بيمار الحق ہو جاتی کوئی دوسری الٹرا وائلٹ ريز ) کی زد ميں آتے ہيں بي

  ہے جو اس مريض کے خليات کی بيمار ہوتی ہے ۔ 
اس دوران صحتمند اور بيماری خليات کے درميان کسی قسم کا ‘ يہ تجربات جن کو انجام دينے ميں بيس سال کا عرصہ لگا 
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يا بيکٹيريا ايک گروه کے خليات سے دوسرے گروه کے خليات ميں نفوذ  رابطہ نہ تھا جس سے يہ گمان پيدا ہوتا کہ وائرس
اور پانچ ہزار تجربات کی روشنی ميں يہ بات ثابت ہو گئی کہ صحتمندخليات ميں بيماری پيدا کرنيکا سبب وه ‘ کرتے ہيں 

  الٹرا وائلٹ ريز ہيں جو بيمار خليات سے خارج ہوتی اور صحتمند خليات پر پرٹی ہيں ۔ 
بيماری انسا ن کے خليات سے خارج ہونيوالی شعاعوں کو کسی طرح روک ديا جائے تو صحتمند َخيات بيمار نہيں ہوں اگر 

گے اور اينٹی بائيوٹک ادويات ( جو بيکٹيريا يا وائرس کو مارتی ہيں ) کی خاصيت يہ بھی ہے کہ وه بيمار جسم سے خارج 
رتی ہيں يہاں تک کہ ان خليات سے خارج ہونے والی شعاعين اتنی کم اثر ہونے والی الٹر ا وائلٹ ريز کی شدت کو بھی کم ک

  ہو جاتی ہيں کہ وه مزيد نقصان ده نہيں رہتيں۔ 
روسی سائنس دانوں کے تجربات سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ہمارے بدن کے خليات ميں سے ہر ايک شعاعيں خارج کرنے 

مند خليہ ايک بيماری خليے سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ ريز والے اور شعاعيں وصول کرنے واال ہے اگر ايک صحت
شعاع کو وصول يا ريکارڈ کرے تو وه صحتمند خليہ بھی بيمار ہو جائيگا ليکن اگر الٹرا وائلٹ ريز کو خارج کرنے واال خليہ

روشنی ميں يہ بات پائيہ ثبوت  بيمار نہ ہوتو اسکی شعاعيں صحتمند خليوں ميں بيماری نہيں پيداکر سکتيں ۔متعدد تجربات کی
کو پہنچ گئی ہے کہ اگر کچھ صحتمند خليات ٹاکسين کے اثر سے بيمار ہو جائيں اور الٹرا وائلٹ ريز خارج کريں تو ان کی 

شعاعيں ان صحتمند خليات کو بھی بيمار کر ديتی ہيں جن کا ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہيں ہوتا ۔ ٹاکسين ايک زہر کا 
ے جو ہمارے جسم کے بعض اعضا ء پيدا کرتے ہيں اور ان کا خليات کو بيمار کرنے کا طريقہ بيکٹيريا اور وائرس نام ہ

سے مختلف ہے اور خصوصا نصف عمر کے بعد بدن ميں ٹاکسين بنانے کے جو عوامل ہيں ان ميں ايک زياده اور مقوی 
خليات کو بيمار کر ديتی ہے يہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ غذا کھانا بھی ہے ۔ بہر حال ٹاکسين ايک زہر ہے جو صحتمند 

جو خليات ٹاکسين کی وجہ سے بيمار ہوتے ہيں اور شعاعيں ْخارج کرتے ہيں وه الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذريعے صحتمند 
يعے ہی يعنی اس بات کا انحصار صرف اسی پر نہيں کہ وائر س اور بيکٹريا کے ذر‘ خليات کو بھی بيمار کر ديتے ہيں 

بيمار ہونے ولے خليات صحتمند خليات کو بيمار کر سکتے ہيں بلکہ ٹاکسين کے ذريعے بيمار ہونے ولے خليات بھی الٹرا 
  وائلٹ شعاعيں خارج کرکے صحتمند خليات کو بيمار کر سکتے ہيں ۔ 

بات کے نتيجے ميں يہاں اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہيں کہ علمی حقيقت بيس سال کے عرصے ميں پانچ ہزار تجر
کوئی جديد نظريہ اسکی برابری نہيں کر سکتا اسکی وجہ سے ڈاکٹروں اور سائنس دانوں کيلئے ‘ پايہ ثبوت کو پہنچی 

  بيماريوں کا عالج معالجہ کرنے کے سلسلے ميں نئی راہيں کھليں ۔ 
خليات سے خارج ہو کر صحتمند  وه اس ترتيب کے ساتھ کہ بيماری کے نمودار ہونے کے بعد جسم کے کچھ خليات بيمار

خليات کی طرف رخ کر نے والی الٹرا وائلٹ ريز کے راستے ميں رکاوٹ بنيں اور اس طرح بيماری کے پھيلنے ميں 
  رکاوٹ ثابت ہوئيں ۔ 

 اس کا دوسرا طريقہ يہ ہے کہ خليات کو بيمار ہی نہ ہونے ديا جائے کہ وه الٹرا وائلٹ ريز خارج کرکے تندرست خليات کو
بيمار کر ديں ۔ عام قاعده يہ ہے کہ کسی زمانے ميں اگر عالج معالجہ کی کوئی جديد روش دريافت ہوتی ہے تو اس روش پر
انحصار کرتے ہوئے اس سے کافی اميديں وابستہ ہو جاتی ہيں اور خيال کيا جاتا ہے کہ تمام امراض کا اس روش کی ذريعے

  عالج ہو سکتا ہے ۔ 
کی دريافت کے بارے ميں مبالغہ آرائی نہيں کرتے اور يہ نہيں کہتے کہ سرطان سميت تمام بيماريوںليکن ہم اس طبی روش 

کا عالج اس طريقہ کار سے ہو سکتا ہے خصوصا وه سائنس دان جنہوں نے يہ روش دريافت کی ہے انہوں نے اس طريقہ 
ارج ہونے والی الٹرا وائلٹ ريز کو کيسے روکا جا کار کی نشان دہی نہيں کی اور نہ ہی يہ بتايا ہے کہ بيمار خليات سے خ

  سکتا ہے ۔ 
بہر کيف يہ دريافت علمی نقطہ نگاه سے قابل توجہ ہے اور اس پر اتنا کاما اور تحقيق ہوئی ہے کہ اب اس کی صحت پر 

ند بيماريوں ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہو سکتا اور محقق سائنس دانوں نے معلوم کر ليا ہے کہ خليات کا ايک گروه اگر چ
مبتال ہو جائے تو ان ميں سے ہر بيماری ايک مخصوص قسم کی فوٹان خارج کرتی ہے اور يہ سائنس دان اب ان فوٹانوں 

کے جدول کے اور ان کی اپنی اصالح ميں ان فوٹانوں کے کوڈ کو تيار کرنے ميں مشغول ہيں جو بيمار خليات مختلف قسم 
خارج کرتے ہيں اور چونکہ بيکٹيريا يا وائر س اور ٹاکسين کے ذريعے پھيلنے والی  کی بيماريوں کی اقسام کی وجہ سے

بيمارياں کوئی ايک يا دو نہيں لہذا اس جدول کے تيار کرنے ميں ايک عرصہ لگے گا البتہ جدول کی تکميل کے دوران کئی 
  بيماريوں کا عالج ہو سکتا ہے ۔ 

وائنزا کے وائرس سے بيمار ہونے والے خليات کونسی شعاع خارج کرتے مثال کے طورپر جب يہ معلوم ہو جائے کہ انفل
ہيں اور وه کتنی ہيں يا ان کی لمبائی وغيره کتنی ہے تو انفلوائنز ا کے عالج و معالجے اور صحتمند خليات کو بيمار ہونے 
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  سے روکنے کے سلسلے ميں اقدامات کئے جا سکتے ہيں ۔ 
قات ہوئی ہيں اور جو نتائج حاصل ہوئے ہيں وه روسی سائنس دانوں کے نتائج سے اس سلسلے ميں امريکہ ميں بھی تحقي

اس موضوع پر ڈاکٹر جوہن اوٹ (ايک ‘ ملتے جلتے ہيں يہ نتائج ۔ امريکہ کے علمی رسالوں ميں بھی شائع ہو چکے ہيں 
  محقق ) نے ايک کتاب بھی لکھی ہے ۔ 

ہجری کے پہلے پچاس سالون کے دوران جعفر صادق کا يہ نظريہ  اس ساری بحث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ دوسری صدی
کہ روشنی کی بعض شعاعين بيمارياں پھيالنے کا باعث بنتی ہيں جسے اس زمانے ميں اور اس کے بعد بيہوده خيال کيا جاتا 

جسام سے خارج ہو کر رہا آخر کار حقيقت ثابت ہوا اور آج ہميں معلوم ہو چکا ہے کہ الٹرا وائلٹ ريز شعاعين جب بيمار ا
تندرست اجسام پر پڑتی ہيں تو انہيں بيمار کر ديتی ہيں جبکہ سورج سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعيں ہوا کی عدم 

موجودگی ميں جانداروں کے بدن پر پڑيں تو ان کی ہالکت کا باعث بن سکتی ہيں ليکن يہی شعاعيں چونکہ ہوا کی موجودگی 
ں کے اجسام پر پڑتی ہيں تو کسی جاندار کو بيمار نہيں کرتيں ۔ بہر حال بيالوجی اور جديد طبعی ميں زمين پر جاندارو

  تحقيقات نے باره سو پچاس سال کے بعد جعفر صادق کے نظريہ کی صحت کا ثبوت فراہم کر ديا ہے ۔ 
‘بيماری کی بو کو خيال کياجاتا تھا  پرانے زمانے ميں بيماری کے منتقل ہونے کا واحد ذريعہ‘ جيسا کہ ہم نے تذکره کيا ہے 

ليکن قديم مانوں ميں انسان اس بات کا کھوج لگا چکا تھا کہ بعض امراض متعددی ہيں اور ايک سے دوسرے تک پہنچتے 
  ہيں ۔ 

فرانس ميں موجود ايک مصری پاپی روس (دستاويز )جس کا تعلق پندرہويں صدی قبل مسيح سے ہے ميں تحرير ہے کہ 
کو بيماريوں سے محفوظ رکھنے کيلئے ساحل پر لنگر انداز ہونے والی کشتيوں کے مسافروں کو مصر کے  مصری لوگوں

ساحل پر اترنے کی اجازت نہ ہوتی تھی اس دستاويز سے پتہ چلتا ہے کہ پندرھويں صدی ق ۔ م ميں کشتياں مصر کی جانب 
ہزار پانچ سو سال پہلے بھی کم از کم بحيره روم اور سفر کرتی تھيں اور وہاں تک مسافر لے جاتی تھيں اور آج سے تين 

ساحل ‘ اور اس بات کا احتمال ہے کہ سمندری جہاز اس ڈر سے کہ راستہ گم نہ ہو ‘ بحيره احمر ميں جہاز رانی عام تھی 
کرتی کہ  کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اگر پاپی روس کی دستاويز کے عالوه کوئی اور دستاويز اس بات کا ثبوت فراہم نہ بھی

 ٣۵آدمی قديم زمانے سے متعدد امراض سے واقف تھا تو صرف يہی دستاويز يہ بات ثابت کرنے کيلئے کافی تھی کہ آدمی 
صدياں پہلے اس بات سے اگاه تھا کہ بعض امراض ايسے ہيں جو ايک انسان سے دوسروں تک پھيلتے ہيں جيسا کہ آج کے 

کر دی ہے کہ روشنی کی بعض اقسام بيماريوں کے پھيالنے کا باعث  علوم نے جعفر صادق کے اس نظريئے کی تصديق
بنتی ہيں تو کيا اس بنا پر يہ فرض کيا جا سکتا ہے کہ متعددی بيمارياں جو کسی جگہ اچانک نمودار ہوتی ہيں وه روشنی کی 

  وجہ سے نمودار ہوتی ہيں ؟ 
رد گرد پھيل جاتی ہيں ا ور اسی وجہ سے کبھی ايسا ہوتا کيونکہ الٹرا وائلٹ شعاعيں بيمر خليات سے خارج ہونے کے بعد ا

ہے کہ جہاں متعدی بيماری کے وجود کا شائبہ تک بھی نہيں ہوتا وہاں اچانک ايک آدمی اس وبائی بيماری کا شکار ہو جاتا 
سے يو وی آر بيمار خليات ‘ ہے الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذريعے روس اور امريکہ کے ماہرين جنہيں يقين ہے کہ بيماری 

کی ذريعے صحت مند خليات تک پہنچتی ہے ليکن ابھی تک وه اس بات کو نہيں سمجھ سکے کہ بيماری کا نفوذ کيسے ہوتا 
ہے جب کہ انہيں اس بات کا بھی يقين ہے کہ الٹرا وائلٹ شعاعيں جو بيمار خليات سے خارج ہو تی ہيں صحتمند خليات ميں 

   بيماری پھيالنے کا سب بنتی ہيں ۔
سائنس دان اس پر غور کر رہے ہيں کہ روشنی کی حرات کيسے صحتمند خلے ميں بيماری کو جنم ديتی ہے ؟ کيونکہ جب 

اس وقت تک اس بات کو ‘ تک يہ معلوم نہ ہو جائے کہ روشنی کی حرارت صحت مند خليے ميں بيماری کو جنم ديتی ہے 
ٹ پڑنے والی متعددی بيمری جہاں اس بيماری کے پھوٹ پڑنے کا قبول نہيں کيا جا سکتا کہ کسی عالقے ميں نا گہان پھو

  کوئی احتمال نہيں ہوتا روشنی کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ذريعے پھوٹتی ہے ۔ 
چونکہ ہم الٹرا وائلٹ ريز کے ذريعے بيماری کے پھيلنے کا تذکره کر رہے ہيں اور اب تک يہ معلوم نہيں ہو سکا کہ الٹرا 

بيمار خليے سے تندرست خليے پر پڑتی ہيں تو اسے کيسے بيمار کر ديتی ہيں ؟ پس ہميں يہ کہنا پڑت وائلٹ ريز جب ايک 
  وائرس کے بيماری پھيالنے کے عمل کے ايک حصے کے متعلق کوئی اطالع نہيں رکھتا ۔ ‘ اہے کہ انسانی علم 

گ جاتا ہے اور جب کوئی دوائی مريض کو انسانی علم يہ جانتا ہے کہ وائرس خليے ميں جگہ گھر کر اسے تباه کرنے پر ل
دی جاتی ہے تو وه دوائی وائرس کی نابودی ميں مدد کرتی ہے بہر کيف اس بارے ميں ابھی تک بعض چيزوں سے انسانی 

علم آگاه نہيں ہے چونکہ علم نے نہ تو ابھی خليے کو بخوبی پہچانا ہے اور نہ ہی وائرس کی شناخت کر سکا ہے اگر انسانی 
  جان لے کہ بدن کے خاليت کيسے بوڑھے ہوتے ہيں تو ضرور بڑھاپے پر قابو پا لے ۔  علم يہ

امريکی اور روسی سائنس دانوں کی تحقيقات کے نتيجے ميں ثابت ہو چکا ہے کہ فوٹان جو روشنی کا ايک ذره ہے اگر اس 
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حت مند خليے کی بيماری کا باعث بنتا کا شمار الٹرا وائلٹ ريز ميں کيا جائے اور يہ ايک بيمار خليے سے خارج ہو تو ص
  ہے ۔ 

بہر کيف شايد انسانی علم سے اندازه لگانے سے فوٹان کے ذريعے بيماری کے پيدا ہونے کی حالت اتنی مختلف ہو کہ ہم اس 
نتيجے پر پہنچيں کہ بيماری کے پيدا ہونے کا سبب اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم خيال کرتے تھے فزکس سميت مختلف 

م کے بارے ميں امام جعفر صادق کے نظريات يہاں تک ہی محدود نہيں ہيں بلکہ آپ کے فزکس سميت دوسرے علوم علو
کے بارے ميں ايسے نظريات ہيں جن کی تائيد آجکل کے علوم کرتے ہيں امام جعفر صادق کے نظريات ميں سے ايک 

پائے جاتے ہيں ان کی صد بھی موجود ہے ليکن ان نظريہ يہ ہے کہ خداوند تعالی کے عالوه جتنے وجود اس کائنات ميں 
  اضداد ميں تصادم نہيں پيدا ہوتا اگر تصادم وجود ميں آ جائے تو بعيد نہيں کہ يہ کائنات ويران ہو جائے ۔ 

جس کا ہم مختصرا گذشتہ صفحات ميں ذکر کر چکے ‘ يہ نظريہ آج کے ماده اور ضد ماده کے نظريے سے ملتا جلتا ہے 
بحث کی مناسبت سے جعفر صادق کے نظريہ کے بارے ميں گفتگو کريں گے اور بتائيں گے کہ آپ کا نظريہ  ہيں اور اب

تھيوری کے مرحلے سے گزر کر عملی مرحلے ميں داخل ہو گيا ہے اور بتدريج سائنس دان مختلف ممالک ميں عناصر کے 
رميان فرق يہ ہے کہ عام عناصر کے ماده کے ضد ماده کو دريافت کرنے ميں لگے ہوئے ہيں ماده اور ضيد ماده کے د

ايٹموں ميں اليکٹران پر منفی اور پروٹان پر مثبت برقی بار ہوتا ہے ابھی تک کسی نے تجربہ نہيں کای کہ اگر ماده کے ايٹم 
وری تک ضد ماده کے ايٹموں سے متصادم ہو جائيں اور دھماکہ ہو تو کيا ہو گا ؟ اس بارے ميں جو کچھ کہا گيا ہے وه تھي

ء کی گرميوں سے پہلے يورنيم کے ايٹموں کے دھماکے کے بارے ميں کہا ١٩۴۴محدود ہے اور ايسا ہی ہے جس طرح 
جاتا تھا جب کہ اس وقت تک امريکہ نے اپنے ملک ميں ايٹمی تجربہ نہيں کيا تھا اس وقت کہا جاتا تھا کہ ايٹم بم کا تجربہ 

تک کئی مرتبہ ايٹمی اور ہائيڈروجنی دھماکے ہوئے ليکن کره زمين کے عناصر  ممکن ہے ايسا نہيں ہوا اور اس کے بعد آج
دھماکے کا شکار نہيں ہوئے ايٹم بم کے دھماکے اور ماده و ضد ماده کے دھماکے ميں فرق پايا جاتا ہے کيونکہ ايٹم بم يا 

زياده حصہ بيکار ره جاتا ہے يعنی وه  ہائيڈروجن پھٹتا ہے تو مادے کا کچھ حصہ توانائی ميں تبديل ہوتا ہے اور مادے کا
توانائی ميں تبديل نہيں ہوتا جيسا کہ ہميں معلوم ہے توانائی کو مادے مين تبديل کرنے کا قانون جسے آئن سٹائن نے وضع کيا 

  يہ ہے ۔ 
E=mc2   

يل ہو جائے تو بہت زياده اس قانون کے مطابق جو کچھ ايک ايٹم بم يا ہائيڈروجن بم ميں ہے اگر وه سب کچھ توانائی ميں تبد
توانائی وجود ميں آتی ہے اور انگلستان کے ايک طبعيات دان جول نے جس کے نام پر ايک مقناطيسی پيمانے کا نام رکھا گيا

اگر ايک کلو گرام ماده تمام کا تمام توانائی ميں تبديل ہو ‘ اور جو انيسويں صدی عيسوی ميں ہو گزارا ہے کے بقول ‘ ہے 
  رح کہ اس سے دھواں اور راکھ بھی وجود ميں نہ آئے تو کائنات محو ہو جائے گی ۔ جائے اس ط

آئن سٹائن نے بيسويں صدی ميں مادے کو توانائی ميں تبديل کرنے کے قانون کے ذريعے ‘ ليکن ايک اور طبعيات دان 
جائے تو کائنات فنا نہيں ہو گی ۔ ليکن اسبات کی نشاندہی کی کہ اگر ايک کلو گرام ماده مکمل طور پر توانائی ميں تبديل ہو 

بنی نوعی انسان آج تک ايٹمی اور ہائيڈروجنی بموں کے ذريعے مادے کو مکمل طور پر توانائی ميں تبديل کرنے کے قابل 
  نہيں ہو سکا ۔ 

ی ميں ء ميں ہيرو شيما پر جم بم گرايا گيا تھا اس کی کميت کے ہزاروں حصوں ميں سے انيس حصے توانائ 1945اگست 
تبديل ہو گئے اور باقی ضائع ہو گئے ہائيڈروجنی بموں ميں مادے کے تونائی ميں تبديل ہونے کے اندازے کے بارے ميں 

ہميں اطالع نہيں اور وه حکومتيں جن کے پاس يہ بم ہيں اور انہوں نے ان پر تجربات کئے ہيں ان کے بقول اس راز کو افشا 
توانائی ميں تبديل ہوتی ہے تاکہ ہم يہ جان ليں کہ ان کا کتنا حصہ ضائع ہوتا ہے اس  نہيں کيا کہ بم کی کتنی مقدار کميت

  بارے ميں ان حکومتوں کی خاموشی کی وجہ دفاعی رازوں کی حفاظت ہے ۔ 
آئن سٹائن کے ا س قانون کے باوجود کہ اگر ايک کلو گرام ماده مکمل طور پر توانائی ميں تبديل ہو جائے تو زمين نيست و 

ء ميں ايٹمی تجربہ کرنا چاہتے تھے تو اس بلڈنگ ميں ١٩۴۴ليکن بہر حال جب امريکی سائنس دان ‘ ابود نہيں ہو گی ن
  موجود سائنس دان اس بات سے گھبرا گئے تھے کہ کره ارض فنا ہو جائے گا ۔ 

‘ اده اور ضد ماده کا ٹکراؤ آج بھی جب فزکس ميں ماده اور ضد ماده کی بحث سامنے آتی ہے تو طبعيات دان کہتے ہيں کہ م
  دونوں کو مکمل طور پر توانائی ميں تبديل کر دے گا ۔ 

ان سائنس دانوں کے بقول ايک کول گرام مادے کا ايک کلو گرام ضد ماده ميں تبديل ہونے سے اس قدر توانای وجود ميں 
حرارت بہت زياده ہو گی لہذا يہ سورج  آئيگی کہ کره ارض تباه ہو کر گيس ميں تبديل ہو جائے گا اور چونکہ اس گيس کی



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

 
 

جو سويڈن کی لونڈ يونيورسٹی ميں فزکس کے استاد ہيں اس نظريئے کے مخالف ‘ تک پھيل جائے گی ليکن پروفيسر آلفن 
ہيں ان کے بقول آئنده بنی نوعی انسان کی توانائی کا منبع نہ تو يورانيم کا برقی کارخانوں ميں استعمال ہے اور نہ درياؤں 

بلکہ بنی نوعی انسان آئنده ماده اور ضد ماده کے تصادم ‘ ور سمندروں سے ہائيڈروجن حاصل کرکے اس کا استعمال ہے ا
کے ذريعے توانائی حاصل کر لے گا اور ايک سو کلو گرام ماده اور ضد ماده يعنی پچاس کلو گرام ماده اور پچاس کلو گرام 

  ضروريات پوری کرنے کيلئے ايک سال کيلئے کافی ہو گا ۔  ضد ماده تمام دنيا ميں انسان کی توانائی کی
جيسا کہ ہم نے ذکر کيا ہے کہ ابھی تک ماده اور ضد ماده کو آپس ميں ٹکرايا نہيں گيا جس سے يہ معلوم ہو سکتا کہ کيا چيز

آئے گی جو ماحول حاصل ہوتی ہے ليکن پروفيسر آلفن کی تھيوری کے مطابق توانائی کے عالوه کوئی ايسی چيز وجود ميں
  کو آلوده کرے ۔ 

‘ پروفيسر آَفن نے اس توانائی کو جو ماده اور ضد ماده کے تصادم کے نتيجے ميں وجود ميں آتی ہے ميٹر جی کا نام ديا ہے 
  جيسا کہ عام توانائی کو انرجی کہا جاتا ہے۔ 

ام ضد ماده کے ساتھ تصادم کرے تو ايک آدھے کلو گر‘ اس سائنس دان کے نظريئے کے مطابق اگر آدھا کلو گرام ماده 
ارب درجہ حرارت وجود ميں آئے گا اور دنيا ميں کوئی ايسا منبع يا ذريعہ نہيں ہے جو اتنی حرارت پيدا کر سکے علم نجوم 

کے ماہرين کے بقول سورج کے مرکز کا درجہ حرارت دس ملين درجے ہے کيا بنی نوعی انسان اتنی زياده حرارت کو 
کے اپنے کام ميں ال سکتا ہے ؟ پروفيسر آلفن کہتا ہے ہاں ماده اور ضد ماده کے نا مکمل دھماکے سے درجہ کنٹرول کر

نا مکمل دھماکے سے اس کی مراد ايٹمی بموں کا دھماکہ ہے جس ميں مادے کا ‘ حرارت ميں کمی پيدا کی جا سکتی ہے 
ہ ضائع ہو جاتا ہے ماده اور ضد ماده ميں تصادم کے صرف تھوڑا سا حصہ توانائی ميں تبديل ہوتا ہے جب کہ باقی حص

موضوع کو جو چيز تھيوری کی حدود سے اگے نہيں بڑھنے ديتی وه اس کا اقتصادی پہلو ہے ۔ کيونکہ لونڈ يونيورسٹی کے 
ارب  پروفيسر آلفن کے نظريہ کے مطابق ماده اور ضد ماده کے آپس ميں ٹکرانے اور توانائی پيدا کرنے پر دس سے پندره

ڈالر خرچ آتا ہے اور آج کوئی حکومت يا اداره دس سے پندره ارب ڈالر خرچ کرکے ماده اور ضد ماده کے دھماکے کا 
تجربہ کرنے پر تيار نہيں ہے تاکہ پروفيسر آلفن کی اصطالح کے مطابق ميٹر جی وجود ميں آئے ۔ تجربہ بتاتا ہے کہ اگر 

يا جائے تو امده اور ضد ماده کے دھماکے سے ميٹر جی کا حصول آسان ہوجائےماده اور ضد ماده کے تصادم کا تجربہ کر ل
  گا ۔ 

جس طرح ايٹمی توانائی سے فائده اٹھانے کيلئے تمام عناصر ميں سے يورانيم کا انتخاب کيا گيا تھا اسی طرح خيال کيا جاتا 
ے عنصرسے استفاده کيا جائے گا کيونکہ ہے کہ ماده اور ضد ماده کے دھماکے سے توانائی حاصل کرنے کے ليے ہيليم ک

روسی طبعيات دانوں نے ہيليم کا ضد ماده حاصل کيا ہے اور روس ميں ہيليم کے ماده اور صدماده کے دھماکے کيابھی سے 
  تيارياں ہو رہی ہيں ہمارا خيال ہے کہ اس بارے ميں مزيد بحث فضول ہے ۔ 

  ستاروں کی روشنی پر گفتگو
جس کے بارے ميں جعفر صادق نے اظہار ‘ چکے ہيں کہ علمی بحثوں ميں سے کوئی ايسی بحث نہيں جيسا کہ ہم ذکر کر 

  خيال نہ فرمايا ہو اور آ کے بعض نظريات جو اب تک ہامرے سامنے آئے ہيں آپ کے علمی کمال کی دليل ہيں ۔ 
ستارے ہم رات کو آسمان پر  آپ کے منجملہ نظريات ميں سے ستاروں کے بارے ميں اپ کا ايک نظريہ بھی ہے کہ جو

  دکھتے ہيں ان ميں سے ايسے ستارے بھی ہيں جو اس قدر نورانی ہيں کہ سورج کی روشنی ان کے مقابلے ميں ہيچ ہے ۔ 
ستاروں کے متعلق بنی نوعی انسان کی ممدود معلومات امام جعفر صادق اور ان کے بعد آنے ولے دور سے ليکر اب تک 

رکاوٹ بنی رہيں اس زمانے ميں انسان کا خيال تھا کہ جو کچھ امام جعفر صادق نے ستاروں اس حقيقت کو سمجھنے ميں 
کی روشنی کے متعلق کہا ہے وه عقل سے بعيد اور نا قابل قبول ہے اور يہ بات محال نظر آتی ہے کہ يہ چھوٹے چھوٹے 

  کے سامنے بے نور نظر آئے ۔  نورانی نقطے جنہيں ستاروں کا نام ديا جاتا ہے اس قدر روشن ہوں کہ سورج ان
آج جبکہ امام جعفر صادق کو گزرے ہوئے ساڑھے باره سو سال ہو چکے ہيں يہ ابت پايہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جو 
کچھ اس بزرگ شخص نے کہا صحيح ہے اور دنيا ميں ايسے ستارے موجود ہيں جن کی روشنی کے سامنے ہمارا سورج 

  بے نور نظر آتا ہے ۔ 
ستارے کو ازر کے نام سے موسوم ہيں ان ميں سے بعض کا زمين تک فاصلہ نو ہزار ملين (نو ارب ) نوری سال  يہ روشن

ہے اور آج دن و رات ميں ريڈيو ٹيلی سکوب کی اں کز تک پہنچنے والی شعاعين نو ہزار ملين سال کا فاصلہ طيکرنے کے 
اور ممکن ہے کہ يہ خيال کيا جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے  بعد زمين تک پہنچتی ہيں ہم نے يہاں پر دن و رات کيا ہيں

  کيونکہ ستارے تو صرف رات کو نظر آتے ہيں ۔ 
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‘ ليکن اب وه زمانہ لد گيا جب انسان کے پاس ريڈيو ٹيلی سکوب نہيں تھی جبکہ آج تين سو ميٹر قطر کی ٹيلی سکوپ 
  يکھا جا سکتا ہے ۔ پورٹوريکو ميں موجود ہے اسکی مدد سے دن ميں بھی ستاروں کو د

بعض کو آزر نامی ستاروں کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے دس ہزار ارب گنا زياده ہے يہاں پر ہم نے غلطی کی 
ہے اور نہ ہی مبالغہ آرائی سے کام ليا ہے ستاروں کی روشنی ناپنے کے لئے ہمارے پاس پيمائش کی واحد اکائی ہمارے 

تارے اس قدر روشن ہيں کہ ان کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے دس ہزار سورج کی روشنی ہے بعض کو آزر س
ارب گنا زياده ہے لہذا کسی مبالغہ آرائی کے بغير ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ ہمارا سورج کو آزر ستارے کے مقابلے ميں بجھا 

ے دائيں جانب سولہ صفر لگا ديں ہوا ايک چراغ ہے اس کو اچھی طرح تصور ميں النے کيلئے ايک کا ہندسہ ڈاليں اور اسک
  ۔ 

عيسوی ميں دريافت ہوا اور اب تک ان ميں سے دو سو سے زياده دريافت ہو  ١٩۶٣يہ ستارے جن ميں سے پہال ستاره 
چکے ہيں اب سائنس دان ايک ايسی ريڈيو ٹيلی سکوپ کيلئے کوئی ايسی دوربين نہيں بنائی جا سکی جس کا عرض تيس کلو 

  ٹر ) ہو ۔ ميٹر (تيس ہزار مي
اس عظيم ريڈيو ٹيلی سکوپ کی سائنس دانوں نے منصوبہ بندی اس طرح کی ہے کہ ريڈيو ٹيلی سکوپ کے انٹينا کی کچھ 

تعداد کو ايک عالقے ميں انگريزی کے وائی يا فرانسيسی کے ايگرک کی شکل ميں اسطرح لگايا ہے کہ اس وائی يا ايگرک 
و ميٹر ہو اور يہ انٹينا لوہے کی پٹڑی پر رکھے جائيں تاکہ ان کو مرضی سے کی تينوں شاخوں ميں سے ہر ايک اکيس کل

ادھر ادھر حرکت دے کر معين فاصلے پر کھڑا کيا جا سکے ان انٹينوں کا مجموعی رقبہ جو اکيس کلو ميٹر ہو گا اسکی 
وپ کو آزر کے ديکھنے قوت ريڈيو ٹيلی سکوپ کے نظاره کرنے کی قوت کے مساوی ہو گی پھر اس عظيم ريڈيو ٹيلی سک

  کيلئے استعمال کريں گے تاکہ اسکے ذريعے اچھی طرح اس کا مشاہده کر سکيں ۔ 
نجوميون نے اٹھارويں صدی عيسوی کے بعد آہستہ آہستہ عادت بنا لی تھی کہ کائنات ميں دريافت ہونيوالے بڑے بڑے اور 

  روشن ستاروں کے بارے ميں حيرت کا اظہار نہيں کرتے تھے ۔ 
عيسوی ميں پہال کو آزر دريافت ہوا تو فلکيات کے ماہرين کی عقل دنگ ره گئی اور جب انہوں نے دور 1963بھی جب  پھر

دراز ايک کو آزر پر تحقيق کرنے کيلئے ٹيلی سکوپ کی آنکھ سے آنکھ لگائی تو انہوں نے اپنے سر کو اپنے دو ہاتھوں 
  ے سر سے اڑ جائے اور وه ديوانے ہو جائيں ۔ سے پکڑ ليا کہ کہيں ايسا نہہو کہ ان کی عقل ان ک

جيسا کہ ہم ذکر کر چکے ہيں دور دراز موجود کو آزر زمين سے نو ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہيں جب کہ آئن 
سٹائن کا کہنا تھا کہ کائنات کا قطر تين ارب نوری سال سے زياده نہيں ہے فضائی وسعت جسے روشنی نو ہزار ملين سال 

ارب کلو ميٹر فاصلہ طے کرت ہے اس  ٩۵٠٠طے کرتی ہے اسکے لئے صرف اتنا جاننا کافيہے کہ روشنی ہر سال ميں 
ارب کلو ميٹر کو نو ارب سال سے ضرب دنا  ٩۵٠٠طرح ہميں کو آزر اور زمين اک درميانی فاصلہ معلوم کرنے کيلئے 

  چاہيے ۔ 
ی زياده حيران کن چيز کو آزر کی روشنی ہے جس نے سائنس اس فاصلہ جس کا انسانی عقل احاطہ نہيں کر سکتی سے بھ

دانوں کی عقل مبہوت کر دی ہے يہ روشنی جو سورج کی روشنی کے دس ہزار ارب گنا کے برابر ہے اور سائنس دان ابھی
  تک اس بات کا کھوج نہيں لگا سکے کہ وه کونسی توانائی ہے جو اس روشنی کو وجود ميں التی ہے۔ 

کا کہنا ہے کہ کائنات ميں ماده اور ضد ماده کے دھماکوں کے عالوه کوئی ايسا ذريعہ نہيں جو اس قدر توانائی  پروفيسر آلفن
پيدا کر سکے اور وه تجربہ جس کی تمہيد روس ميں باندھی جا رہی ہے اگر عملی صورت ميں سامنے آ جائے اور ہيليم اور 

ا ايک بيش بہا منبع بنی نوع انسان کے ہاتھ لگے گا بلکہ ممکن ہے کہ ضد ہيليم کا دھماکہ ہو تو نہ صرف يہ کہ توانائی ک
  کوآزر کی توانائی کا منبع بھی معلوم ہو جائے ۔ 

شايد آپ يہ پوچھيں کہ روس ميں عنصر اور ضد عنصر کا دھماکہ نہيں کيا جاتا اور ہيليم اور ضد ہيليم کو ہی کيوں اس 
  مقصد کيلئے استعمال کرتے ہيں ؟ 

اب يہ ہے کہ موجوده زمانے ميں ضد ہيليم بااسانی دستياب ہے جبکہ آکسيجن يا ہائيڈروجن کا اينٹی عنصر دستياب اس کا جو
نہيں اور آج جب کہ امريکہ ميں پہلے ايٹمی دھماکے کے تجربے کو انتيس سال ہو چکے ہيں ابھی تک يورانيم اور پالٹينم 

ہی کو ايٹمی دھماکوں ميں استعمال کرتے ہيں اور ہائيڈروجن ميں (جسے يورانيم سے حاصل کرتے ہيں ) اور ہائيڈروجن 
کسی دوسرے عنصر کے ايٹموں کے اوغام کے ذريعے توانائی حاصل کی جاتی ہے نہ کہ يورانيم اور پالٹينم کی طرح اسے

  ٹکڑے ٹکڑے کر کے ۔ 
ں کا دھماکہ نہيں کيا جا سکا اور سب سے زياده پائے جانے والے عناصر ميں لوہا بھی ہے ليکن ابھی تک لوہيکے ايٹمو

اسکے باوجود کہ تھيوری کے لحاظ سے لوہے اور تابنے وغيره کے ايتموں کا دھماکہ بھی ممکن ہے ليکن ابھی تک کسی 
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ايٹمی طاقت نے ان دھاتوں کے ايٹموں کے دھماکے کے لئے کوئی اقدام نہيں کيا ۔ پس ہيليم اور ضد ہيليم کے دھماکے کی 
کی فراہمی ہے ريڈيو ٹيلی سکوپ نہ صرف دور دراز کی شعاعوں کو ريکارڈ کرتا ہے بلکہ خال ميں موجود وجہ ضد ہيليم 

ماليکيولوں تک بھی اسکی رسائی ہوتی ہے اور اب تک اس عظيم کائنات ميں تقريبا تيس قسم کے ماليکيول دريافت ہوئے ہيں
تمل ہے اور ساده الفاظ ميں ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ جن کا کچھ حصہ مشہور تيزابوں اور پروٹين کے خام مال پر مش

  جانداروں کی ساخت ميں استعمال ہونے والے خام مال کے خليات پر مشتمل ہے ۔ 
ان ماليکيولوں کی ہماری زمين پر موجودگی يہ ثابت کرتی ہے کہ انسان سميت تمام جانداروں کی اس روئے زمين پر 

  نائی بات نہيں ۔ موجودگی ايک معمولی بات ہے کوئی استش
آج ہم يقين سے يہ کہہ سکتے ہيں کہ شروع ميں زمين ميں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے کيونکہ زمين ايک انتہائی گرم 

سياره تھا لہذا اس ميں کسی زنده وجود کا پايا جانا محال تھا ۔ ليکن جونہی زمين ٹھنڈی ہوئی اور کائنات ميں پائے جانيوالے 
ر پہنچنے لگے تو وه نابود نہيں ہوئے اور ان سے جاندار خليات وجود ميں آئے خصوصا پانچ ماليکيولزنده جرثومے زمين پ

جنکا نام يوراسيل ہے يعنی کو آنين ٹی مين اوه نين سيٹورين جن سے زمين ميں مشہور تيزاب اور پروٹين بنی اور پھر ان 
يں اور اس علميدريافت کے ضمن ميں ہم ريڈيو ٹيلی سے حيوانوں کے خليات کيلئے جن ميں انسانی خليات بھی شامل ہ

سکوپس کے ممنون احسان ہيں فلکی دوربين کے ذريعے انسان آج تک ستاروں کا مشاہده کرتا تھا اور ستاروں ميں پائے 
  جانے والے عناصر کو دريافت کرتا تھا اس طرح انسان ستارے کے درجہ حرارت کو بھی اخذ کر ليتا تھا۔ 

بے کراں خال ميں موجود ماليکيولوں کا پتہ نہيں چال سکتا تھا اور يہ ماليکيول جن کا کچھ حصہ زندگی کی  ليکن انسان اس
توليد کرنے والے ماليکيولوں پر مشتمل ہے ريڈيو ٹيلی سکوپ کے ذريعے دريافت ہو چکے ہيں کيونکہ آج ہميں معلوم ہے 

سرے سياروں پر بھی زندگی کی موجودگی کے اميدوار ہو سکتے کہ زندگی زمين پر کوئی کم ياب وجود نہيں لہذا ہم ان دو
ہيں جن کی کيفيت کره ارض جيسی ہے اور شايد وه معيار زندگی کے لحاظ سے ہزاروں ملين سال ہم پر سبقت رکھتے ہوں 

کر ديئے اور چونکہ وه اس کائنات ميں ہم سے ہزاروں ملين سال پہلے وجود ميں آئے ہيں لہذا انہوں نے وسائل بھی حل 
ہونگے جنہيں ہم ابھی تک حل کرنے ميں کامياب نہيں ہو سکے اگرچہ زياده وقت زنده رہنا ہی زياده علم رکھنے کی دليل 
نہيں کيونکہ بنی نوعی انسان نے تقريبا اس زمين پر دو ملين سال گزارے ہيں ليکن اس کے علم کا آغاز صرف دس پندره 

  ہزار سال پہلے ہوا ہے ۔ 
چونکہ ہميں معلوم ہے کہ صرف ہم ہی اس کائنات کے شاہد نہيں اور شايد ايسے کئی اربوں دوسرے سيارے بہر کيف آج 

موجود ہوں جن ميں بے شمار جاندار اور باہوش مخلوقات پائی جاتی ہوں جنکے علوم اور تجربات سے ہم استفاده کر سکيں 
  سياروں کے ساتھ رابطے کا بہترين ذريعہ ہيں ۔ اور موجوده زمانے ميں ہمارے پاس ريڈيو ٹيلی سکوپس ہی دوسرے 

جعفر صادق نے فرمايا بعض ستاروں کی روشنی اتنی زياده ہے کہ سورج ان کے سامنے ماند ہے آج ہم آپ کے فرمان کی 
تائيد کرتے ہوئے کہہ سکتے ہيں کہ ہمارا سورج ان ستاروں کے سامنے ايکبجھا ہوا چراغ ہے اور آپ کی سوچ اور فکر 

سعت اور گہرائی کا اندازه اس امر سے لگايا جا سکتا ہے کہ آپ نے دوسری صدی ہجر کے پہلے پچاس سالوں کے ميں و
دوران ميں اس حقيقت کو پا ليا تھا جس سے ہم آج مطلع ہو سکے ہيں يہ کوآزر جن سے بعض زمين سے نو ہزار سال نوری 

  يا کائنات کے وسط يا آخر ميں ؟ فاصلے پر واقع ہيں کيا يہ کائنات کی ابتدا ميں واقع ہيں 
ہمارا سورج ان کو آرز کے سامنے ايک بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہے جبکہ سورج ہمارے چوبيس گھنٹوں کے دوران 

زمين اور دوسری سياروں کو ہرارت اور روشنی پہنچانے کيلئے چار سو ارب ٹن ہائيڈروجن کو ہيليم ميں تبديل کرتا ہے اور
  تک يہ اسی طرح جلتا رہے گا ۔ مزيد دس ارب سال 

جب ہمارے سورج کی عمر اتنی لمبی ہے تو ہم اندازا يہ کہہ سکتے ہيں کہ ايک کو آزر کی عمر کتنی ہو گی ہم ايک نہايت 
ہی ساده تخمينے سے يہ کہہ سکتے ہيں کہ وه کو آرز جو زمين سے نو ہزار ملين نوری سال کے فاصلے پر واقع ہيں ان کی 

سال سے زياده ہے اور چونکہ اس کائنات ميں ہامرے سورج کی مانند ايسے دوسرے سورج بھی موجود ہيں  عمر ہزار ارب
جو دس ارب سال بعد بجھ جائيں گے تو ناگزير علم و عقل کے حکم کے تحت اس بات کی تصديق کرتے ہيں کہ اس کائنات 

  ميں صرف ہمارے دنيا ہی نہيں بلکہ دوسری دنيائيں بھی موجود ہيں ۔ 
اگرچہ ہمارے فلکيات کے ماہرين کی نظر ميں بعض ستارے نہيں بجھے اور نہ ہی ناپيد ہوئے پھر بھی دو يا دو سے زياده 
سورجوں کے درميان پائے جانے والے طول کے فرق نے يہ بات ثابت کر دی ہے کہ صرف ايک ہی دنيا نہيں بلکہ ہماری 

  دنيا کے عالوه بھی دنيائيں موجود ہيں ۔ 
دق نے فرمايا دنيائيں صرف ايک يا دو ہی نہيں بلکہ متعدد دنيائيں موجود ہيں آپ کا يہ فرمان آج نا قابل ترديد طور جعفر صا

  پر ثابت ہو چکا ہے اور ہمارے نظام شمسی کی مانند ہزاروں دنيائيں مٹ جاتی ہيں ليکن کو آزر باقی رہتے ہيں ۔ 
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دو گروہوں ميں تقسيم ہو سکتی ہيں ايک کا نام عالم اکبر اور دوسرے کا جعفر صادق کے نظريہ کے مطابق يہ متعدد دنيائيں 
  عالم اصغر ہے ۔ 

ہمارا خيال ہے چونکہ عوالم اکبر اور عوالم اصغر موجودہوں گے ليکن جعفر صادق نے عوالم اوسط کا نام ہی نہيں ليا بلکہ 
سے ضرور ايک عالم بڑا اور دوسراچھوٹا ہو گا جب  صرف عوالم اکبر اور عوالم اصغر کا نام ليا ہے کيونکہ دو عوالم ميں

آپ سے عوالم اکبر اور عوالم اصغر کی تعداد کے بارے ميں پوچھا گيا تو آپ نے جواب ميں فرمايا خداوند تعالی کے عالوه 
علم جعفر  کوئی بھی ان کی تعداد سے مطلع نہيں ہے اور کسی طرح بھی عوالم کی تعداد کو شمار نہيں کيا جا سکتا ۔ آج کا

  صادق کے اس فرمان کی تصديق کرتا ہے ۔ 
ماہرين کہکشاؤں اور سورجوں کی تعداد سے زياده سے زياده آگاه ہوتے جاتے ‘ کيونکہ علم فلکيات جب ترقی کرتا جاتا ہے 

کائنات  ہيں وه اس بات کو جان ليتے ہيں کہ کہکشاؤں اور سورجوں کی تعداد کے بارے ميں ان کا پہال تصور غلط تھا اور
کے سورجوں کی تعداد اس سے کہيں زياده ہے جو ارشميدس نے تيسری صدی قبل از مسيح ميں ذرات کی تعداد کے بارے 

بار اسی دس کے ہندسے سے ضرب ديں تو کائنات ميں  ۶٣ميں بتائی تھی ارشميدس نے کہا تھا کہ اگر ہم دس کے ہندے کو 
ا ہے ارشميدس کے نظريئے کے مطابق ذره مادے کا چھوٹے سے چھوٹا پائے جانے والے ذرات کی تعداد کا پتہ چل سکت

  ٹکڑا ہوتا ہے جسے مزيد تقسيم نہيں کيا جا سکتا اسيلئے اس ذرے کو نا قابل تقسيم کہا جاتا تھا ۔ 
 ميں پيدا ہوااس نے کہا اگر دس کے عدد کو اٹھاسی مرتبہ اسی دس کے ساتھ ١٩۴۴اڈيلنگٹن ايک انگريز طبعيات دان جو 

ضرب ديں تو کائنات ميں ايٹموں کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے جس دن اڈيلنگٹن نے کائنات کے ايٹموں کا رياضی کے 
اس فارمولے سے حساب لگايا تو فلکيات کے ماہرين معتقد تھے کہ کہکشاں کی تعداد ايک ملين ہے اور اسوقت تک فلکی 

جس نے دو ہزار ملين نوری فاصلے پر واقع دنيا کو ماہرين فلکيات دوربين جو کوه پالومر کی رصد گاه پر نصب ہے اور 
کی آنکھوں تک پہنچايا ہے ابھی ايجاد نہيں ہوئی تھی اور اسی طرح اس زمانے ميں ريڈيو ٹيلی سکوپ بھی ايجاد نہيں ہوا تھا

  ۔ 
اب ہو جاتا تو اس کائنات ميں اگر آج اڈيلنگٹن زنده ہوتا اور ريڈيو ٹيلی سکوپ کے ذريعے کو آزر کو ديکھنے ميں کامي
ميں ماہرين فزکس اور  ١٩٠٠ايٹموں کی تعداد کو شمار کرنے کيلئے جو فارمولہ ديا تھا اس پر نظر ثانی کرتا ۔ کيونکہ 

فلکيات کا کائنات کے بارے ميں جو تصور تھا اگر اس کا موازنہ آج کے تصور سے کيا جائے تو ہم بال مبالغہ کہہ سکتے 
  صور کو دوسرے تصور سے وه نسبت ہے جو پانی کی ايک پيالی کو ايک سمندر سے ہے ۔ ہيں کہ پہلے ت

کوآرز کی دريافت کے بعد فلکيات کے ماہرين کو يہ نظريہ ہاتھ آيا کہ تمام وه کہکشائيں جنہيں انسان آنکھ ديکھ سکتی ہے وه 
آزر سے شروع ہوتی ہے جس ميں سے جھان کی سرحدوں سے باہر واقع سيارے ہيں اور جہان کی سرحد ان مذکوره کو

بعض کا زمين سے نو ہزار مليکن نوری سال فاصلہ ہے بنا براين چونکہ ہماری ريڈيو ٹيلی سکوپ نو ہزار ملين نوری سال 
سے زياده فاصلے تک نہيں ديکھ سکتے اس لئے جو کچھ کوآزر سے آگے يا اوپر واقع ہے ہماری آنکھ اسے نہيں ديکھ 

  سکتی ۔ 
ے مطابق ايک الکھ ملين کہکشاں جس ميں سے ہر ايک دس ہزار ملين سورج کی حاملہے اور انسانی تيلی اس نظريے ک

سکوپ کی آنکھ اور ريڈيو ٹيلی سکوپ کی ان تک رسائی ہے وہاں تک اصلی دنيا نہيں بلکہ کائنات کی سرحد کے باہر 
شروع ہوتی ہے کيونکہ اگر اصل نہہوتی توہر  بکھرے ہوئے نہايت ہی قليل سيارے ہيں اور اصلی کائنات تو کوآزروں سے

  کو آزر کی روشنی ہمارے سورج کی روشنی سے دس ہزار ارب گنا زياده نہ ہوتی ۔ 
ہمارے سورج ميں چوبيس گھنٹوں کے دوران جو روشنی پيدا ہوتی ہے وه چار سو ارب ٹن ہائيڈروجن دھماکوں کے نتيجے 

وبيس گھنٹوں کے دوران سورج کی روشنی کے دس ہزار ارب گنا کے برابر ميں وجود ميں آتی ہے اور ايک کو آزر ميں چ
روشنی پيدا کرنے کيلئے کتنی ہائيڈروجن درکار ہوتی ہے (اگر کو آزر کی روشنی ماده اور ضد ماده کے دھماکے کے 

يں تو ہميں نتيجے ميں حاصل نہ ہوتی ہو ) ايک ساده حساب کے ذريعے ہم چار سو ارب ٹن کو دس ہزار ارب سے ضرب د
 چار کا ہندسہ اور اسکے دائيں طرف ستايس صفر ملتے ہيں اور يہ عدد اس قدر بڑا ہے کہ ہم اسے زبان پر نہيں ال سکتے ۔ 
ليکن ہم کہہ سکتے ہيں کہ قاعدے کی رو سے ہر کو آزر ميں چوبيس گھنٹوں کے دوران سورج سے دس ہزار ارب گنا زياده

کو آزر ہے يعنی اصلی دنيا کو آزر سے شروع ہوتی ہے اور چونکہ ريڈيو ٹيلی سکوپس ابھی ايندھن جلتا ہے لہذا اصلی دنيا 
تک اس پر قادر نہيں ہيں کہ کوآزر سے اگے ديکھ سکيں ۔ لہذا ماہرين فلکيات اور طبعيات دان کو آزر سے شروع ہونيوالی 

تخمينا اندازه لگانا بھی محال ہے اس لئے اصلی دنيا کی وسعت کا اندازه نہيں لگا سکے اور چونکہ جہان کی وسعت کا 
سورجوں کی تعداد کا اندازه لگانا بھی ان کيلئے محال ہے چہ جائيکہ وه ارشميدس اور اڈيلنگٹن کی تقليد ميں جہاں ميں 

  موجود ايٹموں کا حساب لگا سکيں ۔ 
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ے جس کا جعفر صادق نے اظہار اسی بنا پر بڑی اور چھوٹی دنياؤں کی تعداد کے بارے ميں منطقی ترين نظريہ وہی ہ
فرمايا اور کہا کہ خداوند تعالی کے سوا کوئی بھی دنياؤں کی تعداد سے مطلع نہيں ہے اور اس نظريئے کا دوسرا مفہوم 

يہہے کہ بنی نوعی انسان عوالم کبير اور صغير کے احاطہ کرنے پر قادر نہيں اور انہيں شمار نہيں کر سکتا عالم کبير اور 
رميان فرق جعفر صادق کے نزديک صرف حجم کے لحاظ سے ہے نہ کہ کميت کے لحاظ سے اور اج علم صغير کے د

  فزکس اس نظريہ کی بھی تصديق کرتا ہے ۔ 
ہم نے گذشتہ صفحات ميں ذکر کيا ہے کہا گر اليکٹرانوں اور مرکزے کے درميان پائے جانے والے خال کو درميان سے ہتا 

کی ايک گند کے برابر ہو جائيگا ۔ ليکن اس فٹ بال کی گيند کا وزن کره ارض کے موجوده ديا جائے تو کره ارض فٹ بال 
وزن کے مساوی ہو گا فٹ بال کی گيند کی مثال ہم نے اسلئے دی کہ اس سے ذہن آشنا ہے ورنہ اگر اليکٹرانوں اور نيو 

بھی کم ہو جائيگا ليکن اس گيند کا وزن کره  کليس کا درميان خال ختم کر ديا جائے تو کره ارض کا حجم فٹ بال کی گيند سے
  ارض کے موجوده وزن کے برابر ہو گا ۔ 

اس طرف بھی توجہ کرنا الزم ہے کہ خال ميں کره ارض بے وزن ہے اور ہم صريحا يہ کہہ سکتے ہيں کہ خال ميں کره 
ورج کے اردگرد گردش کر ارض کا وزن مرغ کے ايک پر جتنا ہے اور زمين پر ہی کيا منحصر ہے تمام سيارے جو س

رہے ہيں اور بطور کلی تمام اجرام وسيع خال ميں دوسرے اجرما کے گرد گردش کر رہے ہيں بے وزن ہيں اور ان کے اس 
  بے وزن ہونے کی دليل ان کی حرکت کی رفتار ہے ۔ 

کجھ عالم اکبر ميں ہے جعفر صادق کے نظريہ کے مطاقب جو کچھ عالم اصغر ميں ہے وہی عالم اکبر ميں بھی ہے ليکن جو
اس کا حجم اصغر کے موجودات کے حجم سے زياده ہے اور جو خواص عالم اکبر ميں پائے جاتے ہيں وہی خواص عالم 

  اصغر ميں بھی پائے جاتے ہيں بس فرق صرف اتنا ہے پہلے عالم کا حجم دوسريعالم کے حجم سے زياده ہے ۔ 
عالماکبر اور ہر عالم اکبر کو عالم اصغر ميں تبديل کيا جا سکتا ہے جس وقت ہم  اس بنا پر اگر قدرت ہو تو ہر عالم اصغر کو

ان نظريات کو سنتے ہيں تو ہم يہ خيال کرتے ہيں کہ ہم فزکس کے کسی استاد سے سبق سن رہے ہيں يا يہ کہ فزکس کی 
ال پہلے پيش کيا گيا جعفر صادق کسی جديد کتابکا مطالعہ کر رہے ہيں جبکہ يہ وه نظريات ہيں جنہيں ساڑھے باره سو س

  سے سوال کيا گيا کہ جہان کب وجود ميں آيا ؟ 
آپ نے جوابا فرمايا جہان شروع سے موجود ہے آپ سے جہان کی تاريخ پيدائش کے بارے ميں سوال کيا گيا جعفر صادق 

زات کے قائل ہيں لہذا ان کا عقيده نے جواب ديا ميں جہان کی تاريخ پيدائش نہيں بتا سکتا چونکہ شيعہ اپنے اماموں کے معج
ہے کہ جعفر صادق بتا سکتے تھے کہ جہاں کب وجود ميں آيا ؟ شيعوں کا اپنے آئمہ کے معجزات کے بارے ميں جو عقيده 

  ہے اس ميں ايک علم امامت بھی ہے جو وسيع معنوں ميں علم مطلق ہے ۔ 
کہ جعفر صادق دنيا کی تاريخ پيدائشبتانا نہيں چاہتے تھے  مومن شيعہ جو امام کے معجزات کے قائل ہيں ان کا عقيده ہے

ورنہ وه علم امامت کے ذريعے جہان کی تاريخ پيدائش سے آگاه تھے شيعوں کے عقيدے کے مطابق (جو علم امامت اور امام
بھی سوال کے اعجاز کے قائل ہيں )جعفر صادق نے نہ صرف اس موقع پر جواب نہيں ديا بلکہ بہت سے دوسرے مواقع پر 

کرنے والوں کے جوابات نہيں ديئے کيونکہ آپ نے بنی نوعی انسان کی مصلحت اسی ميں سمجھی کہ انسان کچھ اسرار 
  سے نا اگاه رہے کيونکہ بعض اسرار سے اگاہی انسانی زندگی کا شيرازه بکھيرنے کا سبب بن جاتی ہے ۔ 

فر صادق نے تمام علوم عوام کی بارے ميں اظہار خيال بعض دوسرے مومن شيعہ اس بات پر يقين رکھتے ہيں چونکہ جع
فرماتے ليکن علم امامت نا ممکنات کا احاطہ نہيں کر سکتا اس لئے امام نا ممکن کام بجا نہيں ال سکتا ۔ شيعوں کے گروه کا 

ديوں سے فلسفيانہ شيعہ علما ميں ص‘ قوال ہے کہ امام تو امام خدا بھی نا ممکنات کو انجام نہيں دے سکتا اس موضوع پر 
بحثيں جاری ہيں کہ کيا خداوند تعالی نا ممکن کا کرنے پر قادر رہے انہوں نے يہ اظہار خيال کيا ہے کہ بنی نوعی انسان کی

  محدود توانائی کی وجہ سے بعض کام اس نا ممکن دکھائی ديتے ہيں ۔ 
توانائی کی وجہ سے اسے بعض کام نا ممکن دکھائی  لہذا محال کام بذاتہ نا ممکن نہيں ہے بلکہ بنی نوع انسان کی محدود

ديتے ہيں جس طرح ايک دو سالہ لرکے کيلئے بيس کلو گرام وزن اٹھانا محال ہے ليکن شيعہ علماء کا دوسرا گروه کہتا ہے 
ے يہ کہ بہر کيف ايسے کام ہيں جو محاالت کے زمرے ميں آتے ہيں مثال کل کو جزو کے برابر کرنا کيونکہ عقلی لحاظ س

  ممکن نہيں ۔ 
ليکن وه لوگ جو اس بات کے قائل ہيں کہ خداوند تعالی ہر مہال کام کو انجام دے سکتا ہے ان کا کہنا ہے کل اور جزو ہماری
عقل کے لحاظ سے غير مساوی ہيں ۔ اور ممکن ہے کہ ايک دوسری عقل کل اور جزو کو مساوی خيال کرے ۔ ان لوگوں کو 

وئی اور خاک ميں ملی ہوئی ہڈيوں کو اکٹھا کرے گا اور انسان کو اپنے اعمال کے حساب کيلئے کہنا ہے کہ خدا بکھری ہ
زنده کرے گا تاکہ انسان اپنے اعمال کی سزا يا جزا پائے يہ کام محال ہے ليکن بہر کيف خداوند تعالی اس محال کام کو انجام 
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جام دہی کا منکر ہو وه مسلمان نہيں کيونکہ معاد دين اسالم ديتا ہے جو کوئی خداوند تعالی کی طرف سے اس محال کام کی ان
کے اصولوں ميں سے ہے مختصر يہ کہ مومون شيعہ معتقد ہيں کہ جعفر صادق جہان کی تاريخ پيدائش سے آگاه تھے ليکن 

فرمان ہے کہ  اس کے بارے ميں اظہار خيال نہيں کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں ميں پريشانی نہ ہونے پائے ۔ جعفر صادق کا
اگر اج سے لے کر ميری زندگی کے آخری مرحلے تک مجھ سے يہ پوچھا جائے کہ جہان سے پہلے کيا چيز موجود تھی 

تو ميں کہوں گا کہ جہان موجود تھا ۔ اس موضوع سے واصح ہوتا ہے جعفر صادق جہان کو ازلی مانتے ہيں جعفر صادق کا 
ں کی وسعت اور سکڑنے کے متعلق ہے جس ميں آپ نے فرمايا ہے کہ جو جہانوں کيبارے ميں ايک دلچسپ نظره جہانو

دنيائيں موجود ہيں ايک حال ميں نہيں رہتيں کبھی وه وسيع ہو جاتی ہيں اور کبھی ان کی وسعت کم ہونے کی وجہ سے وه 
ے بنياد تھا سائنس سکڑ جاتی ہيں جعفر اصدق کا يہ نظريہ بھی ان کے دوسرے نظريات کی مانند اہل علم حضرات کيلئے ب

دانوں نے اس نظريئے کو ايک تخيل سمجھا اور کہا کہ جعفر صادق نے ايک ايسی بات کہی ہے جس کے درست ہونے کے 
وه پابند نہيں ہيں جبکہ ايک سائنس دان جب کوئی بات کرتا ہے تو اسکی صحت کا پابندی ہوتا ہے اور ايک دانشمند کيلئے 

  ت کہے جسے وه حقيقی اور صحيح نہ سمھجتا ہو ۔ مناسب نہيں ہے کہ کوئی ايسی با
جب اٹھارويں صدی عيسوی کے بعد فلکی دوربينيں زياده طاقتور بنا لی گئيں اور ماہرين فلکيات نے ان دوربينوں کے 

ذريعے نہ صرف نظام شمسی کے سياروں کا پہلے سے بہتر مشاہده کيا بلکہ نظام شمسی سے باہر کی دنيا کا بھی بہتر نظاره
کيا اور انيسويں صدی عيسوی کے نصف ميں سياروں کی روشنی کے ذريعے ان ميں موجود بعض عناصر کا بھی پتہ چال 

  ليا۔ 
بيسوی صدی عيسوی کے آغاز ميں ايک يورپی ماہر فلکيات جس کا نام ايبليميٹر ہے ۔ جو مذہبی لباس بھی پہنتا تھا اور بلجيئم

اس نے جديد علم کے ابتدائی مراحل ميں جان ليا تھا کہ کہکشاؤں کا ايک گروه جو کی يونيورسٹی ميں پروفيسر بھی تھا ۔ 
ہمارے نظام شمسی سے کافی قريب ہيں اور انہيں آسانی سے ديکھا جا سکتا ہے وه بتدريج دور ہوتا اور اطراف ميں بکھرتا 

ين کو دی اور ان سے درخواست کی کہ جا رہا ہے ايبليميٹر نے اپنے مشاہدات کی اطالع رصد گاه ميں موجود دوسرے ماہر
وه يہ معلوم کريں کہ اس نے صحيح اخذ کيا ہييا نہيں ؟ ماہرين فلکيات جب فضاء ميں کسی ايسی چيز کو ديکھتے ہيں جو 
پہلے دکھائينہ دی ہو تو وه اس کی اطالع دوسروں کو ديتے ہيں تاکہ انہيں يہ پتہ چلے کہ انہوں نے جو استنباط کياہے وه 

ہے يا غلط ہے ؟ اور اگر دوسرے بھی اس نئی چيز کو ديکھيں يا استنباط کر ليں تو يہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صحيح 
غلطی نہيں ہوئی جو کچھ ايبليميٹر نے ديکھا تھا اس کی تصديق چند يورپی اور امريکی رصد گاہوں نے کی اور معلوم ہوا کہ

ہے اور اسے اجھی طرح ديکھا بھی جا سکتا ہے دور ہٹتا جا ره ہے کہکشاؤں کا ايک گروه جو نظام شمسی کے قريب تر 
گويا وه نظام شمسی سے حالت گريز ميں ہيں اور ان کا فاصلہ اس کہکشاں سے جس ميں ہمارا نظام شمسی ہيبتدريج بڑھتا جا 

تھے ۔ کہکشاؤں کے  رہا ہيايبليميٹر اور دوسری سائنس دان جو متعدد رصد گاہوں ميں آسمانی سياروں پر تحقيق کر رہے
ہمارے نظام شمسی کی کہکشاں سے دور ہٹنے کے مسئلے کے بارے ميں بھی ايک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے يہاں 
تک کہ دوسری جنگ عظيم کے شعلے بھڑک اٹھے اور ان ميں سے بعض جو اس موضوع سے خصوصا دلچسپی رکھتے 

نگٹن اس دنيا سے رخصت ہو چکے تھے لہذا کہکشاؤں کے دور ہونے تھے مثال ايبليميٹر اور انگلستان کا طبيعات دان اڈيل
ء عيسوی تک کھٹائی ميں پڑ گئی کيونکہ دوسرے نہيں چاہتے تھے کہ جس کام کی ابتداء ١٩۶٠کے مسئلے پر تحقيق 

  ايبليميٹر نے کی تھی اسے اس کے نام سے جاری رکھيں ۔ 
کہکشاں سے دور ہونے کے مسئلے کے بارے ميں تحقيق ء عيسوی کے بعد کہکشاؤں کے ہامرے نظام شمسی کی ١٩۶٠

دوبار ه شروع ہوئی ۔ دوسری مرتبہ معلوم ہوا کہ جو کہکشائيں ہماری کہکشاں کے نزديک ہيں اور ماہرين فلکيات انہيں 
کہ اچھی طرح ديکھ سکتے ہيں ہماری کہکشاں سے دور ہوتی جا رہی ہيں لہذا ماہرين فلکيات کو اس ميں کوئی شک نہيں چ 

دنيا ہماری کہکشاں کے اردگرد وسيع ہوتی جا رہی ہے کيونکہ ہماری کہکشاں کے تمام اطراف ميں کہکشائيں دور ہوتی جا 
رہی ہيں ليکن سائنس دان نہيں جانتے کہ دوسری جگہوں پر بھی کہکشائيں حالت گريز ميں ہيں اور دور ہو رہی ہيں يا نہيں ؟

ائنات کا وسيع ہونا اور اجرام فلکی کا زمين سے دور ہونا ہے ہم نے گذشتہ ان کی اس مسئلے سے بے خبری کی وجہ ک
صفحات ميں ديکھا کہ بعض اجرام فلکی جن کا نام کو آزر ہے ہم سے نو ہزار ملين سال نوری فاصلے پر واقع ہيں اگر ان کو

کے بعد اس کی تباہی سے مطلع  آزروں ميں سے اچانک آج ايک تباہہو جائے تو ہمارے ماہرين فلکيات نو ہزار ملين سال
ہوں گے لہذا ہمارے ماہرين فلکيات کيلئے يہ جاننا نا ممکن ہے کہ دور دراز واقع اجرام فلکی نزديک ہو رہے ہيں يا ہم س 
دور ہو رہے ہيں ؟ جو بات تحقيق سے ثابت ہے وه يہ ہے کہ وه کہکشائيں جو ہامری کہکشاں کے نزديک ہيں اور ماہرين 

اچھی طرح ديکھ سکتے ہيں وه اطراف ميں بکھرتی جا رہی ہيں لہذا دنيا کے اس کائنات ميں سکڑنے اور  فلکيات انہيں
پھيلنے کی جعفر صادق کے نظريئے کی ہماری کہکشاں سے تصديق ہو جاتی ہے اور چونکہ اس عالقے کی تمام کہکشائيں 
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کہ يہ دور ہونے کا عمل کس زمانے سے شروع ہو دور ہو رہی ہيں ہماری کہکشاں بھی دور ہو رہی ہے ہميں معلوم نہيں 
اہے ۔ جعفر صادق نے ساڑھے باره سو سال پہلے کہا جہان کبھی پھيلتے ہيں اور کبھی سکڑتے ہيں جس جہان ميں ہم ره 
رہے ہيں اس کا پھيلنا نہ صرف يہ کہ جعفر صادق کے زمانے سے شروع ہوا بلکہ آپ سے ہزاروں يا الکھوں سال پہلے 

ہميں ان ہزاروں يا الکھوں سال کے فرق پر حيرانی نہيں ہونا چاہيے کيونکہ ہمارے نزديک واقع کہکشاؤں کے  شروع ہوا
درميان اتنا زياده فاصلہ ہے کہ ہم حساب نہيں لگا سکتے وه کہکشائيں ہزاروں سال پہلے دور ہٹنی شروع ہوئيں يا الکھوں 

ونے کا پيمانہ ہمارے پاس وه روز افزوں فاصلہہے جو ايبليميٹر سال پہلے ؟ کائنات کے اس حصے ميں کہکشاؤں کے دور ہ
کے مشاہدے سے لے کر آج تک کره زمين اور ان کہکشاؤں ميں وجود ميں آيا ہے ماہرين فلکيات کائنات کے تمام حصوں 

ميں ايسا سے مطلع نہيں ہيں وه نہيں جانتے کہ دوسری کہکشائيں بھی حالت گريز ميں ہيں يا صرف کائنات کے اس حصے 
  ہو رہا ہے ۔ 

ليکن ان ستاروں کا وجود جن کا نام کوتولے اور جن کا ذکر گذشتہ صفحات ميں ہو چکا ہے ان کا سکڑنا ماہرين فلکيات کے 
ہاں ثابت ہے ماہرين فلکيات نے مشاہده کيا ہے کہ بعض ستارے اس قدر سکڑتے ہيں جس کا تصور بھی نہيں کيا جا سکتا ۔ 

ايت کہکشاؤں کے سکڑنے اور پھيلنے يعنی فاصلوں کی زيادتی اور کمی کے بارے ميں کچھ نہيں جيسا کہ ماہرين فلک
جانتے کہ کس وقت يہ عمل شروع ہوا ہے اسی طرح وه يہ بھی نہيں جانتے کہ کوتولہ ستارے کس زمانے ميں کس قدر سکڑ

ے اسی طرح ان ستاروں کا سکڑنا بھی گئے ہيں خيال کيا جاتا ہے ۔ جس طرح دنياؤں کا سکڑنا اور پھيلنا تدريجی ہ
تدريجيہے اور کوتولہ ستارے قليل عرصے ميں وجود ميں نہيں ائے بلکہ ان کے ايٹموں کے اليکٹرانوں کے مفقود ہونے اور

  ايٹموں کے مرکزوں کو آپس ميں پيوست ہونے ميں ايک طويل مدت لگی ہے ۔ 
ام فلکی پھيل رہے ہيں اور دوسرے حصوں ميں سکڑ رہيہيں يا يہبنا بريں اس حالت ميں کہ کائنات کے ايک حصے ميں اجر

کہ ان کے سکڑنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور وه ہماری زمين کی مانند زندگی کے کاروبار ميں مشغول ہيں حاالنکہ ايسا 
وں ميں ماده مکمل ہونا ہميں محال نظر آتا ہے مادے کے حقيقی موت کو تولہ ستاروں ميں واقع ہوتی ہے کيونکہ ان ستار

طور پر ساکن ہوتا ہے ظاہرا ماديکی آخری منزل يہ ہے کہ وه کوتولہ کی شکل اختيار کر لے اور اس کے اليکٹران ختم ہو 
س ميں جڑے ہوئے ہوں اور اس طرح ايک ايسی کميت وجود �جائيں اور صرف ايٹموں کے مرکزے باقی ره جائيں جو آ

ے والے سب سے زياده کميت والے ميٹيريل سے کھربوں گنا زياده کميت کے حامل ميں ائے جو ہماری زمين پر پائے جان
ہوں ۔ مختصر يہ کہ موجوده زمانے ميں علمنجوم اور فزکس جعفر صادق کے جہانوں کے پھيلنے اور سکڑنے کے نظريہ 

  کی تائيد کرتے ہيں ۔ 
لسفی اعتقادات سے مطلع نہيں تھے اور صرف اٹھارويں صدی عيسوی تک يورپ والے ہندوستان کے تمام لوگوں کے دينی ف

ہندوستانی مسلمانوں کے عقائد سے آگاه تھے اٹھارويں اور انيسويں صدی ميں يورپ کے کچھ دانشوروں نے ہندوستان کی 
ہ قديم فلسفی عقائد کے اصولوں سے اگاه ہوئے اور انہوں نے جانا کہ ہندوستانيوں کے قديم عقائد ميں سے عقيده يہ بھی تھا ک

دنيا بيداری اور جوش و خروش کا مرحلہ ہے اور کاہلی کا دور جو آہستہ آہستہ جمود ميں تبديل ہو جاتا اور اخر کار 
خوبيدگيپر منتج ہوتا ہے ۔ دنيا کی بيداری کے زمانے ميں اس قدر و سعت پيدا ہو گی کہ اس کی ابتدا اور انتہا کے بارے ميں 

گوں اقسام کے بے شمار درخت اور جانور دنيا ميں وجود ميں آئيں گے ۔اس دنيا کی  بھی ہم نہيں سوچ سکتے اس دوان گو نا
وسعت کی ابتدا الکھوں سال پہلے ہو چکی ہے اور مختلف اقسام کا مواد درخت اور جانور ابھی تک وجود ميں آ چکے ہيں 

لتی رک جائے گی اور پھر دنيا ميں ايک زمانے کے بعد جس کے وقت کا تعين نہيں کيا جا سکتا ۔ يہ دنيا سکڑتی اور پھي
درخت اور جانور بھی ‘ درخت اور جديد قسم کے جانور وجود ميں نہيں ائيں گے۔ موجوده مواد ‘ مختلف اقسام کا مواد 

بتدريج ختم ہوتے جائيں گے ۔ دنيا کی وسعت روبہ زوال ہو گی اور دنيا اپنے آپ کو سميت لے گی اور اپنے مرکز کی طرف
۔ اپنے آپ کو سميٹنے اور اپنيمرکز کی طرف جانے ميں بھی الکھوں سال لگيں گے اور يہ مدت بھی اس قدر رجوع کريگی 

طويل ہے کہ ہم اس کو متعين کرنے کيبارے ميں سوچ بھی نہيں سکتے ايک زمانہ آئے گا کہ دنيا بے حرکت ہو کر اپنے 
کا نام و نشان نہيں رہے گا اس مرحليکودنيا کے اندر ڈوب جائے گی اس طرح کہ کسی قسم کے مواد درخت اور جانور 

ڈوبنے يا خوبيدگی کا دوسرا مرحلہ شمار کياجا سکتا ہے کوئی نہيں جانتا کہ دنيا کتنا عرصہ تک غفلت ميں رہے گی يا حالت
بيدار ہو خواب ميں رہے گی شايد يہ مدت ملين ہا سال طويل کھنچے اور اس کے بعد دنيا کو جھٹکا لگے اور دنيا خواب سے 

جائے اور دوباره وسيع ہو جائے اور جديد مواد درخت اور جاندار وجود ميں آئيں اور دنيا کی توسيع ميں روز بروز اضافہ 
ہوتا جائے دنيا کی بيداری کے جديد مرحلے کے دوران وه مواد درخت اور جاندار وجود ميں آئيں گے۔ جو پہلے وجود ميں 

ہيجو انسان جديد مرحلے ميں وجود ميں آئے گا وه پہلے انسان سے مختلف ہو گا يعنی ا س نہيں آئے تھے اور يہ قدرتی امر 
سے برتر ہو گا کيونکہ دنيا جب بيدار ہو گی اور اس ميں توسيع پيداہو گی تو وه اپنی اشيا وجود ميں الئے گی جو پہلے سے 
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دنيا گھٹيا چيزيں وجود ميں الئے گی تو وه زوال اور ترقی يافتہ ہوں گی کيونکہ قديم ہندوستانيوں کے عقيدے کے مطابق اگر 
فساد کا باعث بنے گی اور نابود ہو جانے کے بعد پھر دوباره خواب سے بيدار نہيں ہو گی ۔ بنا بريں جس مرحلے ميں دنيا 

اس عقيدے کے خواب سے بيدا ہو گيا ور انسان سميت جو کچھ بھی اس ميں پيدا ہو گا وه پہلے سے زياده ترقی يافتہ ہو گا 
مطابق انسان کے مقدر کی ايک خاص حالت تھی ۔ قديم ہندوستانيوں کے عقيدے کے مطابق انسان دنيا کی خوبيدگی کے 

درختوں اور جانداروں کے برعکس ختم نہيں ہوتا بلکہ مرنے کے بعد انسانی روح دوسرے مراحل طے ‘ دوران ميٹرئيل 
حلے تک پہنچتی ہے اور دنيا کی بيداری کے دوسرے مرحلے ميں پہلے کرتی ہے اور آخر کار ہميشہ کی سعادت کے مر

سے بہتر انسان وجود ميں آتے ہيں جو موت کے بعد اپنی روح کے ذريعيباقی ره جاتے ہيں اور ان کی روح چند مراحل کو 
روح دنيا کے  طے کرنے کے بعد جنت ميں دوسری ارواح سے جا ملتی ہے قديم ہندوستانيوں کے عقيدے کے مطابق انسانی

خواب اور بيداری کے قانون کی مطيع نہيں ہے اور جب خوابيدگی کے دوران تمام مواد درخت اور جاندار مر جاتے ہيں تو 
انسان کی روح باقی ره جاتی ہے ۔ دنيا کی خوابيدگی کے موقع پر ہر چيز ختم ہو جاتی ہے مگر صرف انسانی روح بہشت 

ہندوستانيوں کے اس عقيدے کو ان کی حب ذات اور خود پرستی کا نتيجہ خيال کيا جا سکتا  ارواح ميں باقی رہتی ہے کيا قديم
ہے يا نہيں بظاہر يہ عقيده حب ذات اور خود پرستی کا نتيجہ ہے ليکن اگر تھوڑا سا غور کيا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ 

کے برعکس ايک ايسی چيز سمجھتے تھے جسے موت درختوں اور جانداروں ‘ جن لوگوں کا يہ عقيده تھا وه روح کو مواد 
نہيں آتی کيونکہ وه مادی نہيں ہے کہ مر جائے اور اسی وجہ سے موت کے بعد انسان مادی دنيا سے باالتر دنيا ميں رہتا ہے
اور جس دن سے تاريخی لکھی گئی ہے ا سے ليکر آج تک جس معاشرے ميں آخرت کے بارے ميں عقيده رہا ہے اس ميں 

کی بقا کا عقيده بھی موجود رہا ہے اور کوئی ايک معاشره بھی ايس انہيں مل سکتا جس ميں آخرت کا عقيده تو ہو ليکن روح 
  روح کی بقا کا عقيده نہ پايا جاتا ہو ۔ 

مرکزی افريقہ کے سياه فام قبائل سے ليکر توحيد ی مذاہب کے پيروکاروں تک سابقہ اور موجوده تمام معاشرے روح کی بقا 
ا عقيده اس لئے رکھتے تھے اور رکھتے ہيں کہ وه روح کو مادے سے جدا خيال کرتے ہيں اور ان کا عقيده ہے کہ ماديکو ک

جو کچھ ہم نے عرض کيا اس کا ماحصل يہ ہے کہ دنيا کے پھيلنے اور ‘ موت ا جاتی ہے ليکن انسانی روح نہيں مرتی 
  ے رنگ ميں رنگ گيا ہے ۔ سکڑنے کے بارے ميں نظريہ قديم ہندوستانی عقائد ک

يہ نظريہ چاہے جعفر صادق نے پيش کيا ہو يا قديم ہندوستانيوں کا عقيده ہو آج کے علم نجوم اور فزکس کے انکشافات اسے 
  ايک علمی حقيقت قرار ديتے ہيں ۔ 

ام پر جہاں سکڑتا اگر ساری کائنات سکڑ اور پھيل نہيں رہی تو بھی اس کے کچھ جہاں پھيل اور سکڑ رہے ہيں اور جس مق
ہے وہاں اس کے بعد مادے کا وجود نہيں رہتا کيونکہ ماده تو کميت کا نام ہے جو ايٹموں ميں موجود ہوتی ہے اور ايٹم جو 

اس مقام کو چھوڑ گئے اسے ماده نہيں کہا جا سکتا ۔ کيا يہ مره ستارے جن کی کميت اس قدر زياده ہے قديم ہندوستانيوں کے 
يک دن زنده ہونگے کيونکہ ان ستاروں کی حالت ويسی ہے جيسی قديم ہندوستانيوں نے دنيا کے خواب عقيدے کے مطابق ا

ميں جانے يا سانس روک لينے ميں کہی ہے ليکن علم فزکس يہ نہيں بتا تا کہ يہ مرده ستارے جن کا ميزان کميت اس حد تک 
 ہيں ہے وه کيسے زنده ہونگے ۔ پہنچ چکا ہے کہ ان کے ذرات کے درميان تھوڑی سی خالی جگہ بھی ن

 

 آلودگی ماحول کی ممانعت 

 

جعفر صادق کے زمانے ميں صنعتيں دستی آالت تک محدود تھيں اور آج کے کارخانوں کی مانند ايک کارخانہ بھی موجود 
لکڑی سے پگھاليا ‘ نہ تھا دھاتوں کو آگ کی چھوٹی چھوٹی بھٹيوں ميں پگھاليا جاتا تھا اور تمام دھاتيں حتی کہ لوہا بھی 

ں نہيں آتی تھی ۔ حتی کہ اگر لوہے کو پتھر کے کوئلے کے ساتھ بھی پگھالتے پھرلہذا ماحول کی آلودگی وجود مي‘ جاتا تھا 
اٹھارويں صدی عيسوی کے آغاز سے لوہے اور فوالد کی کافی ‘ بھی اتنا کوئلہ نہيں جاليا جاتا تھا کہ ماحول آلوده ہو جاتا 

کو آلوده کئے بغير کام ميں اليا جانے لگا اور انگلستان اور تمام يورپی ممالک ميں ماحول ‘ مقدار کو مغربی جرمنی فرانس 
لوہا پگھالنے والے تمام کارخانے جرمنی فرانس اور انگلستان ميں پتھر کا کوئلہ جالتے تھے اور سال کے آغاز سے اخر 

تک کارخانوں کی چمنيوں سے دھواں ايک لمحے کيلئے بھی نہيں رکتا تھا پھر بھی پتھر کے کوئلے کے دھوئيں سے 
آلوده نہيں ہوتا تھا جبکہ امام جعفر صادق کے زمانے ميں تو آج کے کارخانوں کی مانند ايک کارخانہ بھی نہيں تھا ماحول 
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اور نہ ہی کوئی پتھر کا کوئلہ جالتا تھا ۔ پھر جعفر صادق نے اس طرح تاکيد کی جس طرح کوئی آج کے ماحول کو ديکھ کر
  کرے ۔ 
ا چاہيے کہ اس کا ماحول آَوده نہ ہو ۔ کيونکہ اگر اس کا ماحول الوده ہو گيا تو ايک آدمی کو اس طرح زندگی گزارن‘ فرمايا 

دن آئيگا کہ اس کيلئے زندگی گزارانا مشکل اور شايد نا ممکن ہو جائے گا ماحول کی آلودگی کا موضع تيس سال پہلے بھی 
ے فضا کو آلوده کيا اگر صرف وہی پہال دھماکہ موجود نہ تھا يہ مضوع اس وقت سامنے آيا جب پہال ايٹم بم پھٹا اور اس ن

ہوتا اور مزيد دھماکے نہ کئے جاتے تو ماحول آلوده نہ ہوتا ليکن ايٹمی طاقتوں نے بعد ميں بھی اس اسلحے پر تجربات 
جاری رکھے اور ان تجربات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ايٹمی بجلی گھر بھی چالنا شروع کر ديئے اور اس طرح فضا کی 

دگی آہستہ آہستہ بڑھ گئی اسی دوران خصوصا امريکہ اور يورپ ميں صنعتوں نے ماحول کو آلوده کيا اور دريائے رائن آلو
جو مغربی يورپ ميں واقع ہے کی مانند بعض درياؤں کا پانی اس قدر آلوده ہو گيا ہے کہ مچھليوں کی نسل اس ميں ختم ہو 

دريا جن کا پانی ميٹھا ہے ميں مچھلی کی نسل تقريبا نا پيد ہو چکی ہے گئی ہے اور اسی طرح شمالی امريکہ کے بڑے بڑے
اور اس سے بھی خطر ناک آلودگی سمندروں کی آلودگی ہے کيونکہ سمندروں کے پانی کی سطح پر پالنکٹن نامی چند 

سمندروں کی آلودگیخليات کے حامل جاندار پائے اجتے ہيں اور کره ارض کی نوے فيصد آکسيجن وه تيار کرتے ہيں وه اب 
کے نتيجے ميں مر رہے ہيں اور ان کے مرنے کے نتيجے ميں آج کره ارض پر آکسيجن کی مقدار دس فيصد ره گئی ہے 
اور اکسيجن کی يہ مقدار نہ ہی جانوروں کے سانس لينے کيلئے ور نہ انسانوں کيلئے سانس لينے کيلئے کافی ہے اور اس 

ھی نا کافی ہے نتيجہ يہ ہوا کہ درختوں اور جانوروں کی نسليں کره ارض پر سے طرح درختوں کے سانس لينے کيلئے ب
معدوم ہوتی جا رہی ہيں اور يہ ايک تھيوری نہيں ہے جس کے جھوٹے اور سچے ہونے کا احتمال برابر ہو بلکہ ايک علمی 

سطح پر آئنده پچاس سالوں تک  حقيقت ہے آج اس حالت ميں جبکہ سمندر آلوده ہورہے ہيں پالنکٹن کی مقدار سمندروں کی
نصف ہو جائے گيا ور اسی نسبت سے آکسيجن کی پيدوار کم ہو جائے گی جو بچہ آج پيدا ہوتا ہے اگر آئنده پچاس سال 

تکزنده رہے تو اس وقت تک اس کے سانس لينے کی کيفيت وه ہو گی جو ايک کوه پيما کی کوه ہماليہ پر بغير آکسيجن ماسک
  ہے کہ سلسلہ کوه ہماليہ دنيا ميں سب سے بلند سلسلہ کوه ہے ۔ کے ہوتی ہے ياد ر

ائنده پچاس سالوں تک سمندروں کے پانی کی آلودگی کی وجہس ے انسانوں اور جانداروں کے سانس لينے کی کيفيت ايسی 
چاہے گا تاکہ ہو گی جس طرح ايک مضطرب انسان کی ہوتی ہيں ۔ ئنده پچاس سال تک اگر کوئی ديا سالئی (ماچس ) جالنا 

سيگريٹ سلگائے يا چولھا جالئے تو ديا سالئی نہيں جلے گی کيونکہ ہوا ميں اس قدر اکسيجن نہيں ہو گی کہ وه ديا سالئی 
جال سکے ۔ اور يہ قول کوئی علمی افسانہ نہيں بلکہ حقيقت ہے ايزاک آسيموف (شايد اسحاق عظيم اوف )امريکی طبعيات 

ء سے اب تک سانس لينے ميں دشواری کی بيماری ميں تين سو فيصد کا اضافہ ہو ا ١٩۵٠ں دان کا قوال ہے کہ امريکہ مي
ہے اور يہ اضافہ قوی امکان ہے کہ زمينی فضا ميں اکسيجن کی کمی واقع ہونے سے ہوا ہے چونکہ پالنکٹن کی موت کے 

ان کہتا ہے کہ اگر يہی حالت جاری نتيجے ميں فضا ميں آکسيجن کی مقدار ميں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے يہی سائنس د
رہی تو ايک صدی بعد درختوں اور جانداروں کی موت يقينی ہے اور نہ صرف خشکی ميں درخت اور جاندار نابود ہو جائيں

گے بلکہ تمام سمندری جانور بھينابود ہو جائيں گے کيونکہ سمندر ميں کوئی ايسا جانور نہيں ہے جسے زنده رہنے کيلئے 
  ضرورت نہ ہو اگرچہ وه جانور دو تين سو ميٹر گہرائی ميں ہی کيوں نہ ره رہا ہو ۔ اکسيجن کی 

‘ آج جو جہاز افريقہ کيمغرب سے جنوبی امريکہ کی طرف جاتے ہيں سمندر کے کافی بڑے رقبے (ہزار کلو ميٹر) ميں 
سٹک پر مشتمل ہے جو نہ تو لوگوں کی رہائش گاہوں کے کوڑے کرکٹ کے درميان رہتے ہيں اس رقبے کا زياده حصہ پال

يہ سمندری موجيں ہيں جو ارد گرد سے خس و خاشاک بہا کر وہاں لے گئی ہيں ‘ مٹی ميں حل ہوتی ہے نہ سمندر ميں 
سمندری خس و خاشاک صرف اسی جگہ تک محدود نہيں ۔ بلکہ گو آؤ جزيرے اور امريکہ کی بری بحری اور فضائی 

ايک اور جگہ جس کا طول اور عرض ہزاروں کلو ‘ و خاشاک سے بنی ہوئی  چھاؤنی کے نزديک ساکن سمندر ميں خس
ميٹر ہے بھی وجود ميں آئی ہے اور اس عالقے ميں جتنے پالمکٹن تھے نابود ہو گئے ہيں کيونکہ سمندری ريلے صرف 

کے اوپر پايا خس و خاشاک کو مخصوص عالقوں ميں جعم نہيں کرتے بلکہ مٹی کے تيل کو بھی جو ان عالقوں ميں پانی 
جاتا ہے ان عالقوں ميں جع کرتی ہيں ۔ جس کے نتيجے ميں چند خلے والے حيوانات جو بڑی سمندروں ميں زندگی بسر 

کرتے ہيں اور آکسيجن پيدا کرتے ہيں بھی معدوم ہو جاتے ہيں بنی نوعی انسان سمندروں کو آلوده کرکے ايک ايسا خطره 
ی زياده خطرناک ہيکيونکہ ايٹمی اسلحے کے بارے ميں ايک توازن موجود ہے مول لے رہا ہے جو ايٹمی اسلحے سے بھ

جن لوگوں کے پاس ايٹمی اسلحہ ہے وه ايک دوسرے کے خوف سے اس کا استعمال کرنے کی جرات نہيں کرتے ۔ امر 
ح دوسری جنگ ممکن ہے يہ توازن برقرار رہے اورمزيد ايک زمانے تک ايٹمی اسلحے کو کام ميں نہ اليا جائے ۔ جس طر

عظيم ميں اس کے باوجود کہ مخالف حکومتيں کيميائی گيس اور گولياں رکھتی تھيں مگر ايک دوسری کے خوف سے کام 
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ميں نہيں الئيں ليکن انسان کی طرف سے سمندروں کی آلودگی مزيد ايک صدی تک انسان کی مطلق تباہی کا باعث ہو گی 
بل ترديد ہے کہ اگر يہ حالت جاری رہی اور سمندر اسی طرح آلوده ہوتے رہے علمی نکتہ نگاه سے يہ موضوع اس قدر نا قا

تو انسانوں اور جانوروں کی زندگی آئنده پچاس سال تک دشوار ہو جائے گی چونکہ آکسيجن کی مقدار خاصيکم ہو جائے گيا 
سے پکڑا ہوا ہو تاکہ وه ور لوگ اس طرح سانس ليا کريں گے ۔ جس طرح کسی نے ان کے گلے کو دونوں ہاتھوں سے زور

سانس نہ لے سکيں يہ بات واضح ہے کہ جب انسان کے سانس لينے کی يہ حالت ہو تو وه آج کی مانند کام نہيں کر سکتا اور 
ہر انسان کی پيدواری صالحيت چاہے وه جو کام بھيکرتا ہو کم ہو جائے گی اور انسان کی معلومات کی سطح تيزی سے 

کہ جب ايک طالب علم کالس ميں بے چينی کی حالت ميں ہوتا ہے تو کوئی قابل غور چيز ياد نہيں کر روبہ زوال ہو گی کيون
سکتا ۔ اور جب ايک استاد بے چين ہوتا ہے تو وه بھيکوئی قابل مالحظہ بات طالب علموں کو نہيں سمجھا سکتا ۔ ايک کسان 

رنے ميں مشغول ہے اگر آکسيجن کی کافی مقدار اس کے بھی جو کھيت ميں کام کرتا ہے اور مزدور جوکارخانے ميں کام ک
پھيپھڑوں تک نہيں پہنچتی اور اس کے عالوه وه دائمی طور پر بے چينی کا شکار بھی ہے تو اسے يہ محسوس ہو گا کہ اس 

کے بدن تک نہ پہنچنے کے نتيجے کا امريکہ کی ہارو ڈيونيورسٹی کے بيالوجيکل انسٹی ٹيوٹ ميں خرگوش سميت بعض 
جانوروں پر تجربہ کيا گيا ہے جس سے معلوم ہوا ہے کہ جب دماغ کے خليات کو کافی مقدار ميں آکسيجن نہيں پہنچتی تو وه

  تمام احکامات جو دماغ کی طرف سے تمام بدن کے اعضاء کو صادر کئے جاتے ہيں تاخير سے پہنچتے ہيں ۔ 
کے اثرات کا جائزه ليں تو ہم کہہ سکتے ہيں کہ آئنده پچاس اگر ہم آکسيجن کے دماغ کے خليات تک پوری طرح نہ پہنچنے 

سال ميں موٹر سازی کے کارخانے ميں اگر ايک مزدور ايک چابی کا کام کرنے کيلئے اٹھاتا ہے تو اسے چابی کو اٹھانے 
کافی مقدار  پر حائل ہونے اور اس لمحے جس لمحے وه اٹھائيگا کيلئے چند سيکنڈ درکار ہونگے چونکہ دماغ کے خليات کو

ميں آکسيجن فراہم نہيں ہو گی کہ وه اپنے متعلقہ اعصاب کو چابی کے فورا اٹھانے کا حکم دے تاکہ اسطرح اسکے ہاتھ اسی 
  لمحے چابی کو اٹھا ليں ۔ 

اس طرح کی تاخير تمام انسانی کاموں ميں ظاہر ہو گيا ور ايک گاڑی کا ڈرائيور جس وقت اپنے سامنے کسی چيز کو 
ا اور بريک لگانا چاہے گا تو جس لمحے وه بريک لگانے کا اراده کرے گا اس سے ليکر اسکے پاؤں کے بريک ديکھے گ

کے پيڈل پر دباؤ ڈالنے تک چند سيکنڈوں کے بعد حرکت ميں التا ہی جسکے نتيجے ميں جہاز جس نے تمام راستہ طے 
پورٹ کے آخری حصے تک پہنچ چکا ہوتا ہے لہا وه کياہوتا ہے اور حرکت کيلئے مزيد جگہ نہيں ہوتی چونکہ جہاز ائر 

جسکے نتيجے ميں جہا ز کا پائلٹ اور اس ميں سفر کرنيوالے مسافر جل ‘ رکاوٹوں سے ٹکرا کر دھماکے سے اڑ جاتا ہے 
  جاتے ہيں ۔ 

نے پر مائل جس طرح جب دماغ کے خليات کو کافی مقدار ميں اکسيجن نہيں ملتی تو وه متعلقہ اعضاء کو تيزی سے کام کر
نہيں کر سکتے اسی طرح نہايت حساس اعضاء بھی تيزی سے کام انجام دينے سے قاصر ہوتے ہيں مثال کان اور آنکھ فورا 

سن اور ديکھ نہيں سکتے اور ناک سونگھنے ميں دير لگاتی ہے اسی طرح قوت حافظ بہت کمزورہو جاتی ہے اور تمام لوگ 
يں ان کی يادداشتيں کھو جاتی ہيں اور اگر وه چيزوں کو تازه پڑھ يا سن کر ياد کريںفراموشی کی بيماری کا شکار ہو جاتے ہ

  تو انہيں کافی تکليفمحسوس ہوتی ہے ۔ 
زندگی کے ماحول کو آلوده کرنے والی چيزوں ميں سے ايک يورانيم يا پالٹينم کے ايٹموں کی افزودگی بھی ہے جس سے 

پھيل کر آلودگی کا باعث بنتا ہے اور ايٹمی بجلی گھر مسلسل اس مواد کو باہر ايسا مواد خارج ہو تا ہے جو ماحول ميں 
  پھنکتے ہيں جبکہ ايٹمی بجلی گھر خود بھی احتماال خطر ناک ثابت ہو سکتا ہے ۔ 

 ايٹمی بجلی گھر بناتی وقت غير معمولی احتياط سے کام ليا جاتا ہے اور تمام لوازمات کا خيال رکھا جاتا ہے پھر بھی يہ
خطره موجود رہتا ہے کہ کہيں کسی حادثے کے نتيجے ميں سيل دھماکے کا شکار نہ ہو جائے سيل ايک بکس ہے جس ميں 

گريفائيٹ کے ساتھ يورانيم يا پالٹينيم موجود ہوتا ہے اور حرارت پيدا کرتا ہے بجلی پيدا کرنے والے کارخانے کيلئے 
ا ہے اور ايٹمی بجلی کے کارخانے کے تيل جو جنوبی انگلستان ميں موجود حرارت پيدا کرنے کا مرکز توانائی کا منبع کہالت

ہيں اگر ان ميں دھماکہ ہو جائے تو اس کے چاروں طرف ايک سو ساٹھ کلو ميٹر تک ہر قسم کے جاندار ختمہو جائيں گے 
وں ميں تبديل کر دے اور دھماکے کے نتيجے ميں پيدا ہونے والی حرارت چاروں طرف اسی کلو ميٹر تک گھروں کو ويران

گيا ور جنگلوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے عالوه دريائے اور سمندروں کو خشک کر دے گی ابھی تک ايسا حادثہ 
پيش نہيں آيا ليکن ايسے حادثے کيلئے کسيايک سيل ميں گريفائيٹ ( جو موجوده زمانے ميں ايٹمی توانائی کو بريک لگانے 

کسی وجہ سے ختم ہونا يا نکاره ہو جانا کافی ہے جس کے نتيجے ميں دھماکہ وقوع پذير ہو کيلئے استعمال ہوتا ہے ) کا 
  جائيگا ۔ 

ہميں اميد ہے کہ کسی ايٹمی بجلی گھر ميں جو مختلف ممالک ميں واقع ہيں ايسا واقع رونما نہيں ہو گا ليکن افسوس ہے کہ 
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عاعيں خارج کرنے واال مواد باہر پھينکتے ہيں اور ماہرين کو ان ممالک ميں ايٹمی بجلی پيدا کرنے والے کارخانے مسلسل ش
معلوم نہيں کہ اس مواد کو کہاں رکھيں کہ زندگی کا ماحول آلوده نہ ہو ۔شعاعيں خارج کرنے والے مواد کو رکھنے کيلئے 

کی گہرائی ميں غرقاب ماہرين کے ذہن ميں جو پہال خيال آيا وه يہ تھا کہ اس مواد کو بند صندوقوں ميں رکھ کر سمندروں 
کر ديں ليکن انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے پانی کے دباؤ سے ان صندوقوں ميں شگاف پڑ جائيں ۔ يا پانی کا دباؤ انہيں توڑ 

پھوڑ دے اور شعاعين خارج کرنے واال مواد پانی سے مخلوط ہو کر پالنکٹن سميت تمام سمندری جانداروں کی حالت کا 
اگر پانی کا دباؤ صندوقوں کو نہ توڑے تو بھی وققت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صندوق کھل  باعث بنے ۔ دوسرا يہ کہ

جائيں گے اور سمند ر کے پانی کو شاعين خارج کرنے واال مواد زہر آَود کريگا اور سمندر کے تمام جانور ہالک ہو جائيں 
لنے سے باز رہے اور جب ماہرين چاند پر گئے گے ۔ يہی وجہ تھی کہ وه شعاعيں خارج کرنے والے مواد کو سمندر ميں ڈا

تو انہوں نے سوچا کہ کيوں نہ شعاعيں خارج کرنے والے اس مواد کو چاند پر بھيج ديں ۔ ليکن تين وجوہات کی بنا پر يہ کام 
متی آج تک انجام نہيں پا سکا پہلی يہ کہ ايٹمی بجلی پيدا کرنے والے کارخانوں کا پرائيويٹ محکمہ ہے يعنی وه حکو

محکموں کے زمرے ميں نہيں اتے صرف روس اور دوسرے تمام سوشلسٹ ممالک کے سوا کارخانے دار اتنی استطاعت 
نہيں رکھتے کہ شاعيں خارج کرنے والے مواد کو مضبوط صندوقوں ميں بند کرنے کے بعد راکٹ کے ذريعے زمين کی 

ف امير حکومتيں ہی شعاعيں خارج کرنے والے مواد قوت تجاذب سے نکال کر چاند کی حدود ميں پہنچا ديں کيونکہ صر
کے صندوق کو چاند پر بھيجنے کا خرچ برداشت کر سکتی ہيں اور يہ کام کسی ايسے محکمہ کے بس کا روگ نہيں جس 

  کے پا محدود سرمايا ہو ۔ 
کہ جس راکٹ کے دوسری چيز جو ايسے صندوق کو چاند پر بھيجنے ميں رکاوٹ ہے وه يہ ہے کہ انہيں اطمينان نہيں 

ذريعے وه مذخوره صندوق کو بھيج رہے ہيں وه کسی حادثے اک شخار نہ ہو گا اور زمين کے محيط سے خارج ہونے سے 
پہلے گر نہيں جائے گا يا خال ميں پھٹ نہيں جائے گا ايسی صورت ميں شعاعين خارج کرے واال مواد زمين ميں بکھر کر 

ا اس راستے ميں تيسری رکاوٹ يہ ہے کہ چاند اس مواد سے آلوده ہو جائے گا جانوروں اور درختوں کو مسموم کر دے گ
اور ابھی تک يہ معلوم نہيں کہ چاند اقتصادی لحاظ سے بنی نوعی انسان کيلئے فائده مند ہے يا نہيں ؟ اگر چاند بنی نوعی 

ں کا وہاں پر ڈھير لگانے کا مطلب انسان کيلئے اقتصادی لحاظ سے مفيد ہو تو شعاعيں خارج کرنے والے مواد کے صندوقو
يہ ہے کہ انسان آئنده چاند کے ذرائع سے فائده نہيں اٹھا سکتا اگرچہ چاند پر ہوا نہيں جو شعاعيں خارج کرنے والے مواد کو 
منتشر کرے ليکن دن کو چاند پر زمين کی نسبت زياده گرمی ہوتی ہے اور چاند کی قوت کشش زمين کی نسبت بہت کم ہے 

گرمی اور کم قوت تجاذب شعاعيں خارج کرنے والے مواد کے پھيلنے کا باعث بنتی ہيں اور اس طرح تمام کره چاند  زياده
آلوده ہوتا ہے اور پھر انسان وہاں پر کبھيبھی چاند کے معدنی مواد کو نکالنے کيلئے کام نہيں کر سکتا ان تين باتوں کی وجہ 

  مواد کو چاند پر بھيجنے سے قاصر رہا ہے ۔  سے ابھی تک انسان شعاعيں خارج کرنے والے
يہ جاننے کيلئے کہ جعفر صادق کی اس وصيت يعنی انسان کو اپنے ماحول کو َوده نہيں کرنا چاہيے پر عمل نہ کرنے کی 

جس وقت ‘ وجہ سے کس طرح ايک دولتمند قوم مشکالت سے دو چار ہو گئی ہے اس کيلئے ہم جاپان کی مثال ديتے ہيں 
نگ عظيم ختم ہوئی اور جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ جاپان نے اس ميں شکست کھائی اس زمانے ميں ايک جاپانی دوسری ج

کی متوسط آمدنی تيس ڈالر ساالنہ تھی جبکہ آج ايک جاپان کی متوسط آمدنی کی حد پانچ ہزار پانچ سو ڈالر ہے جاپان کی 
يں بھی فروخت ہونے والے بيس ہزار موٹر سائيکلوں ميں سےتجارت اس قدر عالمگير ہے کہ امريکہ جيسے صنعتی ملک م

اٹھاره ہزار جاپانی ہيں جيسا کہ ہميں معلوم ہے مغربی جرمنی ريڈيو اور ٹيلی ويژن بنانے کی صنعت ميں بہت گے ہے اور آ
وبائيل اور کمپيوٹر ريڈيو جاپانی ہيں ۔ آج جاپان آٹو م ٩٩مغربی جرمنی ميں فروخت ہونيوالے ايک سو دستی ريڈيو ميں سے 

اور ريان يعنی درختوں کے مصنوعی ريشوں سے تيار کرده کپڑوں کی صنعت ميں امريکہ کے بعد پہال ملک ہے اور ريڈيو
  ريکارڈر کيمرے اور جموٹر سائيکلوں کی صنعت ميں دنيا کا پہال ملک شمار ہوتا ہے ۔ ۴ٹيپ ‘ ٹيلی ويژن 

نے کس طرح نہايت مختصر عرصے ميں صنعت اور تجارت ميں اس قدر ترقی کراگر ہم يہ بيان کرنے لگ جائيں کہ جاپان 
لی تو ہم اپنے اصلی موضوع جو زندگی کے امحول کی آلودگی سے متعلق ہے سے ہٹ جائيں گے مختصرا ہم يہ کہہ سکتے

ور کی اپنے کام ميں ہيں کہ جاپان کی اس ترقيميں دو عوامل کار فرما ہيں ايک با صالحيت قيادت اور دوسری جاپانی مزد
  لگن ۔ 

ليکن اس دولتمند اور محنتی قوم نے چونکہ اپنے ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کيلئے کوئی خاص انتظام نہيں کيا 
تھا لہذا آج نہ صرف يہ کہ ايک بڑے مسئلے سے دو چار ہے بلکہ اس کے معاشرے کی صحت بھی خطرے ميں پڑ گئی ہے

جہ سے جاپان ميں ايسے ايسے امراص نے جنم ليا ہے جن کی علم طب کی تاريخ ميں مثال نہيں اور ماحول کی آَودگی کی و
ملتی مشہوريونانی طيبيب بقراط سے ليکر آج تک ڈاکٹروں نے اپنی تحقيق سے چاليس ہزار مختلف بيماريوں کے نام درج 
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ساتھ ڈاکٹروں نے ان بيماريوں کيلئے دوائيں  کئے ہيں اور عالمتيں لکھی ہيں جن ميں انسان مبتال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ
بھی تجويز کی ہيں ليکن جن بيماريوں نے جاپاں ميں ماحول کی آلودگی کی وجہ سے جنم ليا ہے ان ميں کسی بيماری کا بھی 

ونکہ علم طب ميں ذکر نہيں ہے ان بے مثال بيماريوں ميں سے ايک بيماری کا نام جاپانيوں نے ايتائی ۔ ايتائی رکھا ہے چ
مريض درد کی شدت کی وجہ سے اس طرح آه زاری کرتا ہے يہ بيماری کے عنصر کی انسانی بدن ميں زيادتی کی وجہ 

  سے ان مقامات پر جنم ليتی ہے جہاں کارخانے آب و ہوا اور کھتيوں کو آَوده کرتے ہيں ۔ 
اس ہے اور تھوڑی مدت کے بعد انسانی جسماس بيماری کی پہلی عالمت جسم ميں ايک شديد اور نا قابل برداشت درد کا احس

کی ہڈياں شيشے کی مانند ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہيں اور محض ہاتھ لگانے سی ہی ٹوٹ کر شيشے کی طرح ريزه ريزه ہو 
  جاتی ہيں ۔ 

زمانے ڈاکٹر پرانے زمانوں سے موجوده ‘ ہڈيوں کی اس قسم کی بيماری کا تذکره علم طب کی کسی بھی کتاب ميں نہيں ملتا 
تک کی اقسام (يعنی انسانی جسم کی ہڈيوں کی خرابيوں ) سے آگاه تھے اور ہيں ليکن اس قسم کی بيماری انہوں نے نہيں 

ديکھتی تھی جس کے نتجے ميں انسان بدن اس قدر کمزور ہو جائے کہ اگر اسے ہاتھ لگايا جائے تو وه ايک نازک شيشے 
دوسری بيماری جو جزيره کيوشو (جاپان کے چار برے جزيروں ميں سے ايککی مانند ريزه ريزه ہو جائے اسی طرح ايک 

جزيره) ميں پائی گئی ہے جس سے کچھ انسان ہالک ہو چکے ہيں اور کچھ ہالکت کے دھانے پر ہيں اور جو لوگ اس 
تے ہيں کہ ان بيماری ميں مبتال ہوتے ہيں ان کی بينائی ضائع ہو جاتی ہے اور ان کے عضالت اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جا

کی حرکت کی طاقت سلب ہو جاتی ہے اور اگر چند روز تک ان کا عالج معالجہ نہ کيا جائے تو وه مر جاتے ہيں ڈاکٹروں کا
خيال ہے کہ يہ بيماری پارے کی وجہ سے جنم ليتی ہے جو بعض کارخانوں سے خارج ہو کر آب و ہوا کو آلوده کرتی ہے 

دن ميں داخل ہو جاتی ہے ڈاکٹر قديم زمانے سے جانتے ہيں کہ ممکن ہے پاره انسا نی اور آب و ہوا کے ذريعے انسانی ب
  آنکھ کی بينائی ضائع کر دے۔ 

سترہويں اور اٹھارويں صدی عيسوی ميں يورپی ڈاکٹر سفليس آتشک کی بيماری کا عالج پارے سے حاصل ہونے والی 
نکھ کی بينائی کو اس قدر نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ممکن ہے دواؤں سے کرتے تھے بعد ميں جب انہيں علم ہو اکہ پاره آ

بيماری شخل مکمل طور پر نابينا ہو جائے تو اس کے بعد پارے سے عالج کرنے سے اہتراز کرنے لگے اور انہوں نے 
اپرے کو صرف جلدی بيماريوں اور جلنے کی صورت ميں جسم کی اوپر جلد کے عالج تک محدود رکھا ہے اس کے عالوه 
دو اور بيمارياں بھی ہيں جن کی مثال اس سے قبل نہيں ملتی سانسن لينے ميں دشواری کی بيماری جاپان ميں بھی کافی پھيل 

  چکی ہے ۔ 
ايزاک آسيموف امريکہ کا ايک طبيعات دان امريکہ ميں سانس لينے ميں ‘ جيسا کہ ہم نے گذشتہ صفحات ميں تذکره کيا ہے 

يکہ کی ہوا سميں آکسيجن کی کمی کو خيال کرتا ہے ليکن جاپانی ڈاکٹروں کا خيال ہے کہ دشواری کی بيماری کی وجہ امر
جاپان ميں سانس لينے ميں دشواری کی بيماری ميں توسيع کی وجہ وہاں کے کارخانوں کا دھواں ہے جو فضا ميں ملتا ہے 

جاپانی لوگ اپنے ملک کی خوبصورتی پر ناز اور بعض گيسوں کو ہوا ميں شامل کر ديتا ہے يہ بات کسی پر پوشيده نہيں کہ 
کرتے تھے اور اپنے ملک کے قدرتی مناظر کو دنيا کے خوبصورت ترين مناظر خيال کرتے تھے ليکن اب وه خود کہتے 
ہيں کہ زندگی کے ماحول کی آلودگی نے جاپان کے قدرتی مناظر کی وقعت کم کر دی ہے اور بعض جگہوں پر آب و ہوا ور

دگی نے خوبصورتی کو ختم کرکے رکھديا ہے بال شک و شبہ زندگی کے ماحول کی آلودگی کسی حد تک زمين کی آلو
سمندری جانوروں سے ابھثی انسنوں ميں داخل ہوئی ہے اور اس ضمن ميں ايک نا قابل ترديد دليل موجود ہے اور وه ايک 

ر ايک مسافر نے طے کياہے يہ گروه بادبانی انگريز ڈگلس رابرٹسن کے سفر کا حال ہے جو اس کی بيوی اس کے بيٹے او
کشتی کے ذريعے کره ارض کے ارد گرد چکر لگانا چاہتا تھا اس گروه کے سفر کی دستان طويل ہے اور ہماری بحث سے 

خارج بھی ہے يہلوگ سفر پر روانہ ہونے کے بعد بحر الکاہل کے عالقے ميں پہنچے جہاں سے سال کا فاصلہ چھ ہزار 
ياده تھا وہاں پر ان کی کشتی ٹوٹ گئی جس کے نتيجے ميں انہيں اس کشتی کو خير باد کہہ کر ايک چھو ٹی کلوميٹر سے ز

کشتی ميں سوار ہونا پڑا جو اسی کشتی ميں موجود تھی ان کے پاس کشتی ميں جتنا سامان تھا سب بہہ گيا اور ان کے پاس 
ے اور وه انہيں کشتی ميں لے آئے تھے تاکہ دوران صرف پالسٹک کے چند برتن جوپينے کے پانی سے بھرے ہوئے تھ

سفر کام آ سکيں ره گئے ليکن کھانے پينے کا سامان جو اس زندگی بچانے والی کشتی ميں تھا جلدی ختم ہو گيا اور مسافر 
جمع کر بھوکے ہو گئے ليکن چونکہ موسم بارانی تھا لہذا جب بارش ہوتی تو وه اپنے پالسٹک کے برتنوں ميں ميٹھا پانی 

ليتے قدرت کی ستم ظريفی ديکھئے کہ وه بحرا الکاہل جيسے وسيع سمندر ميں تير رہے تھے اور ان کے ہر طرف پانی تھا 
ليکن وه اس پانی کا ايک قطره بھی نہيں پی سکتے تھے اگرچہ بعض کشتيوں ميں سمندريپانی کو صاف کرنے کيلئے ايک 

دری پانی کو صاف کرکے استعمال ميں اليا جا سکتا ہے اس مشينيری چھوٹی سی مشينری ہوتی ہے جس کی مدد سے سمن
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سے صاف کيا ہوا پانی اگرچہ کسی حد تک پھيکا ہوتا ہے ليکن بہر حال پينے کے قابل ہوتا ہے اس پانی ميں نمک نہيں ہوتا 
تھی ۔ بہر کيف چونکہ ليکن ڈگلس رابرٹسن اور اس کے ساتھيوں کی زندگی بچانے والی کشتی ميں اس قسم کی مشينيری نہ 

ہر دو يا تين دنميں ايک مرتبہ بارش ہوتی تھی لہذا اس زندگی بچانے والی کشتی کے مسافر پياسے نہيں ہوتے تھے ليکن 
انہيں بھوک ستاتی تھی انہيں معلوم تھا کہ سمندری مسافر پالنکٹن کھا کر نہ صرف يہ کہ کئی کئی دنوں اور ہفتوں بلکہ 

زنده رکھ سکتاہے ليکن جس راستے سے وه گذر رہے تھے وہاں پالنگٹن کا وجود نہ تھا جس کی  مہينوں تک اپنے آپ کو
وجہ سمندر کی آلودگی تھی (جيسا کہ ہم گذشت صفحات ميں ذکر کر چکے ہيں کہ پالنگٹن چند خليات پر مشتمل جانوروں کو

ور زياده پائے جاتے تھے ايک ڈيوراڈ نامی کہا جاتا ہے جو سطح سمندر پر رہتے ہيں ) ليکن دو اقسام کے سمندری جان
مچھلی اور دوسرای سمندری کچھوا وه ڈيوراڈ مچھلی کو کانٹے کے ذريعے شکار کر رہے تھے جب وه ايک مچلی کا شکار

کر چکے اور دوسری مچھلی کيلئے کانٹا سمندر ميں ڈاال تو وه مچھلی ان کا کانٹا لے کر چلی گئی اس سے وه ڈيوراڈ کے 
محروم ہو گئے ليکن جونہی کوئی کچھوا ان کی کشتی کے نزدک آتا تھا تو ان ميں سے ايک پانی ميں چھالنگ  شکار سے

لگا کر اس کچھوے کو پکڑ ليتا تھا اور پھر دوسروں کی مدد سے اس جانور کو کشتی ميں لے آتا اور ساريا س کا تگوشت 
ی خورک کچھوے کا گوشت رہا ۔ يہاں تک کہ ايک جاپانی کھاتی تھے اڑتيس دن تک ڈگلس رابرٹسن اور اس کے ساتھيوں ک

ماہی گير کی کشتی نے انہيں ديکھا اور انہيں نجات دالئی پھر انہيں مرکزی امريکہ ميں واقع بال بوا کی بندرگاه تک پہنچايا 
ھائی دينے لگيں ۔ جونہی يہ لوگ بندرگاه پہنچے تو بيمار پڑ گئے ان ميں پارے سے جنم لينے والی بيماری کی عالمتيں دک

جب انہوں نے اسی عالقے کے کچھوے کا شکار کيا تو معلوم ہوا کہ يہ جانور پارے سے آلوده ہے اور جو کوئی اس کا 
گوشتکھائے پارے کی بيماری ميں مبتال ہو جائے گا اور چونکہ سمندر کے درميان ميں پارے کے وجود ميں آنے کی جگہ 

ور کسی دريا کے دو آبے ميں انڈے سے باہر اتا ہے جس کے کنارے کافی کارخانے واقع نہيں ہوتی پس معلوم ہوا کہ يہ جان
ہيں ۔ اور چونکہ دريا کا پانی پارے سے آلوده ہوتا ہے لہذا وه کچھوے ميں سرايت کر جاتا ہے اور جب وه دو آبے سے دور 

ے اس کا گوشت کھانے سے انسان بيمار سمندر ميں نکل جاتا ہے تو ايک عرصے تک پاره اس کے بدن ميں رہتا ہے اسی لئ
پڑ جاتا ہے اور بال ترديد جو مچھلياں ايسی جگہوں پر رہتی ہيں وه بھی بيماری کا سبب بنتی ہيں جو کچھ ہم نے ذکر کيا اس 
سے معلوم ہوا کہ جاپانی لوگوں نے تيس سال سے بھی کم عرصے ميں قدرتی وسائل کے بغير اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج 

ہ اور روس کے بعد تيسرا بڑا امير ملک کہالتا ہے اس کے باوجود کہ نہ تو ان کے پاس لوہا اور پتھر کا کوئلہ ہے اورامريک
نہ ہی مٹی کا تيل وغيره پھر بھی اس کی صنعتوں نے دنيا کی مارکيٹوں کو مسخر کر ليا ہے ليکن جاپانيوں نے اپنے ماحول 

لی ہيں اور اب ا کے سوا کوئی چاره نہيں کہ وه اپنا صنعتی نظام مکمل طور پر کو آلوده کرکے اپنے لئے مشکالت پيدا کر 
تبديل کريں اور صنعتی يونٹوں کوبڑے بڑے شہروں سے نکال چھوٹے شہروں ميں لگائيں اس کيلئے انہيں ايک نقشہ تيار 

سکيں گے ۔اس نقشے کی عيسوی تک اسے مکمل کر  ٢٠٠٠جس پر اگر وه اج سے عمل کرنا شروع کريں تو ‘ کرنا ہو گا 
تفصيالت کی تشريح ان صفحات ميں محال ہے بہر حال اس نقشے کا ماحصل يہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں مثال ٹوکيو جو 

چند سال پہلے تک آبادی کے لحاظ سے دنيا کا سب سے بڑا شہر کہالتا تھا (جبکہ آج کل شنگھائی آبادی کے لحاظ سے دنيا 
دی کم کر دی جائے اور ايسے شہروں کی زياده سے زياده آبادی صرف دو الکھ تک محدود ا۶کابڑا شہر کہالتا ہے ) کی آ

  کر دی جائے ۔ 
تعليم و تربيت اور انتظاميہ کے ‘ تجارت ‘ صنعت و حرفت ‘ بڑے بڑے شہر اس لئے وجود ميں آئے ہيں کہ کھيتی باڑی 

د ميں اضافہ ہو رہا ہے کيونکہ ايک شہر ميں تمام ادارے وغيره سب شہر ميں اکٹھے ہو گئے ہيں اور ہر سال ان کی تعدا
کاموں کا اجتماعی لوگوں کو اپنی طرف زياده مائل کرتا ہے اور ان شہروں ميں دوسرے عالقوں کی نسبت بے روزگار 

  لوگوں کيلئے روزگار کے مواقع بھی زياده فراہم ہوتے ہيں ۔ 
ختلف محکموں کے مراکز کو صنعتی مراکز سے اور ان مراکز ليکن جاپان ميں جو نقشہ تيار کيا گيا ہے اس کے مطاقب م

سے تعليم و تربيت اور کھيتی باڑی کے مراکز کو جدا کيا جائے گا۔ اور تمام صنعتی مراکز جن کے بارے ميں خيال ہے کہ 
کر فضا ماحول کو آلوده کرتے ہيں ان ميں صفئی کے آالت نصب کئے جائيں گے تاکہ جو چيز بھی کارخانے سے خارج ہو 

يا زمين يا دريا ميں شامل ہو پہلے اس کی مکمل طور پر تطہير ہو جائے ۔ اگر اس طرح کی منصوبہ بندی جاپاں ميں کامياب 
ہو جائے اور اس کے مثبت نتائج برامد ہوں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ دنيا کے دوسرے ممالک ميں بھی اس کی تقليد 

کے ماحول کو آَوده کرنے والے خطرات خصوصا زمين درياؤں اور سمندروں کو  کريں گے بنی نوعی انسان نے زندگی
  آلودگی کا باعث بننے والے اسباب پر حال ہی ميں توجہ دی ہے ۔ 

ليکن جعفر صادق کی مانند گذشتہ دانشوروں نے باره سو سال پہلے اس بات کی طرف نشاندہی کر دی تھی کہ بنی نوعی 
  چاہيے جس سے اس کا ماحول آلوده نہ ہو ۔  انسان کو ايسی زندگی گزارنی
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قديم آريا زمين اور پانی کو آلوده کرنے سے پرہيز کرتے تھے جبکہ اس زمانے ميں آج کل کی صنعتيں بھی موجود نہ تھيں 
اور انسان تعجب کرتا ہے کہ وه کيسے اس موضوع سے آ گاه تھے کہ زمين اور پانی کو آلوده نہيں کرنا چاہيے ۔ کيا جس 

رح ہمارے بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ ہم زندگی ميں جو کچھ سيکھتے ہيں اس کا ايک حصہ اس تمدن پر مشتمل ہوتا ط
پس ہمارے ‘ يہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہيں ديتے ‘ ہے جو ہميں اپنے آباؤ اجداد سے ورثے ميں ملتا ہے 

ان ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ انسان کو اپنا ماحول ‘ ملے ہيں  آباؤ اجداد سے ہميں جو معلومات اور تجربات ورثے ميں
آلوده نہيں کرنا چہايے کيونکہ جب ماحول آَوده ہو گيا تو زندگی مشکل بلکہ نا ممکن ہو جاتی ہے وه تمام قوتيں جنہيں يورپی 

ا ہے ) انہوں نے اپنے مورخيں نے ہندوستانی اوريورپی قوموں کا نام ديا ہے ( اس نام کے رکھنے پر اعتراض کای گي
ماحول کو آلودگی سے بچانے کيلئے بہت محنت کی ہے ان کی يہ کوشش وسوسے کے درجے تک پہنچ گئی تھی ايک 

فرانسيسی محقق ماريجن موتے جو آج سے چار سال پہلے فوت ہوا اس کے بقول ہندوستان کے شہروں ميں گندے پانی کی 
ی لوگ زمين کو آلودگی سے بچانا چاہتے تھے ۔ ليکن مضحکہ خيز بات يہ ہے کہپہلی نالی اس طرح تعمير ہوئی کہ ہندوستان

اس قوم نے اس طرف توجہ نہيں کی کہ آخر کار آَودگی تو پھيلے گی کيونکہ يہ نالی دريا ميں جا کر گرتی تھی ۔ ليکن ايک 
لتے تھے کہ ان کا عقيده تھا ہر پاک چيز جرمن نولدکے کا خيال ہے کہ ہندوستانی فالتو پانی کی نالی کو دريا ميں اس لئی ڈا

گندی چيز کو صاف کرتی ہے اس لئے وه دريائی پانی ميں نہاتے تھے تاکہ اپنے آپ کو صاف کر ليں اور آج جب کہ ابتدای 
ہندوستانی اور يورپی تمدن جو ہزاروں سال پرانا ہو چکا ہے پھر بھی صفائی کيلئے پانی ہی استعمال کيا جاتا ہے جبکہ 

ئی کيلئے مختلف اقسام کے کيميائی ذرائع اور آکسيجن موجود ہے ليکن صفائی کيلئے لوگ پانی کا استعمال کرتے ہيں صفا
ہميں سابقہ ادوار ميں اٹلی کے شاعر اور مصنف داتونزيو جيسا شخص کوئی نہيں ملتا جو اپنی قميضوں کو آکسيجن سے 

لباس کو خالص آکسيجن سے ڈبو ديتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اکسيجن کے دھوتا ہو ۔ داتونزيو کا طريقہ کار يہ تھا کہ اپنے 
بغير کوئی چيز بھی لباس کو صاف ستھرا کرنے پر قادر نہيں ۔ اس کی کوشش يہی ہوتی تھی کہ اس کا لباس اچھی طرح 

ر پہنتا تھا اسے اتار کر دھال ہو اہو ۔ عمر کے ايک حصے ميں اس نے لباس دھونا ترک کر ديا تھا ليکن جو لباس وه ايک با
دور پينک ديتا تھا ۔ ہندوستانی اور يورپی اقوام اس کے باوجود کہ آکسجن کو نہيں پہچانتی تھيں اور نہ ہی اس بات سے آاه 
تھيں کہ پانی ميں آکسيجن پائی جاتی ہے جو کسی چيز کو صافکرنے کی خاصيت رکھتی ہے ليکن يہ قوميں قديم زمانوں 

رنے کی خاصيت سيآگاه تھيں اور نولدکے کے بقول ان کا عقيده تھا چونکہ پانی پاکيزه کرنے کی خاصيتسے پانی کو پاک ک
رکھتا ہے لہذا جب گندے پانی دريا ميں گر کر جاری پانی ميں شامل ہو جاتے ہيں تو پانی آلوده نہيں ہوتا ۔ اس جرمن نولدکے 

ی جب دريا ميں گرتی ہے تو جاری پانی کو آلوده نہيں کرتی ۔ کا نظريہ کسی حد تک صحيح ہے کيونکہ گندے پانی کی نال
اس لئے کہ پانی ميں پائے جانے والے جراثيم دريا کے پانی ميں بکھر جاتے ہيں ليکن اگر ايک دريا ميں گندے پانی کی 

ے جراثيم ‘ھوٹسينکڑوں نالياں گريں تو اس کے پانی کو آلوده کر ديتی ہيں کيونکہ پانی ميں پائے جانے والے چھوٹے چ
اچھی طرح منتشر نہيں ہوتے ۔ بہر کيف اس زمانے ميں کيميائی مواد جس قدر درياؤں کے پانی کو آلوده کرتا ہے اس قدر 

گندے پانی کی نالی نہيں کر سکتی ۔ کيونکہ کيميائی مواد پانی ميں پائے جانے والے جراثيموں کی مانند تحليل نہيں ہوتا اور 
سے نکلنے واال کيميائی مواد چھوٹے چھوٹے جراثيموں کوختم کر ديتا ہے اور اس طرح پانی دوسرا يہ کہ کارخانوں 

جانداروں کی صفائی کے عوامل سے محروم ہو جاتا ہے ہندوستانی اور يورپی اقوام کو اپنے ماحول کو آلودگی سے محفوظ 
ھے بلکہ انہيں يا زنده جال ديتے تھے يا شہر سے کرنيکا اس قدر انديشہ تھا کہ وه اپنی ميتوں کو زمين ميں دفن نہيں کرتے ت

دور کسی بلند جگہ کسی پتھر پر رکھ ديتے تھے يہاں تک کہ جب اس کی خشک ہڈيوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہتا تو وه 
پتھر سے ايک قبر بنا کر اسے اس ميں رکھ ديتے وه مرديکو خاک پر اس لئے نہيں پھينکتے تھے کہ ان کا خيال تھا اس 

طرح زمين آلوده ہو جائے گی يہاں تک کہ يہ لوگ جنگ کے خاتمے پر مردوں کو دفن نہيں کرتے تھے اور ان کی الشيں يا 
تو جال ڈالتے اور يا پھر کسی بلند جگہ پر گلنے سڑنے کيلئے چھوڑ ديتے تھے اور کبھی ايسا ہوتا تھا کہ زمين ايک سے 

ہڈيوں کوبھی دفن نہيں کر سکتے تھے اور يہ ہڈياں اسی بلند جگہ پر  دوسرے کے ہاتھوں ميں چلی اجتی تو وه لوگ خشک
  پڑی ره جاتی تھيں ۔ 

ہندی اور يورپی اقوام کا جب دوسری اقوام سے ميل جول پيدا ہوا تو انہوں نے دوسری اقوام سے مردوں کو دفن کرنا سيکھا ۔
تے تھے ۔ اگر جنگ چھڑ جاتی اور بہت سے مرد بہر کيف پھربھی وه مضطرب ہو جاتے تو تب ہی اپنے مردوں کو دفن کر

اس ميں کام ا جاتے تو چونکہ اس صورت ميں وه الشوں کو کسی اونچے مقام پر لے جا کر نہيں رکھ سکتے تھے لہذا انہيں 
  دفن کر ديتے تھے ۔ 

وه تمام مقتولين کی جس وقت اسکندر ہندوستان گيا اور وہاں اس نے جنگ کی تو ہند والوں نے اپنے سينئر افسروں کے عال
اسکندر نے ‘ اسکندر کے اسی خط سے پتہ چال ہے جو اس نے اپنے استاد ارسطو کے نام لکھا ہے ‘ الشوں کو جالد ڈاال 
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  ميں نے ہنديوں سے سوال کيا کہ کيوں ان اجساد کو جالتے ہو اور دفن نہيں کرتے ؟ ‘ اپنے اس خط ميں لکھا 
کو دفن کر ديں تو زمين آلوده ہو جائے گی جو ہمارے قانون کے خالف ہے اگر آپ انہوں نے جواب ديا اگر ہم ان اجساد 

  زمين کو آلوده نہيں کرنا چاہتے تو آپ نے سپاہيوں کے اجساد کو کيوں دفن کيا ہے ۔ 
ن ہوں تو ہنديوں نے جواب ديا سپاہيوں کے اجساد سے زمين زياده آَوده نہيں ہوتی مگر چونکہ يہ افسران باال ہين لہذا اگر دف

ميرا خيال ہے کہ وه اس لئے افسران باال کے اجساد کو دفن ‘ زمين زياده الوده ہو جائے گی بعد ميں اسکندر خود کہتا ہے 
نہيں کرتے کہ اس طرح ان افسروں کا احترام مجروح ہو گا اسکندر کے خط نے ارسطو پر کا فی اثر ڈاال اور اس نے اس 

جو چھ رسالوں پر مشتمل ہے اور منطق پر لکھی گئی ہے ميں رقم کيا ہے اور لکھا ہے  موضوع کو اپنيکتاب اور گانوں ميں
  کيا يہ بہتر نہيں کہ ہنديوں کی مانند اجساد کو جال ڈاليں ؟ 

ہندی اور يورپی اقوام نے اپنے ماحول کو آلودگی سے بچانے کيلئے اس وقت تگ و دو کی جب ماحول کی الودگی بنی نوعی
کيلئے مضر نہ تھی کيونکہ اس زمانے ميں دنيا کے بڑے سے بڑے شہر کی آبادی شايد ايک الکھ سے انسان کی زندگی 

زياده نہ ہو گی ۔ ہميں ہندوستان اور ايرانی شہروں کی قديم زمانوں ميں آبادی کا علم نہيں ليکن قديم مصر کے دارالحکومت " 
جب کہ يہ شہر کم از کم ايک ہزار سال سے دارالحکومت چال آطبس " کی دو ہزار سال ق م ميں آبادی ايک الکھ بھی نہ تھی 

  رہا تھا ۔ 
دو ہزار سال قبل مسيح ميں پيکنگ شہر کی آبادی پانچ الکھ افراد پر مشتمل تھی ۔ليکن قول محض روايت ‘ چينيوں کے بقول 

کے بارے ميں ذکر نہيں ہوا خود چينيوں کی معتبر تاريخ ميں اس موضوع ‘ ہے اور اس کی کوئی تاريخی سند نہيں ملتی 
ليکن فرض کريں اگر ايک ہزار سال قبل مسيح ميں پيکنگ کی آباد پانچ الکھ افراد پر مشتمل تھی تو بھی يہ تعداد موجود دور 

معلوم ‘ کے بڑے شہروں کی آبادی کے مقابلے ميں قابل اعتنا نہيں ہے بہر کيف ہم ديکھتے ہيں کہ کنفيوشس جيسا فلسفی 
  عروف چينی قانون دان بھی لوگوں کو حکم ديتا ہے کہ اپنے ماحول کو آلوده نہ کريں ۔ اخالق اور م

قبل مسيح ميں اس دنيائے فانی سے رخصت ہوا جس وقت کنفيوشس نے دنيا  ۴٧٩قبل مسيح ميں پيدا ہو اور  ۵۵١کنفيوشس 
صدياں بلکہ شايد ہزاروں صدياں بيت گئی ميں قدم رکھا تو اس وقت تک ہندی اور يورپی اقوام کو ہندوستان ميں رہتے ہوئے 

ہوں گی ہم نے صدياں يا ہزاروں صدياں اس لئے کہا ہے کہ ہميں آريا قوم کی ہجرت کرنے کی صحيح تاريخ معلوم نہيں حتی
آريائی اقوام نے تين ‘ مورخين کے بقول ‘ کہ ہم اس قوم کی ہجرت کی تاريخ کے بارے ميں تخمينہ بھی نہيں لگا سکتے 

سال يا دو ہزار سال قبل مسيح ميں ہجرت کی ۔ اسے ہم تخمينی تاريخ شمار نہيں کر سکتے ۔ چونکہ تخمينی تاريخ وه ہزار 
ہے جس کی دو رقموں ميں پچاس سال يا زياده سے زياده سو سال کا فرق ہو اور اگر يہ فرق ہزار سال تک ہو تو پھر ہم اس 

  تاريخ کو تخمينی تاريخ نہيں کہہ سکتے ۔ 
از تاريخ کے زمانوں ميں اگر دس ملين سال کا فرق بھی ہو تو بھی اسے قابل اعتنا سمجھا جاتا ہے چونکہ حقيقی تاريخ قبل 

کو اخذ کرنے کا کوئی ماخذ نہيں ہوتا ۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تاريخ سے قبل بڑے جانوروں کی نسل آج سے ساٹھ
گئی اس کے باوجود کہ ان دو رقموں کے درميان دس ملين سال کا فاصلہ موجود  ملين سال يا پچاس ملين سال پہلے معدوم ہو

پھر بھی اس پر کوئی اعتراض نہيں کرتا ۔ ليکن آرياؤں کی ہجرت قبل از تاريخ کو ايک صدی کے فرق کے ساتھ ‘ ہے 
جب اس نے اپنا وعظ و ‘ ھا جو ايک بڑا آدمی ت‘ متعين کرتے ہيں جسے تخمينی تاريخ نہيں کہا جا سکتا بہر حال کنفيوشس 

نصيحت شروع کيا تو ہندوستان ميں زندگی بسر کرتے ہوئے آريائی قوم کو ايک مدت بيت چکی تھی ۔ لہذا بعيد نہيں کہ 
کنفيوشس جس نے دنيا اور انسانوں کی ايک مدت تک سير کی تھی ۔ اس نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کی ضرورت کو 

آريا جو اپنے ماحول کو آلوده ہونے سے بچاتے تھے انہوں نے يہ سبق کسی دوسری قوم سے ارياؤں سے سيکھا ہو ۔ کيا 
سيکھا اج زندگے کے ماحول کو آلودگی سے بچانا ہماری نظر ميں عام سی بات ہے چونکہ خاص طور پر دوسری جنگ 

  عظيم کے بعد ہم نے آلودگی کے خطرات کی طرف توجہ مبذول کی ہے ۔ 
اس زمانے ميں دنای کی ‘ آرياؤں نے ہجرت کی اور ايران و ہندوستان ميں سکونت اختيار کر لی ليکن جس زمانے ميں 

آبادی اس قدر زياده نہ تھی کہ آلودگی کا مسئلہ ايک خطرناک موضوع بن چکا ہوتا دوسری جنگ عظيمس ے پہلے تک کره 
بادی کئی کئی ملين تک پہنچ چکی تھی ليکن لندن اور ٹوکيو جيسے شہروں کی آ‘ ارض کی آبادی زياده تھی اور نيويارک 

بہر کيف آلودگی کا مسئلہ اس وقت تک وجود ميں نہيں آيا تھا اور يہ مسئلہ دوسری جنگ عظيم کے بعد جديد صنعتوں کے 
 وجود ميں آنے اور ايٹمی توانائی کو استعمال ميں النے کے بعد پيدا ہوا ۔ 
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 عقيده اور کردار بروئے تعليمات جعفريہ ‘ نصيحت 

 

کہ آلودگی خطرناک شکل اختيار کر ‘ فرض کيا قديم زمانے ميں آبادی زياده تھی ليکن آج کی مانند صنعتيں موجود نہ تھيں 
ليتی پھر سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ آريائی اقوام نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے اتنی سنجيدگی کيوں دکھائی کہ 

صول کا جزو بنا ليا اور ہندوستان و ايران غريضہ جہان جہان آريائی اقوام آباد آلودگی سے احتراز کرنا اپنے مذاہب کے ا
تھيں انہوں نے ماحول کو آلودگی سے بچانے کيلئے اپنی پوری کوشش کی ۔ اور جيسا کہ اس سے پہلے اشاره کيا جا چکا 

  ہے کہ ان کی يہ کوشش انديشے کا درجہ اختيار کر گئی ۔ 
آرياؤں کی ہجرت سے پہلے اس کره ارض پر ايک ايسا تمدن موجود تھا جس نے ماحول کو  کيا ہم يہ سوچ سکتے ہيں کہ

آلوده کيا اور آلودگی کے نتيجے ميں وه تمدن مٹ گيا يا اسے شيد نقصان اٹھانا پڑا ہمارا خيال ہے يہ بات عقلمندوں 
  رنے سے پرہيز کريں ۔ اوردانشوروں نے گھڑی ہے تاکہ آئنده آنے والے لوگ زندگی کے ماحول کو آلوده ک

اگر يہ فرض کر ليا جائے کہ يہ بات صرف تخيل کی حد تک نہيں بلکہ حقيقت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ناصحوں نے صرف 
آريائی اقوام کو ديکھا ہے اور دوسری قوموں کا مشاہده نہيں کيا چونکہ ان کی نصيحت صرف آريائی اقوام تک ہی محدود 

م سے يہ انديشہ ظاہر نہيں کيا کہ وه بھی اپنی زندگی کے ماحول کو آلوده کر سکتی ہے اگرچہہے انہوں نے کسی دوسری قو
يہ آلودگی اس درجے تک نہيں پہنچتی تھی کہ لوگوں کے لئے خطره پيدا ہوتا جعفر صادق (عليہ السالم ) نہ صرف علمی 

ہيں کہ آج ہم باره سو سال بعد بھی ان باتوں کو مسائل ميں نابغہ روزگار شمار ہوتے تھے اور آپ نے يہ صرف ايسی باتيں ک
سن کر حيران ہوتے ہيں بلکہ آپ ايک قابل نظرياتی انسان بھی شمار ہوتے ہيں ۔ اور آئيڈولوجی کے لحاظ سے آپ کے 

  نظريات باره سو سال بعد قابل توجہ ہيں اگرچہ سترھويں صدی کے بعد دنيا ميں بڑے بڑے نظرياتی لوگ پيدا ہوئے ۔ 
صادق (عليہ السالم ) کے نظريات ميں سے ايک نظريہ يہ ہے کہ ہر شخص کا عمل اس کے عقيدے کے مطابق ہونا  جعفر

چاہيے اور ہر شخص کے عقيدے کو اس کے افکار کی عکاسی کرنا چاہيے جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا انسان 
ل انجام نہيں ديتا ليکن بعد ميں بعض اشخاص ميں يہ شروع ميں صديق پيدا ہوتا ہے اور اپنے عقيدے کے خالف کوئی عم

بات نمودار ہوتی ہے کہ ان کا عمل ان کے عقيدے کے برعکس ہوتا ہے اور وه جھوٹ سے کام ليتے ہيں جعفر صادق (عليہ 
لگے تو چھوٹا بچہ جھوٹ نہيں بولتا اس کا عمل اس کے عقيدے کا عکاس ہوتا ہے اگر اسے کوئی اچھا ‘ السالم ) نے فرمايا 

اس کی ‘ اس کی گود ميں چال جاتا ہے اور اگر اسے کوئی برا لگے تو اس سے منہ پھير ليتا ہے جس چيز کو پسند کرتا ہے 
طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور جس چيز سے نفرت کرتا ہے اس سے ہاتھ کھينچ ليتا ہے يہ عالمتيں اس بات کی غمازی کرتی ہيں 

ر اس کے اعمال اس کے تصور کے عين مطابق ہوتے ہيں ليکن جب بلوغت کی منزل کہ انسان ابتدا ميں صديق ہوتا ہے او
  سچائی کی جگہ لے ليتا ہے ۔ ‘ پر آتا ہے تو بعض لوگوں کا کردار ان کی سوچ کے برعکس ہوتا جاتا ہے اور جھوٹ 

س کے عقيدے اور تصور آج حيوانات اور بشريات کے ماہرين اس بارے ميں کہ انسان صديق پيدا ہوتا اور اس کے اعمال ا
سے مطابقت رکھتے ہيں جعفر صادق (عليہ السالم ) سے اگے نکل گئے ہيں ان کے بقول شروع ميں انسان جھوٹ نہيں بو ل 
سکتا تھا اور نہ ہی اپنے عقيدے اور سوچ کے برعکس کوئی کام انجام دے سکتا تھا جو چيز اس کے جھوٹ بولنے اور اپنے

کا سبب بنی وه اس کی گفتگو ہے جس دن تک انسان نے بولنا نہيں سيکھا تھا وه جس انداز عقيدے کے برعکس عمل کرنے 
 سے سوچتا اسی انداز سے عمل کرتا تھا اور جھوٹ نہيں بول سکتا تھا جو کچھ اس کے باطن ميں ہوتا اسے ظاہر کر ديتا ۔ 

مثال جيسا کہ آج ہم مشاہده کرتے ہيں کہ جب  ‘جانوروں کی اجتماعی حالت جيسی تھی ‘ بنی نوعی انسان کی اجتماعی حالت 
دو جانور ايک دوسرے سے ملتے ہيں تو اگر وه ايک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو آپس ميں دوستی گانٹھ ليتے ہيں ليکن 

  اگر ايک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوں تو آپس ميں لڑنا جھگڑنا شروع کر ديتے ہيں ۔ 
باطنی احساس ايسا ہے کہ گويا وه اس جانور کے بدن پر لکھا ہوا ہے اور جو نہی  ہر جانو ر کا دوسرے جانور کے متعلق

اسے دوسرا جانور ديکھتا ہے تو وه اس باطنی احساس کو فورا محسوس کر ليتا ہے شروع شروع ميں انسان بھی ايسا ہی 
ظاہر کر ديتا ليکن جب اس نے بول جو کچھ اس باطن ميں ہوتا فورا اسے ‘ تھااور يہ ريا کاری سے کام نہيں لے سکتا تھا 

چال سيکھی اور يہ اپنے مدعا کو اپنے کالم بيان کرنا سيکھا چونکہ کالم کرنے کے نتيجے ميں اس نے اپنے تجربات 
دوسروں تک پہنچائے اور اسی طرح دوسروں کے تجربات سے خود سبق حاصل کيا اور يوں انسان نے اپنی معلومات ميں 

ريا ‘ م جس کے ذريعے بنی نوع انسان کی ترقی کی راہيں کھليں بنی نوع انسان کے جھوٹ بولنے اضافہ کيا ليکن يہی کال
  کاری سے کام لينے اور عقيدے اور تخيل کے برعکس کردار سازی (منفافقت )کاباعث بھی بنا ۔ 

اپنی زندگی سے موجوده زمانے کے مشہور معروف ڈنمارکی محقق اور مصنف پالووان مولہ کے بقول انسان شروع ميں 
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  وابستہ دو چيزوں سے مطلع نہيں رہا ۔ ايک جھوٹ اور دوسری موت ۔ 
اس ڈنمارکی مصنف نے مرگ ہابيل کے نام سے ايک کتاب تحرير کی ہے جسے اہل ادب نے موجوده زمانے کے اچھے 

 ر کا ذکر بے محل نہيں ہے ۔ يہاں اس کتاب کی تفصيل تو نقل نہيں ہو سکتی بہر کيف چند سطو‘ ادبی آثار ميں شمار کيا ہے 
پالووان مولہ اپنے ناول ميں لکھتا ہے کہ قابيل اپنے بھائی ہابيل کو قتل کرنے کے بعد رونے لگا اس پر حوا اپنے بيٹے ہابيل 

کی طرف گئی اور اس کے سر کو زمين سے بلند کرنے کے بعد اسے دالسا ديا اسے يقين تھا کہ اس کا بيٹا سويا ہوا ہے 
غروب ہونے سے تھوڑی دير پہلے جب آدم صحرا سے واپس ايا تو حوا نے اسے کہا کہ معلوم نہيں يہ ہابيل نيند سورج کے 

  سے بيدار کيوں نہيں ہوتا ؟ 
کس وقت سويا ہے ؟ حوان نے کہا ظہر کے بعد سويا ہے آدم بوال ضرور يہ کافی تھکا ہوا ہے اس ليے اسے ‘ آدم نے کہا 

اس وقت تک ہابيل خيمہ کے باہر پڑا ہوا تھا پھر وه اسے اٹھا ‘ مکمل طور پر دور ہو جائے  سونے دو تاکہ اس کی تھکاوٹ
کر خيمے کے اندر لے گئے اور اس کے بعد آدم اور حوا بھی سو گئے جب يہ دونوں سو کر صبح کے وقت اٹھے تو ديکھا 

دوباره درخت سے گرا ہے کای تمہيں ياد ہے  کہ بابيل تو اسی طرح سو رہا ہے آدم نے حوا سے کہا کہ ميرا خيال ہے بابيل
حتی کہ اس نے اس دوران آنکھ بھی نہيں کھولی ‘ کہ يہ جب پہلی مرتبہ درخت سے گرا تھا تو ايکژ دن و رات سوتا رہا تھا 

تھی حوا نے شوہر سے کہا سورج نکل آيا ہے لہذا آپ بابيل کو خيمے سے نکال کر دھوپ پر رکھيں تاکہ سورج کی حرارت 
آدم نے بيٹے کو ‘ ے اس کا جسم گرم ہو چونکہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہيں لہذا شايد سردی نے اس کی يہ حالت بنائی ہے س

اٹھايا اور خيمے سے باہر نکال کر دھوپ ميں رکھ ديا ليکن ہابيل سورج کی حرارت پئہنچنے پر بھی نيند سے نہيں اٹھا آدم 
يدار ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ ۔ تم کل سے سوئے ہوئے ہو اور ابھی تک کھانا نہيں نے بيٹے کو آہستہ سے ہاليا اور کہا ہابيل ب

  ہابيل نے کوئی جواب نہ ديا اور نہ ہی آنکھيں کھوليں ۔ ‘ کھانا کھاؤ ‘ اٹھو ‘ کيا تمہيں بھوک نہيں لگ رہی ‘ کھايا 
وٹ کر گھر آيا تو اپنے بيٹے کی اس دن ہابيل سورج غروب ہونے تک دھوپ ميں پڑا رہا ۔ جب شام کو آدم صحرا سے ل

طويل نيند پر حيران ہوا اور حوا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا جب پہلی دفعہ درخت سے گرا تھا تو چوبيس گھنٹے گزرنے 
کے بعد سے جاگ گيا تھا ۔ ليکن مجھے حيرانی ہو رہی ہے کہ اس دفعہ کيوں نہيں اٹھ رہا ۔ جب رات پڑ گئی تو آدم بيٹے کو 

جونہی وه صبح بيدار ہوئے ‘ مے ميں اليا اور اسے زمين پر رکھ ديا اس کے بعد آدم اور حوا دونوں سو گئے اٹھا کر خي
  انہيں خيمے سے ناگوار بو آنے لگی ۔ 

يہ بو ان کيلئے نئی نہ تھی کيونکہ وه يہ بو کئی مرتبہ صحرا ميں جانوروں کی الشوں سے سونگھ چکے تھے اور ايک 
سلسل باره سينگا کا شکار کيا اور حوا کيلئے اليا ور چونکہ چند دنوں ميں ان سب باره سينگوں کا مرتبہ آدم نے تين دن م

گوشت نہيں کھا سکتے تھے لہذا جو گوشت باقی بچا اس سے بد بو آنے لگی اور اس پر حوا نے اپنے شوہر سے کہا کہ وه 
شت کو خيمے سے باہر نکاال اور دور صحرا ميں اس فاسد گوشت کو خيمے سے باہر نکال کر پھينک دے اس پر آدم نے گو

  لے جا کر پھينک ديا ۔ 
آدم و حوا کو اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ جو بد بو وه خيمے ميں سونگھ رہے ہيں وه کسی جانور کی الش کی ہے ليکن اس 

مجھ ميں يہ بات تو آ خيمے ميں کسی جانور کی الش کا وجود نہ تھا جسکی بد بو وه سونگھتے ۔ آخر کار آدم و حوا کی س
گئی کہ يہ بد بو ان کے اپنے بيٹے کی ہے ليکن وه يہ نہ سمجھ سکے کہ ان کا بيٹا مرد ہے اور آدم نے ايکمرتبہ پھر ہابيل کو
اٹھايا اور اسے خيمے سے باہر لے ايا تاکہ اسے دھوپ ميں رکھے اور حوا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہابيل کا بدن بہت 

اميد ہے کہ جب اس کا بدن دھوپ ميں گرم ہو جائے گا تو يہ نيند سے بيدار ہو جائے گا ۔ ليکن جب وه بيٹے ٹھنڈا ہے مجھے 
‘ کو دھوپ ميں اليا تو اس کی شکل و صورت بدل گئی تھی اور اس کا رنگ سياه پڑ چکا تھ اآدم نے اپنی بيوی کو آواز دی 

تو سياه پڑ چکا ہے حوا بھی بيٹيکے رنگ ميں تبديلی کی وجہ نہ ہابيل کا رنگ ‘ جب وه قريب آ گئی تو اس سے کہنے لگا 
جان سکی اس دوران جبکہ بيوی خاوند دونوں ہابيل کی سياه صورت کا مشاہده کر رہے تھے اور اس سے آنے ولی بد بو پر 

‘ سے دور ہوئی  متحير تھے چند گدھ آسمان پر نمودار ہوئے ۔ جونہی آدم نے صحرا کا رخ کيا اور حوا بھی ذرا سی خيمے
  گدھ نہايت تيز سے ہابيل تک پہنچے اور اگر آدم کی آواز پر وه وحشت زده نہ ہو جاتے تو ہابيل کی تکابوٹی کر ديتے ۔ 

صرف قابيل ايسا سخص تھا جو انہيں يہ بتا سکتا تھا کہ ہابيل کيوں بيدار نہيں ہو رہا اور اس سے بدبو کيوں آ رہی ہے ؟ ليکن
ہری نيند سويا تھا اس دن سے قابيل کا کچھ اتہ پتہ نہ تھا ماں اور باپ دونوں طويل عرصے تک اس کی جس دن سے ہابيل گ

عدم موجودگی پر حيران نہ تھے کيونکہ بعض اوقات شکار کے تقاضے ايسے ہوتے تھے کہ اسے صحرا ميں رکنا پڑ جاتا 
  تھا اور وه کئی کئی دن تک خيمے کو واپس نہيں لوٹتا تھا ۔ 

مشاہده کيا کہ کچھ گدھ آ کر قريب ہی زمين پر بيٹھ گئے جونہی وه دونوں ہابيل کو چھوڑ کر اپنے کام کام ميں  حوا نے
مصروف ہونے کا اراده کرتے تو وه گدھ اڑ کر ہابيل کے قريب آ جاتے اور اس پر جھپٹنا چاہتے ليکن جب وه ديکھتے کہ وه
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  غرضيکہ يہ آنکھ مچولی جاری رہی ۔ ‘ تے دونوں پر خيمے کی طرف لوٹ آئے ہيں تو دور ہٹ جا
اس کے باوجود کہ ہابيل کی نعش سے بد بو آ رہی تھی پھر بھی آدم و حوا کو اس کی موت کا علم نہ تھا انہوں نے يہ بدبو 

صحرا ميں گلے سڑے ہوئے جانوروں کی الشوں سے سونگھی تھيا ور اتنا جانتے تھے کہ وه جانور اب حرکت کر سکتے 
نہ ہی غذا کھا سکتے تھے يعنی پہلی حالت پر کبھی بھی واپس نہيں آ سکتے تھے ليکن انہوں نے کبھی يہ سوچا تھے اور 

بھی نہ تھا کہ انسان بھی جانوروں جيسا ہو سکتا ہے اس پر ايسا وقت آ سکتا کہ نہ تو وه چل پھر سکے اور نہ کھا پی سکے 
ھی جيسا کہ آج کره ارض پر انسان کی پيدائش کے کم از کم چار پانچ غرضيکہ موت آدم اور حوا کی سمجھ ميں نہيں آ رہی ت

ملين سال گزرنے کے بعد بھی موت ہماری سمجھ ميں نہيں آتی اور يہاں تک کہ وه ممالک جہاں تعليم يافتہ مرد اور عورتوں 
ويد ہے ليکن چونکہ طبعی لحاظکی تعداد زياده ہے وه لوگ يہ نہيں سوچتے کہ آدمی مرتا ہے بلکہ ان کا خيال ہے کہ زنده جا

سے موت کے وجود کا انکار نہيں کيا جا سکتا کيونکہ موت کے بعد انسان کا جسم گل سڑ جاتا اور ختم ہو جاتا ہييہاں تک کہ
کچھ عرصے بعد اس کی ہڈياں بھی خراب ہو جاتی ہيں پھر بھی آج کا انسان انسان کی زندگی جاويد کا معتقد ہے اور اس کی 

بات کو قبول نہيں کرتی کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ زنده ره سکتا ہے لہذا انسان کہتا ہے کہ وه اپنی روح کے ساتھعقل اس 
زنده جاويد ہے جو لوگ ماده پرست اور روح کے وجود کے منکر ہيں ان کا عقيده ہے کہ آدمی مکمل طور پر ختم نہيں ہوتا 

  وه شعاعوں کی شکل ميں ہی کيوں نہ ہو ۔ بلکہ اس سے کچھ چيز باقی ره جاتی ہيں اگرچہ 
اگرچہ ايک ماده پرست انسان تھا ليکن اس کا کہنا ‘ بيلجيم کا رہنے واال ميٹر لينگ جو اس صدی کے فلسفيوں ميں سے ہے 

 تھا کہ سينکڑوں ملين سال پہلے اگر کسی ستارے کا عکس پانی پر پڑا ہے تو وه نہيں مٹتا تو پھر انسان کيسے مٹ سکتا ہے
اور يہی ماده پرست انسان ارواح کی حاضری کے جلسوں ميں حاضر ہوتا تھا چونکہ يہ اس بات کا معتقد تھا کہ ناگزير انسان

سے کوئی چيز باقی ره جاتی ہے اور جو چيز انسان سے باقی رہتی ہے شايد اسی کے ذريعے انسان اس جہاں ميں اپنے 
  ۔  عزيزوں اور دوستوں سے رابطہ قائم کر سکتا ہے

فرانس اور اٹلی کے گلی کوچوں ميں صدا لگايا کرتے تھے کہ اے ‘ بھکاری راتوں کو سپين ‘ آج سے ايک سو سال پہلے 
تمہاری ميتيں تمہاری منتظر ہيں اور لوگ بھی معتقد تھے کہ ميتيں زنده ہيں اور انہيں غذا وغيره کی ضرورت ہے ‘ لوگو 

م دے ديتے تھے اور بعض رحم دل خواتين تو شراب کا جام بھی پالتی تھيں لہذا لوگ انہيں کچھ غذا اور تھوڑی بہت رق
سپين اور اٹلی جيسے ممالک ميں‘ کيونکہ انہيں يقين تھا کہ ميتيں پياسی ہيں اور انہيں پينے کی ضرورت ہے آج بھی فرانس 
ی کے معتقد ہيں چونکہ اگر وه يہ لوگ اپنی ميتوں کيلئے خيرات ديتے ہيں جس سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ميتوں کی زندگ

  سمجھيں کہ وه واقعی مرده ہيں تو ان کيلئے خيرات نہ ديں ۔ 
اموات کے زنده ہونے کے بارے ميں لوگوں کا عقيده اس قدر پختہ ہے کہ آج کے سب سے مہذب ممالک ميں بھی لوگ اپنی 

قيده ہے کہ اگر بھوکے کو کھانا کھاليا جائے تو ان اموات کو سير کرنے کيلئے فقرا ميں کھانا تقسيم کرتے ہيں اور ان کا ع
کی متيں جنہيں غذا کی ضرورت ہے سير ہو جاتی ہيں لہذا ہميں اس پر حيران نہيں ہونا چاہيے کہ آدم اور حوا موت سے 
گھی کويں مطلع نہ تھيں ؟ اس کے باوجود کہ انہوں نے ہابيل کی سياه صورت ديکھی تھی اور اس کے جس سيبد بو بھی سون

تھی پھر بھی انہيں علم نہ تھا کہ وه مرده ہے نہ تو تو آدم صحرا کی طرف جا سکتا تھا اور نہ ہی حوا خيمے کو واپس جا 
سکتی تھی حتی کہ وه گھريلو کام کاج کرنے سے بھی عاجز تھے کيونکہ جونہی گدھ ديکھتے کہ يہ دونوں ہابيل سے دور ہو

يہاں تک کہ حوا نے اپنے شوہر سے کہا کہ يہ بہتر نہيں کہ جيسے ہم نہيں ‘ پڑتے گئے ہيں تو وه فورا حملے کيلئے چھپٹ 
چاہتے کہ ہمارے گوشت ان جانوروں کے کام آئے اسی طرح ہابيل کو بھی مٹی کے نيچے دفن کر ديں ؟ پہلے اس بات کا 

گڑھا کھود کر گوشت کو اس  تجربہ ہو چکا تھا کہ جب ان کے پاس زياده گوشت ہوتا تو وه اسے محفوظ کرنے کيلئے ايک
ميں رکھنے کے بعد گوشت پر درختوں کے پتے رکھتے تاکہ گوشت کے ساتھ مٹی نہ لگے اور پھر اوپر مٹی ڈال کر اسے 

حوا نے مشوره ديا کہ ہابيل کو گدوں ‘ ڈھانپ ديتے تھے اور ايک يا دو دن بعد اسے نکال کر اپنے استعمال ميں التے تھے 
  کيلئے اسے مٹی ميں دفن کر ديا جائے ۔  کی دست برو سے بچانے

آدم پتھر کی خود ساختہ کدال اليا اور زمين کھودنا شروع کر دی جب وه تھک جاتا تو کدال حوا کو دے ديتا اور پھر وه زمين 
افی نظر کھودنا شروع کر ديتی حتی کہ انہوں نے اتنی کھود ڈالی اور اتنی مٹی باہر نکال دی جو ہابيل کو دفن کرنے کيلئے ک

  آنے لگی ۔ 
جب انہوں نے ہابيل کو ا گڑھے ميں ڈالنا چاہا تو اسکی صورت بالکل سياه پڑ گئی تھی آدم اپنے بيٹے کا سياه چہره ديکھ کر 
سوچ ميں پڑ گيا اور بيوی سے کہنے لگا مجھے ايک ايسی بات ياد آ رہی ہے جسکے بارے ميں ميں نے اب تک نہيں سوچا 

  تجھے کيا چيز ياد ائی ہے ؟  ‘تھا ۔ حوا نے پوچھا 
ادم نے کہا مجھے ياد ہے جس وقت ہم بہشت ميں تھے خداوند تعالی نے فرمايا تھا کہ فالں پھل ممنوع ہے اسے نہ کھانا اور 
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  کھاؤ گے تو مر جاؤ گے کيا تمہيں بھی ياد ہے ؟ 
يادآ گيا کہ خداوند تعالی نے بہشت ميں ہم  ميں تو بھول گئی تھی ليکن چونکہ اب تم نے ياد داليا تو مجھے‘ حوا کہنے لگی 

  سے يہ بات کہی تھی ۔ 
ميرا خيال ہے ہمارا بيٹا جس گہری نيند سے بيدار نہيں ہو رہا وه وہی ہے جسکے متعلق خداوند تعالی نے ‘ آدم کہنے لگا 

وا تھا چہ جائيکہ وه ممنوعی پھل ليکن اس وقت تو ہابيل پيدا بھی نہيں ہ‘ بہشت ميں ہميں بتايا ہے ۔ حوا نے خيال ظاہر کيا 
وه ہمارا بيٹا ہے اور ہمارے ‘ آدم بوال ‘ کھاتا اور ميں اور تم نے وه ميوه کھايا ہے لہذا ہميں موت آنا چاہيے نہ کہ ہابيل کو 

آ جائےہابيل نے تو وه پھل نہيں کھايا کہ اسے موت ‘ عمل کی سزا بھگت رہا ہے حوا بولی ميں اس بات کو تسليم نہيں کرتی 
آؤ دونوں مل کر اسے مٹی تلے دفن کر ديں تا کہ پرندے اس پر حملہ نہ کريں ۔ اور کل اسے مٹے کے نيچے سے نکال ليں‘ 

شايد اس وقت تک وه نيند سے بيدار ہو جائيگا ۔ آدم نے بيوی کيبات مان لی جب ہابيل کو گڑے ميں رکھا گيا تو اسکے ‘ گے 
جب گدوں نے ديکھا کہ نعش کو مٹی کے نيچے ‘ اپنے اپنے کام کاج ميں مشغول ہو گئے  اوپر مٹی ڈال کر بيوی اور خاوند

دفن کرديا گيا ہے تو وه بھی اڑ گئے چونکہ وه آدم اور حوا سے کئی ملين سال پہلے وجود ميں آئے تھے لہذا انہيں علم تھا کہ
لق کسی شک و شبہ ميں نہيں پڑے تھے انہيںموت کيا ہے اور نعش جوموت کا پھل تھی اسے کھاتے تھے اور موت کے متع

علم تھاہابيل نيند سے بيدار نہيں ہو گا اور جونہی انہوں نے ہابيل کی نعش کی بد بو سونگھی وه سمجھ گئے کہ وه لڑکا مرده 
ہے اوره وه اس کا جسد کھا سکتے ہيں دوسرے دن صبح آدم نے پتھر کی کدال سے ہاتھ ميں لی اور حوا کے ہمراه اس 

ڑھے تک گيا جہاں انہوں نے ہابيل کی نعش رکھی ہوئی تھی آدم نے کدال سے مٹی ہٹا کر ايک طرف کی تاکہ ہابيل کو مٹیگ
  کے نيچے سے باہر نکالے ۔ 

آج ہم حوا اور ادم کی سادگی پر حيران ہوتے ہيں کہ وه کيوں نہيں سمجھ سکے کہ ان کا بيٹا مرده ہے جبکہ آج بھی جب ايک
  تو کچھ لوگ اسکے زنده ہو جانے کے منتظرہوتے ہيں ۔ آدمی مرتا ہے 

آج موت کی عالمتوں سے سب آگاه ہيں اور ڈاکٹر ان عالمتوں سے دوسروں سے زياده آگاہی رکھتے ہيں ليکن پھربھی کبھی 
نہ مرا ہوکبھار ڈاکٹر ان تمام عالئم کا مشاہده کرنے کے باوجود سوچتا ہے کہ شايد جس شخص کو وه مرده سمجھ رہا ہے وه 

  ۔ 
پس ہميں اس بات پر حيران نہيں ہونا چاہيے کہ کيوں آدم اور حوا ہابيل کے زنده ہونے کی توقع رکھتے تھے جونہی انہوں 

نے مٹی ہٹائی اور ان کی نظريں ہابيل پر پڑيں تو انہوں نے اس ميں نعش کی عالمتيں ديکھيں اب اس نعش سے آنے والی بد 
ا نے کہا ميرا خيال ہے جو کچھ تم نے کہاہے وه حقيقت ہے اور ہابيل مر چکا ہے اب ہم اسے بو تيز ہوتی گئی اس وقت حو

  ہنستا اور کھانا کھاتا نہيں ديکھ سکيں گے ۔ ‘ بات چيت کرتا‘ مزيد چلتا پھرتا 
اہده ہوا جب يہ اس ناول کا خالصہ تھا جو ڈنمارکی مصنف پالووان مولہ نے پہلی موت کے بارے ميں لکھا ۔ اور جيسا کہ مش

آدم اور حوا سمجھ گئے کہ ان کا بيٹا مرده ہے تو وه نہيں روئے چونکہ ابھی تک ان کے جذبات اپنے ايک عزيز کی موت پر
رد عمل ظاہر کرنے کيلئے تيار نہ تھے اور مردے پر رونا انسان نے بعد ميں سيکھا ہے وه بھی تمام مردوں پر نہيں بلکہ 

ہت قريبی عزيز ہوتے ہيں جبکہ بيگانوں کی موت ان کی نظر ميں اس قدر اہميت نہيں صرف ان مردوں پر جو ان کے ب
رکھتی کہ اس پر آنسو بہائيں بلکہ بعض لوگ ايسے بھی ہيں کہ اپنے نزديک ترين عزيزوں کی موت پر بھی آنسو نہيں 

  نہيں بہا تا ۔ بہاتے اور ميدان جنگ اور ہسپتالوں جيسی جگہيں بھی ہيں جہاں پر کوئی مردے پر آنسو 
ہم نے کہا کہ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا آدمی جب پيدا ہوتا ہے تو فطرتا صديق ہوتا ہے اس کا کردار اسکے 

عقيدے کے مطابق ہوتا ہے اور جيسا کہ ہم نے ذکر کيا ہے آدمی جس کی تخليق کی ابتدا کے بارے ميں ابھی تک سائنس دان
سکے اس ابتدا ميں انسان جھوٹ نہيں بول سکتا تھا ۔ انسان کی پيدائش کے آغاز کے متعلق سائنسجاننے ميں کامياب نہيں ہو 

دانوں کے درميان ساٹھ ملين سال کا اختالف پايا جاتا ہے بعض انسان کی تخليق کو خيال کرتے ہيں جو آج سے پينسٹھ سال يا 
ليوں (ڈانيو سار) کے خاتمے کے فورا بعد کا زمانہ ہے ستر سال پہلے کا زمانہ ہے اور يہ زمانہ بڑی جسامت والی چھپک

انسانی بدن کا پتھر ميں محفوظ ڈھانچہ يا سکيلٹن جو حال ہی ميں چين ميں دريافت ہوئی ہے اسکے متعلق کہا جاتا ہے کہ آج 
ميں وجود  سے ساٹھ ملين سال پرانی ہے اگر اسکی قدامت اتنی ہی ہے تو جن لوگوں کے بقول انسان تيسرے عہد کے آخر

ميں آيا وه لوگ صحيح ہيں اور تيسرا عہد کره ارض کا وه دور ہے جس ميں زمين کی موجوده شکل بنائی گئی ہے جس کے 
اور دريا اور ‘ بعد نہ تو ہميشہ بارش برستی اور نہ ہی پہاڑوں ميں دراڑيں ڈالنے والے بڑے بڑے دريا وجود ميں آئے تھے 

اس مرحلے ميں انسان نے اپنے گمنام آباء و اجداد کے بعد دنيا ميں قدم رکھا تھا اس ‘ ے سمندر تقريبا آج جيسی حالت پر تھ
زمانے ميں انسن چوپايا تھا اسے بات کرنے کا ڈھنگ نہيں آتا وه کتوں کی مانند بھوں بھوں کرتا اور چنگھاڑتا تھا اس زمانے

ہ اس ميں تيزی سے فرار ہونے کی صالحيت نہ تھی يہاں ميں انسان آسانی سے آدم خور جانوروں کا نوالہ بن جاتا تھا چونک
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آدمی خور جانوروں کے مقابلے ميں خرگوش کی مانندبھاگنے کی صالحيت بھی نہ رکھتا تھا ۔ اس کابدن ‘ تک کہ انسان 
وں بھيڑوں کی مانند سر سيپاؤں تک اون سے ڈھکا ہوتا تھا تاکہ وه سردی کا مقابلہ کر سکے ليکن بھيڑ کا بدن تو کيڑ

مکوڑوں کی دسترس سے محفوظ ہے جبکہ انسان کی اون ميں بيشمار کيڑے مکوڑے رہا کرتے تھے اور پہلے دور کے 
انسان کا کام ہی جسم کی خارش کرنا ہوتا تھا جونہی اس کا پيٹ بھرتا اور وه اس طرف سے مطمئن ہو جاتا تو جسم کی 

ع ميں انسان کيلئے ايک طويل کام ہوتا تھا کيونکہ انسان گھاس خارش کرنا شروع کر ديتا تھا ۔ پيٹ بھرنا بھی شروع شرو
کھاتا تھا اور چونکہ حرارے مہيا کرنے واال گھاس کم ميسر آتا لہذا انسان عام گھاس کھانے پر مجبور تھا تاکہ اپنا پيٹ بھرے

  ۔ 
ا کر اسے منہ تک لے جانے کی اگر ڈارون کا نظريہ صحيح ہے تو انسان اپنی تخليق کے آغاز ميں زمين سے کوئی چيز اٹھ

صالحيت بھی نہيں رکھتا تھا کيونکہ انسانی انگليوں کی شکل آج کی مانند نہ تھی اور انسان اپنا پيٹ بھرنے کيلئے مجبورا 
بھيڑوں کی مانند چرتا تھا اور کئی ملين سال گزرنے کے بعد آدمی کی انگليوں کی موجوده حالت بنی تاکہ انسان کوئی چيز 

  اٹھا کر منہ ميں ڈال سکے ۔  زمين سے
موجوده زمانے کے معروف سائنس دان مارشل مائيک لودھن کے بقول انسان کا وحشتکری سے موجوده دور ميں داخل 

ہونے کا سبب يہی چار ہاتھ اور پاؤں سے چلنا تھا ۔ چونکہ چار ہاتھ اور پاؤں سے چلنا يا دو ہاتھوں اور دو پاؤں کو کام ميں 
دماغ ميں دو کروں کو کام ميں النے کا سبب بنا جس کے نتيجے ميں آدمی کی عقل پختہ ہوئی اور اس ميں النا انسان کے 

ذہانت وجود ميں آئی اور انسان نے نت نئے کام متمدن دور ميں منتقل ہونے کيلئے انجام ديئے ہيں ذہانت اسکے لئے 
يدان جو ہمارے اسالف سے پہنچتی ہے جنگ يا کسی ضروری تھی ۔ مارشل مائيک لودھن کہتا ہے اگر علمی اور ثقافتی م

اور بڑے الميے کے نتيجے ميں ختم ہو جائے اور بالغ افراد جو کئی باتوں سے اگاه ہيں وه بھی ختم ہو جائيں اور صرف 
ور بچے ره جائيں اور ان کے سامنے بھی متمدن زندگی کا نمونہ نہ ہو تو انسان ايک وحشی جانور ميں تبديل ہو جائيگا ا

اسطرح اپنے کام کے مرحلے تک نہيں پہنچا سکے گا کيونکہ آدمی کے دماغ کا آدھا حصہ اچھی طرح کام کرتا ہے آدھا 
جو لوگ دائيں ہاتھ سے کام کرتے ہيں نہ ‘ حصہ ساکن ہے کيونکہ انسان يا تو دائيں ہاتھ سے کام کرتا ہے يا بائيں ہاتھ سے 

کہ باياں ہاتھ بيکار ہوتا ہے اس بات کو وه اس وقت محسوس کرتے ہيں جس وقت وه صرف ان کا باياں ہاتھ کام نہيں کرتا بل
فٹ بال کے گراؤنڈ ميں بائيں پاؤں سے گيند کو ٹھوکر مارنا چاہتے ہيں پھر جا کر انہيں علم ہوتا ہے کہ ان کے بائيں پاؤں 

  لگانے پر قادر نہيں ۔  اور بازو ميں کوئی زياده فرق نہيں کيونکہ وه بائيں پاؤں سے گيند کو ٹھوکر
ليکن سوشيالوجی کے کينڈين ماہر کے بقول چونکہ انسان آغاز ميں دو ہاتھ اور دو پاؤں سے چلتا تھ اور دو پاؤں سے 

درختوں پر چڑھتا تھا اور تمام کاموں کو دو ہاتھوں سے انجام ديتا تھا لہذا اسکے دونوں نصف کرے کام کرتے تھے جس 
ذکاوت اتنی بڑ گئی کہ اس نے اپنے آپ کو وحشی کے مرحلے سے نکال کر تمدن کے مرحلے کے نتيجے ميں انسان کی 

ميں پہنچا ديا بہر حال وحشتگری کے اس دور ميں جب انسان گھاس پر چار ہاتھ پاؤں سے چلتا تھا آج کے انسان کی نسبت 
اپنے باطن کو چھپا سکتا تھا ۔ ليکن وه اخالقی لحاظ سے برتر تھا ۔ وه اسطرح کہ نہ تو جھوٹ بول سکتا تھا اور نہ ہی 

اخالقی قاعدے قوانين نہيں رہے اور کوئی ان پر عمل نہيں کرتا ۔ موجوده دور ميں ديکھا گيا ہے کہ جتنا ايک معاشره تمدن 
کے  سے پسمانده ہو گا اتنای ہی اس ميں جھوٹ ريا کاری اور بناوٹ کم ہو گی ۔ وه اقوام اب بھی نيم وحشی ہيں جو نيو گنی

مرکز اور سمندر کے بعض جزائر ميں زندگی بسر کر رہيہيں جو جھوٹ نہيں بولتے اور دوسروں کی نسبت ريا کار بھی 
نہيں ہيں مرکزی افريقہ کے سياه فام بھی انيسويں صدی کے دوسرے عشرے تک جھوٹے نہيں بولتے تھے يعنی جھوٹ نہيں 

وه ڈاکٹر اليونک اسٹون کی يادداشتيں ہيں جس نے دريائے نيل کے بول سکتے تھے ۔ جو چيز اس حقيقت کو ثابت کرتی ہے 
سرچشموں کو دريافت کيا اور جيسا کہ ہميں معلوم ہے ان سر چشموں کی دريافت کے بعد اس نے صرف چغرافيائی نقشے 

اور جسطرح اس  اور اپنے مقاالت (انگلستان کی جغرافيائی يونين ) کو بھيجے اور خود افريقہ کے مرکز سے باہر نہيں آيا
دور ميں ڈاکٹر شوايٹ زر نے اپنی زندگی سياه فاموں کی خدمت ميں صرف کی ڈاکٹر الئيونک اسٹون نے بھی اپنی عمر سياه

اسکے مقاصد ميں سے ايک يہ تھا کہ وه نہيں چاہتا تھا کہ برده فروش تاجر جو افريقی ‘ فاموں کی خدمت ميں وقف کر دی 
  و مرکزی افريقہ سے اغوا کرکے کسی اور جگہ بيچ ڈاليں ۔ عرب تھے ۔ سياه فام لوگوں ک

ڈاکٹر الئيونک اسٹون نے افريقہ ميں واقع عالقے تانکا نيکا ميں سياه فاموں کو برده فروش تاجر وہاں کے سياه تاجر وہاں 
  کے سياه فاموں کو انگلستان کے شہر سمجھ کر انہيں برده فروشی کيلئے اغوا نہ کريں ۔ 

نک اسٹون کے مخالفين اور انگلستان والوں نے کہا کہ دريائے نيل کے منبعوں کو دريافت کرنے والے کا ڈاکٹر الئيو
انگلستان کا پرچم نصب کرنا سياه فاموں کو تحفظ فراہم کرنا نہ تھا بلکہ براعظم افريقہ کے مرکز کو انگلستان کے حوالے 

  ر پر اپنے قبضے ميں ليکر اسے برطانيہ کی نو آبادی قرار ديا ۔ کرنا تھا بعد ميں انگلستان نے تانکا نيکا کو سرکاری طو
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دريائے نيل کے سرچشموں کے دريافت کننده کا ذکر کرنے سے ہمارا کچھ اور بھی مطلب ہے اور وه يہ ہے کہ اس نے سياه
کرنے کی ٹھان ليں اور فاموں سے کہا ہوا تھا کہ جہاں کہيں وه برده فروش تاجروں کے ہاتھ چڑھ جائيں اور وه انہيں اغوا 

سياه فام اس کی مدد بھی نہ حاصل کر سکيں تو انہيں چاہيے کہ وه کہيں کہ وه انگلستان کے شہری ہيں اس طرح برده فروش 
  تاجر انہيں اغوا کرنے کی جرات نہيں کر سکيں گے ۔ 

اگر وه يہ جھوٹ بوليں گے تو آزادی ليکن وه يہ نہيں کہہ سکتے تھے کہ وه انگلينڈ کے شہری ہيں جب کہ انہيں علم تھا کہ 
  اور جان کے چھن جانے کے خطرے سے دو چار نہيں ہوں گے ۔ 

ڈاکٹر الئيونيک اسٹون نے اپنی ڈائری ميں لکھا ہے کہ ايک تانکا نيکا سياه فام ہر گز جھوٹ نہيں بول سکتا اگرچہ اپنی جان 
اگر ہاتھ کے دو دانت (جو مرکزی افريقہ کی گراں بہا اجناس کے تحفظ کيلئے بھی کيوں نہ بولنا پڑے اور ايک سياه فام کو 

  ميں سے ہے ) ديئے جائيں تو تب بھی وه جھوٹ بولنے پر آماده نہيں ہو گا ۔ 
اور اس عالقے کے سياه فام کی نظر ميں جھوٹ بولنا ايک محال کام ہے جس سے وه عہده برآ نہيں ہو سکتا ہم نيو يارک 

ر (وه بھی دريائے نيل کے سرجشمے دريافت کرنے کيلئے افريقہ گيا تھا ) کی ڈائری ميں ديکھتے ہيرالڈٹرائبون کے نامہ نگا
ہيں کہ وه لکھتا ہے کہ اگرچہ افريقہ سياه فاموں (جو مرکزی افريقہ ميں وحشيانہ زندگی گزارتے ہيں نہ کہ وه جو افريقہ کے

  ھی وه جھوٹ نہيں بولتے تھے ۔ سواحل پر آباد متمدن سياه فام ہيں ) کی جان پر بن آتی تب ب
جو لوگ دريائے نيل کے سرچشموں کی دريافت کی تاريخ سے آگاه ہيں وه يہ بھی جانتے ہيں کہ انگريز ڈاکٹر الئيونک 
اسٹون جب انيسويں صدی ميں دوسرے پچاس سالوں کے دوران دريائے نيل کے سرچشموں کی دريافت کيلئے مرکزی 

ک کوئی خبر بيرونی دنيا کو نہيں بھيجی اور روزنامہ نيويارک ہيرالڈ ٹرائبون کيناشر نے افريقہ گيا تو اس نے دس سال ت
ايک قابل نامہ نگار سٹينلے کو ڈاکٹر الئيونک اسٹون کے ڈھونڈنے کيلئے افريقہ بھيجا تاکہ يہ معلوم ہو سکے کہ وه مرده ہے

نيل کے سرچشمے دريافت کرنے والے شخص کو ڈھونڈ  يا زنده ؟ جب يہ نامہ نگار مرکزی افريقہ پہنچا تو اس نے دريائے
  نکاال ۔ 

اس نامہ نگار نے دو مرتبہ افريقہ کا سفر کيا ايک مرتبہ دريائے نيل کے سرچشموں کو دريافت کرنے والے کو ڈھونڈنے 
کامياب  کيلئے اور دوسری مرتبہ جغرافيائی معلومات حاصل کرنے کيلئے دوسری مرتبہ وه ايک آبشار دريافت کرنے ميں

  ہوا جس کا نام وکٹوريہ ہے اور جو دريائے نائجيريا ميں واقع ہے ۔ 
دوسرے سفر کے دوران اسٹينلے اپنے قافلے کا قاضی بھی تھا اور فيصلے کرتا تھا اس سنے سياه فاموں ميں سے ايک کو 

ری لمحات ميں سياه فام قتل کرنے اور دوسروں وک دھمکی دينے کے جرم ميں پھانسی کی سزا دی اس نے پھانسی کے آخ
سے کہا اگر تم وعده کرو کہ اس کے بعد اپنے رفقا کو اذيت نہيں پہنچاؤ گے تو ميں تمہيں پھانسی کی سزا نہيں ديتا ليکن اس

  سياه فام شخص نے کہا کہ اگر وه زنده رہا تو اپنے رفقا کو قتل کرے گا ۔ 
اگر جھوٹ بولتا اور کہہ ديتا کہ ميں نے اپنا اراده ترک کر دياہے تويہ شخص جواپنے رفقاء کو قتل کرنے کا اراده رکھتا تھا 

وه زنده ره سکتا تھا ليکن وه جھوٹ نہيں بول سکا اور اس کی زبان جھوٹ بولنے کے لئينيں کھل سکی مرکزی افريقہ کے 
مريکہ نامہ نگار اسٹينلے يہی سياه فام قبائل جو دريائے نيل کے سرچشمے دريافت کرنے والے ڈاکٹر الئيونک اسٹون اور ا

  کيبقول جھوٹ نہيں بول سکتے تھے آج جب متمدن دور ميں داخل ہوئے تو انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر ديا ہے ۔ 
جعفر صادق (عليہ السالم ) جھوٹ اور ريا کاری سے سخت متنفر تھے اور کہا کرتے تھے کہ انسان کے قول اور فعل ميں 

ر ايک کا عقيده اس کے خياالت کا عکاس ہونا چاہيے يعنی جو کچھ انسان کے باطن ميں ہو وہی تضاد نہيں ہونا چاہيے اور ہ
  ظاہر ميں ہو ۔ 

جعفر صادق (عليہ السالم ) ريا کاری يا دکھالوے سے نفرت کرتے اور اسے کسی صورت بھی تسليم نہيں کرتے تھے اور 
قيدے کو چھپاتے تھے لہذا اسی بنا پر آپ نے اپنے عقيدے پر چونکہ ريا کار بننا پسند نہيں کرتے تھے اور نہ ہی اپنے ع

  جان قربان کر دی ۔ 

  علم و فلسفہ کی توضيح
اب ہم اس نابغہ علمی شخصيت کے شاندار نظريات ميں سے ايک اور نظريئے کا تذکره کرتے ہيں اور وه ہے آپ کا حکمت 

  اور علم کے درميان فرق کا نظريہ 
فلسفی حکيم اور اديب بھی تھے اور جيس اکہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہيں آپ ‘ عالم ‘ ) مذہبی پيشوا جعفر صادق (عليہ السالم 

ان چاروں علوم کو اپنے حلقہ درس ميں پڑھاتے تھے آپ نے حکمت اور علم کے درميان فرق کے بارے ميں ايسا نظريہ 
فيوں کے دنياميں آنے کے بعد بھی خاص پر پيش کيا ہے کہ ايک ہزار دو سو پچاس سال گزرنے کے بعد اور ہزاروں فلس
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کشش ہے جعفر صادق (عليہ السالم ) وه پہلے شخص ہيں جنہون نے حکمت اور علم ميں فرق کی وضاحت کی آپ سے 
  پہلے کسی نے بھی اس جانب توجہ نہيں کی تھی کہ حکمت اور علم کے درميان فرق پايا جاتا ہے ۔ 

يز معلوم ہو جاتی تھی فلسفے ميں شمار ہوتی تھی جيسا کہ ہميں معلوم ہے اسکندريہ قديم يونانی فلسفيوں کی نظر ميں جو چ
کا مکتب جو قديم زمانے ميں دنيا کے بڑے بڑے علمی مکاتب ميں شمار ہوتا تھا وہاں پر فلسفے اور علم کے درميان کسی 

ا جاتا تھا ۔يہاں تک کہ علمطب بھی فرق کی نشاندہی نہيں کی گئی تھی وه اس طرح کہ تمام علوم کو حکمت ميں شمار کي
  حکمت کا جزو تھا ۔ 

قدما کی نظر ميں فلسفہ وه منبع تھا جس سے علوم کے سرچشمے پھوٹتے اوروه علم العلوم شمار کيا جاتا تھا جو فلسفے ميں 
کر سکتا تھا کہ وه ماہر ہوتا وه تمام علوم ميں ماہر ہوتا تھا ليکن اگر کوی شخص صرف علم طب جانتا تو وه يہ دعوی نہيں 

فلسفہ بھی جانتا تھا ايک فرانسيسی فلسفی ژان دو الکروا جو ابھی زنده ہے کے بقول قديم يونان ميں شروع شروع ميں ادب 
اور ہنر بھی فلسفہ کا جزو شمار ہوتے تھے اور يونانيوں کا عقيده تھا کہ شعر موسيقی مجسمہ سازی اور ثقافتی بھی فلسفہ 

بعد ميں يونانيوں نے ادب اور ہنر کو فلسفہ سے جدا کر ليا چونکہ وه معتقد تھے کہ تمام علوم فلسفہ  سے نکلتے ہيں ليکن
  سے نکلے لہذا ان کی نظر ميں علم کو حکمت سيجد اکرنے ی کوئی وجہنہ تھی ۔ 

ندہی نہ کر دی يہ نظريہ اس وقت تک قائم رہا جب تک جعفر صادق (عليہ السالم ) نے علم اور حکمت ميں امتياز کی نشا
آججب کہ علم کی حدود معلوم ہو گئی ہيں ہميں اس بات پر کوئی حيرت نہيں کہ فلسفہ کو علم سے جدا کيوں سمجھا جاتا ہے 
جس دن جعفر صادق (عليہ السالم )نے فلسفے کو علم سے جدا کيا ہے اسی وقت سے آپ کا نظره ايک انقالبی نظره شمار 

نہ کہ مجازی کيونکہ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرق کے متعلق ايک ايسی بات کہی جس کياگيا اور ايک حقيقی انقالبی 
  نے ہر فلسفی کو ہالکر رکھ ديا جعفر صادق (عليہ السالم ) کا يہ نظريہ دو حصوں پر مشتمل ہے اور وه اس طرح ہے ۔ 

کيوں نہ ہو ليکن فلسفہ کسی نتيجے پر علم کسی حتمی نتيجے تک پہنچتا ہے اگرچہ وه نتيجہ بہت مختصر اور محدود ہی 
نہيں پہنچتا ۔ جعفر صادق (عليہ السالم ) کے نظريے کے اس حصے سے ان فلسفيوں کی کاوش باطل ہو جاتی ہے جو ساری 

  عمر لسفے کی گتھياں سلجھانے ميں صرف کر ديتے ہيں ۔ 
ا اور کسب فيض کيا ہے وه سب فضول تھا اور اس ارشاد کا ساده مفہوم يہ ہے کہ دنيا کے (فالسفرو ) جو کچھ تم نے پڑھ

فضول ہے اور تم لوگوں نياپنی زندگيفضول چيزوں ميں ضائع کر دی ہے کيونکہ جو چيز تم نے حاصل کی ہے اس کا نہ 
تمہيں کوئی فائده ہے اور نہ ہی دوسرے لوگ اس سے فائده حاصل کر سکتے ہيں جيس اکہ ہميں معلوم ہے جس زمانے ميں 

وں کے علم کی قدروقيمت کا انکار کيا وه تمام لوگ اور ان کے حامی اسکے دشمن بن گے اگر کوئی کسی کسينے دوسر
شخص کے گھر يا کھيتی کی قدرو قيمت کا انکار کرے تو وه اس شخص سے سخت دشمنی نہيں مول ليتا ليکن اگر کسی 

پاس علم ہوتا ہے وه اس پر فخر کرتے ہيں  شخص کے علم کا انکار کيا جائے تو وه سخت دشمن بن جاتا ہے چونکہ جن کے
  اور وه ہر گز اپنے علم کی بے قدری برداشت نہيں کر سکتے ۔ 

يہاں تک کہ عظيم انسان بھی جب سنتے کہ ان کے علم کی قدرو قيمت نہيں ہوئی تو انہيں بے حد رنج ہوتا تھا بزرگان اسالم 
اسالمی فرقوں مالکی شافعی حنفی اور حنبلی ميں سے ايک  ميں سے مالکی فرقے کے بانی مالک بن انس جو چار مشہور

  کے بانی ہيں ۔ 
جب امام جعفر صادق (عليہ السالم ) کا يہ نظريہ کہ حکمت (فلسفہ ) نتيجہ حاصل کرنے کے لحاظ بے فائده ہے البتہ ابھی 

س نظريئے کو مالک بن انس جعفر صادق (عليہ السالم ) کے نظريئے کا صرف پہال حصہ ہی لوگوں تک پہنچا تھا جونہی ا
کے ايک قريبی مريد ابراہيم غزی نے مالک بن انس تک پہنچايا اور ان سے کہا کہ جو کچھ آپ نے حکمت سے سيکھا ہے 
اس کا کوئی فائده نہيں روايت ہے کہ وه نيک سيرت انسان ابراہيم غزی سے اس قدر رنجيده خاطر ہوا کہ ابراہيم غزی کے 

  ہا ۔ مرنے تک اس سے ناالں ر
ب جب مالک بن انس جيا انسان اپنے علم کی قدرو قيمت پر اس قدر رنجيده ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں پر کيا شکوه مشہور 

جعفر صادق (عليہ السالم ) کے نظريئے کے پہلے حصے پر اعتراض کرتے ‘ فرانسيسی ہم عصر فلسفی ژزان دو الکروا 
صے کو اس طرح بيان کرنا چاہيے تھا کہ آپ کہتے اگر فلسفہ علم کی ہوئے کہتا ہے کہ آ کو اپنے نظريئے کے پہلے ح

صورت ميں سامنے نہ آئے تو بے سود ہے ليکن جب علم کی صورت ميں سامنے آتا ہے تو اس سے مفيد نتيجہ حاصل کيا 
پر بے سود  جا سکتا ہے فرانسيسی فلسفی اور محقق کہتا ہے کہ نہ صرف فلسفہ علم کی صورت ميں سامنے نہ آنے کی بنا

  ہے بلکہ ہر وه علم بھيجو صرف تھيوری کی حد تک محدود ہے يعنی اس کا عملی استعمال نہيں ہے تو وه بے سود ہے ۔ 
کبھی کسی علم ميں مستقل قوانين دريافت ہوتے ہيں تو جب تک ان قوانين کا عملی اجراء نہ ہو گا وه بے سود ہيں مشہور ماہر

د سياروں کی حرکت کے تين قوانين وضع کئے فلکيات اور فزکس کے ماہرين ميں سے فلکيات کپلر جس نے سورج کے گر
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کوئی بھی ايسا نہ تھا جو ان قوانين کو شک کی نگاه سے ديکھتا سائنس دان جانتے تھے کہ يہ قوانين تھيوری نہيں بلکہ علم 
  اور حقيقت ہيں ۔ 

ور نہ نيوٹن کے دريافت کرده قوت تجاذب کے قانون سے ہی ليکن نہ ہی کپلر کے قوانين سے کوئی نتيجہ برامد ہوتا ہے ا
  کوئی نتيجہ نکلتا ہے ۔ 

ء عيسوی ميں جب روس نے اپنا پہال مصنوعی سياره خالء ميں بھيجا تو کپلر کے تين قوانين اور قانون تجازب  ١٩۵٧ليکن 
دوسرے سياروں کے گرد گھومتے ہيں  سے نتيجہ حاصل ہونا شروع ہوا اور تمام سيارچے اور تمام خالی جہاز جو زمين يا

ان قوانين کے تابع ہيں اور بنی نوع انسان کو ان قوانين کا عملی نتيجہ يہ مال ہے کہ آج ايک ٹيليويژن کے پروگرام کو 
سياروں کی مدد سے کره ارض کے تمام لوگوں تک پہنچايا جا سکتا ہے اور مصنوعی سياروں کی مدد سے طوفانوں کے 

  پيشن گوئی کی جا سکتی ہے اور اسی طرح غلط جغرافيائی نقشوں کو بھی درست کيا جا سکتا ہے ۔ بارے ميں مکمل 
جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ جعفر صادق (عليہ السالم ) اپنے حلقہ تدريس ميں فلسفہ بھی پڑھاتے تھے لہذا يہاں سے اعتراض

م رکھنے کے عالوه مذہبی پيشوا بھی تھے نے کيوں کيا جا سکتا ہے کہ جو شخص کہا ہے کہ فلسفہ حقيقی اور عملی مقا
اپنے شاگردوں کو ايک عرصہ فضوليات ميں مشغول رکھا جن کا کوئی عملی فائده نہ تھا اس موضوع کے سبب کو 

سمجھنے کيلئے ہميں جعفر صادق (عليہ السالم ) کے نظريئے کے دوسرے حصے يعنی فلسفے اور علم کے فرق پر نظر 
  ڈالناہو گی ۔ 

ہم جعفر صادق (عليہ السالم ) کے نظريئے کے دوسرے حصے کا مطالعہ کرتے ہيں تو ہميں يہبات مد نظر رکھنا  جب
چاہيے کہ آپ فلسفہ و علم کے ضمن ميں اس موضوع کو زبان پر التے ہيں نہ کہ مذہب کے ضمن ميں چونکہ جعفر صادق 

  ت کو مذہب اور اس کے مبدا جو خا ہے ميں سمجھتے تھے ۔ (عليہ السالم ) ايک مذہبی پيشوا تھے بال کسی ترديد کے حقيق
ليکن اپنے نظريئے کے دوسرے حصے کو فلسفہ و علم کے محور پر ذکر کيا ہے اور وه اس طرح ہے " علم دور کی 
حقيقت کو مد نظر نہيں رکھ سکتا جب کہ فلسفہ اس حقيقت کو مد نظر رکھتا ہے " اس نظريئے کو سطحی نظر سے نہ 

اور اس سے تيز سے نہ گزر جائے کيونکہ جب تک انسان اس نظريئے کی گہرائی ميں نہ جائے سمجھ نہيں سکتا ديکھئے 
کہ اس عظيم انسان نے علم اور فلسفہ کا درميانی فرق کس چيز کو قرار ديا ہے اور اس کے باوجود کہ وه فلسفے کے عملی 

(عليہ السالم ) نے فرمايا علم حقائق کا کھوج لگا سکتا ہے  فائدے سے انکاری ہے اسے کيوں تدريس کرتا ہے ؟ جعفر صادق
چاہے وه حقائق کتنے ہی معمولی کيوں نہ ہوں ايک ايسا شخص جو کہتا ہے کہ علم دور کی حقيقت کا پتہ نہيں چال سکتا 

کيا ان ميں ‘ يں ليکن فلسفہ ايسا کر سکتا ہے اور کيا دو نظريات جو علم اور فلسفہ کے فرق يعنی ايک موضوع سے متعلق م
  تصاد نہيں پايا جاتا ؟ 

جعفر صادق (عليہ السالم ) فرماتے ہيں کہ علم حقائق کا کھوج لگا سکتا ہے اور اگر بڑے حقائق کا کھوج نہ بھی لگا سکے 
س تو چھوٹے حقائق کا پتہ چال سکتا ہے ليکن اس حقيقت کے وجود ميں النے کا مقصد بيان نہيں کر سکتا شايد اس بات کو ا

طرح بھی کيا جا سکتا ہے کہ علم آنکھ کی مانند تمام چيزوں کا مشاہده کر سکتا ہے ليکن اپنے آپ کو نہيں ديکھ سکتا اور نہ 
  ہی يہ سمجھ سکتا ہے کہ حقائق کے ادراک سے اس کا کيا مطلب ہے ؟ 

حقيقت کو مد نظر رکھتا ہے  ليکن فلسفہ جو اس کے باوجود کہ ابھی تک کسی حقيقت تک نہيں پہنچ سکا پھر بھی دور کی
اور جانتا ہے کہ يہ سمجھنا چاہتا ہے کہ دنيا اور اس ميں بنی نوعی انسان کيوں وجود ميں آئے اور خالق کون ہے اور دنيا 

  کو خلق کرنے کا کيا مقصد ہے ؟ اور اس دنيا ميں بنی نوع انسان کا انجام اور خود دنيا کا انجام کيا ہو گا ۔ 
ے باره سو سال گزر چکے ہيں آج بھی ايک ايسا امتيازی نشان ہے جو علم کو فلسفے سے جدا کرتا ہے آج اس کالم کو ساڑھ

بھی علم نہيں جانتا کہ کس لئے حقائق کی جستجو ميں ہے اور کس منزل مقصود تک پہنچنے کا خواہاں ہے اس بات سے 
رازو ہے جس ميں ہر چيز کو اچھی طرح توال جا سکتا ہےبھی آگاه نہيں کہ کہاں سے ايا اور کہاں جا رہا ہے اور ايک ايسا ت

ليکن اگر اس سے پوچھيں کہ اس دوڑ دھوپ اور جستجو سے تيرا مقصد کيا ہے تو جواب دينے سے عاری ہے جب کہ 
ےفلسفہ جواب ديتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس لئے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کس منزل کی جانب رواں دواں ہے اگرچہ فلسفہ ک

  آغاز سے لے کر آج تک فلسفہ کسی ايک حقيقت کا سراغ بھی نہيں لگا سکا ۔ 
جو تعريف جعفر صادق (عليہ السالم ) علم فلسفہ کی بيان فرماتے ہيں اس سے يہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان علم کی نسبت 

و مد نظر نہيں رکھ سکتا جبکہ فلسفہ فلسفہ کی قدرو قيمت اک زياده قائل رہا ہے کيونکہ آ کے بقول ( علم دور کی حقيقت ک
  اس حقيقت کو مد نظر رکھتا ہے ) 

يہ حقيقت خداوند تعالی کے عالوه کوئی دوسری چيز نہيں ہے کيونکہ جب تمام فلسفيانہ مراحل طے ہو گئے تو فلسفہ اس 
ليق کرنے کا مقصد مرحلے ميں داخل ہوتا ہے جہاں اسکے جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوندتعالی کون ہے اور ان کا تخ
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  کيا ہے اور اس خلقت کا آخری نتيجہ کيا ہو گا ؟ 
خداوند تعالی کی طرف ‘ پس جيسا کہ ہم آچ فلسفہ کو سمجھتے ہيں وه يہ ہيکہ فلسفہ جعفر صادق (عليہ السالم ) کی نظر ميں 

تو ‘ ی ہی مراد ليں يعنی دانائی راہنمائی کرتا ہے جبکہ علم اسطرح کی رہنمائی نہيں کرتا ۔ بس اگر ہم علم کے عمومی معن
  اس صورت ميں علم فلسفہ ميں بھی شامل ہو جاتا ہے ۔ 

يہاں اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ جعفر صادق (عليہ السالم ) جو توحيد پرست اور ايک مذہبی پيشوا تھے ( خداوند 
ں معلوم ہے کہ پہلی صدی ہجری تعالی کی معرفت کو مذہب کے ذريعے جائز سمجھتے تھے نہ کہ فلسفہ کے ذريعے ہمي

بعد ميں آنے والے زمانوں ميں بھی فلسفہ ہر گز دين اسالم کے اصول و فروع ‘ ميں مذہب اسالم ميں فلسفے کا وجود نہ تھا 
کا جزو نہيں بنا ليکن علما نے کوشش کی کہ دين اسالم کے فلسفہ اصول و فروغ کو فلسفے کے ساتھ مطابقت ديں اور اس 

  صول و فروع کی تعريف کے لئے مدد ليں ۔ سے ديں کے ا
يہ اقدام دوسری صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہوا اور جن لوگوں کو فلسفے ميں دسترس حاصل تھی انہوں نے دين کے 

اصول و فروع کيتعريف کيلئے فلسفہ سے مدد حاصل کرنے کی جانب توجہ دی اور اس موضوع نے اس بات کی نشاندہی 
صدی ہجری سے زياده روشن فکر ہو گئے تھے کيونکہ پہلی صدی ہجری ميں کسی نے فلسفے کو دين  کی کہ مسلمان پہلی

اس ميں کوئی شک نہيں کہ عرب مسلمانوں کی ‘ اسالم کياصول و فروع پر تطبيق کرنے کی جانب توجہ نہيں دی تھی 
  عريف کرنے کی فکر دالئی ہو ۔ دوسری اقوام سے آميزش نے مسلمانوں کو احکام دين کی فلسفے کے نقطہ نگاه سے ت

وه اسالمی دانشور جنہوں نے دوسری صدی ہجری کے آغاز سے فلسفہ کی دين کے ساتھ مطابقت پيدا کرنيکی جانب توجہ 
دالئی تاکہ وه فلسفہ سے اسالم کے اصول و فروع کی تعريف و توجہ کيلئے مدد حاصل کريں انہيں متکلمين کے نام سے 

  لم کو علم الکالم کہا گيا اور علم کالم کے اسالم ميں معنی فلسفے کی دين کے ساتھ تطبيق ہے ۔ پکارا گيا اور ان کے ع
عيسائيوں نے فلسفے کيدين پر تطبيق مسلمانوں سے سيکھی اور صليبی جنگيں جو تقريبا دو سو سال جاری رہيں اور مسلمان

کو فلسفے کو عيسائيت کے ساتھ تطبيق کی جانب توجہ دانشوروں کی کتابوں کے الطينی زبان ميں تراجم نے يورپی لوگوں 
دالئی اگر صليبی جنگيں نہ چھڑتيں تو شائيد يورپی سترہويں صدی عيسوی تک مسلمانوں کے علوم سے بے خبر رہتے 

اس براعظم ميں ‘ جسطرح مشرقی سبزيوں اور پھلوں کے وه اقسام جو اس سے پہلے يورپ ميں کاشت نہيں ہوتے تھے 
  ئے ۔ کاشت نہ ہو

بعض يورپی دانشوروں نے مسلمان دانشوروں کی کتابوں کے تراجم پڑھنے کے بعد بہت کوشش کی ہے کہ فلسفے کو مسيح 
کی تعليمات پر تطبيق کريں اور آج ہم بال شک و شبہ کہ سکتے ہيں کہ عقيدے کے لحاظ سے جسم اور روح کی دوئی 

  مسلمان متکلمين سے لی گئی ہے ۔ 
 ١۶٣٨کو مذہب پر تطبيق کرنا مسلمانوں سے سيکھا ہے ان ميں ايک فرانسيسی مالبرانش بھی ہے جو  جن لوگوں نے فلسفہ

ء ميں فوت ہوا يہ شخص جس نے مسلمانوں سے رہنمائی لی کارتزياں کے فلسفے يعنی  ١٧١۵عيسوی ميں پيدا ہوا ور 
  ڈکارت کے فلسفے کا حامی تھا ۔ 

عيسوی جو ڈکارت کا وفات سال ہے تک ڈکارت کا فلسفہ تمام  ١۶۵٠ھيال کہ ڈکارت کا فلسفہ يورپ ميں اتنی تيزی سے پ
  يورپی ممالک ميں ايک قابل احترام مکتب کی حقيقت اختيار کر گيا تھا ۔ 

ڈکارت کے فلسفی مکتب کی بنياد اس پر تھی کہ تمام چيزوں کو شک کی نگاه سے ديکھنا چاہيے ۔ ڈکارت کہتا تھا ( کوئی 
اگر کوئی ہے تو ہو خود شک ہے ) ظاہر ہے جو شخص تمام چيزوں ‘ جس ميں شک نہيں کيا جا سکتا  ايسی چيز نہيں ہے

کو شک کی نگاه سے ديکھتا ہو عيسی کے آئين اور خداوند کے وجد کو بھی شک کی نگاه سے ديکھتا ہو گا ۔ ہم يہ وضاحت 
ات کس قدر موثر تھے کہ مالبرانش جيسا شخص اس لئے کر رہے ہيں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں متکلمين کے نظري

  جو ڈکارت کے فلسفی مکتب کا مريد تھا اس سے متاثر تھا ۔ 
کارتزيان کے فلسفی مکتب کو وجودميں النے کے لحاظ سے ڈکارت اتنا مشہور ہے کہ لوگوں کو گمان بھی نہيں کہ وه ايک 

نے رياضی اور روشنی پر تحقيق کے ابرے ميں چند قوانين فلسفی نہيں تھا بلکہ رياضی دان اور فوج کا افسر تھا ڈکارت 
وضع کئے جن کا نام اسکے نام پرکارتزيان کے قوانين ہے ليکن ماہرين کے عالوه کسی اور کو ان قوانين کے بارے ميں 

نے کوئی اطالع نہيں اور فلسفے ميں ڈکارت کی شہرت اتنی زياده ہے کہ علوم رياضی اور روشنی کا مطالعہ اسکے سام
مالبرانش باره سال کا تھا وه جو نہی بلوغت کو ‘ اسکے فلسفی مکتب کامريد ‘ ڈکارت کی موت کے وقت ‘ ماند پڑ چکا ہے 

پہنچا ڈکارت کے فلسفی نظره نے اس پر گہرا اثر ڈاال اور اسکی کتابوں ميں سيايک جس کا نام "حقيقت کی جستجو ہے " 
لق لکھی گئی ہے چونکہ مالبرانش ڈکارت کے فلسفی مکتب کا پيروکار تھا ڈکارت کے فلسفے کی تحقيق کی روشنی سے متع

۔ فلسفے کو دين عيسی سے تطبيق کرنا چاہيے تھا ليکن اس کی روش سے محسوس ہوتا ہے کہ وه مسلمان متکلمين کے 
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  نظريات سے متاثر ہے ۔ 
ں نے اسالمی احکام کے مطابق جسم کا پيوندمسلمان متکلمين نے فلسفے کيدين اسالم کے اصول اور فروع پر تطبيق کی انہو

ٹوٹ جاتا ہيجسم ختم ہو جاتا ہے ليکن روح باقی رہتی ہے اور وه روح ان تمام خصوصيات کی حامل ہوتی ہے جو روح اور 
جسم دونوں کی وابستگی کے دوراں پائی جاتيہيں اسی بنا پر روح باقی اور جاويد ہے اور ہر حيثيت سے ايک انسان اور 

ميں ‘ نی شعور کی حامل ہے اور اکيلی روح کے ادارک اور اس کے اس وقت کے ادراک جب وه جسم سے وابستہ تھی انسا
کوئی فرق نہيں ہے مگر صرف اتنا ہے کہ بعد ميں وه خوراک اور پوشاک کی محتاج نہيں رہتی يہاں توجہ طلب بات يہ ہے 

تا ہے اگر يہ فرق نہ ہوتا تو غير معمولی بات تھی ۔ کيونکہ جب کہ مسلمان متکلمين کے درميان بھی عقيدے کا فرق پايا جا
کچھ فلسفی سينکڑوں سال کی طويل مدت کے دوران فلسفے کو دين کياصول اور فروع پر تطبيق کرتے ہيں تو ان کے 

ا ہے لہذا درميان فرق پيدا ہو جاتا ہے ۔ کيونکہ اپنی سوچ کے مطابق فلسفے کو اسالم کے اصول اور فروع پر تطبيق کرت
بعض متکلمين کے بقول روح اگرچہ باقی اور جاويد ہے ليکن جس دوران يہ جسم سے وابستہ ہوتی ہے اس دوران اس ميں 

  ادارک کی صالحيت نہيں ہوتی۔ 
(عليہ السالم ) جن کا کہنا ہے کہ انسان کی موت کے بعد روح انسان کی زندگی کے دور کے اداراکات يا محسوسات کی 

کے بقول اگر روح اس دنيا کے ادراکات کی حامل نہيں ہو گی تو روز جزا کے دن کيسے حساب کيلئے تيار ہو حامل ہے ان 
گی لحذا يہ الزمی بات ہے کہ روح موت کے بعد اس دنيا کے اداراکات کی حامل ہو گی تمام مسلمان متکلمين جنہوں نے 

ہ کوشش بھی کی ہے کہ ان کی تطبيق ايسی ہو جس سے فلسفے کو دين اسالم پر تطبيق کرنے کيکوشش کی ہے انہوں نے ي
دين اسالم کے اصول کا انکار نہ ہواور چونکہ اسالم کے اصول ميں سے ايک قيامت بھی ہے لہذا تمام مسلمان متکلمين نے 

راستہ ہے موت کے بعد روح کی بقا کو تسليم کياہے کيونکہ فلسفيانہ نقطہ نگاه سے معاد يا آخرت کو تسليم کرنيکا ايک ہی 
  اور وه روح کی بقا ء ہے ۔ 

ہم يہاں اس بات کا اعاده کرتے ہيں کہ فلسفيانہ نقطہ نگاه سے آخرت کو اس وقت تک تسليم نہيں کياجا سکتا جب تک روح 
کی بقاء کو تسليم نہ کيا جائے ۔ ليکن مذہب اسالم کی رو سے ممکن ہے روح کيبقاء کے بغير بھی قيامت کا وجود تسليم 

ے ايک مسلمان جو فلسفے سے بے خبر ہے اس کا ايمان ہے کہ اگرچہ انسان مرنے کے بعد فانی ہو جاتا ہے اور اس کياجائ
کی کوئی چيز باقی نہيں رہتی ليکن خداوند تعالی روز جزا کو موجوده شکل و صورت ميں زنده ہونے کو تسليم نہيں کرتا وه 

ہو جاتا ہے اور ہڈياں ختم ہو جاتی ہيں اور مضبوط سے مضبوط ہڈياں  کہتا ہے کہ موت کيبعد انسانی جسم کا ڈھانچہ خراب
بھی ايک دن خاک ميں مل جاتی ہيں ہوائيں اور سيالب انسانی جسم کے ذرات کو دنيا کے اطراف ميں بکھير ديتے ہيں فلسفہ 

و ايک لمحہ ميں ايک جگہ اس بات کو قبول نہيں کرتا کہ وه بکھرے ہوئے ذرات جن کی ماہيت مکمل طور پر تبديل ہو چکيہ
اکٹھے ہو کر اسی شکل و صورت کے انسان کا روپ دھار ليں جو اس دنيا ميں موجود ہے ليکن فلسفہ روح کی بقا کو تسليم 

  کر سکتا ہے ۔ 
اہل کالم مسلمان جو فلسفہ کو دين اسالم پر تطبيق کرتے ہيں ان کا کہنا ہے کہ جو چيز انسان سے باقی رہتی ہے وه روح ہے 

  اور معاد روح کی بقا کے ہمراه ہی ممکن ہے ۔ يعنی چونکہ روح باقی ہے لہذا معاد وقوع پذير ہو سکتی ہے ۔ 
اہل کالم حضرات نے فلسفہ کو دين اسالم پر تطبيق کرتے ہوئے اصول دين سے منحرف ہونے سے بچنے کيلئے روح کی 

سے اخرت يا معاد کا امکان موجود ہو جو اہل کالم فلسفے کو دين  بقا کو تسليم کياہے تاکہ فلسفيانہ نقطہ نظر ( نہ کہ مذہبی )
اسالم پر اس طرح تطبيق نہيں کر سکے کہ اصول دين باقی رہے تو ان پر مرتد ہونے کا فتوی لگا ديا گيا اور مسلمانوں نے 

خطرناک بھی ہے  انہيں مرتد کافر سمجھا ۔ يہی وه ہے کہ جو کوئی متکلم فلسفے کو طلب ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے
  مختصر يہ کہ مسلمان اہل کالم حضرات کا عقيده تھا آدمی جسم اور روح سے تشکيل پاتا ہے ۔ 

جو پيوند جسم اور روح کو آپس ميں جوڑتا اور پھر دونوں کو کام پر شرکت کيلئے آماده کرتا ہے وه زندگی ہے جب تک وه 
ٹوٹتا ہے انسان مر جاتا ہے موت کے بعد جسم اور روح جدا ہو جاتے  پيوند باقيہے آدمی زنده ہے اور جو نہی مذکوره پيوند

  ہيں اور ہر ايک آزاد زندگی اختيار کر ليتا ہے ليکن جسم جلد بوسيده ہو کر ختم ہو جاتا ہے جبکہ روح باقی رہتی ہے ۔ 
سے تھکاتے نہيں اور کہتے ہيں کہ مسلمان روح کی بقا کا عقيده رکھنے کيلئے اپنے آ کو متکلم علما کی مانند فلسفيانہ دالئل 

خداوند تعالی نے قرآن ميں فرمايا ہے روح مجھ سے مربطو امور ميں سے ہے اور چونکہ يہ خدا سے مربوط ہے لہذا يہ 
باقی اور جاويد ہے اب فلسفے کی عيسی کی تعليمات پر تطبيق کے بارے ميں مالبرانش کے کام پر ايک نظر ڈالتيہيں 

اصوال اسے ہر چيز ميں شک کرنا چاہيے تھا ليکن وه مسلمان متکلم علما کے نظريئے ‘ کا مريد تھا مالبرانش جو ڈکارت 
کے مطابق انسانی وجود کو روح اور جسم سے متشکل جانتا ہے ور اس بات کا معتقد ہے کہ جو پيوند جسم اور روح دونوں 

روح کا پيوند ٹوٹ گيا تو ان دو ميں سے ہر ايک  کے مشترکہ طورپر کام کرنے کا سبب ہے وه زندگی ہے اور جب جسم اور
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  آزاد زندگی پا ليتے ہيں حتی کہ جسم مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے ۔ 
مسلمان متکلمين کے فلسفے کی اسالم ‘ اس ترتيب سے مالبرانسش کی طرف سے عيسوی دين پر فلسفے کی تطبيق کا نتيجہ 

  پر تطبيق کے نتيجے کے مطابق ہے ۔ 

  قين بنظر صادق (عليہ السالم )شک اور ي
جيسا کہ ہم نے ذکر کيا کہ اس کے باوجود کہ جعفر صادق (عليہ السالم ) فلسفے کو علم سے برتر مانتے ہيں انہوں نے يہ 

بھی کہا ہے کہ علم بعض جگہوں پر يقين تک پہنچاتا ہے ليکن فلسفہ ابھی تک شک سے باہر نہيں نکال ہے ۔ آپ يہ نہيں 
م ہميشہ يقين تک پہنچاتا ہے بلکہ آپ فرماتے ہيں کہ علم بعض مقامات پر يقين تک پہنچاتا ہے ليکن فلسفہ اپنےفرماتے کہ عل

وجود ميں آنے کے دن سے ليکر اب تک شک سے باہر نہيں نکل سکا فلسفے کے بارے ميں جعفر صادق (عليہ السالم ) کا 
اور جن علوم نے انسان کو بعض ايقا ن تک پہنچايا ہے انہيں فرمان درست ہے بشرطيکہ جو علم فلسفے سے وجود ميں آئے 

  غلطی سے فلسفہ نہ سمجھا جائے ۔ 
جس دن سييونان ميں فلسفہ وجود ميں آيا اس دن سے لے کر آج تک يہ بحث پائی جاتی ہے کہ يقين کيا ہے اور شک کيا ہے 

اور کيا شک اور يقين کے درميان پايا جانے واليفرق ؟ اور کيا بنی نوع انسان ايسے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ شک نہ کرے 
  ظاہری فرق نہيں ہے ؟ 

جعفر صادق (عليہ السالم ) فرماتے ہيں کہ شک جہل سے عبارت ہے اور يہ بات درست ہے ہم رياض کے کسی قاعدے کے 
يات کے قاعدے کے نتيجہنتيجے کے بارے ميں شک نہيں کرتے کيونکہ اس کے بارے ميں ہميں علم اليقين ہوتا ہے البتہ نفس

  کے بارے ميں شک کرتے ہيں کيونکہ اس کے متعلق ہميں علم اليقين نہيں ہوتا ۔ 
نفسيات کے قاعدے کا نتيجہ رياضی کے قاعدے کے نتيجے کی مانند نہيں ہے کہ ہم اس کے بارے ميں علم اليقين رکھيں ( 

  مثال دو کو دو سے ضروب دی جائے تو چار ہوتے ہيں ) 
‘ کے قوانين کا مسئلہ اس قدر استثنائيہے کہ يہ کہا جا سکت اہے علم نفسيات حقيقی معنوں ميں قوانين نہيں رکھتا نفسيات 

عادات و اطوار طرز فکر اور سليقے کے لحاظ سيہر انسان انفرادی حيثيت کا حامل ہے اور دو افراد ايسے نہيں مل سکتے 
لہذا نفسيات کے متعلق ايسے قواعد وضع نہيں ‘ سرے سے ملتا جلتا ہو جن کی عادات و اطوار طرز فکر اور سليقہ ايک دو

  ہو سکتے جن کا اطالق تمام افراد پر ہو سکے ۔ 
لوگوں ميں نسلی اور قومی فرق کے عالوه ايک معاشرے ميں لوگوں کے درميان عادات و اطوار اورطرز فکر ميں بھی بہت

گروه کے درميان فکر مشابہت مشاہده کيجاتی ہے تو وه اس لئے کہ وه زياده فرق پايا جاتا ہے اور اگر لوگوں کے ايک 
اشخاصاپنی زندگی کی ضروريات کو پورا کرنا چاہتے ہيں وه اس طرح کہ وه ان افراط کی طرز زندگی اختيار کرکے ان 

ات پوری ہو کے ساتھ اپنے نظريہ اور سليقے کی مطابقت پيدا کر ليتے ہيں جن کی پيروی سے ان کی زندگی کی ضروري
  سکتی ہيں ۔ 

طرز فکر اور سليقے کی شباحت ‘ ماں اور بيٹی ميں شکل و صورت ‘ بيٹا ‘ ايک خاندان کے قريب ترين ا فراد مثال باپ 
  نہيں پائی جاتی۔ 

بيوی اور خاوند کے درميان بھی عادات و اطوار اور طرز فکر اور سليقے کی مشابہت نہيں پائی جاتی حتی کہ عاشق اور 
ق ميں بھی عادات و اطوار اور سوچ کے انداز کے لحاظ سے مشابہت نہيں پائی جاتی اور اسی وجہ سے عاشقوں کی معشو

عاشقوں پر بيتی ہوئی داستان انجام کا ذکر نہ کريں اور صر ف‘ اگر داستان گو ‘ آپ بيتی کا آغاز شيريں ہوتا ہے نہ کہ انجام 
ی تھی اور ان کے ہاں بہت سے بيٹے پيدا ہوے اور پھر اگر داستان گو ان يہی کہيں کہ ا ن کی زندگی ميں خوشی ہی خوش

کے انجام کا بھی تذکره کرے تو سامع سمجھتا ہے کہ شروع ميں وه کچھ اور نظر آتے تھے اور آخر ميں کچھ اور بن گئے 
  يعنی عاشقوں کے آغاز اور انجام ميں زمين اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ۔ 

ئل ميں ايک فرانسيسی فلسفی برکسون جو بين االقوامی شہرت کا حامل ہے کے بقول وحشی اور اور بيسويں صدی کے اوا
  نيم وحشی اقوام پر نفسيات کے قواعد صادق آتے ہيں ۔ 

وحشی اقوام ميں لوگ ہر چيز کے بارے ميں ايک جيسی سوچ رکھتے ہيں يعنی ان کی سوچ ميں ‘ برکسون کے بقول 
چونکہ ان کی معلومات اور مفادات کی حدود محدود ہوتی ہے لہذا ان کی سوچ مختلف نہيں ہو  مشابہت پائی جاتی ہے اور

سکتی ليکن جونہی وه ترقی کرتے ہيں اور نيم وحشی ہو جاتے ہيں تو ان کی معلومات ميں اضافہ ہو جاتا ہے اور انکے 
  مفادات کی حدود ميں بھی وسعت آ جاتی ہے ۔ 

کيلئے نفسيات کے قواعد وضع کرتا ہے تو اسے يقين ہو سکتا ہے کہ يہ قواعد قبيلے کے  ايک نفسيات دان جب کسی قبيلے
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تمام افراد کيلئے ہيں ۔ ليکن ممکن ہے وه ايک نيم وحشی قبيلے کے تمام افراد کيلئے مشترکہ قواعد وضع نہ کر سکے بہر 
دعوی نہ کرے کہ جو قواعد وه وضع کر رہا  کيف ہم نفسيات کے سارے قواعد کا انکار نہيں کرتے بشرطيکہ نفسيات دان يہ

  ہے وه تمام افراد کيلئے ہيں ۔ 
اس ميں کوئی شک نہيں کہ نفسيات کے قواعد لوگوں کے ايک گروه پر تو صادق آ سکتے ہيں ليکن نفسيات کا کوئی قاعده 

  ايسا نہيں جو تمام انسانوں پر صادق آ سکے ۔ 
يک قاعده لوگوں ميں ترجيح کے نتائج ہيں اس طرح کہ اگر ايک کارخانے مثال کے طور پر نفسيات کے قواعد ميں سے ا

ميں مزدوروں کا ايک گروه کام ميں مشغول ہے اور ان کا کام کميت اور کيفيت کے لحاظ سے مساوی ہے ليکن ان ميں سے 
سيکام سے لگن کم کچھ مزدور دوسروں کی نسبت دو گنا مزدوری پاتے ہيں تو اس ترجيح کی وجہ سے اکثر مزدوروں ميں 

ہو جائے گی کيونکہ وه ديکھيں گے کہ جو مزدوری ان چند مزدوروں کو ملتی ہے اس پر ان کا حق نہيں بنتا ہم تصور کرتے
ہيں کہ ترجيح کے اثرات تمام معاشروں ميں ايک جيسے ہيں اور يہ نفسيات کا وه قاعده ہے جو ہر جگہ صادق آتا ہے جبکہ 

  اور شايد آج بھی موجود ہوں جن پر ترجيح اثر انداز نہ ہوتی ہو ۔ ايسے معاشرے ہو گزرے ہيں 
سال کی عمر ميں فوت ہوا اور لوگ اسے جہانوں کی جنگ اور زمانے کی  ٧٩عيسوی ميں  ١٩٢۶انگريز مصنف ولز جو 

ے بارے مشين کے مصنف کے نام سے پہچانتے ہيں اور اب جبکہ ولز نے تقريبا ايک سو ساٹھ کتابيں مختلف موضوعات ک
ميں لکھی ہيں اپنی کتاب سياحت نامے ميں لکھتا ہے ہندوستان کے شہر امرتسر ميں انگريزوں کی طرف سے ايک کارخانہ 
چاليا گيا تھا (اس زمانے ميں ہندوستان پر انگريزوں کی حکومت تھی )جس کے کچھ مزدوروں کو دوسرے مزدوروں سے 

ان کا ‘ گھنٹے ان سے زياده تھے اور نہ وه دوسروں سے زياده ماہر تھے  زياده اجرت ملتی تھی جبکہ نہ تو ان کے کام کے
  کام کيفيت اور کميت کے لحاظ سے ا يک جيسا تھا۔ 

ليکن وه لوگ جو اضافی تنخواه سے محروم تھے ۔ وه اس پر مکمل طور پر راضی تھے اور ان ميں زياده اجرت پانے والے 
ہتے تھے ہر کوئی اپنی قسمت ليتا ہے اور اگر اس کی قسمت ميں دوسرے کم سے کوئی حسد نہيں پائی جاتی تھی اور وه ک

  حصہ لکھا ہو تو اسے دوسروں سے حسد نہيں کرنا چاہيے ۔ 
ممکن ہے اس طرح کی سوچ کو کوتاه انديشی کا نام ديا جائے ليکن اگر لوگوں کے درميان عادات و اطوار اور سوچ کا فرق 

کہ نفسيات کے قواعد تمام لوگوں پر الگو نہيں ہو سکتے اور يہ عادات و اطوار اور سوچ  نہ ہو تو ہم کبھی نہيں کہہ سکتے
  کا فرق ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہيں کبھی ہزار افراد کے درميان بھی نفسيات کا ايک قاعده الگو نہيں ہو سکتا ۔ 

  مثال کے طور پر علم الجمال الطنی ميں جسے اسٹہ ٹيک کہا جاتا ہے ۔ 
م ميں خوبصورتی کی پہچان کيلئے کچھ قواعد وضع کئے گئے ہيں ليکن تمام يورپی اقوام ان قواعد سے متفق نہيں ہيںاس عل

چہ جائيکہ دوسری قوميں ان سے متفق ہوں ۔ يورپی لوگوں ميں کچھ علم الجمال کے ماہر ايسے ہيں جو جنوبی سوڈان ميں 
  رين لوگ قرار ديتے ہيں۔ بسنے والے بلند قامت لوگوں کو دنيا کے خوبصورت ت

ايک امريکی سياح انتھونی ہل نيوگنی کے قبائل کے بارے ميں اپنی کتاب ميں لکھتا ہے کہ وہاں پر کومپيانامی ايک قبيلہ ہے 
جس کے مرد ايک طرح کا رقص کرتے ہوئے ايک اژدھا سے کھيلتے ہيں اور وه اژدھا رقاص کے سر کو اپنی منہ ميں ڈال

ے اور رقاص نے اپنے آپ کو اس کا لقمہ بننے سے بچانا ہوتا ہے اور يہ اژدھا جس کا نام بو آ ہے دنيا کا کر نگلنا چاہتا ہ
سب سے لمبا سخت ترين سانپ ہے اگرچہ زہريال نہيں ہوتا ليکن اگر کمر کے گرد لپٹ جائے تو کمر کے اوپر کی ہڈيوں کو 

الوه ايک عرصے تک اس قسم کے سانپوں کے ساتھ مشق پيس کر رکھ دے رقاص کو جسمانی طور پر طاقتور ہونے کے ع
کرنا ہوتی ہے تاکہ رقص کے دوران اپنے آپ کو اس سانپ سے جس کی بڑی اقسام کا آغاز بو آسانپوں کی چھوٹی اقسام 

سے کرتے ہيں اور آہستہ آہستہ اپنی مشق کيلئے بڑے سانپوں کا انتخاب ہيں تاکہ قبيلے کے جشن ميں برے سانپ کے ساتھ 
  رقص کر سکيں ۔ 

اس قبيلے کے مرد اور عورتيں اپنے آپ کو دنيا کے خوبصورت ترين افراد خيال کرتيہيں اور يورپی خوبصورت سفيد فام 
لوگوں کو اچھا خيال نہيں کرتے ۔ امريکی سياح انتھونی ہل کے بقول کومپيا کا يہ عقيده کہ وه دنيا کے خوبصورت ترين لوگ

تہ ہے کہ گمان بھی نہيں کيا جا سکتا کہ اس زمانے ميں کوئی قائل کر سکے کہ دنيا ميں ايسی ہيں اس قدر دو ٹوک اور پخ
اقوام ہيں جو خوبصورتی ميں ان کی برابری کر سکتی ہيں چہ جائيکہ انہيں يہ کہا جائے کہ ان سے زياده خوبصورت اقوام 

  موجود ہيں ۔ 
ترين چيز کيا ہے تو وه بے دھڑک جواب دے گا ايفل ٹاور اور  اگر ايک فرانسيسی سے پوچھا جائے کہ دنيا ميں خوبصورت

يہی سوال اگر ايک اٹالين سے کريں تو وه کہے گا کہ اٹلی ميں ناپل کی بندرگاه کا عالقہ جب انسان اور دوسروں جانداروں 
جو ہر حيثيت سے  اور چيزوں کی خوبصورتی کے بارے ميں انسان کا نظريہ اتنا مختلف ہو تو علم الجمال کے عام قواعد
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مکمل ہوں کيسے وضع ہو سکتے ہيں يہی وجہ ہے کہ رياضی کے قواعد اور ہر وه قاعده جو اس زمرے ميں آتا ہے پہلے 
زمانے ميں اس پر يقين نہيں کيا جاتا تھا کہ وه علم اليقين تک پہنچ سکتا ہے جعفر صادق (عليہ السالم ) کی نظر ميں جس 

کوئی شک نہيں وه دين اسالم کے اصول ہيں جو سارے کے سارے خداوند کی طرف سے ہيں چيز کے علم اليقين ہونے ميں 
  ۔ 

آپ کا عقيده ہے کہ خدا ايک اور دنيا کا خالق اور محافظ ہے اور دنيا کو اپنے بنائے ہوئے قوانين کے مطابق چال رہا ہے 
ے ہيں نادان ہيں اور ايسے نادان ہيں کہ گويا جعفر صادق (عليہ السالم ) فرماتے ہيں جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کرت

  جاہل مطلق ہيں ۔ 
جعفر صادق (عليہ السالم ) فرماتے ہيں وه گونگے اور بہرے ہيں کہ نہ تو کوئی چيز ديکھ سکتے ہيں اور نہ ہی سن سکتے 

د کی معرفت حاصلہيں اور چونکہ ديکھنے اور سننے کی صالحيت سے محروم ہيں لہذا نہ خود اپنی عقل کو خالق کے وجو
کرنے کيلئے استعمال کرتے ہيں اور نہ دوسروں کی راہنمائی سے خداوند تعالی کی معروف سے بہر ه مند ہو سکتے ہيں ان 
کی زندگی کھانے اور سونے اور دوسری حيوانی خواہشات تک محدود ہوتی ہے ان کی زندگی کا اپنی حيوانی خواہشات کو 

قصد نہيں ہوتا اور اسی طرح ان کے دن اور رات گزرتے رہتے ہيں ان کی زندگی ميں ہر تسکين پہنچانے کے عالوه کوئی م
گز يہ سوچ پيدا نہيں ہوتی کہ وه کسی چيز کو سمجھيں اور يہی لوگ جس کے ابرے ميں خداوند تعالی نے فرمايا ہے کہ وه 

ق کا مشاہده نہيں کرتے تاکہ انہيں پتہ چلے حيوان يا ان سے بھی بد تر ہيں وه خدا کی چاندار اور اپنے سميت بے جان مخلو
کہ خداوند تعالی نے پھر مخلوق کو ايسی خصوصيات سے نوازا ہے جو صرف اس سے مربوطہے اور يہ خصوصيات اس 
لئے پيدا کی گئی ہيں کہ وه مخلوق باقی رہے اور اگر درخت جاندار رہے تو وه افزائشی نسل کے ذريعے اپنی نسل کو ختم 

تا ہے خداوند تعالی نے اپنے علم اور طاقت کے ذريعے ايسے جانور پيدا کئے ہيں جو گرميوں کی گرم ترين ہونے سے بچا
حرارت کو گرم عالقوں اور صحراؤں ميں برداشت کر ليتے ہيں اور انہيں کوئی تکليف نہيں ہوتی اور سرد عالقوں ميں 

علم اور قدرت سے سرديوں کے تمام عرصے کے دوران رہنے والے ايسے جانور بھی پيدا کئے ہيں جو خداوند تعالی کے 
سو رہتے ہيں اور بھوکے پياسے بھی نہيں ہوتے اور اس طويل خوابيدگی کے عرصے ميں وه کمزور بھی نہيں ہوتے موسم 

ميں دھڑکتا ہے ليکن يہی جانور جب سرديوں ميں چھ سات مہينوں کے لئے سو جاتے ہيں تو ان کا دل ساٹھ ستر مرتبہ فی 
  نٹہ سے زياده نہيں ڈھڑکتا ۔ گھ

يہی جانور موسم گرما ميں جب جاگ رہے ہوتے ہيں تو دو ہزار چار سو يا دو ہزار پانچ سو مرتبہ فی گھنٹہ کے حساب سے 
سانس ليتے ہيں ليکن جب سرديوں کے موسم ميں سوتے ہيں تو ان کا سينہ پچيس مرتبہ فی گھنٹہ سے زياده نہيں چلتا اگر 

ں کی خوابيدگی کے موقع پران کے قريب جائے اور انکے جسم پر ہاتھ رکھے تو شديد سردی کا احساس کوئی ان جانورو
کرتا ہے ان کی سردی برف کی مانند معلوم ہوتی ہے بہر کيف وه جانور زنده ہوتے ہيں اور کئی کئی مہينے زنده رہتے ہيں 

نسانی جسم کا درجہ حرارت عام درجہ حرارت کا آدھا ہو يہاں تک کہ سردياں ختم ہو کر بہار شروع ہو جاتی ہے ليکن اگر ا
  جائے تو آدمی مر جائے گا ۔ 

يہ خداوند تعالی ہی ہے جس نے سرد عالقوں ميں پائے جانے والے جانوروں کو چھ يا سات ماه سونے کی صالحيت بخشی 
ں ليکن ايک بے وقوف جاہل مطلق ہے اور ان کے جسم کی سردی برف کی مانند ہو جاتی ہے اور پھر بھی وه زنده رہتے ہي

اور بابينا و بہره ہے کہ خداوند تعالی کی اس قدرت کا مشاہده نہيں کرتا اور چونکہ وه سننے کی طاقت نہيں رکھتا لہذا وه 
  دوسروں سے خدا کی ان نشانيوں اور قدرت کيبارے ميں نہيں سن سکتا ۔ 

ی نے اونٹ جيسا گرم عالقوں کا جانور پيدا کيا ہے جو بيابانوں سرد عالقوں کے ان جانوروں کے مقابلے ميں خداوند تعال
ميں زندگی گزارتاہے اور اس کی غذا سخت اور خشک کانٹے ہوتے ہيں گھاس کھانے واال جانور ا گر خشک گھاس کھائے 

ک کانٹيکھاتا ہے اور اسے پينے کيلئے پانی بھی نہ ہو تو وه ہالک ہو جائے گا ۔ اونٹ ايک يسا جانور ہے جو بيابان سے خش
  ليکن اسے پياس نہيں لگتی يہاں تک کہ وه اپنے سوار کو وہاں تک پہنچا ديتا ہے جہاں پانی ہوتاہے ۔ 

ايک بے شعور شخص نہيں جانتا کہ خداوند تعالی نياپنے علم اور قدرت سے اونٹ کو ايسی صالحيت بخشی ہے کہ وه گرم 
ہيں کرتا اگر اونٹ پر سوار شخص بيابان ميں راستہ گم کر دے اور وه بھی بيابانوں ميں بھی تھکاوٹ اور پياس کا احساس ن

کڑکڑی دھوپ اور پياس کا عالم ہو تو اس صورت ميں اگر اونٹ پر سوار شخص مہار ڈھيلی چھوڑ دے اور اونٹ کو دائيں 
سے محسوس کر ليتا ہے اور يا بائيں نہ موڑے تو اونٹ اسے پانی تک پہنچا دے گا کيونکہ اونٹ پانی کی نمی کو دور دراز 

  سمجھ جاتا ہے کہ پانی کا چشمہ کہاں ہے ؟ 
اونٹ ميں پانی کی نمی کو محسوس کرنے کی صالحيت اس قدر زياده ہوتی ہے کہ وه بڑے بڑے کنوؤں سے خارج ہونے 

تکپہنچا ديتا  والی نمی کو دور دراز سے محسوس کر ليتا ہياور اگر اس کے تھکے ماندے سوار ميں صبر ہو تواسے کنوئيں
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ہے ليکن انسان دور سيپانی کی موجودگی کا اس وقت تک پتہنہيں چال سکتا جب تک وه پانی کے چشمے کو اپنی آنکھوں 
  سے نہ ديکھ لے ۔ 

يہ توانائی جو انسان ميں نہيں ليکن اونٹ ميں پائی جاتی ہے خدانے اپنے علم اور قدرت سے اس جانو ر کو وديعت کی ہے 
بيابانوں ميں پياساہو تو اپنے اپ کو پانی تک پہنچا کر سيراب ہو سکے اگر اونٹ کو صحرا ميں چرنے  تاکہ جب وه گرم

کيلئے کھال چھوڑ ديا جائے تووه ہرگز پياسا نہيں ہوتا جو چيز اس کو پياسا کرتی ہے وه انسان کا اس پر سامان الدنا يا سوار 
حالتميں وه جانتا ہے کہ کون سی جگہ پانی کے نزديک ہے جہاں اسے ہونا اور اسے بيابانوں ميں سفر کرانا ہيورنہ آزاد 

چرنا چاہيے اگر وه اپنے سوار کا فرمان بردار ہو اور اسے سمجھ ميں آيے کہ اس نے اپنے سوار کے ساتھ بے آب و گياه 
تو وه احتياطا اس قدر بيابان ميں ايک لمبا سفر کرنا ہے جسميں ممکن ہے کئی دن و رات تک بغير پانی پئے سفر کرنا پڑے 

  پانی پی ليتا ہے جو اس کے کئی دن و رات کيلئے کافی ہو ۔ 
خداوند عالم نے اونٹ کو يہ استعداد اپنے علم اور قدرت سے عطا کی ہے تاکہ وه گرم اور خشک صحراؤں ميں زنده ره 

بات نہيں سمجھ سکتا وه خيال کرتا  سکے اور اس کی نسل پانی کی قلت اور پياس کی وجہ سے ختم نہ ہو ليکن ايک نادان يہ
ہے کہ اونٹ خود بخود پيدا ہو کر ان صالحيتوں کا حامل ہو گيا ہے جعفر صادق (عليہ السالم ) کے نظريہ کے مطابق جب 

تک کوئی جہل مرکب ميں گرفتار نہيں ہو گا وه خداوند تعالی کا انکار نہيں کرے گا اور جو کوئی عقل رکھتا ہے اور دانا ہو 
اگرچہ اس کی دانائی ايک حد تک ہی محدود کيوں نہ ہو وه سمجھتا جاتا ہے کہ خداوند تعالی کے وجد ميں شک جائز جو 

  نہيں ہے ۔ 
جعفر صادق (عليہ السالم ) نے ساڑھے باره سو سال پہلے دنيا کے نظام کے بارے ميں وه بات کہی ہے جو موجوده زمانے 

  مختلف نہيں ہے ۔ کے طبعيات دانوں کے نظريئے سے ذرا بھی 
جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا جب آپ دنيا کے حاالت ميں بد نظمی پائيں اور مشاہده کريں کہ اچانک طوفان آ گيا ہے
اور سيالب آ گيا ہے يا زلزلہ گھروں کو برباد کر رہا ہے تو ان باتوں کو آپ دنياکی بد نظمی پر محمول نہ کريں اور اس بات 

کہ يہ غير متوقع واقعات ايک يا کئی مستقل اور نا قابل تغير قواعد کی اطاعت کا نتيجہ ہيں اور ان قواعد سے  سے آگاه رہيں
ثابت ہے کہ مزکوره واقعات وقوع پذير ہوتيہيں اج طبعيات دان (يعنی وه سائنس دان جو صرف رياضی کے قواعد کی پيروی

سمجھتے يہی عقيده رکھتے ہيں اور جعفر صادق (عليہ السالم ) اس  کرتے ہيں اور انکے عالوه دوسرے قواعد کا علم نہيں
  لحاظ سے قابل احترام ہيں کہ انہوں نے ساڑھے باره سوسال پہلے يہ نظريہ پيش کيا تھا ۔ 

طبيعات دانوں اور جيولوجسٹس کے بقول طوفان زلزلہ اور اتش فشان پہاڑوں کا پھٹنا غيرمعمولی واقعات سے نہيں ہيں بلکہ 
  قوانين کے تابع ہيں اور زلزلہ ہماری نظر ميں غير معمولی اس لئے ہے کہ ہم اس کے قانون سے مطلع نہيں ہيں ۔  فطری

بنی نوع انسان کی نظر ميں ہزاروں سال کے دوران غير متوقع واقعات ميں ايک واقعہ آب و ہوا کی تبديلی تھا اور انسان 
ھا کہ گرميوں کے درميان آب و ہوا فورا تبديل نہيں ہونی چاہيے ليکن آج آب اسے دنيا ميں بد نظمی سمجھتا تھا اس کا خيال ت

و ہوا کی تبديلی انسان کی نظر ميں غير متوقع نہيں ہے اور دنيا کی بد نظمی سے عبارت نہيں ہے چونکہ انسان آب و ہوا کی
ا ليکن پھر بھی کہ وه کره ارض کے تبديلی کے قانون کو سمجھ چکا ہے اور اگرچہ اس قانون کو اچھی طرح نہيں سمجھ سک

  گرد چکر لگانے والے مصنوعی سياروں کی مدد سے آب و ہوا کی تبديلی کی پيش گوئی کر ليتا ہے ۔ 
زلزلے کا وقوع پذير ہونا اور آتش فشاں کا بھٹنا بھی آب و ہوا کی تبديلی کی مانند ہے اور جس دن انسان ان دو کے قوانين 

و وه يہ پيش گوئی کر سکے گا کہ زلزلہ کس جگہ اور کہاں پر ائے گا اور کونسا آتش فشاں کسسے آگاہی حاصل کر لے گات
  وقت الوا اگلے گا ۔ 

جعفر صادق (عليہ السالم ) نے اپنے شاگردوں سے فرمايا کہ لوگوں کو دنيا ميں بد نظمی نظر اتی ہے وه دراصل ايک يا چند
  مستقل اور نا قابل تغير قواعد کے تحت ہے ۔ 

دنيا کے قواعد کے مستقل اور نا قابل تغير ہونے کی تمام فلسفی تائيد کرتے ہيں ان کا کہنا ہے کہ وه تبديلياں جو انسان کو 
نظر آتی ہيں وه صرف اس کی نظر اور عقل کا دھوکہ ہے جب کہ خداوند تعالی کے نزديک دنيا کی کسی چيز ميں کوئی 

دانائے مطلق ہے اور اس نے جو قانون بنايا ہے وه ابدی ہے خدا کی معرفت رکھنے تبديلی وجود ميں نہيں آتی خداوند تعالی 
والے فالسفر کے نظرييے کی بنا پر تبديلياں بشريقوانين ميں وجود ميں آتی ہيں وه انسان کی جہالت کی بنا پر وجود ميں آتی 

يا انفرادی حالت کيا ہو گی ؟ وه قوانين کو  ہيں کيونکہ آدمی يہ پيش گوی نہيں کر سکتا کہ پچاس سال بعد اس کی اجتماعی
صرف موجوده زمانے کيلئے بناتا ہے اور جب پچا سال بعد دنياکے حاالت بدلتے ہيں تو انسانبھی قوانين کو تبديل کر ديتا ہے 

ہے لہذا اس ليکن خدا وند تعالی نے کائنات کے تمام قوانين کو ايک لمحے ميں اور ہميشہ کيلئے وضع کيا ہے چونکہ وه دانا 
نے ابد تک رونما ہونے والے تمام واقعات کی پيش گوئی کی ہے اور وه ايسے قوانين وضع کرتا ہے جن کو آئنده پچاس سال 
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کے بعد بھی تبديل کرنے کی کوئی ضرورت نہيں کيونکہ اسے معلوم ہے کہ پچاس سال بعد کون کون سے واقعات رونما 
مبروں کو بھيجنے سے قبل پيش گوئی کر لی تھی اور اسے شروع ہی ميں معلوم ہوں گے اور خيال ہے کہ اس نے تمام پيغ

تھا کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق کون سے پيغمبر کو کس دور ميں بھيجنے نہ صرف خدا کی معرفت رکھنے والے 
نہيں رکھتے وه بھی معتقد فالسفر کائنات کے قوانين کو مستقل اور نا قابل تغير جانتے ہيں بلکہ وه فالسفر جو خدا پر ايمان 

ہيں کہ دنيا کے قوانين مستقل ہيں مٹرلينک جوايک الوين فلسفی تھا اور خدا کا معتقد نہ تھا اس کا کہنا تھا کہ دنيا اگر ايک 
مرتبہ ويران ہو جائے اور اربوں کہکشائيں جن ميں سے ہر ايک اربوں سورج کی حامل ہے بھی تباه ہو جائيں تو کائنات مين 

اہی بھی غير متوقع نہيں بلکہ ايک خاص قانون کے تحت ہے اور جو کوئی اس قانون سے آگاه ہو وه پيش گوئی کر سکتا يہ تب
کہ دنيا کس وقت ويران ہو جائے گی گذشتہ زمانے ميں جعفر صادق (عليہ السالم ) کے عالوه کسی نے بھی غور نہيں کيا کہ

   دنيا کے قوانين مستقل اور نا قابل تغير ہيں ۔
گذشتہ لوگوں کا عقيده تھا کہ جہان ميں موجود ہر قانون تبديل ہوتا ہے اور جب ارسطو آيا تو اس نے اس گذشتہ عقيده کو 

اپنے فلسفے کے زمرے ميں شاکل کرکے فلسفے کے قواعد کا حصہ بنا ليا اور اس کے بعد دنيا کے قواعد ميں تبديل ہر جگہ
  ۔ ايک نا قابل ترديد حقيقت قرار پا گئی 

ارسطو نے کہا دنيا دو چيزوں سے وجود ميں ائی ہے ايک ماده اور دوسری شکل ليکن يہ دونوں نا قابل تقسيم ہيں اور ايک 
  دوسرے جدا نہيں ہوتے ۔ 

يہاں تک ارسطو کا نظريہ اس بات کی نشاندہی نہيں کرتا کہ وه دنيا کے قوانين ميں تبديلی کا معتقد ہے ليکن اس کے بعد 
ت کی نشاندہی کرتا ہے کہ وه دنيا کے قوانين ميں تبديلی کا معتقد ہے چونکہ اس کے بقول شکل کو ماده پر ارسطو اس با

تطبيق کرنے کيلئے ضروری ہے کہ شکل حرکت کرتی ہو اور اس ميں تبديلی واقع ہوتی ہو کيونکہ شکل کی حرکت اور 
يہ حرکت اور تبديلی موجود ہے ال محالہ دنيا کے قوانين  تبديلی کے بغير اسے امدے پر تطبيق نہيں کيا جا سکتا اور چونکہ

  بھی تبديل ہوتے ہيں ۔ 
يہ نظريہ ارسطو کے دوسرے نظريات کی مانند سترہويں صدی کے عشرے تک علم کے ارکان ميں سے تھا اور کوئی 

ئی سائنس دان اس سائنس دان اس کے انکار کرنے کے بارے ميں سوچ بھی نہيں سکتا تھا اور جس شخص سے تھا اور کو
کے انکار کرنے کے بارے ميں سوچ بھی نہيں سکتا تھا اور جس شخص نے ارسطو کے نظريات کو باطل قرار ديا وه 

عيسوی ميں فوت ہوا ارسطو کا استاد افالطون تھا ليکن ہم دنيا کے  ١٧۵٠ڈکارت تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور جو 
  ے سے صحيح معنوں ميں مطلع نہيں ہيں ۔ قوانين کے بارے ميں افالطون کے نظريئ

ہم جانتے ہيں کہ افالطون کے نظريات آئنده نسلوں کيلئے مکالے کی صورت ميں باقی ہيں اور ان ميں دنيا کے قوانين ميں 
تبديل کے متعلق کوئی اشاره نہيں ہے اور يہ مضوع افالطون کی نظريات کے قدرو قيمت کا باعث نہيں بنتا جب تک انسانی 

دن باقی ہے افالطون کو قديم زمانے کے عظيم مفکروں ميں شمار کيا جائے گا اس کے بيان کے اسلوب کی خوبصورتی تم
جو انسانی تمدن کے وجود تک باقی رہے گی اسے خراج تحسين پيش کرتی رہے گی افالطون يونان کے اشراف ميں سے 

تھا جس وقت افالطو کہتا ہے کہ جب ايک قوم خوش  تھا جب کہ ارسطو کے باقی شاگردوں کا شمار اشرف ميں سے ہوتا
بخت ہو جاتی ہے تو اس قوم کی خوشبختی ميں اس کا فلسفی پيش پيش ہوتا ہے اس سے اس کی مراد يہ ہے کہ اس کی قوم 

  کو خوشبختی تک پہنچانے ميں اس کا بڑا ہاتھ ہے ۔ 
دنيا کے قوانين مستقل نہيں ہيں اور يہ تغير پذير ہيں  مختصر يہ کہ ڈکارت کے زمانے تک سائنس دانوں کا عقيده يہ تھا کہ

عام لوگوں کو اس سے کوئی واسطہ نہ تھا کہ وه يہ جاننے کی کوشش کرتے کہدنيا کے قوانين ثابت يا نا قابل تغير ہيں يا 
ی گئيں ياد تغير پذير ہيں سترھويں صدی عيسوی کے بعد ستاروں کے بارے ميں سائنس دانوں کی تحقيقات روز بروز بڑھت

رہے کہ ان تحقيقات کی ابتدا کرنے والے کوپرنيک اور کپلر تھے ان کے بعد گليليو اور نيوٹن نے ان ميں خاطر خواه اضافہ 
کای فلکيات کے ماہرين رفتہ رفتہ اس نتيجے پر پہنچنے کہ کائنات اس سے کہيں زياده بڑی ہے جس قدر قدما کا تصور تھا 

ه ہماری کہکشاں سے آگے دوسری کہکشاؤں کو دريافت کرنے ميں کامياب ہوئے تو انہيں انيسويں صدی عيسوی ميں جب و
معلوم ہوا کہ ان کہکشاؤں ميں سے ہر ايک کے کئی کئی سورج ہيں اور انہوں نيکہکشاؤں کو ان کے متعدد سورجوں کے 

وجود ميں آئی ہيں اور کائنات اس قدر بڑی ہمراه ديکھا تو يہ نتيجہ اخذ کيا گويا يہ کہکشائيں ہميشہ ہميشہ باقی رہنے کيلئے 
اور مضبوط و مستقل قوانين کی حامل ہے کہ اگر کائنات ميں ايک طرف ايک سورج تباه ہو جائے تو سب سے قريب ترين 

ستاروں پر بھی اس کا کوئی نا خوشگوار اثر نہيں پڑے گا چہ جائيکہ دور دراز واقع ستاروں پر اثر انداز ہو گويا دنيا پر 
  انين مستقل ہيں اور بعض سورجوں کا تباه ہونا قوانين کے ماتحت ہے ۔ قو

جس وقت زمين کی عمر کے بارے ميں بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ زمين کی عمر انداز پانچ ارب سال ہے تو ہميں
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کہکشاں کو اپنے  حيرانی ہوتی ہے اور يہ رقم ہميں بہت بڑی نظر آتی ہے جب کہ نجوميوں کے حساب کے مطابق ايک
مطاف کے ارد گرد ايک جکر پورا کرنے ميں ايک سال کا عرصہ لگتا ہے کہاں ہيں وه لوگ جو کہتے ہيں کہ دنيا کی 

  پيدائش کو دس ہزار سال ہوئے ہيں اور دنيا ميں آدم کی پيدائش کو چھ ہزار سال ہو چکے ہيں ۔ 
کہ دنيا کی عمر اس سے کہيں زياده ہے جو اس صدی کے  کہکشاؤں کی اپنے مدار کے ارد گرد گردش يہ ظاہر کرتی ہے

شروع ميں خيال کيجاتی تھی کيونکہ اس صدی کے آغاز ميں بھی تک کہکشاؤں کی گردش کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور 
پنی انہيں وسيع خال ميں ثابت ستاری خيال کيا جاتا تھا اب فلکيات کے ماہرين اس بات کے قائل ہو چکے ہيں کہ کہکشائيں ا

  وضع کی مناسب سے متحرک ہيں اور اپنے ارد گرد بھی گردش کر رہی ہيں ۔ 
کہکشاؤں کی اپنی مطاف کے اردگرد گردش کی مدت کی طوالت فرضی ہے نہ کہ علمی کہکشاں کی اپنے مطاف کے 

و گا کہ جس مدار اردگرد گردش کی مدت کا حساب لگانے کيلئے اس کے گھومنے کا مدار دريافت کرنا ہو گا اور يہ جاننا ہ
  ميں کہکشاں اپنے مدار کے ارد گرد چکر لگاتی ہے وه کتنا وسيع ہے ۔ 

اس مدار کی طوالت معلوم کرنے کيلئيمدار سے ايک قوس کھينچی جائے تاکہ جيوميٹر کے قواعد کے مطابق مدار کا قطر 
وه کہکشاں کے مدار کی ايک قوس ( يعنی معلوم ہو سکے اگر بنی نوعی انسان مزيد پانچ سو سال اس دنيا ميں رہے تو بھی 

دائرے کے قطر کے ايک جزو ) کو حاصل نہيں کر سکتا ۔ چہ جائيکہ کہ وه اس کے ذريعے تمام مدار کا حساب لگائے دنيا 
ميں اس قدر کہکشائيں ہيں کہ آج تک ان کی تعداد معلوم نہيں ہو سکی اور صرف اندازا کہا جاتا ہے کہ دنيا ميں ايک سو 

 ہکشائيں پائی جاتی ہيں اور کوئی نجوم اس اندازے پر اعتماد نہيں کرتا ا اعتماد نہ کرنے کی وجہ کے دو اسباب ہيں ۔ ارب ک
پہال يہ کہ ابھی تک عام ٹيلی سکوپس اور ريڈيو ٹيلی سکوپس کی ديکھنے کی طاقت اتنی نہيں کہ بنی نوع انسان کا ئنات کی 

  گہرائيوں کا چھی طرح مشاہده کر سکے ۔ 
آج کی دنيا کی سب سے بڑی ريڈيو ٹيلی سکوپ اجرام فلکی کو نو ہزار ملين نوری سال پر فاصلے تک ديکھ سکتی ہے اور 

اس کے ديکھنے کی طاقت نو ہزار ملين نوری سال سے زياده نہيں ہے اور ايک اندازے کے مطابق اگر ايک ايسی ريڈيو 
ارب يا تيس ارب نوری سال ہو تو ايسی کہکشاؤں کا پتہ لگايا ٹيلی سکوپ بنا لی جائے جس کے ديکھنے کی طاقت بيس 

جاسکتا ہے کہ جو ابھی تک دريافت نہيں ہو سکيں دوسرا يہ کہ جو انيسويں صدی کے دوسرے عشرے اور بيسويں صدی 
کيا کہ کے پہلے عشرے ميں بنينوعی انساننے چھوٹی دنيا يعنی ذرے کی دنيا کے بارے ميں معلومات حاصل کيں اور معلوم 

ذرے کے اندر ايسے قوانين حکم فر ما ہيں کہ جو ہميشہ الگو رہتے ہيں ايٹم ميں پايا جانيواال اليکٹران ہر تين کيٹريلين مرتبہ 
  فی سيکنڈ کی رفتار سے ايٹم کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور کوئی واقعہ اس گردش کو نہيں روکتا ۔ 

تين کيڑيلين مرتبہ ايٹم کے مرکزکے گرد چکر لگاتا ہے اگر لوہے کو  لوہے کے ايک ذرے ميں اليکتران ہر سيکنڈ ميں
  پگھاليا جائے تو پھر بھی پگھلے ہوئے لوہے کيايٹم کے اليکٹانوں کی گردش تين کيڑيلين مرتبہ فی سيکنڈہو گی ۔ 

ايٹم کے مرکز کے ارد حتی کہ اگر لوہے کو اس قدر گرم کيا جائے کہ وه گيس ميں تبديل ہو جائی تو پھر بھی اليکٹران کی 
  گرد رفتار تين کيڑ يلين مرتبہ فی سيکنڈ ہو گی ۔ 

اس دائمری اور عجيب و غريب حرکت ميں خلل ڈالنے کا صرف ايک ہی طريقہ ہے اور وه يہ ہے کہ ايٹم کی توڑ پھوڑ کی 
ت ختم نہيں ہو جائے اس صورت ميں اليکٹران مرکز سے دور ہٹ جائے گا ليکن اس صورت ميں بھی اليکٹران کی حرک

  جائے گی بلکہ اليکٹران ايک دوسرے مرکز کے گرد گھومنا شروع کر دے گا ۔ 
جس قانون کے تحت اليکٹران تيزی سے ايتم کے مرکزے کے ارد گرد گھومتا ہے اس قانون کيتحت زمين سورج کے ارد 

ے چکر لگاتا ہے اور يہ مجموعہ گرد چکر لگاتی ہے اور سوج ستاروں کے مجموعہ کے ارد گرد جسے ہر کول کہا جاتا ہ
کہکشاں کے ارد گرد اور کہکشاں کسی دوسرے چيز کے ارد گرد جس سے ہم آگاه نہيں ہيں ليکن اس ميں کوئی شک و شبہ 
نہيں چکر ضرور لگاتی ہے کيونکہ کہکشاں کی حرکت عملی لحاظ سے ثابت ہو سکتی ہے اور اجرام فلکی کی گردش کی 

اروں کے مجموعے کو کہکشاں کے اردگر د ايک چکر کاٹنے کی مدت کو ديکھنے کيلئے مدت اس قدر طويل ہے کہ ست
  ہمارے سورج کی عمر ناکافی ہے ۔ 

کہا جاتا ہے کہ علم فلکيات کی مانند کوئی ايسا علم نہيں ہے جس سے انسان خداوند تعالی کے وجود اور مستقل اور نا قابل 
  ور يہ بات صحيح بھی ہے ۔ تغير قوانين کی موجودگی کا قائل ہوتا ہے ا

کہکشائيں جس چيز کے گرد گردش کر رہی ہيں وہبھی کسی چيز کے گرد گھوم رہی ہوگی کيونکہ آج تک سائنس دان نے 
آسمان پر جو چيز بھی دريافت کی ہے وه ضرور کسی دوسری چيز کے گرد گھوم رہی ہے لہذا گمان يہ ہے کہ کہکشايں 

  ہيں وه چيز ضرور کسی دوسری چيز کے ارد گرد گردش کر رہی ہو گی ۔ جس چيز کے ارد گرد گردش کر رہی 
  کہکشائيں اج ہم ديکھتے ہيں شايد دوسری کہکشاؤں کو ديکھنے ميں حائل ہوں جو ان کے پيچھے واقع ہيں ۔ 
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کے عالوه جس وقت ضد ماده کا وجود ثابت ہوا يہ نظريہ ايجاد ہوا کہ يہ جہان جو ايک سو ارب کہکشاؤں پر مشتمل ہے اس 
دوسرا جہاں بھی موجود ہے جس کی وسعت اس جہاں کے مساوی ہے يا وه اس سے بھی زياده وسيع ہے کہ جس کی وسعت 
کا اندازه اج نہيں لگايا جا سکتا اس ہمزاد کی مانند کہ جس کيبارے ميں قدما کا عقيده تھا کہ ہر زنده وجود کا ايک ہمزاد ہوتا 

ال ہے اسی طرح آج ضد ماده کے حجات کا تصور پيدا ہو گيا ہے ليکن اس جہان کو ابھی ہے ليکن اس ہمزاد کا ديکھنا مح
تک کسی ذريعے سے محسوس نہيں کيا جا سکا اس طرح ضد ماده کی دنيا ميں الگو فزکس اور کيميا کے قوانين کو بھی 

شکل ہے سائنس دان ان کے متعلق  نہيں سمجھا جا سکتا کہ آيا وه اس جہاں کے قوانين کی مانند ہيں يا ان کی کوئی اور
صرف نظريات پيش کرتے ہيں جو علمی افسانوں کے مانند ہيں اگرچہ علمی افسانوں ميں مذکور بعض نظريات علمی حقيقت 

  کا روپ دھار گئے ہيں ۔ 
عيسوی ميں ايک  ١٩۴٨مثال کے طور پر ايک انگريز مصنف رابرٹ کالرک جو علمی افسانوں کا مصنف تھا اس نے 

ی افسانہ لکھا جس ميں اس نے ايک ايسے سيارے اک ذکرکيا تھا جو لندن کے اوپر چھتيس ہزار کلو ميٹر پر واقع تھا علم
چونکہ زمين کے ارد گرد اس سيارے کی حرکت زمين کی چوبيس گھنٹوں کے دوران اپنی حرکت کے مساوی تھی لہزا اس 

  ا تھا ہميشہ لندن کے اوپر واقع ہوتا ہے ۔ کے باوجود کہ وه سياره زمين کے ارد گرد گردش بھی کر رہ
ء عيسوی ميں سياروں کو زمين کے مدار ميں چھوڑنے اور ان سياروں کی کره ارض کيارد گرد حرکت کا خيال  ١٩۴٨

صرف علمی افسانوں تک محدود تھا اور کسی حکومت نے سياروں کو خال ميں زمين کے ارد گرد چکر لگانے کيلئے 
  ا بھی نہ تھا ۔ بھيجنے کے متعلق سوچ

بہر کيف رابرٹ کالرک نے اپنے علمی افسانے ميں اس مستقال زمين کے ارد گرد خال ميں چکر لگانے والے سيارے کا ذکر
کرتے ہوئے کہا سياره زمين کے اوپر چھبيس ہزار کلو ميٹر بلندی پر واقع ہے اس تاريخ کے دس سال بعد روسی حکومت 

 ٨٣ی کے موقع پر اس سال اکتوبر کے مہينے ميں پہال مصنوعی چاند جس کا وز ن عيسو ١٩۵٧نے جيو فزکس کی سالگره
  کلو گرام اور چھ سو گرام تھا خال ميں بھيجا اور اس کا نام اسپوت نيک رکھا گيا ۔ 

ابھی تک سائنس دان بڑے مصنوعی سيارے بنانيکی جانب متوجہ نہيں ہوئے تھے ان کا خيال بھی نہ تھا کہ ايک مصنوعی 
رے کو زمين سے چھتيس ہزار کلو ميٹر کی بلند پر خال ميں بھيج کر خال کے ايک مقام کو ہميشہ ہميشہ کيلئے ساکت کيا سيا

جائے اج دنيا ميں تين اقسام کے مصنوعی سيارے پائے جاتے ہيں اور يہ تينوں مسلسل زمين کے ارد گرد گردش کرنے کے 
رکھتے ہيں اور انہيں ساکن سياروں کی وجہ سے ٹيليويژن کيايک  عالوه خال ميں مستقل طور پر ايک ساکن مقام بھی

پروگرام کو کره ارض کے تمام باشندوں تک پہنچايا جا سکتا ہے اس بڑی ايجاد کی پيش گوئی کو عملی مرحلہ ميں داخل 
رغ التحصيل ہونے سے پہلے ايک ايسے شخص نے پيش کيا اور اپنے علمی افسانے ميں لکھا تھا جو کسی يونيورسٹی کا فا

  نہ تھا اس کے پاس صرف کالج کی سند کے عالوه کچھ نہ تھا ۔ 
  يہاں يہ خيال نہيں کرنا چاہيے کہ رابرٹ کالرک نے تاريکی ميں تير پھينکا اور اتفاق سے وه نشانہ پر جا لگا ۔ 

کا بھی ذکر کيا ہے چونکہ اس نے چھتيس ہزار کلو ميٹر کی رقم کے عالوه اپنے علمی افسانے ميں کچھ دوسری چيزوں 
جنہيں آج کے ساکن مصنوعی سياروں ميں ٹيلی اسٹار کا نام ديا گيا ہے اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ ٹيلی اسٹارز کے 

بنانے اور انہيں استعمال ميں النے کيلئے مذکوره سائنس دانوں نے اس مصنف کے افسانے کو کام ميں اليا ہے اور يہی وجہ 
می افسانوں کو جہاں عوام جوش و خروش سے پڑھتے ہيں وہاں سائنس دان بھی ان علمی ہے کہ خصوصا روس ميں عل

افسانوں کا مطالعہ پورے انہماک سے کرتے ہيں چونکہ يہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ ان ميں دلچسپی سے ڑھے 
ين ميں مصنوعی چاند کو خال جانے والے ايسے افسانے بھی ہو سکتے ہيں جو عملی مرحلے ميں داخل ہو سکيں سوويت يون

ميں بھيجنے سے کئی سال پہلے اس کا ذکر علمی افسانوں ميں آ چکا تھا اور اس ملک ميں آج ايسے علمی افسانوں کے 
  مصنفين کيلئے انعام مخصوص کيا گيا ہے ۔ 

جھنا چاہيے اور شايد ان يہی وجہ ہے کہ جو کچھ علمی افسانوں ميں ضد ماده دنيا کے متعلق لکھا جاتا ہے اے مہمل نہيں سم
افسانوں ميں ايسی سوچ پائی جاتی ہو تو جو حقيقت کے مطابق ہو جب کہ ہميں معلوم ہے کہ جو کچھ مصنفين اپنے علمی 

افسانوں ميں ضد ماده کے بارے ميں لکھتے ہيں وه ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے بعض گذشتہ فالسفر کہتے تھے کہ انسان کسی
  ميں مجسم نہيں کر سکتا جو دنيا ميں موجود نہ ہو ۔ ايسی چيز کو اپنے ذہن 

مثال کے طور پر اگر انسان اپنے ذہن ميں کسی ايسے جانور کو مجسم کرے جس کے ہزاروں سر ہوں تو اس فلسفی نظريہ 
کے مطابق يہ اس بات کی دليلہے کہ وه جانور دنيا کے کسی نہ کسی حصے ميں موجود ہو جب کہ عقل کسی ايسے جانور 

  وجود کو بھی تسليم بھی نہيں کرتی جس کے دو سر ہوں ۔  کے
اس نظريہ کی بنا پر جو کچھ علمی افسانے لکھنے والے مصنفين ضد ماده دنيا کے بارے ميں لکھتے ہيں وه موجو د ہے اور
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  اگر يہ ضد ماده اس دنيا ميں نہ بھی ہو تو کسی دوسری جگہ ہو گا ۔ 
ه کی بنا پر ضد ماده دنيا علمی افسانوں ميں مذکوره پائی جاتی ہے اور اگرچہ ضد فزکس کيمسٹری کے قوانين کے اسی نظر

ماده ہماری دنيا ميں نہ سہی کسی دوسری جگہ پائی جاتی ہو گی جو کچھ ہم سمجھتے ہيں وه يہ ہے کہ وه دنيا اس سے کہيں 
يال کی جاتی تھی اس باتکی تصديق کرنا زياده وسيع ہے جتنی وه ريڈيو ٹيلی سکوپ کی ايجاد سے پہلے يعنی تيس سل قبل خ

چاہيے کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم ) کا يہ فرمان کہدنيا ميں مستقل اور نا قابل تغير قوانين الگو ہيں درست ہے اور دو 
  علم يعنی فزکس اور فلکيات دوسرے علوم سے زياده اس بات کی تائيد کرتے ہيں ۔ 

ہان ميں مستقل اور نا قابل تغير قونين نہ ہوتے اور قوانين لمحہ بہ لمحہ تبديل ہوتے ہماری عقل کہتی ہے کہ اگر عظيم ج
  رہتے تو دنيا باقی نہ رہتی ۔ 

  بيسوی صدی کی پہلی دھائی کے طبعيات دانوں ميں ايک فرانسيسی شہزاده ڈوبری بھی ہے ۔ 
نس دانوبں کے لئے اس کا نما کسی تعارف کا اس شخص نے فزکس کے ميدان ميں وه کارہائے نماياں انجام ديئے ہيں کہ سائ

محتاج نہيں يہ پہال شخصہے جس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اليکٹران شعاعوں کا جزو ہيں اور طبعيات ميں اسے 
  عيسوی ميں نوبل انعام سے نوازا گيا ۔  ١٩٢٩

طبعيات دان شمار ہوتا تھا اور اس طرح کے شہزاد ڈوبروی فلسفی نہ تھا کہ اپنے عقلی تخيل کی با پر کوئی بات کہتا وه ايک
افراد جب تک کسی چيز کو ثابت نہ کر سکيں اس کے متعلق بات نہيں کرتے اس نے کہا تھا کائنات ميں ايک چيز کبھی 

اس کی مراد يہ ہے نہ فقط اس زمين پر اور نہ صرف تمام نظام شمسی ميں بلکہ تمام ‘ تبديل نہيں ہوتی اور وه ہے قانون 
ات ميں قدرت کے قوانين ميں کوئی تبديل نہيں آتی اسکے بقول اگر ايک دن ايسا آئے کہ بنی نوعی انسان ايک ايسے کائن

ٹيلی ‘ ٹيلی ويژن ميں کوئی تبديلنہيں آتی اسکی بقول اگر ايک دن ايسا آئے کہ بنی نوعی انسان ايک ايسے ريڈيو ‘ ريڈيو 
ن سے ايک سو ارب نوری فاصلے پر واقع اجرام فلکی کا بھی مشاہده ويژن سکوپ کو ايجاد کرے جس کے ذريعے وه سزمي

  کر سکے تو وہاں پر بھی فطرت کے قوانين مستقل ہونگے ۔ 
اس بات کو سب تسليم کرتی ہيں کہ جس چيز کا وجود نہيں ہے اس کو عقل نہيں مانتی اور جس چيز کو عقل نے تسليم کر ليا 

  يہ اسکی دليل ہے کہ وه موجود ہے ۔ 
ہزاده ڈوبروی يہ نہيں کہتا کہ فالں قانون ميں تبديل نہيں آئی بلکہ اس کے قبول قانون کے عالوه کائنات ميں ہر چيز تبديل ش

  ہوتی ہے يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ اگر يہ کئانت نيست و نابود ہو جائے تو کيا اس پر حاکم قوانين باقی رہيں گے ۔ 
ا ہوا نہيں کيونکہ فزکس کہتی ہے کہ کوئی چيز ختم نہيں ہوتی اور نہ ہی مٹتی ہے بلکہ ليکن يہاں يہ سوال اچھی طرح گڑھ

اس ميں صرف تبديل رونما ہوتی ہے لہذا دنيا ہر گز ختم نہيں ہوتی چہ جائيکہ اس پر حاکم قوانين کا خاتمہ ہو ۔ بلکہ ممکن 
  ات کے نا قابل تغير قوانين کے مطابق ہو ۔ ہے کائنات ميں تبديلی رونما ہو اور اس صورت ميں وه تبديل بھی کائن

اسطرح اس دور کا ايک دوسرا عظيم نوبل انعام يافتہ طبيعات دان امام جعفر صادق (عليہ السالم ) کے اس فرمان کی تصديق 
  کرتا ہے کہ دنيا کے قواعد ثابت اور مستقل ہيں ۔ 

  "انسان خود اپنی عمر گھٹاتا ہے "
م ) کے توجہ طلب نظريات ميں سے ايک نظريہ انسان عمر کی لمبائی کے متعلق ہے آپ نے امام جعفرصادق (عليہ السال

فرمايا انسان اس لئے پيدا کيا گيا ہے کہ لمبی عمر گزارے اور وه خود اپنی عمر کو کم کرتا ہے اگر انسان دين اسالم کے 
قرانی احکامات کے مطابق عمل کرے تو وه  قوانين پر عمل کرے اور ممنوعہ چيزوں سے پرہيز کرے اور کھانے پينے ميں

  لمبی عمر پائے گا ۔ 
انسانی عمر کی لمبائی کا مسئلہ دو چيزوں سے وابستہ ہے ايک صحت کا خيال رکھنا اور دوسرا سير ہو کر کھانے سے 

  پرہيز کرنا ۔ 
يونکہ رومی شہنشاہيت ميںپہلی صدی عيسوی ميں رومی شاہنشاہيت کے شہر روم ميں لوگوں کياوسط عمر بائيس سال تھی ک

صحت کے قوانين کا لحاظ نہيں رکھ اجاتا تھا اور روم کے اشراف اس قدر غذا کھاتے تھے کہ قے کرنے لگتے اور عام 
لوگ جہاں تک ہو سکتا غذا کھانے ميں اشراف کی پيروی ميں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے روم کے اشراف کے محلوں ميں 

ہوتا تھا جس کا نام ومی ٹوريم يعنی قے کرنے کی جگہ تھا اور اگر غذا کھانے کے بعد  ڈايننگ ہال کے ساتھ ايک کمره
قدرتی طور پر قے نہ آئے تو وه لوگ قے النے واليدوائی کھاتے تاکہ انہيں قے ائے کيونہ قے نہ آں ے کی وجہ سے ممکن 

  تھا وه مر جاتے ۔ 
ممالک ميں جو بچہ پيدا ہوتا توقع ہوتی تھی کہ وه اوسطا  بيسويں صدی عيسوی کے آغاز ميں انگلستانا ور فرانس جيسے
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پچاس سال زندگی بسر کرے گا کيونکہ صحت کی حالت قديم رومی شہنشاہيت سے بہت بہتر تھی اور لوگ رومی باشندوں 
  کی مانند غذا کھانے ميں افراط سے کام نہيں ليتے تھے ۔ 

سال ہے اور ہر بچی  ۶٨ميں آنے والے ہر بچے کی اوسط عمر آج يورپی ممالک ميں صحت ميں بہتری کی وجہ سے دنيا 
  سال ہے اس طرح عورتوں کی اوسط عمر مردوں کی اوسط عمر سے زياده ہے ۔  ٧٨کی اوسط عمر 

اگر سرطان کی بيماری قابل عالجقرار ديجائے اور دل يا دماغ کے دورے يا خون کی بيماريوں پر قابو پا ليا جائے تو کيا 
  ط عمر بہت زياده ہوجائے گی ؟ انسان کی اوس

ريکارڈ شده اعداد و شمار اس سوال کا منفی جواب ديتے ہيں جب سرطان قابل عالج ہو جائے گی اور دل اور دماغ کی مہلک
بيماريوں پر قابو پا ليا جائے گا تو بھی انسان کی اوسط عمر ميں صرف دو سال کا اضافہ ہو گا چونکہ جو چيز اوسط عمر 

ڑھاتی ہيوه ايک با چند بيماريوں کا عالج نہيں بلکہ کھانے اور پينے کی تمام چيزوں سميت صحت کے اصولوں کی حد کو ب
کا خيال رکھنا ہے جس دن بنی نوعی انسان تمام بيماريوں کے عالج پر قادر ہو گا تو بھی بڑھاپے سے مر جائے گا موجوده 

ايڈز جيسی بيمارياں مہلک بيماريا کہالتی ہيں ان کے عالوه کسی دور ميں سرطان حرکت قلب يا حرکت دماغ کا رک جانا يا 
بيماری کو مہلک نہيں کہا جاتا پھر بھی لوگ متعددی بخار جيسی بيماريوں سے بھی مر جاتی ہيں چونکہ بڑھاپا موت کا سبب

ں موت کا سبب بن جاتی بنتا ہی اور جب بڑھاپے کے نتيجے ميں انسانی اعضاء فرسوده ہو جاتے ہيں تو قابل عالج بيماريا
ہيں مگر يہ کہ بڑھاپا جو چند بيالوجسٹوں کے مطابق ايک بيامری ہے اس کا عالج کياجائياس زمانے ميں پيش آنے والے 

مسائل ميں سے ايک مسئلہ ماحول کی آلودگيہے جو جعفر صادق (عليہ السالم ) کے نظريئے کی تصديق کرتا ہے يہ آَودگی 
جگہوں پرزياده ہوتی ہے اقوام متحده کی صحت کی تنظيم نے امريکہ اور ميکسيکو کے چند  بعض جگہوں پر کما ور بعض

شہروں کی تحقيق کے بعد يہ رپورٹ پيش کيہے کہ امريکہ اور ميکسيکو کے بعض شہروں کی آب و ہوا اتنی آلوده ہے کہ 
يہيں کہ ہر چوبيس گھنٹے ميں بيس ان شہرون ميں زندگی بسر کرنے والے مرد عورتيں اور بيچے اس طرحزندگی گزار رہ

  عد د سگريٹ والے دو پيکٹ يعنی چاليس سگريٹ پيتے ہيں ۔ 
اقوام متحده کی مذکوره تنظيم کی رپورٹ کے مطبق وہی برے اثرات جو دن اور رات ميں چاليس سگريٹ پينے والے کے 

  باشندوں پر بھی ڑتے ہيں ۔  پھيپھڑوں اور دوسرے اعضاء پر پڑتے ہيں اس شہر کی آب و ہوا کے ذريعے اس کے
لہذا امريکہ اور ميکسيکو کے شہروں کی آب و ہوا اس قدر آَوده ہے کہ وہاں کے لوگ دوسری بيماريوں کے ساتھ ساتھ 

پھيپھڑوں کے سرطان ميں بھی مبتال ہيں ان کے سرطان ميں مبتال ہونے کے امکانت اس قدر زياده ہيں جتنے سگريٹ پينے 
  ہيں ۔  والے شخص کے ہو سکتے

ماحول کی آلودگی کے عالوه جو چيز انسانوں ‘ جو اعداد و شمار کی رو سے ہزار ميں سے سڑھے سات سے آٹھ تک ہيں 
  کی عمر کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے وه آواز ہے ۔ 

تھا کہ آواز اب تک ڈاکٹروں کا يہی خيال تھا کہ صرف زندگی کے ماحول ہی ميں آلودگی پيدا ہو سکتی ہے انہيں يہ خيال نہ 
  بھی انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈال سکتی ہے ۔ 

ليکن اب انہوں نے غور کياہے کہ لگاتار آواز سے انسان کی عمر ميں کمی واقعی ہوتی ہے يہ خوش فہمی کہ انسان آواز کا 
رحلے ميں آواز کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس سے اسے تکليف نہيں پہنچتی صحيح نہيں ہے انسان اپنی عمر کے کسی م

عادی نہيں ہوتا اور آواز کی لہريں بچپن سے لے کر عمر کے آخری دن تک اس کے اعصاب اور جسم کے خليات کو تکليف
پہنچاتی ہيں مشہور فرانسيسی انجينئر کامی راجرون جو دوسری جنگ عظيم سے قبل فرانس کی نيوی کی بڑی جنگی 

ا بنانے کے کارخانے کا انچارج تھا اس کے عقيده کيمطابق لگا تار آواز سے جسم کشتياں جن کا نام ريشليو اور زان بار تھ
کے خليات پر وه اثرات پڑتے ہيں جو اثرات آکسيجن لوہے پر ڈالتی ہے اور جس طرح آکسيجن آہستہ آہستہ لوہے کو زنگ 

تی ہے جس کے نتيجے ميں انسان آلود کرکے ختم کر ديتی ہے اسی طرح لگا تار آواز بھی جسم کے خليات کو فرسوده کر دي
  کی عمر کم ہو جاتی ہے ۔ 

يہی انجينئر کہتاہے کہ شہر ميں ايک اچھا گھر وه ہے جس کے در و ديوار ايسے بنائے گئيہوں کہ باہر سيآ نے والی کسی 
  قسم کيآواز گھر کے مکينوں کے آرام ميں مخل نہ ہوتی ہو ۔ 

کی حالت ايسی ہے کہ لگا تار آواز سے پيچھا چھڑانا مشکل ہے لہذا اس کا کامی راجرون کہتا ہے کہ چونکہ آج کی زندگی 
ايک حل ہے کہ آواز کو روکنے والے مصالح کو درو ديوار ميں اتعمال کيا جائيا س طرح کا مصالحہ اب امريکہ کے 

  بازاروں ميں دستياب ہے ۔ 
ال نہ کيا جا سکے تو بھی دو تين کمروں اس شخص کے نظريئے کے مطابق اگر سارے مکان ميں مذکوره مصالحہ استعم

ميں ايسے مصالحے کا استعمال کيا جائے تاکہ انسان کم ااز کم آرام کے اوقات ميں وہاں لگا تا ر اوازوں کے بے ہنگم شور 
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  سے محفوظ ره سکے ۔ 
کی آواز سے  اس شخص کے بقول ہميشہ کيآواز کے اثرات ميں سے ايک اثر انسان پر اچانک جنون کی کيفيت ہے ہميشہ

انسانی اعصاب فرسوده ہو جاتے ہيں اور کبھی ايسا ہوتا ہے کہ صابر اور نرم دل اشخاص جن کی زندگی کا ايک حصہ صبر
اور نرم دلی ميں گزارا ہے اچانک جنون کا شکار ہو جاتے ہيں اور اس کے دو ٹوک اثرات ميں سے ايک اثر ہميشہ کی 

  ور خواه مخواه لڑائی جھگڑے پر اتر آنے کا باعث بنتی ہے ۔ تھکاوٹ ہے اور يہ تھکاوٹ بے حوصلگی ا
وه افراد جن پر يہ اثرات پڑتے ہيں وه اپنی اس بيماری سے آگاه نہيں ہوتے اور جب وه ڈاکٹر سے رجوعی کرتے ہيں اور 

  ڈاکٹر ان کا معائنہ کرتاہے تو ان کے جسم کے حقيقی اعضا ميں کوئی خرابی دکھائی نہيں ديتی ۔ 
راجرون کا کہنا ہے کہ لگا تار آواز آدمی کو تھکا دينے اور بے حوصلہ کرنے کے عالوه پانچ سے سے دس سال تک کامی 

(اشخاص ميں فرق کے لحاظ سے) انسان کی عمر کو کم کر ديتی ہے اور اگر انسان کے پاس گاڑی ہو تو ان شہروں ميں يا 
  نہيں کرنا چاہيے ۔ وہاں پر جہاں لگا تار آوازيں سنائی ديں رہائش اختيار 

غير متوازن خوراک جو آج کے مشينی دور کی پيدوار ہے بھی انسانی عمر ميں کمی واقع کرے ولے عوامل ميں سے ايک 
ہے اور يہ بات جعفر صادق (عليہ السالم ) کے اس نظريئے کی تائيد بھی کرتی ہے کہ آپ نے فرمايا انسان کی عمر طويل 

رے يورپی ممالک اور رياست ہائے متحده امريکہ اور ہرا س ملک ميں جہاں مشينی زندگی ہيبشرطيکہ وه خود اسے کم نہ ک
کا دور دوره ہے يہ مشينی زندگی اس بات کا باعث بنی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو زياده تر مصنوعی غذاؤں کے ذريعے سير 

  کريں ۔ 
راتے اور ہر جگہ کوبوائے کے نام سے مشہور مويشی وغيره چ‘ امريکہ ميں لوگوں کا ايک طبقہ ہے جو اچھی غذا کھاتے 

  ہوئے ہيں ۔ 
دودھ کی مالئی اور کھانا کھاتے اور ہميشہ شہروں سے دور وسيع و عريض صحراؤں ميں زندگی ‘ يہ لوگ تازه دودھ پيتے 

 بسر کرتے تھے ان کی اوسطا جوانی کی طاقت اسی سال يا پچاسی سال تک باقی رہتی تھی يہی مضبوط کاؤبوائے جو
پچاسی سال تک گھوڑے کی پشست پر سوار تھے اور صحرا ميں گائے کے ريوڑوں کے ساتھ سفر کرتے تھے آج جونہی 

پچاسی سال کی عمر کو پہنچتے ہيں خراب غذا سے پيدا ہونے والی بيماريوں کا شکار ہو جاتے ہيں چونکہ وه مخصوص 
ادتی کاباعث بنتی ہيں انہوں نے کھانا شروع کر دی ہيں جسغذائيں جو بدن ميں يوريا اور يورک ايسڈ جيسی رطوبتوں کی زي

کے نتيجے ميں وه پٹھوں کی اور ہڈيوں کے شديد درد ميں مبتال ہوئے اور اس کے عالوه ان ميں ايسی بيماريوں نے جنم ليا 
ليتی ہيں اور ہے جو خون کی بد نظمی کی صورت ميں الحق ہوتی ہيں اور يہ بيمارياں بھی ناقص غذاؤں کی وجہ سے جنم 

ان لوگوں کوپچاس ال کی عمر ميں ہی کام کے قابل نہيں چھوڑتيں جب کہ اس صدی کے شروع ميں ايک کاؤ بوائے پچاس 
  سال کی عمر ميں جوانی کی انتہا کو چھو رہا ہوتا تھا۔ 

کے باشندوں کی  االسکا جو امريکی رياستوں ميں سيايک ہے وہاں اس صدی کے آغاز ميں کوئی بيمار نہ ہوتا تھا وہاں
‘ بيماری دانتوں کا درد ہوتا تھا وه درد بھی عمر کے آخری حصے ميں ہوتا تھا کيونکہ مرد عورتيں اپنے دانتوں کو ستر 

  اسی سال تک محفوظ رکھتے تھے چونکہ وه عام غذا کھاتے اور ہميشہ کام ميں مشغول رہتے تھے۔ 
اور سفيد مچھلی جو دريائے االسکا سے کافی مقدار ميں شکار کی االسکا کے لوگوں کی خوراک دودھ باره سنگے کا گوشت

جاتی تھی وہاں کے گڈريوں کے گلوں ميں ہزار باره سنگے ہوتے تھے ليکن انہيں ان کو گھاس مہيا کرنے ميں کوئی 
اس سلسلہ دشواری پيش نہيں آتی تھی حتی کہ االسکا کی سخت سردی ميں بھی جب برف ہر جگہ کو ڈھانپ ليتی تھی انہيں 

ميں کوئی مشکل پيش نہيں آتی تھی وه جانور اپنے دو پاؤں جن کے سم تيز ہوتے ہيں کہ ساتھے برف کو ہٹا کر ايک گہرا 
گڑھابنا ليتے تھے اور اس ٹھنڈے عالقے کی خاص گھاس جو سرد عالقوں ميں گرميوں ميں اگتی اور جلدی خشک ہو جاتی 

ونس جسکی االسکا کے لوگوں کی زندگی کی حالت اور خاص طور پر قطبی ہے کھاتے تھے امريکی مصنف ايلن روليس ا
عيسوی  ١٩٣۵عيسوی ميں فوت ہوا کہتا ہے کہ وه  ١٩۶٠باره سنگھے کے متعلق تحقيقات کو مستند سمجھا جاتا ہے اور وه 

ں کے ٹکرانے سے ميں خزاں کے موسوم ميں باره سنگوں کی مسومی ہجرت کا شاہد تھا اور پانچ دن تک وحشی باره سنگو
بجلی کی سی آواز سنائی ديتی اور يہی باره سنگے تھے جنہيں االسکا والوں نے قابو کيا ہوا تھا اور لوگ اب ان کے دودھ 
اور گوشت کو استعمال کرتے تھے ۔ يہی مصنف بيان کرتا ہے کہ االسکا ميں کوئی ڈاکٹر نہيں کيونکہ ڈاکٹر کو معلوم ہے 

يں گے کيونکہ وہاں کوئی بيمار نہيں پڑتا اور صرف چند دانتوں کے ڈاکٹر کام کر رہے ہيں االسکاوہاں جا کر بيکار پڑے رہ
  ميں مردوں کی اوسط عمر نوے سال اور عورتوں کی سو سال ہے ۔ 

عيسوی (يعنی تقريبا آج سے ساٹھ ستر سال قبل ) کی ہے اور بہت پہلے کی نہيں ہے يہاں اس بات کا ذکر  ١٩٣۵يہ تحرير 
محل نہيں ہے کہ ڈاکٹر اور ماہرين صحت کے بقول انسان کو لمبی عمر گزارنے اور ہميشہ صحت مند رہنے کيلئے بے 
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زياده تر نباتاتی غذا کھانا چاہيے اور خصوصا جوانی کے بعد حيوانی چربی اور چربی والے گوشت سے پرہيز کرنا چاہيے 
ٹ اور سبزی ہے ۔ليکن جيسا کہ ايلن روس نے لکھا ہے االسکا اور تيس سال کيعمر کے بعد انسان کيلئے بہترين غذا فرو

والے تمام عمر فروٹ اور سبزی کھاتے کيونکہ االسکا کی ٹھنڈی آب و ہوا ميں فروٹ اور سبزی پيدا نہيں ہوتی تھی اور نہيں
کن اس کا پوداقدرے ہوتی ہے ۔اور سوائے ليشن گھاس کے کسی قسم کی گھاس نہيں اگتی يہ گھاس بيل پر مشتمل ہوتی ہے لي

بڑا ہوتا ہے اور آج تک کوئی بھی االسکا کی کھلی آب و ہوا ميں سبزی کاشت کرنے ميں کامياب نہيں ہو سکا چہ جائيکہ 
فروٹ پيدا ہو صرف حاليہ سالوں کے دوران االسکا ميں گرم خانے بنائے گئے ہيں جن ميں سبزی اور پھل پيدا کئے گئے 

  ہيں ۔ 
اس قدر ٹھنڈی ہے کہ گرميوں کے موسم ميں بھی گوشت کو فريج ميں رکھنے کی ضرورت نہيں  االسکا ميں آب و ہوا

صرف اتنا کافی ہے کہ اسے ايسے کمرے ميں رکھ ديا جائے جہاں دھوپ نہ پڑے اور اموات کو دفن کرنے کيلئے قبر 
ہے تو نيچے برف ملتی ہے اور کھودنا گرميوں کے موسم ميں بھی مشکل ہے کيونکہ زمين کو جب تھوڑا سا کھودا جاتا 

  سرديوں کے مسوم ميں توزمين پتھر کی مانند سخت ہو جاتی ہے جسے کھودنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ 
مختصر يہ کہ گذشتہ زمانے ميں االسکا کے لوگ ساری عمر نہ پھل کھاتے اور نہ سبزی کھاتے تھے ان کی غذا صرف 

وتی تھی بہر حال وه ايک صدی تک زنده رہتے تھے ۔ اب تک االسکا کے دودھ باره سنگے کا گوشت اور سفيد مچھلی ہ
لوگوں کی طويل عمر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وه لوگ جو باره سنگے کے گوشت مچھلی اور دود ھ کے عالوه 

ور پھل ہی کچھ بھی نہيں کھاتے ممکن ہے ان کی عمر بھی لمبی ہو اور لمبی عمر کيلئے ضروری نہيں کہ انسان سبزی ا
  کھائے ۔ 

ليکن ہميں آب و ہو کی تاثير کو بھی مد نظر رکھنا چاہيے شايد االسکا کے لوگوں کے طويل عمر کا راز ان کی آب و ہوا کی 
تاثير ہو ابھی تک کسی نے اس موضوع پر تحقيق نہيں کی کہ علم کی رو سے پتہ چلے کہ االسکا کے لوگوں کی طويل عمر 

جہ سے ہے يا نہيں ؟ ليکن ہميں اتنا معلوم ہے کہ االسکا کے لوگ مسلسل ٹھنڈی آب و ہوا ميں رہتے وہاں کی آب و ہوا کی و
تھے اور گزر اوقات کيلئے کافی تگ و دو کرتے تھے جس کی وجہ سے انہيں کافی مقدارميں پروٹين کی ضرورت ہوتی 

  تھی تاکہ حرارے حاصل کريں ۔ 

  ماؤں کو حکيمانہ نصيحت
لمی فوقيت کے اظہار ات ميں سے ايک يہ تھا کہ آپ نے ماؤں کو وصيت کی کہ اپنے شير خوار بچوں جعفر صادق کی ع

  کو اپنے بائيں طرف سالئيں ۔ 
صديوں سے اس تاکيد کو بے محل اور فضول کيا جاتا رہا جس کی وجہ يہ تھی کہ کسی نے تاکيد پر غور نہيں کيا تھا اور 

سمجھا ان کا خيال تھا کہ ار شير خوار بچے کو ماں کی بائيں جانب سالد يا بعضوں نے اس پر عمل کرنے کو خطرناک 
  جائے تو ممکنہے کہ ماں سوتے ميں کروٹ بدلے اور بيٹے کو اپنے جسم کے نيچے کچل دے ۔ 

ہجری ميں جعفر صادق (عليہ السالم ) کی پيدائش کے دو سال بعد غزه ميں پيدا ہوئے اور  ١۵٠محمد بن ادريس شافعی جو 
ہجری ميں قاہره ميں فوت ہوئے جب ان سے پوچھا گيا کہ کيا ماں کو اپنے بچے کو بائيں طرف سالنا چاہيے يا دائيں  ٩٩

  طرف ۔ 
تو انہوں نے جواب ديا دائيں اور بائيں ميں کوئی فرق نہيں ماں اپنے بچے کو جس طرف آسان سمجھے اس طرف سالئے 

فرمان کو عقل سليم کے خالف قرار ديا چونکہ ان کے خيال ميں داياں بائيں بعض لوگوں نے جعفرصادق (عليہ السالم ) کے 
سے زياده محترم ہے ان کا خيال تھا کہ مان اپنے بچے کو دائيں جانب سالئے تاکہ بچہ اس کے دائيں جانب کرامت سے بہره 

  مند ہو سکے ۔ 
دی گئی اور نہ ہی مغرب ميں کسی نے اس کی جعفر صادق (عليہ السالم ) کی اس وصيت کو نہ تو مشرق ميں کوئی اہميت 

قدرو قيمت کو جانا ۔ حتی کہ علمی احياء کے دور ميں جب کہ دانشور ہر علمی موضوع پر اچھی طرح غور کر رہے تھے 
کسی نے جعفر صادق (عليہ السالم ) کے قول کو خاطر خواه اہميت نہ دی اور نہ ہی يہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کا يہ 

  لمی نقطہ نظر سے سود مند ہے يا نہيں ؟ فرمان ع
سترہويں اور اٹھارويں صدی عيسوی کے ادوار جو علمی احيا کے ادوار کہالتے ہيں گزر چکے تھے اور ‘ سولہويں 

انيسويں صدی عيسوی پہنچ آئی تھی اور اس صدی کی دوسری دھائی ميں امريکہ کی کورنيل يونيورسٹی قائم ہو کر کام کرنا 
تھی عزراکورنيل جو کورنيل يونيورسٹی کا بانی تھا اور جس نے بچپن ميں کافی مشکالت جھيلی تھيں نے  شروع کر چکی

فيصلہ کيا کہ اس يونيورسٹی ميں شير خوار اور تازه پيدا ہونے والے بچوں پر تحقيق کيلئے ايک انسٹيٹيوٹ قائم کيا جائے 
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اسے ميڈيکل کالج سے منسلک کر ديا گيا ايک صدی سے  اور اس انسٹيٹيوٹ نے پہلے ہی سال تدريس شروع کر دی اور
زياده عرصہ ہو چکا ہے کہ اس يونيورسٹی ميں تازه پيدا ہونے والے اور شير خوار بچوں پر تحقيق کا کام جاريہے بعيد ہے 

دنيا ميں  کہ نوازائيده اور شير خوار بچوں کے متعلق کوئی موضوع ايسا ہو جس پر اس انسٹيٹيوٹ ميں تحقيق نہ ہوئی ہو
کوئی ايسا علمی مرکز نہيں ہے جس ميں تازه پيدا ہونے والے اور شير خوار بچوں کے بارے ميں اس مرکز جتنی معلومات 
کا ذکيره ہو يہاں تک کہ تازه پيدا ہونے والے اور شير خوار بچوں کے اشتہارات اور سائن بورڈ پر تک بھی اس انسٹيٹيوٹ 

  ميں تحقيق ہوتی تھی ۔ 
ں صدی کی پہلی دہائی ميں اس انسٹيٹيوٹ کے محقيقين نے دنيا کے عجائب گھروں ميں پائے جانے والے نو مولود اس بيسوي

سئن بورڈوں ميں سے اکثريت ايسی ہے جن ميں ماؤں  ۴۶۶بچوں کے متعلق سائن بورڈوں پر نگاه ڈالی تو انہيں پتہ چال کہ 
سائن بورڈوں پر ماؤں نے بچے کو بائيں جانب بغل ميں ليا  ٣٧٣ نے بچے کو بائيس جانب بغل ميں ليا ہوا ہے ان ميں سے

  سائن بورڈ ايسے ہيں جن ميں ماؤں نيبچے کو دائيں طرف بغل ميں ليا ہوا ہے ۔  ٩٣ہوا ہے اور صرف 
اس بنا پر عجائب گھروں ميں پائے جانے والے اسی فيصد سائن بورڈ ايسے تھے جن ميں ماؤں نے بچے کو بائيں بغل ميں 

ہوا تھا نيويارک کی رياست ميں کورنيل يونيورسٹی سے منسلک چند زچہ خانے ايسے ہيں جو حقيقی کے مرکز سے  ليا
وابستہ ہيں اور وہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر صاحبان اپنے معائنے اور تحقيق کی رپورٹيں مذکوره مرکز کو بھجتے رہتے 

  ہيں ان ڈاکٹروں کی طرف سے ۔ 
جانے والی مذکوره رپورٹوں کے مطابق پيدائش کے بعد پہلے دنوں ميں جب نو مولود ماں کی  ايک طويل مدت تک بھيجی

بائيں جانب سوتا ہے تو اسے دائيں جانب سونے کی نسبت زياده آرام ملتا ہے اور اگر اسے دائيں طرف ساليا جائے تو جلد 
  ہی جاگ اٹھتا ہے اور رونے لگتا ہے ۔ 

نے اپنی تحقيق کا دائره کار صرف سفيد فام امريکنوں تک ہی محدود نہيں رکھا بلکہ انہوں مذکوره تحقيقی مرکز کے محقيقين
نے سياه فام اور ريڈ انڈين بچوں پر بھی تحقيق کی ہے اور طويل تحقيق کے بعد يہ نتيجہ اخذ کيا ہے کہ اس موضوع کا تعلق 

ود ہے کورنيل يونيورسٹی کے تحقيقی مرکز نے اس رنگ و نسل سے نہيں دنيا کی تمام اقوام کے بچوں ميں يہ خاصيت موج
موضوعپر مسلسل تحقيق کی تھی اس مرکز کے ڈاکٹروں نے نا معلوم شعاعوں کے ذريعے جنين کا حاملہ عورت کے پيٹ 

  ميں معائنہ کيا ليکن ان کی معلومات ميں کوئی خاص اضافہ نہ ہوا يہاں تک کہ ہو لو گرافی ايجاد ہو گئی ۔ 
ی ايجاد کے بعد اس تحقيقی مرکز کے ڈاکٹروں نے ہو لو گرافی کے ذريعے ماں کے پيٹ ميں جنين کی ہو لو گرافی ک

انہوں نے ديکھا کہ ماں کے دل کی دھڑکن کی آوازوں کی لہريں جو تمام بدن ميں پھيلتی ہيں جنين کے کانوں ‘ تصوير لی 
  تک پہنچتی ہيں ۔ 

کيا ماں کے دل کی دھڑکنوں کا وقفہ بھی جنين ميں رد عمل ظاہر کرتا ہے اس مرحلے کے بعد ڈاکٹروں نے يہ معلوم کيا کہ 
  يا نہيں ؟ 

چونکہ ڈاکٹر صاحبان مان کے دل کی دھڑکن کو ہالکت کے انديشے سے نہيں روک سکتے تھے لہذا نہوں نے اس تحقيق کو
دھڑکن رو کی انہوں نے ديکھا کہ  ممالين يعنی دودھ دينے والے جانوروں پر جاری رکھا انہوں نے جو نہی ماں کے دل کی

  جنين ميں رد عمل پيدا ہوا ۔ 
جب انہوں نے يہ تجربات بار بار دھرائے تو انہوں نے يقين کر ليا کہ ممالين جانوروں کے دل کی دھڑکن کو روکنے سے 

کے دل سے  ان کے جنين ميں رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور ماں کی موت کے بعد جنين بھی ہالک ہو جاتا ہےکيونکہ ماں
نکلنے والی ايک بڑی شريان جنين کو خون پہنچاتی ہے جو اس کی غذا بنتا ہے اور جب دل ساکن ہوجائے گا تو جنين کو غذا

  نہيں پہنچے گی اور وه ہالک ہو جائے گی ۔ 
کہ ماں کورنيل يونيورسٹی کے تحقيقی مرکز کے سائنس دانوں نے متعدد تجربات سے يہ اخذ کيا ہے کہ بچہ نہ صرف يہ 

کے پيٹ ميں اس کے دل کی دھڑکنوں کو سننے کا عادی ہو جاتی ہے بلکہ ان دھڑکنوں کا اس کی زندگی سے بھی گہرا 
  تعلق ہے اگر يہ دھڑکن رک جائے تو بچہ ماں کے پيٹ ميں بھوک سے مر جائے ۔ 

قدر نفو کر جاتی ہے کہ بچہماں کے دل کی دھڑکن سننے کی جو عادت بچے کو پيدائش سے پہلے ہوتی ہے وه اس ميں اس 
پيدائش کے بعد اگر ان دھڑکنوں کو نہ سنے تو پريشان ہو جاتی ہے بچہ ان دھڑکنوں کی بخوبی پہچان رکھتا ہے جس وقت 

بچے کو مان کی بائيں جانب ساليا جاتا ہے تو بچہ ان دھڑکنوں کو سن کر پر سکون رہتا ہے ليکن چونکہ دائيں جانب دل کی 
  نہيں ديتيں لہذا بچہ مضطرب ہو جاتا ہے ۔ دھڑکنيں سنائی 

اگر کورنيل يونيورسٹ کا بانی نو مولود اور شير خوار بچوں پر تحقيق کا يہ مرکز قائم نہ کرتا تو اس موضوع پر ہر گز 
خوار بچوںتحقيق نہ ہوتی اور يہ معلوم نہ ہو سکتا کہ امام جعفر صادق (عليہ السالم ) نے يہ کيوں فرمايا کہ مائيں اپنے شير 
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  کو بائيں طرف رکھيں اور سالئيں ؟ اور اس ميں کيا مصلحت اور فوائد مضمر ہيں ۔ 
ان ميں جس جس کمرے ميں نو مولود ليٹيہوتے ہيں وہاں ايک مشين رکھی ہوتی ہے جس سے ماں کے دل کی دھڑکنوں 

ائی جاتی ہے بالغ انسان چاہے مرد جيسی آواز سنائی ديتی ہے يہ آواز ايک ريسيور کے ذريعے ہر بچے کے کان تک پہنچ
بار دھڑکتا ہے کورنيل يونيورسٹی سے وابستہ تحقيقی انسٹی ٹيوٹ ميں قائم  ٧٢ہو يا عورت عموما اس کا دل ايک منٹ ميں 

شير خوار بچوں کی پرورش کے مذکوره مراکز ميں اگر ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنيں ايک سو دس سے بيس ہو جائيں
ں موجود تمام بچے رونے لگتے ہيں پس سائنس دانوں نے اس سے يہ نتيجہ اخذ کيا ہے کہ ماں کے دل کی تو ايک کمرے مي

دھڑکنيں فی منٹ ہونا چاہيے تاکہ بچے پيرشان نہ ہوں اور رونے نہ لگيں ۔ مذکوره مراکز ميں چند  ٧٢مصنوعی دھڑکنيں 
  مرتبہ يہ تجربات دھرائے گئے ہيں ۔ 

سے کمرے ميں رکھا گيا جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنيں ان کے کانوں تک نہيں پہنچتی کچھ نو مولودوں کو ايک اي
تھيں اور کچھ نو مولودوں کو ايک دوسرے کمرے ميں رکھا گيا جہاں وه ماں کے دل دل مصنوعی دھڑکنيں سن سکتے تھے

دھڑکنيں پہنچ رہی تھيں حالنکہ دونوں اس دوران يہ معلوم ہو اکہ وه نو مولود جن کے کانوں تک ماں کے دل کی مصنوعی 
کمروں والے بچوں کی غذا ايک جيسی تھی ليکن وه کمره جہاں ماں کے دل کی مصنوعی دھڑکنيں سنائی دے رہی تھيں اس 

کے بچے زياده بھوک کا اظہار کرتے ہوئے غذا کھاتے تھے اور جب کہ اس کے برعکس دوسرے کمرے والے کم بھوک 
  والے ہوتےتھے ۔ 

ل يونيورسٹی کے تحقيقی مرکز سے وابستہ شير خوار بچوں کی پرورش کے مراکز ميں ماں کے دل کی مصنوعی کورني
دھڑکنوں کی شدت کے لحاظ سے بھی تحقيق کی گئی ہے اور اس نتيجے پر پہنچے ہيں کہ اگر يہ دھڑکنيں ماں کے دل کی 

  ونے لگتے ہيں ۔ قدرتی دھڑکنوں کی آواز سے زياده شديد ہوں تو بچے مضطرب ہو کر ر
کورنيل يونيورسٹی کے تحقيقی مرکز کے ايک ڈاکٹر نے دنيا کے براعظموں کا سفر کرکے يہ معلوم کرنے کی کوشش کی 

  ہے کہ مختلف ممالک ميں مائيں اپنے بيٹوں کو اٹھائے ہوئے کسی طرف گود ميں ليتی ہيں ؟ 
ھی تک کورنيل يونيورسٹی کے تحقيقی مرکز ميں کام ميں مشغول يہ ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر لی سالک بيان کيا جاتا ہے اور اب

ہے اس کے بقول دنيا کے تمام براعظموں ميں مائيں اپنے بيٹوں کو بائيں طرف کی بغل ميں ليتی ہيں اور وه خواتين جو اپنے
   بيٹوں کو دائيں طرف والی بغل ميں ليتی ہيں ان ميں سے اکثر بائيں ہاتھ سے کام کرنے والی ہيں۔

خصوصا جب وه ٹوکری اٹھاتی ہيں تو اپنے بچوں کو دائيں طرف والی آغوش ميں ليتی ہيں تاکہ وه بائيں ہاتھ سے ٹوکری اٹھا
  سکيں ۔ 

ڈاکٹر لی سالک نے تحقيقی مرکز سے منسلک بچوں کی پرورش گاه ميں زچہ خواتين سے جو پيدائش کے بعد وہاں سے چلی
طرف بغل ميں ليتی ہيں سوال کيا کہ کيا آپ کو معلوم ہے کہ آ اپنے بچے کو بائيں بغل جاتی ہے اور نو مولودوں کو بائيں 

  ميں کيوں رکھتی ہيں ؟ 
ليکن ابھی تک کسی خاتون نے ڈاکٹر لی سالک کو جواب نہيں ديا کہ چونکہ دل سينے کے بائيں حصے ميں واقع ہے اور 

اس بات سے آگاه نہيں کہ وه بچے کو بائيں طرف رکھنے کو کيوں بچوں کيلئے اس کی دھڑکنوں کا آواز سننا مفيد ہے مائيں 
  ترجيح ديتی ہيں پھر بھی وه بچے کو بائيں طرف بغل ميں رکھتی ہيں ۔ 

يہاں تک کہ افريقہ کے سياه فام قبائل کی عورتيں جب بچے کو پيٹھ پر نہيں اٹھاتيں تو اسے بائيں جانب بغل ميں رکھتيہيں 
فام قبائل ميں خواتين کو علم ہے کہ بچے کو بائيں طرف سينے پر رکھنے سے اس کی بھوک بڑھتی اور افريقہ کے تمام سياه

ہے اور وه خوب دودھ پيتا ہے جب کہ دائيں طرف کے اثرات اس کے برعکس ہيں ڈاکٹر لی سالک نے ماؤں سے سنا ہے کہ
پستان کو تالش کرکے اس پر منہ رکھ کر رات کو بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اندھيرے ميں حيران کن تيزی سے مان کے 

  دودھ پينا شروع کر ديتا ہے ۔ 
  انہيں تعجب ہے کہ بچہ روشنی کے بغير ہی ماں کے پستان کو ڈھونڈ کر اس سے دودھ پينا شروع کر ديتا ہے۔ 
دھڑکن بچے  ڈاکٹر لی سالک نے ماؤں کو بتايا کہ رات کی تاريکی ميں ماں کے پستان سے دودھ پينے ميں ماں کے دل کی

  کی مدد کرتی ہے اور جب بچہ ماں کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنتا ہے تو فورا پستان کو ڈھونڈ کر دودھ پيتا ہے ۔ 

  ہرشے متحرک ہے
امام جعفر صادق (عليہ السالم ) کے اہم نظريات ميں ايک اورنظريہ اشياء کی حرکت کے متعلق ہے آپ نے فرمايا جو کچھ 

ہا ہے حتی کہ جمادات بھی متحرک ہيں اگرچہ ہماری آں کھيں ان کی حرکات کو نہيں ديکھ سکتيں موجود ہے حرکت کر ر
  ليکن کوئی ايسی چيز نہيں ہے جو متحرک نہ ہو ۔ 
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يہ بات جعفر صادق (عليہ السالم ) کے زمانے ميں قابل قبول نہيں نہ آيی تھی جب کہ آج نا قابل ترديد حقيقت ہے اور کائنات 
ا جسم نہيں جو متحرک نہ ہو علم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کيا حرکت کے بغير بھی کسی چيز کاميں کوئی ايس

وجود ہو سکتا ہے تصور کی بھی کوئی طاقت کسی سکن جسم کا اتہ پتہ نہيں بتا سکتی جو نہی حرکت رکی تصور کی وه 
  ک جاتی ہے انسان مر جاتا ہے ۔ طاقت جسے حرکت کو فرض کرنا تھا ختم ہو گئی چونکہ جس لمحے حرکت ر

جعفر صادق (عليہ السالم ) نے ساڑھے باره سو سال پہلے اس حقيقت کو بيان کيا اور فرمايا تھا کہ جس لمحے حرکت رک 
  جاتی ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے ۔ 

ہو ہم زمانے ميں تبديلیليکن موت کے بعد بھی ايک دوسری طرف سے حرکت جاری رہتی ہے ورنہ ادمی کا جسد خراب نہ 
کو صرف حرکت کے زير اثر احساس کرتے ہيں اور اگر ہمارے وجود ميں دائمی حرکت نہ ہو تو ہم ہرگز لمبائی چوڑائی 
اور بلندی وغيره کو استنباط نہيں کر سکتے تاکہ مکان کا کھوج لگائيں ہر ساکن جسم ميں دو قسم کی دائمی حرکت موجود 

يٹم کياندر ہے اور گذشتہ صفحات ميں ہم نے ذکر کيا ہے کہ اليکٹران ايٹم کے مرکز کے ارد گرد ہوتی ہے پہلی حرکت جو ا
ايک سيکنڈ ميں تين کيٹريلين مرتبہ چکر لگاتا ہے دوسری حرکت ماليکيولوں کی دائمی ارتعاش ہے اور ہر جسم کے 

  رتے ہيں ۔ ماليکيول سردی ہوچاہے گرمی ہو صفر سے دس کيٹريلين مرتبہ فی سيکنڈحرکت ک
فرانسيسی ڈرامہ نويس مولير جو فرانسيسی کاميڈی کا بانی ہے اس نے اپنے ايک ڈرامے کے ہيرو کے متعلق کہا کہ وه زنده

  تھا ليکن حرکت نہيں کر رہا تھا ۔ 
  يہاں تک کہ مولير خود بھی متعجب تھا کہ کيا ايسا ہو سکتا ہے کہ ايک چيز حرکت نہ کرے اور وه زنده ہو ۔ 

ہ مذاق قابل قبول نہيں ہے اگر کوئی جسم ساکن ہوتو وه مرده ہے اور جعفر صادق (عليہ السالم ) کے بقول موت کے بعد آج ي
بھی اس کے اندر حرکت جاری رہتی ہے ليکن دوسری شکل ميں اور وه حرکت دنيا کے آخری دن تک باقی رہتی ہے اگرچہ

انائی ميں تبديل ہو جائيں اس صورت ميں وه توانائی کی شکل ميں انسانی جسم سے بچنے والے ذات ماده نہ رہيں اور تو
حرکت جاری رکھيں گے جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا جو کچھ ہے خالق کا گرويده ہے يہ نظريہ آج تک 

  عرفانينظريہ سمجھا جاتا رہا نہ کہ علمی نظريہ ۔ 
کا مخصوص عرفان دين اسالم پر مبنی تھا ) ان کا کہنا تھا کہ  جعفر صادق (عليہ السالم ) جن عرفا ميں سے تھے ( ليکن آپ

  آدمی کی تخليق کا يہ مقصد ہے کہ وه آخر کار خداوند تعالی سے مل جائے ۔ 
وقت کے گزرنے کے ساتھ تصوف و عرفان کے گوناں گوں فرقے وجود ميں آئيا ور يہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نظريہ کے 

ھائی اور خدا تک پہنچنے کے نظريئے کو خدا ہونا بنا ليا اور يہ وہی نظريہ ہے جو مشرق کچھ پيروکاروں نے بے باکی دک
و مغرب کے عرفا ميں وحدت وجود کے نام سے پھيل چکا ہے اور حتی کہ اپسی نوزا کی مانند ايک فلسفی بھی وحت وجود 

  بنياد پر لکھا اور چھپوا ديا ۔ کے عرفانی مکتب کا پيرو کار بن گيا اور اس نے اپنے فلسفے کو وحدت وجود کی 
عرفا کہتے تھے کہ چونکہ خدا کے عالوه کوئی چيز موجود نہيں ہے لہذا جو کچھ ہے يعنی جسم اور روح درخت اور 

حيوانات اور چار عناصر سب خدا ہيں پس انسان بھی خدا ہے ليکن عرفان و تصوف و فلسفے کی تاريخ کے دوران اس 
کا بجا اور وه بھی ہالينڈ کے اپسی نوزا کی طرف سے سترھويں صدی کے نصف کے دوران نظريہ کا صرف ايک مرتبہ ڈن

  ميں ۔ 
اس وقت اپسی نوزا کی کتابوں کو نہيايت تيز ی سے جمع کيا گيا اور کتابيں چھاپنے والوں نے اس کی کتاب چھاپنے سے 

  ے ۔ صاف انکار کر ديا چونکہ انہيں علم تھ اکہ ايسا کرنا ان کيلئے خطرناک ہ
صوفياء اور عرفان جو وحدت وجود کے قائل تھے نے اس نظريئے کو اصالحات اور تعبيرات کی گھتی ميں اس طرح الجھا 

ديا کہ ان کے عالوه کوئی دوسرا اس سے کچھ بھينہيں سمجھ سکتا تھا جعفر صادق (عليہ السالم ) کی مذہبی ثقافت ميں 
پر بحث آزاد ہو گئی تھی ليکن پھر بھی وحدت وجود کے حاميوں کو کھلم  توسيع کی بعد مشرقی ممالک ميں گوناگوں مسائل

کھال اپنا نظره بيان کرنے کی جرات نہيں ہوئی کيونکہ ان کے بعض خلفاء اور حکام متعصب تھے اور اس بات کا امکان تھا 
گر وه قتل نہ بھی کيا جاتا کہ وه وحدت وجود کے نظريہ کے حاميوں کو قتل کر ديتے جو کوئی اس نظريئے کا حامی ہوتا ا

تو مذہبی علما اس پر کفر کا فتوی ضرور لگاتے اورجس پر يہ فتوی لگ جاتا وه جذام کے مريض سے بھی بد تر سمجھا 
  جاتا اسے آبادی سے باہر نکال کر دور دراز مقام پر پہنچا ديا جاتا ۔ 
تی باڑی کا سازو سامان مہيا کيا جاتا تاکہ وه خود کاشت چونکہ جذام کے مريضوں پر رحم کھايا جاتا تھا انہيں زمين اور کھي

کريں اور اپنے لئے غلہ پيدا کريں جس پر ايک دفعہ کفر کا فتوی لگ جاتا تو اس پر کسی قسم کا رحمنہ کھايا جاتا اگر وه 
ر ہوتا تو نہ اس سے کوئی کہيں کام کر رہا ہو تا تو اسے وہاں سے نکژال ديا جاتا اور کوئی اس کو کام نہ ديتا اگر وه سودا گ

سودا سلف کريدتا اور نہ اس کو سودا بيچتا اگر وه صنعتکار ہوتا تو کوئی اس سے کسی چيز کے بنانے کيلئے رجوع نہ کرتا
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جب وه اپنے گھر سے باہر آتا تو لوگ اسے تکليف پہنچاتے اور اس پر عرصہ حيات اس قدر تنگ کر ديا جاتا کہ اس کيلئے 
ال ہو جاتا يہاں تک کہ وه اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت بھی نہ کر سکتا تھا يہی وجہ تھی کہ وحد ت وجود کےگھر سے نکلنا مح

نظريے کے پيروکاروں نے اپنے نظريئے کو اصطالحات اور تعبيرات کے لفافے ميں اس طرح بند کيا کہ ان کے سوا کسی 
ماء ان کے اس کہنے کی بنا پر ان پر کفر کا فتوی نہيں لگا دوسرے کوخبر نہ ہوتی تھی کہ وه کيا کہہ رہے ہيں اور مذہبی عل

  سکتے تھے ۔ 
ساغر اور مئے وغيره کی اصطالحات ايجاد کر ليں ‘ مينا ‘ معشوق ‘ ‘ساقی ‘ صوفيا اور عرفا نے اپنی گفتگو کيلئے ميکده 

زبان ميں داخل ہو گئيں اب وه اور جب فارسی زبان ميں عرفانی شاعری کا رواج ہو ا تو ه اصطالحيں جوں کی توں شعر کی
لوگ جو صوفی اور عارف نہيں تھے جو کچھ عارفوں نے شعروں ميں کہا وه ان کی سمجھ ميں نہيں آيا اس طرح صوفيا 

اور عرفا کفر کے فتوی سيبچ گئے جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ تصوف اور عرفانی سوچ نے تيسری صدی سے زور پکڑا 
نے يہ خيال کيا کہ جعفر صادق (عليہ السالم ) کا يہ عرفان کہ ہر چيز خدا کی طرف لوٹتی ہےاور اس وقت صوفيا اور عرفا 

  وحدت وجود کا عقيده ہے اور اپ کا بھی يہی عقيده تھا ۔ 
جب کہ جعفر صاد ق (عليہ السالم ) وحدت وجود کے معتقد نہ تھے اور مخلوق کو خالق سے جداجانتے تھے دين اسالم کے 

آپ کا عقيده تھا کہ کائنات ميں جو کچھ ہے خالق کا تخليق کيا ہوا ہے بعد ميں آنے والے زمانوں ميں جب  اصول کے مطابق
علوم کی درجہ بندی اس طرح کی گئی کہ عرفان اور فلسفہ کو علوم سے جدا کيا گيا علماء نے جعفر صادق (عليہ السالم ) 

فانی نظريہ سمجھا ہے نہ کہ علمی ليکن آج علماء پر علوم کے اس نظريئے کو کہ ہر چيز خدا کی طرف لوٹتی ہے کہ عر
کے ميدان ميں يہ حقيقت واضح ہوئی ہے کہ جو کچھ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا تھا اس کا تعلق علم سے ہے نہ 

  کہ عرفان سے 
چيز (جعفر صادق (عليہ ابھی اس بارے ميں دو ٹوک الفاظ ميں اظہار خيال کرنا قبل از وقت ہے تمام چيزں صرف ايک 

  السالم ) کے بقول خدا کی طرف پلٹی ہيں ۔ 
ليکن يہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر دفعہ جب اليکٹران سے شعاع نکلتيہے تو وه شعاع ايک طرف کو جاتی ہے اور جب 

اف ميں پھيلتی تک اس کے راستے ميں مقناطيسی قوت حائل نہ ہو وه اطراف ميں نہيں پھيلتی البتہ وه اس صورت ميں اطر
ہے جب برقی اور مقناطيسی لہر کا جزو شمار ہوں کہ اس صورت ميں وه اطراف ميں پھيلتی ہيں يہی لہريں ہيں جن سے 

  ريڈيو اور ٹيلی ويژن کام کرتے ہيں ۔ ‘ ٹيلی فون 
شمال کی ہم اليکٹرانوں کی ايک ہی سمت ميں حرکت کو قطب نما کی سوئی کے ذريعے محسوس کر سکتے ہيں جو ہميشہ 

جانب رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ کره زمين ميں قطب نما شمالی قطب کے مقناطيسی ميدان کی طرف کھنچا رہتا ہے اور اسی 
  بنا پر قطب نما کی سوئی شمال کی جانب رہتی ہے ۔ 

ی ہے اگر قطب قطب نما مسلمانوں کی ايجاد ہے اور جيسا کہ ہميں معلوم ہے کہ اس ايجاد نے سمندری سفر ميں کافی مدد ک
نما ايجاد نہ ہوتا تو نہ تو پرتگال کا باشنده واسکوڈے گاما پندرھويں صدی کی دوسری دھائی ميں کشتی کے ذريعے جنوبی 

ہندوستان پہنچ سکتا تھا اور نہ اٹيلی کا کرسٹوفرکولمبس اپنے زمانے ميں کشتی کے ذريعے امريکہ دريافت کر سکتا‘ افريقہ 
جيالن اسپين کے بادشاه کے خرچ پر کشتی کے ذريعے دنيا کے اطراف ميں چکر لگا سکتا تھا اس تھا اور نہ پرتگالی ما

طرحاس نے نا قابل ترديد طور پر ثابت کيا ہے کہ زمين گول ہے جيسا کہ ہم مانتے ہيں کہ آج بھی قطب نما جہازرانی کيلئے 
ٹ کيساتھ مسلسل قائم رہتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے انتہائی ضرورت ہے اس کے باوجود کہ ہوائی جہاز کا رابطہ ايئر پور

  اسے ہدايات ملتی رہتی ہيں کوئی ہوائی جہاز قطب نما سے بے نيا زنہيں ۔ 
جب خالئی جہاز چاند پر پہنچے تو ان کے قطب نما کی سوئی اس طرح شمال کی جانب مڑی رہی اس پر سائنس دانوں نے 

يس کے زير اثر ہے دوسرے ستاروں کی جانب جانے والے خالئی جہازوں ميں گمان کيا کہ قطب نما ابھی تک زمينی مقناط
قطب نما ابھی تک زمينی مقناطيس کے زير اثر ہے دوسرے ستاروں کی جانب جانے والے خالئی جاہزوں ميں قطب نما کچھ

ال نہ سمجھا جائے ) عرصہ کيلئے ناکاره رہنے کے بعد ستاروں کے شمالی عالقے کی نشاندہی کرتا ہے ( اسے زمين کا شم
اور اس طرح جيسے ہر جگہ شمال کی جانب رخ کرنے والی ايک مقناطيسی سوئی موجود ہے اور دوسرے سياروں مثال 

مريخ زہره اور مشتری کی جانب جانے والے خالفئی جہازوں ميں کوئی دوسر چيز سامنے آئے جس سے ابھی تک لوگوں 
ويں اور انيسويں صدی عيسوی کی مانند علمی معلومات رکھنے والے ان معلومات کو اطالع نہيں ہے ۔ البتہ چونکہ آج اٹھار

کو مفت لوگوں کے حوالے نہيں کرتے اس دور ميں بعض علمی معلومات فوجی رازوں کا حصہ ہيں اور جو حکومتيں اپنے 
  يں کرتيں ۔ خالئی جہازوں يا مصنوعی سياروں کی مدد سے يہ معلومات حاصل کر ليتی ہيں وه انہيں ظاہر نہ

ہميں معلوم ہے کہ دوسرے سياروں کی جانب سفر کرنے والے خالئی جہاز جن کو سفر ميں کئی ماه لگتے ہيں قطب نما کے 
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  بغير سفر کرتے ہيں ۔ 
اس کے باوجود کہ چاند زمين سے نزديک ہے چاند کی طرف سفر کرنے والے اپالو کو قطب نما کی ضرورت پيش نہيں آئی

ب زمين کے مقناطيسی فيلڈ سے دور ہوتا ہے اس ميں گڑ بڑ شروع ہو جاتی ہے اور وه کسی خاص سمت چونکہ قطب نما ج
  کی نشاندہی نہيں کرتا ۔ 

بعض اوقات زمين پر بھی برقی فيلڈ کی موجودگی کی وجہ سے قطب نما فضا ميں گڑ بڑ کرنے لگتا ہے اور قطب نما کی 
ے چونکہ آج تمام بہر جہاز فوالد سے بنائے جاتے ہيں لہذا قطب نما کو انسوئی ہر لمحے مختلف سمتوں کی نشاندہی کرتی ہ

ميں اس طرح فٹ کيا جاتا ہے کہ وه بحری جہاز کی دھات سے کوئی ربطہ نہ رکھتا ہو ورنہ اس ميں خلل پڑ سکتا ہے اور 
  سوساٹھ ہيں )۔ يہاں تک کہ بعض اوقات ستر درجے تک غلطی کر جاتا ہے (قطب نما پر لگے ہوئے کل درجے تين 

اگر کرسٹو فرکولمبس کے امريکہ کی جانب سفر کرنے والے بحری جہاز لکڑی کے بنے ہوئے نہ ہوتے اور لوہے کے بنے
  ہوتے تو وه اٹالين کشتی ران ہر گز امريکہ دريافت نہ کر سکتا قطب نما کی غلطی اسے کسی اور سمت ميں لے جاتی۔ 

ميں سے ايک پروفيسر ڈاش ہے جو واشنگٹن يونيورسٹی ميں پڑھاتا ہے يہ شخصموجوده زمانے کے مشہور طبيعات دانوں 
جو ماہر فلکيات بھی ہے کائنات کے بارے ميں ايک ايسا نظريہ رکھتا ہے جس سے جعفر صادق (عليہ السالم ) کے اس 

نتے ہيں کہ علم نے نظريئے کی تائيد ہوتی ہے کہ اس کائنات ميں جو کچھ ہے اس نے خالق کی طرف لوٹنا ہے ہم سب جا
انيسويں صدی سے لے کرآج تک کائنات کی صورت و حرکت کی وضاحت کرنے پر توجہ دی ہے اور اس ضمن ميں تين 
  علماء کی جانب سے متعدد نظريات پيش کئے گئے ہيں ليکن يہ تمام نظريات صرف تھيوری کی حد تک محدود رہے ہيں ۔ 

تجاذب کے قانون سورج کے اردگر د سياروں کے گھومنے کا قانون اور آزاد  علم کائنات ميں موجود بعض قوانين مثال قوت
اجسام کے گرنے کے قانون کی جانب توجہ دی ہے اور يہ تمام قوانين انيسويں صدی عيسوی ميں پہلے دريافت ہو چکے 

  تھے ۔ 
ات کے عالوه ) کے سائنس دانوں نے جو کچھ آج تک کائنات کی شکل و صورت اور حرکات ( محسوس ہونے والی حرک

 بارے ميں کہا ہے اس کا تعلق تھيور ی سے ہے ۔ 

 

 آئن سٹائن کا نظريہ نسبيت 

 

آئن سٹائن کے حامی کہتے ہيں کہ کائنات کے بارے ميں آئن سٹائن کا نظريہ نسبيت رياضی کے اوزان کی بنياد پر ہے ليکن 
رياضی کا ايک ورق ايک ترازو کی مانند ہے اور جب ترازو کی درميانی ڈنڈيايک افقی خط پر رک جاتی ہے تو ہم تصديق 

يکن ترازو کی درميانی ڈنڈے کا افقی خط پر ٹھہرنا اور ترازو کے دو پلڑوںکرتے ہيں کہ دونوں پلڑوں ميں وزن برابر ہے ل
کا برابر ہونا دو پلڑوں ميں رکھی گئی چيزوں کا تعين نہيں کر سکتا اگر ہميں يہ علم نہ ہو کہ ترازو کے دو پلڑوں ميں گندم 

گز اندازه نہيں لگا سکتے کہ پلڑوں ميں کياہےہے يا پتھر کا کوئلہ تو ہم ترازو کی درميانی ڈنڈی کے افقی خط کو ديکھ کر ہر
؟ رياضی کے اوزان جيسا کہ کہاگيا ہے کہ صحيح ہيں اور رياضی بشری علوم ميں سے ہے وه واحد علم ہے جس کا کوئی 

انکار نہيں کر سکتا ليکن رياضی کے اوزان سے صرف اس بات کا علم ہو سکت اہے کہ فالں چيز جو ہم نے پلڑے ميں 
ه اس قدر ہے البتہ اس کا علم نہيں ہو سکت کہ جو چيز پلڑوں ميں موجود ہے وه کيسی ہے لہذا اس کے باوجود رکھی ہے و

کہ رياضی کے اوزان کے درست ہونے ميں کوی شک و شبہ نہيں پھر بھی يہ بات قابل قبول نہيں کہ آئن سٹائن نے اپنے 
  پلڑوں ميں جو کچھ رکھا وه حقيقت ہے ۔ 

ٹائن نے اپنے نيست کی تھيوری ميں کائنات کے قطر کو تين زہار مليکن نوری سال لکھا ہے جب کہ آج دوسرا يہ کہ آين س
کل کی ريڈيو ٹيلی اسکوپس کی اطالع کے مطابق اجرام فلکی کے بارے ميں بتاتے ہيں کہ ان کا زمينس ے فاصلہ نو ہزار 

  ملين نوری سال ہے ۔ 
ٹيلی ويژن سکوپ بنائيہے جو تين ‘ ريڈيو ‘ يلی سکوپ کے انيٹينوں) پر مشتمل ٹ‘ سائنس دانوں نے ستايس اينٹينوں (ريڈيو 

شاخوں والے انگريزی کے حرف وائی يا فرانسيسی کے ايگرگ پر رکھی گئی ہے ان تين شاخون کا درميانی فاصلہ اکيس 
  کلو ميٹرہو گا ۔ 

کے يونٹ کے برابر ہے جس کا قطر تيس اس ريڈيو ٹيلی سکوپ کے مجموعہ کی کل طاقت ريڈيوٹيلی سکوپ کے دور بين 
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کلو ميٹر ہے جب ريڈيو ٹيلی سکوپ کے مجموعے نے کام شروع کيا تو ممکن ہے ثابت ہو کہ کائنات کی وسعت جو نو ہزار 
  ملين نوری سال نظر آتی ہے اس سے زياده ہو ۔ 

نے کہا ہے کہ کائنات کا قطر تين  جو بات مسلم ہے وه يہ ہے کہ آئن سٹائن کی نيست کی تھيوری کا وه حصہ جس ميں اس
  ہزار ملين نوری سال ہے صحيح نہيں ہے ۔ 

عيسوی ميں جب انگريزوں نے امريکہ کے دارالحکومت واشنگٹن پر حملہ کرکے تباہی پھيالئی اس زمانے ميں  ١٨١۴
ن سکوپس نے انسانیواشنگتن يونيورسٹی کے طبيعات کے استاد نے ايک نظريہ پيش کيا جو يہ ہے جب سے ريڈيو ٹيلی ويژ

بينائی کے ميدان ميں وسعت پيدا کی ہے اور انسان ان کی مدد سے دور دراز کے اجرام کو ديکھنے لگا ہے فلکيات کے 
ماہرين پر ايک نئی بات آشکار ہوئی ہے اور وه يہ ہے کہ کہکشاں کی مانند بعض بڑے اجرام آسمانی تيزی سے حيرت انگيز

طے کی سمت جا رہے ہيں اور ان کی تيز رفتاری کا حساب لگانے کے بعد پتہ چال ہے کہ حرکت کر رہے ہيں اور ايک نق
  فی صد ہے ۔  ٩۵بعض کہکشائيں اس قدر تيزی سے حرکت کر رہی ہيں کہ ان کی رفتار روشنی کی رفتار کے 

رتا ہے کہ وه ايک يہ اجرام فلکی جو خال ميں جہاں کہيں حرکت کر رہے ہيں ان کی حرکت کا رخ اس بات کی نشاندہی ک
مرکز کی طرف جا رہے ہيں اور چونکہ ايسا ہے لہذا ضرور اس مرکز تک پہنچتے ہوں گے اور ان کے درميان ٹکراؤ بھی 

  وقوع پذير ہوتا ہو گا۔ 
اس بات کی پيشن گوئی نہيں کی جا سکتی کہ ان بڑے اجرام کے تصادم سے جو ايک مرکز ميں ايک دوسرے سے ٹکراتے 

توانائی وجود ميں آتی ہے اور دنيا ميں اس توانائی کے کيا اثرات مرتب ہوتے ہيں کيا کچھ دوسرے قوانين  ہوں گے کس قدر
کے ساتھ کوئی اور جہان وجود ميں آتا ہے يا يہ کہ شعاعوں کا ايک گرداب پيدا ہوتا ہے اور دنيا کے آخر تک ايسا ہی ہوتا 

  رہے گا ۔ 
کياہے يہ بات نہيں بتا سکا کہ اجرام فلکی جو دنيا کے ارد گرد نہايت تيزی سےجس نے اس نظريئے کا ذکر ‘ پروفيسر ڈاش 

  ايک مرکز کی طرف جا رہے ہيں وه اس مرکز تک کب پہنچيں گے ۔ 
اجرام فلکی کی گردش کرنے کے راستے کی قوسيں اس قدر وسيع ہيں کہ پروفيسر ڈاش ابھی تک کمپيوٹر کی مدد سے 

‘ سکا کہ وہا س بات کا تعين کر سکے کہ قوسيں آپس ميں کہاں ملتی ہيں اور وه مرکز  قوسوں کے راستے کو نہيں سمجھ
  جہاں اجرام فلکی آپس ميں ملتے ہيں کس جگہ واقع ہے ؟ 

کہا جاتا ہے کہ اس نظريئے سے يہ پتہ نہيں چل سکا کہ اجرام فلکی کی گردش کا خط اس لئے محننی ہے کہ اجرام فلکی کی
اذب کے مراکز ميں جذب ہو جاتی ہے اگر اس طرح ہے تو اجرام فلکی جو حيرت انگيز رفتار سے روشنی طاقتور قوت تج

حرکت کر رہے ہيں ان کے قريب طاقتور قوت تجاذب کے مراکز واقع ہونے چاہيں جو ان کی روشنی کو ٹيڑھا کريں اس 
  صورت ميں وه ماده مراکز ہيں ورنہ اس قدر طاقتور قوت تجاذب نہ رکھتے ۔ 

  ھيوری پر ايک بڑا اعتراض يہ کيا گيا ہے کہ کہکشائيں جوماده ہيں اس قدر تيز رفتاری سے حرکت نہيں کر سکتيں ۔ اس ت
ڈاش کہتا ہے اجرام فلکی جو اس قدر تيزی سے حرکت کر رہے ہيں ان کا تعلق چوتھی "پالزما " سے ہے ايک زمانے سے 

ے عالوه ہے ) کو تسليم کر ليا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ علم نے مادے کی چوتھی قسم ( جو ٹھوس مائع اور گيس ک
  ممکن ہے ماده ايک ايسی صورت اختيار کرے جو نہ ٹھوس ہو نہ مائع اور نہ گيس ۔ 

فی صد کے برابر حرکت نہيں کر سکتا وگرنہ وه اپنی ماہيت  ٩۵بہر کيف طبيعات دانوں کے بقول پالزما بھی روشنی کے 
ع ميں تبديل ہو جائے گا ليکن پروفيسر ڈاش اس بات پر ہے کہکشاؤں کے اجرام جو اس قدر تيز سے کھو بيٹھے گا اور شعا

ايک مرکز کی طرف جا رہے ہيں وه پالزما ہيں اور اس کے بقول اگر کہکشاؤں ميں پالزما کيوجود کو تسليم نہ کريں تو بھی
متعلق نظريہ اگر ايک فرضی نظريہ ہو تو بھی ان کی ان کيتيز رفتاری ميں کوئی شک نہيں چونکہ کہکشاؤں کے اجرام کے 

تيز رفتاری کے بارے ميں نظريہ فرضی نہيں بلکہ کمپيوٹر کے ذريعے اسکی پيمائش کی گئی ہے جس کے مطابق ان اجرام
يت ہزار کلو ميٹر فی سيکنڈ ہے بہر حال اس کے نظريئے کے مطابق دور دراز کے واقع تمام اجرام فلکی نہا ٢٨۵کی رفتار 

تيزی سے ايک مرکز کی طرف جا رہے ہيں اور اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جس کہکشاں ميں ہمارا سورج 
واقع ہے وه اور دوسری کہکشائيں بھی نہايت سست رفتاری سے اسی مرکز کی طرف رواں دواں ہيں اگر اس نظريئے کی 

م ) کے نظريئے ميں سواے الفاظ کے ہير پھر کے کوئی فرق تائيد کی جائے تو علمی نظريئے اورجعفر صادق (عليہ السال
نہيں جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا تمام چيزيں خدا کی طرف ہی پلٹی ہيں اور ڈاش کے بقول تمام چيزيں ايک مرکز 

فلکيات بھی کی طرف پلٹی ہيں واشنگٹن يونيورسٹی کے فزکس کا استاد جس کے بارے ميں ہم نے ذکر کيا ہے کہ وه ماہر 
ہے اس کا نظريہ يورپ کے لوودن يونيورسٹی کے استاد ايسے لمڑ کے نظريئے کے بالکل الٹ ہے جس کا نظريہ دنيا کی 
وسعت کے بارے ميں گذشتہ صفحات ميں قارئين کی نظر سے گزر چکا ہے اس کا عقيده ہے کہ دنيا وسيع ہو رہی ہے اور 
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ن ايبے لمڑ کے زمانے ميں کہکشاؤں کو ريڈيو ٹيليسکوپ کے ذريعے مشاہده کہکشائيں کناروں کی جانب بڑھ رہی ہيں ليک
نہيں کر سکا تھا اور جو حساب کتاب آج کمپيوٹرکی مدد سے ہو رہا ہے اس زمانے ميں اس کی کوی مثال نہ تھی صرف يہ 

م پر لگا ديا جاتا تھا تاکہ ہوتا تھا کہ رياضی دانوں کے ايک بڑی گروه کو ستاروں کے پيچيده مسائل کو حل کرنے کيلئے کا
آج کل خالئی جہازوں کی دوسرے سياروں کی طرفپرواز ميں پيش آنے والے مسائل کا حل نکاليں دوسرا يہ کہ تھوڑے 

تھوڑے فاصلوں سے ايک کہکشاں کی حرکت کا مشاہده کرتے ہوئے يہ سمجھ ميں نہيں آ سکتا کہ وه مرکز سے پرے ہٹ 
ہے اور شايد ريکھنے والے کو يہ دکھائی دے کہ کہکشاں مرکز سے فرار کر رہی ہے  رہی ہے يا مرکز کی طرف بڑ رہی

حاالنکہ کہکشاں مرکز کی جانب گامزن ہے اس کے باوجود کہ آج فلکيات کا حساب و کتاب در حقيقت ايبے لمڑ کے زمانے 
ظر رکھنے کے بعد ابھی ايبے لمڑ کی نسبت زياده صحيح اور ترقی يافتہ ہے پھر بھی ہم پروفيسر ڈاش کے نظريئے کو مد ن

کے نظريئے کو مسترد نہيں کر سکتے کيونکہ ہم ابھی تک اس حقيقت تک رسائی حاصل نہيں کر سکے کہ يہ کہيں کہ ايبے 
لمڑ کی رائے اور جو کچھ پروفيسر ڈاش کہتا ہے وه محض تھيوری ہے اور اس کے دو پوانٹس کمزور ہيں پہال يہ کہ ماده 

فی صد کے برابر حرکت نہيں کر سکتا لہذا ماہرين طبيعات کے بقول پالزمابھی نہيں  ٩۵رفتار کے  روشنی کی حرکت کی
ہيں دوسرا يہ کہ پروفيسر يہ نہيں بتا سکا کہ وه مرکز جس کی جانب تمام کہکشائيں جارہی ہيں وه کونسا ہے ؟ اور کہاں واقع

فرما ہے نظام شمسی سے باہر بھی الگو ہو تو ظاہر ہے کہ ہے ؟ اگر قوت جاذب کا قانون جو ہمارے نظام شمسی ميں حکم 
جس مرکز کے گرد کائنات کی تمام کہکشائيں گھوم رہی ہيں وه ايک مادی مرکز ہے جس کی قوت تجاذب تمام کہکشاؤں کو 

ہو سکا انہی طرف کھينچ رہی ہے اور ابھی تک ايسا مادی جسم جس کی قوت تجاذبت اس قدر زياده ہو ابھی تک دريافت نہيں
جس کی جانب تمام کہکشائيں رواں دوں ہوں اور اس نظره کا حامل بھی ايسے مرکز کی ہی با حوصلہاستادوں ميں سے ايک 

تھے آپ درس کے پڑھانے کے بعد اپنے علمی مخالفين کيا عترضات کا جواب بھی ديتے تھے کبھی ايسا ہوتا تھا کہ آپ 
ول ہو جاتے کہ کھانا کھانے کيلئے گھر بھی نہ جا سکتے تھے اور ايک علمی مخالفين کے جواب دينے ميں اس قدر مشغ

آدمی کو بازار بھيجتے تاکہ وه بازار سے ايک روٹے لے ائے اور يہ کبھی نہيں ديکھا گيا کہ چھوٹی سی روٹی کو آپ نے 
ے کيلئے گھر نہيں جاتے مکمل طور پر کھايا ہو چند لقمے کھانے کے بعد باقی روٹی بچ جاتی تھی ا ور جن دنوں ميں کھان

تھے تو اس سوکھی روٹے پر گزارا کر ليتے تھے آپ نے علمی مخالفين سے درخواست کر رکھی تھی کہ جب تک درس 
ختم نہ کر ليں اس وقت تک کوئی اعتراض نہ کريں اور جب درس ختم ہو جائے تو جو جی ميں آئے پوچھيں جعفر صادق 

پنے شاگردوں کو چھٹی دے ديتے تھے معمول کے مطابق ايسا ہوتا تھا کہ آپ درس (عليہ السالم ) درس ختم کرنے کے بعد ا
ختم کرنے کے بعد نماز ظہر پڑھتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے آپ کے بعض شاگردوں کو جنہيں يہ علم ہوتا کہ ہمارے

انے کے بعد گھر سے واپس آ استاد آج اپنے علمی مخالفين کے سوالوں کے جوابات مرحمت فرمائيں گے وه اس دن کھانا کھ
جاتے تاکہ جعفر صادق (عليہ السالم ) کے اپنے علمی مخالفن کی بحث مباحثے کے موقع پر موجود رہيں جعفر صادق (عليہ

السالم ) کے علمی مخالفين ميں سے ايک ابو شاکر نامی بھی تھا وه شخص ايک دن جب جعفر صادق (عليہ السالم ) نماز 
پ کے پا س آيا اور بيٹھ کر کہنے لگا کيا مجھے اجازت ہے کہ جو کچھ ميں چاہوں اس کے بارے سے فارغ ہو چکے تو آ

ميں اظہار خيال کروں جعفر صادق (عليہ السالم )نے جواب ديا جو چاہتے ہو کہو ابو شاکر نے کہا اپنے شاگردوں اور 
ے ميں کہتے ہيں وه افسانے سے زياده کچھ سامعين کو افسانے کے ذريعے کيوں فريب ديتے ہيں ؟ آپ جو کچھ خدا کے بار

نہيں اور آپ لوگوں کو اضافہ سرائی کے ذريعے ايسی چيز کو قبول کرنے پر مائل کرتے ہيں جس کا کوئی وجود نہيں اور 
خدا کی عدم موجودگی کی دليل يہ ہے کہ ہم اپنے حواس خمسہ کے ذريعے اسے درک نہيں کر سکتے جيسے آپ کہتے ہيں 

نے حواس خمسہ کے ذريعے خدا کو درک نہيں کر سکتا ليکن ممکن ہے کہ انسان اپنے باطنی حواس کے ذريعےکہ انسان اپ
خداوند تعالی کی معرفت حاصل کر سکے مگر باطنی حواس سے کام لينے کيلئے ظاہری حواس سے استفاده کيا جاتا ہے اگر

ے اپنے ذہن ميں مجسم کرتے ہيں تو اگر آپ کی بينائی آپ اپنے ذہن ميں کسی چيز کا تصور التے ہيں تو موجودگی ميں اس
کی حس نہ ہو اس کو آپ کا ديکھنا محال ہے اور اگر آپ کی ننے کی حس نہ ہو تو باطن ميں آپ اس کی آواز بھی نہيں سن 

ہر گز  سکتے اور جب آپ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ ميں ليتے ہيں تو اپنی لمس کرنے کی حسن کو کام ميں التے ہيں ورنہ آپ
احساسات آپ کے پانچ ظاہری حواس سے وابستہ ہيں‘ باطن ميں اس کے ہاتھ کو مس نہيں کر سکتے پس آپ کے تمام باطنی 

اور اگر آپ کے ظاہری حواس مفتو د ہوں تو آپ ہر گز اپنی کسی باطنی حس سے فائده نہيں اٹھا سکتے لہذا اگر آپ کہتے 
خدا کو درک کرتے ہيں تو ميں اس بات کو تسليم نہيں کرتا ممکن ہے آپ کہيں  ہيں کہ آپ اپنے باطنی احساسات کے ذريعے

کہ نہ تو آپ خدا کو اپنے باطنی حواس کے ذريعے درک کرتے ہيں اور نہ ہی عقل بھی کسی ظاہری حس کے بغير کسی 
مجھی جاتی ہے اگر چيز کو سمجھنے پر قادر نہيں ہے اور جس چيز کو سمجھنا چاہيے وه پانچ ظاہری حواس کے ذريعے س

آپ عقل کی مدد سے ظاہری حواس کو کام ميں الئے بغير کوئی دليل الئيں اور نتيجہ نکاليں کہ حواس خمسہ ميں سے کسی 
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ايک حسن نے بھيا س دليل يا نتيجے ميں مدد نہ کی ہو تو ميں تسليم کر لوں گا کہ پ عقل کے ذريعے خداوند تعالی کے 
ا کی عبادت کيلئے اپ لوگوں کو دعوت ديتے ہيں وه آپ کے اپنے تخيل کی اختراع ہی آپوجود تک پہنچ سکتے ہيں جس خد

نے اپنے تخيل ميں ايسے ايسے وجود کو تصور کر ليا ہے اور متشکل کيا ہے اور جس طرح آپ بات کرتے ہيں غذا کھاتے 
سوتا ہے آپ اپنے اثر و رسوخ کو لوگوںہيں اور سوتے ہيں اس طرح آپ کا خيال ہے کہ وه بھی بات کرتا ہے غزا کھاتا اور 

ميں قائم رکھنے کيلئے اسے کسی کو نہيں دکھاتے اور کہتے ہيں کہ وه ديکھا نہيں جا سکتا اور نہ ہی ديکھا جا سکے گا اور 
 نہ ہی اس نے کبھی ماں کے پيٹ سے جنم ليا ہے نہ اس کی کوئی اوالد ہے آپ کا خدا ہندؤں کے اس پرده نشين بت کی مانند

  ہے جس پر ہندوؤں نے پرده ڈاال ہو اہے اور کسی نے اس بت کو نہيں ديکھا ۔ 
مندر کے متوليوں کا کہنا ہے کہ يہ بت اپنے آپ کو ہر گز انسانوں کو نہيں دکھاتا کيونکہ اسے پتہ ہے کہ وه اسے ديکھيں 

کو نہيں دکھاتا اس طرح آپ کا خدا بھی گے تو مر جائيں گے اور متوليوں کے بقول يہ بت از راه مہربانی اپنے آپ کو کسی 
لوگوں پر ظاہر نہيں ہوتا ہو گا کہ لوگ اس کے ديکھنے سے مر نہ جائيں اور آپ کہتے ہيں کہ اس کائنات کو خدا نے خلق 
کيا ہے وه بھی ايسا خدا جس کی نہ تو آواز سنی جا سکتی ہے نہ اہی اسے ديکھا جا سکتا ہے اور صرف ايک آدمی اس کی 

و سنتا ہے وه پيغمبر ہے ليکن ميں کہتا ہوں کہ کائناتکو کسی نے خلق نہيں کيا اور يہ خود بخود وجود ميں آئی ہے کيا آواز ک
صحرا کی گھاس کو کوئی پيدا کرتا ہے يا يہ کہ گھاس صحرا ميں خود بخود اگتی ہے کيا چيونٹی اور پسو کو کوی خلق کرتا 

بخود وجود ميں آتی ہيں اے وه شخص جو عالم ہونے کا دعوی کر رہاہے اور کہت ہے کيا ايسا نہيں ہے کہ يہ مخلوقات خود 
اہے کہ تو مسلمانوں کے پيغمبر کا جانشين ہے ميں تجھ سے کہتا ہوں کہ جتنے افسانے لوگوں کے من گھڑت ہيں ان ميں 

سانے من گھڑت ہيں تو ان سے سب سے گھسا پٹا اور خيالی افسانہ ايک ان ديکھے خدا کی موجودگی کا ہے اگر دوسرے اف
افسانوں ميں انسانی زندگی کی شبيہہ ہوتی ہے اور جو کردار ان انسانوں ميں ہوتے ہيں اگرچہ ان کا وجود نہيں ہوتا ليکن ان 

عشق لڑاتے اور سوتے ‘ غذا کھاتے ‘ کے اعمال انسانوں کے اعمال کی مانند ہوتے ہيں انسان جو دکھائی ديتے باتيں کرتے 
جس وقت ايک خيالی افسانے کو سنتا ہے تو اگرچہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وه افسانہ بے بنياد ہے لين اسے سنتے ہيں انسان 

ہوئے لذت اٹھاتا ہے کيونکہ وه افسانے ميں اپنے آپ يا اپنی طرح کے مردوں اور عورتوں کو ديکھتا ہے اور جانتا ہے کہ 
رح کے لوگ موجود ہيں جو کوئی کسی افسنے کو سنتا ہے اس پر اگرچہ وه مرد اور عورتيں موجود نہيں ليکن ان کی ط

اسے يقين نہيں آتا ليکن اس کی عقل اسے کہتی ہے کہ ان عورتوں اور مردوں کا وجود جن کا نما افسانے ميں ليا گيا ہے 
وه ايسے  ممکن ہے وه موجود ہوں ليکن انسانی عقل جس کے بارے ميں ہم نے کہا کہ پانچ ظاہری حواس سے وابستہ ہے

خدا کو جس کے بارے ميں آپ بات کرتے ہيں تسليم نہيں کرتی چونکہ عقل کسی ايسے وجود کو تسليم نہيں کر سکتی جو نہ 
تو ديکھا جا سکے اور نہ اس کی آواز سنائی دے نہ اسے سونگھا جا سکے اور نہ اسے لمس کيا جا سکے اور نہ اسے چکھا

ہيں اور ان کے بعد آپ نے لوگوں کو ايک ال موجود خدا کے بارے ميں فريب  جا سکے پيغمبر جو آپ سے پہلے گذر چکے
ديا ہے جس کا وجود اپ کی ذہنی اختراع ہے اور آپ کے بارے ميں يہ کہتے ہيں کہ وه ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا 

ہے کہ اس کی آں کھيں ہوں  وه ہر چيز کو ديکھتا ہے ليکن کوئی اسے ديکھ نہيں سکتا آخر ايک ايسا خدا جس کا جسم نہيں
تاکہ لوگوں کو ديکھے اس کی زبان ہوتا کہ وه کالم کرے اور وه جو جسمانی وجود نہيں رکھتا کيسے کسی چيز کو تخليق کر
سکتا ہے ؟ ہم ديکھتے ہيں کہ لوگ آپ سے فريب کھاتے ہيں اور يقين کر ليتے ہيں کہ خدا موجود ہے جو ديکھ نہيں جا سکتا 

پ کے فريب ميں نہيں آتا اور ايسے افسانے کو جو ايسے خدا کے بارے ميں جو دکھائی نہيں ديتا اسے قبول ہيليکن ميں آ
نہيں کرتا ميں ايک ايسے خدا کی عبدات کروں گاجس ميں اپنی دو آنکھوں سے ديکھ سکوں اور دو کانوں سے سن سکوں 

  ۔ اور اگر اس کی آواز نہ ہو تو اسے اپنے دو ہاتھوں سے چھو سکوں 
ميں ايک ايسے خدا کی جو لکڑی يا پتھر کا بنا ہوا ہو اس کی عبادت کروں گا کيونکہ اس کو ميں ديکھ سکتا ہوں اور اپنے 

دونوں ہاتھوں ميں لمس کر سکتا ہوں آپ کہتے ہيں کہ چونکہ خود ميں نے لکڑی سے خدا کو تراشا ہے اور اسے وجود ميں 
کہ ميں اس کی پوجا کروں کيا يہ نہ دکھائی دينے والے خدا آپ جس کی عبادت کيلئے النے واال ميں ہوں لہذا زيب نہيں ديتا 

لوگوں کو وصيت کرتے ہيں آپ کی اپنی طرف سے اور اپ کے تخيل کی پيدوار کی بدولت وجود ميں نہيں آيا ہے ميں اور 
ھا ئی ديت اہے اور اسے لمس کيا آپ دونوں اپنے خداؤں کو وجود مين الئے ہوئے ہيں فرق صرف اتنا ہے کہ ميرا خدا ديک

جا سکتا ہے جب کہ آپ کا خدا نہ تو دکھای ديتا ہيا ور نہ ہی اسکو لمس کيا جا سکتا ہے چونکہ ميں افسانے کی پيروی نہيں 
کرتا لہذا جب سے ميں نے اپنے خدا تيار کيا ہے اس وقت سے ميں نے اس کی پوجا شروع کر دی ہے ميں يہ نہيں کہتا کہ 

کائنات کو اور مجھے بنايا ہے ليکن آپ چونکہ ايک موہوم خدا کو وجود ميں الئے ہيں اور اس کائنات اور بنی  اس نے اس
نوع انسان وجود ميں نہ آتے جو کچھ ہے وه خدا کی طرف سے وجودميں آيا ہے ميں چونکہ افسانے کا قائل نہيں ہوں لہذا 

نے کائنات اور بنی نوع انسان کو تخليق کيا ہے ليکن چونکہ آپ  ميں نہيں کہت اکہ جس خدا کو ميں نے خود بنايا ہے اس
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افسانے کے معتقد ہيں لہذا آپ نے اپنے خدا کو بنانے کے بعد يہ کہہ ديا ہے کہ اس نے کئانات اور بنی نوعی انسان کو تخليق
ے ديتے اس بات ک کی کيا ہے آپ اس افسانے کے ذريعے کيوں لوگوں کو گمراه کرتے ہيں لوگوں کو حقيقت نہيں پوچھن

کوئی ضرورت نہيں کہ کئانات اور بنی نوعی انسان خدا کے تخليق کيئے ہوئے ہيں کائنات اور بنی نوعی انسان خود بخود 
وجود ميں آئے ہيں اور يہ ہم ہيں جو اپنے خد کو وجود ميں التے ہيں خالق ہم ہيں نہ خدا ميں اپنے خدا کو اپنے ہاتھوں سے 

ود ميں التا ہوں جبکہ آپ اپنے خدا کو اپنے وہم و گمان کے ذريعے وجود ميں التے ہيں اس دوران جبکہ تراشتا ہوں اور وج
ابو شاکر يہ گفتگو کر رہا تھا ايک بار بھی جعفر صادق (عليہ السالم ) نے اس کی قطع کالمی نہيں کی جو شاگرد اس مجلس 

عليہ السالم ) نے اشارے سے انہيں منع کر ديا جب ابو شاکر کیميں بيٹھے تھے انہوں نے کچھ کہنا چاہا ليکن جعفر صادق (
بات ختم ہو چکی تو اس کے بعد جعفر صادق (عليہ السالم ) نے بات کرنے کيلئے چند سيکنڈوں تک ہونٹ نہيں ہالئے وه اس

ختم ہو چکی ہے بات کے منتظر تھے کہ ابو شاکر بات کرے اس کے بعد آپ نے ابو شاکر سے پوچھا کہ کيا اس کی گفتگو 
اور تو کچھ نہيں کہنا چاہتا ابو شاکر نے کہا کہ ميری آخری بات يہ ہے کہ آ پ نے ان ديکھے خدا کو لوگوں سے اس ليے 

متعارف کرايا ہے تاکہ آپ اس کے ذريعے اثرو رسوخ پيدا کريں اور دولت مند بنيں اور آپ کی زندگی خوشحال گذرے بس 
د ميں کچھ نہيں کہتا جعفر صادق (عليہ السالم ) نے اظہار خيال کرتے ہوئے کہا کہ يہ ميری آخری بات تھی اس کے بع

چونکہ تمہاری گفتگو ختم ہو چکی ہے لہذا ميں تمہيں جواب ديتا ہوں اور اس جواب کو تمہاری گفتگو کے آخری حصے سے
ا ہوں تاکہ انہيں فريب دے کر اثروشروع کرتا ہوں تم نے کہا ہے کہ ميں اس لئے لوگوں کو خدا پرستی کی طرف دعوت کرت

رسوخ پيدا کروں اور زندگی کو آرام سے گزاروں اگر ميری حالت خليفہ جيسی ہوتی تو تيری يہ تہمت شايد مناسب نظر آتی۔ 
ليکن تم نے آج يہاں پر ميری روزمره کی غذا ديکھی ہے اور مشاہده کيا ہے کہ ميں کتنے لقمے سوکھی روٹی کھاتا ہوں اور 

ں دعوت ديتا ہوں کہ آج رات ميرے گھر آؤ اور مشاہده کرو کہ ميری شام کی غذا کيا ہے اور ميرے گھر ميں کس قدر تمہي
سامان ہے ؟ اے ابو شاکر اگر ميں دولت جمع کرنے واال ہوتا اور تمہارے بقول زندگی کو آرام سے گزارتا تو ضروری نہ 

حصول کی تگ و دو کرتا اور آرام سے زندگی گزارتا ميں کيميا دانی  تھا کہ ميں خدا پرستی کی تبليغ کے ذريعے دولت کے
عے دولت حاصل نہ کرنا چاہتو تجارت کيذريعے دولت حاصل کر سکتا٣کے ذريعے دولت مند بن سکتا تھا اور اگر اس ذری

ون سے ملک ميں تھا کيونکہ دوسرے ممالک کے بارے ميں ميری معلومات تاجروں سے زياده ہيں اور ميں جانتا ہوں کہ ک
کس قسم کا سامان تيار ہوتا ہے اور کون سی اقسام کا سامنا دوسرے ممالک لے کے جانا فائده مند ہے اس شہر کے تاجروں 
سے پوچھو کہ اصفہان ترکی اور کيليکی ميں کون سا سامان تيار ہوتا ہے جس کا خريدنا انکے لئے سود مند ہے ميرا خيال 

الجزائر اور بين النہرين ميں تيار کئے جانے‘ مصر ‘ کتے کيونکہ يہاں کے تاجر صرف شام ہے وه تمہيں جواب نہيں دے س
جسے جزيره العرب ميں النا فائده مند ہے اس کے بارے ميں ‘ والے سامان سے واقف ہيں اور دوسرے ممالک کے سامان 

موجود ہے جسے الکر فروخت کيا جائے تو کوئی اطالع نہيں رکھتے ليکن ميں جانتا ہوں کہ غير ممالک ميں کون سا سامان 
خاطره خواه منافع ہوتا ہے اور يہ بھی معلوم ہے کہ اس سامان کو کس راستے سے اليا جائے کہ سامان النے کا خرچہ کم 

  سے کم آئے ۔ 
چاہتا اے ابو شاکر تو نے کہا ہے کہ ميں خدا پرستی کی تبليغ کے ذريعے لوگوں کو فريب ديکر مال و دولت حاصل کرنا 

ہوں تيرے جواب ميں ميں کہتا ہوں کہ جب سے ميں نے لوگوں کو خدا پرستی کی تبليغ شروع کی ہے اس دن سے لے کر آج
تک ميں نے کسی سے چھوٹے چھوٹے تحفوں کے سوا وه بھی پھل وغيره کے عالوه کوئی چيز حاصل نہيں کی ۔ جيسا 

ت اپنے باغ سے کھجوريں چن کر اور ايک کريٹ ميں ڈال کر خزاں کے موسم ميں کھجوريں پکتی ہيں تو ميرا ايک دوس
اپنے نو کر کے ذريعے مجھے بھيجتا ہے اور ميں يہ تحفہ اس لئے قبول کرتا ہوں کہ ميرا دوست خفا نہ ہو ۔ ميرا ايک اور 

يں ڈال کر دوست جس کا طائف ميں اناروں کا باغ ہے جس موسوم خزاں ميں انار پکتے ہيں تو ان ميں سيکچھ وه کريٹ م
مدينے آنے والے کارواں کے ذريعے ميرے ليے بھيجتا ہے اور ميں ان اناروں کو صرف اس لئے قبول کرتا ہوں کہ ميرا 

دوست مجھ سے خفا نہ ہو اور اے ابو شاکر تو اس بات کی تصديق کرے گا کہ کوئی شخص ايک عرصے تک اس ليے 
سال ميں ايک دفعہ انار کے چند دانے اور کچھ کھجوريں حاصل ہوں ۔ لوگوں کو تبليغ نہيں کرتا کہ اس کے بدلے ميں اسے 

اے ابو شاکر ميں نے سنا ہے تيرا باپ موتيوں کو پہچانتا تھا ۔ اگر تو موتی شناس ہے تو ميں تمہيں بتاتا ہوں کہ ميں ہر قسم 
اوراس کی قيمت نہيں لگا سکتا  کے ہيرے اور جواہر کی شناخت رکھتا ہوں کوی ايسا موتی نہيں ہے جسے ميں نہيں پہچانتا

اگر ميں مال و دولت جمع کرنے کا خواہش مند ہوتا تو ضروری نہيں تھا کہ لوگوں کو خدا پرست کے راستے کی طرف 
دعوت دينے کے ذريعے ہی مال و دولت اکھٹی کرتا ۔ بلکہ ميں جواہر کا کاروبار کرکيبھی امير بن سکتا تھا ۔ اس بات کے 

باپ موتيوں کا تاجر تھا کيا تم جانتے ہو کہ ياقوت کتنی قسم کے ہيں ؟ ابو شاکر نے نفی ميں جواب ديا ۔  پيش نظر کہ تمہارا
حضرت جعفر صادق (عليہ السالم ) نے پوچھا کيا تمہيں معلوم ہے کہ الماس کتنی قسم کے ہيں ؟ اور کيا تمہيں يہ بھی معلوم 
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جواب ديا کہ مجھے الماس کی قسموں کيبارے ميں کوئی علم نہيں  ہے کہ الماس کے کتنے رنگ ہوتے ہيں ؟ ابو شاکر نے
جعفر صادق (عليہ السالم ) نے کہا ميں الماس کی انواع و اقسام سے واقف ہو اور ہر قسم کی قيمت بھی مجھے معلوم ہے 

کی رو سے ہيں حاالنکہ ميں نے جواہر کی تجارت نہيں کی اور جواہر کی اقسام کے بارے ميں ميری معلومات ميرے علم 
اور موت بيچنے والے مختلف اقسام کے موتی بيچتے ہيں ليکن انہيں يہ معلوم نہيں کہ يہ موتی کہاں سيآئے ہيں ؟ کيا تو جانتا

ہے کہ الماس کی چمک کس وجہ سے ہے ؟ ابو شاکر بوال نہ ميں الماس کا تاجر تھا اور نہ ميرا باپ کہ مجھے الماس کی 
۔ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے کہا ہيرے کی چمک اس کی تراش خراش کی وجہ سے ہے اور چمک کے باريميں علم ہو 

تجھے معلوم ہے کہ ہيرا کيسے حاصل کيا جاتا ہے ؟ ابو شاکر نے نفی ميں جواب ديا جعفر صادق (عليہ السالم ) نے کاه ہيرا
توتراشنے کيلئے ماہرين کے حوالے کر  درياؤں اور نديوں کی تہوں سے حاصل ہوتا ہے اور جب اسے حاصل کرتے ہيں

ديتے ہيں جب وه تراشنيکے بعد تيار ہو جاتا ہے تو اس ميں چمک پيدا ہو جاتی ہے اور ہيرا تراشنے والے ماہرين بچپن 
سيباپ يا بھائی يا اپنے عزيزوں ميں سے کسی ايک کے زير سايہ تربيت حاصل کرتے ہيں اور ہيرا تراشنے کے رازوں 

ل کرتے ہيں ہيرے کا تراشنا ايک دقت طلب اور دشوار کام ہے اور اسے ہيريکے عالوه کسی دوسری چيز سے آگاہی حاص
سے نہيں تراشا جا سکتا يہ باتيں ميں نے تمہيں اس ليے بتائی ہيں کہ اگر ميں دولت مند بننا چاہتا تو جواہر کا تاجر بن جاتا 

ا نہايت ہی قليل عرصے ميں جواہر فروشی کے ذريعے دولت اور چونکہ مجھے علم کے ذريعے جواہر کی شناخت ہے لہذ
مند بن جاتا اب ميں تمہارے اعتراض کے دوسرے حصے کيطرف آتا ہوں جو تمہارا اصلی اعتراض ہے تو نے کہا ہے کہ 

بو ميں افسانے سرائی کرتا ہوں اور لوگوں کو ايسے خدا کی عبادت کی طرف دعوت ديتا ہوں جو دکھائی نہيں ديتا ۔ اے ا
شاکر تو جو ان ديکھے خدا کا منکر ہے کيا اپنے اندر ديکھ سکتا ہے ؟ ابو شاکر نے کہا نہيں جعفر صادق (عليہ السالم ) نے 

اظہار خيال فرمايا کہ جب تو اپنے اندر نہيں ديکھ سکتا تو تجھے يہ نہيں کہنا چاہيے تھا کہ ان ديکھے خدا کی موجودگی 
لبتہ اگر تو اپنے اندر ديکھ سکتا تو پھر تو ان ديکھے خدا کے وجود کو ايک افسانہ قرار ايک افسانے سے زياده کچھ نہيں ا

دے سکتا تھا ابو شاکر بوال اپنے اندر ديکھنے کا ايک ايسے غير موجود خدا کی عبادت سے کيا تعلق ہے ؟جعفر صادق 
نہ جا سکے اور اسے چھوا نہ جا سکے يا  (عليہ السالم ) نے کاه تو کہتا ہے جو چيز دکھائی نہ دے اور اس کی آوز سنی

اسے سونگھا يا چکھا نہ جا سکے تو ايسا وجود عبادت کے الئق نہيں ۔ ابو شاکر نے کہا اسی طرح ہے جعفر صادق (عليہ 
السالم ) نے فرمايا کيا تو اپنے جس ميں کون کی حرکت کی آواز سنتا ہے ؟ ابو شاکر بوال ميں اس کی آواز نہيں سنتا کيا جس
ميں خون حرکت کر رہا ہے ؟ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا ہاں اور کای تو اپنے جس ميں کون کی بو سونگھ سکتا 

  ہے ؟ 
جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا اے ابو شاکر خون تمہارے سارے جسم ميں چند منٹوں ميں ‘ ابو شاکر نے کہا نہيں 

ر اگر خون کی يہ حرکت جسم ميں چند منٹوں کيلئے رک جائے تو تو مر جائے گا اورايک مرتبہ گردش مکمل کر ليتا ہے او
کيا آج تک تم نے اپنے جسم ميں خون کی گردش ديکھی ہے ؟ ابو شاکر نے کہا نہيں اور ميں اسے تسليم نہيں کر سکتا کہ 

ت کو قبول کرنے ميں مانع ہے کہ خون جسم ميں متحرک ہے ۔ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا جو چيز تجھے اس با
خون انسانی نسوں ميں حرکت کر رہا ہے وه تمہاری جہالت ہے اور يہی جہالت ان ديکھے واحد خدا کو تسليم ميں بھی مانع 
ہے کيا تو اس مخلوقات سے مطلع ہيجو خدا وند تعالی نے تمہارے جسم ميں تخليق کرکے کام پر لگا دی ہے جس کی وجہ 

   سے تم زنده ہو؟
جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا چونکہ تم اپنے مشاہدات پر تکيہ کرتے ہو اور جو کچھ تمہيں نظر ‘ابو شاکر بوال نہيں 

نہيں آتا اسکے بارے ميں کہتے ہو کہ اس کا وجود نہيں ہے حاالنکہ تم اسے ديکھ نہيں پائے اگر تم اپنے جہالت کو کم کرنے
مہيں پتہ چلتا کہ تمہارے جسم ميں اس قدر زنده مخلوقات ہيں جن کی تعداد بيابان کی ريت کيلئے علم کی جستجو کرتے تو ت

کے ذرات جتنيہے اور وه تمہارے جسمانی ڈھانچے کے اندر وجود ميں آتے اور بڑھتے رہتے ہيں اور ان سے مزيد توليد 
کتے ہو اور نہ ان کی آواز سن سکتے ہو ہوئی ہے اور ايک عرصے کے بعد وه ختم ہو جاتے ہيں ليکن تم نہ ان کو ديکھ س

اور نہ ہی انہيں چھو سکتے ہو اور نہ ان کی بو سونگھ سکتے ہو اور نہ ہی تمہيں اس بات کا علم ہے کہ ان کا ذائقہ کيسا ہے
اے ابو شاکر جان لو تمہارے اندر موجود جاندار جو تمہارے ڈھانچے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہيں اور پھر مر جاتے 
ہيں ان کی تعداد اس دنيا کے تمام انسانوں کی تعداد سے زياده ہے بلکہ بيابان کی ريت کے ذرات سے بھی زياده ہے يہ وجود

پھلتے پھولتے اور مر جاتے ہيں تاکہ تم زنده رہو اور اگر يہ جاندار مخلوق جسے خدا نے تمہارے اندر کام پر ‘ ميں آتے 
م مر جاؤ گے ۔ ليکن چونکہ تم جاہل ہو لہذا ان کے وجود کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو لگا رکھا ہے اپنا کام چھوڑ ديں تو ت

چونکہ ميں انہيں نہيں ديکھتا اور ان کی آواز نہيں سن سکتا لہذا ميں يہ تسليم نہيں کرتا کہ وه موجود ہيں تمہارا خيال ہے کہ 
انکار کرنے پر اکساتی ہے وه تمہاری عقل و فہم و  جو چيز تمہيں اپنے ڈھانچے کے اندر موجود اس جاندار مخلوق کا
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فراست کی قوت ہے جبکہ در حقيقت وه بے عقلی اور نا سمجھی ہے يہ تمہاری جہالت اور نا فہمی ہے جو تمہيں اپنے جسم 
 ميں خون کی حرکت اور تمہارے ڈھانچے کے اندر موجود جانداروں کے انکار پر مائل کرتی ہے اور افسوس کيبات ہے کہ

دنيا ميں ايسے لوگ ہيں جنکی آں کھيں ہيں ليکن ديکھتے نہيں اور جنکے کان تو ہيں ليکن سنتے نہيں اور اپنی جہالت کو 
  علم اور بے عقلی کو عقل خيال کرتے ہيں ۔ 

  يہ کيوں کہا گيا ہے کہ جس نے اپنے آپ پو پہچان ليا اس نے خدا کو پہچان ليا۔ 
چان ليتا اور جان جاتا کہ تمہارے جسم کے اندر کيا وقوع پذير ہو رہا ہے اور تمہارے اے ابو شاکر اگر تو اپنی آپ کو پہ

تم ہر گز يہ نہ کہتے کہ چونکہ ‘ بڑھتی اور مر جاتی ہيں تاکہ تم زنده رہو ‘ وجود کے اندر کس قدر جاندار مخلوق پيدا ہوتی 
مس کر رہا ہوں لہذا ميں اسکے وجود کو قبول نہيں کرتا ميں خدا کو نہيں ديکھ رہا اسکی آواز نہيں سن رہا اور نہ ہی اسے ل

  اور خدائے واحد اور ان ديکھے کو افسانہ سمجھتا ہوں ۔ 
اے ابو شاکر تو اس پتھر کو ديکھ رہا ہے جو اس ايوان کے ستون ميں جڑا ہوا ہے تمہارا خيال ہے کہ يہ پتھر ساکن ہے 

اور اگر تمہيں کوئی کہے کہ اپنے اندر سے اس قدر متحرک ہے کہ  ‘چونکہ تمہاری آنکھ اسکی حرکت کو نہيں ديکھ رہی 
ہم جو يہاں بيٹھے ہوئے ہيں ہم اسکی نسبت ساکن ہيں تو تو اسکے کہے کو تسليم نہيں کرو گے اور کہو گے کہ وه افسانہ 

رتے اور اس بات سے سرائی کر رہا ہے اور اس طرح تم اپنے آپ کو عقل مند شمار کرتے ہو کيونکہ افسايکو تسليم نہيں ک
غافل ہو کہ تم اپنی نادانی کی وجہ سے اس پتھر کی اندرون حرکت کو نہيں سمجھ سکتے اور شايد وه دن آيے جب لوگ اپنی 

  عقلمندی کی وجہ سے پتھر کے اندر موجود حرکت کو ديکھ سکيں ۔ 
ميں آتا ہی اور اس کا خالق کوئی نہيں  ابو شاکر تم نے کہا ہے کہ جو کچھ اس دنيا ميں وجود ميں آتا ہے خودبخود وجود

تمہارا کہنا ہے کہ گھاس صحرا ميں خود بخود سبز ہوتی ہے اور کوئی اسے نہيں اگاتا ۔ ليکن تم نے يہ خيال نہيں کيا کہ جب 
تک صحرا ميں گھاس کا بيج نہ ہو گھاس نہيں اگتی اور جب گھاس کا بيج زمين پر گرے تو جب تک بار ش زمين کو نم نہ 

ردے وه نہيں اگے گی اور بارش خود بخود نہيں برستی بلکہ زمين سے اٹھنے والے بخارات جو بادل کی شکل اختيار کر ک
ليتے ہيں اور برستے ہيں وه بھی ہر وقت نہيں بلکہ خاص خاص موسموں ميں برستے اور زمين کو نم کرتے ہيں تاکہ گھاس 

ھر اس کی جڑيں نکل آييں جبکہ اسکے برعکس دوسری صورت ميں کا بيج نم مٹی ميں اگ آئے اور سبز ہو جائے اور پ
صحرا ميں کسی قسم کی گھاس نہيں اگ سکتی تم دس اقسام کے گھاس کا بيج ايک بند برتن ميں رکھ دو اور اس برتن ميں 

ھاس کو سبزی پانی بھی ڈال دو اور پھر مشاہده کرو کہ اسکی جڑيں نکلتی ہيں يا نہيں ؟ کيونکہ صحرا يا دوسری جگہ پر گ
ہونے کيلئے صرف نمی کافی نہيں ہے بلکہ ہوا کی بھی ضرورت ہے اور ہوا ميں ايسا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے درخت

  اگتا اور پھلتا پھولتا ہے ۔ 
اے ابو شاکر سرد عالقوں ميں سرديوں کے موسم کی شديد سردی ميں گھاس کو گرم خانوں ميں اگايا جا سکتا ہے بشرطيکہ 

جود ہو اور سرد عالقوں ميں مختلف اقسام کے پھل پيدا کئے جاتے ہيں ليکن يہ پھل گرم خانوں ميں ہوا کے بغير نہيں ہوا مو
حاصل ہو سکتے اور اگر ہوا نہ ہو تو نہ صحرا ميں گھاس اگتی ہے اور نہ گرم خانے ميں پھل اور نہ ہی انسان اور جانور 

تم اسے نہيں ديکھ ‘ ود کہ ہوا تمہاری اور انسانوں کی زندگی کا ذريعہ ہے باقی ره سکتے ہيں ۔ اے ابو شاکر اس کے باوج
پاتے اور صرف اس وقت جب ہوا چلتی ہے تو تمہيں اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے کيا تم ہوا کے وجود کا انکار کر 

بارش اور متعلقہ ‘ وا ہ‘ سکتے ہو ؟ کيا تم اس بات کا انکار کر سکتے ہو ؟ کہ صحرا ميں گھاس کے اگنے کيلئے خاک 
موسم کا ہونا ضروريہے تاکہ گھاس اگے اور ايک ايس قوت کا ہونا بھی ضروری ہے جو ان تمام عوامل کو باہم يکجا کرے 
اور وه قوت خداوند تعالی کی ہے اگر تم اہل علم ہوتے تو تمہيں پتہ چلتا کہ حکمت کسی ايسی چيز کے خود بخود وجود ميں 

رتی اور ہر چيز کے وجود ميں آنے کيلئے اس کے خالق کا ہونا ضروری ہے خواه و جمادات ہوں يا آنے کو تسليم نہيں ک
نباتات يا جانور ہوں کہ انسان بھی جانوروں کے زمرے ميں شامل ہے اگر تم عالم ہوتے تو تمہيں معلوم ہوتا کہ متعدد مکاتب 

  تقد نہ ہو ۔ کے حکما ميں کوئی ايک شخص بھی ايسا نہيں گزرا جو خالق کا مع
بعض اوقات يہ خيال کيا جاتا ہے کہ بعض حکماء خالق کے معتقد بنے تھے اس کی وجہ يہ ہے کہ وه خالق کو هللا کے نام 

سے عالوه کسی اور نام سے پکارتے تھے ورنہ حتيکہ وه لوگ جو مطلقا خدا کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خالق 
مت ميں کسی مبداء کے معتقد تھے اور وه اپنے اس مبدا کے عقيدے سے بے نياز نہيں کا وجود نہيں ہے پھربھی وه اپنی حک

ہو سکتے تھے اے ابو شاکر خالق کا انکار کرنا جہالت ہے نہ کہ دانش مندی ايک عقل مند انسان اگر صرف چند منٹوں 
ا کوئی ناظم بھی ہے اور جس نے کيلئے جسم کے نظام پر غور کرے تو وه سمجھ جاتا ہے کہ اس متوازن اور دائمی نظام ک

اس دنيا کو خلق کيا ہے وہی اس کا ناظم بھی ہے اور کوئی چيز دنيا کے نظام کو درھم برھم نہيں کر سکتی سوائے دنيا کے 
ناظم کے اے ابو شاکر تو نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اور ميں دونوں اپنے خدا کو بناتے ہيں اور تيرے اس قول کا مطلب يہ 
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ارا خدا خود ہمارے ہاتھوں وجود ميں آتا ہے اس فرق کے ساتھ کہ تو اپنے خدا کو ترکھان کے اوزار يا لکڑی يا ہے کہ ہم
پتھر توڑنے والے آلے کی مد د سے پتھر تراش کر اور ميں اپنے خدا کو اپنے تخيل سے وجودميں التا ہوں ۔ تمہارے خدا 

ان کے اوزار يا سنگ تراشی کے آالت ہاتھ ميں ليتا ہے اور کام اور ميرے خدا ميں ايک بڑا فرق يہ ہے کہ جب تو ترکھ
شروع کرتا ہے تو اس وقت تمہارا خدا موجود نہيں ہوتا ليکن ميرا خدا ميرے سوچنے سے بھی موجود ہوتا ہے ميں نے اپنے

دا تمہارے بقول تمہارے خدا کو خود تيار نہيں کيا اور نہ ہی اسے اپنی سوچ کے کے نتيجے ميں وجود ميں اليا ہوں تمہارا خ
ہاتھوں کا بنايا ہوا ہے اور اس کو بنانے کے لئے لکڑی يا پتھر کی ضرورت ہے ميرا خدا ميرے تخيل کی پيدوار نہيں ہے 

کيونکہ وه ميرے سوچنے سے پہلے ہی سے موجود تھا جو کچھ ميں نے کہا اور کرتا ہوں وه اپنی سوچ کے ذريعے خدا کی 
  ور اسکی عظمت پر غور و فکر کرنا ہے۔ بہتر معرفت حاصل کرنا ا

(عليہ السالم ) جس وقت تم جنگ کی طرف جاتے ہو اور ايک پہاڑ کو ديکھتے ہو اور اس کے بارے ميں زياده سے زياده 
جاننے کی کوشش کرتے ہو تو کيا ميں کہہ سکتا ہوں کہ تم نے اسے اپنے ہاتھ سے پيدا کيا ہے يا اپنے غور و فکر سے 

  ے ۔ ايجاد کيا ہ
پہاڑ تم سے پہلے بھی تھا اور تمہارے بعد بھی رہے گا جو کچھ تمہيں کرنا ہے وه يہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پہچانو اور 
يہ پہچان بھی معرفت کی حد تک محدود ہے تم پہاڑ کو اچھی طرح نہيں پہچان سکتے کيونکہ تمہاری دانائی اتنی نہيں ہے کہ

اور يہ جان سکو کہ پہاڑ کی انتہا کس وقت ہو گی اور يہ کس چيز سے بنا ہے اس کے تم پہاڑ کے مبداء کی شناخت کر سکو
جوف ميں يا س کی گہرائی ميں کون کون سی دھاتيں موجود ہيں اور وه دھاتيں زمين سے نکالی جائيں تو انسان کو کيا کيا 

  فائدے پہنچا سکتی ہيں ۔ 
اور کيسے وجود ميں آئے اگر تم دانا ہوتے تو ہرگز نہ کہتيکہ بت جو تمہيں معلوم نہيں کہ پہاڑ ميں موجود پتھر کس وقت 

تمہارا خدا ہے اسے تم وجود ميں التے ہو ۔ چونکہوہلکڑی يا پتھر جس سے تم بت بنا رہے ہو يا تراش رہے ہو اسے تم وجود
  ميں نہيں الئے ۔ 

اروں سال پہلے سے موجود ہے اور تمہارے بعد کيا تم جانتے ہو کہ جس پتھر کو تم تراشے اور بت کی شکل ديتے ہو وه ہز
اور کيا تجھے معلوم ہے کہ جس پتھر سے تم بت تراشتے ہو وه بہت دور دراز کی دنيا سے آيا ہے ‘ بھی موجود رہے گا 

کيونکہ زمين کے مختلف حصے مسلسل حرکت کر رہے ہيں ليکن چونکہ ان کی حرکت سست ہے ہم اسے ديکھ نہيں سکتے 
يک عقلمند انسان ہوتے اور خدا کے معتقد ہوتے تو تمہيں پتہ چل جاتا کہ اس دنيا ميں کوئی بھی ايسا چيز نہيں اور اگر تم ا

جو متحرک نہ ہو يعنی دنيا ميں جمودبے معنی ہے اور ہماری زندگی ميں بھی جمود بے معنی ہے کيونکہ ہم کسيحال ميں 
ين کی حرکت کے ساتھ حرکت کرتے ہيں اور يہ حرکت ہمارے بھی ساکن نہيں حتی کہ سوتے ہوئے بھی سوتے ميں ہم زم

اندر موجود حرکات کے عالوه ہے ۔ اے ابو شاکر ميں اس سے کہيں چھوٹا ہوں کہ اپنے خدا کو اپنے تخيل ميں ال سکوں يہ 
عور وه ہے جو ميرے شعور کو وجود ميں اليا ہے تاکہ ميں اس کی مدد سے اسے اچھی طرح پہچان سکوں ور ميرا يہ ش

ميرے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا ليکن اس کی ذات باقی رہے گی ۔ اے ابو شاکر جان لو ختم ہونے سے رہے گا کيونکہ 
صرف خدا کے عالوه اس دنيا ميں موجود تمام چيزوں ميں تبديلی وقوع پذير ہوتی ہے اے ابو شاکر اگر تو اس پتھر کے 

اتنی آسانی سے خدا کے وجود کا انکار نہيں کر سکتا اور ہر گز يہ نہ  ٹکڑے کو جس سے تو بت تراشتا ہے پہچان لے تو
کہتا کہ ميرا خدا ميرے تخيل کی پيدوار ہے تم چونکہ پتھر کو نہيں پہچانتے لہذا خيال کرتے ہو کہ پتھر تمہارے ہاتھوں 

کی شناخت نہ ہو سکتی  کامطلع ہے اورتم اسے جس شکل ميں چاہو تراش سکتے ہو ايسا اس لئے ہے کہ جب اس کے مبداء
تھی اس وقت خداوند تعالی پتھر کو ايک مائع سے وجد ميں اليا تاکہ تم اسے تراش سکو وگرنہ تمہارے ہاتھوں ميں شيشے 

  کی مانند چکنا چور ہو جاتا ۔ 
وه قہقہہ لگا کر  ابو شاکر نے پوچھا کيا پتھر کو مائع سے بنايا گياہے ؟ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا ہاں ابو شاکر

ہنسنے لگا اس پر جعفر صادق (عليہ السالم ) کا ايک شاگرد طيش ميں آ گيا ليکن جعفر صادق (عليہ السالم ) نے اسے کوئی 
  قدم اٹھانے سے منع کر ديا اور کہا اسے ہنسنے دو ۔ 

ا گيا ہے جعفر صادق (عليہ السالم ) ابو شاکر نے کہا ميں اس لئے ہنس رہا ہوں کہ تمہارے بقول اتنا سخت پتھر پانی سے بناي
نے فرمايا ميں نے يہ نہيں کہا کہ پانی سے بنايا گيا ہے بلکہ ميں نے کہا ہے کہ يہ شروع ميں مائع حالت ميں تھا ابو شاکر 

يں مائع اور پانی ايک ہی تو ہيں جعفر صادق (عليہ السالم ) نے نہايت بردباری سے جواب ديا کہ بعض چيزيں ايسی ہ‘ بوال 
جو مائع ہيں ليکن پانی نہيں ہيں يا خالص پانی نہيں ہيں دودھ مائع ہے ليکن پانی نہيں ہے اور سرکہ مائع ہے ليکن کوئی اسے

  پانی نہيں سمجھتا ليکن ان دونوں ميں پانی کی مقدار موجود ہے ۔ 
تھا اس سے کافی مقدار ميں حرارت پتھر بھی شروع ميں مائع تھا ليکن پانی نہيں بلکہ رطوبت کی شکل ميں تھا اور سيال 
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نکل رہی تھی اور خدا کی قدرت سے اس مائع سے آہستہ آہستہ کافی تعداد ميں حرارت خارج ہونے لگی اور اس قدر ٹھنڈا پڑ
گيا کہ اس کی شکل جامد بن گئی اور تم آج اس سے بت تراش سکتے ہو ليکن يہی پتھر جو جامد حالت ميں ہے اگر اسے 

ہچائی جائے تو مائع صورت اختيار کر لے گا ۔ابو شاکر بوال ميں جونہی گھر جاؤں گا پتھر کو آگ ميں ڈال زياده حرارت پ
  کر ديکھوں گا کہ آپ کا فرمان صحيح ہے اور پتھر مائع شکل اختيار کر ليتا ہے يا نہيں ؟ 
 سکتی کيا تم اپنی انگيھٹی کی حرارتجعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا؟ تمہاری انگيٹھی کی حرارت پتھر کو نہيں پگھال

سے لوہے کے ايک ٹکڑيکو پگھال سکتے ہو ۔ ابو شاکر نے نفی ميں جواب ديا جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا پتھر 
کو پگھالنے کيلئے ايک بھٹی درکار ہے اور اس بھٹی ميں کافی مقدار ميں ايندھن ايک لمبی مدت تک جاليا جائے تاکہ بھٹی 

گرم ہو جائے تو اس وقت پتھر مائع حالت ميں تبديل ہو جائے گا ميں تم سے يہ کہنا چاہتا تھا کہ تم جب ايک بت کو  خوب
تراشتے ہو تو خيال کرتے ہو کہ تم نے اسے تراشا ہے حاالنکہ خداوند تعالی کا پيدا کيا ہوا ہے يہ اس کی ذات ہے جس نے 

کر دياہے کہ تيری تراش سے وه ريزه ريزه نہيں ہوتا اور اگر شيشے کی مانند  پتھر کو مائع حالت سے جامد حالت ميں تبديل
  ہوتا تو ہر گز اس کو تراش کو بت نہ بنا سکتا ۔ 

يہ خداوند تعالی ہے جس نے تجھے پيدا کيا ور تجھے ہاتھ ديئياور تمہاری انگلياں اس طرح بنائيں کہ تم اوزاروں کو اپنے 
تمہيں شعور عطا کيا تاکہ تم پتھر سے انسانوں يا جانوروں يا دوسری چيزوں کے مجسمے  ہاتھ ميں پکڑ سکتے ہو اور پھر

  تراش سکو ۔ 
ميں اس بات کی تصديق کرتا ہوں کہ پتھر کو تراشنے کے مرحلے ميں يہ تم ہو جو اپنے خدا کا وجود ميں التے ہو ۔ ليکن تم 

ے ہو وه سب ان ديکھے اور واحد خدا کی طرف سے وجود اپنے خدا کو وجود ميں النے کيلئے جتنے وسائل استعمال کرت
ميں الئے ہوتے ہيں يہاں تک کہپتھر کو تراشنے کيلئے تمجس شعور سے کام ليتے ہو وه بھی خداوند تعالی کا عطا کيا ہو 

  اہے ۔ 
کہ اس کی پوجا اے ابو شاکر يہ شعور خداوند تعالی نے تمہيں عطا کيا ہے اور تم اس شعور کی مدد سے بت تراشتے ہو تا

کرو ۔ اگر خداوند تعالی تمہيں يہ شعور عطا نہ کرتا تو تم ہر گز ايک بت تراشنے پر توجہ نہ دے سکتے اور اسے اپنا خدا نہ
  جان سکتے ۔ 

اے ابو شاکر ميں تم سے ايک سوال کرتا ہوں اور تمہارے جواب کا منتظر ہوں کيا تم جب ايک بت تراشتے ہو اور اسے اپنا 
ھتے ہو تو کيا تمہارا عقيده ہے کہ پتھر کا وه ٹکڑا تمہاری حاجات بر النے کيلئے توانا ہو جائے گا ؟ اور کيا تمہارا خدا سمج

خيال ہے کہ جب تم بيمار ہوتے ہو تو پتھر کا وه ٹکڑا تمہارا عالج کر سکتا ہے ؟ اور اگر متعدی بيماريکی صورت ميں 
ت دال سکے گا ؟ اور اگر بارش نہ ہو تو پتھر کا وه ٹکڑا خشکی کو دور کوئی وبا پھوٹ پڑے گی وه تمہيں اس سے نجا

کرکے بارش برسا کر خشکی کو دور کر سکے گا اور اگر تم کسی کے قصدار بن جاؤ تو وه تمہاا قرض اتار دے گا ؟ ابو 
  شاکر بوال ميں پتھر سے اس قسم کی اميد نہيں رکھتا ۔ 

ميں صحيح طرح سے‘ ھر کس سے اس طرح کی اميد رکھتے ہو ؟ ابو شاکر نے کہا تو پ‘ جعفر صادق (عليہ السالم )نے کہا
نہيں بتا سکتا کہ ميری يہ اميديں کس سے وابستہ ہيں ليکن ميں محسوس کرتا ہوں کہ پتھر کے اندر کوئی ايسی چيز ہے جو 

جنس سے کوئی چيز ہے ؟ ابو  سب کام کر سکتی ہے ۔ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے پوچھا کيا پتھر کے اندر پتھر کی
شاکر نے کہا ۔ اگر پتھر کی جنس سے کوی چيز ہو تو وه کام نہيں اور تمام کام انجام دے سکتا ہے وه وہی ان ديکھا اور واحد

  خدا ہے ۔ 
وجود ابو شاکر سوچ ميں پڑ گيا اور چند لمحوں کو کے بعد پوچھنے لگا کيا دکھائی نہ دينے واال واحد خدا پتھر کے اندر م

  ہے ؟ 
ميری عقل اس بات کو ‘ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا ہر چيز کے اندر اور ہر جگہ موجود ہے ابو شاکر نے کہا 

  تسليم نہيں کر سکتی کہ ايک چيز ہر جگہ موجود ہو ليکن دکھائی نہ دے ۔ 
رتی کہ ہوا جو دکھائی نہيں ديتی ليکن پھر ہر جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا کيا تمہاری عقل اس بات کو قبول نہيں ک

  جگہ موجود ہے ۔ 
ابو شاکر نے جواب ديا اگرچہ ہوا دکھائی نہيں ديتی ليکن خود آپ کے بقول جب وه چلتی ہے تو محسوس کی جا سکتی ہے 

  ليکن آپ کا خدا جو دکھائی نہيں ديتا اسے محسوس نہيں کيا جا سکتا ۔ 
فرمايا جب ہوا نہيں چلتی تو کيا تم ہوا کو محسوس کر سکتے ہو ؟ابو شاکر نے نفی ميں  جعفر صادق (عليہ السالم ) نے

جواب ديا ۔ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا کيا تو اس بات کی تصديق کرتا ہے کہ جو کچھ تو نہيں ديکھ پاتا اور 
  محسوس نہيں کرتا ہر جگہ موجودہے ؟ابو شاکر نے اثبات ميں جواب ديا ۔ 
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عفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا خدا بھی دکھائی نہ دينے کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے مثال جس طرح ہوا موجود ج
ہے ليکن ہوا چونکہ عنصر اور مخلوق ہے لہذا مخلوق اور خالق کے درميان ماہيت کے لحاظ سے کوئی شباہت نہيں پائی 

  جاتی ۔ 
ے بت تراشنے اور اس کی پرستش کيلئے کہتا ہے تو وه تيرے اپنے بقول اے ابو شاکر وه شعور جو تجھے ايک پتھر س

تجھے کہتا ہے کہ اس بت سے تجھے کوئی اميد وابستہ نہيں رکھنی چاہيے کيونکہ وه کسی کام کے کرنے کيصالحيت نہيں 
پر لگاتا ہے گويا رکھتا بلکہ اس کے اندر ايسی چيز ہے جو تمہاری حاجات بر ال سکتی ہے يہ شعور جو تجھے بت بنانے 

اپنی زبان سے تجھے کہتا ہے کہ تو خداوند تعالی کی پرستش کے بغير زندگی بسر نہيں کر سکتا اور خدا کی پرستش 
تمہارے لئے ناگزير ہے ابو شاکر نے کہا ميں اس بات کی تصديق کرتا ہوں کہ ميں بت کی پوجا کے بغير اپنی زندگی جاری 

  نہيں رکھ سکتا ۔ 
ليہ السالم ) نے فرمايا يہ نہ کہو کہ بت کی پوجا کے بغير بلکہ يہ کہو کہ اس کی پوجا کيلئے جس کی پوجا جعفر صادق (ع

کيلئے تم بت تراشتے ہو کيا اگر آج تم کسی وجہ سے اس کی پرستش سے باز آ جاؤ تو کيا تم زندگی جاری رکھ سکتے ہو ؟ 
ہر انسان کيلئے ناگزير ہے کہ خدا کی پوجا کرے اور اگر خدا کی ‘ يا جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرما‘ ابو شاکر بوال نہ 

پوجا نہيں کرے گا تو نہ تو زندگی ميں اسے کوئی راہنما مليگا اور نہ وه کسی چيز پر تکيہ کر سکے گا اب اگر کوئی خدا کو
‘ وه نہيں جانتا کہ کہاں جائے  نہيں پوجتا اس کی مثال ايسی ہے کہ اس نے ايک لمحی ميں حواس خمسہ کو ضائع کر ديا ہے

  کيا کرے اور کس کا سہا را لے ۔ 
خداوند تعالی کی پوجا کا موضوع زندگی ميں اس قدر ضروری ہے کہ جانوروں کی زندگی ميں بھی موجود ہی اور وه بھی 

کہتے ہيں اسے سن خداوند تعالی کی پرستش سے بے نياز نہيں ہيں اور اگر ہم ان کی زبان سے واقف ہوتے اور جو کچھ وه 
  سکتے تو ہميں پتہ چلتا کہ وه بھی خدا کی پوجا کر رہے ہيں ۔ 

ہم جانوروں سے گفتگو نہيں کر سکتے اور نہ ہی ان سے پوچھ سکتے ہيں کہ کيا وه خداوند کے معتقد ہيں يا نہيں ؟ البتہ عقل
دت کرتے ہيں اور ان کی زندگی ميں پايا کی رو سے ہم خود يہ بات آسانی سے سمجھ کستے ہيں کہ جانور بھی خدا کی عبا

جانے واال ڈسپلن اسی باتکی نشاندہی کرتا ہے کہ وه خدا کی پرستش کرتے ہيں ميں يہ نہيں کہتا کہ جانور پرستش کے لحاظ 
سے ہماری طرح عقيده رکھتے ہيں ليکن اس ميں مجھے کوئی شک نہيں کہ وه ايک مبدا کے قواعد کے مطبع ہيں اور ان 

ے سختی سے پابند ہيں کيونکہ اگر اس مبدا کے قواعد کے سختی سے پابند نہ ہوتے تو جو نظر اور ترتيب ان کی قواعد ک
  زندگی ميں نظر آ رہی ہے وه ہر گز نظر نہ آتی ۔ 

ے تجھے معلوم ہے کہ بہار آنے پر (پرنده) مقرره ہفتے ميں آتا ہے اور گاتا ہے اور ہم يہ خيال کرتے ہيں کہ وه بہار کے آن
  کی خوشخبری سنا رہا ہے ۔ 

اس مہاجر پرندے کا آنا اس قدر منظم ہے کہا گر سرديوں کے آخری دنوں کی ہوا ٹھنڈی ہو تو وه ايک ہفتے سے لے کر دس 
  روز آنے ميں لگاتا ہے۔ 

يکن مزے کی اور اس سے زياده دير نہيں لگاتا اس کے بعد ابابيل آتا ہے اور شايد وه ہزاروں ميل کا راستہ طے کرتا ہے ل
بات يہ ہے کہ وه اسی جگہ گھونسلہ بناتا ہے جہاں اس نے گذشتہ بہار ميں بنايا تھا ۔ کيا ايک مبدا کی اطاعت اور اس پر 

عقيدے کے بغير يہ چھوٹا سا پرنده اس قدر منظم زندگی گزار سکتا ہے اور جو کام اس نے انجام دينا ہوتا ہے وه کسی سستی 
اريخ کو انجام دے ديتا ہے اے ابو شاکر حتی کہ درختوں کا بھی خدا پر ايمان ہے اور اپنے شعور اور دير کے بغير مقرره ت

سے خداوند تعالی کی پيروی کرتے ہيں اگر ايسا نہ ہوتا تو ان کی زندگی ہر گز اس قدر منظم نہ ہوتی ۔ خداوند تعالی نے 
طبقے کی کئی کئی اقسام ہيں تم ان ميں سے کوئی ايکدرختوں کے جو ايک سو پچاس طبقات بنائے ہين اور ان ميں سے ہر 

  درخت بھی ايسا نہيں پاؤ گے جس کی زندگی غير منظم ہو ۔ 
درخت بھی ميری اور تمہاری طرح اپنے خدا کو نہيں ديکھتے ليکن اپنے شعور کی وجہ سے اس کی پرستش‘ اے ابو شاکر 

بغير کسی تاخير اور سستی کے خداوند تعالی کے مقرر کرده کرتے ہيں اور درخت کی خدا پرستی کی دليل يہ ہے کہ وه 
قوانين کی اطاعت کرتے ہيں اور اگر درخت کا خدا نہ ہوتا اور وه اس کی پرستش نہ کرتا تو اس کی زندگی ميں يہ منظم 

ھ بھی نہيں پاتاروش نہ ديکھی جاتی مجھے معلوم ہے کہ تو اس چيز کو تسليم نہيں کرتا جو ميں کہتا ہوں اور شايد اسے سمج
کيونکہ بعض مسائل کو سمجھنے کيلئے کم از کم علم کے مقدمات کو طے کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی کسی حد تک کچھ 

سيکھ کر اپنی جہالت دور کرکے بعض مسائل کو سمجھنے کيلئے تيار ہو سکے ميں کہتا ہوں کہ نہ صرف جانور اور درخت
خداوند تعالی کی پرستش کرتے ہيں بلکہ جمادات بھی اپنے جمادی شعور سے اپنے حيوانی اور شجری شعور کی مدد سے 

خدا کی پرستش کرتے ہيں اور اگر وه خدا کی پرستش نہ کرتے تو ان کی جمادی زندگی درہم برہم ہو جاتی اور ان کے ذرات
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  پاش پاش ہو جاتے ۔ 
کی وجہ سے ميں اور تو ايک دوسرے کو ديکھ جس ‘ اے ابو شاکر تو اس روشنی کو ديکھ رہا ہے جو يہاں چمک رہی ہے 

يہ بھی خدا کی پرستش کر رہی ہے چونکہ يہ ان قواعد کی پيروی کر رہی ‘ رہے ہيں ۔ يہ روشنی جس کا منبع سورج ہے 
ہے جو خداوند تعالی نے اس کيلئے مقرر کر ديئے ہيں اور اس کی اطاعت اس قدر منظم اور صحيح ہے کہ يہ دو متضاد 

جود ميں آتی ہے اور ان دو عوامل ميں سے کسی ايک ميں بھی روشنی نہيں ہوتی ليکن جب يہ دونوں آپس ميں عوامل سے و
 ملتے ہيں تو روشنی پيدا ہو جاتی ہے وه دو متضاد عوامل ہيں ان کی اطاعت کرتے ہيں تب ہی روشنی وجود ميں آتی ہے ۔ 

ں بھی موجود نہ آتا اور ميں اور تو بھی يہ کالم کہ اگر خداوند تعالی اگر خداوند تالی موجود نہ ہوتا تو يہ جہا‘ اے ابو شاکر 
‘ صرف بے معنی لفظ ہے کيونکہ يہ محال تھا اور ہے کہ خداوند تعالی موجود نہ ہوتا ۔ دوسرے معنوں ميں ‘ موجود نہ ہوتا 

  خدا واجب الوجود ہے ۔ 
تو يہ بے معنی الفاظ " اگر خداوند تعالی نہ ہوتا " ہرگز ہمارے تخيلاگر خداوند تعالی نہ ہوتا اور مجھيا ور تمہيں پيدا نہ کرتا 

ميں نہ آتے اور اگر ايک لمحے کيلئے خداوند تعالی کی توجہ اس کائنات کے انتظام سے ہٹ کر کسی اور طرف مائل ہو 
و جائے گا کيونکہ کوئی جائے تو يہ کئانت اور جو کچھ اس ميں موجود ہے فنا ہو جائے گا يعنی دوسری جيزوں ميں تبديل ہ

چيز ختم ہونے والی نہيں ہے ليکن خدا کی توجہ دنيا کے امور کے انتظام سے ہر گز نہيں ہٹتی کيونکہ دنيا کے امور کا 
انتظام مستقل اور ہميشہ کيلئے طے شده قواعد کے تحت چل رہا ہے جن ميں کوئی تبديلی نہيں ہو سکتی کيونکہ خداوند تعالی 

کی مطلق دانائی اس بات کا باعث ہے کہ جو قاعده اس نے کائنات کے امور کو منظم کرنے کيلئے وضع کيا دانا ہے اور اس 
ہے وه ہميشہ کيلئے ہے اس نے تمام چيزوں کی ابد تک کيلئے پيشگوئی کر دی ہے اور اس نے جو تمام قواعد دنيا کيلئے 

  ه نہيں جو مصلحت سے خالی ہو ۔ مقرر کر ديئے ہيں ان ميں اس کی مصلحت ہے اور کوئی ايسا قاعد

  موت ؟
احمق لوگوں کی نظر ميں ايک قاعده جو مصلحت کے بغير ادھورا بلکہ مضر ‘ امام جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا 

ہے وه موت ہے اور احمق لوگ انسان کی موت کو ايک بڑا ظلم خيال کرتے ہيں جو خداوند تعالی کی طرف سے انسان پر 
  ہے ۔  کيا جاتا

ليکن انسان کی موت ميں ايک مصلحت ہے اگر يہ موت نہ ہوتی تو بنی نوع انسان ختم ہو گيا ہوتا اور قديم زمانے کے سائند 
دان جنہوں نے موت کو ختم کرنے کی کوشش کی وه سنگين غلطی پر تھے اور ميں آئنده آنے والے سائنس دان کو وصيت 

  وجہ نہ ديں کيونکہ اگر موت ختم ہو گئی تو نسل انسانی تباه ہو جائے گی ۔ کرتا ہوں کہ موت کو ختم کرنے کی طرف ت
‘ اے ابو شاکر چند لمحوں کيلئے غور کرو کہ اگر موت نہ ہو اور آدمی يہ جان ے کہ وه ہميشہ ہميشہ کيلئے زنده رہے گا 

شش کريں گے تاکہ ال محدود زندگیجونہی يہ پتہ چال کہ آدمی نہيں مرے گا تو ظالم لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کو
ميں ہميشہ ہميشہ کيلئے دولت کے مالک بنے رہيں اور چونکہ کمزور لوگ اپنے اموال کے بچاؤ کی خاطر ظالموں کے 

خالف متحد ہونگے اور مقابلہ کريں گے ۔ تو توانا غاصب دوسروں کو ختم کر ديں گے کيونکہ فطری موت تو نہيں ليکن قتل 
ود ہے لہذا طاقتور غاصب کمزور لوگوں کو قتل کر ديں گے آج جب کہ ہر طاقتور غاصب آدمی کو کے ذريعے موت موج

علم ہے کہ وه ايک دن مر جائے گا اور اس کی موت زياده دور نہيں ہے پھر بھی اس کے باوجود وه مال و دولت جمع کرنے
بت کہيں زياده ہوتی پھر طاقتور لوگوں کی کی حرص کرتا ہے اور ہميشہ کيلئے زنده رہيں گے تو ان کی حرص آج کی نس

آپس ميں بھی جنگ و جدل ہوتی اور آخری کار سب سے طاقتور شخص باقی ره جاتا جس کا مطلہ يہ ہوا کہ نسل انسانی ختم 
  ہو جاتی ۔ 

ں ہے جو اگر موت نہ ہو تو زندگی ميں کسی کيلئے لذت نہيں ہے جس طرح کام نہ کرنا ہو تو آرام ميں کسی کيلئے لذت نہي
چزی لوگوں کی زندگی ميں کش کا باعث ہے وه موت کا خوف ہے اے ابو شاکر آج اگر والدين اپنے بيٹے پر مہربان ہيں تو 

اس لئے کہ انہيں علم ہے کہ وه مر جائيں گے اور ان کا بيٹا زنده رہے گا اور ان کے بعد ان کا بيٹا اس دنيا ميں ان کی يادگار 
  ہو گا ۔ 

کے ساتھ ساتھ اپنے والدين کے نام کو بھی اس دنيا ميں روشن کرے گا ۔ اے ابو شاکر اگر موت نہ ہوتی تو  اور اپنی زندگی
  خدا پرست لوگ خدا سے نہ ڈرتے ۔ 

آج جبکہ ہر موحد خدا سے ڈرتا اور اس کے احکام بجا التا ہے تو اس لئے اسے معلوم ہے اگر خدا کی اطاعت نہيں کرے گا 
نہيں الئے گا تو موت کے بعد قيامت کے دن سز ا کا مستوجب ہو گا ۔ ليکن اگر موت نہ ہوتی تو اور اس کے احکام بجا 

کيونکہ قيامت کے دن کيلئے ضروری ہے کہ انسان مرنے کے ‘ چونکہ کوئی نہ مرتا ۔ تو ال محالہ قيامت کا دن بھی نہ ہوتا 
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  ے جزا يا سزا دے ۔ بعد زنده ہو اور خداوند تعالی اس دنيا ميں کيے گئے اعمال کی اس
ہم يہ ‘ موت سے خوف توحيد پرست لوگوں کو خدا کے احکامات کی بجا آوری کی طرف مائل کرتا اور ظلم سے روکتا ہے

نہيں کہتے کہ ظَم وجود ميں نہيں آتا کيونکہ موت سے خوف کے باوجود ظلم ختم نہيں ہوا اور وه لوگ جو خدا کے معتقد 
  کرتے ہيں ۔  نہيں ہيں دوسروں پر ظلم و ستم

چونکہ وه شخص جس کا خدا پر ايمان ہو اور اس کے احکامات کی پيروی کرتی ہو وه دوسروں پر ستم نہيں کرتا اگر موت 
موجود نہ ہوتی اور فرض کريں بنی نوع انسان باقی رہتی تو زندگی کی جو حالت ہم آج ديکھ رہے ہيں وه اس سے کہيں زياده

  بد تر ہوتی ۔ 
کوئی بھی اپنے آپ کو گرم صحراؤں يا ٹھنڈے عالقوں ميں زندگی بسر کرنے کی زحمت نہ ديتا ۔ اور جو ايسی صورت ميں 

عالقے آب و ہوا کے لحاظ سے معتدل ہيں وه وہاں چال جاتا اور وہاں کے ساکنوں کو قتل کرکے ان کی اراضی پر قبضہ 
صورت ميں نقل مکانی کرتا جب وه مقامی آبادی  کرنے کے بعد آرام سے وہاں زندگی گزارنے لگتا اور انسان صرف ايسی

  کو ختم کرکے ان کی جائيداد پر قبضہ نہ جما سکتا ۔ 
موت نہ ہونے کی صورت ميں بنی نوع انسان ختم نہ ہوتا تو چند صديوں کے دوران ہی انسانی آبادی اس ‘ اگر فرض کريں 

ادی اس ۶يلئے اپنے ہم جنسوں کو بھی کھا جاتا کيونکہ آقدر بڑھ جاتی کہ انسان نہ صرف تمام جانوروں بلکہ بھوک مٹنے ک
قدر بڑھ جاتی کہ زمين پر کھيتی باڑی کيلئيجگہ نہ ملتی کہ لوگ اس ميں ہل چال کر بيج بوئيں ۔ کھيتی باڑی ختم ہو اجتی اور

انے کيلئے ان کے پاسانسان آہستہ آہستہ پہلے جانوروں کو کھانا شروع کرتے اور جب تمام جانور ختم ہو جاتے تو بھوک مٹ
انسانوں کو کھانے کے عالوه کوئی چاره نہ ہوتا ۔ اور يہ موت ہے جس کی وجہ سے انسانی آبادی اس قدر نہيں بڑھتی کہ 

زمين ميں کھيتی باڑی کيلئے کوئی جگہ باقی نہ رہے اور يہ موت ہے جو انسان کو خداوند تعالی کے احکامات کی پيروی پر
انسان کے دل ميں اپنوں اور غيروں کيلئے رحم کا ماده پيدا کرتی ہے يہ موت ہے جو غاصبوں کو  لگاتی ہے يہ موت ہيجو

دوسروں کا مال ظلم سے ہڑپ کر جانے کے راستے ميں حائل ہوتی ہے يہ موت ہی ہے جو زندگی انسانوں کيلئے شيرين 
زياده مصلحتيں پوشيده ہيں اگرچہ وه ہماری بناتی ہے خداوند تعالی نے جو چيز بھی پيدا کی ہے اس ميں ايک يا ايک سے 

  نظر ميں بے سود يا مضر ہی کيوں نہ ہوں ۔ 
تم پتھروں سے بھرے ہوئے پہاڑوں کو بے فائده خيال کرتے ہو اور اپنے آپ سے پوچھتے ہو کہ پہاڑ کس ‘ اے ابو شاکر 

  لئے پيدا ہوئے ہيں ؟ 
جاری پانی بھی موجود ہے کيونکہ ‘ جہاں جہاں پہاڑ ہے ‘ يا ہے جبکہ خداوند تعالی نے مصلحت کے تحت پہاڑوں کو پيدا ک

پہاڑ کی بلديوں پر بارش اور برف پڑتی ہے جس کی وجہ سے چشمے وجود ميں آتے اور نہروں کی صورت اختيار کر 
ليتے ہيں اور پہاڑ سے جاری ہونے ولی نہر زرعی زمين کو سيراب کرتی ہے اس لئے لوگ پہاڑ کے دامن ميں رہائش 

اختيار کرتے ہيں تاکہ زراعت کريں کيونکہ پانی ميسر ہوتا ہے وہاں گرميوں ميں آب و ہوا ٹھنڈی ہوتی ہيں اور يہی وجہ ہے 
کہ جو لوگ گرم عالقوں ميں رہتے ہيں گرميوں ميں اکی کوشش ہوتی ہے کہ پہاڑی عالقوں ميں جائيں تاکہ گرمی سے 

  محفوظ ره سکيں ۔ 
پہاڑ کی پيٹھ کی طرف سے آنے والے طوفانوں کا شکار نہيں ہوتے ‘ قصبے اور ديہات ‘ پہاڑ کے دامن ميں واقع شہر 

  کيونکہ پہاڑ اس طوفان کے راستے ميں ايک بڑی رکاوٹ ہوتا ہے ۔ 
جانوروں کے چرانے کيلئے مفيد ہوتے ہيں اور گرميوں ميں جب دوسری جگہوں پر گھاس نہيں ہوتی تو ‘ سر سبز پہاڑ 

کريوں کو پہاڑ کی طرف لے آتے ہيں اور جاڑے کے آنے تک وه اپنی بھيڑ بکريوں کو پہاڑ پر چرا گڈريئے اپنی بھيڑ ب
  سکتے ہيں ۔ 

ان سر سبزی پہاڑوں ميں ايسے چرند و پرند ملتے ہيں جو حالل گوشت ہيں اور وه دامن کوه ميں سکونت پذير افراد کيلئے 
وه بھی مکمل طور پر بے سود نہيں ہيں اور اگر ان ميں ‘ پانی نہيں غذا کا سامان بھی ہيں حتی کہ جن پہاڑوں پر سبزه اور 

  معدنيات تالش کی جائيں تو ممکن ہے وہاں معدنيات مليں جو انسانی زندگی کيلئے مفيد ہوں ۔ 
س پر جب جعفر صادق (عليہ السالم ) کی گفتگو ختم ہوئی تو ابو شاکر سوچ ميں پڑ گيا يہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کی باتوں کا ا

  گہرا اثر ہوا ہے ۔ 
جعفر صادق (عليہ السالم ) نے اس سے پوچھا کيا تو اس بات کا قائل ہو اہے کہ ان ديکھا خدا موجود ہے اور کيا اس بات کا 

  قائل ہوا ہے کہ جس چيز کی تم اپنے بت ميں پوجا کرتے ہو وه بت نہيں بلکہ نہ دکھائی دينے واال خدا ہے ۔ 
  ابھی تک ميں قائل نہيں ہوا ليکن شک ميں ضرور پڑ گيا ہوں ۔ ‘ ابو شاکر نے جواب ديا 

جعفر صادق (عليہ السالم ) نے اظہار خيال فرمايا بت پرستی کے بارے ميں شک ان ديکھے اور واحد خدا کی پرستش کا 
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(عليہ خصوصا موت کے بارے ميں آپ کی گفتگو نے مجھ حيران کر ديا ہے جعفر صادق ‘ آغاز ہے ابو شاکر نے کہا 
  اس کی کونسی چيز تمہاری حيرانی کا باعث بنی ہے ؟ ‘ السالم ) نے پوچھا 

‘ آپ کی گفتگو سے ميں يہ سمجھا ہوں کہ ہم انسانوں کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قتل کر دينا چاہيے ‘ ابو شاکر بوال 
صلحت اس طرح ہے لہذا جتنا اور چونکہ خدا کی م‘ کيونکہ آپ کے بقول خدا کی مصلحت اسی ميں ہے کہ آدمی مرے 

بہتر ہے جعفر صادق (عليہ السالم ) نے کہا اے ابو شاکر جو کوئی اپنے آپ کو قتل کرے وه خداوند ‘ جلدی ہم مر جائيں 
تعالی کے قانون سے منہ موڑتا ہے کيونکہ هللا نے فرمايا ہے کہ اس کے بندوں کو اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہيے اور 

  ايک راستہ يہ ہے کہ کھانے پينے ميں افراط سے کام نہ ليں ۔ جان کی حفاظت کا 
کيونکہ کھانے پينے ميں افراط سے آدمی طبعی موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے ۔ جان کی حفاظت کيلئے ميرے جد نے 

(عليہ السالم )  فرمايا ہے کہ اپنے پيٹ کو جاروں کا قبرستان نہ بناؤ ۔ ابو شاکر بوال اس بات کے کيا معنی ہيں ؟ جعفر صادق
نے جواب ديا يعنی گوشت زياده کھانے سے پرہيز کريں ۔ ابو شاکر بوال ليکن ميں تو گوشت گھانے ميں مذت محسوس کرتا 
ہوں اور گوشت کھانے سے پرہيز نہيں کر سکتا ۔ امام جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا زياده گوشت کھانے سے پرہيز 

يوں پرہيز کروں ؟ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے جواب ديا کيونکہ زياده گوشت کھانے سے کرو ۔ ابو شاکر نے پوچھا ک
بعض لوگوں پر بيماری کا اچانک حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسانی نا گہانی موت کا شکار ہو کر چل بستا ہے ابو 

  ا گہانی موت سے دو چار ہو جاتا ہے ۔ ميں تو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ زياده گوشت کھانے سے انسان ن‘ شاکر بوال 
ميں نے يہ نہيں کہا کہ گوشت کھانا نا گہانی موت کا سبب بنتا ہے بلکہ ‘ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے اظہار خيال فرمايا 

یاچانک بيمار‘ ميں نے يہ کہا ہے کہ زياده گوشت کھانے سے بعض لوگ اچانک بيمار پڑ جاتے ہيں اور زياده گوشت کھانا 
کا سبب بنتا ہے وه بھی سب لوگوں ميں نہيں بلکہ بعض لوگ ايسے ہيں جو گوشت کھاتے ہيں ليکن نا گہانی موت کا شکار 

  نہيں ہوتے ۔ 
  ناگہانی موت کيا ہے ؟ ‘ ابو شاکر نے پوچھا 

آتا ہے ليکن اندر  جعفر صادق (عليہ السالم ) نے جواب ديا يہ غير متوقع موت ہے اس ميں انسان بظاہر تندرت و توانا نظر
  سے بيمار ہوتا ہے اور اچانک بے ہوش ہو کر مر جاتا ہے ۔ 

ہاں اے ابو شاکر بعض ‘ ابو شاکر نے پوچھا کيا باطنی بيماری بھی ہوتی ہے ؟ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے جواب ديا 
ر وه لوگ جو گوشت اور دوسری مرغن لوگ اندرونی طور پر بيمار ہوتے ہيں ليکن انہيں اس بيماری کا احساس نہيں ہوتا او

غذائيں کھانے ميں اسراف سے کام ليتے ہيں ممکن ہے کہ باطن ميں بيمار ہوں اور ان کی بھوک ميں کوئيکمی نہ آيے اور 
  وه درد کا احساس کئے بغير بے خوابی کا شکار ہو جائيں ۔ 

وئے بغير مر سکتا ہے ۔ آدمی کسی جنگ يا جھگڑے ميں ميں اس بات کو تسليم نہيں کرتا کہ آدمی بيمار ہ‘ ابو شاکر نے کہا 
تو مر سکتا ہے ليکن بيمار ہوئے بغير نہيں مر سکتا جعفر صادق (عليہ السالم )نے فرمايا تم ايسے انسان ہو کہ جب تک 

ہيں کسی چيز کو ديکھ نہ لو اس کے وجود کو تسليم نہيں کرتے اور چونکہ تم نے آج تک کسی کو نا گہانی موت مرتے ن
ديکھا لہذا تم اس بات کو تسليم نہيں کرتے کہ آدمی ممکن ہے بيماری کے بغير اچانک اس دنيا سے کوچ کر رجائے ۔ ليکن 

  جان لو کہ نا گہانی اموات کی اقسام ہيں ايک دماغ کو دوسری دل کو اور تيسری خون کو الحق ہوتی ہے ۔ 
  ہالک کر ديتے ہيں ؟  دل اور خون ہميں کيسے اچانک‘ دماغ ‘ ابو شاکر بوال 

جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا ہر قسم کی نا گہانی بيماری کا آخری مرحلہ خون کی خرابی ہے اور کون کی خرابی 
بھی زياده گوشت اور تمام مرغن غذاؤں کو افراط سے کھانے سے الحق ہوتی ہے اور جب خون ميں خرابی پيدا ہوتی ہے تو 

دماغ يا خون پر حملہ کرکے انسان کو ہالک کر ديتی ہے ۔ عرب قبائل جو صحرانشين ‘ بيماری دل اچانک حملہ کرنے والی 
ہيں ان ميں يہ نہيں ديکھا گيا کہ کوئی نگ گہانی موت سے مرا ہو ۔ کيونکہ عرب قبائل کے صحرا نشين لوگ گوشت اور 

گوشت کھانے کيلئے مکہ جاتے ہيں تاکہ حج کے  تمام مرغن غذائيں کم مقدار ميں کھاتے ہيں ليکن سال ميں ايک مرتبہ دو
يہ لوگ جب تک کچھ دنوں کيلئے مکہ ميں ہوتے ہيں کثرت سے ‘ دوران جو جانور وہاں ذبح ہوتے ہيں ان کا گوشت کھائيں 

گوشت کھاتے ہيں ليکن چونکہ سال ميں صرف وہی چند دن گوشت کھاتے ہيں اور جب گھروں کو واپس لوٹتے ہيں تو ان کی
پہلے کی مانند دودھ ہوتی ہے اور اگر ان کے پاس کھجوريں ہوں تو وه بھی ہوتی ہيں ليکن اس سے ان کا خون خراب ‘ غذا 

نہيں ہوتا جس سے وه نا گہانی بيماری کے حملے کا شکار ہوں اور دوسرا يہ بھی کہ عرب صحرا نشينوں کی زندگی مشکل 
  وه کافی لمبی عمريں پاتے ہيں ۔ ہے اور وه کھانے پينے ميں افراط نہيں برتتے لہذا 

  تو مدينے ميں چند ايسے اشخاص کو پہچانتا ہے جن کی عمر سو سال ہو ؟ ‘ اے ابو شاکر 
اس شہر ميں ‘ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا ‘ ميں کسی ايسے شخص کو نہيں جانتا جو سو سالہ ہو ‘ ابو شاکر بوال 
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ھانے ميں افراط سے کام نہيں ليتے تھے سو سال کی مرد اور عورتيں پائی جب لوگ گوشت اور دوسری مرغن غذائيں ک
جاتی تھيں اور جس چيز نے اس شہر کے مکينوں کی عمر گھٹا دی ہے وه مرغن غذاؤں کے کھانے ميں افراط ہے ليکن 

حراؤں کی طرف جب کہ اب مدينے ميں سو سال کی عورت يا مرد نہيں ہيں اب بھی اگر تم مدينے کی نواحی بستيوں کے ص
جاؤ جہاں قبائل سکونت پزير ہيں تو تم مشاہده کرو گے کہ ان کے درميان سو سال کے مرد اور عورتيں پائی جاتی ہيں اور 

اس کے باوجود کہ صحرا ميں زندگی دشوار ہے ان ميں سے بعض بوڑھے افراد اپنے کچھ دانتوں کو سو سال کی عمر تک 
اور دوسری مرغن غذاؤں کے کھانے سے ان کے خون ميں خرابی بھی پيدا ہوی کہ  محفوظ رکھتے ہيں چونکہ زياده گوشت

وه قبل ازوقت بوڑھے ہو جائيں اور خون کی خرابی جو بعض اشخاص ميں نا گہانی بيماری کا باعث بنتی ہے اور پھر اسی 
ی ہو وه مر جاتے ہيں ابو کے زير اثر اکثر اشخاص جلدی بوڑھے ہو جاتے ہيں اور اس سے پہلے کہان کی طبعی عمر پور

ميں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت کيا ہے ؟ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے جواب ديا موت بدن کے ‘ شاکر نے کہا 
انسان کيوں مر جاتا ہے ؟ ‘ افعال کا رک جانا ہے ۔ خصوصا دل کی دھڑکنوں اور سانس کا رک جانا ابو شاکر نے پوچھا 

انسان دو چيزوں سے مرتا ہے ايک بيماری سے اور جيسا کہ ميں نے کہا بعض ‘ م ) نے جواب ديا جعفر صادق (عليہ السال
لوگ نا گہانی بيماری ميں مبتال ہو جاتے ہيں اور ان کا خيال ہوتا ہے کہ وہصحتمند ہيں ليکن اندرونی طور پر وه بيمار ہوتے 

  ہيں يہ لوگ بھی بيماری سے مرتے ہيں ۔ 
‘ سان کا بڑھاپا ہے اور آدمی اگر صحت مند ہی کيوں نہ ہو آخر اکر بڑھاپے کی وجہ سے مر جائيگا موت کا دوسرا سبب ان

اور قديم يونان کے ايک حکيم بقراط نے کہا تھا کہ بڑھاپا بھی بيماری کی ايک قسم ہے اور جن دن اس بيماری کا عالج 
  تالش کر ليا جائيگا انسان نہيں مرے گا۔ 

يال کرتے ہوئيکہا ليکن ہمارے ڈاکٹر تو اس بيماری کا عالج نہيں کر سکتے جعفر صادق (عليہ خ‘ ابو شاکر نے اظہار 
  مجھے يقين ہے کہ ڈاکٹر ہر گز اس بيماری کا عالج نہيں کر سکيں گے ۔ ‘ ابو شاکر ‘ السالم ) بولے 
ے ميں کامياب نہيں ہو سکتے آپ کو کيسے علم ہے کہ ہمارے ڈاکٹر اس بڑھاپے کی بيماری کا عالج کرن‘ ابو شاکر بوال 

تاکہ انسان کو موت سے بچا سکيں ۔ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا اس لئے کہ موت مشيت الہی ہے اور چونکہ خدا 
کی قدرت اور مصلحت موت کو وجود ميں التی ہے ڈاکٹر بڑھاپے کی بيماری کا عالج نہيں کر سکتے (اگر بقول بقراط 

يونکہ جو کچھ خداوند تعالی نے مقرر کر دی اہے نا قابل تغير ہے مخلوقات ميں تبديلی کا نام ہييہ ايک بڑھاپا بيماری ہو ) ک
  حالت سے دوسری حالت ميں تبديلی ہے اور کوئی چيز ايک حالت پر باقی نہيں رہتی ۔ 

نے سنا کہ بنی نوع انسان کی  حتی کہ اگر خداوند تعالی انسان کيلئے موت مقرر نہ کرتا تو بھی جيسا کہ ميں نے کہا اور تم
  بہتری اسی ميں ہے کہ موت موجود ہو ۔ 

بنی نوعی انسان کی زندگی کے جريان کيلئے موت اس قدر ضروری ہے کہ اگر موت نہ ہوتی اور انسان باقی رہنا چاہتا تو 
  اور برباد نہ ہو ۔  اسے موت کو وجود ميں النا پڑتا تاکہ انسان مريں اور موت کے نتيجے ميں انسان نسل باقی رہے

بس يہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض گذشتہ پيغمبر ہميشہ کيلئے زنده ہو گئے اور آج بھی زنده ہيں ان کے بارے ‘ ابو شاکر بوال 
اس پر يقين نہ کرو کيونکہ ابھی تک اس دنيا ميں کوئی ايسا پيدا نہيں ‘ ميں کيا خيال ہے ؟ جعفر صادق (عليہ السالم ) بولے 

يا اگر اب زنده ہے تو نہيں مرے گا ۔ اور يہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض گزشتہ انبياء زنده جاويد ہو گئے اور‘ ا نہ ہو ہوا جو مر
افسانے سے زياده کچھ نہيں پيغمبروں ميں سب سے افضل پيغمبر ہمارے ہيں اور وه ‘ نہيں مرے اور ہر گز نہيں مريں گے 
ميرا خيال ہے جب ميں ان ‘ وه بھی اس دنيا سے کوچ کر گئے ۔ ابو شاکر بوال ‘  خاتم النبين ہيں جن پر تو ايمان نہيں اليا

ديکھے خدا پر ايمان لے آؤں گا تو تمہارے پيغمبر کی نبوت کو بھی تسليم کر لوں گا ليکن اسکے باوجود کہ ميں تمہاری 
ا چاہتا ہوں جو کچھ آپ نے گو شت اور پيغمبر پر ايمان نہيں اليا ميں نے قرآن کے کچھ حصے سنے ہيں جنہيں ميں بيان کرن

اور ظاہر ہے جب آپ ‘ مرغن غذائيں کھانے اور خون ميں خرابی کے بار ے ميں کہا ہے وه قرآن کے سر ا سر خالف ہے 
  مسلمان ہيں تو آپ قران کو مانتے ہيں ۔ 

جب آپ کا عقيده ہے کہ قرآن آپ‘ وال جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا قرآن پر عقيده ہے کہ وه کالم خدا ہے ابو شاکر ب
  کے خدا کا کالم ہے تو پھر آپ نے اسکے خالف بات کيوں کی ؟ 

جعفر صادق (عليہ السالم ) نے حيرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وه کونسی بات ہے جو ميں نے خدا کے کالم کے خالف 
خص اپنے مقرره وقت پر مرے گا اس کی موت نہ ايک کہی ہے ؟ ابو شاکر نے کہا ميں نے سنا ہے خدا نے فرمايا ہے ہر ش

ہاں يہ کالم خدا ہے اور‘ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا ‘ گھنٹہ اس وقت سے پہلے واقع ہو گی اور نہ ايک گھنٹہ بعد 
  قرآن ميں ہے ۔ 

ئيں کھائے گا وه قبل از وقت نا کيا آپ نے نہيں کہا کہ جو شخص زياده گوشت اور مرغن غذا‘ ابو شاکر نے اظہار خيال کيا 
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  گہانی بيماری کے نتيجے ميں مر جائيگا ؟ 
آپ کے خدا کا کہنا ہے کہ ہر ايک کی ‘ ہاں يہ بات ميں نے کہی ہے ابو شاکر بوال ‘ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا 

مرے گا ليکن آپ کہتے ہيں کہ جو موت کا وقت معين ہے اور وه اس سے نہ ايک گھنٹہ پہلے اور نہ ايک گھنٹہ بعد ميں 
جلدی مر جائيگا اور اسطرح آپ نے کالم خدا کی نفی کی ہے ۔ جعفر صادق (عليہ السالم ) نے فرمايا ‘ کوئی گوشت کھائے 

بلکہ ‘ پہلی بات يہ کہ ميں نے يہ نہيں کہا کہ جو کوئی گوشت اور مرغن غذائيں کھائے ناگہانی بيماری کا شکار ہو جائے گا 
ے يہ کہا ہے کہ ممکن ہے بعض لوگ گوشت اور مرغن غذائيں کھانے کے نتيجے ميں نا گہانی بيماری کا شکار ہو ميں ن

دونوں ميں فرق ہے طبعی عمر وه ہے جو‘ جائيں ۔ دوسری بات يہ کہ طبعی عمر اور وه عمر جسے انسان خود کم کرتا ہے 
ے جيسا کہ خداوند تعالی نے فرمايا ہے جس وقت وه مدت ايک عام انسان گزارتا ہے اور اس عمر کی ايک مدت معين ہ

  پوری ہو جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے اس وقت ميں نہ ايک گھنٹہ کی کمی ہوتی ہے اور نہ بيشی ۔ 
ليکن موت کی دوسری قسم وه ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے وجود ميں التا ہے يہ موت طبعی موت سے مختلف ہے

ہونا چاہيے جو کوئی شخص خنجر سے اپنی گردن اور شاه رگ کو کاٹتا اور اپنے آپ کو ہالک کرتا ہے اس کا نام خود کشی 
  وه خدا کے مقرره وقت پر نہيں مرتا ۔ 

خداوند تعالی نے اس کے شايد اسی يا نوے يا سو سال کی عمر کا تعين کياہو جبکہ وه جوانی ميں ہی ايک ہی وار سے اپنی 
  ہے ۔  زندگی کا خاتمہ کر ديتا

جو لوگ گوشت اور دوسری مرغن غذائيں زياده کھانے سے اپنے خون کو غليظ کرتے ہيں وه اپنی خود کشی کا سامان 
کرتے ہيں چونکہ خون کی خرابی ناگہانی بيماری کا سبب بنتی ہے اور اگر اس بيماری کا سبب نہ بھی بنے توکسی دوسری 

  بيماری کا سبب بن جاتی ہے ۔ 
خود کشی کے مترادف ہے ۔ پس جو کوئی بسيار ‘ کھانا اور خصوصا گوشت و مرغن غذائيں زياده کھانا  لہذا پيٹ بھر کر

خوری کے نتيجے ميں اپنی طبعی عمر کے تقاضے سے پہلے اس دنيا سے کوچ کر جائے وه خداوند تعالی کے فرمان ميں 
جانتا ہوں اور اس بات سے اگاه ہوں کہ خداوند  شامل نہيں ہے اور تو اے ابو شاکر جان لے کہ ميں قرآن کو تجھ سے بہتر

تعالی نے قرآن ميں موت کے بارے ميں کيا کہا ہے اور کسی نے کبھی بھی ميرے منہ سے ايسی بات نہيں سنی ہو گی جو 
  خدا کے فرمان کے خالف ہو اور نہ ہی اس کے بعد سنے گا ۔ 

  آپ کی جابر بن حيان سے گفتگو 
ص تھا ۔ ليکن جعفر صادق کے بعض شاگردوں ميں جو سائنسدان شمار ہوتيہيں وه بھی استاد سے ابو شاکر ايک نا سمجھ شخ

  مباحثے کرتے تھے ان ميں سے ايک جابر بن حيان بھی تھا ۔
امام جعفر صادق تالمذه سے اس لئے بحث کرتے تھے تاکہ وه علوم کو بہتر طور پر سمجھ سکيں اور جعفر صادق اسالمی 

لے استاد ہيں جنہوں نے استاد اور شاگردوں کے درميان بحث کی بنياد رکھی اور يہ موضوع بعد ميں دنيا ميں ايسے پہ
آنيوالے زمانوں ميں اسالمی مدارس اور خصوصا شيعہ مدارس ميں رواج پا گيا ہر درس کے بعد شاگرد ايک دوسرے سے 

ن جعفر صادق نے فلسفہ پڑھاتے ہوئے کہا بحث مباحثہ کرتے تھے تاکہ استاد کے درس کو اچھی طرح سمجھ سکيں ايک د
ہر چيز حرکت کر رہی ہے اور اگر حرکت نہ ہو تو چيزوں کا وجود نہ ہو ۔ يعنی اگر وه اس طرح نہ ہوتيں جس طرح کہ 

  موجو شکل ميں نظر آ رہی ہيں اور حرکت کی وجہ سے يہ چيزيں باقی ہيں تو ان ميں تبديلی آ چکی ہوتی ۔
کيا آپ کو يقين ہے کہ کوئی چيز حرکت سے خالی نہيں جعفر ‘ د جابر بن حيان نے سوال کيا جعفر صادق کے ايک شاگر

  صادق نے جواب ديا اس بارے ميں کوئی شک نہيں ۔
جابر نے پوچھا کيا آواز حرکت کرتی ہے ؟ جعفر صادق نے جواب ديا ہاں اے جابر اواز متحرک ہے ليکن اسکی رفتار 

جب تو دور سے مشاہده کرتا ہے کہ لوہار کی دکان ميں ايک شخص لوہے کے  روشنی کی رفتار سے سست ہے اور
ہتھوڑے کو اوزار پر مارتا ہے تو اسکی آواز تھوڑی دير بعد کانو تک پہنچتی ہے جبکہ تم ديکھتے ہو کہ ہتھوڑے سے وار 

محے تمہاری آں کھوں کرنے والے نے جس لمحے ميں وار کيا ہے اور اس کے نتيجے ميں جو روشنی نکلتی ہے وه اسی ل
تک پہنچتی ہے اسکی وجہ يہ ہے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے سست ہے اور دير سے سنائی ديتی ہے جابر نے 
پوچھا کس قدر دير سے سنائی ديتی ہے جعفر صادق نے جواب ديا يہ اس جگہا ور تمہارے درميانی فاصلے پر منحصر ہے 

بعد تم آواز کو سن لو گے ليکن دور کی جگہ سے آواز تمہاريکانوں سے دير سے اور قريبی مقام سے چند لمحوں کے 
  ٹکراتی ہے جابر نے پوچھا کيا فاصلوں کی لمبائی معلوم ہے ؟

ايک يونانی حکيم ارشميدس نے اس فاصلے کو ماپا ہے اور اسکے بقول اگر انسان کا آواز کے ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
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تو آواز آٹھ سيکنڈ ميں سنی جائيگی اور اسی نسبت سے انسان اور آواز کی منبع کا فاصلہ  منبع سے چار سو گز فاصلہ ہو
  جتنا زياده ہو گا آواز اتنی ہی دير سے سنی جائيگی ۔

جابر نے کہا جو حساب ارشميدس نے لگايا ہے اس کے مطابق جب کبھی خداوند تعالی اپنے کسی پيغمبر سے بات کرنا چاہتا 
کيونکہ خدا ساتويں آسمان پر ہے اور اس دنيا سے اس دنيا تک کا فاصلہ اتنا زياده ہے جس کا انسانی  تو ہزاروں سل لگتے

عقل حساب لگانے سے عاجز ہے جعفر صادق نے فرمايا يہ جو کہا گيا ہے کہ خداوند تعالی ساتويں آسمان پر ہے اس لئے 
ں ورنہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے کوئی ايس جگہ نہيں کہا گيا ہے تاکہ عام لوگ خداوند تعالی کی عظمت کو درک کر سکي

  جہاں خدا نہ ہو ۔
لہذا ہر زمانے ميں جب کبھی خداوند تعالی اپنے کسی پيغمبر سے خطاب کرنا چاہتا تو اس کے اس قدر نزديک ہوتا کہ 

  جونہی خداوند تعالی کی آواز بلند ہوتی اس کا پيغمبر اسے سن ليتا ۔
اتويں آسمان پر بھی ہوتا تو بھی اسکی آواز ايک لمحے ميں اس کے پيغمبروں تک جا پہنچتی ليکن اگر خداوند تعالی س

انسان اور دوسرے مخلوقات کی مانند نہيں ہے کہ اسے سنائی دينے ميں وقت درکار ہوتا ہو ‘ کيونکہ خداوند تعالی کی آواز 
ا اور يہ کائنات اسی طرح وجود ميں آئی ہے خداوند اور وه فاصلے طے کرتی ہو بلکہ ادھر خدا نے کن کہا ادھر يکون ہو گي

تعالی اپنی آواز کو کائنات کے دور ترين مقام سے ايک لمحے ميں اپنے پيغمبر تک پہنچا سکتا ہے جابر نے پوچھا اگر دنيا 
  ا ہے ؟ايک لمحے ميں وجود مين آئی ہے تو يہ کيوں کہا گيا ہے کہ خداوند تعالی نے کائنات کو چھ دنوں ميں خلق کي

کائنات کی حقيقی بنياد ايک لمحے ميں رکھيگئی اور چھ دن اس ميں تبديلی وقوع پذير ہونے ميں‘ جعفر صادق نے جواب ديا 
لگے ۔ جس سے کائنات موجوده شکل ميں ظاہر ہوئی اور اس ميں کوئی شک نہيں کہ خلقت کی ابتدا ميں کائنات اس شکل 

ی کے بعد دنيا اس حالت ميں تبديل ہوئی اور خدا کے خالم ميں جو چھ دن مذکور ہيں ميں نہ تھی اور ايک لمبی مدت کی تبديل
وه اسلئے ہيں کہ عام لوگ اسے سمجھيں اور تم يہ خيال نہ کرو کہ خداوند تعالی کے چھ دن ميرے اور تمہارے چھ دنوں کی 

  موجوده شکل اختيار کر گئی ۔مانند ہيں ليکن يہ بات ثابت ہے کہ چھ تبديليوں کے مراحل کے بعد يہ کائنات 
جابر نے پوچھا کيا آپ بتا سکتے ہيں کہ خداوند تعالی کا ايک دن کتنا ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا اے جابر اگر ميں تمہيں 

  ايسا جواب دوں جس کے درست ہونے ميں مجھے شک ہو تو ميں کس لئے اس جواب کو زبان پر الؤں ؟
  

سمجھ سکتا تو تمہيں بتا سکتا کہ خداوند تعالی کا ايک دن کتنا ہے ؟ميں خداوند تعالی کے اگر ميں خداوند تعالی کی ذات کو 
دن کی مدت کے بارے ميں جو کچھ تمہيں کہوں وه ميرے اپنی اختراع ہو جس کا خداوند تعالی کے دن کی مدت سے کوئی 

ندازوں سے خداوند تعالی کے دن کو نہيں سمجھ تعلق نہيں اور صرف اتنا تمہيں بتا سکتا ہوں کہ بہت لمبا ہے اور ہم اپنے ا
  سکتے ۔

آپ کہتے ہيں کہ خداوند تعالی ہرجگہ موجود ہے اور کوئی ايسی جگہ نہيں جہاں خدا نہ ہو ‘ جابر نے اپنے استاد سے پوچھا 
آ کہتے ہيں کہ جعفر صادق نے فرمايا ہاں اے جابر ميں نے يہ بات کہی ہے اور يہی ميرا عقيده ہے جابر نے سوال کيا جب‘ 

خدا ہر جگہ ہے تو ال محالہ آپ اس بات کی تصديق کر ديں گے کہ خدا ہر چيز ميں بھی ہے جعفر صادق نے مثبت جواب ديا
۔ جابر نے کہا ۔ اس صورت ميں جو لوگ يہ کہتے ہيں کہ خالق اور مخلوق ايک ہيہے ان کا قول صحيح ہونا چاہيے چونکہ 

‘ خدا ہر چيز ميں ہے تو ہميں اس کی بھی تصديق کرنا چاہيے کہ ہر چيز اگرچہ وه پتھر جب ہم اس بات کے قائل ہيں کہ 
  پانی اور درخت ہی کيوں نہ ہو خدا ہے ۔

پانی اور درخت ميں تو ہے ليکن پتھر پانی اور درخت خدا ‘ تم غلطی پر ہو ۔ خدا پتھر ‘ جعفر صادق نے کہا ايسا نہيں ہے 
ہوتا ہے ليکن چراغ تيل نہيں ہوتا خداوند تعالی ہر چيز ميں ہے ليکن اسکے لئے پہلے وه نہيں ہيں جس طرح تيل چراغ ميں 

شجری اور حيوانی زندگی کو جاری رکھے اور ختم نہ ہو ۔ چراغ کی روشنجی ‘چيز وجود ميں آئے اور دوسرا اپنی جمادی 
تيل اور فتيلہ چراغ ميں شعلہ پيدا کرتے ہيں اور کا مايہ يعنی اسکی بقاتيل اور فتيلہ ہے ليکن چراغ تيل اور فتيلہ نہيں ہے 

چراغ يہ دعوی نہيں کر سکتا کہ چونکہ تيل اور فتيلہ نہيں ہے تيل اور فتيلہ چراغ ميں شعلہ پيدا کرتے ہيں اور چراغ يہ 
کہ مخلوق کی دعوی نہيں کر سکتا کہ چونکہ تيل اور فتيلہ اس ميں موجود ہے پس وه تيل اور فتيلہ ہے اور يہ بات محال ہے 

وحدت کا عقيده رکھتے تھے وه اپنے استدالل کی ظاہری شکل سے فريب کھاتے تھے ان کے بقول چونکہ جو کچھ اس 
کائنات ميں موجود ہے اس ميں خدا ہے لہذا جو کچھ ہے وه خدا ہے اگر يہ عقيده صحيح ہوتا تو تمام مخلوقات خدائی ظاقت 

تمام کائنات ميں ايک وجود بھی ايسا نہيں ہے جو خدائی قدرت رکھتا ہو ۔ وه لوگ جوکی حامل ہوتيں کيونکہ وه خدا ہيں ليکن 
اس بات کے معتقد تھے کيا ان ميں سے کوئی ايک بھی ايک پتھر ہی وجود ميں ال سکا ہے ؟ کيونکہ خالق اور مخلوق کی 

ہ انسان وه کام کر سکے جو خدا کرتا وحدت کا مطلب يہ ہے کہ انسان بھی خدا ہے اور انسان کی خدائی کا الزمہ يہ ہے ک
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  ہے ايک لفظ کن سے ساری کائنات کو پيدا کرے اور ايک قطرے سے ايک انسان وجود ميں الئے ۔
جو لوگ خالق و مخلوق کيوحدت کے معتقد ہيں اور اس کے نتيجے ميں اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہيں کيا ان ميں سے کسی 

ہر ہو کہ اس ميں خدائی صفات ہيں جب انہيں کہا جاتا ہے چونکہ آپ اپنے آ کو ايک شخص نے ايسا کام کيا ہے جس سے ظا
خدا سمجھتے ہيں لہذا خدا کا کوئی کام کرکے دکھائيں تاکہ ہميں يقين ہو جائے کہ آ خدا ہيں وه کہتے ہيں کہ ہم خدا ہيں ليکن 

  بچوں جيسی بات قابل قبول ہے ؟ہميں خدا ہونے کے بارے ميں کوئی اطالع نہيں ہے اور کيا يہ منطق سے خالی 
کيونکہ اگر کوئی شخص جان لے کہ وه خدا ہے تو ه کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اسے خدا ہونے کے متعلق کوئی اطالع نہيں

تم جان لو کہ اگرچہ خداوند تعالی ہر چيز ميں اور ہر جگہ پر ہے ليکن وه مکان اور اشيا خدا نہيں ہيں اور ‘ اور اے جابر 
خدا تمام مکانوں اشياء ميں ايک خالق اور محافظ کی مانند ہے اور وہی ہے جس نے حرکات کو ‘ کی مخلوق ہے تمام خدا 

درخت اپنی شجری زندگی اور جانور اپنی حيوانی ‘ پيدا کيا ہے اور انہی حرکات کی وجہ سے جمادات اپنی جمادی زندگی 
نا ممکن ہے کوئی موحد يہ نہيں کہہ سکتا کہ وہی حرکت زندگی بسر کرتے ہيں اسکے باوجود کہ زندگی حرکت کے بغير 

خدا ہے چونکہ حرکت بھی دوسری اشياء کی مانند خدا کی مخلوقات ميں سے ہے بہر حال ايسی مخلوق ہيجو دوسری 
مخلوقات کی پيدائش کا سبب بنتی ہے اور يونانی حکما جو يہ کہتے تھے کہ حرکت خدا ہے وه سنگين غلطی پر تھے کيونکہ 

رکت اس وقت تک وجود ميں نہيں آتی جب تک اس کی قوت وجود ميں نہ آئے اور جب وه قوت ہے حرکت جاری ہے اور ح
  جب يہ قوت ختم ہو جائيگی تو حرکت بھی رک جائيگی ۔

چونکہ حرکت توانائی سے وجود ميں آتی ہے لہذا مخلوق ہے نہ کہ خالق اور وه توانائی جو حرکت کو وجود ميں الئی وه 
ی قوت ہے ليکن ايک موحد يہ بات تسليم کر سکتا ہے کہ حرکت دوسری چيزيں بھی کيلئے ابسبا پيدا کئے ہيں ان ميں خدائ

اور ماده اپنے آخری مرحلے ‘ ايک حقيقی سبب حرکت ہے بعض يونانی فلسفيوں کے بقول حرکت ماده ہے اور ماده حرکت 
بعض ‘ دے ميں رک جائے تو ماده ختم ہو جاتا ہے اے جابر ميں حرکت کی صورت اختيار کر ليتا ہے اور اگر حرکت ما

يونانی فلسفيوں نے سوچ اور فکر کو بھی مادے کا جزو شمار کيا ہے اور کہ اہے کہ مادے کے بغير سوچ اور فکر کا کوئی 
تو  وجود نہيں جس طرح پھول کے بغير اسکے عطر کی خوشبو کوئی نہيں سونگھ سکتا اس طرح اگر ماده ختم ہو جائے

  سوچ اور فکر بھی ختم ہو جاتی ہے ۔
حقيقت يہ ہے ‘ ليکن ان کا مذکوره نظريہ اسلئے درست نہيں ہے چونکہ فلسفے ميں چاہے يونانيوں کا زمانہ ہو يا آج کا دور 

تبديل  کہ کوئی چيز فنا نہيں ہوتی بلکہ اپنی حالت تبديل کرتی ہے پس انسان بھی فنا نہيں ہوتا بلکہ موت کے بعد اپنی حالت
کرتا ہے اور اسکی طرح اس کی سوچ بھی تبديل ہوتی ہے اور اس ميں کوئی شک و شبہ نہيں کہ کسی دوسری صورت ميں 

  باقی رہتا ہے اور انسان کی موت کے بعد اسکے باقی رہنے والے عوامل اور روحانی صفات اس کی روح ہے ۔
اور برحق ہيں تو وه لذت اٹھاتا ہے اور يہ لذت انسانی  جب ايک مومن سمجھتا ہے کہ اسکے اصول دين حقيقت‘ اے جابر 

فطرت کا جزو ہے انسان ہر منظم اور کامل چيز کو ديکھنے سے لذت اٹھاتا ہے اے جابر کيا تم اس نقش کو ديوار پر 
ديکھتے ہو اور مشاہده کرتے ہو کہ ايک منظم جيوميٹريکل صورت ہے تو تم اس مشاہدے سے لذت اٹھاتے ہو ليکن نہ 

صرف اس لئے کہ تم جيوميٹری سے واقف ہو اور تمہيں معلوم ہے کہ يہ جيوميٹری کی اشکال ميں سے کونسی ايک شکل 
  ہے بلکہ اسلئے کہ اسے منظم ديکھتے ہو اور مشاہده کرتے ہو کہ ايک مکمل نقش ہے ۔

چونکہ اسے مکمل اور منظم وه لوگ بھی جو جيوميٹری سے مطلع نہيں ہيں اس نقش کو ديکھنے کے بعد لذت اٹھاتے ہيں 
‘ ديکھتے ہيں چھوٹے بچے بھی اس نقش کے مشاہدے سے خوشی محسوس کرتے ہيں کيونکہ اسکی مکمل اور منظم شکل 

  ان کی روح ميں ايک طرح کی تسکين وجود ميں التی ہے ۔ 
ھری ہوئی ہوتيں اس طرح کہ اگر يہ نقش جسے ميں اور تم ديکھ رہے ہيں غير منظم ہوتا اور اسکی الئنيں بے ترتيب اور بک

يہ ايک مکمل جيوميٹريکل شکل اختيار نہ کر گيا ہوتا اور نہ ہی کسی ايسی چيز کی شبيہ ہوتا جسے ہم پہچانتے ہيں تو کيا 
امام جعفر صادق نے فرمايا ايک غير منظم ‘اس صورت ميں بھی ہم اس کے مشاہدے سے محظوظ ہوتے ؟ جابر بوال نہيں 

اہدے سے نہ صرف محظوظ نہيں ہوتے بلکہ اس سے الٹا ہميں کوفت ہوتی ہے اور اس کا عيب اور بے ترتيب نقش کے مش
  نقص ہماری خفگی کا باعث بھی بنتا ہے گويا جس طرح ہم ايک بد مزه کھانا کھا رہے ہوں ۔

ور نقائص سے اسی طرح دينی حقائق پر بھی ہم غور کرتے ہيں تو محظوظ ہوتے ہيں چونکہ ہم ديکھتے ہيں کہ وه مکمل ا
پاک ہيں اور اگر ايک چيز نقص کے بغير اور کامل ہو (خواه مادی يا روحانی ہو ) تو وه خوبصورت ہوتی ہے اور ہمارے 

لئے مسرت کا باعث ہوتی ہے اسيطرح دينی حقائق بھی چونکہ نقائص سے پاک ہيں ہوتی ہيں اور ہمارے لئے مسرت کا 
  نکہ نقائص سے پاک ہيں لہذا وه بھی ہماری مسرت و شادمانی کا ذريعہ ہيں ۔باعث ہوتی ہے اسيطرح دينی حقائق بھی چو

جابر بن حيان بوال ليکن يہ دينی حقائق عام لوگوں کو معلوم نہيں لہذا لوگ انہيں سمجھنے سے لطف انداوز نہيں ہو سکتے ۔ 
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تا ہوں کہ علم حاصل کريں ۔ جابر بن جعفر صادق نے فرمايا عام لوگوں کے پاس علم ننيں اسی لئے ميں لوگوں کو تاکيد کر
حيان نے پوچھا دين اسالم کے حقائق اسطرح نازل کيوں نہيں ہوئے کہ تمام لوگ انہيں سمجھ سکتے ؟ جعفر صادق نے 

نہ صرف يہ کہ اسالم کے حقائق اس طرح نازل نہيں ہوئے کہ لوگ انہيں سمجھ سکيں بلکہ اسالم سے ‘ اظہار خيال فرمايا 
حقائق جو خدا کی طرف سے مقرر کئے گئے ہيں اسطرح نازل نہيں ہوئے تھے کہ تمام لوگ انہيں سمجھ کر قبل مذاہب کے 

  ان سے محفوظ ہوں ۔
  دين فلسفے سے جدا ہے ۔‘ اے جابر جان لو 

فلسفے ميں يہ ہے کہ جو کچھ کہا جائے اس کيلئے استدالل کی ضرورت ہے تاکہ سامع کی عقل اسے تسليم کرے اور جب 
مع ايک فلسفيانہ مسئلہ سنتا ہے تو جب تک بولنے واال شخص دليل کے ساتھ اسکی صحت کا ثبوت فراہم نہ کر دے ايک سا

اس وقت تک سامع اس مسئلے کو تسليم نہيں کرتا ۔ کيونکہ سامع بھی بولنے والے کی مانند فلسفی ہے اور اگر فلسفی نہ ہو 
 لسفيانہ بحث کو سننے اور سمجھنے کی طرف راغبنہيں ہو سکتا ۔تو بھی اسے فلسفہ سے شغف ضرور ہے ورنہ وه ہر گز ف

فلسفے سے متعلق ہر قسم کا مسئلہ چونکہ فالسفہ يا فلسفے سے ذوق رکھنے والوں کيلئے بيان کيا جاتا ہے اور يہ کہ وه 
يا دالئل کا ہونا ضروری ہے  مدلل ہو اور اسے ثابت کيا گيا ہو تاکہ فالسفہ اسے قبول کريں ۔ لہذا ہر فلسفيانہ مسئلے ميں دليل

اور ہر فلسفيانہ مسئلہ انسانی عقل سے سروکار رکھتا ہے اور جب تکا سے عقل تسليم نہ کرے اس مسئلے کی صحت ثابت 
  نہيں ہوتی ۔

جب ايک فلسفی کسی نظريئے کو پيش کرتا ہے تو اسے عام لوگوں سے کوئی سروکار نہيں ہوتا وه نہيں چاہتا کہ عام لوگ 
لسفيانہ نظريئے کو سمجھيں يعنی جانتا ہے کہ عام لوگ اسکے فلسفيانہ نظريئے کو سمجھنے پر قادر نہيں ہيں اور اس کے ف

جو کچھ کہتا ہے فلسفيوں يا ان لوگوں کيلئے کہتا ہے جو فلسفيانہ ذوق رکھتے ہيں وه جو کچھ کہتا ہے ان کی عقل سے 
ے جدا ہے ہمارے پيغمبر دين اسالم کو خداوند تعالی کی طرف تمام مخاطب ہو کر کہتا ہے ۔ ليکن دين فلسفيانہ نظريئے س

انسانوں کيلئے ليکر ائے نہ کہ صرف ان لوگوں کيلئے جن کی عقل دوسرے لوگوں سے برتر ہے اور وه ہر چيز کو تسليم 
لوگوں کيلئے  کرنے کيلئے دليل مانگتے ہيں دوسرے پيغمبر بھی جو ہامرے پيغمبر سے قبل مبعوث ہوئے وه دين کو تمام

الئے نہ صرف ايک مخصوص گروه کيلئے جو عقلی لحاظ سے دوسروں سے برتر ہو ۔ يہی وجہ ہے کہ پيغمبر کيلئے دينی 
حقائق کو ساده ترين شکل ميں لوگوں کيلئے پيش کرنا ناگزير تھا اور ہر حقيقت کے ثبوت کيلئے دليل پيش نہيں کی چونکہ 

نہيں سمجھ سکتے تھے اور آج بھی تمام دينی حقائق کی مصلحتوں کو نہيں سمجھ  عام لوگ ہر دينی حقيقت کی مصلحت کو
  سکتے ۔

حتی کہ اگر ايک شخص نہايت ساده ترينطريقے سے حقائق دينی کو دالئلکے ساتھ لوگوں کے سامنے ثابت کرے تو بھی 
ن لوگوں کے عقيدے کيلئے بعض لوگ ان ميں سی بعض کی مصلحتوں کو نہيں سمجھ پاتے اسکی وجہ يہ ہے کہ احکام دي

  نازل ہوئے ہيں نہ انکی عقل کيلئے سوائے ان لوگوں کے جو عقلی لحاظ سے دوسروں سے طاقتور ہيں ۔
فلسفے کے مسائل انسانی عقل سے سروکار رکھتے ہيں اور دينی مسائل لوگون کے ايمان سے اور مومنين کے درميان وه 

ی کے نتيجے ميں جو علم کے ذريعے حاصل ہوتی ہے دين اسالم کے حقائقلوگ جو علم حاصل کرتے ہيں وه اپنی عقلی ترق
کی مصلحت کو سمجھ سکتے ہيں اور وه لوگ جو علم نہيں حاصل کر سکتے اور اپنی عقل کو قوی نہيں کر سکتے اور دين 

  اسالم کے حقائق کی مصلحت کو نہيں سمجھ سکتی ان کيلئے وہی ايمان کافی ہے ۔
کی مصلحت کے بارے ميں جو وضاحت عوام کيلئے پيش کی جائے بے فائده ہے کيونکہ ايک عام دين اسالم کے حقائق 

آدمی کو کسی موضوع کے علمی لحاظ سے سمجھنے کيلئے علم کے مقدمات کا جاننا ضروری ہے وگرنہ وه کوئی چيز نہيں
تھ علمی وضاحت پيش کرنا ضروری ہے سمجھ پاتا دين اسالم کے حقائق کو عوام کيلئے دليل سے بيان کرنے کيلئيان کے سا

اور اس علمی وضاحت کو صرف وه لوگ درک کر سکتے ہيں جو اگر عالم نہ ہوں تو کم از کم علم کے مقدامت طے کر 
  چکے ہوں ۔

ارادے کا محتاج ہے اور علم حاصل کرنے کا اراده ايک شخص ميں اس قدر ہونا چاہيے کہ وه علم حاصل ‘ علم حاصل کرنا 
ماده ہو جائے اور يہ اراده عوام ميں نہيں ہے جسکی وجہ يہ ہے کہ ايک عام آدمی جانتا ہے کہا گر علم حاصل کرنے پر آ

کرنا شروع کر دے تو کئی سالوں تک وه مادی فوائد سے محروم رہے گا ليکن اسکے بجائے اگروه کھيتی باڑی کرے يا 
لبتہ وه روحانی نتائج جو انسان علم کے ذريعے حاصل کرتا ہے انبھيڑ بکرياں يا اونٹ پالے تو اسے خاطر خواه فائده ہو گا ا

کا امکان نہيں ہوتا پس عام لوگوں کيلئے يہی بہتر ہے کہ وه صرف ايمان رکھتے ہوں اور اصول اور فروع دين اسالم سے 
  وہی کچھ اخذ کريں جو اسکے ظاہر ميں ہے ۔

  خدا ميں جنت اور دوزخ کا ذکر آيا ہياس سے کيا مراد ہے ؟تو ايک عالم شخص ہے تجھے معلوم ہے کہ کالم ‘ اے جابر 
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تجھ پر پوشيده نہيں ہے کہ جنت اور دوزخ کا اصلی مفہوم کچھ اور ہے ليکن کيا تو اس مفہوم کو ايک عام آدمی کے ذہن ميں
کہ علم  بٹھا سکتا ہے ؟ صرف ايک صورت ميں ايک عام آدمی جنت اور جہنم کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے وه يہ ہے

حاصل کرے اور جب عالم ہو جائے تو جنت اور دوزخ کے حقيقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے ۔ اگر وه خود بہشت 
اور دوزخ کے حقيقی مفہوم کو نہ سمجھ سکے تو چونکہ وه عالم ہے لہذا اسکے سامنے جب ان دو کی تشريح بيان کی جائے

جنت کا ايمان متزلزل ہو جائيگا اور وه شخص جو ايمان تيری وضاحت  گی تو وه اس سے سمجھ جائے گا ليکن اگر تو آج
سے پہلے رکھتا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بيٹھے گا اسی لئے کہا گيا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو 

ب تمام بنی نوعی اور ہر ايک سے اس زبان ميں بات کی جائے جو اس کی عقل اور فہم کے مطابق ہو چونکہ دين کے مخاط
انسان ہيں لہذا کالم خدا نہايت ساده اسلوب ميں نازال ہوا ہے اور عام لوگ بھی کالم خدا کے ظاہری معنوں کو سمجھ سکتے 

  ہيں اور اس سلسلے ميں کسی کی وضاحت کرنے ضرورت نہيں ۔
ے اور وه يہ کہ کالم خدا کا صرف ايک صورت ميں ممکن تھا کہ لوگ کالم خدا کے مفہوم کو کسی دوسرے معنوں ميں ليت

حروف کے اعراب ميں غلطی کو دور کرنے کيلئے علم نحو کو وضع کيا تاکہ لوگ قرآن کو غلط نہ پڑھيں اس‘ پڑھنے واال 
  طرح يہ خطره ٹل گيا کہ لوگ قرآن کو غلط پڑھے جانے کيوجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار ہوں ۔

مبين سے احکامات کی مصلحت اور کالم خدا کے وسيع مفہوم کو سمجھنے مجھے افسوس ہے کہ لوگ دين ‘ جابر نے کہا 
کی جانب توجہ نہيں کرتے۔ اور ميرا خيال ہے کہ اگر لوگ ان نکات کی طرف توجہ ديں تو دين خدا آج سے زياده وسيع ہو 

  جائيگا ۔
ہے جو احکام دين کو خوب  سابقہ تمام اديان ميں لوگوں کی ايک اقليت ہميشہ ايسی رہی‘ جعفر صادق نے جواب ديا 

  سمجھتے تھے اور دين کے قوانين سے واقف ہونے کی بنا پر دينی لحاظ سے لوگوں کے مذہبی رہنما ہوتے تھے ۔
دين اسالم ميں بھی ايسا ہی ہے اور اسی طرح آج بھی ايک اقليت دينی لحاظ سے لوگوں کی رہبری کر رہی ہے اور آئنده بھی

م بن کر لوگوں کی دينی رہبری کا فريضہ انجام دے گی اور مجھے يقين ہے کہ يہ کيفيت اس مسلمانوں کی ايک اقليت عال
  وقت تک باقی رہيگی جب تک علم سب کيلئے عام نہيں ہو جاتا ۔

  جابر نے پوچھا کيا ممکن ہے ايسا دن آئے کہ علم تمام لوگوں کيلئے عام ہو جائے ۔
سمجھے گا کہ تمام انسانوں کو عالم بننا چاہيے اور انسان اسکے لئے تمام جعفر صادق نے فرمايا ايسا دن آئيگا کہ انسان 

  وسائل بروئے کار ال کر تمام انسانوں کو علم حاصل کرنے کی طرف راغب کرے گا۔
  المحالہ اس دن تمام انسان عالم بن جائيں گے ۔‘ جابر بوال 

بنی نوعانسان عالم نہيں بن جائيں گے کيونکہ لوگوں  حتی کہ اس دن بھی تمام‘ نہين اے جابر ‘ جعفر صادق نے جواب ديا 
ميں تحصيل علم کيا ستعداد ميں فرق ہو گا اگرچہ علم حاصل کرنے کے فوائد سب کيلئے فراہم ہونگے ليکن چونکہ لوگوں 

کی ميں استعداد يکساں نہيں ہو گی کہ سب عالم بن جائيں لہذا بعض تو عالمبن جائيں گے اور بعض جو علم حاصل کرني
طرف راغب نہيں ہونگے تحصيل علم کو ترک کرکے کوئی اور پيشہ اختيار کرليں گے لہذا کسی دور ميں ايسی حالت پيدا 

  نہيں ہو گی کہ تمام بنی نوعی انسان عالم بن جائيں ۔
کوئی کچھ عوام کی موجوده حالت نہيں ہو گی کيونکہ ہر‘ ليکن اسکے باوجود کہ اس وقت تمام لوگ عالم نہيں بن سکيں گے 

نہ کچھ علم حاصل کر چکا ہو گا اور کم از کم خوانده ہو گا لہذا اس دن علماء دين حقائق کو لوگوں کو سمجھا سکيں گے اور 
اگر کوئی ديوانہ نہ ہو تو چونکہ سوچنے سمجھنے کی صالحيت رکھتا ہے لہذا دينی حقائق کو سمجھ سکتا ہے اور مجھے 

ے گا کہ اگر تمام لوگ دينی حقائق سے واقف نہ بھی ہو سکے تو بھی لوگوں کی اکثريت اميد ہے کہ ايک دن ايسا ضرور آئ
  انسان کے تفکرات اور ارادوں ميں سے کونسا سب سے زياده مضبوط ہے ؟‘ ان حقائق کو درک کر ليگی جابر نے پوچھا 

يا کيا اس مضبوط ارادے کا زندگی کی حفاظت اور زنده رہنے کا اراده جابر نے سوال ک‘ جعفر صادق نے جواب ديا 
  سرچشمہ علم ہے ؟

جعفر صادق نے فرمايا اس ارادے کو زندگی کے سر چشمے سے تقويت ملتی ہے اور ايسے لوگ بھی ہيں جنہيں خود علم 
نہيں کہ زنده رہنے کا اراده رکھتے ہيں ليکن ان ميں بھی يہ اراده دوسرے لوگوں کی مانند قوی ترين ارادے کی حيثيت سے 

د ہے اور اس دنيا ميں بنی نوعی انسان کی زندگی ميں تم جو کچھ ديکھ رہے ہو اس ارادے کی حيثيت سے موجود ہے موجو
کيا ‘ اور دنيا ميں بنی نوع انسان کی زندگی ميں تم جو کچھ ديکھ رہے ہو اس ارادے سے وجود ميں آيا ہے جابر نے پوچھا 

حرکت ؟ جعفر صادق نے فرمايا ان دونوں کا موازانہ نہيں ہو سکتا کيونکہ يا ‘ انسانی زندگی ميں يہ اراده زياده موثر ہے 
  حرکت ايک مادی چيزہے اور زنده رہنے کا اراده ايک روحانی شے ہے ۔

زنده رہنے کا اراده انسان ميں حرکت سے وجد ميں آتا ہے اور يہ اراده خود حرکات کا سبب بنتا ہے اے جابر کوئی ايسا زنده
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و زند رہنے کا اراده نہ رکھتا ہو اور يہی وجہ ہے کہ جب کوئی زنده وجود نہيں ہے جو زنده رہنے کا اراده وجود نہيں ہے ج
نہ رکھتا ہو اور جيسا کہ جب کوئی اپنے آپ کو موت کے خطرے ميں پاتا ہے تو اگر اس سے ہو سکے تو دفاع کرتا ہے اگر

جاتا ہے اگر حرکت ختم ہو جائے تو آدمی مر جائے اور اگر زنده  دفاع کرنے پر قادر نہ ہو تو جان بچانے کيلئے پيچھے ہٹ
  رہنے کا اراده ختم ہو جاے تو وقتی طور پر انسان زنده رہتا ہے ۔

وقتی طور پر ہم اسلئے کہتے ہيں کہ زنده رہنے کے اراده کے ختم ہو جانے کے بعد زياده دير نہيں گزرے گی کہ آدمی مر 
  جائے گا ۔

اے جابر تو ‘ ا کھانے اور پانی پينے پر مائل کرتی ہے وه انسان کا زنده رہنے کا اراده ہے ممکن ہے جو چيز انسان کو غذ
کہے کہ غذا کھانے اور پانی پينے کی طرف مائل ہونا انسانی ضرورت ہے اور جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اگر اسکے پاس 

ور ميں تجھ سے کہتا ہوں کہ پياس اور بھوک کيطلب انسان ميں غذا ہو تو وه غذا کھاتا ہے اور پياس کے وقت پانی پيتا ہے ا
السئے وجود ميں آتی ہے کہ ان دونوں سے زياده قوی تر طلب وہی زنده رہنے کا اراده ہے اورجونہی انسان بيمار ہوتا ہے 

ہيں رہتا تو آدمی کھانا اس ميں بھوک يعنيبھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے بہر حال جب انسان ميں زنده رہنے کا اراده باقی ن
پينا چھوڑ ديتا ہے اور اپنی گزر اوقات کيلئے کام نہيں کرتا اور نہ ہی صفائی کا خيال رکھتا ہے اور نہ اپنے بيوی اور بچوں 

  کے سر چھپانے کيلئے گھر بناتا ہے ۔
ے ان لوگوں کے جو خود کشی کا ليکن انسان ميں زنده رہنے کا اراده اس قدر قوی ہوتا ہے کہ وه ہر گز ختم نہيں ہوتا سوائ

  اراده کر ليتے ہيں ۔
ميں نے سنا ہے عبقری اور مجنون کو ايک دوسرے کی شبيہ سمجھا جاتا ہے کيا يہ نظريہ صحيح ہے ؟ ‘ جابر نے پوچھا 

جعفر صادق نے فرمايا افالطون وه پہال شخص ہے جس نے يہ نظره پيش کيا افالطون نے بھی عبقری اور مجنون کی شباہت
بلکہ کہا کہ جب تک انسان تھوڑا بہت جنون نہ رکھتا ہو شعر نہيں کہتا انسانی زندگی کی ‘ کے بارے ميں گفتگو نہيں کی 

حالت ميں کوئی بہتری نہيں آتی اور نہ ہی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی خود شاعر کيلئے سود مند ہے لہذا يہ کسی عاقل شخص 
  بنا پر ہر شاعر کم و بيش ديوانہ ہے ۔کا کام نہيں پس افالطون کے نظريئے کی 

ليکن قديم يونان ميں ايسے شاعر تھے جو شعر پڑھنے کے لحاظ سے خاصی استعداد کے مالک تھے اور ان ميں سے بعض 
کی استعداد اس قدر زياده تھی کہ يونانی لوگ انہيں عبقری کہا کرتے تھے اور چونکہ افالطون نے کہا تھا کہ شاعر ديوانہ 

لہذا افالطون کے بعد بعض صاحب نظر لوگوں نے کہا کہ اگر عبقری ديوانہ نہہو تو عبقری اور مجنوں ہونے کے ہوتا ہے 
درميان کافی مشابہت پائی جاتی ہے ۔ يہ نظريہ صحيح نہيں ہے عبقری کو ديوانے سے کوئی شباہت نہيں ہے ديوانہ وه ہے 

  ام کرے جنہيں عقل تسليم نہ کرے ۔جو اپنے اعمال ميں عقل سليم کا تابع نہ ہو اور ايسے ک
ليکن ديوانہ اپنے آپ کو عاقتل سمجھتا ہے اور اسے يقين ہوتا ہے کہ وه جو کچھ کر رہا ہے عقل کی رو سے کر رہا ہے 

ليکن ايک عبقری عقل سليم رکھتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے دوسروں کی عقل اسکی داد ديتی ہے ۔اتفاق سے خود افالطون 
ر کہا کہ شاعر ديوانہ ہوتا ہے نے اسی موضوع کے بارے ميں مثال پيش کی ہے جس کا خالصہ يہ ہے جس نے پہلی با

اگرچہ يہ مثال اس نے کسی دوسرے موقع محل کی نسبت سے کہی ہے ليکن ميں تمہارے موضوع کو کھولنے کيلئے اس 
  سے استفاده کرتا ہوں ۔

رہتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہيں پڑتيا ور اس جگہ کو  افالطون کہتا ہے فرض کريں کہ ايک گروه ايک ايسی جگہ
سورج کی منعکس شده روشنی روشن کرتی ہے اور فرض کرتے ہيں کہ اس گروه کی زندگی کے وسائل اس غار ميں ميسر 
ر ہيں اور ان لوگوں کو باہرآنے کی قطعی ضرورت نہيں وه کبھی باہر نہيں آئے انہوں نے دن کو سورج کی دھوپ ديکھی او

  نہ ہی رات چاند اور ستاروں کی روشنی ديکھی۔
ان کی کل کائناتيہی غار اور اس کی چار ديواريں ہيں اب ہم فرض کرتے ہيں کہ عام لوگوں کا ايک گروه جو باہر ره رہے 

تھے اس ميں داخل ہوئے وه سورج کے طلوع و غروب کو دن ميں اور چاند ستاروں کو رات کو ديکھتے تھے اور انہيں اس 
مچھلياں اور بہت سے ‘ پرند ‘ چرند ‘ بات کا علم تھا کہ کائنات ميں وسيع و عريض صحرا بلند و باال پہاڑ گہرے سمندر 

دوسرے جانور موجود ہوں گے تو چونکہ وه پہلی مرتبہ روشنی سے تاريکی ميں داخل ہوئے ہيں لہذا انہيں کچھ بھی نظر 
کا عادی بنانے کيلئے ايک عرصہ درکار ہے ليکن تاريکی کے عادی لوگ جو  نہيں آئے گا ۔ انہيں اپنی آں کھوں کو تاريکی

وہاں ره رہے ہيں ان داخل ہونے والوں کو ديکھ رہے ہيں اور ان کے اندھے پن سے لطف اٹھاتے اور ان کا تمسخر اڑاتے 
ر وہاں رہائش پذير ہيں ايک عرصہ گزر جانے کے بعد چونکہ يہ نئے داخل ہوے والے تاريکيکے عادی ہو جاتے ہيں او

افراد کو ديکھ سکتی اور ان کيلئے باہر کی حالت بيان کر سکتے ہيں وه انہيں بتاتے ہيں کہ باہر روشن سورج سر سبز درخت
ہوا چلتی ہے ليکن ‘ و جڑی بوٹياں پائی جاتی ہيں پرندے پرواز کرتے ہيں اور گھاس کھانے والے جانور گھاس کھاتے ہيں 
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غار ميں رہتے ہيں پھر ان نئے آنے والوں کا تمسخر اڑاتے ہيں چونکہ ان کی سوچ اس بات کو نہيں وه لوگ جو ہميشہ سے 
 درخت اور ہوا کيا ہے ؟‘ جانور ‘ سمجھ سکتی جو کچھ نئے آنے والے کہہ رہے ہيں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہيں کہ سورج 

سوچ جانوروں کے اس گروه سے بھی پست  غار ميں ان کی سوچ سب سے پست ترين مرحلے ميں ہے يہاں تک کہ ان کی
ہے جو دن و رات کی پہچان کر سکتے ہيں ۔اس غار ميں قيام پذير لوگوں کی سوچ محدود اور پست ہونيکی وجہ سے ان کی 

ديوانے ہيں ليکن ہميں معلوم ہے کہ وه عاقل ہيں مگر ‘ نظر سے تمام وه لوگ جو اس غار ميں باہر سے داخل ہوتے ہيں 
ار ميں قيام پذير لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کی سوچ کا ادراک نہيں کر سکتے لہذا انہيں ديوانے سمجھتے چونکہ اس غ

ہيں خاص طور پر يہ کہ وه مشاہده کرتے ہيں کہ نئے آنے والے ان کی عام زندگی کی طرف ذرا بھر توجہ نہيں کرتے اور 
ے ۔ يہ بات وہاں مستقل رہائش پذير لوگوں پر ثابت کرتی ہے کہ وه غذا کھانا ور سونا نہيں چاہت‘ ان کی مانند لباس پہننا 

  ديوانے ہيں چونکہ اگر وه ديوانے نہ ہوتے تو ان کی روز مره کی زندگی کے قوانين کا ضرور خيال رکھتے ۔
ئے ہيں عبقری بھی عام لوگوں کی نسبت خصوصا عوام کی نسبت تقريبا ان لوگوں جيسے ہيں جو باہر سے غار ميں وار د ہو

  اور بعض عبقری لوگوں کی عام زندگی کی رسومات اور وظائف سے مبرا ہيں ۔
ال محالہ وه عام لوگوں اور خصوصا عوام کی نظر ميں ديوانے نظر آتے ہيں اور اے جابر تو جان لے کہ عبقری اور مجنوں 

صحيح نہيں ہے ‘ عر مجنوں ہوتا ہے کے درميان شباہت موجود ہونے کا نظريہ صحيح نہيں ہے افالطون کا يہ نظريہ کہ شا
کيونکہ اس کا خيال ہے کہ انسان جو سوچ بھی پيش کرے اس کيلئے اسے يا کسی اور کو مادی نتيجہ ملنا چاہے اور اسکے 

چار ايسی ہوتی ہے جس کی مادی قدرو ۶باوجود کہ وه ايک فلسفی تھا ليکن اس نے اس پر غور نہيں کيا کہ بعض سوچ و
ليکن وه روحانی قدروقيمت کی حامل ضرور ہوتی ہے ۔ ان سوچ وبچار يا تفکرات ميں سے بعض ايسے ہيں قيمت نہيں ہوتی 

جو اشعار ميں سما جاتے ہيں اور اگر شاعر با کمال اور با ذوق ہو تو شعر پرکھنے واال يا سننے واال وجد ميں آ جاتا ہے اور 
  وه محسوس کرتا ہے کہ اسے روحانی سرور مل رہا ہے ۔

خود افالطون کی زندگی ميں ايسی چيزيں نہيں تھيں جو ذوق سے وجد ميں آئی ہوں تو وه کيوں شعر کو با بھال کہتا ہے ؟  کيا
کيا جو کچھ پڑھاتا تھا اس کا ايک حصہ ذوق کے پہلو کا حامل نہ تھا اور فلسفے کے ذوق کے عالوه کسيا ور ذوق سے 

تازگی بخشتی ہيں ان ميں ايک خداوند تعالی کے کائنات ميں پيدا کرده حسن ومحظوظ نہيں ہوتا تھا کيا وه چيزيں جو روح کو 
جمال ميں سے کسی حسن کی تعريف کرنا نہيں ہے اور اس حسن و جمال کی تعريف کرنے کيلئے کيا شاعری کی زبان 

  زياده برترو موثر ہے يا فلسفے کی ؟ 
مال اپنی جگہ پر اور فلسفے کی زبان کا استعمال اپنے مقام شعر کی زبان کا استع‘ ہر چيز اپنی جگہ خوبصورت لگتی ہے 

پر مناسب لگا ہے ميں يہ نہيں کہتا کہ فلسفيکو شعر کی زبان ميں بياں نہيں کيا جا سکتا اور وه اشعار جو ميرے دادا علی نے 
ہے جہاں شعر کام ميں نصيحت اور علم اخالق پر مشتمل ہے ليکن ايک مقام ايسا ہوتا ‘ پڑھے ہيں ان کا ايک حصہ فلسفے

اليا جاتا ہے فلسفہ اس چيز کو بيان نہيں کر سکتا جس چيز کو شعر بيان کر سکتا ہے شعر کی زبان کا ايک موقع و محل 
  تو نے سنا ہے کہ کسی نے رجز کو فلسفے کی زبان ميں بيان کيا ہو ؟‘ رجز ہے اور کيا اے جابر 

و جائز جانتا ہوں بلکہ ميرا مقصد يہ ہے کہ فلسفے کی زبان جس قدر بھی ميری مراد يہ نہيں کہ ميں جنگ اور خونريزی ک
دليل و برھان پر تکيہ کرے اس سے رجز نہيں پڑھا جا سکتا اور نہ ہی اس سے شعر کی زبان کی مانند پھولوں کی 

انسانی حواس  خوبصورتی کی تعريب بيان کی جا سکتی ہے چونکہ فلسفے کی زبان دالئل کی محتاج ہے اور شعر کی زبان
ان دو زبانوں کے فرق کو ايک مثال سے وضح کيا جا سکتا ہے يہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسفے کی زبان ايک فوالدی ‘ کی 

شيشے کی مانند ہے جو بڑھئی کے ہاتھوں ميں ہو تو وه لکڑی کو چير کر اس سے انسانی ضروريات کی اشيا تيار کرتا ہے 
  ۔

شده پنکھے کی مانند ہے جو جب ہاليا جاتا ہے تو انسان کو ٹھنڈی ہوا ديت اہے جب کبھیليکن شعر کی زبان پروں سے تيار 
اس کے پر جسم سے ٹکرائيں تو تکليف نہيں پہنچاتے اور ميں تعجب کرتا ہوں کہ افالطون جيسے انسان نے جو فلسفی تھا 

ے کيونکہ وه ايسے خياالت کو زبان پر التا اور اور اس کی عاقالنہ باتيں آج بھی مشحور ہيں کيسے کہہ ديا کہ شاعر ديوانہ ہ
  لکھتا ہے جن سے نہ خود شاعر کو کوئی فائده پہنچا اور نہ دوسرے لوگوں کو ۔

  جو کچھ افالطون نے شاعروں کے بارے ميں کہا وه عقل سليم سے دور ہے ۔‘ جابر بن حيان بوال 
جمادات) ميں اتنا فرق کيوں ہے ؟ اور انسان اپنے آپ کو اس کے بعد جابر بن حيان نے پوچھا انسان اور بے جان چيزوں (

انسان اور جماد کے درميان فرق اس‘ جمادات کی نسبت پودوں کے زياده قريب کيوں پاتا ہے ؟ جعفر صادق نے جوابا فرمايا 
ں جبکہ انسان اپنی لئے پايا جاتا ہے کہ جمادات اپنی جمادی زندگی ميں مستقل اور نا قابل تغير قوانين کی پيروی کرتے ہي

  زندگی ميں مستقل اور نا قابل تغير قوانين کی پيروی نہيں کرتا ۔
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مستقل اور نا قابل تغير قوانين جو جمادات کی زندگی پر حکومت کرتے ہيں وه اس بات کا سبب بنتے ہيں کہ جمادات ہر جگہ 
مت کرتے ہيں ( ميری مراد وه قواعد ہيں جن اور ہر وقت ايک دوسرے کی شبيہ ہوتے ہيں ليکن وه قواعد جو انسان پر حکو

ذوق ‘ سليقہ ‘ کا سر چشمہ فکر ہے )ہر انسان ميں دوسروں سے مختلف ہوتے ہيں انسان ايک ايسی مخلوق ہے جو آرزو 
اور تمام ان چيزوں کے لحاظ سے جن کا سرچشمہ فکر ہے دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگی ميں 

متياز پيدا کرتی ہيں ان ميں ايک ہوس ہے کوئی مرد اور عورت ايسی نہيں جو ہو س نہ رکھتی ہو اگرچہ وه کوئیجو چيزيں ا
  پھل يا غذا کھانے کی حد تک ہی کيوں محدود نہ ہو ۔

چونکہ جمادات اپنی جمادی زندگی ميں نا قابل تغير قوانين کی پيروی کرتے ہيں لہذا جمادات کے مستقبل کے واقعات کے 
  ارے ميں کوئی پيش گوئی کرنا مشکل ہے ۔ب

يہی وجہ ہے کہ حتی کہ مثال کے طور پر دو سگے بھائی بھی يہ نہيں بتا سکتے کہ ان ميں سے ہر ايک کا آئنده سال کيا 
اراده ہو گا ؟ ليکن جمادی زندگی ميں جامد اجسام ايک جيسے مستل قوانين کی پيروی کرتے ہيں جو کچھ ايک جامد جسم 

پودوں سے اس لئے نزديک ہے کہ پودے بھی بظاہر مستقل قوانين ‘ يتا ہے وہی دوسرا جسم بھی انجام ديتا ہے انسان انجام د
کی پيروی نہيں کرتے اگرچہ آخری مرحلے ميں پودوں کی زندگی کے قواعد مستقل نہيں جس طرح آخری مرحلے ميں 

ں کہ کہاں سے آئے ہيں اور کہاں جا رہے ہيں ہماری ابتدا ماںانسانی زندگی کے قواعد بھی مستقل ہوتے ہيں اور ہم جانتے ہي
کا شکم اور ہماری انتہا قبر ہے ۔ چونکہ پودوں کی زندگی بھی بظاہر ہماری طرح مستقل نہيں ہے لہذا ہم اپنے آپ کو 

  جمادات کی نسبت پودوں کے زياده قريب پاتے ہيں ۔
ر مختلف ہيں کہ کسی انسان کے آئنده کے ارادوں کے بارے ميں ميں نے کہا کہ انسان کے فيصلہ کرنيکے اسباب اس قد

کوی پيشگوئی نہيں کی جا سکتی کچھ حيوانی خصليتيں تمام انسانوں ميں مشابہ ہيں اور وه کھانے پينے سونے اور اپنے 
ہر کوئی اپنے جوڑے کا انتخاب کرنے سے عبارت ہيں اس کے باوجود کہ يہ خصلتيں تمام انسانوں ميں موجود ہيں پھر بھی 

سليقے اور طبعيت کے مطابق ان ميں سيہر ايک حاجت کو سر انجام ديتا ہے اسباب کا اختالف جو افراد کو فيصلے کرنے پر
  مائل کرتا ہے لوگوں يا گروھوں کے درميان دشمنی وجود ميں التا ہے جس کاحتمی نتيجہ جنگ يا کشت و خون ہوتا ہے ۔

گئے ہيں انہوں نے احکام دينی اور قواعد کو النے کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ لوگ پيغمبر جو خدا کی طرف سے بھيجے 
اراده کرنے کے لحاظ سے ايک جيسی روش اختيار کر ليں اور انہيں متشابہ قواعد کی پيروی کرنے پر مائل کريں اور تو 

واقع ہوا ہے اگر تو ديکھتا ہے جو اس بات کی تصديق کرے گا کہ دين لوگوں کے ارادوں ميں يگانگت پيدا کرنے ميں موثر 
کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی سے ارادوں کے لحاظ سے يگانگت کے حامل نہيں ہيں تو وه اس لئے ہے کہ ان ميں سے 

ايک گروه صميم قلب سے ايمان نہيں اليا اور جب کبھی تمام مسلمان صميم قلب سے ايمان الئيں گے ان کی اجتماعی زندگی 
ن کے ارادوں ميں بھی يگانگت آ جائے گی ۔ اس کے باوجود کہ تمام مسلمانوں کا ايمان محکم نہيں ہے کے بارے ميں ا

ليکن پھر بھی دينی ‘ حسد اور نکتہ چينی اور کينہ ختم نہيں ہو جاتا ۔ ايسا نہيں ہو سکتا ‘ کيونکہ جب تک ان کی حرص 
ر وه ايک خدا کی عبادت کرتے ہيں ايک ہی قبلے کی قواعد نے مسلمانوں کے مجموعی ارادوں کو مشابہ کر ديا ہے او

طرف رخ کرکے نماز پڑھتے اور دن و رات ميں نماز کے اوقات ايک ہی ہيں اور سب ايک ہی مہينے ميں روزه رکھتے 
  ہيں ۔

  تحويل قبلہ کا عقده 
کرتا ہوں ۔ جعفر صادق نے کہا جابر نے کہا چونکہ آپ نے قبلے کا نام ليا ہے لہذا عقده کھلوانے کيلئے آپ سے ايک سوال 

جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو جابر نے اظہار خيال ميں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پيغمبر نے مسلمانوں کے قبلے کو کيوں تبديل
کيا اور ان سے کہا کعبے کی طرف نماز پڑھيں جبکہ اس سے پہلے وه ايک دوسری طرف نماز پڑھتے تھے ۔ جعفر صادق 

پيغمبر نے خداوند کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبديل کيا ۔ جابر نے پوچھا خداوند تعالی نے مسلمانوں کا  نے جواب ديا کہ
قبلہ کيوں تبديل کيا ؟ کيا خداوند تعالی دانائے مطلق نہيں ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا وه دانائے مطلق ہے جابر نے کہا وه 

ز سے آگاه ہے تو اسے پہلے اراده کو تبديلنہيں کرنا چاہيے کيونکہ ہم انسان دانائے مطلق ہے اور آئنده پيش آنے والی ہر چي
اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی زندگی ميں اراده تبديل کرتے ہيں آج ہم اراده کرتے ہيں اور پھر اس پر عمل کرتے ہيں اور 

کی ہے پھر ہم اپنے ارادے ميں  چند مہينوں يا چند سالوں کے بعد تجربہ حاصل کرتے اور سمجھتے ہيں کہ ہم نے غلطی
تبديلی التے ہيں اور ايک دوسرا کام انجام ديتے ہيں ليکن خدا جو دانائے مطلق ہے غلطی نہيں کرتا اور ہم انسانوں کی طرح 
تجربے کا محتاج نہيں وه مستقبل ميں پيش آنے والے تمام واقعات سے آگاه ہے اس کا اراده مستقل اور ابدی ہے پھر اس نے 

ه کيوں تبديل کيا؟ اور پيغمبر کے ذريعہ مسلمانوں کو کيوں کہا کہ بيت المقدس سے ہٹ کر کعبے کی طرف نماز پڑھيں اراد
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  جبکہ پہلی دفعہ مسلمانوں سے کہا گيا تھا کہ بيت المقدس کی طرف نما ز پڑھيں ۔
ہيں اور اس سے بھی بڑ کر يہ کہ تم اے جابر تيرے استدالل کا ايک پلڑا درست ہے ليکن دوسرا پلڑا درست ن‘ آپ نے فرمايا

  نے دوسرے پلڑے کو ذرا مد نظر نہيں رکھا جابر نے پوچھا دوسرا پلڑا کونسا ہے ؟
جعفر صادق نے جواب ديا ۔ دوسرا پلڑا لوگ يعنی بنی نو ع انسان ہيں تم نے غور نہيں کيا کہ خداوند تعالی احکامات بنی نوع

يہی وجہ ہے کہ‘ لوقات کيلئے جن کی زندگی ميں کوئی تبديل نہين آتی يعنی جمادات انسان کيلئے صادر فرماتا ہے نہ اس مخ
موسی کے ذريعے بنی نوع انسان کيلئے صادر کئے گئے احکامات ہمارے پيغمبر کے ذريعے صادر کئے جانے 

  والياحکامات سے مختلف تھے ۔
لمقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا حکم دے خداوند تعالی کو از سے معلوم تھا کہ وه ايک دن مسلمانوں سے بيت ا

ميں ‘ گا اور خداوند تعالی يہ بھی جانتا تھا کہ کچھ عرصہ بعد وه ان سے کعبے کو قبلہ بنانيکا کہے گا خد کے احکامات ميں 
ان کی اور تم آج جو تبديلی مشاہده کرتے ہيں وه خدا کے نزديک مستقل قوانين ہيں کيونکہ خداوند تعالی نے ازل سے 

پيشگوئی کی ہوئی ہے مگر ہم يہ خيال کرتے ہيں کہ خدائی احکامات ميں تبديلی آئی ہے ليکن خدا جانتا ہے کہ اس کے 
  احکامات ميں کوئی تبديلی نہيں آتی ہے ۔

اس کی ميں دو مثاليں ديتا ہوں تاکہ تم اسے مزيد بہتر طريقے سے سمجھ سکو وه شہد کی مکھی جو بہار کے نصف ماه کے 
وران پيدا ہوتی ہے گر سرديوں کے مہينے تک زنده رہے اور سرديوں کے سرد موسم کو ديکھ تو خيال کرے گی کہ دنيا د

کے قواعد تبديل ہو گئے ہيں ليکن کيا اس کا مطلب يہ ہے کہ ميرے اور تمہارے لئے بھی دنيا کے قواعد تبديل ہو چکے 
  ہونگے ؟

ميں اور تم نے پيش گوی کی تھی کہ گرميوں کے بعد سردياں آئيں گی اور ہماری ‘ جعفر صادق نے فرمايا ‘ جابر بوال نہيں 
نظر ميں دنيا کے احکام ميں کوئی تبديلی وجود ميں نہيں آئی ۔ ايک دوسری مثال ديتا ہوں فرض کيا آپ کے پاس کچھ زمين 

يہ ہے کہ وه شخص صرف ايک ہے اور آج اس ميں کسی مزارع کو کام کرنے کيلئے منتخب کرتے ہيں اور آپ کا اراده 
سال تک آ کا مزارع رہے ايک سال کے بعد آپ اسے کام سے نکال کر کسی دوسرے کو اس کی جگہ رکھ ليتے ہيں جب 

ايک سال ہوتا ہے تو آپ اس شخص کو اطلع ديتے ہيں کہ اس کی خدمات کی آپ کو مزيد ضرورت نہيں ہے وه شخص آپ 
کے پہلے ارادے کے خالف خيال کرے گا ليکن کيا آپ نے اس مزارع کو کے ارادے سے متعجب ہو گا اور اسے آپ 

کيوں کہ آپ نے پہلے دن سے‘ نکالکر کسی دوسر کو مالزم رکھ کر اپنے ارادے ميں کوئی تبديلی پيدا کی ہے ؟ ہر گز نہيں 
ند تعالی کے احکامات اراده کيا ہوا تھا کہ ايک سال بعد اسے نکال کر اس کی جگہ ايک دوسرے شخص کو رکھيں گے خداو

بھی جو ہماری نظر ميں الٹ يا متضاد ہوتے ہيں اسی طرح ہيں اور خداوند تعالی نے جتنے قوانين صادر کرنے تھے ازل 
ميرا عقده ‘ سے ان کی پيش گوئی کر دی ہے اور اس کيلئے متضاد ارادے کوئی معنی نہيں رکھتے ۔ جابر بن حيان نے کہا 

کے قبلے کی تبديلی کا مسئلہ ميرے ذہن پر بوجھ بنا ہوا تھا اور اس کے باوجود کہ اس لحاظ سے کھل گيا کيونکہ مسلمانوں 
  ميرے پاس کوئی سوال نہيں ہے پھربھی اس موضوعکے بارے ميں سوال کرتا ہوں ۔ جعفر صادق نے فرمايا پوچھو ۔

يا کہ اس کے بعد کعبے کيطرف منہ کرکے اس ميں کيا مصلحت تھی کہ خداوند تعالی نے پيغمبر کو حکم د‘ جابر نے پوچھا 
جبکہ ‘ پہچانا شروع کی مسلمان تھوڑے اور کمزور تھے ‘ جب پيغمبر نے رسالت ‘ نماز پڑھيں جعفر صادق نے فرمايا 

يہودی اور عيسائی اکثرت ميں طاقتور تھے اور مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے لہذا اس زمانے ميں خداوند تعالی نے 
يت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کا حکم ديا کيونکہ يہودی اور عيسائی دونوں بيت المقدس کے مسلمانوں کو ب

احترام کے قائل تھے اور اس طرح وه مسلمانوں کو دشمنی کی نظر سے نہ ديکھيں اور انہيں دشمن خيال نہ کرکے انہيں 
  مٹانے سے باز رہيں ۔

کا مقصد يہوديوں اور عيسائيوں سے نرمی سے پيش آنا تھا ور يہ سلوک کافی بيت المقدس کی جانب منہ کرکے نماز پڑھنے 
موثر واقع ہوا کيونکہ جب يہوديوں اور عيسائيوں نے مسلمانوں ميں دشمنی کے کوئی آثار نہ ديکھے تو انہيں تکليف پہچانے 

  تنازعہ شروع ہو گيا ۔سے باز رہے ليکن اس کے بعد جيسا کہ تم جانتے ہو مسلمانوں اور يہوديوں کے درميان 
جابربن حيان نے کہا جيسا آپ فرما رہے ہيں اسی طرح ہوا ہوگا ور مسلمانوں کے بيت المقدس کی طرف نماز پڑھنے سے 

يہودی اور عيسائی مطمئن ہونگے ليکن خداوند تعالی کے اس حکم ميں کيا مصلحت تھی کہ مسلمان کعبہ کی طرف نماز 
  کہ خداوند تعالی کسی دوسری جگہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دے ديتا ؟  پڑھيں کيا يہ نہيں ہو سکتا تھا

تجھے معلوم ہے کہ پيغمبر کے مدينے سے آکر مکہ فتے کرنے سے پہلے کعبے کی کيا حالت ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
ن پوجا کرتا تھا ؟ جابر بت خانہ بنا ہوا تھا جعفر صادق نے فرمايا ان بتوں کی کو‘ مجھے معلوم ہے ‘ تھی ؟ جابر نے کہا 

  جزيره عرب ميں کون لوگ بت پرست نہ تھے ؟ ‘ جزيره عرب کے لوگ جعفر صادق نے پوچھا ‘ نے کہا 
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يہوديوں اور کچھ عيسائيوں کے عالوه کوئی ايسا شخص نہ تھا جو بت پرست نہ ہوتا جعفر صادق نے فرمايا ‘ جابر نے کہا 
رکھے ہوئے تھے اور اسی بنا پر کعبہ تمام عربوں کيلئے محترم تھا اور جب  کعبے مين تمام جزيره عرب کے قبائل کے بت

پيغمبر نے مسلمانوں سے کہا کہ کعبے کی طرف منہ کرکے نما ز پڑھيں تو نہ صرف يہ کہ حيران نہيں ہوئے بلکہ ميں کہہ 
آسان تھا کيوں کہ جب سے  سکتا ہوں کہ کعبے کی طرف نماز پڑھنا ان کيلئے بيت المقدس کی طرف نماز پرھنے سے کہيں

ہوش سنبھالے تھے کعبے کا احترام کرتے تھے اور اسی لئے قبلہ کی تبديلی کو جزيره عرب کے مسلمانوں نے راضی 
ليکن اسالم جزيره عرب تک محدود نہيں رہا بلکہ مزيد پھيال اور مشرق و مغرب تک چھا ‘ خوشی قبول کر ليا جابر نے کہا 

  اسی طرح ہے ۔ گيا جعفر صادق نے فرمايا
کعبہ ان لوگوں کيلئے محترم نہ تھا جو عرب نہ تھے ۔ جعفر صادق نے فرمايا چونکہ پيغمبر نے ‘ جابر نے اظہار خيال کيا 

لہذا وه قوميں جو عرب نہ تھيں جب مسلمان ہوئيں تو ‘ خداوند تعالی کے حکم کے مطابق کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنايا تھا 
احساس اہترام پيدا ہوااور تمام دنيا کے مسلمانوں کے کعبے کی طرف نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو ان ميں کعبے کيلئے 

مغرب ‘ ايک روحانی مرکز مال جس کی مثال کسی بھی گذشتہ مذہب ميں نہيں ملتی اور آج مشرق ميں رہنے واال مسلمان 
کيا يہ مرکزيت زياده اہميت ‘ جابر نے سوال کيا  ميں قيام پذير مسلمان کی طرح کعبے کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتا ہے ۔

  کی حامل ہے يا مسلمانوں کا حج کيلئے مکے جانا اور وہاں اجتماع کی صورت اختيار کرنا ۔ 
يہ مرکزيت حج کيلئے مکے جانے سے زياده اہميت اور روحانی مفاد کی حامل ہے کيونکہ بہت‘ جعفر صادق نے جواب ديا 
مادی استطاعت نہ ہونے يا راہزنوں کے خالف کی وجہ سے زندگی ميں ايک مرتبہ بھی حج پر سے مسلمان ايسے ہيں جو 

ليکن دنيا کے ہر کونے ميں رہنے واال مسلمان رات دن پانچ دفعہ کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتا ہے ‘ نہيں جا سکتے 
ہ کعبے ميں پہنچتی ہيں گويا دنيا کے تمام مسلمان اور کہا جا سکتا ہے کہ ہر شب و روز تمام مسلمانوں کی نگاہيں پانچ مرتب

شب و روز پانچ مرتبہ ايک دوسرے کی آنکھوں سے آنکھيں مالتے ہيں اسی طرح دنيا کے تمام مسلمانوں کا کام اسی وجہ 
سے کہ تمام مسلمان کعبے کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے ہيں گويا وہاں پہنچتا ہے اور دنيا کے مشرق و مغرب ميں 

وڑوں مسلمانوں کی تکبير کعبے ميں ی جاتی ہے اور يہ مرکزيت کسی سابقہ مذہب ميں موجود نہيں اور نہ ہی آنده موجودکر
ہو گی کيونکہ دين اسالم وه اخری دين ہے جو خداوند تعالی نے انسان کيلئے مقرر کيا ہے اور اسالم کے بعد کوئی دوسرا 

م کے بعد پيغمبری کا دعو کرے جھوٹا پيغمبر ہے اور خداوند تعالی کی کی آسمانی مذہب نہيں آئے گا اور جو کوئی اسال
  طرف سے مبعوث نہيں ہوا بلکہ جعلی ہے ۔

بعض لوگ خود کشی پر کيوں مائل ہوتے ہيں ؟ جعفر صادق نے جواب ديا خود کشی کرنے والے لوگ ‘ جابر نے پوچھا 
وه اپنے آپ کو قتل نہيں کرتا مجھے يقن ہے کہ تو نے آج تک کوئی مذہبی ايمان نہيں رکھتے جو کوئی مذہبی ايمان رکھتا ہو 

ايماندار شخص خود کشی کرتے نہيں ديکھا ہو گا مسلمان جہاد کرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے ليکن اپنے خون سے اپنے ہاتھ 
  رنگين نہيں کرتا ۔

ل کرتی ہے وه يہ ہے کہ اس ميں زنده مذہبی ايمان نہ رکھنے کے عالوه جو چيز کسی انسان کو خود کشی کرنے پر مائ
رہنے کا اراده سست پڑ جاتا ہے ميں نے کہا کہ ہر زنده وجود ميں سب سے مضطوب اراده زنده رہنے کی طرف مائل ہوتا 
ہے يہ تمايل انسان کوکام پر لگاتا ہے اور اسے شادی کرنے اور اپنی اور بيوی بچوں کی رہائش کيلئے گھر بنانے پر مائل 

  بعض لوگ جو مذہبی ايمان سے محروم ہوتے ہيں ان ميں زنده رہنے کا اراده سست پڑ جاتا ہے ۔ کرتا ہے
ارادے کے سست پڑ جانے کی بھی چند وجوہات ہيں ان ميں ايک وجہ کاہلی ہے اور وه انسان اس قدر سست ہو جاتا ہے کہ 

جس سے نا اميدی جنم ليتی ہے اور اسی نا اميد  کوئی کام نہيں کر سکتا اور اس ميں بہت زياده سستی وجود ميں آ جاتی ہے
کے نتيجے ميں انسان اپنے ہاتھ اپنے خون سے رنگين کر ليتا ہے زندگی کی ارادے کے سست پڑ جانے کی ايک دوسری 

وجہ جو ا بازی ہے جو ہمارے مذہب ميں سختی سے منع ہے جوئے ميں انسان اپنا تمام مال و متاع نہايت مختصر مدت ميں 
يتا ہے اور جب سوچتا ہے کہ اس نے اپنے کئی سالوں کی کمائی تھوڑی دير ميں لٹا دی ہے تو نا اميدی اس پر غالب آ کھو د

  کر اسے خود کشی پر مائل کر ديتی ہے ۔
زندگی کے اراده کے سست پڑ جانے کی ايک اور وجہ جنون ہے جو زياده تر موروثی ہوتا ہے اور آباؤ اجداد کے شراب 

سے جنم ليتی ہييہی وجہ ہے کہ اس طرح کا جنون مسلمانوں ميں نہيں ہے کيونکہ مسلمان شراب نہيں پيتے پينے کی وجہ 
جس کی وجہ سے ان کی اوالد جنون کا شکار نہيں ہوتی ۔ليکن وه قوميں جو شراب پيتی ہيں ان ميں دو بيماريوں کے وجود 

  لقوه ۔ميں آنے کا خطره موجود رہتا ہے ايک دماغ کا خبط اور دوسری 
موروثی جنون جو آباؤ و اجداد کے بہت زياده شراب پينے کے نتيجے ميں وجود ميں آتا ہے ممکن ہے زنده رہنے کے عزم 
کو بغير کسی وجہ کے ختم کر دے اور جو کوئی اس طرح کے جنون ميں مبتال ہوتا ہے اپنے خالف بہانے تراشتا اور اپنے 
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نے خالف بغض و کينے ميں اس اس قدر اگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کينے کو اپنے خالف ابھارتا ہے ہر شخص اپ
  مارا ڈالنے کا سزا وار قرار دے کر موت سے ہم کنار کر ديتا ہے ۔

دوسری وجہ جو بعض افراد ميں زند رہنے کے عزم کو ختم کر ديتی ہے وه جوا ہارے بغير ہمت ھار بيٹھتا ہے ۔ اگر ايک 
تو چونکہ وه خداوند تعالی پر توکل کرتا ہے لہذا خود کشی کے بارے ميں نہيں سوچتا ليکن وه مومن مسلمان ہمت ھار بيٹھے 

لوگ جو مذہبی ايمان سے محروم ہيں جون نہی وه ہمت ہار بيٹھتے ہيں ممکن ہے کہ زنده رہنے کے عزم کو ہاتھ سے دے 
  بيٹھيں اور اپنی جان کے خالف برا اراده کر ليں ۔

ده رہنے کے عزم کو ختم کر ديتے ہيں ان ميں سستی بہت عام ہے اکثرلوگ جو خود کشی کرتے ہيں جو اسباب انسان کے زن
وه سست ہوتے ہيں اور اگر کوئی ان کے مافی الضمير ميں جھانک سکے تو وه محسوس کرے گا کہ ان کی خود کشی کرنے

يک مقصد انسان کو سستی اور کاہلی سے کی اپصل وجہ ان ميں پائی جانے والی سستی ہے اور دين اسالم کے احکام کا ا
  دور رکھنا ہے ۔

آدمی فطرتا آرام پسند ہے اور بذاتہ کام کرنے کا رجحان نہيں رکھتا ہر آدمی صبح کے وقت سونا چاہتا ہے کيونکہ ‘ جابر 
ماز پڑھنے صبح کی نيند تمام اوقات سے زياده موثر ہوتی ہے ليکن دين اسالم انسان کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ن

کا حکم ديتا ہے اور يہ فريضہ مسلمانوں ميں سستی دور کرنے ميں بہت موثر ہے ايک مسلمان شخص جب صبح کی نماز 
بڑھ ليتا ہے تو وه روز مره کے کاموں کيلئے تيار ہو جاتا ہے اس طرح دوسری چارنمازيں بھيا سی لئے واجب قرار دی گئی

جابر نے کہا ميں نے ہندوستانی تاجروں سے جو جده آتے ہيں سن رکھا ہے کہ ہيں تکاه مسلمان سستی سے پرہيز کريں ۔
ہندوستانيوں کے تين خدا ہيں کيا آپ کو ان تين خداؤں کے نام معلوم ہيں ؟ جعفر صادق نے فرمايا ان تين خدئاون کے نام ہندی

  زبان ميں براما (يا برھما ) وشنو اور شيوا ہيں ۔
ہ وه لوگ توحيد کے بجائے تين خداون کی پوجا کيون کرتے ہيں ؟ جعفر صادق نے جواب جابر نے کہا مجھے تعجب ہے ک

ديا چونکہ يہ لوگ واحد اور حقيقتی خدا کے کالم کو تسليم نہيں کرنا چاہتے تھے لہذا انہوں نے اپنے تخيل سے تين خدا 
ا وه خدا ہے جس نے کائنات کو خلق کيا ہے ان کا عقيده ہے کہ براما يا برھم‘ وجود ميں ال کر ان کی پرستش شروع کر دی 

اور براما کے کائنات کو وجود ميں النے کے متعلق وضاحت بھی کرتے ہيں جس کا خالصہ ہے کہ براما نے اپنی پھونک يا 
کائنات کا ‘ سانس سے کائنات کو خلق کيا ہے اور جب کائنات وجود ميں آ گئی تو ايک دوسرا خد ا جس کا نام ويشنون تھا 

کائنات کا محافظ بن گيا اور ‘ افظ بن گيا اور ہندو عقيدے کائنات وجود ميں آ گئی تو ايک دوسرا خدا جس کا نما ويشنوتھا مح
ہندو عقيدے کے مطابق تيسرا خد ا جس کا نام شيوا ہے موت يا ہالکت کا خدا ہے جو کچھ پہلے خدا (براما ) نے خلق کيا اور 

نيست و نابود کرتا ہے اور اس کے باوجود کہ دوسرا خدا کائنات کا محافظ ہے تيسرے کرتا ہے اسے تيسرا خدا ہالک اور 
خداکے کام ميں رخنہ نہيں ڈال سکتا اور موت و نيست و نابودی کی راه ميں حائل نہيں ہو سکتا جابر نے پوچھا پھر ہندوؤں 

وجود اس لئے ضروری تھا تاکہ يہ کائنات  کو اپنے تخيل سے ويشنو کو وجود ميں النے کی کيا ضرورت تھی کيا اس خدا کا
کی حفظت کر سکتا اور جب کائنات کی حفاظت پر قادر نہيں اور شيوا ہر ايک کو ہالک اور نيست و نابود کرتا ہے تو کيا 

  عقل کی رو سے يہی بہتر نہ تھا کہ ہندوؤں کے دو خدا ہوتے ايک براما اور دوسرا شيوا ۔
کی وجہ سے ہندو ويشنو کے معتقد ہوئے اس کی وجہ يہ تھی کہ ايک ايسا خدا ہونا جعفر صادق نے جواب ديا جس سوچ 

چاہيے جو کائنات کو موجوده زمانے ميں محفوظ رکھے اور اے جابر تجھے معلوم ہے کہ ہندوؤں کا تين خداؤں پر ايمان النا
ما وجود ميں الئے اسے شيوا منہدم کر دےاس بات کا باعث ہوا کہ وه تنوں جنگ کی حالت ميں ہوں اور جو کچھ براما يا برھ

اور اگر وه جاندار ہے تو اسے ہالک کر دے اور يہ بھی کہ ويشنون کو ہميشہ شيوا سے بر سرپيکار رہنا چاہيے کيونکہ شيوا
ں چاہتا ہيجو کچھ پہلے خدا نے خلق کيا ہے اسے ہالک يا منہدم کرے ليکن ويشنو کو شش کرتا ہے کہ شيوا کو اپنے کام مي

  کامياب نہ ہونے دے ليکنوه اپنی اس کوشش ميں ہميشہ ناکام رہتا ہے اور دو جخھ شيوا چاہتا ہے وہی کرتا ہے ۔
ايسا نظر آتا ہے کہ تيسرے خدا کو کائنات کی حفاظت کيلئے وجود ميں النے کی سوچ اس سے بھی عبارت ہے کہ خلق 

ا چاہيے تاکہ زندگی اور موت کے خداؤں کا براه راست رابطہکرنے اور ہالک کرنے والے خدا کے درميان کوئی واسطہ ہون
  نہ ہو کيونکہ اگر ان کا رابطہ براه راست ہو گا تو نہ کوئی چيز خلق ہو گيا ور نہ مرے گی۔

جابر بن حيان نے کہا ميں جب يہ خيال کرتا ہوں کہ ميں موحد ہوں تو ميں اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں کيونکہ ميرے تو حيدی 
  ميں اس طرح کا کوئی مسئلہ يا مشکل موجود نہيں ۔مذہب 

جعفر صادق نے فرمايا توحيد مذاہب ميں خالق اور محافظ ايک ہی ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے کيونکہ يہ بات درست نہيں 
ے کہ معدوم کرتا ہے بلکہ صورت تبديل کرتا ہے اور دين اسالم ميں موت کے بعد قيامت موجود ہے جو اصول دين ميں س
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  ہے جس کے مطابق انسا دوباره زنده ہوں گے اور اپنی زندگی کا دوبار آغاز کريں گے ۔

  1يونانی فالسفر
جابر بن حيان نے پوچھا کيا افالطون اور اس کا شاگرد ارسطو موت کو برحق خيال کرتے تھے ؟ جعفر صادق نے فرمايا يہ 

يں يہ عقيده نہ تھا کہ انسانی زندگی مکمل طور پر ختم ہو دو شخص يونانی تھے اور قديم يونانيون کا موت کے بارے م
جاتيہے وه موت کو بنی نوعی انسان کی طويل عمر کا ايک مرحلہ سمجھتے تھے اسی وجہ سے جب وه مردے کيلئے تابوت

تيار کرتے تو وه تابوت پر اپنے ذوق کے مطابق رنگ برنگی تصوريں بناتے تھے ان تصوريوں ميں مرد و عورت کے 
رقص کا منظر اور شکار وغيره کے منظر نقش ہوتے تھے ان تصوريوں کے بنانے سے ان کا مقصد يہ ‘ الپ کا منظر م

ہوتا تھا کہ وه تابوت ميں موجود جسد کو مرده نہيں بلکہ زنده خيال کرتے تھے ليکن اس کے باوجود کہ يونانيوں کا موت پر 
  رے ميں سوچ و بچار سے غافل نہ تھے ۔پھر بھی ان کے فالسفہ موت کے با‘ ايمان نہ تھا 

يونانی ماہرفلکيات ارسطو خوس فلسفے ميں بھی صاحببصيرت تشمار ہوتا تھا اس نے موت کے بارے ميں کافی غور و 
خوض کرنے کے بعد کہا ميں اس سوچ سے پيچھا نہيں چھڑا سکتا کہ وه الکھوں مرد اور عورتيں جو مجھ سے قبل زنده 

ان ميں سے کوئی دکھائی کيون نہيں ديتا اور کسی کی آواز کيوں نہيں سنائی ديتی اور مجھے يہ  تھے وه کہاں گئے اور
عورتوں کے درميان جو مر گئے ہيں اور کوئی بھی ان ميں سے ‘ سعادت کيوں نصيب ہوئی ہے کہ ميں ان الکھوں مردوں 

ميں بھی ايک دن ان ہی کی طرح مر جاؤں گا يا يہ واپس نہيں آيا زنده ہوں اور زندگی کی خوشيوں سے بہره مند ہوں اور کيا
نہيں مروں گا ۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو الکھوں مرد اور عورتيں ‘ کہ ميں جو آج زندگی کی خوشيوں سے ہم کنار ہوں

مر چکے ہيں ميں اور مجھ ميں فرق ہے چونکہ مجھے زندگی سے پيار ہياور وه لوگ جو مر چکے ہيں اس لئے مرے ہيں 
انہيں زندگی سے پيار نہ تھا اور وه زندگی کی خوشيوں سے بہره مند نہيں ہونا چاہتے تھے اس کے باوجود کہ ميں اپنے  کہ

آپ کو مستثنی خيال کرتا ہوں اور مجھے ہميشہ زندہرہنے کی اميد ہے کبھی کبھار اپنے آپ سے کہتا ہوں اگر ميں مر گيا تو 
گی کی موجوده خوشيوں سے بہره مند ہو سکوں گا ؟ کيا موت کے بعد لذيذ غذا کيا ہو جائے گا کيا موت کے بعد ميں زند

کھناے کی لذت اٹھا سکوں گا اور کيا موسيقی کی آواز آج کی مانند مجھے لطف پہنچائے گی ؟۔۔۔۔۔ يا يہ کہ ميں بھی موت کے
کل تک ميری غذا تھی موت کے بعد  بعد ان جانورون کی مانند ہو جاؤں گا جو مر جاتے ہيں اور کيا وه مرغ جس کا گوشت

زنده ہو گا ؟ اور وه بکرا جسے ہم نے ايک دن بعد ذبح کيا اور اس کے گوشت سے غذا پکای اور ميرے کئی عزيزوں اور 
  دوستوں نے وه غذا کھائی کيا موت کے بعد اسکے زنده ہونے کی اميد کی جا سکتی ہے ؟

ے ميں بہت فرقہے چونکہ ميں انسان ہوں اور وه بکرا حيوان ہے انسان کو يہليکنبعد ميں خيال کرتاہوں کہ مجھ ميں اور بکر
حق حاصل ہے کہ وه مرنے کے بعدزنده رہے چونکہ انسان کے پاس عقل و علم ہے اور بکرا تو علم و عقل سے محروم ہے

ده رہوں گا اور اپنے آپ کو اور اگر مرنے کے بعد ميں زنده نہ رہوں تو آج مجھے يہ خيال نہيں آ سکتا کہ موت کے بعد زن
  بھی پہچانوں گا ۔

ميں موت کے بعد نہيں چاہتا کہ اپنے آپ کو نہ پہچانوں کيونکہ اگر ميں موت کے بعد اپنے آپ کو نہ پہچان سکا تو جو 
خوشياں موت کے بعد ميرے نصيب ميں ہوں گی ميں ان سے محظوظ نہيں ہو سکوں گا اور مجھے موت کے بعد اپنے آپ 

ننا چاہيے تاکہ مجھے علم ہو سکے کہ يہ ميں ہوں جو خوشيوں کی لذت اٹھا رہا ہوں نہ کہ کوئی دوسرا اس کے بعد کو پہچا
  ارسطو خوس کہتا ہے ۔

کيا يہ بات ممکن ہے کہ ميں بھی الکھوں زرد پتوں کی مانند ہوں جو خزاں کے موسم ميں درختوں سے گرتے اور جلد ہی 
کرتا ہوں کہ ميں بھی انہی زرديوں کی مانند عنار بن کر ختم ہو جاؤں گا ليکن ميرے ضمير ختم ہو جاتے ہيں کبھی ميں خيال

مجھ ميں اور خزاں کے موسم ميں درختوں سے گرنيوالے زرد پتوں‘ کی گہرائی ميں کوئی مجھے کہتا ہے کہ اسطرح نہيں 
ے برتر ہوں ميرا خيال ہے مجھ ميں اور ميں فرق ہے اور ميں ذبح ہونے اور پھر غذا ميں استعمال ہونے والے بکرے س

بکرے کی نسبت اور موسم خزاں ميں درختوں کے زرد پتوں کی نسبت بدرجہ اولی يہ برتری پائی جاتی ہے کہ ميں زمانے 
  کے گزرنے کا احساس کرتا ہوں اور وه زمانے کے گزرنے کا احساس نہيں کرتے ۔

اور اب سوچتا ہوں کہ زمانہ بہتے ہوئے دريا کی مانند ہے اور ميں اس کئی دفعہ ميں نے سوچا کہ زمانے کا گزرنا کيا ہے 
دريا ميں پتھر کے تختے کی مانند ہوں جسے جب پانی پہنچتا ہے تووه کھڑا نہيں رہتا بلکہ حرکت کرتا ہے اور اس کے کچھ 

ا باالئی حصہ جہاں سے حصے سے ٹکرا کر آواز پيدا کرتے ہوئے گزر جاتا ہے اور ميری زندگی موجود زمانہ ہے دريا ک
آئند زمانہ ہے اور ميں جو ايک لمحے ‘ پانی آتا ہے گذشتہ زمانہ ہے اور دريا کا ڈھلوانی حصہ جس کی طرف پانی آتا ہے

کيلئيپانی روکتا ہوں لہذا ميں زمانہ حالہوں اور چونکہ دريا کا پانی مجھسے ٹکراتا ہے لہذا وه زمانہ حال ميں تبديل ہو اجتا 
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  ہے ۔
گزشتہ زمانے سے کوی دلچسپی نہيں چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا مجھ سے کوئی تعلق نہيں اور ميں اس سے مجھے 

بہره مند نہيں ہو سکتا ميری زندگی زمانہ حال ہے اور ہميشہ زمانہ حال ميں زنده ہوں اور وه لمحہ جس ميں ميں يہ خيال 
زمانہ اور نہ آئنده زمانہ مجھے معلوم ہے کہ ميرے لئے زمانہ  کرتا ہوں کہ ميں زنده ہوں وه لمحہ زمانہ حال ہے نہ گذشتہ

حال ميں ميری حقيقی زندگی ہے اور جس کے ذريعے ميں اپنی عمر کو پہچان سکتا ہوں وه صرف زمانہ حال ہے ميری 
تعلق گزری ہوئی عمر ايک ايسے پرندے کی مانند ہے جو پنجرے سے آزاد ہو کر اڑ چکا ہے اور اب اس کا مجھ سے کوئی

نہيں اور آئنده کی عمر ايک ايسے پرندے کی مانند ہے جو فضا ميں اڑ رہا ہے اور ابھی تک ميں نے اسے پکڑ کر پنجرے 
ميں قيد نہيں کيا صرف زمانہ حال ہے جو وه مکمل طورپر ميرے اختيار ميں ہے اور ميں اس کا مالک ہوں جس طرح 

نده رہنے تک باقی ہياور وه ہر لمحہ جس ميں ميں احساس کرتا ہوں کہ چاہوں اس سے فائده اٹھاؤں يہ زمانہ حال ميرے ز
ميں زنده ہوں وه لمحہ ميرے لئے زمانہ ہے مجھے حيرانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ گزرے ہوئے زمانے کو اپنی عمر خيال 

  کرتے ہيں وه اس پر غور نہيں کرتے کہ جو زمانہ ان پر بيت گيا وه اب ان کا نہيں رہا ۔
ہوتاہوں کہ کيسے بعض لوگ آئنده آنے والے دور کو اپنی عمر خيال کرتے ہيں اور اس پر غور نہيں کرتے کہ  ميں حيران

جو زمانہ ابھی تک نہيں آيا وه ايسی دولت کی مانند ہے جو ابھی تک حاصل نہيں ہوئی اور اسے اپنی خيال نہيں کيا جا سکتا ۔
نہيں ديکھتے اور تسليم نہيں کرتے کہ زندگی زمانہ حال کے  مجھے تعجب ہے کہ کيوں بعض لوگ اس روشن حقيقت کو

عالوه کچھ نہيں اور اگر کوئی اس سے فائده اٹھانا چاہے تو اسے زمانہ حال سے فائده اٹھانا چاہيے ميں ديکھتا ہوں کہ بعض 
کل ان کا نہيں لوگ کہتے ہيں آج اس خوشی کا وقت نہيں اسے کل پر رکھ چھوڑنا چاہيے وه اس بات سے غافل ہيں کہ 

کيونکہ ابھی تک وه اسکے مالک نہيں بنے آدمی کی عمر زمانہ حال ہے اور يہ زمانہ عمر کے خاتمے کے آخری لمحات 
تک جاری رہتا ہے اور انسان کيلئے ہر گز کوئی ايسا لمحہ نہيں آتا جو زمانہ حال نہ ہو ۔ گذشتہ کل مکالمے ميں بامغنی ہے 

نکہ گذشتہ کل موجود نہيں اور جو چيز موجود نہ ہو کيسے ممکن ہے وه مفہوم رکھتی ہے ليکن فی نفسہ بے معنی ہے کيو
آنے واال کل بامعنی ہے ليکن بذاتہ ہی موجود نہيں ہے کيونکہ جو چيز ابھی تک وجود ميں نہيں آئی کيسے ممکن ہے مفہوم 

ہ حال ہے ميں اگر کل ظہر کے وقت پہنچوں رکھتی ہو ؟ لوگ اس بات پر غور نہيں کرتے کہ کل بھی (اگر پہنچے ) تو زمان
ميری اور دوسرے انسانوں کيزندگی ميں گذشتہ اور آئنده کل ‘ تو ظہر کے وقت کو زمانہ حال ہی پاؤں گا نہ کہ دوسرا دن 

  صرف مکالمے کی حد تک محدود ہے اور بذاتہ بے معنی اور بے مفہوم ہے ۔
يش نہيں آئے گا جو زمانہ حال نہ ہو اور ميں کسی لمحے بھی نہيں کہہ ميرے لئے جب تک ميں زنده ہوں کوئی ايسا لمحہ پ

سکتا کہ يہ لمحہ گذشتہ کل يا آئنده کل ہے ۔ ميرا باپ بھی جب تک زنده تھا يہ نہيں کہہ سکا کہ يہ لمحہ گذشتہ کل يا آئنده کل 
ہر لمحہ زمانہ حال ہے ۔ جس وقت ميں  ہے ميرا بيٹا بھی جو جوان آدمی ہے يہ بات نہيں کہہ سکتا يعنی اس کيلئے عمر کا

جوان تھا ميں ذيمقراطيس کی اس بات کو نہيں سمجھ سکا کہ اس نے کہا ميں اور ميرا باپ اور ميرا بيٹا يک ہی لمحے پيدا 
  ہوئے اس سے اسکی کيا مرا د ہے ؟ 

کہ نہ صرف ايک باپ اور آج ذی مقراطيس کے ا س قول کی صحت پر مجھے کوئی شک نہيں اور ميں اس بات کا قائل ہوں
بيٹا بلکہ تمام بنی نوعی انسان ايک لمحے يعنی زمانہ حال ميں پيدا ہوئے اور ايک لمحے ميں جو پھر زمانہ حال ہے اس ميں 

  مر جاتے ہيں ۔
ميں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانہ حال جو ميری حقيقی عمر ہے کہيں ميرے ہاتھ سے چال نہ جائے کبھی ميں خيال کرتا 

وں کہ کيا عمر کا خاتمہ سونے کی مانند نہيں ؟ اور ميں سونے سے کيوں نہيں ڈرتا مرنے سے ڈرتا ہوں ؟ جب ميں سوتا ہ
ہوں تو اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں اور مجھے يہ بھی معلوم نہيں ہوتا کہ جو شکص سويا ہوا ہے کيا وه ميں ہی ہوں 

  کر ديتا ہوں ۔اور سونے کے دوران ميں اپنی موت کو فراموش 
پس موت جو ايک دوسری طرح سونے کا نام ہے اس سے کيوں ڈروں ۔ ليکن يہ لداری مجھے تسلی نہيں ديتيا ور ميرا موت 
سے ڈر دور نہيں ہوتا ۔ چونکہ سونے سے پہلے مجھے علم ہوتا ہے کہ سونے کے بعد جا گ اٹھوں گا ليکن موت سے بيدار 

و کر بيدار ہو جاتا تو صرف يونان ميں مجھے سے پہلے گزرے ہوئے الکھوں لوگ نہيں ہوں گا اگر آدمی موت کے بعد س
بيدار ہو جاتے اور مجھ سے موت کے بعد کی آپ بيتی بيان کرتے ۔ ليکن موت تو ايسا سونا ہے جسکے بعد بيداری نہيں ہے 

  اور ميں اميد نہيں رکھتا کہ بيدار ہو جاؤں گا ۔
ے کيلئے ميرے جسمانی ڈھانچے کا وجود ضروری ہے جو موت کے بعد ختم ہو چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بيدار ہون

جائيگا نہ صرف ميرا گوشت پوست اور خون ختم ہو جائے گا بلکہ ميری ہڈياں بھی غبار ميں تبديل ہو جائيں گی چونکہ اس 
بات ہے جو مجھے موت سے ڈراتیکے بعد ميرا ڈھانچہ باقی نہيں رہے گا تو ظاہر ہے کہ ميں بيدار نہيں ہوں گا اور يہی وه 
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ہے اگر مجھے علم ہوتا کہ ميری موت کے بعد ميرا ڈھانچہ باقی رہے گا تو ميں موت سے ہر گز نہ ڈرتا چونکہ ايک دن 
بيدار ہونے کا اميدوار ہوتا اسکی وجہ يہ ہے کہ جب تک بيداری کے عوامل موجود ہوں انسان بيداری کا اميدوار رہتا ہے ۔ 

ے کہ مصری مو کے بعد انسانی جسدکی ايسی صورت بنا ديتے ہيں جو ہر گز ختم نہيں ہوتی اور اس کام ميں نے سنا ہ
  کيلئے مخصوص انسٹی ٹيوٹ قائم ہيں ۔

ليکن يہاں پر کوئی بھی جس دکو موت کے بعد محفوظ بنانے کے کام سے آگاه نہيں اور اگر آگاه ہو تو بھی وه مردے کے 
ت نہيں دے گا چونکہ يونانيوں کا عقيده ہے کہ يونانی خدا اس روش کو پسند نہيں کرتے جسد کو محفوظ بنانے کی اجاز

کيونکہ يہ ايسی روش ہے جو غير خدا نے بنائی ہے اور غير خداؤں کيروش يونان ميں رائج نہيں ہونی چاہيے ۔ کبھی ميں يہ 
يرے جس کد موت کے بعد ايسی شکل دے سوچتا ہوں کہ بڑھاپے کے آخری سالوں ميں مصر جاؤں اور وہيں مروں تاکہ م

  ديں کہ وه ختم نہ ہو اور مجھے اميد ہو کہ ميں موت کی نيند سے بيدار ہو جاؤں گا۔
ليکن جلدی ہی ميں اس سوچ کو ترک کر ديتا ہوں کينکہ ميں اپنے آپ کو قائل نہيں کر سکتا يونان کی خاک کے عالوه کوئی 

ميں اپنے آپ کو اس سوچ پر قائم نہيں رکھ سکتا کہ يونانی خداؤں کی رائج کردهخاک ميرے جسم پر لپيٹی جا سکتی ہے اور 
روش کے عالوه کسی دوسری روش سے مجھے دفن کرنا درست ہے کيونکہ ميں يونان ميں رائج روش کے عالوه اگر کسی

  دوسری روش کے مطابق دفن کيا جاؤں تو ميں نے اپنے وطن سے غذا کی ہے ۔
ے کہتا ہوں کيا يہ بہتر نہيں کہ ميں اپنے وطن ميں مروں اس شرط پر کہ ميرے جسد خاکی کو ميری کبھی ميں اپنے آپ س

موت کے بعد محفوظ رکھيں اور اگر ہو سکے تو مجھے مصری روش کے مطابق دفن کيا جائے ليکن پھر ميں اس سوچ کو 
بول کرنا وطن سے غذاری کے مترادف جھٹک ديتا ہوں کيونکہ يونانی خداؤں کی روش کے عالوه کسی دوسری روش کو ق

ہے کيا يہ ممکن ہے کہ خدا مجھے اميد دالئيں کہ موت کے بعد ميں اپنے آپ کو پہچان سکوں گا ؟ اور يہ جان سکوں گا کہ 
  ميں وہی رہوں گا جو آج ہوں اور ميں نے عمر کا ايک حصہ ستاروں کو پہچاننے ميں گزارا ہے ؟

م کيے اگر خدا مجھے يہ اميد دالئيں تو ميں اس قدر خوش ہوں گا کہ اگر ميرے پاؤں اور ان کی حرکات کے قوانين معلو
ہوتے تو ميں رقص کرتے ہوئے قبر کی طرف بڑھتا مجھے اگر يقين ہو کہ موت کے بعد اپنے آپ کو پہچان سکوں گا تو 

اتا (اگر اس دنيا ميں کھانے اور پينے ميں کھانے پينے کی لذت کو نظر انداز کر ديتا اور دوسری دنيا ميں بھوک اور پياس مٹ
پينا اور سونا مجھے اس دنيا ميں اس لئے لذت ديتاہے کہ ميں اپنی عمر کو کم ديکھتا ہوں اور ‘ کا امکان موجود ہوتا ) کھانا 

اگر مجھے ہميشہ کی عمر ملے تو مجھے کھانے پينيا ور سونے کی لذت سے کيا حاجت ہے کيونکہ سب سے بڑی لذت عمر
يد ان سے محظوظ ہونا ہے اور جب کبھی موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانوں گا تو تمام چيزيں ميری اپنی ہو جائيں گی جاو

اور پھر چھوٹی چھوٹی لذتيں ميرے لئے بے معنی ہو جائيں گی ليکن اگر موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانوں تو عمر جاويد 
کيونکہ وه کسی دوسرے کی عمر جاويد ان ہو گی نہ کہ ميری مجھے ان کی ميری نظر ميں کوئی قدرو قيمت نہيں ہو گی 

معلوم ہے کہ کوه المپک جس ميں خدا رہتے ہيں عمر جاويد ان کا مالک ہے ليکن کيا وه ہميشہ کی عمر ميرے لئے کوئی 
ہے ميں سوچوں معنی رکھتی ہے ؟ بالکل نہيں م کيونکہ نہ وه کسی دوسرے کی ہميشہ کی عمر ہو گی اور نہ ميری م ممکن 

کہ اگرچہ موت کے بعد ميں اپنے آپ کو نہيں پہچان سکوں گا ليکن چونکہ عمر جاويد اں رکھتا ہوں لہذا دنيا کی عمر کا 
شريک ہو جاؤں گا اور اس طرح کوه اولمپ کی عمر کا بھی شريک ہو جاؤں گا ليکن اگر اس طرح بھی ہو ۔ پھر بھی ميں 

زندگی کے لحاظ سے ميری نظر ميں اہميت رکھتا ہے وه ميں ہوں اور اگر ميں نہيں  راضی نہيں ہوں گا کيونکہ جو کيچھ
ہوں تو ہميشہ کی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق نہيں جس طرح آج کوه اولمپ کی ابدی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق نہيں ۔

ے کہ يونان ميں ايسے لوگ موجود اے جابر ميں نے تيرے سامنے ارسطو خوس کا قول بيان کيا ہے تاکہ تجھے علم ہو سک
تھے جو موت کے بارے ميں عورو فکر کرتے تھے اور مجموعا موت کا موضوع کئی مرتبہ گزريہوئے زمانے ميں لوگوں 
کے ايک گروه کی سوچ کا ہدف بنتا رہا ہے جابر نے پوچھا کہ ارسطو خوس اور دوسروں نے ان نظريات سے کيا نتيجہ اخذ

فرمايا چونکہ وه موحد نہيں تھے اور ہم مسلمانوں کی مانند قيامت پر يقين نہيں رکھتے تھے لہذا  کيا ہے ؟جعفر صادق نے
موت سے بہت ڈرتے تھے اور جن لوگوں نے بھی ارسطو خوس کی مانند موت کے بارے ميں سوچ و بچار کی ہے ان ميں 

ه رہيں ليکن جسم کھو دينے کے نتيجے ميں اکثر اس بات سے ڈرتے رہے ہيں کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ وه موت کے بعد زند
  اپنے آپ کو نہ پہچان سکيں ۔

موت کے بعد اپنی عاقبت کے بارے ميں مطمئن ہے اور اسے معلوم ہے کہ موت کے بعد ‘ ليکن ايک مسلمان وه بھی مومن 
نہ صرف اپنے آپ کو يہ خداوند تعالی نے جو وقت اسکے لئے معين فرمايا ہے اس وقت زنده ہو گا اور اس وقت زنده ہو کر 

جانے گا بلکہ اعمال کا حساب بھی دے گا وه اپنے وجود کو اس قدر ممکن طور پر محسوس کرے گا کہ اپنے اس جہاں کے 
  اعمال کا حساب دے سکے گا اور اگر نيکو کار ہوا تو جنت ميں جائے گا وگر نہ اسے اسکے کردار کی سزا ملے گی ۔
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بی عقيده کتنا اچھا ہے کہ موت کے بعد انہيں ان کی حالت کا علم ہے اور کيا گذشتہ مذاہب مسلمانوں کا مذہ‘ جابر نے کہا 
ميں بھی مومنوں کو موت کے بعد کی حالت کا علم ہوتا تھا ؟ جعفر صادق نے فرمايا اسالم سے قبل آنے والے تمام آسمانی 

يکن ان ميں سے کسی ميں بھی موت کے بعد پاداشمذاہب ميں مومنين سے کہا گيا ہے کہ موت کے بعد پاداش اور کيفر ہے ل
اور کيفر کے مسئلے کو دين اسالم کی طرح وضاحت سيا ور دو ٹوک الفاظ ميں بيان نہيں کيا گيا اور بعض گذشتہ مذاہب ميں

  اس کے بارے ميں کسی حد تک ابہام پايا جاتا ہے ۔
موت سے ‘ رنے پر رکھی گئی ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا کيا دين اسالم ميں پاداش کی بنياد موت سے ڈ‘ جابر نے پوچھا 

ڈرنے کی بنياد پر نہيں بلکہ موت کيبعد پاداش سے خوف کی بنياد پر ہے مومن مسلمان موت سے نہيں ڈرتے بلکہ اسے 
 موت کے بعد سزا کا ڈر ہوتا ہے وه موت کے بعد سزا سے بچنے کيلئے ساری عمر جن باتوں سے منع کيا جاتا ہے ان سے

  پرہيز کرتے ہيں ۔
ميں کہہ سکتا ہوں کہ وه موت کے بعد دعوت کو لبيک ‘ اور ايک مومن مسلمان جو ساری عمر گناه کا ارتکاب نہيں کرتا 

  کہتا ہے اسکی روح آسانيس ے اسکے جسم سے پرواز کر جاتی ہے ۔
سے ڈر کی بنياد پر ہے اور اگر موت  دين اسالم ميں پاداش کی بنياد موت پر نہيں ہے بلکہ موت کے بعد پاداش‘ اے جابر 

بہر کيف موت ‘ سے ڈرنے واال مسلمان ہوتو وه موت سے نہيں ڈرتا بلکہ موت کے بعد پاداش سے ڈرتا ہے جابر نے کہا 
  سے ڈر موجود ہے ؟

جعفر صادق نے فرمايا لوگوں ميں موت سے ڈر وه خوف نہيں ہے جو ضرب االجل کی وجہ سے الحق ہوتا ہے مثال اگر 
وئی قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو شريعت کی رو سے اسے قتل ہونا چاہيے اور اسکے قتل کا حکما گر جج نے صادر کر ديا ک

ہے اور اسے علم ہو جاتا ہے کہ کل اسے پھانسی ہو جانا تو وه شخص موت سے بہت ڈرتا ہے کيونکہ اسے علم ہے کہ اس 
  چنے والی ہے ۔کی موت ضرب االجل کی حامل ہے اور معين وقت ميں پہن
کا وقت معين ‘ خداوند تعالی نے فرمايا ہے ہر کسی کی موت ‘ ليکن عام لوگوں ميں موت ضرب االجل کی حامل نہيں ہے 

ہے اور اس سے ايک لمحہ ادھر ادھر نہيں ہو گا ليکن اس معين وقت کا تعين خداوند تعالی کرتاہے نہ وه شخص جو مرتا ہے
قيده رکھنے کے بارے ميں ان قرض داروں کی مانند ہيں جنہيں اس بات کا علم نہيں ہے کہ تمام بنی نوعی انسان موت کا ع

  ان کے قرض کی ادائيگی کا وقت کونسا ہے ؟
اور يہ احساس کرتے ہيں کہ اسکی ادايگی بہت دور ہے اور اسی وجہ سے عام زندگی ميں کوئی بھی موت سے نہيں ڈرتا ۔ 

ہ اس نے موت کو ہر زند چيز کيلئے مقرر کيا ہے ليکن اس کا وقت ہر ايک سے يہ بھی خداوند تعالی کی حکمت ہے ک
پوشيده رکھا ہے اسی لئے عام زندگی ميں موت سے کوئی نہيں ڈرتا موت سے يہ الپرواہی بعض لوگوں ميں اس قدر مضبوط

ميں بہت دوڑ دھوپ دکھاتے ہيں ہوتی ہے کہ انہيں يقين ہوتا ہے کہ وه زنده جاويد رہيں گے اور اسی لئے وه مال جمع کرنے
  ان پر حرص کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ گويا وه ہزاروں سال زنده رہيں گے ۔

اگر انسانيزندگی ميں خدوند تعالی کی طرف سے يہ حکمت قرار نہ ہوتی توہر کوئی زندگی ميں ايک ايسے محکوم کی مانند 
ميں زندگيکو وداع کہنا ہے اور جب لوگوں ميں يہ طرز فکر  زندگی گزارتا جسے علم ہوتا کہ دوسرے دن يا دوسرے گھنٹے

پيدا ہو جاتی ہو تو لوگ اس قدر مضطرب ہوتے کہ نہ تو حصول معاش کے لئے کام کر سکتے اور نہ ہی اجتماعی زندگی 
اوند تعالی خد‘ وجود ميں آتی اور اسطرح بنی نوعی انسان مايوسی کے عالم ميں اس دنيا سے رخصت ہو جاتا ۔ جابر نے کہا 

  جو انسان کو خلق کرتا ہے اور اسے جان ديتا ہے اسے مارتا اور ناوبود کيوں کرتا ہے ؟
وجود نہيں رکھتی بلکہ ‘ اے جابر ميں نے کہا ہے کہ موت جس طرح عام لوگ تصور کرتے ہيں ‘ جعفر صادق نے فرمايا 

مان اگر عالم ہے تو اس حالت کی تبديلی سے نہيں ڈرتا ۔ايک حالتکی تبديلی ہے اور ميں يہ بات دہراتا ہوں کہ ايک مومن مسل
  کيونکہ اسے علم ہے کہ موت کے بعد زنده ہو گا ۔

ليکن ميں فرض کرتا ہوں کہ اس وقت ايک ايسے شخص سے بات کر رہاوں جو مسلمان نہيں ہے اور مجھ سے سوال کرتا 
ا کی ہے اسے کس لئے مارتا ہے ؟ تو ميں اسکے ہے کہ خداوند تعالی جس نے انسان کو خلق کيا ہے اور اسے جان عط

جواب ميں کہوں گا کہ موت ايک ايسا دريچہ ہے جس سے انسان دوسری زندگی ميں وارد ہوتا ہے اور وه دوسری زندگی 
  ميں بھی دوباره زنده ہو گا۔

کيا تو ماں ‘ جعفر صادق نے پوچھا ہاں ميں زنده تھا ‘ کيا تو اپنی ماں کے پيٹ ميں زنده تھا يا نہيں جابر نے کہا ‘ اے جابر 
کے پيٹ ميں غذا کھاتا تھا يا نہيں ؟ جابر نے مثبت جواب ديا ۔ جعفر صادق نے فرمايا کيا تو ماں کے پيٹ ميں ايک مکمل 
ليکن جھوٹ انسان شمار ہوتا تھا يا نہيں ؟ جابر نے کہا ميں اس بات کی تصديق کرتا ہوں کہ ايک مکمل انسان تھا ۔ جعفر 

  نے پوچھا کيا تجھے ياد ہے کہ تو نے ماں کے پيٹ ميں موت کے بارے ميں فکر کی ہے يا نہيں ؟ ۔ صادق
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مجھے ياد نہيں کہ ماں کے پيٹ ميں موت کے بارے ميں غورو فکر کرتا تھا يا نہيں ۔ جعفر صادق نے ‘ جابر نے جواب ديا 
  تمہاری کيا غذائيں تھيں ؟موت کے موضوع کو چھوڑو چلو يہ بتاؤ کہ ماں کے پيٹ ميں ‘ پوچھا 

  ماں کے پيٹ ميں اپنی زندگی کی حالت کے بارے ميں مجھے کچھ بھی ياد نہيں ہے۔‘ جابر نے کہا 
جعفر صادق نے فرمايا اسکے باوجود کہ تمہيں ماں کے پيٹ ميں اپنی زندگی کی حالت کے بارے ميں کچھ بھی ياد نہيں کيا 

ماں کے پيٹ ميں ميری زندگی بہت ‘ ہو يا ماں کے پيٹ ميں ؟جابر نے کہا  اپنی زندگی کو اس جہاں ميں اچھا سمجھتے
  مختصر تھی يعنی تقريبا نو ماه تھی ۔

جعفر صادق نے کہا وه نو ماه کی مدت جو تم نے ماں کے پيٹ ميں گزارے ہيں شايد وه نو ماه کی مدت نہيں اس دنياکی اسی 
گے تمہيں زياده نظر آئے کيونکہ زمانہ ہر قسم کے حاالت ميں تمام يا نوے سال کی عمر سے جو تم اس دنيا ميں گزارو 

لوگوں کيلئے ايک جيسا نہيں ہے اور ہر کوئی تھوڑے بہت غور کے بعد اپنی زندگی ميں اس موضوع کا ادراک کر سکتا 
گزار ہے اور ہے مجھے يقين ہے کہ کبھی چند گھنٹے تم نے ايسے گزارے ہوں گے کہ تم نے سمجھا ہو گا کہ ايک گھنٹہ 

کبھی تمہارے لئے ايک گھنٹہ اس قدر لمبا ہو گيا ہو گا کہ تمہارا خيال ہو گا کہ تم نے چند گھنٹے گزارے ہيں اسی لئے ميں 
کہتا ہوں کہ جو نو ماه کی مدت م نے ماں کے پيٹ ميں گزاری ہے شايد وه تمہيں اس موجوده دنيا کی عمر سے بھی طويل 

  محسوس ہوئی ہو گی ۔
تو ماں کے پيٹ ميں ايک مکمل اور زنده انسان شمار ہوتا تھا اور با شعور بھی تھا ۔ با شعور ہونے کی نسبت سے‘ ر اے جاب

شايد تمہاری کچھ آرزوئيں بھی ہونگی اور اب جب کہ تم اس دنيا ميں زندگی بسر کر رہے ہو تمہيں ماں کے پيٹ کے زمانے 
فاضل انسان ہو يہ گمان نہيں کرتے کہ تمہارا ماں کے پيٹ سے باہر نکلنا اور کيمعمولی سی باتبھی ياد نہيں کيا تم جو ايک 

اس دنياميں وارد ہونا شايد ايک طرح کی موت تھی کيا تم يہ خيال نہيں کرتے کہ جب تم ماں کے پيٹ ميں تھے تو تم چاہتے 
پيٹ سے بہتر اور آرام وه جہان موجود  تھے کہ تم وہيں رہو اور ہر گز وہاں سے باہر نہ نکلو تمہارا خيال تھا کہ ماں کے

نہيں اور جب تم ماں کے پيٹ سينکالے گئے ( جس کے بار ے ميں نے کہا ہے کہ شايد وه موت کی ہی ايک قسم ہے ) اور 
اس جہان ميں پہنچے تو تم نے رونا دھونا شروع کر ديا ليکن کيا آج تم اس بات کی تصديق کرتے ہو کہ جس دنيا ميں تم 

  ر رہے ہو وه ماں کے پيٹ کی دنيا سے کہيں بہتر ہے ؟زندگی گزا
اس کے باوجود کہ مجھے ماں کے پيٹ ميں اپنی زندگی کی کيفيت کے بارے ميں کچھ علم نہيں ميں اس بات ‘ جابر نے کہا 

  ماں کے شکم کی زندگی سے بہتر ہے ۔‘ کی تصديق کرتا ہوں کہ ميری موجوده زندگی 
س موضوع کا قرينہ نہيں بتاتا کہ موت کے بعد ہماری زندگی اس دنيا کی زندگی سے بہتر ہو کيا ا‘ جعفر صادق نے فرمايا 

  اگر اس دنيا سے بد تر ہو تو پھر ؟‘ گی ۔ جابر نے کہا 
جو لوگ اس دنيا ميں خداوند تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہيں ان کی دوسرے جہان کی ‘ جعفر صادق نے فرمايا 

کی زندگی سے بہتر ہو گی اور اس ميں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہيں ہے چونکہ عالوه ازيں زندگی اس موجوده جہاں 
خداوند تعالی نے اس موضوع کے بارے ميں اپنے بندوں سے واضح وعده کيا ہے عقلی لحاظ سے بھی يہی بات درست ہے ۔

ھے جہاں سے برے جہاں کی طرف لے جائے اگر توانا اور عادل ہے وه حاسد نہيں کہ اپنے بندوں کو اچ‘ خداوند تعالی دانا 
ہم اس بات کے قائل ہيں کہ انسانی تخليق کا مقصد اسے کمال تک پہنچانا ہے تو ہميں يہ بات قبول کرنا چاہيے کہ انسان کی 

موتزندگی کا ہر لمحہ اسکے کمال ميں اضافہ کرتا ہے حتی کہ اگر خدا نے صريحا اور کسی ابہام کے بغير اپنے بندوں کو 
کے بعد ان کے اچھے اعمال کا اجر دينے کا وعده بھی نہ کيا ہوتا اور يہ نہ کہا ہوتا کہ وه ابدی سعادت سے بہره مند ہوں 

گے پھر بھی ہماری عقل يہ سمجھتی کيونکہ انسان کی تخليق کا مقصد اسے کامل انسان بنانا ہے لہذا اس جہان ميں انسان کی 
  ت سے بہتر ہو گی ۔زندگی کی حالت اس زندگی کی حال

ہميں اس بات ميں کوی ترديد نہيں کہ موت کے بعد ہم اپنے آپ کو پہچانيں گے اور اپنی اصليت کو نہيں ‘ جابر نے پوچھا 
اور ہر مومن مسلمان جانتا ہے کہ موت کے بعد ‘ کھوئيں گے ۔ جعفر صادق نے جواب ديا اس بات ميں کوئی شک نہيں 

کرده وقت پر دوباره زنده ہو گا اور اپنے آپ کو پہچان لے گا اسالم نے موت کے بعد خاوند تعالی کی طرف سے مقرر 
  دوباره زندگی کے بارے ميں انسانوں کو گزشتہ مذاہب کی نسبت زياده يقين داليا ہے ۔

مجھے مشرکين سے کوئی غرض نہيں جن کے اس دنيا کے بعد کی زندگی کے بارے ميں خوف کے متعلق مثال ميں نے 
ارسطو خوس کی زبانی دی ہے ليکن حتی کہ بعض گزشتہ توحيد مذاہب ميں لوگ موت کے بعد زندگی پر مکمل ايمان  تمہيں

نہيں رکھتے تھے ان کا خوف تقريبا ارسطو خوس کے خوف کی مانند تھا ان کا خيال تھا کہ موت کے بعد زنده تو ہوں گے 
گے اور يہ بھی نہيں جان سکيں گے کہ وہی ہيں جو اس دنيا ميں ليکن اس دوسری زندگی ميں اپنے آپ کو نہيں پہچان سکيں 

  پيتے اور سوتے تھے ۔‘ کھاتے 
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ان کے مذاہب ميں جو باتيں دوسرے جہان ميں انسانی زندگی کے بارے ميں موجود تھيں وه ان سے قائل نہيں ہوئے تھے کہ 
اس زندگی کی تمام خصوصيات کو ياد رکھ سکيں وه دوسرے جہان ميں اپنيحقيقی وجدان کو محفوظ رکھ سکيں گے اور اپنی 

  گے ۔
دنيا اسالم نے اس تشويش کو مومنين کے دلوں سے مکمل طور پر محو کر ديا اور صريحا کسی استثناء کے بعير کہ اکہ 
انسان موت کے بعد جس دن خداوند تعالی کے حکم سے زنده ہو گا اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان لے گا اور اس دنيا کی 

  نی تمام انسانی خصوصيات کو ياد رکھے گا او اس دنيا کی مانند کھانے اور پينے سے لذت اٹھائے گا ۔اپ
نہ صرف نيک بندے موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانتے ہيں بلکہ گناہگار بندے بھی اپنی اصليت ‘ خداوند تعالی کے بقول 

ے اپنی اس دنيا کے اعمال کا حساب دے سکتے ہيں جابر بن سے آگاه ہوتے ہيں اور اگر وه اپنی اصليت پر نہ ہوں تو وه کيس
کيا آپ نے ابھی نہيں کہا کہ ماں کے شکم سے بچے کا باہر نکلنا بھی موت ہے ؟ جعفر صادق نے جواب ‘ حيان نے پوچھا 

وت کی ايک ميں نے قطعا نہيں کہا کہ بچے کا نکلنا موت ہے بلکہ کہا ہے کہ ماں کے شکم سے بچے کا نکلنا شايد م‘ ديا 
  قسم ہے ۔

جابر بن حيان نے اظہار خيال کرتے ہوئے کہا درست ہے آپ نے کہا ہيکہ شايد موت کی ايک قسم ہے ليکن ميرا مقصد کچھ 
ميں يہ کہنا چاہتا ہوں ‘ اور ہے ۔ جعفر صادق نے پوچھا بولو تم کيا کہنا چاہتے ہو ؟ جابر نے اظہار خيال کرتے ہوئے کہا 

ميں آپ کے بقول ماں کے شکم ميں ايک طويل مدت تک رہا ہوں اور ميرا ماں کے شکم ميں نو ماه کہ اسکے باوجود کہ 
اب مجھے اس نو ماه يا زياده کی زندگی سے کوئی چيز ياد ‘ تک رہنا شايد اس دنيا کے ايک آدمی کی عمر کے برابر ہو 

دليل نہيں ہے کہ ميں مرنے اور اس جہاں سےنہيں ۔ کيا ماں کے شکم ميں ميری زندگی کی حالت سے بے خبری اس باتکی 
چلے جانے کے بعد دوسری دنيا ميں اپنے آپ کو نہيں پہچان سکوں گا اور نہيں جان سکوں گا کہ ميں وہی ہوں جو آج کی 

چونکہ ميں مسلمان ہوں لہذا خداوند ‘ مانند ايک دن آپ سے بات چيت کر رہا تھا اسکے بعد جابر نے اس طرح وضاحت کی 
  ی کے فرمان کے مطابق ميرا ايمان ہے کہ ميں دوسری دنيا ميں اپنے آپ کو پہچان لوں گا ۔تعال

ليکن ميرا مطلب يہ ہے کہ اس موضوع پر فلسفے کے نقطہ نگاه سے روشنی ڈالی جائے اور ميں جو ماں کے پيٹ ميں اپنی 
ميں اس دنيا کو ياد رکھ سکوں گا اور زندگی کی کيفيت سے بے خبر ہوں کيسے يقين کروں کہ موت کے بعد دوسری دنيا 

  اپنے آپ کو پہچان لوں گا ۔
جعفر صادق نے جواب ديا اس سے قبل کہ ميں تمہارے سوال کے جواب کی ماہيت سے تمہيں آگاه کروں تم سے کہتا ہوں کہ

ميں ماں کے شکم ميںقرينے کو دليل ميں گڈمڈ نہ کرو کيونکہ دليل اور قرينے ميں فرق ہے اس طرح کہنا چاہيے کہ چونکہ 
اپنی زندگی کی حالت سے بے خبر ہوں لہذا يہ موضوع اس بات کا قرينہ ہے کہ موت کے بعد بھی اس دنيا کی زندگی کی 
حالت سے کوئی چيز مجھے ياد نہيں ہو گی اور ميں اپنے آپ کو نہيں پہچان سکوں گا ۔ کيونکہ ماں کے شکم ميں گزری 

نہ ہونا اس بات کی دليل نہيں کہ اس دنيا کی حالت بھی ياد نہ ہو ليکن قرينہ ہے ۔ جابر بوال ہوئی زندگی سے کسی چيز کا ياد 
ميرا خيال ہے ميں اس قرينے کی رو سے موت کے بعد کی دنيا ميں اپنے آپ کو نہيں پہچان سکوں گا اور اس دنيا کی ‘ 

  زندگی کی خصوصيات کو ياد نہيں کر سکوں گا ۔
يہ جان لو کہ کافر اس نسبت سے کہ معاد کا منکر ہے يا يہ کہ ايک مسلمان کی مانند معاد کا معتقد ‘ جعفر صادق نے فرمايا 

نہيں ہے موت سے ڈرتا ہے جبکہ موت کے بارے ميں اسے کوئی اطالع نہيں اور چونکہ وه موت سے مطلع نہيں لہذا اسے 
طالع نہ رکھتا ہو تو اس کا اس چيز سے ڈرنا عقل موت سے نہيں ڈرنا چاہيے ۔ کيونکہ جب انسان ايک چيز کے بارے ميں ا

  سے بعيد ہے ۔
جابر نے کہا کيا آپ يہ نہيں سوچتے کہ کافر اسلئے موت سے درتا ہے کہ اس کا خيال ہوتا ہے کہ وه اس دنيا کی خوشيوں 

  کو کھود ے گا ؟
نتيجے ميں وه اس جہاں کی خوشيوں سے جعفر صادق نے فرمايا ميں يہی کہنا چاہتا تھا کہ کافر کو ڈر ہوتا ہے کہ موت کے 

محروم ہو جائيگا ليکن مسلمان اس وجہ سے نہيں ڈرتا چونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس جہان کی خوشيوں سے کہيں زياده 
خوشياں دوسے جہاں ميں اسکی منتظر ہيں اور اس دنيا ميں اسکی خوشيوں کے مراحل محدود ہيں جبکہ دوسرے جہاں ميں 

ور عقلی لحاظ سے کافر کو موت سے نہيں ڈرنا چاہيے کيونکہ اس پر موت کے بعد کی زندگی مجہول ہے ۔ ال محدود ہيں ا
ليکن وه اپنی عقل کو کام ميں نہيں التا اور اپنا تصور جو وه خود پيدا کرنے کيلئے استعمال ميں التا ہے اس سے وه موت 

  کے بعد کی زندگی کو بھی سمجھنے ميں مدد لے سکتا ہے ۔
وره تصور کافر کی نگاه ميں مجہوالت کو ايک خوفناک صورت ميں پيش کرتا ہے اور اسکے باوجود کہ کافر جانتا ہے مذک

کہ شروع ميں اس دنيا ميں نہ تھا اور ماں کے شکم سے اس دنيا ميں آيا ہے اور اگر اس جہاں سے جائيگا تو شايد اس طرح 
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بھی وه موت سے ڈرتا ہے ۔يہ باتين جو ميں کر رہا ہوں وه موت کو  ہو کہ وه کسی دوسری ماں کے شکم ميں جائے گا پھر
ايک کافر کی نگاہوں کے دريچے سے ديکھنا ہے نہ کہ ايک مسلمان کی نگاہوں سے جو معاد پر ايمان رکھتا اور موت 

  کيلئے تيار رہتاہے ۔
تا کہ اسکی زندگی موت سے شروع ہوتی ہے اور ميں مثال ديتا ہوں کہ اگر کافر کو علم ہو‘ مثال دينے ميں کوئی حرج نہيں 

اور ماں کے پيٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا مستقبل يہ ہے کہ عمر کے خاتمے کے بعد ماں کے شکم ميں جائے گا تو 
وه ماں کے شکم ميں د وباره جانے سے ڈرے گا جس طرح آج موت سے ڈرتا ہے اور ماں کے شکم ميں زندگی کے 

  حق کر ديں گے ۔مجموالت اسے خوف سے ال
ليکن تمہار سول کا جواب يہ ہے کيا کبھی اتفاقيہ ايسا ہوا ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو ؟ جابر نے کچھ دير سوچنے کے بعد 

کيا تم خواب ديکھتے ہو ؟ جابر نے جواب ديا بہت سے خواب ‘ کہا ميرے ساتھ کبھی نہيں ہوا ۔ جعفر صادق نے سوال کيا 
ے اظہار خيال کيا کيا خواب کے دوران ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو ؟ جابر نے کہا ديکھتا ہوں جعفر صادق ن

کس کے ساتھ ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو کيونکہ تمہيں علم ‘ کئی مرتبہ ايسا ہوا ہے جعفر صادق نے پوچھا 
ساتھ ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہوں ميں اپنی روح کے ‘ جابر نے کہا ‘ ہے کہ خواب ميں تم راستہ نہيں چلتے 

جعفر صادق نے پوچھا کيا تمہارا ايمان ہے کہ يہ تمہاری اپنی روح ہے کسی دوسرے کينہيں ؟ جابر نے کہا اس لحاظ سے 
  مجھے کوئی شک نہيں جعفرصادق نے پوچھ کيا يہ روح جو نقل مکانی کرتی ہے تجھ سے جدا ہوتی ہے يا نہيں ؟

ديا مجھ سے جدا ہوتی ہے چونکہ اگر مجھ سے جدا نہ ہوتی تو ہر گز نقل مکانی نہ کر سکتی جعفرصادق جابر نے جواب 
نے پوچھا کيا تمہاری روح جو تم سے جدا ہوتی ہے اور نقل مکانی کرتی ہے غذا کھاتی ہے ؟ جابر نے مثبت جواب ديا ۔ 

جواب ديا جعفر صادق نے فرمايا کيا جس وقت ہماری جعفر صادق نے پوچھا کيا پانی پيتی ہے ؟ اور جابر نے پھر مثبت 
روح کھانے اور پينے ميں مشغول ہوتی ہے تو تمہارے منہ سے کھاتی ہو گی جابر بوال نہيں چونکہ ميرا منہ خواب ميں 
واب دمتحرک نہيں ہوتا ۔ جعفر صادق نے پوچھا کيا تمہاری روح کھانے پينے کيلئے اپنا منہ استعمال کرتی ہے ؟ جابر نے ج

اسکے باوجود کہ اس کا منہ نہيں ہے تم سوتے ہوئے خواب ميں غذا کی لذت اور پانی کا ‘ يا نہيں جعفر صادق نے فرمايا 
جب تم خواب ديکھتے ہو تو تمہاری روح ‘ مزه محسوس کرتے ہو ؟ جابر نے مثبت جواب ديا ۔ جعفر صادق نے فرمايا 

ہے اور ايک مقام سے دوسرے مقام تک جا پہنچتی ہے اور آنکھ نہيں رکھتی اسکے باوجود کہ اسکے پاؤں نہيں ہيں وه چلی 
‘ اس کا منہ نہيں ليکن وه غذا کھاتی اور پانی پيتی ہے لہذا تمہاری روح ‘ ليکن ديکھتی ہے اسکے کان نہيں ليکن سنتی ہے 

يلئے تمہارے جسم کی کوئی ايک آزادزندگی کی حامل ہے اور خواب ديکھنے کے دوران تمہاری روح کو زندگی گزارنے ک
خواب ‘ ضرورت نہيں جابر نے کہا ليکن اگر ميرا جسم نہ ہو تو ميں ہر گز خواب نہيں ديکھ سکتا جعفر صادق نے فرمايا 

نہيں ديکھ سکتے مگر تمہاری روح تمہارے جسم کے بغير زنده ره سکتی ہے ياد رکھو ميں نے کہا ہے کہ ميں فرض کر 
ہو اور ميں ايک ايسے شخص سے ةکاطب ہوں جو اپنے آپ کو دوسری دنيا ميں لے جاتا ہے تم نے رہا ہوں تم مسلمان نہيں 

کہا ہے کہ اگر تمہارا جسم نہ ہو تو تم خواب نہيں ديکھو گے اور ميں نے تمہارے قول کی تصديق کی ہے اب تم سے 
ل ہو جاتی ہے اور جہاں جانا چاہے جاتیپوچھتا ہوں کہ کيا خواب ديکھنے کے دوران تمہاری روح ايک آزاد زندگی کی حام
  ہے اور جو کرنا چاہے کرتی ہے کيا وجود رکھتی ہے يا نہيں ؟ جابر نے کہا ہاں ۔

جعفر صادق نے پوچھا کيا روح کے خواب ديکھنے کے دوران موجود ہونے اور اسکی آزادنہ زندگی ميں تمہيں کوئی شک 
جعفر صادق نے فرمايا کيا تم فلسفے کے اس اصول کو تسليم کرتے ہو کہ ہے يا نہيں ؟ جابر نے جواب ديا کوئی شک نہيں 

  ختم نہيں ہوتی ؟‘ جو چيز وجود ميں آ تی ہے 
کوئی شک نہيں جعفر صادق نے فرمايا کيا تم فلسفے کے اس اصول کو تسليم کرتے ہو کہ جو چيز ‘ جابر نے جواب ديا 
  ختم نہيں ہوتی ؟‘ وجود ميں آتی ہے 

اں ميں اس اصول کو تسليم کرتا ہوں ۔ جعفر صادق نے فرمايا پس تمہاری روح جو خلق ہوئی ہے اور اسکے جابر نے کہا ہ
وجود سے تمہيں انکار نہيں تمہاری موت کے بعد ختم نہيں ہو گيا ور جو کچھ تم جانتے ہو وہی تمہاری روح ہے لہذا تم بھی 

ر نے کہا مجھے اس ميں کوئی شک نہيں کہ ميری روح خواب باقی رہو گے اور موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانوں گے جاب
چونکہ اگر ميرا جسم نہ ہو تو ‘ انفرادی اور آزادی نہيں ‘ ديکھنے کے دوران موجود ہوتی ہے ليکن روح کا وجود تابع ہے 

اسے مشاہده  ميں خواب نہيں ديکھ سکتا اور اگر خواب نہ ديکھو تو ميری روح جو مجرد اور آزاد زندگی کی حامل ہے ميں
نہيں کر سکتا جعفر صادق نے فرمايا جب سورج کی دھوپ تمہارے جسم کی حامل ہے اور تمہارا سايہ زمين پر پڑتا ہے تو 

  کيا يہ سايہ مرہون منت ہے يا نہيں ؟ جابر نے کہا بے شک مرہين منت ہے ۔
کا پہلی سورج کی روشنی اور دوسری  کس چيز کا مرحون منت ہے جابر نے جواب ديا دو چيزوں‘ جعفر صاد ق نے پوچھا 
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خود ميرا وجود اور ان دو کے بغير سايہ وجود ميں نہيں آتا ۔ جعفر صادق نے فرمايا فلسفہ کے اصول کے مطابق تمہارا 
سايہ بھی جو زمين پر پڑتا ہے اور سورج کے غروبہونے کے بعد بظاہر ختم ہو جاتا ہے وه بھی ختم نہيں ہوتا تو پھر 

  کيسے ختم ہو گی اگرچہ وه مرہون منت ہی کيوں نہ ہو اور انحصاری زندگی کی حامل ہی کيوں نہ ہو ۔تمہاری روح 
خداوند تعالی نے کس لئے مقرر کيا کہ ہم ايک مدت تک ماں کے شکم ميں زندگی گزاريں اور پھر ايک ‘ جابر نے پوچھا 

ک بہتر زندگی کی جانب منتقل کيا جائے اور جس عرصے تک اس جہاں ميں زندگی گزارنے کے بعد مر جائيں تاکہ ہميں اي
  طرح آپ نے کہا ہے کہ خداوند تعالی کو کسی سے کينہ اور حسد نہيں جو وه ہميں برے جہاں کی طرف منتقل کرے ۔

اس سوال کے پوچھنے سے ميرا مقصد يہ ہے کہ کيا يہ زياده آسان اور بہتر نہ تھا کہ خدا شروع ہی سے ہميں بہتر دنيا ميں 
اسی ميں خلق کر ديتا اور ہم اس دنيا ميں زندگی کے مراحل طے نہ ‘ نی وه دنيا جس ميں ہم موت کے بعد پہنچيں گے يع

کرتے ؟ جعفر صاد ق نے فرمايا ايک مسلمان کيلئے يہ مسئلہ حل شده ہے چونکہ ايک مسلمان جانتا ہے کہ آدم کا مکان 
ہ سے جنت سے نکاال گيا اور اسے زمينی زندگی کے تقاضے پورے بہشت ميں تھا اور انہيں بظاہر ہوس کی پيروی کی وج

کرنے پڑے ۔ ماں کے شکم ميں زندگی گزارنے کے مراحل اور اس دنيا ميں زندگی اور موت کے مراحل کو اسے طے کرنا
ہگار ہو تو ان تمام چاہيے تاکہ اگر نيکو کار ہو تو پہلی جگہ واپس چال جائے گا يعنی بہشت ميں اپنا مقام بنا لے اور اگر گنا

  مراحل سے گزرنے کے بعد اپنی سزا پائے ۔
ليکن اگر ميں ايک ايسے انسان سے بات کروں جو مسلمان نہيں ہے تو وہاں پر مجھے اس کا مذہب جاننا چاہيے ؟ اگر يہودی

جو مراحل اس جہان  يا نصرانی ہو تو اس کا بھی عقيده ہے کہ آدمی شروع ميں بہشت ميں تھا اور وہاں سے نکاال گيا اور
  ميں طے کر رہا ہے وه اسکے پاک و طاہر ہونے کيلئے ہيں تاکہ وه اس قابل ہو سکے کہ بہشت ميں قديم رکھ سکے ۔

اگر مجھ سے مخاطب شخص کسی ايک توحيد مذہب پر ايمان نہ رکھتا ہو تو ميں اسے کہوں گا کہ اگر وه ميرے خدا پر ايمان
ے اور اگر ايمان نہيں رکھتا تو کس لئے پوچھتا ہے کہ کيوں خداوند تعالی نے شروع ميں رکھتا ہے تو يہ سوال مجھ سے کر

انسان کو بہتر دنيا ميں جگہ نہ دی اور چند مراحل طے کرنے پر لگاديا تاکہ وه ان مراحل کو طے کرنے کے بعد بہتر دنيا 
لی کی حکمت کو سننا چاہے تو ميں اسے تک پہنچے اگر مجھ سے سوال کرنے واال شخص الدين اور مجھ سے خداوند تعا

کہوں گا کہ خداوند تعالی کا انسان کو مختلف مراحل سے گزارنے کا مقصد يہ ہے کہ انسان ہر مرحلے ميں پہلے مرحلے 
سے زياده پاک و طاہر ہو کہ کامل بن جائے يہاں تک کہ وه ہميشہ کی نيک بخت دنيا ميں داخل ہونے کے قابل ہو جائے اور 

بھی کہوں گا کہ خدائے دانا اور وانا اس سے کہيں بڑاہے کہ آدمی کو گوناں گوں مراحل سے اسلئے گارے تاکہ اسے يہ 
آدمی پہلے سے بھی زياده بد بخت بن جائے لہذا دانا و توانا کا حتمی مقصد يہ ہے کہ انسان نيک بختی حاصل کر لے جابر 

وند تعالی کو انسان کو خلق کرنے کی کيا ضرورت تھی ؟ اور کيا س ميرا ايک اور سوال ہے اور وه يہ ہے کہ خدا‘ نے کہا 
بات کا امکان نہ تھا کہ خداوند تعالی انسان کو خلق کرنے سے اہتراز کرتا ۔ جعفر صادق نے جواب ديا ايک مسلمان جانتا ہے

نسان اپنے وجود کی شناخت کہ خداوند تعالی نے انسان کو اسلئے پيدا کياہے کہ اس سے خود اس کو متعارف کرائے يعنی ا
کرے اور ايک مسلمان کا عقيده يہ ہے کہ خداوند تعالی نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وه اس کا خلق 
کرنا ہے جابر نے کہ فرض کيا آپ ايک ايسے شخص سے گفتگو کر رہے ہيں جو مسلمان نہيں ہے تو پھر آپ انسان کو 

  نے کی کيسے توجيہ کريں گے ؟ خداوند تعالی کی طرف سے خلق کر
جعفر صادق نے فرمايا ميرا اپنا ايمان ہے کہ خداوند تعالی کی طرف سے انسان کی تخليق اور مجموعی طور پر جو کچھ 
وجود ميں آيا ہے اس کا وجود ميں آنا خداوند تعالی کے کرم کی بنا پر ہے اور خداوند تعالی نے اس دنيا کی مخلوقات کو 

مجھے يقين ہے کہ کوئی ايسی ‘ کہ وه چاہتا ہے تمام مخلوقات اپنے آپ کو پہچانے اور ميں صاحب امان ہوں  اسلئے خلق کيا
  مخلوق نہيں جو اپنے آپ کو نہ پہچانتی ہو خواه وه جمادات ميں ہی کيوں شمار نہ ہوتی ہو ۔
ہيں ہے چونکہ بے نياز خدا نہ ماديا ميری نظر ميں اس جہاں کی تخليق کا سبب خداوند تعالی کے کرم کے عالوه کچھ بھی ن

ور نہ ہی روحانی لحاظ سے دنيا کو وجود ميں النے کا محتاج تھا قديم يونانی کہتے تھے کہ چونکہ خدا تنہائی کا احساس 
يں خدا نہ تھے اور اگر خدا ہوتے تو انہ‘ کرتے تھے لہذا انہوں نے کائنات کو تخليق کيا تاکہ اکيلے نہ ہوں ليکن يونانی خدا 

تنہائی کا احساس نہ ہوتا کہ انہيں کائنات کو خلق کرنے کی ضرورت پڑتی کيونکہ جو ضرورت کا احساس کرے وه خدا نہيں
ہے ۔ جابر نے پوچھا اگر آپ کسی ايسے شخص سے گفتگو کر رہے ہوں جو يہ بات تسليم نہ کرے کہ خداوند تعالی نے 

لق کيا ہے تاکہ مخلوقات اپنے آپ کو پہچانے تو کائنات کے وجود ميں انسان اور مجموعی طور پر دنيا کو اپنے کرمس ے خ
  آنے کی آپ کيا توجيہ بيان کريں گے ؟ 

جعفر صادق نے فرمايا اگر اس نے ميری بات تسليم نہ کی تو ميں دنيا کے وجود ميں آنے کو کسی دوسری طرح توجيہ نہيں 
  ے مانے يا نہ مانے ۔کروں گا اور اسے کہوں گا کہ ميرا نظريہ يہی ہے وه اس



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

 
 

تخليق کيا ہے ‘ آپ جو فرماتے ہيں کہ خداوند تعالی نے اپنے کرمس ے جہاں کو جس ميں انسان شامل ہے ‘ جابر نے پوچھا 
کيا آپ يہ بات مذہبی عقيدت کی رو سے کہتے ہيں يا يہ کہ اسے ايک حقيقت سمجھتے ہيں ؟ جعفر صادق نے فرمايا جابر کيا 

خيال کرتا ہے کہ اگر ميں کسی چيز کو حقيقت نہ سمجھوں تو اس پر ايمان لے آؤں گا ؟ جابر نے کہا تو مجھے ايسا انسان 
ميرے کہنے کا مقصد يہ ہے کہ کيا يہ آپ کا عقيده ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے کرم سے جہاں کو خلق کيا ہے يا حقيقت 

شيت کے بارے ميں ہم اسکے بندے شايد اور نظريہ بھی يہی ہے ۔ دنيا کی تخليق ميں خدا کی مشيت ہے اور خدا کی م
رکھتے ہوں اور کود خداوند تعالی کا دوسرا نظريہ ہو ۔ ہم اپنے بشری عقل کے دريچے سے خدا کی مشيتوں کے سبب کے 
متعلق اظہار خيال کرتے ہيں اور ہماری کدائی مشنری تک کوئی رسائی نہيں کہ ہميں علم ہو سکے کہ جو کچھ ہماری عقل 

  تی ہے وه خدائی مشينيری کی عقل کے مطابق ہے يا نہيں ؟کہ
تم کيا کہنا چاہتے ہوں تم کہتے ہو کہ ميرا عقيده ہے کہ خداوند تعالی نے اپنے کرم ‘ جعفر صادق نے فرمايا ميں جانتا ہوں 

وند تعالی کی سے جہاں کو خلق کيا اور يہ بات ميں انے ايمان سے کہتا ہوں ممکن ہے کائنات کی تخليق کی وجہ خدا
اس ضمن ميں ميں تمہيں يا کسی ‘ جعفر صادق نے فرمايا ‘ ميرا مقصد يہی ہے ‘ مشينيری ميں کوئی اور ہو ؟ جابر نے کہا 

اور کو کوئی چيز نہيں بتا سکتا کيونکہ ميں ايک انسان ہوں اور انسان کو تخليق کے اسباب کے سبب سے واقف ہونے کے 
جابر نے پوچھا کيا آپ نے خلقت کے بارے ميں جس نظرئے کا ‘ ری تک رسائی نہيں لحاظ سے خداوند تعالی کی مشين

اظہار کيا ہے اسکے عالوه کوئی دوسرا نظريہ پيش کر سکتے ہيں ؟ جعفر صادق نے منفی جواب ديا اور کہا ميں جس چيز 
  پر ايمان رکھتا ہوں اس سے انکار نہيں کر سکتا ۔

کوئی شک و شبہ نہيں اور اگر تمہارے بقول کائنات اور انسان کی تخليق کا سبب يہ ميرا ايمان ہے اور اس ميں مجھے 
اسکے عالوه کچھ ہو تو چونکہ وه اسرار الہی سے ہے لہذا مجھے اس کی کوئی اطالع نہيں جابر نے پوچھا ۔ موت کے 

ہيں بلکہ اس کا مفہوم ايک حالت بارے ميں آپ کا کيا نظريہ ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا موت کا مفہوم بالکل ختم ہو جانا ن
موت ‘ کی تبديلی ہے جابر نے پوچھا کيا آپ موت کو تکليف ده سمجھتے ہيں ؟ جعفر صادق نے جواب ديا نہيں اے جابر 

پس انسان کيوں بيماری وغيره کے درد سے تکليف اٹھاتا ہے اور چوٹيں و زخم درد کا‘ جابر نے پوچھا ‘ تکليف ده نہيں ہے 
  تے ہيں ؟سبب کيوں بن

جعفر صادق نے فرمايا يہ تمام درد زندگی سے متعلق ہيں اور آدمی جس وقت تک زنده ہے بيماری يا چوٹ وغيره کے 
نتيجے ميں تکاليف اٹھاتا ہے اور جس لمحے روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور موت آ پہنچتی ہے تو انسان موت کا درد 

  محسوس نہيں کرتا ۔

  کے استفسارات ستاروں کے بارے ميں جابر 
يہ روشن ستارے جو مسلسل متحرک ہيں اور ان ميں بعض کو ہم معين فاصلوں تک ‘ جابر نے جعفر صادق سے پوچھا 

ديکھتے ہيں يہ کيا ہيں ؟ اور کيوں حتی کہ ايک دن کيلئے ہی سہی رکتے نہيں ؟ جعفر صادق نے فرمايا آسمان کا ہر ستاره 
موعے سے ايک بڑا جہاں تشکيل پاتا ہے ۔ ستاروں کی دائمی حرکت اسلئے ہے ايک دنيا ہے اور ان سب ستاروں کے مج

تاکہ يہ سقوط نہ کريں اور گر نہ پڑيں اور دنيا کا ڈسپلن ختم نہ ہو جائے اور يہ حرکت وہی حرکت ہے جس سے زندگی 
جاتی ہے ليکن خداوند يا يہ کہ خود حرکت زندگی ہے اور جب حرکت رک جاتی ہے تو زندگی ختم ہو ‘ وجود ميں آتی ہے 

تعالی نے اس طرح ترتيب ديا ہے کہ حرکت کسی وقت بھی نہيں رکتی يہ ہميشہ زنده رہتی ہے اور زندگی کی بقا بھی 
  مخلوقات کے فائدے ميں ہے کداوند تعالی کے کرم ہی سے جاری و ساری رہتی ہے ۔

ں مسلسل حرکت ہوتی رہے اور اسکے نتيجے ميں خداوند تعالی بے نياز ہے اسے اس کی کوئی ضرورت نہيں کہ کائنات مي
زندگی موجود رہے حرکت اور اسکے نتيجے ميں زندگی ايک نعمت ہے جو خدا وند تعالی کی طرف سے مخلوقات کو عطا 

خال ميں ‘ کی گئی ہے اور جب تک خداوند تعالی نے مقرر کر ديا ہے حرکت اور زندگی جاری رہے گی جابر نے پوچھا 
  کيسی ہے ؟ ستاروں کی شکل

آسمان کے بعض ستارے جامد اجرام ہيں اور بعض دوسرے مايع اجرام ہيں اور آسمانی ستاروں ‘ جعفر صادق نے جواب ديا 
  کا ايک حصہ بخارات سے وجود ميں آيا ہے ۔ 

جابر بن حيان نے تعجب سے پوچھا يہ بات کس طرح قبول کی جا سکتی ہے کہ آسمان کے ستارے بخارات سے وجود ميں 
آئے ہوں کيا يہ بات ممکن ہے کہ بخارات اس قدر چمکيلے ہوں جس طرح رات کو يہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہيں 

تمام ستارے بخارات سے تشکيل نہيں پاتے ليکن وه ستارے جو بخارات سے تشکيل پاتے ہيں گرم ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
  يرا خيال ہے کہ سورج بھی بخارات سے بنا ہے ۔ہيں اور ان کی زياده گرمی ان کی چمک کا سبب ہے اور م
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کيا تم نے ايک چرخی ‘ ستاروں کی حرکت کيسے ان کے سقوط ميں مانع ہے جعفر صادق نے جواب ديا ‘ جابر نے پوچھا 
کيا چرخی کو گھمانے ‘ جعفر صادق نے اظہار خيال کيا‘ کو جس ميں پتھر ہو کبھی گھماياہے ؟ جابر نے مثبت جواب ديا 

  ران اچانک ساکن کيا ہے ؟کے دو
ميں نے سکان نہيں کيا۔ جعفر صادق نے فرمايا اگر پھر کبھی چرخی کو گھماؤ تو ايک مرتبہ اسے ‘ جابر نے جواب ديا 

روکنا تاکہ پتہ چل سکے کہ کای ہوتا ہے اور چرخی کے رکنے کے بعد وه گر پڑتی ہے جو تپھر اس ميں لگا ہوتا ہے وه 
  يہ اس بات کا قرينہ ہے کہ اگر سيارے مسلسل حرکت نہ کر رہيہوں تو سقطو کر جائيں ۔زمين پر گر پڑتا ہے ور 

  آ نے فرمايا ہے کہ تاروں ميں سے ہر ايک ايک دنيا ہے ۔‘ جابر نے کہا 
کيا انسان ان جہانوں ميں ہمارے جان کی امند موجود ہے ؟جعفر صاد ق ‘ جابر نے پوچھا ‘ جعفر صادق نے تصديق فرمائی 

ميں تمہيں کچھ نہيں کہہ سکتا کہ وه اس دنيا کے عالوه دوسرے جہانوں ميں بھی موجود ‘ انسان کيبارے ميں ‘ مايا نے فر
ہے يا نہيں ؟ ليکن اس ميں کوئی شک نہيں کہ دوسرے سياروں ميں مخلوقات موجودہيں ور ان ستاروں کے دور ہونيکی وجہ

  سے ہم ان مخلوقات کو نہيں ديکھ پائے ۔
آپ کے پاس کی دليل ہے کہ دوسری سياروں ميں مخلوق موجود ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا هللا تعالی ‘ وچھا جابر نے پ
کيونکہ هللا تعالی نے اپنے کالم ميں انسان کے ذکر کے ساتھ جن کا ذکر بھی کيا ہے اور جن ايسی مخلوق ہے جو‘ کے بقول 

وگرنہ خداوند تعالی سے کوئی چيز پوشيده نہيں وه تمام مخلوقات کو ديکھی نہيں جا سکتی۔ يعنی ہم انہيں نہيں ديکھ پاتے 
ديکھتا ہے اور جن جو شايد دوسرے جہانوں ميں رہے رہے ہيں ہم انسانوں کی مانند ہيں يا ہم سے برتر انسانوں جيسے ہيں 

ايسے انسان ہيں جو ہامرے شايد وه ‘ جابر نے پوچھا ہم سے برتر انسانوں سے آپ کی مراد کيا ہے؟ جعفر صادق نے فرمايا 
  جيسی دنيا ميں زندگی گزاريں گے جنہيں ہم راتوں کو ديکھتے ہيں ۔

ميں تمہيں نہيں بتا سکتا کہ موت کی نيند سے بيدار ہونے کے بعد ہماری جگہ کہاں ہو گی اور شايد ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
کچھ مشکل نہيں ہے کہ وه اسی دنيا ميں اپنے نيکو کار  ہماری جگہ اسی دنياميں ہو جس ميں ہم ره رہے ہيں اور خدا کيلئے

بندوں کيلئے جنت اور گنہاگاروں کيلئے دوذخ وجود ميں الئے يا يہ کہ اسنان کے موت سے بيدار ہونے کے بعد اسے 
  دوسرے جہاں ميں جگہ دے ۔

ٹھکانا کہاں ہے ؟ يا يہ کہ ہميں زنده جابر نے کہا کيا خداوند تعالی کو علم ہے کہ موت سے بيدار ہونے کے بعد آئنده ہمارا 
کرنے کے بعد فيصلہ کرے گا کہ کونسی جگہ ميں نيکوکاروں کو رکھے اور کونسی جگہ گنہگاروں کيلئے مخصوص کرے

  ۔
خداوند تعالی از اور ابدی ہے ( يعنی نہ تو وجود ميں آيا ور نہ اس کی انتہا ہے ) وه دانا اور ‘ جعفر صادق نے جواب ديا 

  ے مطلق ہے اس کيلئے ماضی اور مستقل نہيں ہے جو کجھ گزر چکا اور جو کچھ ہونا ہے اس پر واضح ہے ۔توانائ
کائنات ميں کوئی ايسا واقعہ نہيں جس سے خداوند تعالی پہلے سے مطلع نہ ہو اور اس کا حکم صادر نہ کر چکا ہو کہ وه 

کہ کائنات ميں دور مستقبل ميں ايک ايسا واقعہ رونما ہونا ہوتا جس واقعہ فالں معين وقت ميں وقوع پذير ہو گا ۔ اگر ايسا ہوتا 
کے انعقاد کا خداوند تعالی کو علم نہ ہوتا اور وه پھر خدا نہ کہالتا بلکہ وه واقعہ جو خداوند تعالی کی پيش گوئی اور اسکے 

کے علم اور توانائی کے تسلط سے عرفان کے بغير وقوع پذير ہوتا وه خدا کہالتا چونکہ اس واقعے نے اپنے آپ کو خدا 
نجات دالئی ہے تو ال محالہ وه خداوند تعالی سے زياده عالم اور توانا ہے لہذا وه خدا کہالنے کی صالحيت رکھتا ہے يہی 
وجہ ہے کہ خداوند تعالی انسان کی موت سے پہلے ہی آگاه ہے کہ وه جب انسان کو دوابره زنده کرے گا تو اس کو کہاں 

يا کرے گا بلکہ پہلے لمحے ہی جب اس نے آدم کو خلق کيا تھا تو وه اس بات سے واقف تھا جابر نے کہا يہ جو آپ ٹھکانہ مہ
  فرما رہے ہيں اس نے مجھے ورطئہ حيرت ميں ڈال ديا ہے ۔

ی جعفر صادق نے فرمايا کس بات نے ؟ جابر نے کہا اپ فرماتے ہيں کہ خداوند تعالی نے پہلے ہی لمحے تمام چيزوں ک
پيشگوی کر دی ہے اور جو اقعات کائنات ميں رونما ہونا تھے ان کے واقع پذير ہونے کا زمانہ معين کر ديا ہے جعفر صادق 

  ازلی اور ابدی ہونے کے معنی بھی يہی ہيں اور داناو توانا ہونے کا مطلب بھی يہی ہے ۔‘ نے فرمايا 
د تعالی نے تمام چيزوں کی پيشگوئی کر دی ہے اور جو حکم جابر نے اظہار خيال کرتے ہوئے کہا کہ اس وجہ سے خداون

صادر کر ديا ہے تو اس طرح اس نے ہر قسم کے فيصلے اقدام اور جديد ارادے کو اپنے آپ سے چھين ليا ‘ صادر کرنا تھا 
کر ديا ہے اور‘  ہے اور جب تک وه ہے ہاتھ پرہاتھ دھرا بيٹھا رہے گا چونکہ اس کا کوئی کام نہيں جو کچھ اس نے کرنا تھا

اے جابر تم نے مجھ سے ايسا سوال کر ديا ہے جو ‘ جو پيش گوئی اس نے کرنا تھی کر دی ہے جعفر صادق نے فرمايا 
ابدی اور دانائی اور توانائی مطلق کے پہلو کو ‘ انسانی فہم کے ادراک سے باہر ہی چونکہ انسان خداوند تعالی کے ازلی 

ائق سے آگاه نہيں لہذا وه اس وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے کہ چونکہ خداوند تعالی نے سمجھنے سے قاصر ہے اور ان حق
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اس بنا پر ال محدود وسعت اور ابدی ‘ تمام چيزوں کی پيش گوئی کر دی اور جو کچھ انجام دينا تھا انجام دے ديا ہے 
کتے ہو کہ خداوند تعالی کے ازلی اور موجودگی کے باوجود اسکے پاس کرنے کيلئے کوئی کام نہيں اے جابر کيا تم سوچ س

‘ کيا دس ہزار سال سے زياده ہے جعفر صادق نے جواب ديا ہاں اے جابر ‘ ابدی ہونے کی مدت کتنی ہے ؟ جابر نے کہا 
  جابر نے پوچھا کيا پچاس ہزار سال سے زياده ہے ؟

ار سال سے زياده ہے ؟ جعفر صادق نے جابر نے پوچھا کيا ايک الکھ پچاس ہز‘ ہاں اے جابر ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
ميری سوچ اس سے زياده آگے نہيں جاتی ۔ جعفر صادق نے فرمايا اے جابر تو ايک الکھ ‘ مثبت جواب ديا ۔ جابر نے کہا 

پچاس ہزار سال سے بھی بڑی رقم بول سکتا ہے تو ازل اور ابد کے درميانی فاصلے کا اپنی فکری قوت سے اندازه لگا 
ن ميں اس بات کی تصديق کرتا ہوں کہ جب ازلی اور ابدی کی گفتگو ہوتی ہے تو انسانی سوچ اس بات کو درکسکتا ہے ليک

نہيں کر سکتی کہ ازل کب سے شروع ہو اہے اور ابد کب تک جاری رہے گا از ل کی ابتدا اور ابد کی انتہا کے درميانی 
  ا روگ نہيں ۔فاصلے کا حساب لگانا انسانی فکر اور حساب کی قوت کے بس ک

ميں تمہيں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اگر ميں اور تم مزيد ايک سو سال تک زنده رہتے اور اس تمام عرصے ميں ہر لمحے سالوں 
کی تعداد کو دو گنا بڑھاتے جاتے پھر بھی ايک سو سال بعد جو عدد ہميں ميسر آتا وه ازل کے آغاز اور ابد کی انتہا کے 

  ا ۔درميانی فاصلے سے کم ہوت
کيا اس تمام عصرے ميں خداوندتعالی جس نے تمام کامون کو انجام دے ديا ہے اس کا کوی کام نہيں اور اس ‘ جابر نے کہا 

ميں نے جو تم سے کہا ہے کہ ازل اور ‘ اے جابر ‘ نے اپنے آپ کو بيکاری کا شکار بنا ليا ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا 
اور اپنی قوت فکر سے اس کا تعين کرو اس سے ميری مراد کچھ اور ‘ ر سے ناپو ابد کے درميانی فاصلے کو اپنی قوت فک

ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ يہ طويل عرصہ جو ازل ‘ کيا کہنا چاہتے تھے ؟ جعفر صادق نے فرمايا ‘ تھی ۔ جابر نے پوچھا 
اعداد کو بڑھاتے جانے سے بھی  کے آغاز اور ابد کی انتہا کے درميانی موجودہے اور ايک سو سال کے حساب کرنے اور

ہم اس عرصے کا تعين نہيں کر سکتے ۔ حاالنکہ يہ خداوند تعالی کيلئے ايک لمحہ ہے ۔جابر اس بات سے حيران ہو گيا جعفر
ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ يہ طويل عرصہ جو از ل کے آغاز اور ابد کی انتہا کے درميان موجود ہے اور ‘ صادق نے فرمايا 

سال کے حساب کرنے اور اعداد کو بڑھاتے جانے سے بھی ہم اس عرصی کا تعين نہيں کر سکتے ۔ حاالنکہ يہ  ايک سو
  خداوند تعالی کے لئے ايک لمحہ ہے ۔

کيا جو کچھ ميں کہہ رہا ہوں اسے سمجھ رہے ہو ؟ جابر نے کہا ‘ جابر اس بات سے حيران ہو گيا ۔ جعفر صادق نے پوچھا 
ں کہ جو فاصلہ ازل اور ابد کے درميان سے خداوند تعالی کے لئے ايک لمحہ ہے جعفر صادق نے آپ يہ کہنا چاہتے ہي

فرمايا ہاں ميں يہی کہنا چاہتا ہوں اور يہ اس لئے خدوند تعالی کيلئے ايک لمحہ ہے کہ وه زمانے کے گزرنے کا تابع نہيں 
گے لہذا زمانے کے گزرنے کا احساس نہيں کريں اور چونکہ ہم بھی موت کی بعد زمانے کے گزرنے کے تابع نہيں ہوں 

گے ۔ اور اگر خداوند تعالی ہزار سال يا دس ہزار سال بعد ہميں زنده کرے تو ہم نيند سے بيدار ہونے کے بعد يہی خيال کريں 
  گے کہ ہم ايک لمحہ سوئے رہے کيونکہ موت کی حالت ميں زمانے کے گزرنے کا احساس نہيں کريں گے ۔

مہارا يہ اععتراض درستہے جو اس امر پر مبنی ہے کہ چونکہ خداوند تعالی نے جو کام کرنا تھا کر ديا ہے تو اس بان پر ت
جب تک موجود رہے گا اس نے اپنے آپ کو بيکاری ميں مبتال کر ديا ہے اور جو کچھ تمہارای اور ميری نظر ميں الکھون 

ر ضروری ہے وگر نہ از اور ابد کے درميانی فاصلے کا اندازه نہيں سال کا زمانہ ہے (يہ ميں اسلئے کہتا ہوں کہ عدد کا ذک
لگايا جا سکتا ) خداوند تعالی کيلئے ايک لمحہ ہے اور اس لمحے ميں بھی کام ميں مشغول اور تازه ہے ايک ايسا وجود جو 

ميں کام کا مسئلہ روحانی يا  ازلی اور ابدی ہے اسکے لئے کام کا مسئلہ کام کی مانند ہمارے لئے واضح نہيں ہيہماری زندگی
  مادی ضرورت کے پيش نظر ہے ۔

بنی نوع انسان کو اپنے اخراجات پورے کرنے کيلئے کام کرنا پڑتا ہے ور اگر اس لحاظ سے اسے کام کرنے کی ضرورت 
مکمل  نہ ہو تو روحانی ضرورت کے تحت اسے علم حاصل کرنے کيلئے کام کرنا پرتا ہيا ور اس بات سے آگاه ہے کہ اگر

طور پر بيکار ہو جائے تو اس قدر تنگ آ جائيگا کہ اسکے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جائيگا يہی انديشہ ہے جو امراء کو 
شکار کرنے پر مجبور کرتا ہے کيونکہ ان کی بيکاری انہيں زندگی سے اس قدر بيزار کر سکتی ہے کہ وه زندگی سے سير 

کيلئے سر گرم رہتے ہيں يا تحصيل علم ميں مشعول رہتے ہيں ہر گز بيکاری کا  ہو جائيں ۔ ليکن وه لوگ جو تالش معاش
  شکار نہيں ہوتے ۔

دانا اور توانائے مطلق ہونے کے لحاظ سے اس طرح کی کسی ضرورت کا محتاج نہيں ہے ‘ خالق کائنات ازلی اور ابدی 
ور اگر کبھی العياذ با خدا کو کسی چيز کی اگر کوی کہے کہ خداوند تعالی کو کسی چيز کی ضرورت ہے تو يہ کفر ہے ا

ضرورت ہو تو وه خدا نہيں ہے پھر جس چيز کی اسے ضرورت ہو گی وه اسکی جگہ ليکر خد ہو جائے گی ۔ پس اے جابر 
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جب ہم خداوند تعالی کے کام کرنے کے بارے ميں بات کرتے ہيں تو ہم اسے اپنی عقل کی حدود ميں محدود کر ديتے ہيں ‘ 
ہمارے کام کرنے کی مانند ‘ پنی عقل کی جانب سے اسکے بارے ميں اظہار خيال کرتے ہيں ۔ خداوند تعالی کا کام کرنا اور ا

نہيں ہے وه جو دانا و توانائے مطلق اور ازلی و ابدی ہے اس کا کام کرنا ہمارے کام کرنے کی مانند ہے نہيں کيونکہ ہمارے 
تحت ہيں ہمارا ايسا کوئی کام نہيں جو مادی يا روحانی ضرورت کے پيش  تمام کام جس صورت ميں بھی ہوں ضرورت کے

  نظر نہ ہو ۔ 
چونکہ ہماری عقل اس بات کو نہيں سمجھ سکتی کہ خداوند تعالی کے کام کس نوعيت کے ہيں تو ناگزير اسکے کاموں کو 

يک لمبی مدت بيکار پڑا رہے تو بيمار پڑ انسانی کام کی مانند خيال کرتے ہيں اور چونکہ آدمی کام ختم ہونے کے بعد اگر ا
جاتا ہے اور تمہارا خيال ہے چونکہ خداوند تعالی نے تمام کام انجام دے دئے ہيں لہذا اب وه بيکار ره ره کر بيمار پڑ جائيگا ۔

  ہم موت کے بعد خداوند تعالی کو آج سے بہتر طور پر پہچان سکيں گے ؟‘ جابر نے کہا 
مجھے اس ميں کوئی شک نہيں کہ موت کے بعد انسان جب زنده ہو گا تو آج سے بہتر کامل انسان  ‘جعفر صادق نے فرمايا 

بن چکا ہو گا کيونکہ جيسا کہ ہم نے کہا کہ خداوند جو بڑی عظمت و کرم کژا مالک ہے بنی نوع انسان کو اسلئے نہيں مارتا 
يل کے مراحل ميں سے ايک اور اونچے مرحلے تک کہ اسکی زندگی کو بد تر بنائے بلکہ موت بنی نوعی انسان کی تکم

پہنچنے کا ذريعہ ہے ۔ جابر نے پوچھا کيا موت کے بعد ہم خدا کو ديکھ سکيں گے ؟ مجھے معلوم ہے کہ موسی نے کوه 
اے موسی تم مجھے نہيں ديکھ سکو ‘ طور پر خداوند تعالی سے چاہا کہ اسے ديکھے اور خدا نے اسکے جواب ميں فرمايا 

ليکن ہم مسلمان ہيں اور ہميں دوسری قوموں پر فضيلت حاصل ہے کيا اس فضيلت کے باوجود خداوند تعالی کو نہيں گے ۔ 
  ديکھ سکيں گے ؟ 

موت کے بعد اسکے باوجود کہ ہم مسلمان ہيں خد کو نہيں ديکھ سکيں گے کيونکہ ‘ جعفر صادق نے فرمايا نہيں اے جابر 
يں ہماری آنکھيں ايسی چيز کو نہيں ديکھ سکتيں جس کا جسم نہ ہو اور جس پر روشنی خدا کا جسم نہيں کہ ہم اسے ديکھ سک

  نہ پرتی ہو ۔
ہماری آنکھيں حتی کہ تاريکی ميں بھی چيزوں کو ديکھنے پر قادر نہيں تو تم کس طرح اس بات کے اميدوار ہو کہ انہی 

کن اگر خداوند تعالی کو ديکھنے سے مراد اسے دل آنکھوں سے خدا وند تعالی کو ديکھ سکو گے جس کا جسم نہيں ہے ۔ لي
  تو اس طرح تم موت سے قبل بھی اس کو اس دنيا ميں ديکھ سکتے ہو ۔ ‘ کی انکھوں سے ديکھنا ہے يعنی خدا کی معرفت 

  ميں يہ جاننا چاہتا ہوں کہ خداوند تعالی خود کو کس لئے مخلوقات کو نہيں دکھانا چاہتا ۔ ‘ جابر نے کہا 
يہ اسکی اپنی مشيت ہے اور ہم اس ضمن ميں اظہار خيال نہيں کر سکتے اور نہ ہی يہ کہہ سکتے ‘ دق نے فرمايا جعفر صا

ہيں کہ خداوند تعالی کيوں اپنے آپ کو مخلوقات کو نہيں دکھاتا ۔ ليکن چونکہ ہم خدا کو نہيں ديکھتے لہذا اسکو ديکھنے کی 
خداکو نہ ديکھ سکنا کيسے اس بات کا سبب ہے ‘ بات کو نہيں سمجھ سکا  بڑی تڑپ رکھتے ہيں ۔جابر نے پوچھا ميں آپ کی

کہ ہم اسکے ديکھنے کی تڑپ رکھتے ہيں جعفر صادق نے وضاحت فرمائی اگر ہم خدا کو ديکھ سکتے تو چونکہ ہم اسے 
ديکھتے تو  اگر اسے‘ محدود کرتے اور اس کی ہستی تک پہنچ جاتی تو اس سے مايوس ہو جاتے ۔ جابر نے سوال کيا 

  محدود کر ديتے ۔
جعفرصادق نے مثبت جواب ديا ور فرمايا اجسام کو ديکھنا انہيں محدود کر دنا ہے اور اگر انہيں محدود نہ کريں تو انہيں 

  چاروں اطراف سے نہيں ديکھ سکتے ۔
ی اس سے مايوس ہو حتی کہ اگر خدا کی ہستی کی معرفت حاصل نہ بھی کر سکيں تو بھی جتنا اسے ديکھ ليں گے اتنا ہ

جائيں گے کيونکہ اسے محدود کر ديں گے اور چونکہ وه ہماری طرف سے محدود ہو جائے گا اور ہم مزيد اسے ال محدود 
نہيں سمجھيں گے اس طرح ہم آخری نجات کے لحاظ سے اس سے مايوسی کا شکار ہو جائيں گے اگرچہ اس وقت تک اس 

۔ چونکہ ہم سوچيں گے کہ خدا خود محدود ہے اور اس نے ہميں بھی محدود  کی ہستی کی معرفت حاصل نہيں کر سکيں گے
خلق کيا ہے اور ہم ہميشہ کی ژندگی اور سرمدی نجات کے اميدار نہيں ہو سکيں گے ۔ اور سوچيں گے کہ جو خدا محدود 

صالحيت نہيں رکھتا ۔  ہے ہميں کيسے ال محدود پيدا کر سکتا ہے کيونکہ محدود خالق ال محدود مخلوق کو خلق کرنے کی
اگر خدا کو ديکھنے کے بعد اس کی ہستی کی معرفت حاصل کريں تو زياده مايوس ہو جائيں گے جابر نے پوچھا ہميں 

  کونسی چيزخداکی ہستی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد زياده مايوس کرے گی ؟ 
يسا وه ہے ويسے اسے پہچان ليں گے تو جعفر صادق نے فرمايا جب ہم اس کی ہستی کی معرفت حاصل کر ليں گے اور ج

وه ہماری نظر ميں چھوٹا ہو جائے گا ۔ چونکہ ہم ان دکھے اور واحد خدا کے بارے ميں بلند تفکرات رکھتے ہيں اور خيال 
کرتے ہيں کہ وه اس قدر بڑا ہے کہ اگر ہماری موجود عقل کئی گناه زياده طاقتور بھی ہو جائے تو پھربھی ہم اس کی معرفت

اصل نہيں کر سکتے ۔ يہ موضوع ہميں اميدوار اور متالشی رکھتا ہے اور ہميں اميد بندھی رہتی ہے کہ خداوند تعالی جو الح
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محدود اور بے پاياں ہے اس نے ہميں ہميشہ کی زندگی کيلئے پيدا کيا ہے اور چونکہ توانا اور بے نياز ہے اسے مخلوق سے
رم کی رو سے پيدا کی اہے لہذا ہميں ہميشہ کی سعادت عطا فرمائے گا ۔ ليکن جبکوئی حاجت نہيں ا ور ہميں صرف اپنے ک

ہم خدا کی ہستی کی معرفت حاصل کر ليں گے تو اپنے آپ سے کہيں گے کہ خدا اتنا چھوٹا ہے کہ ہماری چھوٹی سی 
  اورمحدود عقل ميں سما گيا ہے ۔

ہيں بلکہ فلسفے کی رو سے بتا رہا ہو ں ۔ ميرا مطلب يہ ہے کہ اصول دين کی رو سے ن‘ يہ باتں جو ميں تمہيں بت رہا ہوں 
اگر تم مسلمان نہ ہو تو اس بات کو نہيں سمجھ سکتے کہ ہمارا خداوند تعالی کو نہ ديکھنا اسے ديکھنے سے بہتر ہے کيونکہ 

و جائے گا پس بہتر اگر اسے ديکھ کر فضا ميں محدود کر ليں گے تو وه روحانی لحاظ سے بھی ہماری نظر ميں محدود ہ
  يہی ہے کہ ہم اسے نہ ديکھيں ۔ 

ميں آپ کے اس فرمان سے متفق نہيں ہوں اور ميرا خيال ہے جب ہم خدا کی ہستی کا کھوج لگا ليں گے تو وه‘ جابر نے کہا 
ے کہ روحانی لحاظ سے ہماری نظر ميں بڑا ہو جائے گا اور ميرے اس قول کی ميرے پاس دليل بھی ہے ميری دليل يہ ہ

جس وقت ميں شہر کی بازار ميں ايک شخص کو گزرتے ہوئے ديکھتا ہوں تو وه ميری نظر ميں دوسرے راه گزر لوگوں 
ممکن ہے وه اپنے دائيں يا بائيں طرف سے گزرنے والے لوگوں سے زياده بلند قامت اور موٹا ہو ‘ سے مختلف نہيں ہوتا 

  گوں سے مختلف نہيں ہے ۔ليکن ميری نظر ميں روحانی لحاظ سے وه دوسرے لو
ليکن اگر ميں اس شخص کو کسی محفل ميں ديکھتا ہوں اور مجھے پتہ چلتاہے کہ وه فقيہ ہے تو ميں ا سکے قريب جا کر 

يوں جب ميں نے اس کی گفتگو سنی اور ميں سمجھ گيا کہ وه شخص عالم ہے تو ‘ اس سے فقہ کا مسئلہ دريافت کروں گا 
  حاصل کروں گا تو پھر وه شخص ميری نظر ميں پہلے سے کہيں عظيم ہو جائے گا ۔ ميں اس کی شخصيت تک رسائی

پانچويں اور چھٹے دن اس کے ہاں جاؤں گا اور ہر دن اس سے مسئلہ دريافت کروں گا اور‘ چوتھے ‘ ب کبھی ميں تيسرے 
جاؤں گا کہ وه شخص عالم ہے ۔ وه مجھے جواب دے گا تو ميں اس کا زياده احترام کرنے لگے جاؤں گا کيونکہ ميں سمجھ 

اس بنا پر اگر ہم خدا کی ہستی کی کما حقہ معرفت حاصل کر ليں تو ہماری نظر ميں اس کے احترام کا احساس زياده بڑھ 
  جائے گا ۔

وه شخص جس کے پاس تم ہر روز جا کر اس سے مسئلہ دريافت کرو گے وه تمہارے جيسا انسان ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
چہ اس کی فہم و فراست تمہاری فہم و فراست سے زياده ہو گی ليکن اس کی فہم و عقل ايک انسان کی فہم و عقل ہو گا اگر

سے زياده نہيں ہو گی اور تمہارے مسائل کا جواب دينا اس بات کی دليل نہيں ہے کہ وه دوسرے تمام انسانوں سے برتر ہے 
ے پاس لے جاؤں اور تاال بنانے کے اوزار اس کے ہاتھ ميں دی دو اور سب کچھ جانتا ہے اسی شخص کو اگر تم تاال ساز ک

اور اسے کہو کہ تمہارے لئے ايک تاال بنا دے تو وه يہ کام نہيں کر سکے گا چونکہ جو کچھ اس نے سيکھا ہے اس کا تعلق 
والے کی دکان پر  فقہ سے ہے تاال سازی سے نہيں ہے اس شخص کو تم تاال سازی کی دکان سے پنيرو دودھ و غيره بيچنے

لے جاؤ اور اس سے کہو کہ پنير بيچے تو تم ديکھو گے کہ وه پنير بيچنے کے کام سے عہده برآ نہيں ہو سکے گا کيونکہ 
  اس نے ہر گز ايسے کام نہيں کئے اور فقہ کے عالوه کوئی چيز نہيں سيکھی ۔
و جبکہ تمہاری فہم اور علم کا ميزان محدود ہے تم اس کے احترام کے قائل اس لئے ہوئے کہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہ

بہر حال جب ميں اس ‘ ليکن اس قدر وسيع اور توانا ہے کہ تم ايک فقيہ کے علم تک رسائی حاصل کر سکتيہو جابر نے کہا 
رفت کی ہستی سے متعارف ہو جاؤں گا تو وه ميرے نزديک زياده محترم ہو جائے گا اور جتنا زياده ميں اس کی ہستی کی مع

بنی نوع انسان کے باہمی روابط کے لحاظ سے‘ حاصل کروں گا اتنا ہی زياده اس کا احترام کروں گا جعفر صادق نے فرمايا 
يہ موضوع حقيقت پر مبنی ہے ليکن انسان اور خدا کے درميان اس موضوع کی کوئی حقيقت نہيں اور اگر بنی نوعی انسان 

مزيد خدا کا احترام نہيں کرے گا کيونکہ وه اس کی نظروں ميں چھوٹا نظر ائے خدا کی ہستی تک رسای حاصل کر لے تو وه
گا وه اپنے آپ سے کہے گا کہ اس کے باوجود کہ ميں محدود فہم و عقل رکھتا ہوں تب بھی ميں نے خدا تک رسائی حاصل 

اوند تعالی کی ہستی تک رسائی کر لی ہے تو ال محالہ خدا محدود ہے وگرنہ ميں اس محدود عقل و فہم کے ساتھ ہر گز خد
  حاصل نہ کرسکتا ۔

يہ بات ميں دليل کے طور پر کہتا ہوں وگرنہ بنی نوع انسان خداوند تعالی کی ہستی تک رسای حاصل نہيں کر سکتا کيونکہ 
دن ايک ‘ ايک ايسی ہستی جو ازلی ابدی اور ال محدود ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہيں ۔ ليکن اگر بفرض محال 

بنی نوعی انسان خدا کی ہستی تک رسای حاصل کر لے تو خدا اس کی نظر ميں اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ اسے عام انسانوں 
ميں شمار کر ليا جائے گا۔ يہی وجہ ہے کہ ميں کہتا ہوں خدا کو نہ ديکھ سکنا ايک ايسا موثر عامل ہے جسکی وجہ سے ہم 

ہوتے ہيں وگرنہ اگر ہم اس کی حدود تک رسائی حاصل کرکے اس کی ہستی کو خدا کی معرفت سے ابدی نجات کے اميدوار
پاليں تو وه ہماری نظر ميں محدود ہو جائے گا اور اس طرح ہم اسے عام انسانوں کی صفت ميں لے آئيں گے اور يہ بات ميں
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ہيں کہ ہميشہ کی نجات فلسفے کی رو سے کہتا ہوں نہ اصول دين کے مطابق چونکہ مسلمانوں کو اس ميں کوئی شک ن
کيا اس تمام عصرے ميں خداوندتعالی جس نے تمام کامون کو انجام دے ديا ہے اس کا ‘ حاصل ہو کر رہی گی ۔ جابر نے کہا 

ميں نے جو تم سے ‘ اے جابر ‘ کوی کام نہيں اور اس نے اپنے آپ کو بيکاری کا شکار بنا ليا ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا 
اور اپنی قوت فکر سے اس کا تعين کرو اس سے ‘ ر ابد کے درميانی فاصلے کو اپنی قوت فکر سے ناپو کہا ہے کہ ازل او

ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ يہ ‘ کيا کہنا چاہتے تھے ؟ جعفر صادق نے فرمايا ‘ ميری مراد کچھ اور تھی ۔ جابر نے پوچھا 
جودہے اور ايک سو سال کے حساب کرنے اور اعداد کو طويل عرصہ جو ازل کے آغاز اور ابد کی انتہا کے درميانی مو

بڑھاتے جانے سے بھی ہم اس عرصے کا تعين نہيں کر سکتے ۔ حاالنکہ يہ خداوند تعالی کيلئے ايک لمحہ ہے ۔جابر اس 
ی انتہا ميں يہ کہنا چاہتا ہوں کہ يہ طويل عرصہ جو از ل کے آغاز اور ابد ک‘ بات سے حيران ہو گيا جعفر صادق نے فرمايا 

کے درميان موجود ہے اور ايک سو سال کے حساب کرنے اور اعداد کو بڑھاتے جانے سے بھی ہم اس عرصی کا تعين 
  نہيں کر سکتے ۔ حاالنکہ يہ خداوند تعالی کے لئے ايک لمحہ ہے ۔

ہو ؟ جابر نے کہا  کيا جو کچھ ميں کہہ رہا ہوں اسے سمجھ رہے‘ جابر اس بات سے حيران ہو گيا ۔ جعفر صادق نے پوچھا 
آپ يہ کہنا چاہتے ہيں کہ جو فاصلہ ازل اور ابد کے درميان سے خداوند تعالی کے لئے ايک لمحہ ہے جعفر صادق نے 

فرمايا ہاں ميں يہی کہنا چاہتا ہوں اور يہ اس لئے خدوند تعالی کيلئے ايک لمحہ ہے کہ وه زمانے کے گزرنے کا تابع نہيں 
بعد زمانے کے گزرنے کے تابع نہيں ہوں گے لہذا زمانے کے گزرنے کا احساس نہيں کريں  اور چونکہ ہم بھی موت کی

گے ۔ اور اگر خداوند تعالی ہزار سال يا دس ہزار سال بعد ہميں زنده کرے تو ہم نيند سے بيدار ہونے کے بعد يہی خيال کريں 
  ے کا احساس نہيں کريں گے ۔گے کہ ہم ايک لمحہ سوئے رہے کيونکہ موت کی حالت ميں زمانے کے گزرن

اس بان پر تمہارا يہ اععتراض درستہے جو اس امر پر مبنی ہے کہ چونکہ خداوند تعالی نے جو کام کرنا تھا کر ديا ہے تو 
جب تک موجود رہے گا اس نے اپنے آپ کو بيکاری ميں مبتال کر ديا ہے اور جو کچھ تمہارای اور ميری نظر ميں الکھون 

ے (يہ ميں اسلئے کہتا ہوں کہ عدد کا ذکر ضروری ہے وگر نہ از اور ابد کے درميانی فاصلے کا اندازه نہيں سال کا زمانہ ہ
لگايا جا سکتا ) خداوند تعالی کيلئے ايک لمحہ ہے اور اس لمحے ميں بھی کام ميں مشغول اور تازه ہے ايک ايسا وجود جو 

نند ہمارے لئے واضح نہيں ہيہماری زندگی ميں کام کا مسئلہ روحانی يا ازلی اور ابدی ہے اسکے لئے کام کا مسئلہ کام کی ما
  مادی ضرورت کے پيش نظر ہے ۔

بنی نوع انسان کو اپنے اخراجات پورے کرنے کيلئے کام کرنا پڑتا ہے ور اگر اس لحاظ سے اسے کام کرنے کی ضرورت 
پرتا ہيا ور اس بات سے آگاه ہے کہ اگر مکمل  نہ ہو تو روحانی ضرورت کے تحت اسے علم حاصل کرنے کيلئے کام کرنا

طور پر بيکار ہو جائے تو اس قدر تنگ آ جائيگا کہ اسکے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جائيگا يہی انديشہ ہے جو امراء کو 
ر شکار کرنے پر مجبور کرتا ہے کيونکہ ان کی بيکاری انہيں زندگی سے اس قدر بيزار کر سکتی ہے کہ وه زندگی سے سي
ہو جائيں ۔ ليکن وه لوگ جو تالش معاش کيلئے سر گرم رہتے ہيں يا تحصيل علم ميں مشعول رہتے ہيں ہر گز بيکاری کا 

  شکار نہيں ہوتے ۔
دانا اور توانائے مطلق ہونے کے لحاظ سے اس طرح کی کسی ضرورت کا محتاج نہيں ہے ‘ خالق کائنات ازلی اور ابدی 

کو کسی چيز کی ضرورت ہے تو يہ کفر ہے اور اگر کبھی العياذ با خدا کو کسی چيز کی اگر کوی کہے کہ خداوند تعالی 
ضرورت ہو تو وه خدا نہيں ہے پھر جس چيز کی اسے ضرورت ہو گی وه اسکی جگہ ليکر خد ہو جائے گی ۔ پس اے جابر 

ل کی حدود ميں محدود کر ديتے ہيں جب ہم خداوند تعالی کے کام کرنے کے بارے ميں بات کرتے ہيں تو ہم اسے اپنی عق‘ 
ہمارے کام کرنے کی مانند ‘ اور اپنی عقل کی جانب سے اسکے بارے ميں اظہار خيال کرتے ہيں ۔ خداوند تعالی کا کام کرنا 

نہيں ہے وه جو دانا و توانائے مطلق اور ازلی و ابدی ہے اس کا کام کرنا ہمارے کام کرنے کی مانند ہے نہيں کيونکہ ہمارے 
تمام کام جس صورت ميں بھی ہوں ضرورت کے تحت ہيں ہمارا ايسا کوئی کام نہيں جو مادی يا روحانی ضرورت کے پيش 

  نظر نہ ہو ۔ 
چونکہ ہماری عقل اس بات کو نہيں سمجھ سکتی کہ خداوند تعالی کے کام کس نوعيت کے ہيں تو ناگزير اسکے کاموں کو 

چونکہ آدمی کام ختم ہونے کے بعد اگر ايک لمبی مدت بيکار پڑا رہے تو بيمار پڑ  انسانی کام کی مانند خيال کرتے ہيں اور
جاتا ہے اور تمہارا خيال ہے چونکہ خداوند تعالی نے تمام کام انجام دے دئے ہيں لہذا اب وه بيکار ره ره کر بيمار پڑ جائيگا ۔

  پہچان سکيں گے ؟ہم موت کے بعد خداوند تعالی کو آج سے بہتر طور پر ‘ جابر نے کہا 
مجھے اس ميں کوئی شک نہيں کہ موت کے بعد انسان جب زنده ہو گا تو آج سے بہتر کامل انسان ‘ جعفر صادق نے فرمايا 

بن چکا ہو گا کيونکہ جيسا کہ ہم نے کہا کہ خداوند جو بڑی عظمت و کرم کژا مالک ہے بنی نوع انسان کو اسلئے نہيں مارتا 
بنائے بلکہ موت بنی نوعی انسان کی تکميل کے مراحل ميں سے ايک اور اونچے مرحلے تک  کہ اسکی زندگی کو بد تر
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پہنچنے کا ذريعہ ہے ۔ جابر نے پوچھا کيا موت کے بعد ہم خدا کو ديکھ سکيں گے ؟ مجھے معلوم ہے کہ موسی نے کوه 
اے موسی تم مجھے نہيں ديکھ سکو ‘ طور پر خداوند تعالی سے چاہا کہ اسے ديکھے اور خدا نے اسکے جواب ميں فرمايا 

گے ۔ ليکن ہم مسلمان ہيں اور ہميں دوسری قوموں پر فضيلت حاصل ہے کيا اس فضيلت کے باوجود خداوند تعالی کو نہيں 
  ديکھ سکيں گے ؟ 

نکہ موت کے بعد اسکے باوجود کہ ہم مسلمان ہيں خد کو نہيں ديکھ سکيں گے کيو‘ جعفر صادق نے فرمايا نہيں اے جابر 
خدا کا جسم نہيں کہ ہم اسے ديکھ سکيں ہماری آنکھيں ايسی چيز کو نہيں ديکھ سکتيں جس کا جسم نہ ہو اور جس پر روشنی 

  نہ پرتی ہو ۔
ہماری آنکھيں حتی کہ تاريکی ميں بھی چيزوں کو ديکھنے پر قادر نہيں تو تم کس طرح اس بات کے اميدوار ہو کہ انہی 

کو ديکھ سکو گے جس کا جسم نہيں ہے ۔ ليکن اگر خداوند تعالی کو ديکھنے سے مراد اسے دل آنکھوں سے خدا وند تعالی 
  تو اس طرح تم موت سے قبل بھی اس کو اس دنيا ميں ديکھ سکتے ہو ۔ ‘ کی انکھوں سے ديکھنا ہے يعنی خدا کی معرفت 

  لوقات کو نہيں دکھانا چاہتا ۔ ميں يہ جاننا چاہتا ہوں کہ خداوند تعالی خود کو کس لئے مخ‘ جابر نے کہا 
يہ اسکی اپنی مشيت ہے اور ہم اس ضمن ميں اظہار خيال نہيں کر سکتے اور نہ ہی يہ کہہ سکتے ‘ جعفر صادق نے فرمايا 

ہيں کہ خداوند تعالی کيوں اپنے آپ کو مخلوقات کو نہيں دکھاتا ۔ ليکن چونکہ ہم خدا کو نہيں ديکھتے لہذا اسکو ديکھنے کی 
خداکو نہ ديکھ سکنا کيسے اس بات کا سبب ہے ‘ ڑپ رکھتے ہيں ۔جابر نے پوچھا ميں آپ کی بات کو نہيں سمجھ سکا بڑی ت

کہ ہم اسکے ديکھنے کی تڑپ رکھتے ہيں جعفر صادق نے وضاحت فرمائی اگر ہم خدا کو ديکھ سکتے تو چونکہ ہم اسے 
اگر اسے ديکھتے تو ‘ ہو جاتے ۔ جابر نے سوال کيا  محدود کرتے اور اس کی ہستی تک پہنچ جاتی تو اس سے مايوس

  محدود کر ديتے ۔
جعفرصادق نے مثبت جواب ديا ور فرمايا اجسام کو ديکھنا انہيں محدود کر دنا ہے اور اگر انہيں محدود نہ کريں تو انہيں 

  چاروں اطراف سے نہيں ديکھ سکتے ۔
يں تو بھی جتنا اسے ديکھ ليں گے اتنا ہی اس سے مايوس ہو حتی کہ اگر خدا کی ہستی کی معرفت حاصل نہ بھی کر سک

جائيں گے کيونکہ اسے محدود کر ديں گے اور چونکہ وه ہماری طرف سے محدود ہو جائے گا اور ہم مزيد اسے ال محدود 
نہيں سمجھيں گے اس طرح ہم آخری نجات کے لحاظ سے اس سے مايوسی کا شکار ہو جائيں گے اگرچہ اس وقت تک اس 

کی ہستی کی معرفت حاصل نہيں کر سکيں گے ۔ چونکہ ہم سوچيں گے کہ خدا خود محدود ہے اور اس نے ہميں بھی محدود 
خلق کيا ہے اور ہم ہميشہ کی ژندگی اور سرمدی نجات کے اميدار نہيں ہو سکيں گے ۔ اور سوچيں گے کہ جو خدا محدود 

ود خالق ال محدود مخلوق کو خلق کرنے کی صالحيت نہيں رکھتا ۔ ہے ہميں کيسے ال محدود پيدا کر سکتا ہے کيونکہ محد
اگر خدا کو ديکھنے کے بعد اس کی ہستی کی معرفت حاصل کريں تو زياده مايوس ہو جائيں گے جابر نے پوچھا ہميں 

  کونسی چيزخداکی ہستی کی معرفت حاصل کرنے کے بعد زياده مايوس کرے گی ؟ 
کی ہستی کی معرفت حاصل کر ليں گے اور جيسا وه ہے ويسے اسے پہچان ليں گے تو جعفر صادق نے فرمايا جب ہم اس 

وه ہماری نظر ميں چھوٹا ہو جائے گا ۔ چونکہ ہم ان دکھے اور واحد خدا کے بارے ميں بلند تفکرات رکھتے ہيں اور خيال 
ھی ہو جائے تو پھربھی ہم اس کی معرفتکرتے ہيں کہ وه اس قدر بڑا ہے کہ اگر ہماری موجود عقل کئی گناه زياده طاقتور ب

حاصل نہيں کر سکتے ۔ يہ موضوع ہميں اميدوار اور متالشی رکھتا ہے اور ہميں اميد بندھی رہتی ہے کہ خداوند تعالی جو ال
ےمحدود اور بے پاياں ہے اس نے ہميں ہميشہ کی زندگی کيلئے پيدا کيا ہے اور چونکہ توانا اور بے نياز ہے اسے مخلوق س

کوئی حاجت نہيں ا ور ہميں صرف اپنے کرم کی رو سے پيدا کی اہے لہذا ہميں ہميشہ کی سعادت عطا فرمائے گا ۔ ليکن جب
ہم خدا کی ہستی کی معرفت حاصل کر ليں گے تو اپنے آپ سے کہيں گے کہ خدا اتنا چھوٹا ہے کہ ہماری چھوٹی سی 

  اورمحدود عقل ميں سما گيا ہے ۔
اصول دين کی رو سے نہيں بلکہ فلسفے کی رو سے بتا رہا ہو ں ۔ ميرا مطلب يہ ہے کہ ‘ مہيں بت رہا ہوں يہ باتں جو ميں ت

اگر تم مسلمان نہ ہو تو اس بات کو نہيں سمجھ سکتے کہ ہمارا خداوند تعالی کو نہ ديکھنا اسے ديکھنے سے بہتر ہے کيونکہ 
انی لحاظ سے بھی ہماری نظر ميں محدود ہو جائے گا پس بہتر اگر اسے ديکھ کر فضا ميں محدود کر ليں گے تو وه روح

  يہی ہے کہ ہم اسے نہ ديکھيں ۔ 
ميں آپ کے اس فرمان سے متفق نہيں ہوں اور ميرا خيال ہے جب ہم خدا کی ہستی کا کھوج لگا ليں گے تو وه‘ جابر نے کہا 

ی ميرے پاس دليل بھی ہے ميری دليل يہ ہے کہ روحانی لحاظ سے ہماری نظر ميں بڑا ہو جائے گا اور ميرے اس قول ک
جس وقت ميں شہر کی بازار ميں ايک شخص کو گزرتے ہوئے ديکھتا ہوں تو وه ميری نظر ميں دوسرے راه گزر لوگوں 

ممکن ہے وه اپنے دائيں يا بائيں طرف سے گزرنے والے لوگوں سے زياده بلند قامت اور موٹا ہو ‘ سے مختلف نہيں ہوتا 
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  ری نظر ميں روحانی لحاظ سے وه دوسرے لوگوں سے مختلف نہيں ہے ۔ليکن مي
ليکن اگر ميں اس شخص کو کسی محفل ميں ديکھتا ہوں اور مجھے پتہ چلتاہے کہ وه فقيہ ہے تو ميں ا سکے قريب جا کر 

ص عالم ہے تو يوں جب ميں نے اس کی گفتگو سنی اور ميں سمجھ گيا کہ وه شخ‘ اس سے فقہ کا مسئلہ دريافت کروں گا 
  ميں اس کی شخصيت تک رسائی حاصل کروں گا تو پھر وه شخص ميری نظر ميں پہلے سے کہيں عظيم ہو جائے گا ۔

پانچويں اور چھٹے دن اس کے ہاں جاؤں گا اور ہر دن اس سے مسئلہ دريافت کروں گا اور‘ چوتھے ‘ ب کبھی ميں تيسرے 
رام کرنے لگے جاؤں گا کيونکہ ميں سمجھ جاؤں گا کہ وه شخص عالم ہے ۔ وه مجھے جواب دے گا تو ميں اس کا زياده احت

اس بنا پر اگر ہم خدا کی ہستی کی کما حقہ معرفت حاصل کر ليں تو ہماری نظر ميں اس کے احترام کا احساس زياده بڑھ 
  جائے گا ۔

کرو گے وه تمہارے جيسا انسان وه شخص جس کے پاس تم ہر روز جا کر اس سے مسئلہ دريافت ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
ہو گا اگرچہ اس کی فہم و فراست تمہاری فہم و فراست سے زياده ہو گی ليکن اس کی فہم و عقل ايک انسان کی فہم و عقل 

سے زياده نہيں ہو گی اور تمہارے مسائل کا جواب دينا اس بات کی دليل نہيں ہے کہ وه دوسرے تمام انسانوں سے برتر ہے 
جانتا ہے اسی شخص کو اگر تم تاال ساز کے پاس لے جاؤں اور تاال بنانے کے اوزار اس کے ہاتھ ميں دی دو اور سب کچھ 

اور اسے کہو کہ تمہارے لئے ايک تاال بنا دے تو وه يہ کام نہيں کر سکے گا چونکہ جو کچھ اس نے سيکھا ہے اس کا تعلق 
زی کی دکان سے پنيرو دودھ و غيره بيچنے والے کی دکان پر فقہ سے ہے تاال سازی سے نہيں ہے اس شخص کو تم تاال سا

لے جاؤ اور اس سے کہو کہ پنير بيچے تو تم ديکھو گے کہ وه پنير بيچنے کے کام سے عہده برآ نہيں ہو سکے گا کيونکہ 
  اس نے ہر گز ايسے کام نہيں کئے اور فقہ کے عالوه کوئی چيز نہيں سيکھی ۔

لئے ہوئے کہ اس کے علم کو سمجھ سکتے ہو جبکہ تمہاری فہم اور علم کا ميزان محدود ہے  تم اس کے احترام کے قائل اس
بہر حال جب ميں اس ‘ ليکن اس قدر وسيع اور توانا ہے کہ تم ايک فقيہ کے علم تک رسائی حاصل کر سکتيہو جابر نے کہا 

ا اور جتنا زياده ميں اس کی ہستی کی معرفت کی ہستی سے متعارف ہو جاؤں گا تو وه ميرے نزديک زياده محترم ہو جائے گ
بنی نوع انسان کے باہمی روابط کے لحاظ سے‘ حاصل کروں گا اتنا ہی زياده اس کا احترام کروں گا جعفر صادق نے فرمايا 

 يہ موضوع حقيقت پر مبنی ہے ليکن انسان اور خدا کے درميان اس موضوع کی کوئی حقيقت نہيں اور اگر بنی نوعی انسان
خدا کی ہستی تک رسای حاصل کر لے تو وه مزيد خدا کا احترام نہيں کرے گا کيونکہ وه اس کی نظروں ميں چھوٹا نظر ائے
گا وه اپنے آپ سے کہے گا کہ اس کے باوجود کہ ميں محدود فہم و عقل رکھتا ہوں تب بھی ميں نے خدا تک رسائی حاصل 

ں اس محدود عقل و فہم کے ساتھ ہر گز خداوند تعالی کی ہستی تک رسائی کر لی ہے تو ال محالہ خدا محدود ہے وگرنہ مي
  حاصل نہ کرسکتا ۔

يہ بات ميں دليل کے طور پر کہتا ہوں وگرنہ بنی نوع انسان خداوند تعالی کی ہستی تک رسای حاصل نہيں کر سکتا کيونکہ 
ايک دن ‘ ممکن نہيں ۔ ليکن اگر بفرض محال ايک ايسی ہستی جو ازلی ابدی اور ال محدود ہے اس کی معرفت حاصل کرنا 

بنی نوعی انسان خدا کی ہستی تک رسای حاصل کر لے تو خدا اس کی نظر ميں اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ اسے عام انسانوں 
 ميں شمار کر ليا جائے گا۔ يہی وجہ ہے کہ ميں کہتا ہوں خدا کو نہ ديکھ سکنا ايک ايسا موثر عامل ہے جسکی وجہ سے ہم

خدا کی معرفت سے ابدی نجات کے اميدوار ہوتے ہيں وگرنہ اگر ہم اس کی حدود تک رسائی حاصل کرکے اس کی ہستی کو
پاليں تو وه ہماری نظر ميں محدود ہو جائے گا اور اس طرح ہم اسے عام انسانوں کی صفت ميں لے آئيں گے اور يہ بات ميں

بق چونکہ مسلمانوں کو اس ميں کوئی شک نہيں کہ ہميشہ کی نجات فلسفے کی رو سے کہتا ہوں نہ اصول دين کے مطا
  حاصل ہو کر رہی گی ۔

  عہد پيری کا سوال 
  آدميبوڑھا ہونے کے بعد منکسر المزاج کيوں ہو جاتا ہے ؟‘ جابر نے پوچھا 

يں ہوتا کچھ لوگ ايسےہر بوڑھا ہو جانے واال شخص منکسر المزاج نہ‘ جعفر صادق نے فرمايا يہ کوئی کلی قاعده نہيں ہے 
بھيہوتے ہيں جو جوانی ميں منکسر المزاج ہوتے ہيں ليکن ان کی جوانی کی نشاط اور طراوت ان کے انکسار کو اچھی طرح
دوسروں کی نظر تک پہچانے ميں رکاوٹ ہوتے ہيں يہی لوگ بڑھاپے ميں منکسر المزاج دکھائی ديتے ہيں اور اس کی وجہ 

  نشاط اور طراوت مزيد ان کے انکسار کو نہيں چھپا سکتے ۔  يہ ہے کہ ان کی جوانی کی
مطلع اور‘ بڑھاپے ميں بھی وه مرد يا عورت عاقل ‘ ليکن جو مرد يا عورت جوانی ميں عاقل مطلع اور پرہيز گار ہوتے ہيں 

ڑھاپے ميں علما کا بڑھاپے کی مانند نہيں ہے ب‘ مطلب يہ ہے کہ جسمانيطاقت کے لحاظ سے جوانی ‘ پرہيز گار ہوتے ہيں 
مطلع اور عقلمند دکھائی ديتا ہے چونکہ جو توشہ وه جوانی ميں حاصل ‘ طبقہ جوانی کے زمانے کی نسبت زياده عاقل 
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کرتے ہيں کم ہوتا ہے اور جوں جوں ان کی عمربڑھتی جاتی ہے اس توشے ميں بھی اضافہ ہو تا جاتا ہے اور ان کی عقل 
وه بے لوث ہو کر عدل قائم کرتے ہيں انہيں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انہيں ہميشہ حقيقت کامزيد طاقتور ہوتی جاتی ہے اور 

  حامی ہونا چاہيے ۔
ميں نے سنا ہے کہ بڑھاپا نسيان پيدا کرتا ہے اور کيا يہ موضوع ايک کلی قاعده ہے جعفر صادق نے فرمايا ‘ جابر نے کہا 
ے وه حافظے کی طاقت کا عدم استعمال ہے حافظے کی قوت کی دوسری جو چيز نسيان وجود ميں التی ہ‘ نہ اے جابر 

انسانی قوتوں کی مانند کام ميں التے رہنا چاہيے تاکہ زائل نہ ہو ۔ اگر ايک جوان بھی اپنی قوت حافظہ کو کام ميں نہ الئے 
ال ہو جاتے ہيں کہ جسمانی تو وه بھی نسيان کا شکار ہو جائے گا ليکن بعض عمر رسيده اشخاص اس لئے فراموشی ميں مبت

طاقت کی کمزوری کے نتيجے ميں ان کی توجہ ان کے ماحول کی نسبت جس ميں وه زندگی گزار رہيہوتے ہيں کم ہو جاتی 
ہے اور حتی کہ ان کی توه ان کے نواسوں و پوتوں وغيره کی نسبت بھی کم ہوجاتی ہے اور جب ان کے نواسے و پوتے 

نہيں بھی نہيں پہچانتے جسمانی قوت جتنی کمزور ہو گی ان کی اپنے ماحول جس ميں وه ره وغيره برے ہو جاتے ہيں تو ا
رہے ہوتے ہيں کی جانب توجہ زياده کم ہو جائے گی پھر وه گھر سے باہر نکلنا پسند نہيں کرتے اور سفر نہيں کرنا چاہتے 

  حتی کہ بڑے اور نا گہانی واقعات کی طرف بھی وه متوجہ نہيں ہوتے ۔ 
اور جمود کا شکار ہو جاتا ہے اور يہ جمود اس بات کا باعث بنتا ہے کہ ‘ ی لئے ان کا حافظہ مزيد استعمال نہيں ہوتا اس

پہلے تو ان کے حافظہ ميں کسی چيز کا اضافہ نہيں ہوتا اور دوسرا ان کے حافظے کے ذخائر کا تمام يا کچھ حصہ فراموشی
  کے سپرد ہو جاتا ہے ۔
مر رسيده مرد يا عورت نہ صرف يہ کہ جو کچھ اس کے زمانے ميں وقوع پذير ہوتا ہے اس کے جس کے نتيجے ميں ع

بارے ميں کچھ نہيں جانتا بلکہ جو کچھ وه جانتا ہے اور اس کے حافظے ميں ذخيره ہوتا ہے وه بھی اسے بھول جاتا ہے 
ظہ کھو چکے ہيں تو اسے ايک کلی قاعده سمجھ لوگ جب ايک يا دو يا تين عمر ريسده آدميوں کو ديکھتے ہيں کہ وه اپنا حاف

فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے ليکن ايسے بوڑھے افراد جو جسمانی قوت‘ ليتے ہيں اور کہتے ہيں جو کوئی بوڑھا ہو جائے 
کی کمزوری کے نتيجے ميں اپنے حافظے کو جمود کا شکار نہيں ہونے ديتے ان کا حافظہ بڑھاپے ميں ان کی جوانی کے 

سے زياده طاقتورہوتا ہے کيونکہ ان کا حافظہ تمام عمر کام ميں مشغول رہتا ہے اور عمر کی آخری سالوں ميں اپنی  دور
  قوت کے جوبن پر ہوتا ہے ۔ 

جابر نے کہا ميں نے کچھ عرصہ پہليايک ايسے شخص سے گفتگو کی جو اپنے آپ کو با خبر سمجھتا تھا کہنے لگا آدم کے 
  ا کيفر ديکھتے ہيں ۔تمام فرزند اپنے جد ک

ميں نے اس سے پوچھا کہ اس بات کی کيا دليل ہے کہ آدم کے فرزند اپنے جد کا کيفر ديکھتے ہيں اس نے اس کے جواب 
ميں کہا کہ خداوند تعالی کيلئے ماضی اور مستقبل ايک ہی ہے اور جو کچھ ہے اس کيلئے زمانہ حال ہے چونکہ خداوند 

ی دور ہے جب آدمی وجود ميں آئے تھے لہذا آدم اور فرزند يعنی ہم کو وه آدم و حوا کے گناه تعالی کی نظر ميں ابھی تک وہ
  کی پاداش ميں سزا ديتا ہے ۔
اس شخص نے اس بات پر غور نہيں کيا کہ خدوند تعالی کيلئے زمانے کا وجود معنی نہيں ‘ جعفر صادق نے جواب ديا 

ہ ہی کيوں نہ ہو اور شمول زمانہ ہونا مخلوق کی خصوصيات ميں سے ہے نہ رکھتا تاکہ وه مشمول زمانہ ہو اگرچہ وه زمان
کہ خالق کی خصوصيات ميں سے اگر يہ شخص مسلمان ہوتا تو ميں اسے کہتا کہ خداوند تعالی نے اپنے احکام ميں نہايت 

جگہ دے گا ليکن  صراحت سے بيان فرما ديا ہے کہ نيکو کاروں کو بہشت لے جائے گا اور گنا ہگاروں کو دوزخ ميں
اس لئے اس کا جواب فلسفے کی رو سے دينا چاہيے ۔ يہ شخص ’ چونکہ مسلمان نہيں ہے ؟ وگرنہ ايسی بات تم سے نہ کہتا 

ليکن يہ بات ‘ ايک لحاظ سے صحيح سمجھا ہے اور وه يہ ہے کہ خداوند تعالی کيلئے ماضی اور مستقبل دونوں طرف نہيں 
ستقبل کا وجود نہيں ہے يعنی وه ماضی اور مستقبل کا استنباط نہيں کر سکتا ماضی اور نہيں کہ اس کيلئے ماضی اور م

  مستقبل کا مشمول نہ ہونے اور ماضی و مستقبل کو نہ سمجھ سکنے ميں فرق ہے ۔
  ميں مطلب کو مزيد بہتر انداز ميں سمجھانے کی خاطر مثال ديتا ہوں ۔

ندم کا شت کرتے ہو تو تمہيں معلوم ہوتا کہ اس گندم کے مستقبل کيا ہو گا کہ اگر زمين ميں ہل چالتے ہو اور زمين ميں گ
ليکن تم خود اس غللے کے مشمول نہيں ہوگے گندم کے وه دانے جنہيں تم زمين ميں کاشت کرتے ہو تمہيں معلوم نہيں ہے 

لوم نہيں ہے کہ ان کا مستقبل کيا کہ ان کا مستقبل کيا ہو گے گندم کے وه دانے جنہيں تم زمين ميں کاشت کرتے ہو تمہيں مع
ہو گا ۔ ليکن گندم کے ان دانوں کے مستقبل کے متعلق تم ہفتہ بہ ہفتہ مطلع ہو اور تمہيں معلوم ہے ہر ہفتے گندم کی کيفيت کيا

ہو گی اور کس حد تک بڑھے گيا ور کس وقت فصل کاٹنے کا وقت آ پہنچے گا ہمارے استنباط کے مطابق خود گندم اپنے 
چونکہ گندم با شعور ہے ليکن ہم اس کے ’ ی اور مستقبل سے آگاه نہيں ہے ہم کہتے ہيں ؟ہمارے استنباط کی بنا پر ماض
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کتنے اور کيسے ہونے سے مطلع نہيں ہيں اور اس طرح سوچتے ہيں کہ گندم اپنے ماضيا ور مستقبل سے بے خبر ہے ليکن 
قبل سے بخوبی مطلع ہو اور اس کے ماضيا ور مستقبل کے مشمول اس کے ماضی اور مست‘ تم تو اس گندم کے کاشتکار ہو 

نہيں ہو خداوند تعالی بھی ہمارے ماضی اور مستقبل کا مشمول نہيں ہے وه اس کائنات کے ماضی اور مستقبل کا بھی مشمول 
کہ خداوند تعالینہيں ہے ليکن اس کائنات اور تمام مخلوقات کے ماضی و مستقبل سے مطلع ہے جس کسی نے تمہيں کہا ہے 

صرف زمانہ حال کو ديکھ رہا ہے اس نے غلطی کی ہے اور اس نے کدا کو زمانہ حال ميں محدود کر ديا ہے يعنی اسے 
  زمانہ حال کا مشمول سمجھا ہے جبکہ خداوند تعالی اس قدر بڑا ہے کہ زمانہ حال کا مشول ہونے سے مبرا ہے ۔

ا مشمول ہے يعنی زمانہ حال کے عالوه اس کيلئے کوئی زمانہ نہيں ہے تو دين اگر ہم کہيں کہ خداوند تعالی زمانہ حال ک
اسالم کی نظر ميں يہ کلمہ کفر ہے اس شخص سے کہو کہ اگرچہ خداوند تعالی ماضی اور مستقبل کا مشمول نہيں ہے ليکن 

وا ہے تو وه کيفر کردار تک ماضی اور مستقبل سے مطلع ہے اسے معلوم ہے کہ آدمی ماضی ميں تھا اور گناه کا مرکتب ہ
پہنچا ہے اور اس کی سزا يہ تھی کہ اسے بہشت سے نکال ديا گيا ليکن ہم آدم اور حوا کے فرزند اس کی نسبت سے مستقبل 

  کا جز ہيں اور خداوند تعالی ہميں اپنے پہلے باپ کے جرم ميں سزا نہيں دے گا ۔
شمول نہيں ہے اور يہ اصل کہ خداوند تعالی ماضی اور مستقبل اس شخص سے کہو يہ اصل کہ خدا ماضی اور مستقبل کا م

کی تشخيص نہيں ديتا ان دونوں ميں غلط فہمی کا شکار نہ ہو ۔ اور خداوند تعالی ہر گز ايک بيٹے کو باپ يا مان کے گناه 
کے گناه ميں سزا کے جرم ميں سزا نہيں ديتا اور اس کے بعد بھی کسی بيٹے کو اس کے والدين يا دونوں ميں کسی ايک 

پس يہ کيوں کہا جاتا ہے کہ بيٹے اپنے والدين کے نا پسنديده اعمال کی سزا کا سامنا کرتے ہيں ‘ نہيں دے گا جابر نے پوچھا 
  ۔

جعفر صادق نے جواب ديا اس موضوع اور خداوند تعالی کی طرف سے سزا دينے ميں فرق ہے جب ماں يا باپ ايسے 
تو يہ اعمال ان کے بيٹوں کی آئنده زندگی پر اثر انداز ہوتے ‘ کے ارتکاب کی ممانعت ہے  اعمال کے مرکتب ہوتے ہيں جن

ہيں مثال کے طور سے شراب پينے کی ممانعت ہے اور جب باپ شراب نوشی کا عادی ہو تو جو بيٹے اس سے پيدا ہوں گے
ہونا خدائی سزا نہيں ہے بلکہ باپ کے  ممکن ہے وه ناقص العقل ہوں ايک شرابی شخص کے بيٹوں کا احتماال ناقص العقل

عمل کا نتيجہ ہے جو شايد بيٹوں کو وراثت ميں ملے اور انہيں ناقص العقل بنا دے يا يہ کہ ايک باپ ظلم کرے اور کچھ بے 
گناه لوگوں کو قت کر دے تو جب وه فوت ہو گا تو مقتولين کی اوالد قاتل کی اوالد سے قدرتی طور پر نفرت کرے گيا ور 

  س دوستانہ نگاہوں سے نہيں ديکھيں گے اس بات ميں کسی بحث يا دليل کی ضرورت نہيں ۔ ا
کيا مقتولين کے بيٹوں کا اس شخص کے بيٹوں سے اچھے تعلقات استوار نہ کرنا اس بات کی دليل ہے کہ خداوند تعالی نے 

جو بيٹوں تک پہنچا ہے اور خداوند تعالی ظالم شخص کے بيٹوں کو سزا دی ہے ؟ ہر گز نہيں يہ باپ کے عمل کا نتيجہ ہے 
نہيں چاہتا تھا کہ ظالم شخص کے بيٹوں کو ايسے حاالت پيش آئيں بلکہ خود اس نے اپنے بيٹوں کيلئے ايسے حاالت پيدا کئے
  ہيں جابر نے پوچھا اس طرح تو خداوند تعالی کسی شخص کو اس کے والدين کے گناہوں کی پاداش ميں سزا نہيں دے گا ۔

  ‘ نہيں اے جابر ‘ فر صادق نے فرمايا جع
خداوند تعالی اس سے کہيں زياده بڑاہے کہ اس طرح کے نا معقول عمل کا مرتکب ہو اور بيٹوں کو ان کے ماں باپ کے 

مجھے معلوم ہے کہ کن فيکون کے معنی کيا ہيں اور چونکہ مسلمان ہوں ‘ گناہوں کے جرم ميں سزا دے ۔ جابر نے پوچھا 
ا عقيده ہے کہ جونہی خدا وند تعالی نے چاہا يہ کائنات وجود ميں آ گئی ليکن ميں چاہتا ہوں کہ فلسفے کے لحاظ اس لئے مير

سے کن فيکون کے معنی سمجھوں تاکہ اگر اس موضوع کے بارے ميں کسی غير مسلم شخص سے گفتگو کروں تو اسے 
  قائل کر سکوں ۔

ب دينے کيلئے ارادے کے بارے ميں بات چيت کرنا ہے اراده ايسی جعفر صادق نے فرمايا تجھے فلسفے کير و سے جوا
چيزہے جس کا وجود ہے اگر ايک توحيد پرست سامع ميرا مخاطب ہو تو اسے کہوں گا کہ اراده خداوند تعالی کی صفات 

ت سيجدا نہيں ثبوتيہ کا جزو ہی اسے کہوں گا کہ اراده خدا کی ذات کا جزو ہے کيونکہ خداوند تعالی کی صفات اس کی ذا
ذات سے جدا ہيں اس طرح دنيا ميں آنے واال بچہ دانا نہيں ہوتا اور دانائی اس کی ذات ‘ ہيں جبکہ انسان ميں اس کی صفات 

ميں وجود نہيں رکھتی اسے دانا بننے کيلئے ايک لمبيمدت تک علم حاصل کرنا پڑتا ہے پھر کہيں جا کر دانائی جو اس کی 
  ا س کی ذات سے ملحق ہو جاتی ہے ۔ذات ميں موجود نہيں ہوتي

کوئی صنعتکار پيدا ہوتے ہی صنعتکار نہيں ہوتا اور صنعت اس کی ذات ميں موجود نہيں ہوتی اسے صنعت سيکھنے کيلئے 
ايک مدت تک استاد کے ہاں کام کرنا پڑتا ہے تب کہيں جا کر وه صنعت سيکھتا ہے اور اس وقت صنعت اس کی ذات کا 

  جزو بن جاتی ہے ۔
ليکن خداوند تعالی ميں جتنی صفات موجود ہيں اس کی ذات کا جزو ہيں وه پہلے ہی لمحے ؟اگر خداوند تعالی کے متعلق 
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دانا اور توانا تھا اور جو کچھ جانتا تھا س کی ذات کا جزو شمار ہوتا تھا ’ پہلے اور آخری لمحے کی گفتگو کی جا سکے 
اور کسی وقت اس سے کوئی چيز کم نہيں ہو گی ۔علم اور طاقت جو علم سے  اور اس پرہگز کسی چيز کا اضافہ نہيں ہو گا

عبارت ہے خدا کی ذات کا جزو ہے ليکن جو شخص توحيد پرست نہيں ہے وه اس بات کو تسليم نہيں کرتا اور مضحکہ خيز 
اور قدرت کو تسليم  بات يہ ہے کہ بت پرستی کا معتقد ہے اور ايک بت کی قدرت کا قائل ہے ليکن خدائے واحد کے علم

کرنے پر آماده نہيں البتہ يہ ہے کہ جيسا کہ تم جانتے ہو بت پرست بھی آخری مرحلے ميں ايسی چيز کی پوجا کرتا ہے جو 
بت نہيں ہوتی چونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا بنايا ہوا يہ بت قدرت کا حامل نہيں ہے ۔ ميں ايک ايسے شخص سے جو 

کہتا ہوں کہ اراده بذاتہ موجود ہے اگر وه اعتراض کرے اور کہے کہ اراده ‘ حد کا معتقد نہيں موحد نہيں ہے اور خدائے وا
بذاتہ وجود نہيں رکھتا بلکہ اس کا وجود ہم سے وابستہ ہے اور اگر ہم نہ ہوں تو اراده بھی نہيں تو ميں اس سے کہتا ہوں کہ 

ا ايک اصول جسے تمام فلسفی تسليم کرتے ہيں يہ ہے کہ جو اراده ہمارے وجود کے بغير وجود رکھتا ہے ۔ چونکہ فلسفے ک
چيز وجود رکھتی ہے فنا نہيں ہوتی ليکن ممکن ہے اس کی صورت تبديل ہو جائے اگر وه کہے کہ ہماری موت کے بعد 

جس سے  مثال پيش کروں گا اور کہوں گا کہ ايک بڑا مخزن يا ايک نہر موجود ہے‘اراده ختم ہو جاتا ہے تو ميں اس کيلئے 
پانی مٹی کی نالی کے ذريعے گھر تک پہنچتا ہے اگر مٹی کی نالی کايہ جوڑ کاٹ ديا جائے تو پانی ہمارے گھر ميں نہيں 

پہنچے گا ۔ ليکن کيا مٹی کی نالی کے جوڑ کا کٹ جانا اس بات کی دليل ہے کہ وه مخزن يا نہر جس کے ذريعے پانی ہماری 
  يں ؟گھر تک آتا ہے سرے سے موجود ہی نہ

صاف ظاہر ہے ايسا نہيں ا ور وه نہر يا مخزن اپنی جگہ موجود ہے ہمارا وجود بھی ارادے کے لحاظ سے اس مٹی کی نالی 
اور ہماری موت کے بعد اراده فنا نہيں ہوتا اور صرف مٹی کی نالی کا جوڑ کٹ گيا يا ختم ہو گای ‘ کے جوڑ سے مشابہ ہے 

ص سے کہتا ہوں کہ اراده کائنات کا جوہر ہے اور کائنات ايک ايسا اراده ہے جو اراده توباقی ہے ميں اس غير موحد شخ
محسوس اور ملموس صورت ميں سامنے آيا ہے جس لمحے اراده نے محسوس صورت ميں سامنے آنا چاہا اس ‘ مشہود 

قدر نزديک ہيں  صورت ميں سامنے آ گيا اراده ايک تخليق جس سے محسوس و ملموس کائنات وجود ميں آئی آپس ميں اس
  کہ ايک دوسرے سے جدا نہيں ہيں ۔

اس ميں کوئی حرج نہيں کہ اگر ارادے کا نام روح رکھ ديا جائے کيونکہ ارادے کی وضاحت اور محسوس و ملموس کائنات 
کی صورت ميں اس سے جو تخليق وجود ميں آئی ہے اس کی روح اور جسم ميں کوی فرق نہيں ليکن جو شخص موحد نہيں 

اده اور اس سے وجود ميں آں ے والی تخليق کو قبول کرنے کی نسبت روح اور جسم کے قبول کرنے سے زياده وه ار
آمادگی رکھتا ہے يہ اراده اور اس سے وجود ميں آنے والی محسوس و ملموس صورت ميں تخليق ہم ميں بھی ہے اور ہمارا 

ی ہمارا جسم ہے اور جيسا کہ ميں نے کہا ہے کہ آدمی کے وه اراده زنده رہنے کيلئے اور وه محسوس اور ملموس وجود يعن
وجود ميں زنده رہنے کی طرف مائل ہونے سے زياده مضبوط اراده موجود نہيں ہے ميں اس شخص سے جو موحد نہيں کہتا 

ر ہم ہوں کہ ارادے نے چاہا کہ اپنا محسوس وجود پيدا کرے اور وه محسوس وجود يہی کائنات ہے جسے ہم ديکھتے ہيں او
  اس کا جزو ہيں ۔

اور جو ارادے نے چاہا سو وه ہو گيا اور محسوس کائنات وجود ميں آئی ‘ فلسفے کے مطابقيہ ہيں کن فيکون کے معنی 
کائنات و ارادے ميں اس سے زياده فرق نہيں ہے کہ انسان ارادے کو نہيں ديکھ سکتا اور نہ ہی لمس کر سکتا ہے جبکہ 

  ہے اور لمس بھی کرتا ہے جابر نے کہا اسطرح تو ہماری موت کے بعد اراده فنا نہيں ہوتا ۔  جہاں کو وه مشاہده کر سکتا
نہيں اور موت محسوس ہونے والے ارادے کے جسم کا جزو ہے ميں تم سے کہت اہوں کہ يہ جہان ‘ جعفر صادق نے فرمايا 

ايسی کوئی چيز نہيں جو زنده نہ ہو اور جامد  جسے اراده وجود ميں اليا ہے زندگی ہے اور تجھے معلوم ہے کہ کائنات ميں
تو فيکون ‘ درياؤں اور سمندروں کا پانی ۔ جب ارادے نے کن کہا ‘ انسان ‘ پتھر بھی زنده ہيں چہ جائيکہ درخت حيوان 

زندگی وجود ميں آ گئی اور زندگی ميں موت کے معنی فنا ہونا نہيں اور صرف زندگی کے ايک حصے کی ’ ؟يعنی ہو گيا 
يک صورت کی تبديلی ہے والدت اور موت دونوں زندگی ہيں اور ہميں موت کو منحوس اور والدت کو مبارک نہيں سمجھناا

چاہيے چونکہ دونوں زندگی کے دو رخ ہيں پانی اور برف کی ماند جو پانی کی دو حالتيں ہيں جبکہ ماہيت کے لحاظ سے 
  پانی اور برف ميں کوئی تفاوت نہيں ۔

جس طرح والدت موت کو ختم نہيں کرتی اسی طرح‘ اور رہائش بھی اسی طرح ہے يہ زندگی کے دو رخ ہيں ہماری زندگی 
تو يہ فرض کيا جا سکتا‘ والدت کو ختم نہيں کرتی ۔ اگر ہم والدت اور موت کو ايک لکڑی کے دوسرے فرض کريں ‘ موت 

را سريا قطب موت ہے ايک موحد موت سے نہيں ہے کہ وه لکڑی زندگی ہے جس کا ايک سرايا قطب والدت ہے اور دوس
ڈرتا کيونکہ اسے معلوم ہے کہ موت کے بعد باقی رہے گا اگر ايک غير موحد شخص بھی جان لے کہ موت زندگی کا دوسرا
رخ ہے تو وه ہر گز موت سے نہيں ڈرے گا اور يہ شخص جو خدا پر ايمان نہيں اليا اسے سمجھانا پڑے گا کہ موت کے بعد 
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نہيں ہو گا جابر نے کہا اگر وه شخص مجھ سے پوچھے کہ اراده کن لوازمات اور اوزاروں کے ذريعے زندگی کو وجود فنا 
  ميں اليا ہے تو ميں اسے کيا جواب دوں ؟

جعفر صادق نے فرمايا اسے کہو کہ ہماری عقل اور حواس اس بات کو سمجھنے سے قاصرہيں کہ اراده کن اوزاروں کے 
وجود ميں اليا ہے ليکن ہم ديکھتے ہيں کہ دنيا کن لوازامات کے ذريعے وجود ميں آئی ہے اور جن لوازمات ساتھ کائنات کو 

کے ساتھ کائنات وجود ميں الئی گئی وه بھی آج ہمار نظروں کے سامنے ہيں اسی بات کو سمجھنے کيلئے کہ ارادے نے کن 
کيلئے عقل کو آج سے زياده طاقتور ہونا چاہيے اور آج جو اوزاروں کے ذريعے اس کائنات يا زندگی کو پيدا کيا ہے اس 

حواس موجودہيں ان سے زياده حواس موجود ہونا چاہيں تجھے معلوم ہے کہ آج بنی نوعی انسان ميں ايسے بھی موجود ہيں 
ی جو کسی قسم کی خوشبو يا بد بو کو نہيں سونگھ سکتے کيونکہ ان ميں اس حس کی کمی ہوتی ہے جس سے بو سونگھ

جاتی ہے تجھے معلوم ہے کہ ہم جيسے انسانوں ميں ايسے بھی ہيں جو کچھ نہيں ديکھ پاتے کيونکہ ان ميں اس حس کی 
  کمی ہوتی ہے جس سے اشياء اور اشخاص کو ديکھا جا سکتا ہے ۔

ں جيسی ہے اس موضوع کو سمجھنے کيلئے کہ اراده کن اوزاروں کے ساتھ کائنات کو وجود ميں اليا ہماری مثال ان لوگو
جن ميں بعض حواس مفقود ہوتے ہيں لہذا وه بو کو نہيں سونگھ سکتے يا چيزوں کو نہيں ديکھ پاتے ہميں اس موضوع کو 

سمجھنے کيلئے موجوده عقل سے زياده طاقتور عقل اور موجوده حواس سے زياده طاقتور حواس درکار ہيں جابر نے پوچھا 
سمجھيں کہ کائنات يا زندگی کس اوزار سے بنائی گئی ہے ؟ جعفر صادق نے فرميا  کيا ممکن ہے کہ ايک دن ايسا آئے کہ ہم

ہاں اے جابر کيونکہ آج تک کے تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ علم جمود اور حرکت کے مراحل سے گزرتا رہا ہے اور 
کائنات کن اوزاروں کے ساتھ  ممکن ہے کہ آئنده علمی حرکت کے ادوار آئيں اور ان ادوار ميں بنی نوع انسان سمجھے کہ

بنائی گہی ہے ۔ جابر نے سوال کيا بڑھاپا کس سے وجد ميں آتا ہے جعفر صادق نے جواب ديا انسانی مزاج پر مسلط ہونے 
والی بيماريوں کی دو اقسام ہيں امين سے ايک قسم تيز کہالتی ہے اور ايک قسم کند کہالتی ہے تيز بيماريوں کی اقسام 

مسلط ہو جاتی ہيں اور تيزی سے افاقہ ہو جاتا ہے يا پھر ہالکت کا سبب بنتی ہيں ۔ بيماريوں کی دوسری قسم اچانک مزاج پر 
کند کہالتی ہے جن کا سفر لمبا اور بتدريج ہے اور يہ بيمارياں ايک مدت تک مزاج ميں رہتی ہيں اور عالج کار گر ثابت 

  ڑھاپا کند بيماريوں کی ايک قسم ہے ۔نہيں ہوتا يہاں تک کہ انسان ہالک ہو جاتا ہے اور ب
جابر نے کہا پہلی مرتبہ ميں سن رہا ہوں کہ بڑھاپا ايک بيماری ہے جعفر صادق نے فرمايا ہے يہ بيماری بعض لوگوں ميں 
جلدی سرايت کر جاتی ہے اور بعض ميں دير سے جو لوگ خداوند تعالی کے احکامات کی پيروی نہيں کرتے اور منکرات 

نہيں کرتے وه نسبتا جلدی بوڑھے ہو جاتے ہيں ليکن وه لوگ جو خداوند تعالی کے حکم کی تعميل کرتے ہيں سے اجتناب 
  دير سے بوڑھے ہوتے ہيں ۔

جابر نے کہا ميرا ايک اور سوال ہے اور وه يہ ہے کہ خداوند تعالی نے جب انسان کو مارنا ہی ہوتا ہے تو اسے اس جھان 
  ہتر نہيں ہے کہ اسے اس دنيا ميں مارنے کيلئے نہ الئے ۔ميں کيوں التاہے اور کيا يہ ب

جعفر صادق نے فرمايا ميں نے تجھے کہا ہے کہ موت کا کوئی وجود نہيں ہے اور جو کچھ ميری اور تمہاری نظروں ميں 
ے التا موت کی صور ت جلوه گر ہوتی ہے وه دوسری زندگی کی ابتدا ہے اور خداوند تعالی انسان کوا س جھان ميں اس لئ

ہے تاکہ انسانيت کاملہ کا ايک مرحلہ يہاں پر طے کر لے اس مرحلے کے بعد انسان گذشتہ مرحلے سے زياده کامل انسان 
کی صورت ميں دوسرے جھان ميں جاتا ہے اور اس جھان ميں بھی کامل انسان کا ايک مرحلہ طے کرتا ہے ۔ جابر نے 

نے فرمايا تخليق کا حتمی سبب خداوند تعالی کی طرف سے تمام مخلوقات پوچھا تخليق کا حتمی سبب کيا ہے ؟ جعفر صادق 
خداوند تعالی نے کيوں لطف و کرم کيا ؟ ‘ حتی کہ جمادات کيلئے اس کے لطف و کرم سے عبارت ہے جابر نے پوچھا 
  جعفر صادق نے پوچھا کيا تم ايک کريم کے مقصد کو نہيں سمجھ سکتے ۔

کم اتفاق ہوا ہے کہ کوئی بغير کسی مقصد کے کريم ہو جائے اور انسانوں سے محظوظ نہ ہو  جابر نے کہا ابن آدم ميں ايسا
سکتے ۔ اسی طرح ہم پانی پيتے ہوئے لذت محسوس کرتے ہيں کيونکہ ہماری جسم کو پانی کی ضرورت ہے اور اگر جسم 

  نہ ہو تو ہميں پياس کا احساس نہ ہو تاکہ ہم پانی پيئں ۔
ے سے لذت اٹھاتے ہيں اور اس کے باوجود کہ يہ ايک روحانی لذت ہے پھر بھی ہمارے جسم سے ہم باغ کا تماشا کرن

وابستہ ہے چونکہ اگر ہم اپنے جسم ميں آنکھيں نہ رکھتے تو باغ کو نہ ديکھ سکتے تاکہ اس کے مشاہدے سے لذت اٹھائيں 
ہ يہ ايک روحانی لذت ہے اور جسم کی اس ايک لذت ايسی ہے جس کے بارے ميں پہلی نظر ميں يہ تصور پيدا ہوتا ہے ک

  ميں کوئی مداخلت نہيں ہے وه علم کو رک کرنيکی لذت ہے ۔
بہر کيف يہ لذت بھی جسم کے رابطے کے بغير محال ہے چونکہ اگر ہمارا جسم نہ ہوتا تو ہم کتاب نہ پڑھ سکتے اور نتيجتا 

سن سکتے تاکہ انہيں ياد کر ليں نہيں علم کے ادارک کی لذت  علم نہ سيکھ سکتے اور اگر کان نہ ہوتے تو علما کی باتيں نہ
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بھی ہمارے جسم کے اعضا سے وابستہ ہے اور جسم سے وابستہ ہے جبکہ خداوند تعالی کا جسم ہی نہيں کہ وه کسی قسم کی
  مسرت يا لذت کا محتاج ہو ۔ 

  جابر نے کہا پس خداوند تعالی کسی لذت کو درک کرنے پر قادر نہيں ؟
صادق نے جواب ديا تم اپنے سوال کو صحيح طريقے سے زبان پر نہيں الئے تم نے کہا ہے کہ خداوند تعالی قادر نہيں جعفر

ہے جبکہ خداوند تعالی ہر کام کرنے پر قادر ہے اور کوئی ايسا کام نہيں جسے وه انجام نہ دے سکتا ہو ۔ يہ لذت جو ہميں 
وب سے محسوس ہوتی ہے در اصل يہ اس نے ہمارے وجود ميں رکھیبھوک کے وقت کھانے سے اور پياس کے وقت مشر

  ہے اور يہ کيسے کہا جا سکتا ہے کہ وه کسی قسم کی لذت کو درک کرنے پر قادر نہيں ؟
ہم ميں کوئی چيز ايسی نہيں جس کو درک کرنے پر خداوند تعالی قادر نہ ہو چونکہ وه خالق اور ہم مخلوق ہيں اور کوئی 

مخلوق کے حواس خمسہ سے آگاه نہ ہو سکے مختصر يہ کہ اسے اس ‘ ت تسليم نہيں کر سکتا کہ خالق عاقل شخص يہ با
بات کی ضرورت نہيں کہ ہماری طر اپنے لئے لذتيں وجود ميں الئے کيونکہ اس کا جسم نہيں ہے ہماری زندگی ميں جو چيز

دوار ہے اور ضرورتوں کو بھی ہمارا جسم وجود ہميں لذت پہنچاتی ہے اور جو چيز ہمارے کام آتی ہے وه ضرورت کی پي
ميں التاہے اور خدا جس کا کوئی جسم نہيں لذتوں سے بے نياز ہے ۔ ايک گروه ايسا ہے جو شہرت اور ناموری کيلئے 

  سخاوت کرتا ہے اور لوگوں سے چاہتا ہے انہيں کريم کہا جائے ۔
نہيں ہے اور اس لئے نہيں بخشتا کہ نام پيدا کرے وه ريا کاری جعفر صادق نے فرمايا ليکن خداوند تعالی ايک ريکار کريم 

کے بغير کريم ہے اور اس نے مخلوقات کو اس لئے خلق کيا ہے تاکہ وه فيض پائيں ليکن اگر تو يہ پوچھے کہ اس مخلوقات 
م سے يہ کہوں گا کہ کی تخليق ميں خداوند تعالی کے فضل و کرم کے عالوه کوی اور سبب کار فرما ہے يا نہيں ؟ تو ميں ت

يہ سوال نہ کرو کيونکہ ايک موحد کو يہ سوال نہيں کرنا چاہيے جابر نے کہا يہ بات واضح ہے کہ ميں يہ سوال اس لئے 
  پوچھتا ہوں تاکہ اگر ميرا کسی غير موحد سے پاالپڑے تو اسے جواب دے سکوں ۔ 

ميں النے کا سبب خداوند تعالی کے فضل و کرم کے جعفر صادق نے فرمايا اے جابر فلسفہ کی رو سے کائنات کو وجود 
عالوه کوئی دوسرا نہيں ہو سکتا چونکہ اگر کائنات کو تخليق کرنے کا کوئی اور سبب ہوتا اور وه سبب خدا کو کائنات کی 

ی رو سے تخليق پر لگاتا تو وہی سبب خدا کی جگہ لے ليتا اور پھر خداوند تعالی خدائی نہ کر سکتا اسی بنا پر فلسفے ک
کائنات کو وجود ميں النے کا کوئی سبب نہ تھا کيونکہ اگر کوئی سبب موجود ہوتا تو وه سبب خدا کی جگہ لے ليتا اس لئے 

  کہ وه سبب خدا کو کائنات کی تخليق پر مجبور کر ديتا اور ايک مجبور خدا کو خدا تسليم نہيں کيا جا سکتا ۔
ائنات کو تخليق کرنے کا کوئی سبب ہو جس کی بنا پر خدا نے کائنات کو تخليق کيا يہ بات ممکنہے کہ ک‘ جابر نے پوچھا 

قطع نظر اس کے کہ اس سبب نے خدا کو کائنات تخليق کرنے پر مجبور کيا ہو ؟ فرض کرتے ہيں کہ خداوند تعالی ‘ کای ہو 
لئے کائنات تخليق کی ہو کہ اپنی کائنات کی تخليق کی طرف اس لئے متوجہ ہوا ہو تاکہ اپنی تخليق کا تماشہ کرے يا س 

  خلقت سے لذت اٹھائے ۔
جعفر صادق نے جواب ديا اے جابر کسی کام کو انجام دے کر اس سے لذت اٹھانا يا اس کا تماشا کرنا ہم انسانوں کی طبعيت 

ے ہيں چونکہ کا خاصہ ہے اور يہ دونوں باتيں ضرورت کی پيدوار ہيں ہم اپنی روح کو خوش کرنے کيلئے تماشا کرنے جات
ہميں لذت اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے لہذا جب ہم کوئی کام انجام ديتے ہيں تو وه ہماری نظر ميں لذت بخش دکھائی ديتا 

ہے ۔ ليکن خداوند تعالی جو بے نياز ہے اسے تماشا کی کوی ضرورت نہيں اور نہ کسی چيز سے لذت اٹھانے کا محتاج ہے 
کہ ہماری لذتوں کا زياده حصہ بالواسطہ يا بالواسطہ طور پر ہمارے جسم کی پيدوار ہے اے جابر تجھے معلوم ہونا چاہيے 

ہم بھوک کے وقت غذا کھاتے ہوئے لذت محسوس کرتے ہيں کيونکہ ہماری بدن کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر 
کائنات کی ايجاد کا سبب‘ نظر ہمارے منہ ميں زبان يا چکھنے کی حس نہ ہوتی تو شايد ہم غذا کھاتے اس موضوع سے قطع 

جو کچھ بھی ہو اس سے خدائی قدرت کو سلب کر ليتا ہے اور کوئی موحد اس بات کا قائل نہيں ہو سکتا کہ کائنات کی پيدائش
کا کوئی سبب تھا اور خداوند تعالی نے اسی سبب کی بنا پر اس کائنات کو خلق کيا ہے ہاں مگر يہ کہ خداوند تعالی نے اپنے 

و کرم سے اس کائنات کی تخليق کی تاکہ مخلوقات زندگی کی نعمت سے بہره مند ہو اور اس کے عالوه جو کچھ بھی  فيض
  کہا جائے وه توحيد کے خالف ہے ۔

کيا خداوند تعالی کا کرم جو کائنات کی تخليق کا سبب ہوا ہے اس تخليق کی وجہ نہيں ہے اور کيا جب ہم يہ ‘ جابر نے کہا 
خدوند تعالی نے اپنے کرم کی رو سے مخلوقات کو خلق يا ہے ايک سبب کا ذکر نہيں کرتے ۔ جعفر صادق نے کہتے ہيں کہ 

يعنی ايک ايسا سبب نہيں جس کی وجہ سے خدا کائنات کو تخليق کرنے پر مجبور ہوا ہو ‘ فرمايا ايک الزمی سبب نہيں ہے 
د تعالی نے اپنے کرم کی رو سے کائنات کو تخليق کيا ہے تو اور چونکہ الزمی سبب نہيں لہذا جب موحد کہتا ہے کہ خداون

اس کا يہ قول توحيد کے خالف نہيں جابر نے کہا ميں سمجھتا ہوں کہ يہ سبب بھی الزمی ہے جعفر صادق نے وضاحت 
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ف چاہی اور جابر نے کہا خداوند تعالی جس نے اپنے کرم کی رو سے کائنات کو خلق کيا ہے کائنات کی تخليق سے صر
نظر بھی کر سکتا تھا جعفر صادق نے فرمايا ظاہر ہے ۔ جابر نے کہا ليکن اس نے کائنات کی تخليق سے صرف نظر نہيں 

کيا اور اسے اپنے کرم کی رو سے خلق کيا اور کيا يہ موضوع ہميں اس بات تک نہيں پہنچاتا کہ خداوند تعالی اپنے فيض و 
ادق نے فرمايا يہ جو کجھ تم کہہ رہے ہو گجھگڑا ہے نہ کہ مباحثہ جب تم ايک کرم سے پہلو تہی نہيں کر سکتا تھا جعفر ص

شخص کا احترام کرتے ہو تو کيا تم اس کا احترام کرنے پر مجبور ہوتے ہو ۔ غور کرو کہ ميں احترام کے بارے ميں اس 
ھاتا ہے اور جو مسلط کيا کے اصلی معنوں سے بحث کر رہا ہوں نہ کہ وه احترام جسے انسان اپنے فرض کے طور پر نب

جاتا ہے مثال کے طور پر تمہارا کوئی عزيز غريب ہے اور تم ايک معين عرصے ميں لگا تار اس کی مدد کرتے رہتے ہو 
اور جانتے ہو کہ اگر تم اس کی مدد نہيں کرو ے تو اس کا جينا محال ہو جائے گا اس کے باوجود کہ تم اس پر رحم کھا کر 

ليکن تمہارا يہ عمل کرم نہيں بلکہ تمہاری ڈيوٹی ہے اور تم اپنی ڈيوٹی يہ سمجھتے ہو کہ معين وقت اس کی مدد کرتے ہو 
ميں بغير کسی اللچ کے آپ اس کی مدد کرتے رہو اور تم سے مدد حاصل کرنے کے لحاظ سے تقريبا وه تمہارا قرض دار 

  ہو جائے گا ۔
و حقيقی معنوں ميں کرم ہے ايک شخص تمہاری توجہ کا مرکز ہے ليکن ميں اس اکرام کے بارے ميں گفتگو کر رہا ہوں ج

اور تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو اور وه پيش گوئی نہيں کرتا تو اسکی مدد کرے گا اور حتی کہ ايک دفعہ بھی اس کے ذہن 
مختار ہو اور  ميں يہ بات نہيں آئی کہ تم سے کوی چيز وصول کرے گا تم بھی اس کی مدد کرنے ميں مکمل طور پر خود

کوئی مادی يا روحانی محرک تمہيں اس کی مدد پر مجبور نہيں کرتا ان نکات کو مد نظر رکھت ہوئے اگر تم اس شخص پر 
  ‘کرم کرتے ہو تو کيا تم مجبور تھے ؟ جابر نے کہا نہيں 

ليق کيا ہے تاکہ زندگی جعفر صادق نے فرمايا خدا نے بھی بغير کسی دباؤ کے اپنے حقيقی کرم کی رو سے کائنات کو تخ
کی يہ نعمت مخلوقات کو عنايت فرمائے بہر حال ميں جو ايک موحد ہوں اپنی عقل کے مطابق کائنات اور جو کچھ اس ميں 

  ہے اس کی ايجاد کيلئے خدا کے کرم کے عالوه کسی سبب کو مد نظر نہيں رکھتا ۔
عقل ‘جبکہ خداوند تعالی دانا اور توانائے مطلق ہے اس کی عقل اور ميری عقل انسانی ہے ‘ ميں اپنی عقل کا سہارا ليتا ہوں 

الہی ہے عقل الہی انسانی عقل سے اس قدر بڑی اور طاقتورہے کہ ان دونوں کو ايک دوسرے سے کوئی نسبت نہيں ان کا 
ھر بھی خداوند موازانہ کسی صورت ممکن نہيں ہم جس قدر کہيں کہ عقل الہی انسانی عقل سے برتر اور زياده طاقتور ہے پ

تعالی کے عقل کو انسانی عقل سے کوئی نسبت نہيں دے سکتے کيونکہ خداوند تعالی کی عقل اس کی تمام صفات کی مانند ال
محدود ازلی اور ابدی ہے اس کو کسی پيمانے يا ميزان سے ناپا يا توال نہيں جا سکتا اور ايسا کوئی عدد نہيں جو اس کی 

چونکہ جونہی زبان پر کوئی عدد اليا جاتا ہے يا کاغذ پر لکھا جاتا ہے تووه ايک محدود عدد ہوبرتری کی نشاندہی کر سکے 
 جاتا ہے اور ايک محدود چيز کا ال محدود ازلی اور ابدی چيز سے موازنہ نہيں کيا جا سکتا ۔

 

 آپ سے کيے جانے والے دوسرے سواالت 

 

  بشری عقل کے الہی عقل سے موازنے سے آپ کی کيا مراد ہے ؟ ‘ جابر نے پوچھا 
ميں بشری عقل کا الہی عقل سے موازنہ نہيں کر سکتا اور کوئی انسان اس موازنے پر قادر ‘ جعفر صادق نے جواب ديا 

صرف يہ کہنا چاہتا تھا کہ الہی عقل بشری عقلسے اس قدر برتر ہے جس کا قياس کرنا ممکن نہيں اور اس کی برتری ‘ نہيں 
نے اس لئے کہی کہ بتاؤں ميں اپنی عقل کے مطابق کائنات کے وجود ميں آنے وہم و گمان ميں بھی نہيں آ سکتی يہ بات ميں 

کے سبب کو مد نظر رکھتا ہوں نہ کہ ايسی عقل کے مطابق جس سے ميں بے خبر ہوں ۔ جابر نے اظہار خيال کای ميں آپ 
يز کی تخليق کا کوئی سبب کا مقصد نہيں سمجھا جعفر صادق نے فرمايا ميرا مطلب يہ ہے کہ ميری عقل يہ کہتی ہے کہہر چ

کو تسليم نہيں کرتی جس کی علت ’ موجود ہوتا ہے اور ميری عقل کسی ايسے معلول ؟ جس کا سبب يا علت بيان کی گئی ہو 
موجود نہ ہو کيونکہ بشری عقل ہے اور شايد عقل الہی کے وسيع احاطے ميں علت کا مسئلہ سر ے سے موجود نہ ہو اور 

سمجھتی ہو کہ ايک ايسی علت وجود ميں آئے جس سے کوئی معلول نمودار ہو اور اس طرح کيا خالق کی عقل ضروری نہ 
  حادثہ وجود ميں آئے ۔ 

ہماری عقل علت و معلول کے رابطے کو اس قدر ضروری خيال کرتی ہے کہ اس رابطے کے باہر مخلوقات کی پيدائش کو 
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فورا اس کی علت تک پہچنے کی کوشش کرتی ہے اور سمجھنے سے قاصر ہے اور جو نہی کسی تخليق کو ديکھتی ہے 
شايد خداوند تعالی کی مشينری ميں جو خداوند تعالی کے ارادے کی مطيع ہے تخليقات بغير کسی علت کے وجود ميں آتی 

ہوں اور کسی علت کے موجود ہونے کی ضرور تنہ ہو تاکہ کوئی مخلوق وجود ميں آئے اور لہذا شايد يہ کائنات کسی علت 
  ے بغير وجود ميں آئی ہے ۔ ک

‘ آپ نے جو کجھ کہا ہے ميں اچھی طرح سمجھ گيا ہوں ليکن اس کے باوجود کہ ہماری عقل ‘ جابر نے اظہار خيال کای 
عقل بشری ہے اور عقل الہی کا ہماری عقل سے کسی طور موازانہ ممکن نہيں ہمارے پاس اس عقل کے عالوه کوئی چاره 

بارے ميں غور و فکر کيلئے کوئی دوسرا ذريعہ استعمال کريں ۔ اور خصوصا کائنات کی تخليق  نہيں کہ خداوند تعالی کے
کے سبب کے بارے ميں فکر کريں ميں کچھ نہيں کہہ سکتا کہ خداوند تعالی نے ہميں زياده طاقتور عقل کيوں نہ دی تاکہ 

تک رسائی نہيں ہے اور اس سلسلے ميں ہميں اسے اچھی طرح ہم پہچان سکيں چونکہ جيسا کہ آپ نے کہا خدا کی مشينری 
چون و چرا کا بھی حق حاصل نہيں يہ ہماری عقل جو خداوند تعالی کی معرفت کيلئے ہمار ا واحد وسيلہ ہے ہميں کہتی ہے 

  کہ کائنات اور جو کچھ اس ميں ہے کسی علت کے بغير وجود ميں نہيں آيا اور ہم اس علت کيجستجو ميں ہيں ۔ 
ے اظہار خيال فرمايا ہماری عقل کے مطابق وه علت خداوند تعالی کے کرمس ے عبارت ہے تاکہ مخلوقات جعفر صادق ن

ايجاد ہوں اور زندگی کی نعمت سے بہره مند ہوں اور اگر اس کے الوه کوئی علت موجود ہو تو وه خدا ہی جانتا ہے اور بس 
  ۔ 

سمجھا ہوں کہ خداوند تعالی ازلی و ابدی ہے اس کا کوئی مبدا  جو کچھ آ اپ نے فرمايا ہے اس سے ميں يہی‘ جابر نے کہا 
  اور منتہی نہيں ہے کائنات کو مستقل قوانين کے تحت چال رہا ہے جعفر صادق نے فرمايا ہاں اے جابر ۔ 

ب ديا ہاں اس طرح تو کائنات کی انتہا تک دنيا ميں کوئی نيا واقعہ رونما نہيں ہو گا ؟ جعفر صادق نے جوا‘ جابر نے پوچھا 
خدا کيلئے کوئی نيا واقعہ رونما نہيں ہوتا اور اس کی مثال ميں نے گندم کاشت کرنے والے دھقان کی مثال سے ‘ اے جابر 

دی ہے ليکن کائنات کی مخلوقات جس ميں انسان بھی شامل ہيں ان کيلئے ہر رونما ہونے واال واقعہ نيا ہوت اہے حتی کہ 
ے نئی ہوتی ہے کيونکہ انہيں دو بہاريں ہر لحاظ سے مختلف دکھائی ديتی ہيں جابر نے پوچھاموسموں کی تبديلی بھی ان کيلئ

کيا يہ ممکن ہے کہ کائنات کی مخلوقات ميں کوئی اس دنيا کيلئے خداوند تعالی کے وضع کرده قوانين کی پيروی نہ کرے 
  اور نا فرمانی کر بيٹھے ۔ 

کائنات کی مخلوق ميں سے کوئی بھی ايسی نہيں جو اس کائنات کيلئے خداوند ‘ نہيں اے جابر ‘ جعفر صادق نے جواب ديا 
تعالی کے وضع کرده قوانين کی نا فرمانی کرے اگرچہ وه ايک چيونٹی کيوں نہ ہو ای اس سے بھی کوئی چھوٹا ذره ہو وه 

ں پايا جانے واال جوش و مخلوقات بھی خدا کی تسبيح کرتی ہيں جو ہماری نظر ميں بے جان ہيں ليکن ان کی زندگی مي
  خروش ہماری زندگی سے کہيں زياده ہے يہ سب مخلوقات خد اکے وضع کرده قوانين کی پيروی کرتی ہيں ۔ 

بيمار ی کے بارے ميں آپ کا کيا نظريہ ہے ؟ کيا بيماری کو خداوند تعالی انسان پر نازل کرتا ہے يا يہ ‘ جابر نے سوال کيا 
  رونما ہوتی ہے ۔ کہ کسی حادثے کے نتيجے ميں 

بيماريوں کی تين اقسام ہيں بيماريوں کی ايک قسم وه ہے جو مشيت الہی سے رونما ہوتی ہے ان ‘ جعفر صادق نے فرمايا 
ميں بڑھاپا بھی شامل ہے کوئی بھی اس بيماری سے بچ نہيں سکتا يہ ہر ايک کو اپنی لپيٹ ميں لے ليتی ہے بيماريوں کی 

کی جہالت يا ہوس کے نتيجے ميں رونما ہوتی ہے جبکہ خداوند تعالی فرماتا ہے کہ کھانے اور دوسری قسم وه ہے جو آدمی 
پينے ميں اسراف سے کام نہ لو اگر آدمی کھانے پينے ميں اسراف نہ کرے اور چند لقمے کم کھائے اور چند گھونٹ کم پيئے

کے دشمنوں سے عارض ہوتی ہيں اور وه انسانی بدن توبيماری کا شکار نہيں ہو گا بيماريوں کی تيسری قسم وه ہے جو جسم 
پر حملہ کرتے ہيں ليکن جسم اپنے پورے وسائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا اور اگر جسمانی قوت ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے

ور بدن کے اس ميں ناکام رہے تو انسان بيمار پڑ جاتا ہے ليکن جب انسان بيمار پڑ جاتا ہے پھر بھی بدن مقابلہ کرتا ہے ا
  مقابلے کے نتيجے ميں بيماری ختم ہو جاتی ہے اور بيماری شفاياب ہو جاتا ہے ۔ 

جابر نے پوچھا جسم کے دشمن کون ہيں جعفر صادق نے جواب ديا جسم کے دشمن اتنی چھوتی مخلوق ہے جو بہت زياده 
اور جسم ميں بھی ايسی چھوٹی مخلوق چھوٹی ہونے کی وجہ سے ديکھائی نہيں ديتی يہ مخلوق جسم پر حملہ کرتی ہے 

موجود ہے جو بہت زياده چھوٹی ہونے کی وجہ سے نظر نہيں آتی اور جسم کے دشمنوں کے خالف اس کا دفاع کرتی ہے 
جابرنے پوچھا بيماری پيدا کرنے والے جسم کے دشمن کون سے ہيں جعفر صادق نے جواب ديا ان کی اقسام کی تعداد بہت 

دن کا دفاع کرنے والے بھی مختلف اقسام کے ہيں ليکن جو چيز انہيں تشکيل ديتی ہے وه محدود ہے زياده ہے اس طرح ب
جابر نے کہا آپ کی بات ميری سمجھ ميں نہيں آئی ان کی اقسام کيسے زياده ہيں اور جو چيز انہيں تکيل ديتی ہے وه محدود 

ات کی حامل ہے اور اس کتاب ميں ہر کلمہ حروف سے ہے جعفر صادق نے فرمايا جوکتاب تم پڑھ رہے ہو وه ہزاروں کلم
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لکھا گيا ہے ليکن جو چيز کلمات کو تشکيل ديتی ہے وه حروف تجہی کے محدود حروف ہيں اور حروف تہجی کے چند گنے
چنے حروف کے ساتھ ہزارون کلمات لکھے جا سکتے ہيں جن ميں سے ہر ايک يا ان کلمات کا ہر دستہ مخصوص معنوں کا

  ہے ۔ حامل 
ہمارے جسم کے دشمن اور ان دشمنوں کے خالف دفاع کرنی والے تمہاری کتاب کے ہزاروں کلمات کی مانند ہيں ليکن سب 
محدود ہيں جو چند گروہوں سے تشکيل پاتے ہيں( جس طرح حروف تہجی سے کلمات تشکيل پاتے ہيں)جابر نے کہا اب ميں 

ايا ميں تمہيں اچھی طرح سمجھانے کيلئے ايک اور مثال ديتا ہوں سمجھا کہ آپ کا کيا مطلب ہے جعفر صادق نے فرم
جانوروں ميں زياده تر ايسے ہيں جن کی ہڈياں گوشت اور خون ہے اور ہر طبقے کے جس جانور کا تم مشاہده کرو گے تو 

ور ايک دوسرے ديکھو گے کہ وه ہڈياں گوشت اور خون رکھتا ہے ليکن کيا ان تين مادوں سے تشکيل پانے والے تمام جان
سے مشابہ ہيں اونٹ کی ہڈياں گوشت اور خون ہے اور بلی بھی ہڈيوں گوشت اور خون کی حامل ہے ليکن اونٹ اور بلی 

کے درميان کوئی شباہت نہيں ہے ان ميں سے ايک گھاس کھانے واال ہے اور دوسرا گوشت خور ہے جبکہ ان کے بدن کو 
ر پر ايک ہی ہے ميں نے بنيادی طور پر اس لئے کہا کہ بلی کے گوشت کی تشکيل دينے والے مواد کی جنس بنياد ی طو

جنس اونٹ کے گوشت کی جنس سے مختلف ہے ليکن بنيادی طور پر دونوں گوشت ہی ہيں ہمارے جسم کے دشمن اور وه 
ان کی اقسام  جو ہمارے جسم کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہيں بنيادی لحاظ سے تھوڑے سے مواد سے تشکيل پاتے ہيں ليکن

  زياده ہيں ۔ 
جابر نے پوچھا دنيا کب وجود ميں آئی ؟ جعفر صادق نے جواب ديا يہ خدا جانتا ہے جابر نے اظہار خيال کيا ليکن يہوديوں 

واں سال گزر رہا ہے جعفر صادق نے فرمايا خدا کے عالوه کوئی نہيں جانتا کہ دنيا کب  ۴٧۶٢کے بقول اب اسکی پيدائش 
واں سال ہے کہيں زياده  ۴٧۶٢ں آئی اور عقل کہتی ہے کہ جہاں يہوديوں کی اس روايت سے کہ دنيا کا معرض وجود مي

سال پہلے وجود ميں آئی ؟ جعفر صادق  ۴٧۶٢پرانی ہے جابر نے پوچھا کيا ان کے پيغمبر نے نہيں کہا کہ کائنات آج سے 
کے پيغمبر کا اور اگر کوئی عالم انسان صحراؤں پہاڑوں  نے فرمايا نہيں اے جابر اور يہ قول يہودی راويوں کا ہے نہ ان

سال سے کہيں زياده ہے جابر نے پوچھا  ۴٧۶٢درياؤں اور سمندروں پر نظر ڈالے تو اسے اندازه ہو گا کہ کائنات کی عمر 
انداز بھی نہيں  اگرچہ انداز ہی سہی ليکن کيا آپ کائنات کی عمر بتا سکتے ہيں جعفر صادق نے جواب ديا نہيں اے جابر ميں

بتا سکتا کہ کائنات کو وجودميں آئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے صرف خدا ہی جانتا ہے کہ کائنات کب وجود ميں آئی دنيا کی 
بعض اقوام دنيا کو يہوديوں کی اس روايت کے برعکس کہيں زياده پرانی سمجھتی ہيں ہندوستان والوں کے بقول دنيا کی عمر

ے ہيں چينی دنيا کو اس سے کہيں زياده قديم سمجھتے ہيں ان کے بقول دنيا کی عمر ايک الکھ کے بيس ہزار سال گزر چک
  سال ہے يعنی يہودی راويوں کی روايت سے بيس گنا سے بھی زياده ۔ 

مصر ميں ايک عمارت ہے جس کے بارے ميں مصريوں کا کہنا ہے کہ آج سے چھ ہزار سال پہلے بنائی گئی اور اگر 
ت اخذ کيا ہو تو وه عمارت اس وقت بنائی گئی جب دنيا کے آغاز کو تقريبا ايک ہزار تين سو سال رہتے مصريوں نے درس

تھے اس طرح قديم مصريوں نے ايک ايسی دنيا ميں عمارت بنائی جو ابھی تک وجود ميں نہيں آئی تھی اور يہ بات قابل 
  قبول نہيں ہے ۔ 

ہ اس کے بعد جہان باقی نہيں رہے گا جعفر صادق نے جواب ديا ايسا زمانہ ہر جابر نے پوچھا اس دنيا کا خاتمہ کب ہو گا؟ ک
گز نہيں آئے گا کہ جہاں موجود نہ ہو کيونکہ جو چيز ايک دفعہ وجود ميں آ جاتی ہے فنا نہيں ہوتی صرف اس کی شکل 

نی ختم ہو جائے گی کيا يہ حقيقت تبديل ہوتی ہے جابر نے پوچھا کہا جاتا ہے کہ دنيا کے اختتام پر سورج اور چاند کی روش
ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا ممکن ہے ايسا زمانہ آئے کہ سورج ماند پڑ جائے اس صورت ميں چاند بھی ماند پڑ جائے گا 
اور جاند سورج سے روشنی نہيں حاصل کر سکے گا تو وه دنيا کا خاتمہ نہ ہو گا بلکہ دنيا کے ايک اور دور کا آغاز ہو گا 

کيا ممکن ہے بنی نوعی انسان کی زندگی ميں ايسی رات آئے جس کے بعد سورج طلوع نہ ہو جعفر صادق ‘ پوچھا جابر نے 
نے فرمايا نہيں اے جابر کيوں کہ خداوند تعالی دنيا کو مستقل قوانين کے تحت چال رہا ہے اور ان قوانين کے تحت سورج کو 

  ہر روز طلوع ہونا چاہيے ۔ 
کہ سورج ماند پڑ جائے کہ وه بھی خداوند تعالی کے اس کائنات کو چالنے کيلئے وضع کرده قوانين ليکن اگر ايسا دن آئے 

کے مطابق ہے تو پھر طلوع نہيں ہو گا جابر نے پوچھا آپ سورج کے ماند پڑنے کے وقت کی قياس آرائی کر سکتے ہيں ؟ 
د پڑے گا ؟ ليکن ميرا نظريہ يہ ہے کہ يہ واقعہ جعفر صادق نے فرمايا صرف خداوند تعالی بتا سکتا ہے کہ سورج کب مان

اتنا جلدی وقوع پذير نہيں ہو گا اور شايد بيابان کی ريت کے ذرات کی تعداد کيبرابر سال گذر جائيں تب کہيں جا کر سورج 
اع کو ماند پڑے اور اس وقت کائنات کی زندگی ميں نئے دور کا آغاز ہو گا جابر نے پوچھا جو لوگ دنيا کے مال و مت
  سميٹنے ميں حرص سے کام ليتے ہيں دوسرے جہان ميں ان کی کيا حالت ہو گی ؟ کيا وه جنت ميں جائيں گے ؟ 
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جعفر صادق نے جواب ديا زندگی گزارنے اور کاندان کی کفالت کيلئے جدوجہد ضروری ہے اور وه لوگ جو اپنی زندگی 
لوق ہيں اور ايسا کم ہوا ہے کہ ان لوگوں ميں حرص پائی جائےکے وسائل مہيا کرنے کيلئے کام کرتے ہيں خدا کی اچھی مخ

چونکہ يہ لوگ زحمت کش ہوتے ہيں اپنی اور اپنے خاندان کی روزی کے حصول ميں کوشاں رہتے ہيں لہذا ان کے پاس 
  حريص بننے کا کوئی وسيلہ نہيں ہوتا ۔ 

ہيں اور جو چيز انہيں حريص بناتی ہے وه جن لوگوں کو مال جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے وه دوسرے طبقے کے لوگ 
کم مدت ميں زياده مال و دولت کا ميسر آنا ہے اور چونکہ صرف تکليف اٹھا کر اور حالل روزی کما کر تھوڑی مدت ميں 
زياده مال و دولت اکٹھی نہيں کی جا سکتی لہذا اس قسم کے لوگ ناجائز ذرائع استعمال کرکے نہايت ہی کم مدت ميں زياده 

ل کما ليتے ہيں ايسے لوگ جب ايک مرتبہ تجربہ کر ليتے ہيں کہ نہايت ہی قليل مدت ميں بہت سا مال جمع کيا جا سکتا ما
ہے تو وه بار بار يہ عمل دھراتے ہيں اور آکر کار ان ميں مال جمع کرنے کی اتنی حرص پيدا ہو جاتی ہے کہ وه زندگی کے

کا بہترين مشغلہ مال جمع کرنا ہوتا ہے يہی لوگ ہيں جن کے بارے  آخری حصے تک اسی کام ميں لگے رہتے ہيں ان
خداوند تعالی نے فرمايا ہے کہ "الذی جمع مال و عدده " ان کی زندگی کی سب سے بری لذت مال جمع کرنا اور زرو جواہر 

حصہ محتاجوں کی کو گننا ہے مال جمع کرنے کيلئے حريص ہونے کا ايک خاصہ يہ ہے کہ حريص انسان اپنے مال کا کچھ
فالح و بہبود کے کاموں پر خرچ نہيں کر سکتا اور نہ صرف يہ کہ محتاجوں کيلئے مال خرچ نہيں کر سکتا بلکہ محتاجوں 

اور مسکينوں کو ان کی موجوده زندگی کا مستوجب سمجھتا ہے اس کے ضمير ميں يہ بات جاگزين ہو جاتی ہے کہ اگر خدا 
و ہو محتاج نہيں ہوتا پس اسے کسی محتاج کی مدد کيلئے ہاتھ نہيں بڑھانا چاہيے کيونکہ کسی کو محتاج نہ بنانا چاہے ت

  حريص شخص کے نظريئے کے مطابق کسی محتاج کی مدد مشيت الہی کيبر خالف ہے ۔ 
کہ  دنيا ميں اس طرح کے لوگ کسی چيز سے اتنی لذت نہيں اٹھاتے جتنی وه سيم و زر کو گننے ميں اٹھاتے ہيں يا اس ميں

  ان کے پاس وسيع و عريض اراضی ہو ۔ 
دوسرے جہان ميں ان کی حالت وہی ہو گی جو کالم خدا ميں بيان کی گئی ہے ليکن وه لوگ جو روزی کمانے کيلئے مشقت 
کرتے ہيں اور اپنی حالل کمائی سے کچھ رقم جمع کرتے ہيں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے تو ايسے لوگ ہر گز حريص 

۔ يہ وه لوگ ہيں جو قناعت پسند ہوتے ہيں اور انہيں اپنے پسماندگان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے وه يہ نہيں کہالتے 
سوچتے ہيں کہ اگر وه چلے جائيں اور اپنے پسماندگان کيلئے کوئی چيز چھوڑ کر نہيں جائيں گے تو ان کے پسماندگان فقرو 

برھاپے کی فکر کريں يا اس خيال سے کہ ان کی موت کے بعد ان فاقے کا شکار ہو جائيں گے ۔ اس قسم کے افراد جو اپنے 
کی بيوی بچے فقرو فاقے کا شکار نہ ہوں ايسے لوگوں کو خدا وند تعالی اجر عنايت فرمائے گا اور اگر ان سے کوئی ايسا 

  عمل سر زد نہ ہوا ہو جسکی وجہ سے وه سزا کے مستحق ہوں تو وه موت کے بعد جنت ميں جائيں گے ۔ 
دگی ميں قدم قديم پر يہی لوگ کام انجام ديتے ہيں يہی لوگ زراعت کرتے ہيں يہی لوگ بھيڑ بکرياں پالتے ہيں پھل دار زن

درختوں کی پرورش کرتے ہيں اور گھر بناتے ہيں اور اپنی قوم کی صنعتی ضروريات پوری کرتے ہيں اگر مسلمان ہوں تو 
ہيں اور ميدان جنگ ميں جا کر قتل ہو جاتے ہيں ۔ ليکن وه لوگ جو حريص جہاد کے موقع پر مجاہد فی سبيل هللا بن جاتے 

ہيں اور تما م عمر مال جمع کرنے کے عالوه کوئی کام اور آرزو نہيں رکھتے وه اپنی قوم کيلئے کوئی مفيد کام نہيں کرتے 
ے بھرے ہوئے گوداموں کو اگر جہاد پيش آئے تو ميدان جنگ ميں نہيں جاتے کيونکہ اپنی وسيع و عريض اراضی غلے س

وڑ کر ميدان جنگ ميں نہيں جا سکتے چونکہ انہيں معلوم ہے کہ وہاں قتل ہونے کا خطره ٩اور بے تحاشا مال و دولت کو چ
  ہے اسی لئے خداوند تعالی نے اپنے کالم ميں فرمايا ہے کہ وه حريص کو پسند نہيں کرتا ۔ 

مال و متاع اپنے پسماندگان کی ضرورت کے عالوه محتاجوں ميں تقسيم حتی کہ اگر ايک حريص موت سے پہلے اپنا تمام 
کر دے تو بھی بعيد ہے کہ خداوند تعالی اسے جنت ميں بھيج دے چونکہ جيسا کہ تجربہ کيا گيا ہے مال جمع کرنے کی 

ده مال اکٹھا حرص وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں شروع ہی سے انسان نہايت کم مدت ميں ناجائز طريقے سے بہت زيا
کرنا شروع کرتا ہے اور يہ بات انسان کو بار بار اسی طريقے سے اتنا ايا اس سے زياده حاصل کرنے کا شوق دالتی ہے 

لہذا چونکہ مال ناجائز طريقے سے اکٹھا ہوتا رہا تو يہ گناه خدا کی قربتکی خاطر مال خرچ کرنے سے دور نہيں ہو گا 
  گروه کو فائده پہنچے گا ۔ کيونکہ اس سے لوگوں کے صرف ايک 

کيا جانوروں کا خدا پر ايمان ہے ؟ جعفر صادق نے فمايا کسی شک و شبہ کے بغير جانور خدا پر ايمان ‘ جابر نے پوچھا 
رکھتے ہيں اور اگر خدا پر ايمان نہ رکھتے ہوں تو ان کی زندگی منظمنہ ہو جاتی کہا جتا ہے کہ فطرت جانوروں کی زندگ 

ہے اور يہ نہيں بتايا جاتا کہ اس خو کو کون جانوروں کی فطرت ميں شامل کرتا ہے اگر جانور خالق پر ايمانکو منظم کرتی 
نہ رکھتے تو کيا يہ ممکن تھا کہ جانوروں کی بعض انواع جن کی منظم اجتماعی زندگی سے تم مطلع ہو ايسی منظم زندگی 

ق ہے جو جانوروں کی بعض انواع کی اجتماعی زندگی کو اس قدر کی حامل ہوتيں ؟ کيا خداوند تعالی کے عالوه کوئی خال
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منظم کرے کہ ان ميں سے ہزاروں ايک لمحے ميں ايک مخصوص کام کريں اور ساری زندگی ان سے ذرا سی کوتاہی 
  سرزد نہ ہو ؟ 

ندگی بسر کر کيا خالق کے ايمان کے بغير جانوروں کی بعض اقسام جن سے تو مطلع ہے ايسی منظم و مرتب اجتماعی ز
سکتے ہيں ؟ جبکہ ان کا کوئی سردار کمانڈر نہيں ہوتا اور ان ميں مرتبے کے لحاظ سے کوئی بھی دوسرے پر فوقيت نہيں 
رکھتا ۔ اجتماعی زندگی گزارنے والے جانوروں کی بعض اقسام اپنے فرائض انجام دينے ميں اس قدر کوشاں ہوتی ہيں کہ وه

ے ہيں اور اگر وه کم دوڑ دھوپ کريں تو وه اپنی حيوانی زندگی کی نسبت سے طويل عمر جانور جو جوانی ہی ميں مر جات
گزاريں گے ۔ ميں تمہيں يہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور سماجی زندگی بسر کرتے ہيں اور انسان جو دائمی لگاتار محنت کے 

اٹھاتے بلکہ جس معاشرے ميں وه زندگ بسر  نتجے ميں جوانی ميں ہی فوت ہو جاتے ہيں وه اس محنت سے خود فائده نہيں
  کرتے ہيں وه معاشره ان کی محنت سے فائده اٹھاتا ہے ۔ 

کياممکن ہے کہ ايک خالق پر ايمان الئے بغير اور اس خالق کو اپنی تقدير ميں موثر جانے بغير اس معاشرے کے راستے 
جابر جان لو کہ يہ بات محال ہے کہ ايک چيز موجود ہوميں جس ميں وه زندگی گزار رہے ہيں اس قدر فدا کاری کريں ۔ اے 

  ليکن وه ايک خالق کی اطاعت نہ کرے اور اس خالق کی اطاعت اس پر ايمان کی دليل ہے ۔ 
نہ فقط انسان جانورون اور درخت خالق کی فرمانبرداری کرتے ہيں بلکہ جمادات بھی خالق کے فرمانبردار ہيں اور اگر 

و باقی رہنے کيلئے وجود ميں نہ آتے جابر نے پوچھا انہوں نے خداوند تعالی کی صفات تک رسائی فرمانبردار نہ ہوتے ت
انہوں نے قرآن سے خداوند تعالی کی کی صفات تک رسائی حاصل کی ‘ کہاں سے حاصل کی ؟ جعفر صادق نے فرمايا 

ہ ميں يہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسالم سے قبل ميرا مقصد وه قرآن نہيں جس پر ميرا عقيده ہے بلک‘ جابر نے اظہار خيال کيا 
خداوند تعالی کی صفات تک کيسے رسائی حاصل کی ؟ جعفر صادق نے فرمايا خدا کی وه صفات بتاؤ جن کی انہوں نے 

اسالم سے قبل توحيد پرست اقوام کو معلوم تھا کہ خداوند تعالی کا‘ معرفت حاصل کی ہے وه کون کونسی ہيں ؟ جابر نے کہا 
م نہيں ہے اور وه کسی چيز سے وجود ميں نہيں آيا اور ديکھا نہيں جاتا اور ال مکان ہے يا کسی مکان ميں نہيں سماتا جس

واحد ہے اور ال شريک ہے اسکی صفات اسکی ذات پر زائد نہيں بلکہ اسکی ہر صفت اسکی ذات کا جزو ہے وه دانا اور 
ہ کيسے ان لوگوں نے خداوند تعالی کی صفات کی معرفت حاصل کی ؟ جعفر توانا ہے وغيره وغيره ميں يہ جاننا چاہتا ہوں ک

قرآن ميں آئی ہيں اور ميں قرآن کے حوالے سے تصديق‘ ان ميں سے بعض صفات جن کا تم نے ذکر کيا ‘ صادق نے فرمايا 
کی جائے اور وه قرآن  کرتا ہوں کہ وه خداوند تعالی کی صفات ميں سے ہيں ليکن اگر کوئی صفت خداوند تعالی سے منسوب

  ميں ذکر نہ کی گئی ہو تو ميں اسکی تصديق نہيں کرتا ۔ 
جابر نے کہا کيا اپ کی عقل تسليم کرتی کہ وه صفات خداوند تعالی کی صفات ہيں ؟ جعفر صادق نے فرمايا ميری عقل ايک 

ے قبل خدا کی صفات کا تذکره انسانی عقل ہے وه خدا کی صفات کو درک نہيں کر سکتی اور وه لوگ جنہوں نے قرآن س
کرتے ہوئے خدا کی بعض صفات کو مثبت اور بعض کو منفی قرار ديا انہوں نے خود بخود قياس کيا ہے ۔ جابر نے کہا ميں 

  آپ کا مقصد نہيں سمجھا ؟ 
ی کی صفات جعفر صادق نے فرمايا ميں مثال ديتا ہوں تاکہ تم ميرا مطلب سمجھ جاؤ اسالم سے قبل ايک شخص خداوند تعال

اس کا خيال تھا کہ خداوند تعالی پرندوں کی مانند پرواز کر سکتا ہے اور اسکی پرواز کو وه اسکی ‘ معلوم کرنا چاہتا تھا 
مثبت صفات ميں شمار کرتا تھا ۔ وه شخص پرواز کرنے کو کيوں خدا وند تعالی کی مثبت صفات ميں شمار کرتا تھا ؟ اس کا 

پرواز نہيں کر سکتا تھا لہذا اس کا خيال تھا کہ خداوند تعالی پرواز کرنے پر قادر ہے يا يہ کہ جواب يہ ہے چونکہ خود وه 
ايک شخص کا خيال تھا کہ خداوند تعالی پانی کی مچھلی کی طرح پانی ميں زنده رہنے پر قادر ہے اور خداوند تعالی کے 

کرتا تھا اور جو چيز اسے اس فکر ميں لگائے رکھتی پانی ميں زندگی بسر کرنے کو وه خدا کی مثبت صفات ميں سے خيال 
تھی وه يہ تھی کہ وه خود مچھلی کی مانند پانی ميں زندگی بسر نہيں کر سکتا تھا تيسرے کا خيال تھا کہ خداوند تعالی کا جسم

سم نہ رکھنے کو نہيں ہے اور جو چيز اسے اس فکر ميں لگائے رکھتی تھی وه يہ تھی کہ وه خود جسم رکھتا تھا لہذا وه ج
خداوند تعالی کی صفات (منفی صفات ) ميں سے جانتا تھا ايک دوسرے کا خيال تھا کہ خداوند تعالی ال مکان ہے چونکہ خود 
وه ال مکان نہيں بن سکتا تھا اور ہر حالت ميں کسی مکان ميں سمايا ہوتا تھا ۔ لہذا مکان نہ ہونے کو يہ خداوند تعالی کی منفی

شمار کرتا تھا ايک شخص جھوٹا تھا اس کا خيال تھا کہ خداوند تعالی سچ بولنے واال ہے کيونکہ خود وه سچ صفات ميں سے 
نہيں بوال سکتا تھا لہذا وه سچ بولنے کو خداوند تعالی کی مثبت صفات ميں سے شمار کرتا تھا خالصہ يہ کہ تمام وه لوگ 

انہوں نے وه صفات جو خود ان ميں موجود نہيں تھيں يا ان تک وه جنہوں نے خدا کی مثبت يا منفی صفات کو مد نظر رکھا 
رسائی حاصل نہيں کر سکتے تھے انہيں انہوں نے خدا کی صفات کا جزو سمجھا اور يہی وجہ ہے کہ اسالم سے قبل جتنی 

خداوند تعالی کی  صفات بھی خداوند تعالی کی توصيف ميں بيان کی گئی ہيں عام طور پر مثبت يا منفی صفات ہيں انہيں ميں
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صفات کا جزو خيال نہيں کرتا ہوں مگر يہ کہ ان کا ذکر قرآن ميں آيا ہے ہو کيونکہ انسانی عقل خداوند تعالی کی صفات اور 
  خصوصيات کو درک کرنے پر قادر نہيں ۔ 

وه ‘ صادق نے فرمايا جابر نے کہا اس طرح تو جو کجھ قبل از اسالم خدا کی صفات کے متعلق کہا گيا بے بنياد ہے ۔ جعفر 
صفات مستثنی ہيں جنکی اسالم نے تصديق کی ہے باقی تمام صفات اسی دليل کی بنا پر بے بنياد ہيں جابر نے کہا جو کچھ 

آپ نے بيان فرمايا ميں اچھی طرح سمجھ گيا ہوں ليکن کيا ہم خداوند تعالی کی صفات کو درک کرنے کيلئے عقل کے عالوه 
  سکتے ہيں ۔  کوئی حربہ استعمال کر

يہی عقل جسکی وجہ سے ہم خداوند تعالی کے وجود کے قائل ہيں اور اسے اس جہان کا اور اپنا خالق سمجھتے ہيں اسی 
عقل کی وساطت سے ہميں خداوند تعالی کی صفات تک رسائی حاصل کرنا چاہيے ہمارے پاس کوئی دوسرا وسيلہ نہيں ہے 

کا مالک ہے جعفر صادق نے فرمايا کيا تم نے پالتو بھيڑ ديکھی ہے ؟ جابر  جس کے ذريعے ہم جان سکيں کہ وه کن صفات
  نے کہا خود ميرے پاس ايک پالتو بھيڑ تھی جعفر صادق نے فرمايا ۔ 

چونکہ تم نے خود ايک بھيڑ کو پاال ہے لہذا تمہيں معلوم ہے کہ وه تمہيں پہچانتی ہے اور جب تم اسے اشاره کرتے ہو تو وه 
تی ہے اور تمہارے ہاتھ سے گھاس اور دوسری چيزيں جو اس کی پسند اور ذائقے کے مطابق ہوتی ہيں انہيںتمہاری طرف آ

کھا جاتی ہے وه تمہارے اور دوسرے لوگوں ميں فرق کرتی ہے جب تم اسے اشارے سے بالتے ہو تو وه دوڑے ہوئے آتی 
ذائقے کے مطابق ہوتی ہيں کھاتی ہے وه تمہيں  ہے اور تمہارے ہاتھ سے گھاس اور دوسری چيزيں جو اسکی طبيعت اور

خوب پہچانتی ہے اور اگر کوئی دوسرا اسے بالئے تو اسکی طرف نہيں جاتی جونہی تم اسے اشاره کرتے ہو وه دوڑ کر تم 
  تک پہنچتی ہے چونکہ وه تمہيں پہچانتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم دوسرے سے مختلف ہو ۔ 

گو کی تصديق کی جعفر صادق نے فرمايا کہ وه بھيڑ جو تمہيں پہچانتی ہے اور تمہارے حکم جابر نے جعفر صادق کی گفت
کی تعميل کرتی ہے کيا تمہارے صفات کو درک کرتی ہے ؟ کيا اس جانور کيلئے يہ بات جاننے کا امکان ہے کہ اس کے 

يل کرتی ہے اسے جو شعور عطا ہوا ہے بارے ميں تمہارا کيا اراده ہے ؟ وه تمہيں پہچانتی ہے اور تمہارے حکم کی تعم
اسکے ذريعے وه تمہاری شناخت کرنے پر قادر ہے ليکن اس بات پر قادر نہيں کہ تمہاری صفات اور ارادوں حتی کہ خود 

اس کے بارے ميں تمہارے ارادوں سے مطلع ہو سکے اس مثال سے تم يہ سمجھ سکتے ہو کہ خدا کی پہچان کے لحاظ سے 
د کہاں تک ہيں ۔ ہم خدا کو پہچانتے ہيں اسے اپنا خالق سمجھتے ہيں اور اسکے فرمان کی اطاعت کرتےہماری عقل کی حدو

ہيں ليکن اسکی صفات تک رسای حاصل نہيں کر سکتے ہماری عقل اسی قدر محدود ہے کہ اسے پہچانيں اور اسکے حکم 
ہے ؟ اور اس نے اس جہان کو کيوں خلق کيا ہے  کی تعميل کريں ليکن اس بات پر قادر نہيں ہيں کہ يہ جان سکيں وه کون

اور اس دنيا کا خاتمہ کيا ہو گا اس کی نسبت ہماری عقل کی کيفيت پالتو بھير کی مانند ہے جو تم سے مانوس ہے ۔ کيا 
ھا ؟ کيا تمہاری بھيڑ جانتی ہے کہ تم کب پيدا ہوئے ؟ کيا وه گھر جس ميں بھيڑ رہتی ہے اسے معلوم ہے کہ تم نے کب بنايا ت

اسے معلوم ہے کہ وه گھر کب تک باقی رہے گا کيا اسکے لئے يہ بات جاننا ممکن ہے کہ تم نے اس گھر کی بناوٹ ميں 
  کيسا ميٹيريل استعمال کيا ہے؟ اور اسے بنانے والے کون تھے ؟ 

ہم بھی ‘ سے آگاه نہيں اسکے باوجود کہ وه تمہيں پہچانتی اور تمہارے حکم کی تعميل کرتی ہے ان ميں سے کسی مسئلے 
جو انسانی عقل کے ذريعے خداوند تعالی کی پرستش کرتے ہيں ان ميں سے کسی مسئلے سے آگاه نہيں ہيں مگر صرف اس 
حد تک کہ جہاں تک قرآن ہماری راہنمائی کرتا ہے جابر نے کہا ميں جو اپنی انسانی عقل کے ذريعے اپنے خدا کی عبادت 

ھيڑ ميں ايک فرق ہے اور وه يہ ہے کہ وه ميری صفات جاننے کيلئے تڑپ نہيں رکھتی جبکہ کرتا ہوں مجھ ميں اور اس ب
  ميں اپنے خداکی صفات جاننے کا متالشی ہوں ۔ 

جعفر صادق نے فرمايا تمہيں کيسے معلوم ہے کہ تمہاری پالتو بھيڑ تمہاری صفات سے اگاہی حاصل کرنے کی متالشی 
ہ وه جانور جب تم گھر ميں نہيں ہوتے ہو تو تمہاری فکر نہيں کرتا اور تمہيں اچھی طرحنہيں ؟ تمہيں کہاں سے معلوم ہے ک

پہچاننے کی سعی نہيں کرتا ؟ تمہيں کيسے يقين ہے کہ تمہاری ہاتھ پال بھيڑ تمہاری شناخت کی متالشی نہيں ہے ؟ ليکن کا 
ا ور تمہاری زبان کو نہيں سمجھ سکتی ليکن حيوانی شعور ايسا ہے کہ وه تمہاری صفات تک رسائی حاصل نہيں کر سکتي

تجھے يہ سب معلوم ہے اور اسی وجہ سے جب کبھی اپنی پالتو بھيڑ سے بات چيت کرنا چاہتے ہو تو ‘ صرف ايک حد تک 
اس سے ايسی زبان ميں بات کرتے ہو کہ وه تمہارا مدعا سمجھ سکے اور حقيقت ميں اے جابر تم اس سے خود اسکی زبان 

ہوتے ہو کيونکہ تمہيں معلوم ہے کہ اگر تم اس سے کسی دوسری زبان ميں بات کرو گے تو وه نہيں سمجھ  ميں مخاطب
  سکے گی کہ تم کيا کہنا چاہتے ہو ؟ 

يہ تصور نہ کرو کہ چونکہ خداوند تعالی عربی ميں کالم کرتا ہے لہذا اسنے قرآن کو عربی ميں نازل کيا ہے ‘ اے جابر 
توانائے مطلق ہے تمام زبانوں سے آگاه ہے اور اس سيبر کر يہ کہ اسے اپنا مطلب سمجھانے کيلئے خداو ند تعالی دانا و 
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  زبان کی احتياج نہيں ہے۔ 
يہ ہم ہيں کہ جنہيں اپنے جيسے انسانوں کو مدعا سمجھنے کيلئے زبان کی ضرورت ہوتی ہے اور خداوند تعالی نے قرآن کو 

پيغمبر عرب تھا اور عرب قوم ميں زندگی بسر کر رہا تھا لہذا قرآن کو ايک ايسی  عربی ميں اسلئے نازل کيا ہے کہ اس کا
زبان ميں نازل کيا کہ اس ک پيعمبر اور وه قوم جس ميں وه ره رہا ہے اسے سمجھيں اور اسی لئے قران بنی نوعی انسان کی

بان ميں گفتگو کرتے ہو خداوند تعالی نے فہم و فراستکی حدود ميں نازل ہوا اور جس طرح تم اپنی پالتو بھيڑ سے اسکی ز
بھی بنی نوع انسان کی زبان ميں ہم سے کالم کيا نہ کہ اپنی فہم و فراست کے مطابق چونکہ اگر خالق اپنے فہم و ادارک کے
 مطابق ہم سے کالم کرتا تو ہم اسکے کالم سے کچھ بھی سمجھ نہ پاتے جس طرح اگر تم اپنے فہم و ادارک کے مطابق اپنی

  بھيڑ سے گفتگو کرو تو وه تمہارے کالم کو سمجھنے سے قاصر رہے گی ۔ 
جابر نے کہا ميری مشکل يہ ہے کہ خداوند تعالی نے اپنی زبان جيسی زبان مجھے کيوں نہيں دی ؟ تاکہ ميں اسکی زبان 

مطابق سمجھ سکوں سے خداوند تعالی سے کالم کروں ؟ اور اسکے کالم کو مکمل طور پر يعنی اسکے فہم و ادارک کے 
اور مجھے کيوں ايسی عقل نہيں دی کہ ميں خداوند تعالی کی صفات کی معرفت حاصل کر سکوں اور يہ جانوں کہ ماضی 

  ميں اسکے کيا کام تھے اور آئنده کياہوں گے تاکہ ميری اس سے نسبت بھيڑ کے مالک کی نسبت کی مانند نہ ہو ؟ 

  مر کے استفساراتنيک و نحس گھڑيوں کے متعلق مفضل بن ع
امام جعفر صادق کا ايک شاگرد مفضل بن عمر ہے جس کی باقيات ميں جعفر صادق کے دورس کے آثار ملتے ہيں ايک دن 

سعد و نحس اوقات جن کا تعين قسمت ديکھنے والے اور نجومی کرتے ہيں کی ‘ مفضل بن عمر نے اپنے استاد سے پوچھا 
  کيا حقيقت ہيں ؟ 

جادوگری کو باطل قرار دے کر اس کی مذمت کی گئی ہے اور خداوند تعالی نے جادو کو منع کيا ‘ ا جعفر صادق نے فرماي
سعد و نحس اوقات کو اکثر نجومی متعين کرتے ہيں اور وه جادوگر نہيں ہيں جعفر صادق نے ‘ ہے مفضل بن عمر نے کہا 

تعين کرتے ہيں وه جادوگر ہيں ار دوسرے اظہار فرمايا وه نجومی جو يہ دعوی کرتے ہيں کہ سعدو نحس اوقات کا 
جادوگروں کی مانند انہيں بھی باطل قرار ديکر ان کی مذمت کی گئی ہے اور خداوندتعالی نے ہر قسم کی جادوگری سے منع 
فرمايا ہے ۔مفضل بن عمر نے پوچھا پس وه تمام لوگ جو قديم زمانے سے آج تک سعد و نحس اوقات کے معتقد رہے ہيں کيا

  ا عقيده باطل تھا ؟ ان ک
ليکن انسان کی زندگی ميں موافق و ناموافق اوقات ہيں مفضل بن عمر نے اظہار ‘ جعفر صادق نے جواب ديا ہاں اے مفضل 

خيال کيا اگر ايس اہے تو نجوميوں کے معين کرد سعد و نحسن اوقات ميں اور ان ميں کيا فرق ہے ؟ جعفر صادق نے جواب 
رده سعد و نحسن اوقات جادو گری کے ذريعے معين کئے اجتے ہيں ليکن موافق و نا موافق اوقات ديا نجوميوں کے متعين ک

کا تعلق انسان کے مزاج سے ہے اس کا جادوگری سے کوئی تعلق نہيں ہر کسی کو چند دنوں ميں ايک مرتبہ يا کبھی ايک 
ڑتا ہے اور اسکی وجہ يہ ہيکہ انسان ميں خون و رات دن ميں مزاج کے لحاظ سے موافق اور ناموافق حاالت کا سامنا کرنا پ

بلغم و سودا و صغرا ہميشہ ايک حال ميں نہيں ہوتا دن و رات کے اوقات ميں ان کی مقدار ميں فرق پڑتا ہے اسی طرح 
 انسانی جسم کے بعض اندرونی اعضا دن و رات کے اوقات ميں ايسے کام انجام ديتے ہيں جو متشابہ نہيں ہوتے قديم زمانے
ميں لوگوں کی اس موضوع سے واقفيت تھی جن ميں سے ايک حکيم بقراط بھی ہے جس نے کہا کہ جگر انسانی جسم ميں 

چند کاموں کو انجام ديتا ہے ليکن ان کاموں کو ايک لمحے ميں انجام نہيں ديتا بلکہ جگر کی طر ف سے ہر کام کو انجام 
وه کام ترتيب دے ديئے جاتے ہيں ليکن ہمارے مزاج کے حاالت  دينے ميں وق لگتا ہے وه اس طرح کہ جگر کی طرف سے

پر وه چند دنوں يا کبھی ايک رات و دن ميں موثر واقع ہوتے ہيں تمہيں بتانے کيلئے کہ کس طرح سعد و نحس اوقات ہمارے 
ميں خون کا گاڑھا  وجود ميں ہيں نہ کہ اس صورت ميں جس طرح جادوگر کہتے ہيں تمہيں ياد دالنا چاہتا ہوں کہ دن و رات

  ہونا ممکن ہے پانچويں حصے يا حتی کہ چوتھائی حصے تک ہی ہو ۔ 
ان معنوں ميں کہ ہمارے خون کا گاڑھا پن صبح سو کر نماز کيلئے اٹھنے پر اس وقت سے پانچواں يا چوتھا حصہ کم ہو 

حالت پر موثر واقع ہوتاہے اور  جس ميں ہم روز مره کے کاموں سے تھک کر سونے کا اراده کرتے ہيں يہ موضوع ہماری
کبھی ہميں بے نشاط اور کبھی کم نشاط کر ديتا ہے جسکے نتيجے ميں رات و دن ميں خون کے گاڑھے پن کی کمی کے 

موقع پر ممکن ہے ہم خوش و خرم ہوں اور اسی طرح خون کے گاڑھے پن کی زيادتی کی وجہ سے بے نشاط ہو جائيں جو 
ہيں اگر سانس کی تنگی کی دوائی آدھی رات کو کھائيں تو يہ دوائی دن کی نسبت زياده موثر لوگ سانس کی تنگی کا شکار 

ثابت ہو گی کيونکہ رات کو ان ميں ايسی کيفيت وجود ميں آتی ہے جو دوائی کے اثر کو دوگنا کر ديتی ہے اس قسم کے 
سانس کی تنگی کو دور کرنے ميں موثر  لوگوں کيلئے دوائی کھانے کيلئے آدھی رات ايک سعد گھڑی ہے چونکہ يہ گھڑی
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مدد کرتی ہے اور اگرچہ ايک دوائی کھانے سے آدھی رات کو سانس کی تنگی کا عالج نہيں ہوتا ليکن رات کی تکليف رفع 
  ہو جاتی ہے اور جو شخص سانس کی تنگی ميں گرفتار ہے سو سکتا ہے ۔ 

نحس وه غذائيں جنکے کھانے سے جسم بيمار نہيں ہوتے يا ہم  بعض غذائيں جو ہم کھاتے ہيں ہمارے لئے سعد ہيں اور بعض
اپنے آپ کو بوجھل محسوس نہيں کرتے اور ہمارے کام ميں مانع نہيں ہوتيں اور ان کے کھانے سے ہم طاقت محسوس 
ھاری پنکرتے ہيں اور ہلکے بھی رہتے ہيں ايسی غذاؤں کو سعد کہا جا سکتا ہے ليکن وه غذائيں جنکے کھانے کے بعد ہم ب

اور بوجھ محسوس کرتے ہيں اس طرح کہ ہم کام نہيں کر سکتے ايسی غذائيں نحس ہيں چونکہ انہوں نے ہم پر منفی اثرات 
مرتب کئے ہيں ۔ اے مفضل سعد و نحس کا مسئلہ ہمری زندگی ميں اس طرح ہے اور ہمارے مزاج سے وابستہ مسائل کے 

نے پوچھا کيا يہ ممکن ہے کہ آپ ستاروں کی تعداد بتا سکيں ؟ جعفر  حدود سے باہر سعد و نحسن کا وجود نہيں مفضل
خداوند تعالی کے عالوه کوئی بھی ستاروں کی تعداد سے آگاه نہيں ؟مفضل نے پوچھا کيا اندازه بھی ‘ صادق نے جواب ديا

  نہيں لگايا جا سکتا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے ؟ 
نہيں کہا جا سکتا کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے مفضل نے پوچھا آسمان کا روشن  جعفر صادق نے جواب ديا انداز ا بھی يہ

کيا تيرا مطلب آسمان کے ستارون کی حقيقی روشنی ہے يا وه روشنی جو ‘ ترين ستاره کونسا ہے ؟ جعفر صادق نے فرمايا 
  ہم تک پہنچتی ہے ؟ 

ميرا مطلب يہ ہے کہ ہم سياروں کو ستارون ‘ ل فرمايا جعفر صاد ق نے اظہار خيا‘ مفضل نے کہا ميں سوال نہيں سمجھا 
سے زياده چمک دار اور روشن ديکھتے ہيں چونکہ وه ہمارے زياده نزديک ہيں ليکن ستاروں کی روشنی سياروں سے کہيں 

  سياروں ميں کونسا سب سے زياده روشن ہے ؟ ‘ زياده ہے مفضل نے پوچھا 
ے زياده روشن زہرہہے اور تم سال کے بعض مہينوں ميں اسے اس قدر روشن سياروں ميں سب س‘ جعفر صادق نے فرمايا 

ديکھو گے کہ تم محسوس کرو گے کہ يہ دوسرا چاند ہے جبکہ زہره بھی چاند کی مانند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے 
ہے کہ خداوند تعالی اسکی اپنی روشنی نہيں ہوتی ۔ ليکن چاند کی روشنی زہره کی روشنی جتنی نہيں ہے جسکی وجہ يہ ‘ 

نے زہره کی زمين کو ايسے مادے يا مواد سے بنايا ہے جو روشنی کو آينے کی مانند منعکس کرتی ہے اورجس مواد يا 
زہره کے بعد سبے ‘ مادے سے چاند بنايا گيا ہے وه زہره کی مانند منعکس کرنے کی استعداد نہيں رکھتا ۔ مفضل نے پوچھا 

  روشن سياره کونسا ہے ؟ 
اسکے بعد مشتری تمام سياروں سی زياده روشن ہے اور بعض لوگ اسے غلطی سے زہره ‘ عفر صادق نے جواب ديا ج

ستاروں ميں کونسا ستاره زياده روشن ہے ؟ جعفر صادق مسکرا کر کہنے لگے اے ‘ خيال کرتے ہيں ۔ مفضل نے پوچھا 
ه آسمان کے روشن ستاروں کو بخوبی پہچانتے تھے مفضل ہمارے اباء و اجداد جو صحراؤن ميں زندگی بسر کرتے تھے و

اور راتوں کو راستے طے کرنے دوران بيابان ميں ستارں کی مدد سے راستہ معلوم کرتے تھے ليکن چونکہ ہم اپنے آباؤ 
اجداد کی مانند صحراؤں ميں زندگی بسر نہيں کرتے لہذا ہميں ستاروں کی شناخت نہيں اور جان لو کہ آسمان پر سب سے 

رخشنده ستاره شعر اے يمانی ہے اور يہ ستاره ہمارے صحرائی زندگی بسر کرے والے آباؤ اجداد کے نزديک مشہور تھا د
انہيں معلوم تھا کہ يہ ستاره سال کے کس ماه ميں آسمان کے کونسے مقام سے طلوع کرتا ہے اور اس کا نام بھی انہوں نے 

سے زياده روشن ستاره سماک رامع ہے اور اس ستارے کو بھی ہمارے ہی رکھا ہے شعرائے يمانی کے بعد آسمان کا سب 
اء و اجداد بخوبی پہچانتے تے اس ستاره کے نام کا انتخاب بھيانہوں نے ہی کيا تھا ۶صحراؤں ميں زندگی بسر کرنے والے آ

ميں بطليموس کی اگر تجھے آسمان کے تمام ستاروں کو درخشندگی کے مرتبے کے لحاظ سے پہچاننے ميں دلچسپی ہے تو 
فراہم کرده ستاروں کی اس تصورير کو تمہارے اختيار ميں دونگا جس ميں نہ صرف يہ کہ ستاروں کے ناما ور ان کی 

تصاوير ہيں بلکہ آسمان پر ان کا مقام اور ہر شکل کے تمام کوائف اور ان کا ايک جدول بھی اس ميں موجود ے اور اس ميں 
کا ذکر بھی ان کی درخشندگی کے لحاظ سے درج ہے مفضل نے کہا اگر يہ مجموعہ آپ آسمان کے درخشنده ترين ستاروں 

مجھے عنايت فرمائيں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو گی جعفر صادق نے مدرسے کے خادم کو کہا جاؤ اور اس کتاب کو لے آؤ 
ہی کتاب ہے تو انہوں نے اسے مفضل اتنے ميں وه گيا اور کتاب ليکر آ گيا اور جب جعفر صادق کو اطمينان ہو گيا کہ يہ و

  کو دے ديا ۔ 
مفضل نے کتاب لے لی اور جعفر صادق نے کہا بطليموس نے اس پر غور نہيں کيا کہ ستاروں ميں سے ہر ايک ستاره 

روشن ہے اور بعض تو ان ميں سے اتنے روشن ہيں کہ ان کی روشنی سورج سے زياده ہے اور اس موضوع سے پتہ چلتا 
حجم اور ماده سورج سے کہيں زياده ہے۔ شعرائے يمانی اور سماک رامع ان ميں سے ہر دو سورج سے کہيں  ہے کہ ان کا

زياده بڑے ہيں ليکن چونکہ يہ دونوں بہت زياده دور ہيں لہذا ہم ان کی روشنی کو اچھی طرح سے نہيں ديکھ پاتے اور اگر 
اکن ستارے کی مانند ديکھتے مفضل کو جب کتاب ملی اور سورج بھی اس طرح دور ہوتا تو اسے بھی ہم آسمان کے کسی س
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اس نے کتاب کے صفحات پر نگاه ڈالی تو کہا کتاب کے بارے ميں فرمايئے جعفر صادق نے فرمايا کتاب کے متعلق بحث 
ر ايک طويل بحث ہے چونکہ يہ کتاب قديم زمانے ميں وجود ميں ائی اور حتی کہ اس موجوده شکل ميں يہاں تک پہنچی او

گذشتہ زمانے ميں پہلے تو خط بھی نہ تھا کہ کتاب ہو سکتی اور دوسرا يہ کہ کاغذ نہ تھا جس پر لکھا جاتا اور اس سے بھی
  بڑ ھ کر يہ کہ بنی نوعی انسانی نہيں جانتا تھا کہ کوئی قابل مالحظہ بات لکھے اور کتابی شکل ميں الئے ۔ 

ہے کہ انہوں نے اس زمانے ميں کتاب لکھنے کی ابتدا کی جب آدمی نے  پہلی کتاب پيغمبروں نے لکھی اور يہ فطری بات
تحرير کيلئے خط ايجاد کر ليا تھا جب خط ايجاد ہوا تو مصريوں کی مانند بعض اقوام نے خط کو درخت کے پتوں پر لکھا وه 

تھا اور پھر ان پر لکھا اس طرح کہ کسی مخصوص درخت کے پتے جو مصر ميں اگتا ہے انہيں ليکر آپس ميں جوڑ ليا جاتا 
جاتا تھا اور جب ان کی سياہی خشک ہو جاتی تو انہيں نلکی کی مانند لپيٹ ليا جاتا اور پھر کتاب کی شکل ميں لے آتے تھے 

  قديم مصر ميں جن کتابوں پر لکھا جاتا ہے ان ميں بعض کی لمبائی چاليس کنال تک بھی تھی ۔ 
رخت کے پتوں تک رسائی نہيں رکھتی تھں تو وه لکھنے کيلئے جانوروں کے چونکہ بعض اقوام مصريوں کی مانند اس د

چمڑے اور خصوصا بکری اور بھيڑ کے چمڑے کا انتخاب کرکے اس پر لکھتے تھے اور جب اپنے لکھے ہوئے کو ہميشہ 
تحرير ‘ ضل نے پوچھا ہميشہ کيلئے باقی رکھنا چاہتے تو پتھر پر کنده تھے تاکہ وه آب و ہوا کے زير اثر مٹ نہ جائے ۔ مف

  کيلئے کاغذ کيسے ايجاد ہوا ؟ 
جعفر صادق نے فرمايا کاغذ چينيوں کی ايجاد ہے ان لوگوں نے ريشم سے کاغذبنايا اسکے ايک عرصے بعد ہم عربوں 
ايا سميت دوسريا قوام نے چينيوں سے کاغذ تيار کرنا سيکھا ليکن ابھی تک ہميں يہ معلوم نہيں کہ ريشم سے کاغذ کيسے بن
جاتا ہے اسی وجہ سے اب بھی اعلی کوالٹی کا کاغذ چين سے برامد کيا جاتا ہے اور ہمارے تاجر يہ کاغذ کشتيوں کے 

ذريعے چين سے ال کر اس شہر اور دوسرے شہروں ميں بيچتے ہيں اور چونکہ يہ کاغذ يہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی 
يہاں پر ريشم سے‘ مکان تختی سے استفاده کرتے ہيں ۔ مفضل نے پوچھا مہنگا پڑ جاتا ہے لہذا درس کے موقع پر ہم حتی اال

  کاغذ کيوں نہيں بنايا جا سکتا ؟ 
کيونکہ ريشم سے کاغذ بنانے کيلئے ريشم کے کيڑے پالنے پڑتے ہيں اور يہاں پر اس جانب ‘ جعفر صادق نے جواب ديا 

وں کی خوراک ہيں يہاں بہت کم پائے جاتے ہيں ريشم اتنی توجہ نہيں دی جاتی کيونکہ شہتوت جسکے پتے ريشم کے کيڑ
کے کيڑے پالنے کے بعد ريشم سے کاغذ بنانے کا طريقہ بھی جاننا چاہئے تاکہ ريشم کا غذ تيار ہو سکے اور چين ميں ريشم

سے کاغذ بنانے کی روش کو غيروں سے پوشيده رکھا جاتا ہے غيروں کو ہر گز ريشم سے کاغذ بنانے کی جگہوں پر 
مالزم نہيں رکھا جاتا تاکہ غير لوگ ريشم سے کاغذ بنانے کا طريقہ معلوم نہ کر ليں جس طرح چينيوں نے چينی کے برتن 
بنانے اور ان پر بيل بوٹے ڈالنے کے سارے مراحل اغيار سے چھپا رکھيہيں اسکے باوجود کہ سب جانتے ہيں چينی کے 

ميں پکائی جاتی ہے ليکن ابھی تک اغيار کو يہ معلوم نہيں ہو سکا کہ انبرتن ايک قسم کی مٹی سے تيار ہوتے ہيں جو بھٹی 
برتنوں کی مٹی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے اور کيسے پکائی جاتی ہے اور ان برتنوں پر نقش و نگار کيسے بنائے جاتے

کی جال باقی رہتی ہے اور  ہيں اور کس مواد سے بنائے جاتے ہيں ؟ کہ جب وه برتن بھٹی ميں ڈاليجاتے ہيں تو ان کے رنگ
نہايت گرم آگ جو مٹی کو پکا کر ايک مضبوط برتن کی شکل دے ديتی ہے چينی کے ان برتنوں کے نقش و نگار کی جال 

کو ختم نہيں کر سکتی اور جس طرح چينی اغيار کے مزدوروں کو اپنے ريشم سے کاغذ بنانے والی جگہوں ميں کامکرنے 
اغيار کو چينی کے برتن بنانے کی جگہوں پر بھی کام نہيں کرنے ديتے اور ميں نے سنا  کی اجازت نہيں ديتے اسی طرح

ہے کہ اس قسم کے برتن بنانے کے کارخانے والدين سے اوالد کو وراثت ميں ملتے ہيں اور ان ميں کام کرنے والے تمام 
پورا اعتماد ہوتا ہے کہ وه چينی کے مزدور يا ان کے دوست ہوتے ہيں يا عزيز وغيره ان پر اس کارخانے کے مالک کو 

  برتنوں کی ساخت کے رازوں سے پرده نہيں اٹھائيں گے ۔ 

  کرامات امام جعفر صادق عليہ السالم
عالمہ عبدالرحمن مال جامی رحمت هللا عليہ نے اپنی مشہور کتاب " شواہد النبوت " ميں آئمہ طاہرين عليہما السالم کی اکثر 

ال جامی ايسے عاشق رسول اور حب دار آل رسول تھے کہ مروی ہے کہ آپ جب بارگاه رسالت ميں کرامات کا ذکر کيا ہيم
  حاضر ہونے کيلئے آئے تو حضور اکرم نے والی مدينہ کو خواب ميں حکم ديا کہ 

" ميرے عاشق کو شہر کے باہر روک ليا جائے ورنہ جس جذب وکيف ميں وه آ رہا ہے مجھے اس کی دل دہی کيلئے گنبد 
  خضری سے باہر آنا پڑے گا " 

اس واقعہ سے عالمہ جامی کی عظمت کا اندازه کيا جا سکتا ہے مال جامی نے امام جعفر صادق کی کرامات بھی بيان کی ہيں
ان ميں چند کو بحوالہ کتاب " ذکر اہل بيت " مولفہ محمد رفيق بٹ صاحب اس کتاب کی زينت نانے کا شرف حاصل کيا جاتا 
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  ہے ۔ 
  

   ١نمبر  کرامت
ايک دن منصور نے اپنے دربان کو ہدايت کی کہ حضرت امام جعفر صادق کو ميری پاس پہنچنے سے پہلی شہيد کر دينا 
اسی دن حضرت جعفر صادق تشريف الئے اور منصور عباسی کے پاس آ کر بيٹھ گئے منصور نے دربان کو بال اس نے 

پس تشريف لے گئے تو منصور نے دربان کو بال کر کہا ميں نے ديکھا کہ حضرت جعفر صادق تشريف فرما ہيں جب آپ وا
تجھے کس بات کا حکم ديا تھا دربا ن بوال خدا کی قسم ميں نے حضرت جعفر صادق کو آپ کے پاس آتے ديکھا ہے نہ جاتے

  بس اتنا نظر آيا کہ وه آپ کے پاس بيٹھ گئے تھے ۔ 
  

   ٢کرامت نمبر 
آپ متفکر کيوں ‘ ميں نے ايک روز اسے غمگين و پريشان ديکھا تو کہا اے بادشاه  منصور کے ايک دربان کا بيان ہے کہ

ہيں بوال ميں نے علويوں کے ايک بڑے گروه کو مروا ديا ہے ليکن ان کے سردار کو چھوڑ ديا ہے ميں نے کہا وه کون ہے 
ی عبادت ميں محو رہتی ہے اسے دنيا کا ؟ کہنے لگا وه جعفر بن محمد ہے ميں نے کہا وه تو ايسی ہستی ہے جو هللا تعالی ک

کوئی اللچ نہيں خليفہ بوال مجھے معلوم ہے تم اس سے کچھ ارادت و عقيدت رکھتے ہو ميں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک 
ميں اس کا کام تمام نہ کر لوں آرام سے نہيں بيٹھوں گا چنانچہ اس نے جالد کو حکم ديا کہ جونہی جعفر بن محمد آئے ميں 

ے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں گا تم اسے شہيد کر دينا ۔ پھر حضرت جعفر صادق کو باليا ميں آپ کے ساتھ ساتھ ہو ليا ميں اپن
نے ديکھا کہ آپ زير لب کچھ پڑ ھ رہے تھے جس کا مجھے پتہ نہ چال ليکن ميں نے اس چيز کا مشاہده ضرور کيا کہ 

سے اس طرح باہر نکال جيسے ايک کشتی سمندر کی تندو تيز لہروں سے منصور کے محلوں ميں ارتعاش پيدا ہو گيا وه ان 
باہر آتی ہے اس کا عجيب حليہ تھا وه لرزه براندام برہنہ سر اور برہنہ پاؤ حضرت جعفر صادق کے استقبال کيلئے آيا اور 

يف الئے ہيں ؟ آپ نے فرمايا اپ کے بازو پکڑ کر اپنے ساتھ تکيہ پر بٹھايا اور کہنے لگا اے ابن رسول هللا آپ کيسے تشر
تو نے باليا ر ميں آ گيا پھر کہنے لگا کسی چيز کی ضرور ہو تو فرمائيں آپ نے فرمايا مجھے بجز اس اس کے کسی چيز 
کی ضرورت نہيں کہ تم مجھے يہاں باليا نہ کرو ميں جس وقت خود چاہوں آ جايا کروں گا آپ اٹھ کر باہر تشريف لے گئے 

وقت جامہائے خواب (رات کو سونے کا لباس ) طلب کئے اور رات گئے تک سوتا رہا يہاں تک کہ اس تو منصور نے اسی 
کی نما قضا ہو گئی بيدار ہوا تو نماز ادا کرکے مجھے باليا اور کہا جس وقت ميں نے جعفر بن محمد عليہ السالم کو باليا تو 

اور دوسرا حصہ ميرے محل پر وه مجھے فصيح و بليغ  ميں نے ايک اژدھا ديکھا جس کے منہ کا ايک حصہ زمين پر تھا
زبان ميں کہہ رہا تھا مجھے هللا تعالی نے بھيجا ہے اگر تم سے حضرت جعفر صادق کو کوئی گزند پہنچی تو تجھے تيرے 

ہے يہ محل سميت فنا کر دوں گا اس پر ميری طبعيت غير ہو گئی جو تم نے ديکھ ہی لی ہے ميں نے کہا يہ جادو ياسخر نہيں
  تو اسم اعظم (قرآن کريم ) کی خاصيت ہے جو حضور نبی کريم پر نازل ہو اتھا چنانچہ آپ نے جو چاہا وہی ہوتا رہا ۔ 

  
   ٣کرامت نمبر 

ايک راوی کا بيان ہے کہ ہم حضرت جعفر صادق کے ساتھ حج کيلئے جا رہے تھے کہ راستے ميں ايک کھجور کے 
ضرت جعفر صادق نے زير لب کچھ پڑھنا شروع کر ديا جس کی مجھے کچھ سمجھ سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرنا پڑا ح

نہ آئی اچانک آپ نے سوکھے درختوں کی طرف منہ کرکے فرمايا هللا نے تمہيں ہمارے لئے جو رزق و ديعت کيا ہے اس 
لٹک رہے  سے ہماری ضيافت کرو ميں نے ديکھا کہ وه جنگلی کھجوريں آپ کی طرف جھک رہی تھيں جن پر ترخوشے

تھے آپ نے فرمايا آؤ اور بسم هللا کر کے کھاؤ ميں نے آپ کے حکم کی تعميل کرتے ہوئے کھجوريں کھا ليں ايسی شيريں 
کھجوريں ہم نے پہلے کبھی نہ کھائی تھيں اس جگہ ايک اعرابی موجود تھا اس نے کہا آپ جيسا جادوگر ميں نے کبھی نہيں 

م پيعمبروں کے وارث ہيں ہم ساحرو کاہن نہيں ہوتے ہم تو دعا کرتے ہيں جو هللا تعالی ديکھا امام جعفر صادق نے فرمايا ہ
قبول فرما ليتا ہے اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل بدل جائے اور تم ايک کتے ميں متشکل ہو جاؤ اعرابی چونکہ

ا بن گيا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گيا حضرت جاہل تھا اس لئے کہنے لگا ہاں ابھی دعا کيجئے آپ نے دعا کی تو وه کت
جعفر صادق نے مجھے فرمايا اس کا تعاقب کرو ميں اس کے پيچھے گيا تو وه اپنے گھر ميں جا کر بچوں اور گھر والوں 

آگيا اور کے سامنے اپنی دم ہالنے لگا انہوں نے اسے ڈنڈا مار کر بھگا ديا واپس آيا تو تمام حال کہہ سنايا اتنے ميں وه بھی 
حضرت امام جعفر صادق کے سامنے زمين پر لوٹنے لگ ااس کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا حضرت جعفر صادق نے 
اس پر رحم کھا کر دعا فرمائی تو وه شکل انسانی ميں آ گيا پھر آپ نے فرمايا اے اعرابی ميں نے جو کچھ کہا تھا اس پر 
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ار نہيں اس پر ہزار بار ايمان و يقين رکھتا ہوں ان کے جد مصطفے کو بھی يقين ہے کہ نہيں ؟ کہنے لگا ہاں جناب ايک ب
لوگ جادو گر کہا کرتے تھے (معاذ هللا) اور ان کی آل پاک کے بارے ميں بھی يہی خيال کرنے لگے فرق صرف يہ تھا کہ 

بعد راه راست پر تو آ گيا  وه کافروں ميں سے ہوتے تھے اور يہ منکرين ميں سے تھا اس پر بھی خوشی ہے کہ کتابننے کے
  ۔ 

  
   ۴کرامت نمبر 

ايک آدمی آپ کے پاس دس ہزار دينا لے کر آيا اور کہا ميں حج کيلئے جا رہا ہوں آپ ميرے لئے اس پيسے کوئی سرائے 
خريد ليں تاکہ ميں حج سے واپسی پر اپنے اہل و عيال سميت اس ميں رہائش اختيا ر کوں حج سے واپسی پر وه حضرت امام 
جعفر صادق کی خدمت ميں حاضر ہوا آپ نے فرمايا ميں نے تمہارے لئے بہشت ميں سرائے خريد لی ہے جس کی پہلی حد 
حضور پر دوسری حضرت علی پر تيسری حضرت حسن پر اور چوتھی حضرت حسين پر ختم ہوتی ہے اور يہ لو ميں نے 

چنانچہ وه پروانہ لے کر اپنے گھر چال گيا گھر جاتے ہی پروانہ لکھا ديا اس نے يہ بات سنی تو کہا ميں اس پر خوش ہوں 
بيمار ہو گيا اور وصيت کی اس پروانے کو ميری وفات کے بعد قبر ميں رکھ دينا لواحقين نے تدفين کے وقت اس پروانے کو

ھا کہ امام جعفر بھی قبر ميں رکھ ديا دوسرے دن ديکھا کہ وہی پروانہ قبر پر پڑا ہوا تھا اور اس کی پشت پر يہ مرقوم ت
  صادق نے جو وعده کيا تھا وه پورا ہو گيا ۔ 

  
   ۵کرامت نمبر 

ابن جوزی نے کتاب " صفتہ الصفوه " ميں ليث بن سعد سے بہ اسناد خود روايت کی ہے وه کہتے ہيں کہ ميں موسم حج ميں 
گيا کيا ديکھتا ہوں کہ وہاں ايک  مکہ معظمہ نماز عصر ادا کر ہا تھا فراغت کے بعد ميں کوه ابوقبيس کی چوٹيپر چڑ ھ

شخص بيٹھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے ابھی اس کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ميں نے وہاں ايک گچا انگوروں کا اور 
نئی چادريں پری ہوئی ديکھيں اس وقت انگور کہيں بھی دستياب نہ تھے جب صفا و مروه پر پہنچے تو اسے ايک شخص مال

اے ابن رسول ميرا تن ڈھاپنئے هللا تعالی آپ کا تن ڈھانپے گا انہوں نے دونوں چادريں اسے دے ديں ميں نے  جس نے کہا
  پوچھا يہ چادريں دينے والے کون ہيں ؟ تو اس نے کہا يہ جعفر بن محمد ہيں ۔ 

لحاظ رکھو جيسے ان دو  امام جعفر صادق نے فرمايا هللا کے قول " وکان ابوھما صالحا " کے مطابق ہمارا اسی طرح پاس
 يتيموں کا پاس لحاظ حضرت خضر نے کيا تھا کيونکہ ان کا باپ صالح تھا ۔ 

 

 


