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وحی کا اصطالحی مفہوم:
لغت ميں لفظ ” وحی“ مختلف معانی ميں استعمال ہوا ہے ان معانی کے درميان قدر جامع اور قدر مشترک ” مخفی تفہيم
اور القاء“ ہے۔
 ١دور جاہليت کے شعراء اس لفظ کو کتابت ‘ اشارے اور مکتوب کے معانی ميں بروئے کار الئے ہيں۔
 ٢دين اسالم ميں يہ لفظ ايک خاص معنی ميں اس درجہ کثرت سے استعمال ہوا کہ منقول شرعی بن گيا اور شرعی
نوعيت اختيار کر گيااس کے بعد جب بھی يہ لفظ کسی نبی يا پيغمبر کے حوالے سے ذکر ہوا تو اس سے يہی خاص
معنی مراد ليا گيا جسے وحی کا اصطالحی معنی کہا جاتا ہے۔
لہذا اسالمی متون ميں جب يہ لفظ بطور مطلق اور بغير قرينے کے استعمال ہوتا ہے تو اس سے يہی اصطالحی خاص
معنی خاص مراد ہيں البتہ قرينے کی موجودگی ميں ديگر معانی مراد ليے جاسکتے ہيں۔
چوتھی صدی ہجری کے اسالمی متکلم شيخ مفيد نے بيان کيا ہے:
ٰ
”واذا اُضيفَ )الوحی( الی ﷲ
االسْالم و شريعة
ٰ
ف ِ
تعالی کان فيما يخص بہ الرسل خاصةً دون من سواہم علی عُرْ ِ
البنی“)(٣
تعالی کے ساتھ آئے تو اس سے مراد شريعت نبی اور اسالم کے عرف ميں انبياء کے ساتھ
جب وحی کا لفظ ﷲ
ٰ
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مخصوص وحی ہے ديگر معانی ہرگز مراد نہيں ہيں۔
مولف نے مذکوره مطلب کو يوں بيان کيا:
تفسير المنار کے ٔ
للوحی معنی عام يطلق علی عدة صور من االعالم الخفی الخاص الموافق لوضع اللغة ولہ معنی خاص ہو احد االقسام
الثالثة للتکليم االلہی وغيرھذه الثالثة من الوحی العام اليعدمن کالم ﷲ
تعالی التشريعی)(۴
ٰ
وحی کا عام معنی کا اطالق مخفی طور پر آگاه کرنے کی مختلف صورتوں پر ہوتا ہے اوراس کا ايک خاص معنی ہے
تعالی کے تشريعی کالم کے سوا کسی اور معنی پر نہيں ہوتا۔
جس کا اطالق ﷲ
ٰ
عصر حاضر کے مفسر عالمہ طباطبائی لکھتے ہيں:
وقد قرر االدب الدينی فی االسالم ان اليطلق الوحی غير ماعند االنبياء والرسل من التکليم االلہی)(۵
اسالم ميں ادب دينی کا تقاضاہے کہ خدا اور انبياء کے درميان گفتگو کے عالوه کسی اور چيز پر وحی کا اطالق نہ کيا
جائے۔
ڈاکٹر حسن ضياء الدين عتر ،وحی کے اصطالحی معنی کے بارے ميں لکھتے ہيں:
تعالی و من جھة الموحی اليہ
”اقول ومن ھنا نلحظ ان معنی الوحی فی الشرع اخص منہ فی اللغة من جھة مصدره وھو ﷲ
ٰ
و ھم الرسل“)(۶
تعالی اور جن
ہم کہتے ہيں کہ اسی وجہ سے ہم مالحظہ کر سکتے ہيں کہ وحی کا شرعی معنی اپنے مصدر يعنی ﷲ
ٰ
کی طرف يہ وحی کی جاتی ہے يعنی رسولوں کے لحاظ سے اپنے لغوی معنی سے اخص ہے۔
موالنا تقی عثمانی کہتے ہيں:
لفظ’ ’وحی“ اپنے اصطالحی معنی ميں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پيغمبر کے سوا کسی اور کے ليے
درست نہيں ہے)(٧
رائج لطفی نے بيان کياہے:
کذلک يذکر اللغويون لکلمة الوحی معانی کثيرة ثم غلب استعمال الوحی علی مايلقی الی االنبياء من عندﷲ)(٨
تعالی کی طرف سے انبياء پر
اس طرح اہل لغت نے لفظ وحی کے بہت سے معنی ذکر کيے ہيں پھراس کااستعمال ”ﷲ
ٰ
القاء کيے جانے والے کالم کے ليے غالب ہو گيا۔
معاصر محقق محمد باقر سعيد ی وحی کے خاص معنی کے بارے ميں لکھتے ہيں:
درنتيجہ واژه وحی درحوزه اصطالح علم کالم و بلکہ فلسفہ دين در قلمر و اديان توحيدی‘اخص از مفہوم لغوی آن
است)(٩
نتيجے کے طور پر علم کالم بلکہ اديان توحيدی کے افق پر فلسفہ دين ميں وحی کا مفہوم اس کے لغوی معنی سے
اخص ہے۔ اسی مطلب کو اردو دائرة المعارف اور سعيد اکبر آبادی نے ذکرکيا ہے :
وحی کا استعمال اس معنی خاص ميں اس کثرت سے ہوا ہے کہ منقول شرعی بن گيا ہے۔ )(١٠
يہ لفظ اس معنی خاص ميں اس درجہ کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ يہ ايک شرعی نوعيت اختيار کر گياہے۔ )(١١
اسالمی مفکرين کے عالوه مستشرقين نے بھی وحی کے خصوصی معنی کو بيان کيا ہے:
رچرڈبل مقدمہ قرآن ميں لکھتے ہيں:
‐The verb "awha"and the noun "wahy" have become the technical terms in moslem theology
((12
يعنی فعل ” اوحی“ اور مصدر ”وحی “ اسالم کے اندر اصطالحی مفہوم ميں استعمال ہوتا ہے-
منٹگمری واٹ کہتے ہيں:
The verb here translated "reveal"is"awha"which in much of the Quran is a technical
(expression for this experience of Mohammad‐(31
اس کے مطابق فعل ” اوحی “ اصطالحی مفہوم ميں استعمال ہوا ہے بالخصوص قرآن ميں يہ لفظ ”وحی محمدی “کے
ليے زياده آيا ہے وحی کا يہ خاص او ر اصطالحی مفہوم کيا ہے؟ اس بارے ميں علوم اسالمی کے ماہرين نے جو
تعاريف کی ہيں ان کی رو سے وحی کے مفہوم کے ليے تين تعبيريں بيان کی گئی ہيں۔
 ١کالم الہی:
صحيح بخاری کے شارحين بدر الدين عينی اور کرمانی نے بيان کيا ہے:
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واما بحسب اصلطاح المتشرعة :فھو کالم ﷲ المنزل علی نبی من انبيائہ)(١۴
شريعت کی اصطالح ميں وحی ﷲ کا وہی کالم ہے جو اس کے انبياء ميں سے کسی پر نازل ہوا ہو۔
راغب اصفہانی کا قول ہے:
ويقال للکلمة االلھية التی تلقی الی انبيائہ )(١۵
وحی کے معنوں ميں سے ايک وه کالم الہی ہے جو اس کے انبياء کی طرف القاء کيا گيا ہے۔
مولف نے وحی کے خاص معنی بيان کرتے ہوئے کہا ہے:
تفسير المنار کے ٔ
ولہ )الوحی( معنی خاص ھواحد االقسام الثالثة للتکليم االلہی
تعالی التشريحی)(١۶
وغير ھذه الثالثة من الوحی العام اليعد من کالم ﷲ
ٰ
اس ميں انہوں نے وحی کا خاص معنی کالم الہی بيان کيا ہے البتہ تشريعی ہونے کی قيد لگائی ہے۔
ڈاکٹر حسن ضياء نے بھی اصطالحی مفہوم کی اسی تعبير کاذکر کيا ہے:
وزبدة القول ان الوحی شرعا ً القاء ﷲ کالم اوالمعنی فی نفس الرسول بخفاء وسرعة )(١٧
اس ميں انہوں نے اصطالحی معنی ميں تھوڑی سی وسعت پيدا کرتے ہوئے کالم الہی کے عالوه القاء مفہوم اور معنی
کو بھی وحی کا شرعی معنی بتايا ہے:
عصر حاضر کے علماء ميں تقی عثمانی اور ذوقی نے اصطالحی مفہوم کو بالترتيب يوں بيان کيا ہے:
”کالم ﷲ المنزل علی نبی من انبيائہ “
تعالی کا وه کالم جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو“)(١٨
”ﷲ
ٰ
” وحی کالم الہی ہے جو عالم غيب سے عالم شہادت کی جانب بذريعہ ايک مقرب فرشتہ کے جنہيں جبرئيل کہتے ہيں
رسولوں کے پاس پہنچايا جاتا ہے۔ “)(١٩
 ٢علم و آگاہی اور اس کی تعليم:
مصر کے معروف مفکر محمد عبده وحی کے اصطالحی مفہوم کو بيان کرتے ہوئے لکھتے ہيں:
تعالی لنبی من انبيائہ بحکم شرعی و نحوه)(٢٠
”وقدع َر فوه شرعا َ‘ انہ اعالم ﷲ
ٰ
تعالی کا اپنے انبياء ميں سے کسی کو حکم شرعی اور اس طرح
شرعی لحاظ سے وحی کی تعريف يوں کی گئی کہ ﷲ
ٰ
کے ديگر احکام سے آگاه کرنا وحی کہالتا ہے۔
علوم قرآن کے ماہر محمد عظيم زرقانی نے وحی کی نہايت جامع تعريف کی ہے۔
تعالی اپنے برگزيده بندوں کو دينا چاہے شريعت ميں اسے وحی کہتے ہيں
علم و ہدايت بلکہ ہر قسم کی آگاہی جو ﷲ
ٰ
ليکن يہ سب کچھ خارق العادت اور مخفی ذريعے سے ہوتا ہے۔ )(٢١
المنار کے موئف بھی وحی کو ” انبياء سے مخصوص علم“ سے تعبير کرتے ہيں وه کہتے ہيں۔
انبياء کی جانب وحی الہی انبياء سے مخصوص علم ہے جو تالش و کو شش اور کسی غير کی تعليم کے بغير انبياء کو
حاصل ہوتا ہے بلکہ اس علم ميں انبياء کے تفکر اور سوچ و بچار کا بھی کوئی عمل دخل نہيں ہوتا۔ )(٢٢
ايک اور مصری دانشور رائج لطفی اپنے رائے بيان کرتے ہيں:
ملک فی منام او الہام“)(٢٣
تعالی انبيائہ اما بکتاب اوبر سال ِة
علی االصطالح الشرعی اعالم ﷲ
ٰ
ٍ
تعالی کا اپنے انبياء کو آگاه کرنا وحی کہالتا ہے اس کے مختلف ذرائع ہيں مکتوب شکل ميں‘فرشتے کے ذريعے
”ﷲ
ٰ
خواب ميں يا دل ميں بات ڈالنے سے“
برصغير کے عالم اسلم جيراجپوری بھی وحی کو علوم الہيہ کا نام ديتے ہيں:
اعلی سے نبی کے دل پر القاء کيے جاتے ہيں)(٢۴
اصطالح شرع ميں وحی ان علوم الہيہ کا نام ہے جو مالء
ٰ
غالم احمد پرويز کے بقول وحی کااصطالحی مفہوم علم الہی ہے:وه لکھتے ہيں:
” وحی کے اصطالحی معنی ہيں وه علم جسے خدا ايک برگزيده فرد کو براه راست اپنی طرف سے ديتا ہے قرآنی
اصطالح کی رو سے وحی کے معنی ہيں” خداکی طرف سے براه راست ملنے واال علم“)(٢۵
تعالی کی طرف
انہوں نے اصطالحی معنی کو بہت ہی محدود کر دياہے ان کی نظر ميں فقط وہی علم وحی ہے جو ﷲ
ٰ
سے براه راست ديا جائے اس سے فرشتے کے ذريعے سے ملنے والی آگاہی وحی کے زمرے سے خارج ہو جاتی ہے
ٰ
شوری کی آيت  ۵١ميں بيان
کہ باقی آراء کے خالف بات ہےکيونکہ اکثر محققين نے وحی کے تينوں ذرائع جو سوره
ہوئے ہيں‘ کو اصطالحی معنی ميں وحی کا نام دياہے۔
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برصغير کے ايک اور دانشور نے وحی کو علم الہی کا نام ديا ہے وه کہتے ہيں:
” شريعت اسالم کی اصطالح ميں وحی خاص اس ذريعہ غيبی کا نام ہے جس کے ذريعہ غوروفکر کسب و نظر اور
تجربہ و استدالل کے بغير خاص ﷲ
تعالی کی طرف سے اس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم
ٰ
حاصل ہوتا ہے۔ “)(٢۶
ايران کے معاصر محقق ڈاکٹر صالحی کرمانی لکھتے ہيں:
تعليمی کہ خدا ونداز راھہای کہ بربشر پنہاں است و بطور سريع يعنی برکنار از مقدمات و روش آگاہی ھای بشری بہ پيا
مبرمی دھد“ )(٢٧
تعالی مخفی ذريعے سے تيزی کے ساتھ اپنے پيغمبر کو ديتا ہے يہ تعليم ديگر
ان کے بقول وحی وه تعليم ہے جو ﷲ
ٰ
انسانی ذرائع تعليم سے يکسر مختلف ہوتی ہے۔
ايران کے ايک اور محقق سعيدی روشن بيان کرتے ہيں:
”بنا بر اين معنای اصطالحی وحی در علم کالم عبارت است:
از تفہيم يک سلسلہ حقائق و معارف از طرف خدا وندبہ انسا نہای بر گذيده پيا مبران برای ہدايت مردم‘ از راه ھای
ديگری غيراز راھہای عمومی و شناخة شده معرفت ہمچون حس و تجربہ وعقل و حدس و شہود عرفانی ‘ تااينکہ آنہاپس
از دريافت ‘آن معارف ربہ مردم ابالغ کنند“)(٢٨
تعالی کی جانب سے اپنے انبياء کو لوگوں کی ہدايت کے ليے حقائق اور علوم کی تفہيم کا
ان کی تحقيق کے مطابق ﷲ
ٰ
نام ہے يہ تفہيم اور تعليم جانے پہچانے انسانی ذرائع علم )جيسے حواس خمسہ ،تجربہ ،عقل ،گمان ،عرفانی مشاہدات(،
سے ماوراء ذريعے سے ہوتی ہے اور ان حقائق اور معارف کو لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے۔
پاکستان کے محقق شمس الحق افغانی وحی کا اصطالحی مفہوم يہ ذکر کرتے ہيں:
” وحی کا شرعی معنی االعالم بالشرع ‘يعنی صرف شرعی احکام بتالنے کا نام وحی ہے“)(٢٩يہ وحی انبياء عليہم
االسالم سے مختص ہے“)(٣٠
برطانوی مستشرق منٹگمری واٹ لکھتے ہيں:
Most commentators and translators treat most of instances of the words in the Quran as
 .technical(31ہت سے مفسرين اور مترجمين نے قرآن ميں اس لفظ کے استعماالت سے اصطالحی مفہوم مراد لياہے۔
اصالحی مفہوم کے بارے ميں وه لکھتے ہيں:
The verb here translated "reveal" is "awha" which in mhich of the Quran in a technical
(expressin for this experience of Muhammad(32
يعنی وحی کا لفظ اصطالحی معنوں ميں محمدصلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کے تجربے )نبوت(کے اظہار کے ليے استعمال
ہوتا ہے قرآن ميں يہ لفظ زياده تر حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم کی وحی کے ليے فقط نہيں آيا بلکہ تمام انبياء
عليہم السالم کی وحی کے ليے استعمال ہوتا ہے)(٣٣
 ٣پيغام الہی:
ڈاکٹر حميد ﷲ نے اصطالح ميں وحی کا مفہو م يوں ذکر کيا ہے:
” ﷲ اپنے کسی برگذيده بندے کے پاس اپناپيغام بھيجتا ہے يہ پيغام اس تک مختلف طريقوں سے پہنچايا جاتا ہے کبھی
تو ﷲ کی آواز براه راست اس نبی کے کان تک پہنچتی ہے ‘کبھی يہ ہوتا ہے کہ وه پيغام ايک فرشتہ التا ہے اور انسان
تک پہنچاتا ہے فرشتے خدا کا جو پيغام التے ہيں اس کو ہم اصطالحا ً ” وحی“ کہتے ہيں“)(٣۴
انہوں نے وحی کے خاص مفہو م کو اور بھی محدود کر ديا ہے اور صرف فرشتوں کے ذريعے پہنچائے جانے والے
پيغام کو وحی کہا ہے حاالنکہ نبی کو براه راست القاء بھی وحی بمعنی خاص ہے۔
اسالمی علوم کے ماہرين نے وحی کے اصطالحی مفہوم کو مختلف الفاظ اور تعبيروں سے واضح کی ہے ان ميں سے
تعالی کے کالم کو وحی کا اصطالحی مفہوم قرار دياہے۔ )(٣۵يہ وحی کا اسمی معنی ہے۔
بعض نے ﷲ
ٰ
تعالی کے اپنے انبياء سے گفتگو کرنے کو اصطالح ميں وحی کہا ہے)(٣۶
ﷲ
نے
مفکرين
بعض
ٰ
يہ وحی کے مصدری معنی کے لحاظ سے ہے۔
انہی ميں سے بعض نے علم اور معارف کو وحی کا نام ديا ہے۔ )(٣٧
جبکہ بعض نے خود علم کی تعليم دينے اور معارف کو سکھانے کے عمل کو وحی کا جامہ پہنايا ہے۔ )(٣٨
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اور يہ تفاوت بھی وحی کے اسمی اور مصدری معنی کی وجہ سے ہے اور چونکہ اہل لغت نے وحی کے دونوں معنی
بيان کيے ہيں۔ )(٣٩
اس ليے جن علماء کے پيش نظر وحی کا اسمی معنی تھا انہوں نے اس کا اصطالحی مفہوم ”کالم الہی“ اور”علم و
معارف“ بيان کيا اور جن کے سامنے اس کا مصدری معنی تھا انہوں نے اس کا مفہوم ”کالم کرنا“اور ”تعليم دينا“بتايا
ہے پس اصطالحی مفہوم ميں دونوں جہتوں کو ملحوظ رکھا گيا ہے۔
تعبيروں کے اختالف کی وجہ يہ ہے کہ جنہوں نے کالم ياکالم کرنے کی تعبير استعمال کی ہے انہوں نے خود قرآن
ٰ
شوری کی آيت ۵١ميں استعمال ہوئے ہيں۔ )(۴٠جبکہ دوسروں
کے الفاظ کو استعمال کيا ہے جو وحی کے ليے سوره
تعالی کا اپنے برگذيده
نے واقعيت کو مدنظر رکھتے ہوئے علم،حقائق اور تعليم کے الفاظ استعمال کيے ہيں کيونکہ ﷲ
ٰ
بندوں سے کالم کرنا انہيں تعليم دينا ہی ہے انہيں کائنات کی حقيقتوں سے آگاه کرنا ہے انہيں آداب زندگی سکھانا ہی ہے
اس ليے ميری رائے ميں تعابير کا اختالف مفہوم ميں کسی جوہری اور اصلی اختالف کا باعث نہيں بنتا دونوں کا نتيجہ
ايک ہی نکلتاہےالبتہ علم اور تعليم دينے کی تعبير زياده موزوں ہے۔
اس تمام بحث کا نتيجہ يہ ہے کہ اصطالح ميں:
تعالی اور اس کے انبياء کے درميان وه مخصوص ،غير معمولی اور مافوق العادت رابطہ ہے جو بشر کے
”وحی ﷲ
ٰ
تعالی اپنے انبياء کو انسانوں کی ہدايت
ليے تمام ذرائع علم)تجربہ،حواس،عقل( سے ماوراء ہے اس کے ذريعے سے ﷲ
ٰ
اور ارتقاء کے علوم و معارف اور احکام و قوانين کی تعليم دينا ہے۔ “
اس مقالے ميں وحی کا يہی اصطالحی مفہوم اور وحی کا مصدری معنی ہی موضوع تحقيق ہے۔
حوالہ جات:
 ١اس تحرير کی گذشتہ قسط کی بحث کا يہی نتيجہ نکال تھا۔
 ٢العجاج نے اوحی” کو اشارے کے معنی ميں استعمال کيا ہے:
” فاوحت الينا و االنا مل رسلھار و شدھا بالراسيات الثبت
العجاج نے اسی لفظ کو کتابت کے معنی ميں اپنے اس شعر ميں ذکر کيا ہے:
حتی نحاھم جدنا و الناحی
لقدر کان وحاه الواحی
)ديوان عجاج،ص(۴٣٩
لبيد نے مکتوب کے معنی ميں بيان کيا ہے:
وفمدا فع الريان عری رسمھا
خلقا کما ضمن الوحی سال مھا
 ٣مفيدمحمد بن نعمان الشيخ المفيد)(۵تصحيح االعتقاد،المؤتمر العالمی اللفية الشيخ المفيد١۴١٣،ھص١٢٠
 ۴رشيد رضا:تفسير المنار:ج١١ص١٧٩
 ۵طباطبائی محمد حسين:الميزان فی تفسير القرآن:ج١٢ص٣١٢
 ۶ضياالدين عترحسن ڈاکٹر:وحی ﷲ،دعوة الحق مکہ مکرمہ رجب١۴٠۴ہجريص۵٢
 ٧عثمانی محمدتقی:علوم القرآن،مکتبہ دارالعلوم کراچی١۴٠٨ھ،ص٢٩
 ٨جمعہ رائج لطفی:القرآن والمستشرقون،قاہره١٣٩٣ھ
،موسسہ فرہنگی انديشہ ١٣٧۵ھ شص١٧
“
مسيحيت
 ٩سعيدی روشن محمدباقر:تحليل وحی ازديدگاه اسالم و
ٔ
 ١٠اکبر آبادی سعيد احمد:وحی الہی،مکتبہ عاليہ الہورص٢۵
 ١١اردو دائرةالمعارف االسالميہ:دانشگاه پنجابالہورج١۶ص٣٢١
-Bell,Richard: Introduction to the Quran;p-32Edinburg 1953١٢
-Watt,W.Montgomery: Islamic Revelation in the Modern World; p-13 Edinburg 1969١٣
 ١۴عينی بدرالدين ابی محمد محمود بن احمد)م (٨۵۵عمدةالقاری لشرح صحيح البخاری،ج١ص١٨کرمانی صحيح البخاری بشرح
الکرمانی ،موسسہ المطبوعات االسالميہ قاہره،الجزاالول :ص١۴
 ١۵راغب اصفہانی ”:معجم المفردات الفاظ القرآن“ص۵١۵
 ١۶تفسير المنارج،ج١١،١٧٩
 ١٧وحی ﷲ،ص۵٢
 ١٨علوم القرآن،ص٢٩
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 ١٩شاه ذوقی موالنا:القاء الہام اور وحی،اقبال اکيڈيميالہورص١٣
 ٢٠عبده محمد :رسالة التوحيد،مصر،١٣٨۵ص١١١
 ٢١زرقانی محمد عظيم:مناھل العرفان فی العلوم القرآن،داراحياء التراث العربی،بيروت،ص۵۶
 ٢٢تفسير المنار ،ج١ص٢٣٠
 ٢٣القرآن والمستشر قون ،ص قاہره١٣٩٣ھ
 ٢۴جيرا جپوری اسلم:تاريخ القرآن ،آواز اشاعت گھر،الہور ص١٢
 ٢۵پرويز غالم احمد:ختم نبوت اور تحريک احمديت طلوع اسالم ٹرسٹالہور١٩٩۶ءص٢۴
 ٢۶وحی الہی ،ص٢۵
 ٢٧صالحی کرمانی،محمد رضا ڈاکٹر:درآمدی برعلوم قرآنی،انتشارات جہاد دانشگاہی دانشگاه تہران١٣۶٩،ھ،شص٢۵٢
 ٢٨تحليل وحی ازديدگاه اسالم و مسيحيت،ص١٧١٨
 ٢٩٣٠افغانی شمس الحق ،علوم القرآن مکتبہ الحسن الہور،ص،٩۶ص٩٨
Edinburg1969-14&Watt,W.Montgomery: Islamic Revelation in the Modern World-p13 ٣١٣٢
 ٣٣مندرجہ ذيل آيات ميں يہ لفظ ديگر انبياء کی وحی کے ليے آياہے
نساء:١۶٣اعراف١١٧،١۶٠يونس:٢،٨٧طہٰ ،٧٧مومنون:٢٧شعراء:۵٢،۶٣يوسف:١٠٩نحل۴٣انبياء٧،٢۵
ٰ
شوری:٣،۵١ھود٣٧،٣۶زمر۶۵
 ٣۴۔ حميد ﷲ محمد ڈاکٹر:خطبات بہاولپور،اداره تحقيقات اسالمی اسالم آباد ١٩٨٨ء،ص١٩١
 ٣۵عينی بدر الدين ابی محمد محمود بن احمد:عمدة القاری شرح صحيح البخاری ،ج،١ص١٨راغب اصفہانی معجم المفردات اللفاظ
القرآن،دارالفکر بيروتص۵١۵وحی ﷲ ص۵٢علوم القرآن ص٢٩القاء الہام اور وحی ص١٣
 ٣۶تفسير المنار:ج١١ص١٧٩
 ٣٧تفسير المنار،ج١ص١٢تاريخ القرآن،ص ١٢ختم نبوت اور تحريک احمديت،ص ٢۴وحی الہی ص٢۵
 ٣٨رسالة التوحيد،ص ،١١١مناھل العرفان فی العلوم القرآن،ص ،۵۶القرآن والمستشرقون ،درآمدی برعلوم قرآنی،ص ،٢۵٢تحليل
وحی ازديد گاه اسالم و مسيحيت ص١٧،١٨۔
 ٣٩الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية،تحقيق احمد عبدالغفور عطارج،۶ص،٢۵١٩داراعلم للمالبين،بيروت معجم مقائيس اللغة
ج۶٩٣لسان العرب ج،١۵ص٣٧٩
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وحی کی حقيقت اور اہميت
فصل سوم:
وحی قرآن ميں:
قرآن ميں لفظ وحی اور اس کے مشتقات  ٧٨بار استعمال ہوئے ہيں يہ لفظ اسم اور فعل دونوں ميں آيا ہے،اسم )وحی(۶مرتبہ
استعمال ہوا ہے اورفعل )اُوحی،اَوْ حينا،اُوحی،يُوحی( ٧٢مرتبہ آيا ہےقرآن مجيد ميں يہ لفظ صرف اصطالحی مفہوم تک
محدود نہيں ہے بلکہ لغت کے اعتبار سے وسيع معنی ميں بروئے کار اليا گياہے اصطالحی مفہوم ميں يہ لفظ سب سے زياده
استعمال ہوا ہے اپنے موارد استعمال ميں سے  ۶۶مقامات پر يہ لفظ اپنے شرعی اوراصطالحی معنی ميں آيا ہے اس کے
عالوه يہ لفظ کن معنوں ميں استعمال ہوا ہے ذيل ميں اس امر کا جائزه ليا جاتا ہے
جيش تفليسی نے لکھا ہے کہ قرآن ميں وحی دس معنوں ميں آيا ہے:
١۔ خفيہ بات کرنا
٢۔ نيچے بھيجنا
٣۔ پيغام دينا
۴۔ خط لکھنا
۵۔ اشاره کرنا
۶۔ آگاه کرنا
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٧۔ الہام
٨۔ فرمانبرداربنانا
٩۔ امر کرنا
١٠۔ وسوسہ شيطان
فخر الدين رازی نے بيان کيا ہے:
”واما االيجاء فقد ورد الکتاب بہ علی معان مختلفة يجمھا تعريف الموحی اليہ بامر خفی من اشارة اوکتابة او غير ھما و بہذا
الفسير يعد االلھام وحيا“ )(٢
معاصر محققين ميں سے جعفر سبحانی نے قرآن ميں وحی کے پانچ معانی ذکر کيے ہيں اور ہر ايک کے ليے آيات قرانی
پيش کی ہيں انہوں نے ان معانی کا ذکر کيا ہے:
١۔ ہدايت تکوينی)فصلت١٢زلزلزلة(۵۴
٢۔ ادراک غريزی )نحل(۶٨
٣۔ القاء برروح )قصص،٧مائده،١١١يوسف،١۵انفال،١٢انعام،١٢١انعام١١٢
۴۔ امدادھای غيبی)انبياء (٧٣
۵۔ وحی تشريعی جو انبياء اور رسولوں سے مخصوص ہے )يونس،٢رعد،٣٠انعام،٣٠انعام،١٩اسراء،٨۶،٣٩،٧٣ط ٰہ
،٧٧انبياء اور ديگر بہت سی آيات( )(٣
ہادی معرفت کے بقول ”قرآن“ نے اس لفظ کو چار معنوں ميں استعمال کيا ہے:
١۔ نفس المعنی اللغوی:االيماء ة الخفيہيعنی خود لغوی معنی جو کہ خفيہ اشاره ہے
٢۔ ترکيز غريزی فطرييعنی جبلت کو وديعت کرنا
٣۔ الہام نفسی :دل ميں بات ڈالنا
تعالی کا القاء)(۴
۴۔ انبياء اور رسل کی طرف ﷲ
ٰ
ڈاکٹر محمود راميار لکھتے ہيں:
قرآن مجيد ميں وحی اورايحاء مختلف طريقوں سے آيا ہے کہ بعض موقعوں پر لغوی معنی سے بہت فرق نظر آتا ہے قرآن
ميں اس کے لغوی معنی ”مخفی اشاره“ کا ذکر ہے جيسے سوره مريم کی آيت خدا اور انسان کے درميان رابطے کے تين
طريقوں کے ليے لفظ وحی کا استعمال ہوا ہےکبھی وحی” جبلت اور فطری شعورباطنی“ ہوتی ہے جيسے سوره نحل کی
آيت ۶٨ميں شہد کی مکھی کو وحی کی گئی ہے
يہی وحی جبلت و آسمانوں کے امر ميں استعمال ہوا ہے مثالً سوره فصلت آيت١٢اس کو تسخير بھی کہتے ہيں خدا اور
فرشتوں کے رابطے کو بھی وحی کہا جاتا ہےجيسے سوره انفال آيت١٢
شيطان کے وسوسے کو بھی بطور خاص وحی کہا گيا ہے سوره انعام آيت١١٢،١٢١اور آگے بﮍھيں تو برگذيده افراد کو بھی
عيسی کے
موسی عليہ السالم کی والده کو وحی ہوئی سوره قصص،آيت٨اور حضرت
وحی ہوتی ہے جيساکہ حضرت
ٰ
ٰ
عيسی کے واسطے سے وحی کا ” اعالن“ہوا)(۵
حواريوں کو بھی حضرت
ٰ
ان آراء کے بارے ميں تجزيے کے طور پر يہ نکات سامنے آتے ہيں
١۔ تفليسی نے وحی کے مفہوم اور اس کے مصداق ميں فرق نہيں کيا بلکہ مصاديق کو بھی وحی کے مفہوم ميں شامل کر ديا
ہےجيسے نيچے بھيجنا،فرمانبردار بنانا اور وسوسہ شيطان
٢۔ فخرالدين رازی نے صرف اشارے اور کتابت کوبيان کيا ہے باقی طرق وحی کو ذکر نہيں کيا البتہ الہام کو بھی وحی
شمار کيا ہے
٣۔ سبحانی نے بھی زياده تر مصاديق وحی کو بيان کيا ہے اور انہيں مفہوم وحی ميں شامل کيا ہے جيسے
ہدايت،تکونی،ادراک غريزی،امدادھای غيبی
۴۔ ہادی معرفت نے لغوی معانی کے استعماالت کو اچھے طريقے سے بيان کيا ہے
۵۔ ڈاکٹر محمود راميار کی يہ بات صحيح نہيں ہے کہ” قرآن ميں بعض موقعوں پر لغوی معنی سے بہت فرق نظر آتا ہے “
کيونکہ فصل ميں وحی کا جو مفہوم متعين ہوا ہے اس کی قدر مشترک ان تمام موارد ميں موجود ہے اور لفظ وحی اپنے
استعماالت کے تمام موارد ميں اپنے لغوی مفہوم سے ہم اہنگ ہے
مزيديہ کہ انہوں نے بھی زياده تر وحی کے مصاديق بيان کرنے پر اکتفاء کيا ہے
جب ہم قرآن ميں وحی کے استعمال کا تجزيہ کرتے ہيں تو سب سے زياده يہ اپنے اصطالحی مفہوم ميں بروئے کار اليا گيا
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ہے ان موارد کی تعداد۶۶ہے ايک محقق کے مطابق ان موارد کی تعداد  ٧٠سے بھی زياده بتائی ہے
۶۔ شرعی اور اصطالحی مفہوم ميں وحی کا استعمال تمام انبياء کے ليے ہوا ہے ليکن ان ميں اکثريت ايسے مقامات کی ہے
جہاں يہ لفظ آنحضرت محمد اور قرآن کے ليے استعمال ہوا ہے
٧۔ قرآن کی وه آيات جن ميں يہ لفظ اپنے اصطالحی معنی ميں استعمال نہيں ہوامجموعی طور پر ان کی تعداد ١٢ہے ذيل
ميں ہم ان آيات کا جدا جائزه ليتے ہيں
) (١فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی اليہم ان سبحوا بکرة و عشيا
٨۔ پس وه اپنی محراب سے لوگوں کی طرف نکالاور انہيں اشارے سے کہا صبح و شام خدا کی تسبيح کيا کرواس آيت ميں”
اوحی“ کا کيا مفہوم ہے اس بارے ميں دو آراء پائی جاتی ہيں:
١۔ بمعنی ”اشاره کيا“
٢۔ بمعنی ”لکھا“
راغب اصفہانی نے اس آيت ميں اوحی کا مفہوم اشاده کرنا بيان کيا ہے
٩۔ عالمہ طبرسی نے بھی”اشاره کرنا“ معنی کيا ہے البتہ انہوں نے ”قيل“ کے لفظ کے ساتھ دوسرے معنی کو بھی بيان کيا
ہے
١٠۔ ايک اور مقام پر انہوں نے صرف پہال معنی ہی ذکر کيا ہے
١١۔ پس ان کی رائے ميں يہاں” اشاره کرنا“ ہی اوحی کا معنی ہےزمخثری نے الکشاف ميں دو مقامات پر اس آيت کا ذکر
کرتے ہوئے”اوحی“ کے معنی کو بيان کيا ہے)(١اوحی:اشارعن مجاھد ويشھدلہ االرمزا وعن ابن عباس کتب لہم علی
االرض
١٢۔ اس مقام پر انہوں نے دونوں معنی ذکر کيے ہيں جبکہ دوسرے مقام پر انہوں نے صرف پہال معنی ہی ذکر کيا
١٣۔ اور اواللذکر مقام پر انہوں نے ” اشاره کرنا“ کے حق ميں رائے بھی دی ہے اور اس کی دليل آيت کا سياق بيان
کياہےشيخ طوسی نے بھی اوحی کا معنی ”اشاره کرنا“متعين کيا ہے
١۵۔ صحيح البخاری بشرح الکرمانی ميں امام عبدﷲ اليتمی االصفہانی کا قول نقل کياگيا ہے اس کے مطابق يہاں اوحی
بمعنی” لکھنے“ کے آياہے
١۶۔ عالمہ طبری نے اپنی تفسير ميں کہا ہے)فاوحی الہيم ان سبحو( بمعنی فالقی ذلک اليھم ايماء واالصل فيہ ماوصفت من
القاء ذلک اليھم وقديکون القاؤه ذلک اليھم ايماء ويکون بکتاب
١٧۔ يعنی انہوں نے بھی پہلے معنی کو ہی اوحی کا مفہوم بيان کياہے
معاصر محققين ميں سے تفسير المنار اور تفسير الميزان کے مصنفين نے مذکوره آيت ميں اوحی کا معنی ”اشاره کرنا“ ہی
بيان کيا ہے
١٨۔ ہماری تحقيق کے مطابق اس آيت ميں لفظ وحی اپنے لغوی معنی ”اشاره کرنا“ ميں استعمال ہوا ہے اور اپنے لغوی
معنی سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہےاس کی دليل آيت کا يہ سباق ہے:
حضرت زکريا نے کہا:ميرے پروردگار ميرے ليے کوئی نشانی قرار دے ’فرمايا:تو صحيح و سالم ہوتے ہوئے تين
رات)دن(لوگوں سے بات نہيں کر پائے گا
١٩۔ بالکل اسی طرح ايک اور آيت ميں فرمايا :زکريا نے عرض کيا پروردگار!ميرے ليے کوئی نشانی قرار
دےفرمايا‘االتکلم الناس ثالثة ايام االرمزا “تو”رمز“ کے عالوه تينوں لوگوں سے تين دن تک بات نہيں کر سکے گا
٢٠۔ يہ لفظ ”رمز“داللت کرتا ہے کہ حضرت زکريا نے اپنی قوم کو اشاره کرکے اپنا مقصد بيان کيا
واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بيوتا و من الشجرو مما يعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلال
٢١۔ تيرے پروردگار نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں،درختوں ميں اور جو عرشے لوگ بناتے ہيں ان ميں گھر
بنائے پھر تمام پھلوں ميں سے کھائے اور جو راستے تيرے پروردگار نے معين کيے ہيں ان ميں راحت سے چلے پھرے
اس آيت ميں شہد کی مکھی کو کی جانے والی وحی اپنے کس مفہوم ميں ہےاس بارے ميں عالمہ طبری کا قول ہے:
)واوحی ربک الی النحل( بمعنی القی ذالک اليھا فا لھمھا
٢٢۔ يعنی آيت ميں مذکو ر پيغام اس کی طرف القاء کيا گيا پس اسے الہام کيا گيا
صاحب الکشاف نے بيان کيا ہے
علی وجہ ھواعلم بہ السبيل الحدالی الوقوف عليہ
االيحاء الی النحل :الھاما ً والقذف فی قلوبھاو تعليمھا ٰ
٢٣۔ شہد کی مکھی کی طرف وحی کا معنی الہام ،اس کے دل ميں ڈالنا اسے ايسے طريقے سے تعليم دينا ہے جو صرف وہی
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جانتا ہے
عالمہ طبرسی نے کہا
اوحی ربک الی النحل،ای الھمھا الھاما عن الحسن وابن عباس و مجاھد و قيل جعل ذالک فی غرائز ھا بما يخفی مثلہ عن غيرھا
٢۴۔ انہوں نے حسن ابن عباس اور مجاہد سے نقل کيا ہے کہ اوحی کا معنی الہام ہے جبکہ ايک اور قول کا بھی ذکر کيا ہے
ايک اور مقام پر انہوں نے اس معنی”الھام“ متعين کر ديا ہے
٢۵۔ اسی طرح قدماء ميں سے ابن قيم جوزی)(٢۶صحيح بخاری)(٢٧اور فخر الدين رازی)(٢٨نے مذکوره آيت ميں وحی کا
معنی الہام بيان کيا ہے
المنار کے مصنف مذکوره آيت ميں وحی کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہيں:
تعالی)(١۶۶٨
يطلقوعلی مايکون غريزة دائمة و منہ قولہ
الوحی فی اللغة
ٰ
ٰ
٢٩۔ لغت ميں وحی کا اطالق دائمی عزيزه پر بھی ہوتا ہے جيسا کہ اس آيت ميں ہے
عالمہ طباطبائی اسے يوں بيان کرتے ہيں
” واوحی ربک الی النحل“ ای الھمہ من طريق غريزتہ التی اودعہافی بينة
تعالی نے اس کی سرشت ميں وديعت کيا ہے
٣٠۔ اوحی بمعنی الہام ہے جبلت کے ذريعے سے جسے ﷲ
ٰ
ايک اور مقام پر وه اس الہام کی تشريح کرتے ہوئے کہتے ہيں:
فااللہام بالقاء المعنی فی فہم الحيوان من طريق الغريزة من الوحی
٣١۔ پس الہام يعنی حيوان کی سمجھ ميں جبلی طور پر کسی معنی کا ڈالنا يا القاء کرنا وحی ہے”ہادی معرفت قرآن ميں وحی
کے معانی بيان کرتے ہوئے دوسرا معنی يہ ذکر کرتے ہيں
ترکيز غريزی فطری و ھو تکوين طبيعی مجعول فی جبلة االشياء استعاره من اعالم قولی ال عالم ذاتی بجامع الخفاء فی کيفية
الی )النحل(۶٨
االلقاء والتلقی فبما ان الوحی اعالم سری ناسب استعارتہ لک شعور باطنی فطری و منہ قولہ تع ٰ
٣٢۔ ان کے مطابق يہاں”اوحی“ شہد کی مکھی کی جبلت ميں ان امور کو قرار دينے کے معنی ميں آيا ہے جن کا آيت ميں
ذکر ہےچونکہ وحی کا لغوی معنی بات کا پہنچانا ہےيہاں ذاتی خصوصيت کا پہنچانا ہے البتہ ان دونوں ميں قدر مشترک
”القاء کا مخفی ہونا موجود ہے اس ليے يہاں لفظ وحی بطور استعاره استعمال ہوا ہے يعنی اپنے حقيقی معنی ميں استعمال
نہيں ہوا
پير محمد کرم شاه نے يہاں وحی کا معنی تسخير بتايا ہے پھر تسخير کا يہ معنی کيا ہے:وحی بذريعہ تسخير يعنی اس چيز
کی فطرت اور طبعيت ميں کوئی بات ڈال دی گئی ہے جس کی بجا آوری پروه چيز طبعا ً مجبور ہے جيسے شہد کی مکھی
٣٣۔ محمود حجازی )من علماء االزھر()(٣۴اور محمد عزة دروزة) (٣۵نے مذکوره آيت ميں وحی بمعنی الہام بيان کيا
ہےسيد شمس الحسن افغانی نے اسے وحی فطری قرار ديا ہے)(٣۶اسی طرح ڈاکٹر رميار)(٣٧اور جعفر سبحانی)(٣٨نے
يہاں وحی کا معنی بالترتيب ”جبلت فطری ”شعور باطنی“ اور ”ادراک غريزی“ قرار ديا ہے
ايک اور معاصر محقق سعيدی روشن نے اسے” حيوان کی جبلت کی تدبير“ کا نام ديا ہےوه لکھتے ہيں کہ شہد کی مکھی
کے تمام کام تفہيم خاص الہی ہيں جو اس ذات ميں وديعت کر ديئے گئے ہيں اور چونکہ يہ جبلت کا القاء ايک طرح سے ﷲ
کی طرف سے خفيہ پيام رسانی ہے اس ليے اس پر وحی کے عنوان کا اطالق ہوا ہے)(٣٩مذکوره باال اقوال سے يہ نتيجہ
حاصل ہوا ہے کہ اس آيت ميں وحی کے دو معنی ہيں
١۔ جبلت اور فطرت کا قرار دينا٢۔ شہد کی مکھی کے شعور اور فہم ميں بات ڈالنا
پہلے معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا استعمال مجازی ہے اور دوسرے معنی کی بناء پر وحی اپنے حقيقی اور لغوی معنی
ميں استعمال ہوا ہے اور زياده تر محققين نے اسی کو انتخاب کيا ہے اور”حقيقت مجاز سے اولی ہے“ کے اصول کی بناء پر
اس آيت ميں وحی کا حقيقی معنی القاء اور الہام ہے
٣۔ اذاو حينا الی امک مايوحيان قذفيہ فی التابوت فاقذ فيہ فی اليم)آيت (۴٠
اس وقت جب ہم نے تيری ماں کو وه وحی کی تھی جس کی اسے ضرورت تھی کہ تم اسے صندوق ميں ڈال دو اور اس
صندوق کو دريا ميں بہادو
۴۔ واوحينا الی ام موسی ان ضعيہ فاذا خفت عليہ فالقيہ فی اليم و ال تخافی وال تحزنی انا رادوه اليک و جاعلوه من المرسلين
)(۴١ہم نے مادر
موسی کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پالئے جب تجھے اس کے بارے ميں کچھ خوف پيدا ہو تو اسے
ٰ
دريا ميں ڈال دينا اور ڈرنا نہيں،نہ ہی غمگين ہونا کيونکہ ہم اسے تيرے پاس لوٹا ديں گے اور اسے رسولوں ميں سے قرار
ديں گے
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مذکوره دو آيات ميں لفظ وحی اپنے حقيقی اور لغوی معنی ميں استعمال ہوا ہے البتہ اس کے ليے محققين نے تعابير مختلف
استعمال کی ہيناس بارے ميں ہادی معرفت بيان کرتے ہيں:
قرآن ميں وحی کا تيسرا معنی”الہام نفسی“ استعمال ہوا يہالہام نفسی وه باطنی شعورہے جسے انسان اپنے اندر محسوس کرتا
تعالی کی جانب سے ہوتا ہے اور کبھی غير ﷲ
ہے ليکن اس کا سرچشمے اورمنبع سے وه بے خبر ہوتا ہےکبھی يہ الہام ﷲ
ٰ
موسی کی والده کو ہونے والی وحی ہے)قصص آيت(۴٢)(٧
کی طرف سے اور رحمانی الہام کی مثال حضرت
ٰ
الکشاف ميں آيا ہے کہ
اما علی طريق الوحی و ھوااللہام و القذف فی القلب اوالمنام کما اوحی الی ام موسی
۴٣۔ اس ميں تين تعابير استعمال ہوئی ہيں جن ميں پہلی دو ايک معنی کو واضح کرتی ہيں جبکہ تيسری تعبير بھی اس کے
لغوی معنی سے سازگار ہے
ابن قيم جوزی نے بيان کيا ہے
تعالی)واو حينا الی ام موسی(
فالتحديث الہام خاص وھوالوحی الی غير االنبياء اما من المکلفين کقولہ
ٰ
۴۴۔ انہوں نے بھی وحی کا معنی”الہام“ ذکر کيا ہے البتہ اس کے ليے ان کی اپنی اصالح تحديث ہےمحمد رشيد رضا نے
اس آيت ميں وحی کامفہوم ” االعالم فی الخفاء“ يعنی مخفی طور پر آگاه کرنا بيان کيا ہے
۴۵۔ پيرکرم شاه نے اسے ”الہام“قرارد يا ہے
۴۶۔ جعفر سبحانی نے مورد نظر آيت ميں وحی کا معنی القاء برروح کر کے اس کی دو اقسام بتائی ہيں جس ميں”الہام“ کے
ضمن ميں مذکوره آيت)قصص (٧کا ذکر کيا ہے
۴٧۔ ڈاکٹر راميار نے تمام احتماالت کا ذکر کر ديا ہےوه لکھتے ہيں):قصص)(٧ايسی وحی کوالہام ،قلب ميں القاء يادل ميں
ڈالنا،آگاه کرناروياء يا وه کالم جو سنايا گيا کہا گيا ہے
۴٨۔ ان تمام معانی ميں جوان اقوال ميں مذکور ہوئے ہيں کوئی ايسا معنی نہيں ہے جو وحی کے لغوی معانی سے ہم آہنگ نہ
ہوپس تعبير کوئی بھی ہو اصلی مفہوم ايک ہے اور اس کے ليے جامع تعبير”الہام“ہی ہے)(۵واذاو حيت الی الحوار يين ان
آمنوابی و برسولی قالوا آمنا و اشھد باننا مسلمون
۴٩۔ اور جب ميں نے حواريوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور ميرے بھيجے ہوئے پر ايمان الؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم
ايمان الئے اور تم گواه رہو کہ ہم مسلمان ہيناس آيت ميں ابن فارس نے ”اذا اوحيت الی الحواريين“ ميں وحی کے
معنی”لکھے ہوئے حکم“ کے بيان کيے ہيں
۵٠۔ صاحب التاج نے اس آيت ميں حواريوں کی طرف وحی کرنے کے معنی ” امر اور حکم دينے“ کے کيے ہيں
عيسی کی وساطت سے حواريوں کو ملی تھی)(۵٢امام طبری نے قدرے تفصيل
۵١۔ راغب نے کہا ہے کہ يہ وحی حضرت
ٰ
سے بيان کرتے ہوئے کہا ہے”اہل تفسير ” اذاوحيت“ کی تفسير ميں اختالف کيا ہے اگرچہ اس کا معنی متفق عليہ ہےبعض
نے کہا ہے مجھے محمد حسين نے بيان کيااور اس نے کہاکہ سدی نے کہا ہے کہ ”اذواحيت“ يعنيقذومت فی قلوبھم“جبکہ
بعض دوسروں نے اس کا معنی:الھمتہم کيا ہے
۵٣امام طبری نے اس وحی کے دو معنی بتائے ہيں صاحب الکشاف نياس وحی کا معنی رسولوں کی زبانی ”انہيں حکم
دينا“کيا ہے)(۵۴ابن قيم جوزی)(۵۵جعفر سبحانی)(۵۶اور محمود حجازی)(۵٧نے مذکوره آيت ميں وحی ے معنی الہام بيان
عيسی کے واسطے سے آگاه کرنا“کے معنی متعين کيا ہے)(۵٨امين احسن اصالحی
کيے ہينڈاکٹر راميار نے اسے ”حضرت
ٰ
نے کہا ہے:وحی کا لفظ يہاں اصطالحی معنی ميں نہيں بلکہ لغوی معنی ميں ہےيعنی دل ميں کوئی اراده ڈالنا)(۵٩سعيدی
روشن نے بھی اس کا مفہوم الہام اور دل ميں القاء بيان کيا ہے)(۶٠امر کرنا،مکتوب کے ذريعے بات پہنچانا،دل ميں بات يا
اراده ڈالنااور آگاه کرنا سب وحی کے لغوی مفاہيم ہينپس اس آيت ميں بھی وحی اپنے حقيقی اور لغوی معنی ميں استعمال ہوا
ہے
۶۔ وان الشياطين ليوحون الی اوليائھم ليجادلوکم)(۶١اور شياطين اپنے دوستوں کو مخفی طور پر کچھ مطالب القاء کرتے
رہتے ہيں تاکہ وه آپ سے مجادلہ اور جھگﮍے کے ليے کھﮍے ہو جائيں
٧۔ وکذلک جعلنا لکل نبی عدواشياطين االنس والجن يوحی بعضھم الی بعض زخرف القول غرورا)(۶٢اور اس طرح ہم نے ہر
نبی کے مقابلے ميں شياطين جن وانس ميں کچھ دشمن قرار ديے ہيں کہ جو پر فريب اور بے بنيادباتيں مخفی طور پر ايک
دوسرے سے کہتے ہينان دو) (٢آيات ميں شيطانی وسوسوں کے ليے وحی کی تعبير استعمال کی گئی ہےجيسا کہ طبری نے
کہا ہے:
وان الشياطين ليوحون الی اوليائھم يلقون اليھم ذلک وسوسة“ يعنی شياطين اپنے ساتھيوں کے دلوں ميں باتيں بطوروسوسہ
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ڈالتے ہيں)(۶٣طبرسی نے اس وحی کی تفسير ”اشارے کرنا“سے کی ہے اس کے بعد انہوں انے ابن کا قول نقل کيا يہ کہ
شياطين انسانوں ميں سے اپنے اولياء کو وحی کرتے ہيں اور وحی کسی نفس ميں معنی مخفی طريقے سے ڈالنا ہے اور
شياطين اہل شرک کے دلوں ميں وسوسے ڈالتے ہيں)(۶۴ايک دوسرے مقام پر انہوں نے خود ابن کا قول اختيار کيا
ہے)(۶۵زمخثری نے بھی اس کا معنی وسوسے ڈالنا کيا ہے)(۶۶فخر الدين رازی نے اسے الہام سے تعبير کيا
ہے)(۶٧جسے جعفر سبحانی نے وسواس شيطانی سے تعبير کيا ہے او رکلی طور پر اسے القاء بر ورح کے عنوان کے
تحت بيان کيا ہے)(۶٨ان کے عالوه طباطبائی)(۶٩ہادی معرفت)(٧٠اور پير کرم شاه)(٧١نے اس وحی کو وسواس شيطانی
سے تعبير کيا ہےسعيدی روشن نے وسوسہ شيطانی سے تعبير کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے”کيونکہ يہ القاء ت خفيہ
اور چوری چھپے ہوتے ہيں اس ليے ان کے ليے وحی کی تعبير استعمال ہوئی ہے“)(٧٢پس معلوم ہواکہ چونکہ شيطان
مخفی طور پر ايک دوسرے ياانسانوں تک بات يا خبر پہنچاتے ہيں اور يہ وحی کے لغوی معنی کا ايک مصداق ہے لہذايہاں
بھی وحی اپنے حقيقی معنی ميں استعمال ہوا ہےرہی يہ بات کہ اسے وسوسہ شيطانی سے کيوں تعبير کيا گيا ہے اس کی
وجہ يہ ہے کہ خود قرآن نے اس چيز کے ليے يہ تعبير استعمال کی ہے سوره الناس ميں آياہے
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی يوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس)(٧٣کہ
ديجئے ميں لوگوں کے پروردگار کی پناه مانگتا ہوں لوگوں کے مالک و حاکم کی لوگوں کے معبود کی خناس کے وسوسوں
کے شر ،جو انسانوں کے سينوں ميں وسوسے ڈالتا ہےجنوں ميں سے ہو يا انسانوں ميں سے
٨۔ فقضھين سبع سموات فی يومين واوحی فی کل سماء امرھا)(٧۴پس انہيں سات آسمانوں کی صورت ميں دو دنوں ميں پيدا
کيا اور ہر آسمان ميں اس نے وحی کی
٩۔ يومئذ تحدث اخبار ھابان ربک اوحی لھا)(٧۵اس دن زمين اپنی تمام خبروں کو بيان کردے گی کيونکہ تيرے پروردگار
نے اسے وحی کياہےتفسير درمنشور ميں دوسری آيت کی تفسير ميں ايک حديث ميں’‘اوحی لھا“ کا معنی ”امرھا“ کيا گيا
ہے)(٧۶عالمہ طباطبائی نے پہلی آيت کے ذيل ميں ”اوحی“ کے مفہوم کو واضح کرنے کے ليے قدرے تفصيل سے بحث
کی ہے:مختلف اقوال نقل کرنے اور انہيں رد کرنے کے بعد وه بيان کرتے ہيں
فتحصل بمامر ان معنی قولہ” واوحی فی کل سماء امرھا“اوحی فی کل سماء الی اھلھا من المالئکة االمرااللہييعنی جوکچھ کہا
تعالی نے ہرآسمان ميں اس سے مربوط اور متعلق اپنے امر
گيا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مذکوره آيت کا معنی يہ ہوا کہ ﷲ
ٰ
کو اس کے رہنے والے يا اہل يعنی مالئکہ کو وحی کرديا)(٧٧ان کی نظر ميں يہ وحی آسمان کی بجائے اس کے اہل يعنی
فرشتوں کو ہےعظيم مفسر عالمہ آلوسی نے اس آيت ميں اوحی کے مفہوم ميں دواحتمال ذکر کيے ہيں
١۔ وحی بمعنی خلقت وايجاد
تعالی کی طرف آسمانوں کے رہنے والوں يعنی فرشتوں کو ان کے فرائض کا سونپا جانايہاں وحی اپنے معروف معنی
٢۔ ﷲ
ٰ
ميں ہے
٧٨۔ اسی طرح شيخ طوسی نے کہا ہے کہ المراد با مرھا مااراده ﷲ منھا)(٧٩اس سے آلوسی کی دونوں جہات مراد لی
جاسکتی ہينجعفر سبحانی اپنی رائے کا يوں اظہار کرتے ہيں
يہاں پر دوباتيں کہی جاسکتی ہيں اور ايک دوسرے کی تکميل کرتی ہيں
١۔ آسمانوں ميں وحی سے مراد قوانين اور سنن کا ايجاد کرنا ہے جس کی بنياد پر وه خود بخود اپنے امور کو انجام ديتے
رہيناس کی دليل آيت کا آخری حصہ”ذلک تقدير العزيز العليم“ ہے قرآن نے اس مقام پر لفظ وحی کو مفہوم کا نيا جامعہ پہنايا
ہے اس نے اس مورد کو ہمارے ليے کشف کيا ہے کہ ه بھی وحی کے استعمال کا مصداق ہے
٢۔ يہاں ايک اور رائے بھی پيش جاسکتی ہے جومندرجہ باال سے باال تر ہے وه يہ ہے کہ يہ عالم محسوسات بطور مطلق
آگاه بصير اور سميع ہے يہ ہم ہيں کہ اسے بے جان اور بے شعور سمجھتے ہيں قرآن فرماتا ہے:وان من شی اال يسبح بحمده
ولکن التفقھون تسبيحم “ يعنی کوئی چيز ايسی نہيں جو اس کی حمد و تقديس نہ کررہی ہو ليکن تم اس کی تسبيح کو سمجھتے
نہيں ہواس بناء پر يہ باشعور بصير اور سميع عالم کائنات نے مخفی اور سريع تعليم کے ذريعے اپنے فرائض منصبی کو ليا
ہے اور اسے انجام دے رہا ہے
دوسری آيت کے بارے ميں وه کہتے ہيں:
اگر يہ آيت کے ظاہری معنی کو محفوظ رکھيں تو يہ مذکوره باال دوسری بات سے زياده سازگارہے اور نظام قوانين و سنن
تعالی کے خصوصی تعليم کے ذريعے
کے ايجاد اور خلق کرنے سے ذرا بھی مطابقت اور ربط نہيں رکھتازمين کے ﷲ
ٰ
ممکن ہوا اور اس ميں لفظ وحی کے استعمال کے ليے اس امر کا مخفی اور سريع ہونا جواز کا باعث ہے)(٨٠ان کی رائے
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ميں اگر آسمانوں اور زمين کا صاحب شعور ہونا ثابت ہو جائے تو وحی اپنے حقيقی معنی ميں استعمال ہوا ہے پہلی صورت
ميں لفظ وحی جو خلق و ايجاد کے معنی ميں استعمال ہوا بطور مجاز استعمال ہوا ہےڈاکٹر راميار)(٨١اور حادی
معرفت)(٨٢نے ان دونوں آيات ميں بالترتيب تقدير يا تسخير اور ترکيز غريزی فطری وحی کا مفہوم قرار دياہے حاالنکہ يہ
وحی کے مصاديق ميں شمار ہوتے ہيں خود وحی مخفيانہ طريقے سے پيغام رسانی اور حکم کرنا ہے
پرويز نے پہلی آيت کے حوالے سے بيان کيا ہے:
اس آيت ميں امر وحی )ياوحی امر(کے معنی مامور کرنے کے ہيں يعنی وه قانون خداوندی جس کی رو سے خارجی کائنات
کی ہر شے اپنے اپنے فرائض مفوضہ کی تکميل ميں سرگرداں ہےاسی کو سوره نور ميں اس طرح بيان کيا گياہے”کائنات
کی ہر شے اپنی صالة اور تسبيح کوجانتی ہے“ يہی وه وحی ہے جو ان ميں جاری و ساری ہے يعنی امر خداوندی ،خدا کا
قانون اسی کے متعلق سوره زلزال کی آيت ”بان ربک اوحی لھا“ ہے کائنات ميں ہر شئی خدا کے امر)حکم( کے مطابق
سرگرم عمل ہےيہ خداکی وه وہی ہے جو ہر شے ميں از خود وديعت کر دی گئی ہے اسی کو قانون فطرت کہتے
ہيں)(٨٣سعيدی روشن نے اس بارے ميں اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے:
قوانين اور ايک نظام کو جہان خلقت ميں اس طرح سے ايجاد اور خلق کرنا کہ ہر ايک اپنی مقرره مدت تک اپنے خصوصی
کردار ادا کرتا رہے يہ چيز خالق کائنات کی طرف سے ان کی ہستی ميں رکھ دی گئی ہے گويا اسے خفيانہ صورت ميں
وديعت کيا ہے اور يہ وحی ہے اوراس مثآل ميں استعارے کے ليے لفظ وحی کے مفہوم سے اتنی مماثلت کا فی ہے
ظاہری طور پر سوره زلزال کی آيت”بان ربک اوحی لھا“ ميں بھی وحی مذکوره معنی يعنی تقدير و تدبير کائنات ميں
استعمال ہوا ہے
٨۴۔ مذکوره اقوال کے نتيجے ميں پہلی آيت ميں دو معانی اور دوسری آيت ميں وحی کا ايک معنی سامنے آيا ہے
نی تقدير و تدبير نظام ہستی ،تسخير)يہ سب ايک مفہوم کی مختلف تعبيريں ہيں( اگر يہ معنی مراد ہو تو لفظ
١۔ ہدايت تکوي ٰ
وحی يہاں بطور استعاره استعمال ہوا ہے
٢۔ آسمانوں ميں وحی سے مراد اس ميں رہنے والے فرشتوں کو وحی ہےاگر يہ معنی ہوتو پھر لفظ وحی اپنے حقيقی لغوی
معنی ميں استعمال ہوا ہےمگر اس لفظ ”اہل“ کو تقدير ميں لينا پﮍے گا جس کے ليے کوئی ٹھوس دليل ہمارے پاس نہيں ہے
لہذا ان آيات ميں وحی کا پہال معنی ہی آيا ہے
١٠۔ اذيوحی ربک الی المالئکة انی معکم فثبتو الذين آمنو
٨۵۔ جب تيرے پروردگار نے فرشتوں کو وحی کی کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں جو لوگ ايمان الئے انہيں ثابت قدم رکھو اس
آيت ميں پروردگار عالم کی طرف سے فرشتوں کو وحی کی گئی ہے مالئکہ باشعور مخلوق ہيں لہذاان کی طرف کسی بات
کا خاص اور مخفی طريقے سے پہنچانا وحی کا لغوی مفہوم ہےاس ليے يہاں يہ وحی اپنے حقيقی مفہوم ميں ہےجعفر
سبحانی نے اسے”القاء برروح“ ميں ذکر کيا ہے
٨۶۔ ١١۔ واوحينا اليہ لتنبئنھم بامرھم ھذا و ھم اليشعرون)(٨٧اور ہم نے يوسف کی طرف وحی کی کہ تو انہيں آئينده ان کے
اس کام سے باخبر کرے گا جبکہ وه نہيں جانيں گےاس آيت ميں بعض محققين نے ”اوحينا“ کو وحی تشريعی قرار ديا ہے
اور بعض محققين نے القاء برروح اور الہام کا معنی مقرر کيا ہے
طبرسی لکھتے ہيں:
واوحينا اليہ يعنی الی يوسف قال الحسن اعطاه ﷲ النبوة وھو فی الجب والبشارة بالنجاة و الملک کان الوحی اليہ کالوحی الی
سائر االنبياء و قال مجاہد و قتاده اوحی ﷲ اليہ ونباه و ھوافی الجب)(٨٨حسن کے بقول حضرت يوسف کو ہونے والے وحی
دوسرے انبياء کی وحی کی طرح ہے جبکہ مجاہد اور قتاده نے اسے باخبر دينے اور آگاه کرنے کے معنی ميں لياہے
عالمہ طباطبائی نے بھی اسے وحی نبوی قرار ديا ہے)(٨٩جبکہ جعفر سبحانی نے اسے الہام رحمانی کے معنی ميں ليا
ہے)(٩٠جنہوں نے الہام کے معنی ميں لياہے ان کی نظر ميں چونکہ اس وقت حضرت يوسف کو نبوت نہيں ملی تھی اس
ليے يہ وحی وحی اصطالحی نہيں ہے بلکہ يہ لفظ اپنے لغوی معنی ميں استعمال ہوئی ہےچنانچہ دونوں صورتوں ميں يہ
لفظ اپنی حقيقی معنوں ميں استعمال ہوا ہے
مجموعی طور پر ان آيات ميں دومقام کے سوا ديگر موارد ميں لفظ وحی اپنے لغوی اور حقيقی معنی ميں استعمال ہوا ہےان
آيات سے يہ بھی نتيجہ نکال ہے کہ تين مقامات حضرت زکريا کی اپنی قوم کی وحی شياطين کی آپس ميں وحی اور اپنے
تعالی ہے
دوستوں کو وحی کے عالوه باقی تمام موارد ميں وحی کرنے واال ﷲ
ٰ
دوسری طرف وحی کو لينے والے آسمان زمين شہد کی مکھی صالح انسان فرشتے اور انبياء ہيں
گذشتہ تمام مطالب کی روشنی مين ہم يہ کہتے ہيں کہ وحی کا ايک ہی معنی ہے اور قرآن ميں بھی وہی ايک معنی استعمال
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ہوا ہے البتہ وحی کے متعلقات اور مصاديق مختلف ہينان مصاديق ميں وحی کے استعمال کا ايک معيار اور قدر مشترک ہے
اور وه ”سريع “مخفی القاء اور تفہيم ہے
حوالہ جات:
١۔ تفليسی ابوالفضل ابو حيش بن ابراہيم وجوه القرآن انتشارات حکمت قم،ص٣٠۵
٢۔ فخرالدين رازی محمد بن عمر بن حسن،مفاتيح الغيب فی تفسير القرآن المعروف بالتفسير الکبير،دارالحياء التراث العربی ،بيروت
ج،٨ص۴٨
٣۔ سبحانی جعفر منشور جاويد،ج،١٠ص،٧٩٩۵انتشارات توحيدقم ج١٠ص٧٩٩۵
۴۔ معرفت محمد ہادی التمہيد فی علوم القرآن:موئسسہ النثر االسالمی ج،١ص٢٧٢٩
۵۔ راميارمحمود ڈاکٹر،تاريخ قرآن:مصباح قرآن ٹرسٹ،الہورص٨٩٩٠
۶۔ معرفت محمد ہادی التمہيد فی علوم القرآن موئسسہ النثر االسالمی ج١ص، ٢٩،٣٠وه لکھتے ہيں:الوحی الرسالی معنی رابع استعملہ
القرآن فی اکثر من سبعين موضعا ً
٧۔ مصباح يزدی محمدتقی قرآنی معارف،سازمان تبليغات اسالمی،تہرانج،١ص۶۵وه لکھتے ہيں کلمہ وحی اور اس کے مشتقات نزول
ٰ
شوری ،٧بنی اسرائيل٣٩
قرآن سے متعلق تقريبا ً چاليس موارد ميں استعمال ہوئے ہينمثال کے طور پر
٨۔ سوره مريم آيت١١
٩۔ راغب االصفہانی:معجم المفردات الفاظ القرآن ،دارالفکر للطباعہ دارلنثر والتوزيع،بيروت ص۵١۵
١٠۔ الطبرسی ابوعلی الفضل بن الحسن،مجمع البيان فی تفسير القرآن مکتبہ العلميہ االسالميہ،ج،٣ص٣٧١
١١۔ الطبرسی ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البيان فی تفسير القرآن،مکتبہ العلميہ االسالميہ،ج،٣ص۵٠۵
١٢۔ الزمحشری محمود بن عمر ،الکشاف:دارالکتاب العربی بيروت ج،٣ص٧
١٣۔ الزمحشری محمود بن عمر،الکشاف:دارالکتاب العربی بيروت ج،٢ص۵٠۵
١۴۔ الطّوسی،ابو جعفر محمد بن الحسن:التبيان فی تفسير القرآن
١۵۔ ابن منظور محمد بن مکرم جمال الدين ابو الفضل:لسان العرب،ماده وحی،نشر ادب الحوزة قم
١۶۔ صحيح البخاری بشرح الکرمانی،الجزء االول،ص١۴
١٧۔ الطبری ابو جعفر محمدبن جرير،جامع البيان عن تاويل آی القرآن :دارلمعارف مصر،ج،۶ص۴٠۵،۴٠۶
١٨۔ )(١۔ رشيد رضا محمد:تفسير المنار دارالمعرفة بيروت،ج،۶ص۶٧،۶٨
)(٢۔ طباطبائی محمد حسن الميزان فی تفسير القرآن :دارالکتب االسالميہ تہران،ج،١٢ص٣١٢
١٩۔ سوره مريم آيت١٠
٢٠۔ سوره آل عمران،آيت۴١
٢١۔ سوره نحل،آيت۶٨۔ ۶٩
٢٢۔ الطبری،ابو جعفر محمد بن جرير:جامع البيان عن التاويل آی القرآن:ج۶ص۴٠۵،۴٠۶
٢٣۔ الکشاف،ج،٢ص۵٠۵
٢۴۔ الطبرسی ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البيان ج،٣ص٣٧١
٢۵۔ الطبرسی ابو علی الفضل بن الحسن:مجمع البيان ج،۶ص۵٧٣
٢۶۔ ابن قيم جوزی ابو عبدﷲ محمد بن ابی بکر بن ايوب:مدارج السالکين :الجزاء االول،دارالکتاب الولی،بيروت ،ص۴۵
٢٧۔ صحيح البخاری بشرح الکرمانی،الجزاء االول ص١۴
٢٨۔ الدين رازی محمد بن عمربن حسن:التفسير الکبير،ج،٨ص۴٨
٢٩۔ رشيد رضا محمد:تفسير المنار،ج،۶ص۶٧،۶٨
٣٠۔ طباطبائی،محمد حسين:الميزان فی تفسير القرآن،ج١٢ص٣١٢
٣١۔ طباطبائی،محمدحسين :الميزان فی تفسير القرآن،ج،١٢ص٢٩٢
٣٢۔ معرفت،محمد ہادی! التمہيد فی علوم القرآن ،ج،١ص٢٧
٣٣۔ شاه محمد کرم ضياء القرآن ،ضياء القرآن پبلی کيشنزالہورج،۴ص٣٩٢،٣٩٣
ٰ
٣۴۔ محمود حجازی محمد :التفسير الواضح :الجزاء ،١۴مطبقہ االستقالل
الکبری مصر،ص،۴٧ج٢
٣۵۔ عزة دروزة محمد،التفسير الحديث السور مرتبة حسب النزول:داراحياء الکتب العربية،ج،۶ص٨٠
٣۶۔ افغانی،شمس الحق،علوم القرآن مکتبہ الحسنالہور
٣٧۔ راميار،محمود ڈاکٹر،تاريخ قرآن ترجمہ انوار بلگرامی،مصباح القرآن ٹرسٹالہور،ص٨٩،٩٠
٣٨۔ جعفر سبحانی،منشور جاويد:موسسہ امام صادق١٣٧٠ھ ش،ج،١٠ص٨۶
٣٩۔ سعيدی روشن محمد باقر،تحليل وحی ازديدگاه اسالم ومسيحيتموسسہ فرہنگی انديشہص١٣
۴٠۔ سوره طہٰ آيات ٣٨٣٩
۴١۔ قصص،آيت٧
۴٢۔ معرفت،محمد ہادی التمہيد فی علوم القرآن ج،١ص٢٩
۴٣۔ انرمخثری محمود بن عمر،الکشاف
۴۴۔ ابن قيم جوزی ابو عبدﷲ محمد بن ابی بکر بن ايوب ،مدارج السالکين،الجزاالول،ص۴۵
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۴۵۔ } { OL 5رشيد رضا محمد،تفسير المنار:ج،۶ص۶٧۶٨
۴۶۔ شاه محمد کرم ،ضياالقرآن،ج،۴ص٣٩٢،٣٩٣
۴٧۔ جعفر سبحانی ،منشور جاويد،ج،١٠ص٨٩
۴٨۔ راميار،محمود ڈاکٹر،تاريخ قرآن،ص٩٠
۴٩۔ سوره مائده،آيت١١١
۵٠۔ حوالہ :پرويز غالم احمد،لغات القرآن“ اداره طلوع اسالم ،الہور،ص١۶٩١
۵١۔ حوالہ :پرويز غالم احمد :لغات القرآن“ اداره طلوع اسالم،الہور،ص١۶٩١
۵٢۔ راغب االصفہانی،معجم مفردات الفاظ القرآن،ص۵۵۶
۵٣۔ جامع البيان من تاويل آی القرآن،ج،٩ص٢١٧٢١٨
۵۴۔ الکشاف ج،ص
۵۵۔ مدارج السالکين،الجزاالول ص۴۵
۵۶۔ منشور جاويد،ج،١٠ص٨٩
۵٧۔ التفسير الواضح ،ج،ص٢٨
۵٨۔ تاريخ قرآن ص٩٠
۵٩۔ اصالحی امين احسن:تدبر قرآن،داراالشاعة االسالميہ،الہور،ج،٢ص٣٧٩
۶٠۔ تحليل وحی ازديد گاه اسالم و مسيحيت١۴،
۶١۔ انعام ١٢١
۶٢۔ انعام ١١٢
۶٣۔ جامع البيان عن تاويل آی القرآن :ج،۶ص۴٠۵،۴٠۶
۶۴۔ مجمع البيان،ج،٢ص٣۵٨
۶۵۔ مجمع البيان،ج،٢ص۵۴۵
۶۶۔ الکشاف،ج٢،۴٧
۶٧۔ التفسير الکبير:ج:٨ص۴٨
۶٨۔ منشور جاويد:ج،١٠ص٩٠،٩١
۶٩۔ تفسير الميزان،ج،١٢ص٣١٢
٧٠۔ التمہيدفی علوم القرآن،ج١
٧١۔ ضياء القرآن ،ج،۴ص٣٩٣،٣٩٢
٧٢۔ تحليل وحی ازديد گاه اسالم و مسيحيت ص١۴
٧٣۔ سوره الناس
٧۴۔ ٰحم سجده،آيت١٢
٧۵۔ سوره زلزال آيات۴۵،
٧۶۔ السيوطی جالل الدين عبدالرحمن ابن ابی بکر ”:الدر المنشور فی التفسير بالماثور“ج،۶ص٣٨٠
٧٧۔ تفسير الميزان،ج،١٧ص٣٩١٣٩٢
٧٨۔ آلوسی ،ابوالفضل شہاب الدين السيد محمود :روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثانی،داراالحياء التراث
العربی،بيروت،ج،٢۴ص١٠٣
٧٩۔ التبيان فی تفسير القرآن:ج،٩ص١١٠
٨٠۔ منشور جاويد،ج،١٠ص٨٣،٨۵
٨١۔ تاريخ قرآن :ص٨٩،٩٠
٨٢۔ التمہيد فی علوم القرآن:ج،١ص٢٧،٢٨
٨٣۔ پرويز غالم احمد لغات القرآن،اداره طلوع اسالماپريل ١٩۶١الہور،ص١۶٩٢
٨۴۔ تحليل وحی ازديد گاه اسالم و مسيحيت،ص١٢
٨۵۔ انفال١٢
٨۶۔ منشور جاويد:ج ١٠ص٩٠
٨٧۔ يوسف١۵،
٨٨۔ مجمع البيان فی تفسير القرآن  :ج،۵ص٣٣٢
٨٩۔ الميزان فی تفسير القرآن  :ج،١١ص١٠٠
٩٠۔ منشور جاويد :ج،١٠ص٩٠
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وحی کی حقيقت اور اہميت
باب دوم
وحی کی ضرورت
ضرورت وحی:
وحی نبی نوع انسان کے ليے مبداہستی اور خالق کائنات کی ہدايت کا ايک ذريعہ اور علم معرفت کا ايک اہم ترين منبع ہے
وحی کا عقيده اور تصور انبياء کے حوالے سے قديم االيام سے انسانی معاشروں ميں موجود رہا ہے وحی اور نبوت کا آپس
ميں گہرا ربط ہے اور يہ دونوں مفاہيم آپس ميں الزم و ملزوم ہيں وحی کے حاملين کو انبياء کہا جاتا ہے خود لفظ نبی ميں
وحی کے ساتھ اس کا تالزم موجود ہے کيونکہ نبی کا لفظی معنی ”خبر دينے واال“ ہے )(١اور يہاں خبر دينے سے مراد
حواس انسانی سے ماوراء دنيا سے اس دنيا کی خبر دينا يہ اسے ہی ايک خاص پيرائے ميں وحی کہتے ہيں
وحی کا عقيده کلی طور پر تمام آسمانی اديان ميں قدر ميں مشترک ہے)(٢البتہ اس کے مفہوم اور حدود وغيره ميں اختالف
پايا جاتا ہے وحی پر ايمان کے اس تاريخی سفر ميں ايک دور يہ آيا کہ مغربی مفکرين کے ايک گروه نے وحی کا انکار کر
ديا يہ وه دور تھا جب مغرب ميں سائنسی علوم کی ابتداء ہو رہی تھياور ہر چيز کو تجربہ کی کسوٹی پرپر کھا جانے لگا اس
بارے ميں دائرة المعارف القرآن الربع عشر کے مصنف لکھتے ہيں
”کا ان الغر بيون الی القرن السادس عشر کجميع االمم المتدينة يقولون بالوحی الن کتبھم مشحونة باخبار االنبياء فلما جاء العلم
الجديد بشکوکہ وماديا تہ ذھبت الفلسفة الغربية الی ان مسالة الوحی من بقايا الخرافات القديمہ ،وتفالت حتی انکرت الخالق
والروح معاو عللت ماورد عن الوحی فی الکتب القديمہ بانہ اما اختالق من المتنباة انقسھم لجذب الناس اليھم،وتسخير ھم لمشيئتھم
،واما الی ھذيان مرصی يعتری بعض العصبيين فيخيل اليھم انہم يرون اشبا حاتکلہم وھم اليرون فی الواقع شيئا ً)(٣
مغربی مفکرين ديگر اقوام کی طرح سولہويں صدی تک وحی پر ايمان رکھتے تھے کيونکہ اس کی کتب انبياء کے واقعات
اور خبروں سے بھی پﮍی تھيں جب علوم جديد اور سائنس کی ابتداء ہوئی اور تمام مسائل کو مادی نگاه سے ديکھا جانے
لگاتو مغرب کے فالسفہ نے وحی کا سرے سے ہی انکار کر ديااور اسے خرافات اور پرانی داستانوں سے تعبير کيا اور اس
کے نتيجے ميں خدا،روح،عالم ماوراء ماده کے بھی منکر ہو گئے اور يہاں تک کہہ ديا کہ وحی پر اگنده خياالت کا مجموعہ
يا اعصابی بيماری کا حاصل تھی وه يہ گمان کرتے کہ کچھ شکليں ان سے گفتگو کر رہی ہے حاالنکہ حقيقت ميں کچھ نہيں
ہوتا تھا
اس سے ہمارے ليے يہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم وحی کی ضرورت پر تفصيل سے بحث کريں اس مقام پر يہ امر انتہائی
اہميت کا حامل ہے کہ ضرورت وحی پر ہم عقلی دالئل کے روشنی ميں بحث کريں کيونکہ نقلی دالئل سے بحث کرنا بے
سود اور نامعقول ہے کيونکہ جس چيز کو ثابت کرنا چاہتے ہيں اسے اسی ذريعے ثابت کيا جائے تو يہ محال ہے منطق کی
اصطالح ميں اسے دور کہتے ہيں اور يہ محال ہوتا ہے
دليل اول:
وجود خدا کے بعد مذہب کا دوسرا اہم عقيده وحی نبوت ہے توحيد پر ايمان ،باقی عقائد کی بنياد اور اس اساس ہے اسالمی
آئيدلوجی کا مرکزی نقطہ اور اصلی محور توحيد ہے اس مطلب کا امير المومنين علی بن ابی طالب نے يوں بيان فرمايا ہے
اول الدين معرفتہ)(١
دين کی ابتداء اس کی معرفت ہے
لہذاو حی کی ضرورت پر ادلہ پيش کرتے ہوئے اپنی اس دليل کا پائيہ توحيد اور خدا شناسی کو قرار ديتے ہينوحی کی
ضرورت کو ثابت کرنے کے ليے خدا پر ايمان اور اس کی معرفت ہی ہمارے استد الل کی بنيا د ہے توحيد پر ايمان النے کا
ٰ
ايک الزمی نتيجہ وحی و نبوت پر ايمان ہے اپنے اس
دعوی کے ثبو ت کے ليے مکتب اسالم کی عظيم ہستی علی بن ابی
طالب کا قول نقل کرتے ہيں جو انہوں نے اپنے بيٹے حسن بن علی کو مخاطب کر کے کہا تھا
واعلم يا نبی انہ کا ن لربک شريک ال تتک رسلہ ولرايت آثار ملکہ و سلطانہ ولعرفت افعالہ وصفاتہ ولکنہ الہ واحد کم وصف
نفسہ ال يضاده فی ملکہ احد)” (٢اے ميرے بيٹے جان لو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شريک ہوتا تو اس کی طرف
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سے بھی رسول آتے تم اس کی حکومت سلطنت اور افعال کا مشاہده کرتے ليکن وه تو يکتا ويگانہ معبود ہے جيسا کہ اس نے
خود اپنی توصيف کی ہے کہ ملک صرف اسی کا ہے اور کی سلطنت ميں اس کا مد مقابل کوئی نہيں ہے
ہمارے مورد نظر پہال جملہ ہے جس ميں رسولوں کو نہ بھيجنے کو خدا کی واحدنيت کی دليل قرار ديا گيا اس کے برعکس
اگر ديکھيں تو يہ ثابت ہو تا ہے کہ وجود خدا کا الزمہ سلسلہ نبو ت ہے
منطق ی اصطالح ميں اسے قياس استثنای کہتے ہيں جس ميں مقدم اور تالی ميں تالزم برقرار ہوتا ہے اور تالی کی نفی سے
مقدم کی نفی ثابت ہو جاتی ہے اس ميں مالزمہ يہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وه اپنے رسول بھيجتا اور وحی نازل
کرتا يعنی وحی اور ارسال پيامبران اور انسانی ہدايت کے ليے مخصوص افراد کو مبعوث کرنا وجود خدا اور اس کی خدائی
کا الزمہ ہے
دوسری صدی ہجری کے عظيم دانشور اور بلند پايہ فقہی امام جعفر صادق نے وحی و نبوت کی ضرورت پر مذکوره
استداللی روش اختيار کی ہے ان کے ايک شاگرد ہشام بن حکم بيان کرتے ہيں کہ ايک دن ايک زنديق نے امام سے سوال کيا
کہ آپ انبياء اور رسل کو کس دليل سے ثابت کرتے ہيں
انہوں نے جواب ميں فرمايا
ان لما اثبتنا ان خالقا صا نعا متعاليا عنا وعن جميع ماخلق وکان ذلک الصانع حکيما متعاليا لم يجزان يشاھده خلقہ ،واليال مسوه
فيباشرھم ويبا شروه ويحا جھم ويحاجوه ثبت ان لہ سفراء فی خلقہ يعبرون عنہ الی خلقہ و عباده ويدلونھم علی مصالھم ومنا
فعھم ومابہ بقاوھم فثبت االمرون والناھون عن الحکيم العليم فی خلقہ والمعبرون عنہ عزو جل و ھم االنبياء وصفوتہ من خلقہ
الخ)(٣
وحی و نبوت کے اثبات کے ليے ايک عقلی استدل ہے اس کا خالصہ يہ ہے کہ جب ہم نے ثابت کر ديا کہ ہمارا خالق اور
صانع ہے جو ہم سے اور ديگر تمام مخلوقات سے عالی و برتر ہے اور يہ صانع صاحب حکمت اور بلند باال ہے اس کی
مخلوق اسے مشاہده نہيں کر سکتی اور ہم ان حواس و ادراکات کے ذريعے اس سے رابطہ نہيں کر سکتے پس ضروری ہے
کہ اس کی مخلوق ميں اس کے نمائندے اور سفير ہونے چاہيں جو انسانوں کے منافع اور مصالح کی طرف ان کی راہنمائی
کريں اور جس ميں انسانوں کی بقاء ہے اور جس ميں ان کی ہالکت ہے اس سے وه آگا کرينچونکہ وه حکيم اور عليم ہے وه
ہماری احتياج اور ہدايت وراہنمائی کی ضرورت کو جانتا ہے لہذا الزم ہے کہ وه اپنے نمائندگان يعنی انبياء اور رسل کو
ومبعوث کرے اگر ايسا نہ ہو تو يہ اس کی حکمت و دانائی کے خالف ہے
اس دليل سے جہاں انبياء کی بعثت ثابت ہوتی ہے وہاں انبياء کی عظمت اور بزرگی بھی ثابت ہوتی ہے انبياء خداوند متعال
کے ساتھ مربوط ہوتے ہيں اور دوسری جہت ميں وه انسانوں سے رابطہ رکھتے ہيں ان کا خدا سے بذريعہ وحی ارتباط ہوتا
ہے پس خدا اور اس کے بندوں کے درميان وحی کا رابطہ ضروری اور الزمی ہے
گيارہويں صدی ہجری کے بلند پايہ فيلسوف مال عبدالرزاق الھچی نے مذکوره روايت کے ذريعے وحی و نبوت کی ضرورت
پر دليل قائم کی ہے اور آخر ميں اپنی رائے کا يوں اظہار کيا ہے
”بايد دانست کہ اين کالم شريف بااين وجازت،مشتمل است بر خالصہ افکار و انظار حکمای سابقين و علما ال حقين،بلکہ اشاره
است بہ حقايقی کہ غايت فکرو نظر اکثر متکلمين بہ آن نرسيده و اگر فال سفہ اقدمين رااستماع اين کالم مقدس ممکن می شد
ھر آينہ اقرار می نمودندنہ معجزبودن اين کالم قدسی نظام کہ جان تشنہ داند قيمت آب)(۴
معلوم ہونا چاہيے کہ مذکوره کالم مختصر ہونے کے باوجود فالسفہ سابقين اور علماء الحقين کے افکار ونظريات کا نچوڑ
ہے بلکہ اس ميں ان حقائق کی طرف اشاره ہے جن پر اکثر متکلمين کی فکرو نظر نہيں پہنچ سکی اگر قديمی ترين فالسفہ
کے ليے يہ کالم سننا ممکن ہوتا تو وه ضرور اس بيان کے معجز ہونے کا اقرار کرتے کيونکہ پانی کی قدر پياساہی جانتا ہے
مرتضی مطہری نے توحيد کو
قدماء کے عالوه معاصر علماء نے بھی اس موضوع پر قلم فرسائی کی ہے ،مفکر اسالمی
ٰ
بنياد بنا کر وحی پراس طرح دليل پيش کی ہے
”ہر چيزی نقطہ شروع و پايہ و اساسی دارد و ہنگامی بہ صورت سازمانی محکم وپابرجا و مفيد درمی آيد کہ ازھمان نقطہ
آغاز شده باشد و برروی ہمان پايہ قرار گرفتہ باشد دين ہم کہ سازمانی وسيع فکری و اعتقادی واخالقی و عملی است يک نقطہ
شروع و يک رکن اساسی دارد کہ اگراز نقطہ آغاز شورد وبرروی آن اساس بنا شود ،محکم وپابر جا و مفيد خواہدشد،آن نقطہ
شروع و آن پايہ اساسی ،معرفت ذات اقدس الہ و شناساسی حضرت احديث است مثال عقيده اصل نبوت وعقيده اصل معاداز
جملہ عقائد اصلی و ضروری دين است،اين دو اصل بہ منزلہ شاخہ ھای ہستند کہ بروری اين تنہ قرار گرفتہ اند،يعنی چون
اصل توحيد اصلی است ثابت،وچون ”جہان راصاحبی باشد خدانام“ وآن صاحب جہان راتد بيرمی کند و موجودات را بہ سوی
کماالتشان سوق می دھد و ہدايت می کند واز طرفی بشر در زندگی فردی و اجتماعی خود احيتاج دارديہ يک نوع ہدايت و
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راہنمائی مخصوص کہ آن را”ہديت وحی والہام“ می ناميم،پس در مجموع زندگانی بشر نقطہ ھا وروز نہ ھا و دريچہ ھا بشر
ہدايت و راہنمائی می شود،آن روزنہ ھاو دريچہ ھا عبارت است از روحھای مستعد وقلبھای منزه و صافی يک عده از افراد
بشر کہ بہ نام”انبياء“ و ”پيغمبران“ناميده می شود)(۵
ان کی دليل کا خالصہ يہ ہے کہ ہر چيز کا ايک نقطہ آغاز اور اساس ہوتی ہے وه چيز اس وقت مستحکم،مضبوط اور مفيد
نظام کی صورت ميں آتی ہے جب وه اس اساس پر قائم ہوا اور اپنے بنيادی نقطے سے شروع ہواسی طرح دين جو کہ ايک
وسيع نظرياتی ،فکری،اخالقی اور عملی نظام پر مشتمل ہے اس کا بھی نقطہ آغاز اور بنيادی ستون ہے اور وه توحيدہے دين
ميں وحی و نبوت اور قيامت دو اہم اصول ہيں يہ دونوں اصول توحيد کے بنيادی ستون پر استوار ہيں)اصل استدال ل يہاں
سے شروع ہوتا ہے (
چونکہ توحيد دين کی اساس ہے اور اس جہان کاخالق خدا ہے وہی اس جہان کی تدبير کرتا اور چالتاہے اور موجودات عالم
کو ان کے کماالت کی طرف روانہ کرتا ہے ان کی ہدايت و راہنمائی کرتا ہے دوسری جانب خود انسان اپنی انفرادی اور
اجتماعی زندگی ميں ايک خاص ہدايت کا محتاج ہے اس مخصوص ہدايت کو ”وحی والہام“کا نام ديا جاتاہےپس اسے اس
جہان کے تدبير کرنے والے يعنی رب کی طرف سے ہدايت اور راہنمائی ملنی چاہيے اس کا انتظام خود پروردگار عالم کی
طرف سے ہونا چاہيے
عصر حاضر کے ايک اور جيدعالم مفتی محمد شفيع نے اپنی تفسير معارف القرآن کے مقدمے ميں وحی کی ضرورت پر
گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے استدالل کوتوحيد کی بنياد پر استوار کيا ہے وه بيان کرتے ہيں
جو شخص )معاذﷲ(خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہو اس سے تووحی کے مسئلے پر بات کرنا بالکل بے سود ہے،ليکن جو
تعالی کے وجود اور اس کی قدرت کا ملہ پر ايمان رکھتا ہے اس کے ليے وحی کی عقلی ضرورت اس کے امکا
شخص ﷲ
ٰ
ن اور حقيقی وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہيں اگر آپ اس بات پر ايمان رکھتے ہينکہ يہ کائنات ايک قادر مطلق نے پيدا کی
ہے وہی اس کے مربوط اور مستحکم نظام کو اپنی حکمت بالغہ سے چال رہا ہے ،اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد
کے تحت بھيجا ہے تو پھريہ کيسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کوپيدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھيرے ميں چھوڑديا
ہواور اسے يہ تک نہ بتايا ہو کہ وه کيوں اس دنياميں آيا ہے؟يہاں اس کے ذمے کيا فرائض ہيں؟اس کی منزل مقصود کيا
ہے؟اور وه کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے؟کياکوئی شخص جس کے ہوش وحواس سالمت ہوں ايسا
کرسکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ايک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھيج دے اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد
بتائے اور نہ بعد ميں کسی پيغام کے ذريعہ اس پر يہ واضع کرے کہ اسے کس کام کے ليے بھيجا گيا ہے اور سفر کے
دوران اس کی ڈيوٹی کيا ہو گی؟جب ايک معمولی عقل کا انسان بھی ايسی حرکت نہيں کرسکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے
بارے ميں يہ تصور کيسے کياجاسکتا ہے جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا يہ سارا نظام چل رہا ہے ؟يہ آخر کيسے
ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند،سورج،آسمان زمين،ستاروں اور سياروں کا ايسا محيرالقول نظام پيدا کيا ہو ه اپنے بندوں
تک پيغام رسانی کا کوئی ايسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذريعے انسانوں کو ان کے مقصد زند گی سے متعلق ہدايات
تعالی کی حکمت بالغہ پر ايمان ہے تو پھر يہ بھی ماننا پﮍے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھيرے ميں
دی جاسکيں؟اگر ﷲ
ٰ
نہيں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے ليے کوئی باقاعده نظام ضرور بناياہے بس راہنمائی کے اسی باقاعده نظام کا نام وحی
رسالت ہے
اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ايک دينی اعتقاد ہی نہيں بلکہ ايک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار
تعالی کی حکمت بالغہ کا انکار ہے )(۶
درحقيقت ﷲ
ٰ
ايک مغربی دانشور ايڈنگٹن اس موضوع پر اظہار نظر کرتا ہے
اصل سوال خدا کی ہستی کا نہيں بلکہ اس امر کا يقين ہے کہ خدا بذريعہ وحی انسانوں کی راہنمائی کرتاہے)(٧
اس بات کی ہم يوں تشريح کرتے ہيں غور سے ديکھنے سے يہ حقيقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی سے اس سوال
کا تعلق کيا ہے خدا ہے يا نہيں؟خدا کے ہونے يا نہ ہونے ميں کيا فرق ہے البتہ يہ بات اپنے مقام پر سچ ہے کہ خدا کی ہستی
کا اقرار کائنات کی سب سے بﮍی حقيقت اور صداقت کا اقرار ہے ليکن پھر وہی سوال پيدا ہوتا ہے کہ اس اقرار کا فائده کيا
ہے ؟جب تک يہ اقرار انسان کی ہدايت کے ليے خدا کی ہستی کو سرچشمہ قرار نہ دے اس کا چنداں فائده نہينجب يہ ہماری
راہنمائی اس طرف کرے کہ انسان کی ہدايت کا سرچشمہ ذات الہی ہے تو يہ مفيد ہے کيوں کہ اصل سوال انسان کی ہدايت کا
ہے لہذا خدا کے وجود کو تسليم کرنے کے بعد ہدايت و راہنمائی کا سرچشمہ بھی اسی ذات اقدس کا قرار دينا ہو گا اسی
ہدايت کو وحی کہا جاتا ہے
ايک معاصر دانشور ايڈنگٹن کی تائيد ميں لکھتے ہيں
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ايڈنگٹن ٹھيک کہتا ہے کہ اصل سوال خدا کی ہستی کا نہيں بلکہ خدا کی طرف سے راہنمائی ملنے کا ہے اگر ايک شخص
خدا کی ہستی کا قائل ہے )جيسے کہ مغرب کے بہت سے مفکر قائل ہيں(ليکن انسانی زندگی ميں اگر کوئی خدا کی راہنمائی
کا قائل نہيں تواس کا خدا پر ايمان کچھ معنی نہيں رکھتاخدا پر ايمان اس کی طرف سے بھيجی ہوئی وحی پر ايمان ہے )(٨
تعالی پر ايمان النے سے سلسلہ وحی پر
مجموعی طور پر مذکوره استدالل پر ايک اعتراض ہو سکتا ہے کہ وجود باری
ٰ
تعالی کو مانتے ہوں ليکن وحی ونبوت کے سلسلے کی ضرورت کو
ايمان النا الزم نہيں آتا کيوں کہ ممکن ہے کہ لوگ ﷲ
ٰ
تسليم نہيں کرتے ہوں بلکہ ہدايت کے ليے عقل،ضمير،وجدان اور فطرت کی راہنمائی کو کافی سمجھتے ہوں اور جبکہ يہ
تمام ذرائع بھی ﷲ
تعالی کی طرف سے ہيں
ٰ
اس اعتراض کا جواب دينے سے پہلے ہم ايک اور سوال کا جائزه ليتے ہيں کہ کيا عقل اس قابل ہے کہ وه زندگی کے تمام
ميدانوں ميں بالخصوص اخالقی اور روحانی لحاظ سے انسان کی راہنمائی کر سکے
انسان کی معرفت اور شناخت کانہايت اہم ذريعہ عقل ہے اور اسی جوہر عقل کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا ہے
انسان کے ليے علم کا پہال ذريعہ حواس خمسہ ہيں جن کے ذريعے سے انسان بيرونی دنيا سے مربوط رہتا ہے اور انہی
حواس کے ذريعے معلومات حاصل کرتاہےحواس کے ذريعے حاصل کی گئی معلومات جزئی ہوتی ہينعقل انسانی ان
معلومات کا تجزيہ وتحليل کرتی ہے اور ان سے کلی اصول اخذ کرتی ہے انسانی معاشرے کی ترقی اور ارتقاء ميں انسانی
فکرو عقل کا کردار نہايت اہم ہے اور دنيا آج جس مقام تک آن پہنچی ہے وه اسی فکرو عقل کی بدولت ہےليکن ان تمام تر
خوبيوں کے باوجود اس کا دائره محدود ہے بعض مسائل ايسے ہيں جو اس کی قلمر و قدرت سے باہر ہيں
فکر جديد نے اس حقيقت کو تسليم کرليا ہے کہ عقل انسانی کے ليے يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ وه حقيقت کا ادراک کر سکے يا
حقيقت کے متعلق صحيح علم دے سکے
برگسان)(BERGSONاپنی کتاب کے مقدمے ميں لکھتا ہے
ہماری فکر اس قابل نہيں کہ وه زندگی کی حقيقت کو ہمارے سامنے ال سکے يا زندگی کی ارتقائی حرکت کا صحيح اور پورا
پورا مفہوم پيش کر سکے)(٩
آگے چل کر برگسان کہتا ہے
انسانی فکر کی خصوصيت ہی يہ ہے کہ زندگی کا احاطہ کرنے کے ليے فطری طور پر ناقابل ہے )(١٠
عقل انسانی کسی معاملے کے متعلق بھی آخری دليل،مکمل شہادت اور منطقی يقين بہم نہيں پہنچا سکتيانسانی عقل قطعی يقين
تک پہنچانے کے ليے ناقابل ہے)(١١
عقل کی محدوديت کے متعلق يہ ايک انتہائی درجے کی رائے ہے ہماری رائے يہ ہے کہ عقل يقين کے درجے تک پہنچ
سکتی ہے مگر وحی کی روشنی مينجس طرح انسانی آنکھ خارجی روشنی کی محتاج ہے اس کے بغير کچھ بھی نہيں ديکھ
سکتی س طرح انسانی عقل وحی کی روشنی کے بغير يقين کے درجے تک نہيں پہنچ سکتی مغربی فالسفر شين)(Sheenاس
حقيقت کا اظہاران الفاظ ميں کرتے ہيں
Just as our senses work better when perfected by reason,so too our reason works better when
perfected by faith A man temporarily devoid of reason as a drunkard,has the same senses that he
had before,but they do not function as they did when he was under rational direction
agovernment,what the senses are without reason,reason is with out faith
”جس طرح ہمارے حواس اس وقت بہتر کام کرتے ہيں جب ان کی تکميل عقل کے ذريعے سے ہو جائےاسی طرح ہماری
عقل اس وقت بہتر کام کرسکتی ہے جب اس کی تکميل ايمان)وحی( کے ذريعے ہو جائےجو آدمی عارضی طور پر عقل
سے عاری ہو جائے جيسے شرابی،اس کے حواس وہی ہوتے ہيں جو پہلے تھے ليکن اس وقت وه کبھی اپنے فرائض کی
اس طرح سرانجام دے سکتے جس طرح عقل وہوش کی حالت ميں سرانجام ديتے ہيں،جو حالت عقل کے بغير حواس کی
ہوتی ہے وہی کيفيت ايمان)وحی( کے بغير عقل کی ہوتی ہے“
اس بيان سے تو يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تنہا عقل ہماری راہنمائی نہيں کرسکتی مغرب کے دانشور برگسان)(BERGSON
يہاں تک کہتا ہے کہ عقل تنہا ہميں کسی اور سمت لے جاتی ہے اس ليے کہ عقل کامنصب انسان کو اس کی منزل انسانيت
تک پہنچانا نہيں اس کا فريضہ انسانی زندگی کا تحفظ ہے خواه وه کسی طريق سے ہو چنانچہ وه کہتا ہے
انسان تنہا عقل کی روشنی ميں صحيح راه پر چل نہيں سکتاعقل اسے کسی دوسرے راستے پر ڈال دے گی عقل ايک خاص
مقصد کے ليے پيدا کی گئی ہے جب ہم اس مقصد سے بلند مقاصد کی طرف لے جانا چاہتے ہيں تو وه اس بلند سطح کے
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متعلق ممکنات کا سراغ دے سکے تو شايد ورنہ وه حقيقت کا پتہ تو کسی صورت ميں دے ہی نہيں سکتی)(١٣
بيسوی صدی کے عظيم سائنسدان اور دانشور پروفيسر آئن سٹائن نے ايک کتاب لکھی ہےجس کانام) Out of my later
 (yearsہے اس کے باب ) (SCIENCE AND RELIGIONميں وه لکھتے ہيں
its domain value for science can only ascertain what is,but not what should be, and out side of
judgments of all kinds remin necessary Religion ,no the other hand deals only with evaluations of
human thought and action
on the other hand representative of science have often made an attempt to arrive at fundamental
judgments with respect to values and ends on the basis of scientific method,and in this way have
(set themselves in opposition to religion (14
سائنس صرف يہ بتا سکتی ہے کہ ”کيا ہے“ ليکن کيا ہونا چاہيے وه يہ نہيں بتاتياس ليے اقدار کی قيمت متعين کرنا اس کے
دائرے سے باہر ہے اس کے برعکس مذہب کاکام يہ ہے کہ وه انسانی فکر وعمل کی قيمت متعين کرے سائنس کے
علمبرداروں نے اکثر اوقات اس امرکی کوشش کی ہے کہ وه سائنس کی رو سے اقدار کے متعلق قطعی فيصلہ نافذ کر ديناس
طرح وه مذہب کے خالف محاذ قائم کر کے بيٹھ جاتے ہيں اس سے يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سائنس کا اپنادائره عمل ہے اور
وه محدود ہے انسانی فکروعمل کی راہيں متعين کرنا مذہب کا کام ہے جو وحی کے راستے سے اس علم کو حاصل کرتا ہے
عقل کے حوالے سے ايک اور بات اہم ہے کہ عقل کا طريقہ تجرباتی ہوتاہے عقلی طريق يہ ہے کہ انسان ايک چيز کو
اختيار کرتا ہے اس پر مدتوں محنت کرتا ہے اور آخراالمر ديکھتاہے اس کا تجربہ ناکام رہا ہے وه اسے چھوڑديتا ہے اور
کوئی دوسرا راستہ اختيار کرتا ہے اورايک مدت تا اس راه پر چلتا ہے اسے اس وقت کچھ پتہ نہيں ہوتا کہ وه راستہ اسے
منزل مقصود کی طرف لے جائے گا ياہالکت کے غاروں ميں دھکيل دے گا اس راستے کے آخری نقطہ تک پہنچنے سے
پہلے اس حقيقت کا معلوم کرلينا اس کے بس کی بات نہيں لہذا وه ہر اس راستے پر جو اس کے سامنے آتا ہے چل نکلتا ہے
کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ وه راستہ اسے صحيح مقام تک لے جاتا ہے ليکن اکثر ہوتا ہے کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اسے
معلوم ہوتا ہے کہ يہ راستہ تو کسی اور طرف جارہا ہے يہ ہيں وه مقامات جہاں انسانی عقل تھک کر بيٹھ جاتی ہے
اب سوال يہ ہے کہ کياانسانی فکر کو اس تجرباتی طريق پر چھوڑ ديا جائے يا اس کے عالوه کوئی اور ذريعہ بھی ہے جس
سے انسانيت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے ہاں انسان کی راہنمائی کے ليے ايک اور راستہ بھی ہے اور وه وحی کا
راستہ ہے
ايک مغربی دانشور کی بات کا يہ مفہوم ہے کہ مذہب کی بنياد صرف وحی پر ہو سکتی ہے وه لکھتا ہے
اگر وحی کا تصور نہ ہو تو مذہب ہی باقی نہيں رہتااور مذہب ميں کوئی نہ کوئی عنصر توايسا ضرور ہوتا ہے جو عام فکر
انسانی کے احاطہ علم سے باہر ہوتا ہے اس ليے اگر يہ کوشش کی جائے کہ جن باتوں کو انسانی عقل اچھا سمجھتی ہے
انہيں ايک جگہ اکٹھا کر کے اس مجموعہ کا نام مذہب رکھ ليا جائے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو گاايسی کوششوں کا
نتيجہ مذہب نہيں بلکہ ايک فلسفہ زبوں ہو گا)(١۵
اس بحث کا نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ انسان کی ہدايت اور راہنمائی کے ليے عقل کا فی نہيں ہے اس کی حدود متعين ہيں جب
طبيعات ميں عقل مکمل راہنمائی نہيں کرتی تو ظاہر ہے کہ مابعد الطبيعات ميں وه کيسے ہماری راہنما بن سکتی ہے اور
چونکہ فضائل اخالق روحانی کماالت کا تعلق ايک بﮍی حدتک حقائق مابعد الطبيعات کے تصور سے ہے اس ليے عقل اس
راه ميں ہماری کامياب اور مکمل راہنما اور ہادی ثابت نہيں ہو سکتی اور نہ ہی ہم کلی طور پر اس پر اعتماد کر سکتے ہيں
لہذا ہميں ايک اور منبع وہدايت کی ضرورت ہے جو وحی کے عالوه کوئی اور نہيں کرسکتا
يہ امر اپنے مقام پر انتہائی اہم ہے اور اسے ضرور ملحوظ رکھا جائے کہ جو علم وحی کے ذريعے حاصل ہوتا ہے وه
خالف عقل نہيں ہوتاوحی کے ذريعے حاصل شده علم عقل سے ماوراء ہے اور خالف عقل ہونے اور ماورائے عقل ہونے
ميں بہت بﮍا فرق ہے جو وحی صحيح علم و بصيرت کے خالف ہو وه وحی نہيں ہوسکتی اس بارے ميں ہمارے دور کے
اسالمی مفکر جوادی آملی يہ اظہار نظر کرتے ہيں
تعارض”عقل قطعی“با”وحی قطعی“ ممکن نيست وبر فرض وقوع آن عالج پذير نخواہد بود يعنی ہما نطوری کہ تعارض بين
دو دليل قطعی ممکن نيست و بر فرض تحقق درمان نا پذير است و ہمچنين تعارض بين دو وحی قطعی ناممکن بوده و بر
فرض وقوع آن عالج ندارد تعارض بين دليل”عقلی قطعی“و”وحی قطعی“نيز محال بوده است وبر فرض آن ‘درمان معارضہ
ممتنع خواہد بود،چون باز گشت تعارض ہريک از دليلھای قطعی باخودش معارض باشد زيرا مبنی ھمہ ادلہ قطعی ہمان اصل
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امتناع جمع دو نقيض است)(١۶
ان کے کالم کا خالصہ يہ ہے کہ عقل اور وحی کی تعليمات اور احکامات ميں تعارض اور تضاد نہيں پاياجاتا بالفرض اگر
ايسا ہو تو پھر اس مشکل کا کو ئی حل پيش نہيں کيا جاسکتااور دونوں کو رد کرنا پﮍے گا اور اس امر پر دليل علم منطق کا
وه بنيادی اصول ہے کہ ”اجماع نقيضين محال ہے“
مغربی مفکرين ميں سے عقل کے بارے ميں برگسان کی يہ رائے کہ:
”عقل کسی صورت ميں حقيقت کا پتہ نہيں دے سکتی “)(١٧
اور اسی طرح پروفيسر کيسيرير) (Cassierکے يہ الفاظ کہ ”عقل اس قابل ہی نہيں کہ وه صداقت ،حکمت اور وضاحت کی
طرف راہنمائی کرے“)(١٨
ہمارے نقطہ نظر کے مطابق درست نہيں ہے کيونکہ عقل بھی بہت سے حقائق کے ادراک کی صالحيت رکھتی ہے اور
تعالی کا وجود ہے وه اسی عقل
انسان کے ليے علم ومعرفت کاايک ذريعہ ہے کائنات کی سب سے بﮍی حقيقت ذات باری
ٰ
تعالی کی صحيح او رحقيقی معرفت تو بذريعہ وحی ہی حاصل ہوتی ہے اسی طرح
کے ذريعے ثابت ہوا ہے البتہ ﷲ
ٰ
تعالی کے وجود کو نقل يعنی وحی
خود”وحی کی ضرورت“بھی عقل کے ادراک سے پايہ ثبوت تک پہنچتی ہے اگرہم ﷲ
ٰ
الہی يا انبياء کے اقوال يا قرآن سے ثابت کرنا چاہيں تو يہ ناممکن ہے کيونکہ وحی و نبوت کا مرتبہ توحيد کے بعد ہے پہلے
توحيد ثابت ہو اور پھر وحی کی ضرورت بھی عقلی طورپرثابت ہو اس وقت وحی و نبوت کی حجت ثابت ہو گی اگر ہم نقلی
دالئل سے توحيد يا ضرورت وحی کا اثبات کرنا چاہيں تو منطقی کی اصطالح ميں اسے ”دور“کہتے ہيں اور وه عقالًمحال
ہے
اب عقل کے بارے ميں اسالمی طرز تفکر کيا ہے؟اس کا ہم جائزه ليتے ہيں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجو ع کرتے
ہينانسان کے علم ومعرفت کے منبع کے بارے ميں قران مجيد کی بہت سی تعبيرات ملتی ہيں جيسے:لب ،فواد،قلب،روح اور
نفس وغيره مجموعی طور پر ديکھا جائے تو جس طرح قرآن مجيد نے انسانی عقل کو برو کار النے اور انسانوں کو کائنات
اور خود قرآن ميں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی ہے کسی اور الہامی کتاب ميں اس کی مثال نہيں ملتی اس سے دو
چيزيں روشن ہوتی ہيں ايک يہ کہ قرآن انسانی عقل کواہميت ديتا ہے اور معرفت کا ايک ذريعہ سمجھتا ہے دوسرا يہ کہ
قرآن کی باتيں اور احکامات خالف عقل نہيں ہيں عقل ان تک پہنچ سکتی ہے اور ان کی حقانيت کا ادارک کسی سکتی ہے
لہذا جب عقل قرآن ميں غور و فکر اور تدبر کرے گی وه قرآنی احکامات پر مہر تصديق ہی ثبت کرے گی۔ نمونے کے طور
پر قرآن کی چند آيات پيش کی جاتی ہيں۔
)َ (١کذاَلِک يُبَيّن ُ ﷲ ُ لَکم آ ٰيت ِہ لَعلﱠک َم ُ تَ ُعقِلُونَ )(١٩
تعالی اپنی آيات کو تمہارے ليے بيان کرتا ہے تاکہ تم اپنی عقلوں سے کام لو )اور غور و فکر کرو(
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يقينا آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور رات و دن کے آنے جانے ميں صاحبان عقل کے ليے نشانياں ہيں۔ ايسی بہت سيی
آيات ہيں جن ميں اس کائنات ميں غور و فکر کی دعوت دی گئی اور خدا پر ايمان کو غور و فکر پر استوار کرنے کی بات
کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے ميں حق و صداقت سے انکار کرنے والوں کی پہچان قرآن اس چيز سے کراتاہے کہ يہ لوگ
عقل و فہم سے کام نہيں ليتے۔
مثل الﱠذی ينَفُ ُ
ق ب َم َاال يسع ُ َاالدُعآء وبندآء ص ﱠم بُکم عُمی فَھم الَ يع ِقلون۔ )(٢١
) (٣و َمثَل الﱠذين کفرُوا َک ِ
اور جن لوگوں نے کفر اختيار کيا ان کی مثل تو اس شخص جيسی ہے جو ايسے )جانور(کو حلق پھاڑ کے پکارے جو آواز
پکار کے سوانہ سنتا ہو۔ بہرے گونگے اندھے ہيں يہ عقل و فکر سے کام نہيں ليتے۔
اسی طرح قرآن عقل و فکر کو استعمال نہ کرنے والوں کو بدترين خالئق قرار ديتا ہے۔
) (۴اِن ش ًر ال ًد َوآدب ِعند ﷲ ِ الصﱡ م البُکم الّذين الَيعقلُون۔ )(٢٢
يقينا ﷲ کے نزديک بدترحيوان وه )انسان( ہيں جو بہرے گونگے ہو گئے ہيں وه کچھ سمجھتے ہی نہيں )غور و فکر ہی نہيں
کرتے( اسالمی روايات ميں عقل کا مقام:۔
اسالمی روايات ميں عقل و خرد کو بلند مقام ديا گيا ہے اسے دين کی اساس ’عظيم نعمت بہترين دوست اور جزا کے حصول
کے ليے ميزان  ،معيار کے عنوان سے متعارف کرايا گيا ہے۔ اس بارے ميں ہم وسيوں روايات ميں سے صرف چند کا
انتخاب کر کے پيش کرتے ہيں۔
پيغمبر اکرم صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہيں:
) (١قوام المئر عقلہ والدين لمن ال عقل لہ )(٢٣
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انسانی وجود کی بنياد اس کی عقل ہے جس کی عقل نہيں اس کا دين نہيں۔
ايک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہيں:
حتی عقل عنہ وما بلغ جميع العابدين فی فضل عباد تھم مابلغ
) (٢ماق َسم ﷲ للعباد شئيا افضل من العقل۔ وما ادَی العبد فرائض ﷲ ٰ
العاقل۔ )(٢۴۔
تعالی نے بندوں ميں عقل سے بﮍھ کر کوئی چيز تقسيم نہيں کی۔
ﷲ
ٰ
ايک اور حديث ميں آنحضرت نے فرمايا:
لکن شیء الة وعده والة المومن وعدتہ العقل وکل شیء مطية ومطية المرء العقل وکل شیء غاية العبادة العقل۔ )(٢۵
ہر چيز کے آالت و وسائل ہوتے ہيں اور مومن کے آالت و وسائل اس کی عقل ہے ہر چيز کی سواری ہوتی ہے اور انسان
کی سواری عقل ہے اور ہر چيز کی کوئی نہ کوئی غرض و غايت ہوتی ہے اور عبادت کی غرض و غايت عقل ہے۔
علی ابن ابی ظالب فرماتے ہيں:
الغنی کا لعقل والفقر کا لجھل )(٢۶
عقل سے بﮍھ کر کوئی تو نگری اور جہالت سے بﮍھ کر کوئی ناداری نہيں۔
احاديث وروايات کے عالوه اسالمی فقہ ميں عقل کيا مقام رکھتی ہے؟ اس کے ليے اتنا ہی کافی ہے کہ اسالم فقہ کے چار
مصادر ميں سے ايک قياس ہے اور قياس ايک عقلی دليل ہے۔ پس عقل احکام اسالمی کے استنباط کے ليے منبع کے طور پر
موجود ہے۔ اس سے بﮍھ کر اور عقل کا مقام و اہميت کيا ہو گی۔
نتيجہ بحث:
مذکوره بحث سے يہ نتيجہ اخذ ہوتا ہے کہ
قرآن اور اسالم عقل کا مخالف نہيں بلکہ عقل کو ايک بلند مقام عطا کرتا ہے اور يہ امر بھی مقام پر ثابت ہے کہ عقل کا اپنا
دائره حدود ہے اور اس کی تمام فضيلت اور افاديت اسی دائره کے اندر ہے اس کی حدود سے آگے اس کے ليے وحی کی
ہدايت کی ضرورت ہے۔ جس طرح آنکھ کی قوت بينائی کيلئے خارجی امداد يعنی روشنی کی ضرورت ہے اندھيرے ميں
آنکھ بالکل نہيں ديکھ سکتی تھوڑی سی روشنی قوت بصارت کو بﮍھا ديتی ہے جوں جوں روشنی تيز ہوتی جاتی ہے حد
نگاه وسيع تر ہوتی چلی جاتی ہے اسی طرح قوت فکر عقل کی حدود بھی وحی کے نور سے وسيع ہوتی جاتی ہے عقل تنہا
ظن و تخمين کی واديون ميں محو حير ت و سرگرداں رہتی ہے ليکن وحی کی رودشنی ميں وه يقين کے درجے پر پہنچ جاتی
ہے اسی بات کو علی بن ابی طالب نے اپنے ايک خطبے ميں بيان فرمايا ہے:
فَبَعث فيھم رسلہ و واتر اليھم انبيا َء ه ليستادوھم ميثاق فطرتہ ويذکر وھم منسی نعمتہ ويشير وايھم دفائن العقول ويروھم االيات
المقدرة )(٢٧۔
ﷲ نے ان ميں اپنے رسول معبوث کيے اور لگاتار اپنے انبياء بھيجے تاکہ وه ان )انسانوں( سے فطرت کے عہد و پيمان
پورے کرائيں اس کی بھولی ہوئی نعمتيں ياد الئيں۔ ۔ ۔ عقل کے دفينوں کو ظاہر و آشکار کريں اور انہيں قدرت کی نشانياں
دکھائيں۔
اس سے معلوم ہوا کہ صاحبان وحی کی بعثت کا ايک مقصد عقل کی تقويت اور اس کے چھپے ہوئے خزانوں کو آشکار کرنا
الہی ان امور کو وحی کی راہنمائی ميں انجام ديتے تھے لہذا ثابت ہوا کہ عقل
ہے اور عقل کی حدود کو وسيع کرنا ہے۔ انبياء ٰ
کو بھی وحی کی ہدايت اور راہنمائی کی ضرورت ہے۔
دليل دوم:
اس دليل کو بيان کرنے سے پہلے چند نکات کی وضاحت اور ا ثبات الزمی امرہے اس کی وجہ يہ ہے کہ يہ استدالل ان
نکات پر استوار ہے جب يہ مقدمات ثابت نہ ہوں تو استدالل اپنی افاديت اور حجيت کھو بيٹھتا ہے لہذا پہلے ان بنيادی نکات
کو بيان کيا جاتا ہے۔
) (١اس کائنات اور اس کی تمام اشياء کا بغور مطالعہ کرنے سے انسان اس نتيجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا ايک مقصد اور
ہدف ہے اس کائنات کا ہر جز اپنی حيات کی غرض و غايت ليے ہوئے اپنی پيدائش سے اس خاص غرض کی طرف رواں
دواں ہے اور اپنے مقصد کو پانے کے ليے نزديک ترين اور مناسب ترين راه کی تالش ميں ميں ہے مثالً گندم کا پودا اپنی
پيدائش کے پلے دن سے ہی جب وه مٹی سے اپنی سر سبز اور ہری بھری پتی کے ساتھ دانے سے باہر نکلتا ہے تو وه اپنی
فطر ت کی متوجہ ہوتا ہے يعنی يہ کہ وه ايک ايسا پودا ہے جس کے کئی کوشے ہيں او ر وه اپنی فطری طاقت کے ساتھ
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عنصری اجزاء کو زمين اور ہوا سے خاص نسبت سے حاصل کرتا ہے اور انہيں اپنے وجود کا حصہ بناتے ہوئے دن بدن
بﮍھا اور پھيلتا رہتا ہے يہاں تک کہ ايک کامل پودا بن جاتا ہے جس کی متعدد شاخيں اور خوشے ہوتے ہيں پھر اس حالت
کو پہنچ کر اپنی ترقی کو روک ليتا ہے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا ہوتا ہے۔
ايک آم کے درخت کا بھی اگر بغور مطالعہ کريں تو معلوم ہو گا کہ وه بھی اپنی پيدائش کے دن سے ايک خاص مقصد اور
ہدف کی طرف متوجہ يعنی وه ايک بﮍا اور تنو مند آم کا درخت ہے لہذا مقصد تک پہنچنے کے ليے اپنے خاص اور مناسب
طريقے سے زندگی کی راه کو طے کرتا ہے اور اسی طرح اپنی ضروريات زندگی کو پورا کرتا ہوا اپنے انتہائی مقصد کی
طرف بﮍھتا رہتا ہے اور اپنے کمال کو پہنچ کر پھل دينا شروع کرديتا ہے يہ درخت گندم کے پورے کا راستہ اختيار نہيں
کرتا ،جيسا کہ گندم کا پودا آم کا درخت نہيں بنتا تمام کائنات اور مخلوقات اسی قانون کے تحت عمل کرتی ہيں اور کوئی وجہ
مستشنی ہو لہذا انسان کی زندگی کا بھی ہدف اور مقصد ہے زندگی کا بہترين
نہين کہ نوع انسان اس قانون اور قاعدے سے
ٰ
اور دائمی طريقہ وه ہے جس کی طرف انسانی فطرت راہنمائی کرئے اس کی سعادت اسی مقصد کو پانے ميں ہے ،اس بات
کی تائيد ﷲ تعالیٰ کے ارشاد سے ہوتی ہے:
َی خَلقَہُ ثُ ﱠم ھ ٰ
َدی )(٢٨
قال َربﱡنا اَلّذی اَ ٰ
عطی ُک ﱠل ش ِ
اس نے کہا ہمارا پرودگار وه ہے جس نے ہر چيز اور ہر مخلوق کو ايک خاص صورت عطا فرمائی پھر اس کی راہنمائی
کی پھر فرمايا:
ق فَ َسوّی ٰ والّ ِذی قَ ﱠدر فَھَ ٰ
دی )(٢٩
اَل ِذی خَل َ
وه جس نے پيدا کيا اور موزوں کيا اور وه جس نے مقدار مقرر کی پھر ہدايت دی۔
پس معلوم ہوا کہ نوع انسانی بھی عمومی ہدايت کے اس قانون سے
مستشنی نہيں ہے اس کی زندگی کا بھی ايک مقصد ہے
ٰ
فطری طور پر اس ہدف کی طرف انسان کی راہنمائی کی گئی ہے اور اسے وسائل اور ضروری قواسے ليس بھی کيا گيا ہے
اپنے مقصد کے حصول ميں کاميابی اس کی سعادت و کمال ہے جبکہ اس کے حصول سے مايوسی بدبختی اور شقاوت ہے
ﷲ تعالی ٰ فرماتا ہے:
نطف◌َ ة اَ
صيرا اَنّا ھدَينَہُ السﱠيل اِ َما شَا ِکراوا ﱢما کفوراً )(٣٠
اَ ﱠن خلَقنَا االنُسا َ نَ ِمن
مشاج نَبتَل ِي ِہ فَجعلناهُ سميعا ً بَ ِ
ِ
ِ
) (٢جاندار موجودات کو بے جان موجودات پر جو امتياز اور برتری حاصل ہے وه يہ ہے کہ جاندار اپنے کاموں کو ادارک
اور شعور سے انجام ديتے ہيں۔ اس امتياز ميں انسان دوسرے جانداروں کے ساتھ شريک ہے تاہم اسے ايک اور امتياز عقل
و خرد کے زيور سے آراستہ ہونا بھی ہے حاصل ہے اس کے معنی يہ ہيں کہ وه ہر مکان پذير عمل کو يونہی ديتا بلکہ اسے
نفع و نقصان کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ وه جو کام بھی کرتا ہے اس ميں اپنی تشخيص کے مطابق عقل کے حکم کی پيروی
کرتا ہے )البتہ عقل کے حکم سے ہماری مراد يہ ہے کہ عقل اس فعل کی انجام دہی يا اس کے ترک کرنے کی ضرورت کا
ادراک کرئے( ليکن اس کے کرنے يا ترک کرنے پر مائل کرنا درحقيقت ان جذبات و احساسات کا کام ہے جن کی بنياد پر
عقل ادراک کو انجام ديتی ہے اور کسی عمل کے خالص نفع کی تصديق يا تکذيب کرتی ہے۔
) (٣اس ميں کوئی شک نہيں کہ انسان ايک معاشرتی موجود ہے وه معاشرے ميں رہتا اور معاشرے کے تمام افراد اپنی
اولی کے
ضروريات کو پورا کرنے کے ليے ايک دوسرے سے تعاون کرتے ہين ليکن سوال يہ ہے کہ يا انسان اپنی طبع ٰ
تحت ايسا کرتا ہے اور ابتدا ہی سے اپنے کاموں کو اجتماعی طور پر انجام دينے پر مائل ہے؟
جو کچھ ہم ديکھتے ہيں وه يہ ہے کہ انسان کی ذاتی طيبعت کچھ ضروريات اور احتياجات رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس
کے جذبات اور احساسات بھی ہوتے ہين وه ضروريات کو پورا کرنے کے ليے اپنی تمام تر قوتوں اور وسائل کو بروئے کار
التا ہے اس مرحلے پر وه دوسرے انسانوں کی ضروريات اور خواہشات سے بے خبر ہوتا ہے۔
انسان اپنی ضرورت کی تکميل کے ليے ہر چيز سے فائده اٹھاتا ہے زمين اس کے مرکبات و عناصر درختوں پھلوں اور
مختلف قسم کے حيوانات سے وه فائده اٹھاتا ہے اور ان حاصل شده فوائد کو اپنی ضروريات برطرف کرنے کے ليے
استعمال کرتا ہے يہ انسان جو ہر چيز سے فائده اٹھاتا ہے جب اپنے ہم نوع افراد سے روبرو ہوتا ہے تو کيا يہ ممکن ہے کہ
ان کے احترام کے پيش نظر خلوص دل سے ان کی طرف دست تعاون دراز کرکے ان کے مفادات کی خاطر اپنے مفادات
کے کچھ حصے سے دست بردار ہو جائے؟ ہر گز نہيں! انسان ايک طرف سے وه يہ بھی ديکھتا ہے کہ دوسرے انسان بھی
اس کی مانند قوتيں اور خواہشات رکھتے ہيں کود اس کی طرح وه بھی اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہيں اور انہيں نظر
انداز نہيں کرتے يہی وه مقام ہے جہاں وه خود کو معاشرتی تعاون پر مجبور پاتا ہے وه اپنی محنت اور کام کی کچھ مقدار
دوسروں کو دے ديتا ہے اور اس کے بدلے ميں اپنی ضروريات کے مطابق دوسروں کے کام کے نتائج سے مستفيد ہونا ہے۔
اولی کی روسے اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے اس کی خواہش يہی ہوتی ہے کہ
پس واضح ہو گيا کہ انسان اپنی طبيعت ٰ
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ٰ
دعوی
دوسروں کو بھی اپنے مفادات کے ليے استعمال کرے۔ اس کا معاشرتی تعاون پر آماده ہونا اس کی مجبوری ہے۔ اس
کی ايک اور دليل يہ ہے ک عام طور پر ديکھنے ميں آيا ہے کہ جو شخص دوسروں سے زياده طاقتور ہوتا ہے وه المحالہ
معاشرتی تعاون پر نظر انداز کر کے دوسروں سے کام ليتا ہے اور ان کی محنت کا پھل بغير کسی معاوضہ کے ہتھيا ليتا
ہے۔ ہماا معاشره ايسی مثالوں سے بھر ا پﮍا ہے۔
ً
) (۴اگرچہ انسان دوسروے انسانوں کے معامالت ميں مجبورا معاشرتی تعاون کو اپنانے پر تيار ہوا ہے اور يوں درحقيقت
اس نے اپنی آزادی عمل کا کچھ حصہ باقی مانده کے ليے قربان کرديا ليکن افراد کی روحی اور جسمانی قوتوں کے واضح
اختالف کی وجہ سے صرف معاشرتی تعاون کسی دروکا عالج نہيں کر سکتا جب مفادات کا ٹکراؤ پيدا ہوتا ہے تو يہی
معاشره جو اختالفات برطرف کرنے اور اصالح احوال کی خاطر قائم ہوا تھا فساد و اختالف کا بنيادی سبب بن جاتا ہے۔
اس مقام پر ايسے مشترک قوانين کی ضرورت پورے طور پر محسوس ہوتی ہے جو معاشرے کے تمام افراد کی نظر ميں
قابل قبول اور محترم ہوں اس ليے کہ جب تک لين دين کے ايک چھوٹے معاملے ميں بھی ايسے قوانين موجود نہ ہوں جو
خريد نے اور بيچنے والے کی نظر مين يکساں محترم ہون تو وه معاملہ انجام نہيں پاسکتا۔
پس ضروری ہے کہ معاشرے ميں ايسے قوانين نافذ ہوں جو معاشرے کو پراگنده ہونے سے اور افراد کے مفادات کو ضائع
ہونے سے بچائيں اور نظام خلقت جو کہ تمام انواع کو ان کے مقصد اور کمال تک پہنچنے ميں ان کی راہنمائی کرتا ہے اس
کے ليے ضروری ہے کہ انسان کو بھی ايسے قوانين کی طرف راہنمائی کرئے جو انسانی معاشرے کی سعادت کے ضامن
ہوں۔
) (۵اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ انسان کی ہدايت اور مذکوره قوانين کی طرف راہنمائی کس کے ذمے ہے؟ اس کا جواب
پہلے نکتے ميں موجود ہے کہ اس کی ذمہ داری نظام خلقت پر ہے جو ديگر تمام موجودات کی راہنمائی کرتا ہے انسان کی
ہدايت بھی اسی کے سپرد ہے کيونکہ انسان بھی اسی کائنات کا جزو ہے۔
اب ايک اور سوال جنم ليتا ہے کہ کيا انسان کی عقل اس ذمہ داری سے عہده برا نہيں ہو سکتی ؟ عقل کی نارسائی کو ہم
پہلے ثابت کر چکے ہيں يہاں پر قانون سازی ميں عقل کی عدم کفايت پر بات کر تے ہيں۔
عقل ان اختالفات کو بر طرف کرنے کے ليے ضروری قانون کی طرف راہنمائی کا فريضہ انجام نہيں دے سکتی اس ليے
کہ يہ عقل ہی تو ہے جو اختالف کی دعوت ديتی ہے ،يہ عقل ہی تو ہے جو انسان کو اس بات پر اکستاتی ہے کہ دوسروں
سے خدمت لے اور اپنے مفادات کی حفاظت کے ليے بے قيدو شرط اور مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرے اگر يہ معاشرتی
توازن کو قبول کرتی ہے تو اس کی وجہ وه مجبوری ہے جو مفادات ٹکراؤ کے نتيجے ميں رونما ہوتی ہے اور يہ بات
مالکل واضح ہے کہ ايک عاملہ دو متضاد افعال يعنی ايجاد اختالف اور رفع اختالف کی ھامل نہيں ہو سکتی۔ معاشرے پر
حاکم قوانين کی بکثرت خالف ورزی جو ہم روزانہ ديکھتے ہيں جسے جرم اور گناه سمجھا جاتا ہے ،انہيں لوگوں سے سر
زد ہوتی ہے۔ جو عقل رکھتے ہيں  ،ورنہ اسے جرم يا گناه نہ سمجھا جاتا۔ اگر عقل اختالفات کو زائل کودينے والے قوانين
کی طرف راہنمائی کر سکتی اور قانون شکنی کی جبلت سے پاک ہوتی تو ہر گز اس قانون شکنی کی اجازت نہ ديتی بلکہ
اس کی ممانعت کرتی۔
عقل کے ہوتے ہوئے خالف قانون کاموں کی بنيادی کاموں کی بنيادی وجہ يہ ہے کہ عقل نے معاشرتی توازن اور معاشرتی
انصاف کے ضامن قوانين کے ليے قبول کيا ہے کہ وه ايسا کرنے پر مجبور ہے کيونکہ وه ديکھتی ہے کہ اگر ايسا نہ کرے
تو کود اس کے مفادات کے حصول مين رکاوٹيں پيدا ہو جائيں گی اگر يہ راکاوٹيں موجود نہ ہوتيں تو وه کبھی معاشرتی
تعوان اور عدل و انصاف کا حکم صادر نہ کرتی۔
جو لوگ قوانين کی خالف ورزی کرتے ہيں وه يا تو ايسے لوگ ہيں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زياده طاقتور
ہوتے ہيں يا پھر وه قوه مجريہ کی دستريں سے باہر ہوتے ہيں چاہے اس کی وجہ فاصلے کی دوری يا پناگاہوں کی مضبوطی
يا ان اداروں کی غفلت ہو۔ يا پھر وه ايسے طريقوں سے واردات کرتے ہيں کہ اپنی قانون شکنی کو قانون کے عين مطابق
ظاہر کرتے ہيں پھر وه مظلوم اور پسے ہوئے افراد کی بيکسی اور بے چارگی سے ناجئز فائده اٹھاتے ہيں۔ بہر حال وجہ جو
بھی ہوا صل بات يہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہيں ہوتی اور اگر ہوبھی تو کمذور اور بے اثر ہوتی ہے ظاہر
ہے ايسی صورت ميں کوئی حکم موجود نہيں ہوتا وه اس مکمل آزادی سے باز نہيں رکھتی اور دوسروں کے مفادات کو
نقصان پہنچانے کی جبلت کو کھلی چھٹی دے ديتی ہے۔
نتيجہ يہ ہوا کہ عقل ايسے معاشرتی قانون کا طرف راہنمائی نہيں کر سکتی جو معاشرے ميں توازن اور اعتدال کو برقرار
رکھے اور معاشرے کے تمام افراد کے مفادات کی عادالنہ طور پر حفاظت بھی کرے مندرجہ باال نکال کو واضح کرنے
کے بع اب اصل دليل پيش کی جاتی ہے۔
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اعلی ہدف رکھتا ہے چونکہ اس کی
گذشتہ بحث سے معلوم ہوا کہ ديگر تمام انواع کی طرح انسان بھی اپنی زندگی ميں ايک
ٰ
ساخت و بناوٹ اور اس کی طبيعی ضروريات کی تکميل کا تقاضا ہے کہ وه معاشرتی زندگی اختيار کرئے لہذا اس کی
سعادت اور بدبختی معاشرے کی سعادت اوربدبختی سے وابستہ ہےوه مجبور ہے کہ کسی معاشرے ميں رہے اور اپنی ذاتی
سعادت اور حسن عاقبت کو معاشرے کی سعادت ميں تالش کرے اور اس بات کو بھی ہم نے ثابت کيا کہ ايک مشترک قانون
ہی اس قابل ہے کہ وه براه راست کسی معاشرے کی اور بالواسطہ فرد کی سعادت کی ضمانت دے
يہ بھی ثابت کيا کہ کہ دوسری تمام مخلوقات کی طرح ضروری ہے کہ سعادت اور اس کے لوازم کی طرف انسان کی ہدايت
بھی ﷲ
تعالی کی جانب سے ہوچونکہ انسان کی سعادت معاشرتی سعادت سے وابستہ ہے لہذا ايک مشترک قانون کی طرف
ٰ
تعالی کی طرف سے ہوعالوه برايں انسانی عقل بھی راہنمائة کے ليے کافی نہيں ہے اس ليے کہ وه تمام حاالت
ہدايت بھی ﷲ
ٰ
ميں معاشرتی عدالت اور عمومی تعاون کا حکم نہيں ديتی
پس اس گفتگو سے يہ نتيجہ اخذ ہوتا ہے کہ نوع انسانی ميں عقلی ادراک کے عالوه ادراک کی ايک اور قسم ہونی چاہيے
جس کے ذريعے وه مذکوره ہدايت حاصل کر سکے ادراک کی يہ دوسری قسم جو نوع انسانی ميں پائی جاتی ہے وہی ہے
ٰ
دعوی کے حق ميں دالئل ديے ہيں
جسے انبياء الہی نے وحی کا نام ديا ہے اور اپنے
دليل سوم:
جيد عالم سعيد احمد اکبر آبادی کی ضرورت پر استدالل کرتے ہوئے لکھتے ہيں:
ﷲ
تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنايا زيور علم و عقل سے آراستہ کيا اور اس نے انسان کے جسمانی نشوونما اور
ٰ
اس کی مادی زندگی کی ترقی و فالح کے ليے کارگاه ہست وبود کو رنگ رنگ کے نقش ونگار سے سجايااور ابن آدم کی
تربيت و کامرانی کے ليے ايک مخصوص نظام کے ماتحت قطعی و حتمی وسائل معيشت پيدا کيےچنانچہ وه پانی پيتا ہے،ہوا
ميں سانس ليتا ہے بادلوں سے بارش ہوتی ہے جو اس کے کھيتوں اور باغوں کو سرسبزو شاداب کر ديتی ہے اور جس سے
اناج اور پھل پيدا ہوتے ہينآگ سے وه اپنی غذا تيار کرتا ہےآفتاب کی دھوپ سے حرارت پيدا ہوتی ہےيہ سب چيزيں جن کی
تخليق ميں انسان کی صنعت و حرفت کی کوئی دخل نہيں ان پر ہی حيات انسانی کے قيام و بقا کا دارومدار ہے يہ تمام اشياء
وه ہيں جن کو مادی زندگی کے قدرتی وسائل وذرائع کہا جاتا ہےليکن اس مادی زندگی سے بﮍھ کر انسان کی ايک اور
زندگی ہے جس کو اخالقی اور روحانی زندگی کہتے ہيں اور اس حقيقت سے کوئی شخص انکار نہيں کرسکتا کہ يہ ہی وه
اصل حيات ہے جس پر انسان کی اجتماعی زندگی کا صالح اور درست نظام قائم ره سکتا ہے اگر يہ نہ ہو تو انسان کی تمام
ترقيات،عمرانی ايجادات و اختراعات اور عقلی تحقيقات و اکتشافات انسانيت کی تعمير ميں مفيد ثابت ہونے کی بجائے خود
اس کے ليے سم قاتل بن جائيں اور اس کی سوسائٹياں و حشيوں اور درندوں کے مہيب ريوڑ کی شکل ميں تبديل ہو کر ره
جائينجس طرح پورے نظام شمسی کے قيام وبقا کا دارومدار اجرام فلکی کے باہمی جذب و انجذاب پر ہے ٹھيک ہے اسی
طرح انسانی سوسائٹی کے نظم و نسق اور اس کی فالح و نجاح کا انحصار حاسئہ اخالقی يا روحانی اعمال و ضوابط پر
ہےاس بنا پر يہ کيسے ہو سکتا تھا کہ وه رب العالمين جس نے انسان کی مادی و جسمانی زندگی کے قرار و قيام کا خود کو
مکفل کيا اس کے ليے ايسے قدرتی وسائل و ذرائع پيدا کيے جن کی صنعت و تخليق ميں انسانی کے اپنے دست ايجاد کو
مطلقاد خل نہيں ہے وه ہميں اخالقی اور روحانی زندگی کے ايسے قدرتی اصول و آئين نہ بتاتا جو صالح و تمدن کی اساس و
بنياد بنيں اور جو قطعی و حتمی ہونے کی وجہ سے ہر ملک اور ہرزمانہ ميں ہر شخض کے ليے الئق عمل اور درخود قبول
و پذيرائی ہوں اور ان ميں کسی کے ليے اختالف کی گنجائش نہ ہو)(٣١
اس دليل اور دوسری دليل ميں فرق يہ ہے کہ اس ميں انسانی کے روحانی اور اخالقی پہلو کو مد نظر رکھا گيا ہے جبکہ
سابقہ دليل ميں انسان کو معاشرتی زندگی کے ليے مشترک قانون کی ضرورت کو بنياد بنايا گيا تھااس استدالل ميں ايک اور
بات موجود ہے کہ اس کی بازگشت پھر خدا کی ذات اور صفات کی طرف ہوتی ہے آپ نے مالحظہ کيا کہ مصنف لکھتے
ہيں کہ:
”اس بنا پر يہ کيسے ہو سکتا تھ کہ وه رب العالمين جس نے انسان کی مادی و جسمانی زندگی کے قرارو قيام کا خود کو
مکفل کيا“
وه ہميں اخالقی اور روحانی زندگی کے ايسے قدرتی اصول و آئين نہ بتاتا جو صالح تمدن کی اساس بنينگوياخدا شناسی اور
معرفت تو حيد ہميں اس کی طرف سے ہدايت ور اہنمائی ملنے کی ضرورت پر آگاه کرتی ہے
مذکوره بيان کے بعد موصوف يہ سوال اٹھا تے ہيں:
کہ جاسکتا ہے اس طرح کے اصول و ضبط کے ليے يہ کيا ضروری ہے کہ وه خدا کے بنائے ہوئے ہوں اور اس نے ہی
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انسان کو ان کی تلقين کی ہو جس طرح انسانی اپنے رہنے کے ليے مکانات بناتا ہے گرمی سردی سے محفوظ رہنے کی
غرض سے اپنے ليے کپﮍے بنتا ہے اور اسی طرح کی ہزاروں صنعتيں اس نے اپنے نفع کے ليے ايجاد کر رکھی ہيں وه يہ
بھی کرسکتا ہے کہ اپنے ليے اخالقی ضوابط و قواعد بنائے اور اپنی روحانی تشنگی کو فرد کرنے کے ليے خود ہی کوئی
نسخہ کيميا تجويز کرلے عقل جس طرح مادی ترقی کی راه ميں راہنمائی کرتی ہے اخالق اور روحانيت کے ميدان ميں بھی
وه اسی طرح شمع ہدايت بن سکتی ہے
سوال کاجواب ہم اگرچہ پہلے دے چکے ہيں او ر انسانی ہدايت و راہنمائی کے ليے عقل کی نارسائی کو ثابت کر چکے ہيں
ليکن موصوف نے اپنے اسلوب ميں ايک اور پہلو سے اس سوال کا جواب ديا ہے لہذا ان کے جواب کو نقل کرنا فائده سے
خالی نہيں ہے وه جواب ديتے ہيں:
کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل و مکمل ہو نقص سے مبرا نہيں ہو سکتی انسان خود اپنی فطرت و طبيعت کے اعتبار سے
ناقص و غير مکمل ہے اس بنا پر اس کی کوئی قوت بھی خواه ظاہری ہو ياباطنی ،مادی ہو يا روحانی من کل الوجوه کامل
نہيں ہےہر معاملہ ميں صحت کے ساتھ خطا،کمال کے ساتھ نقص اور تذکر کے ساتھ سہوونسيان کا خدشہ لگا ہوا ہے اور
کيوں نہ ہو ،امکان و حدوث کی ظلمت کے ساتھ کمال بے خطا کا نور جمع کس طرح ہو سکتا ہے جس طرح انسان رنگ اور
شکل ميں ايک دوسرے سے متبائن ہيں ٹھيک اسی طرح اپنے قوائے فکريہ و باطنيہ کے لحاظ سے بھی وه مختلف اور ايک
دوسرے سے جدا ہينيہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خوش نصيب عقل حقيقت کے بحر ناپيدا کنار ميں غوطہ زنی کر کے صداقت و
حقانيت کے چند آبدار موتی حاصل کر سکے ليکن اس کے پاس وه قوت کہاں ہے جس سے وه تمام دنيا کو اس صداقت کا
معترف بنا سکے کوئی انسانی اختراع و ايجاد خواه کتنی ہی حقيقت سے قريب ہو،اختالف کی گنجائش سے خالی نہيں ہو
سکتی يہی وجہ ہے کہ عوام کا تو پوچھنا ہی کيا ہےآج تک دنيا کی ممتاز عقليں بھی کسی ايک مسئلہ پر متفق الرائے نہ ہو
سکينفلسفہ يونان کے جو بنيادی نظريے تھے اور جو قرنہاقرن تک عالم ميں قبول ورائج رہےآخر آج موجوده فلسفہ يورپ
نے ان کو پرزه پرزه کر کے فضا ميں منتشر کر ديا ہے ليکن کون کہ سکتا ہے کہ آج فلسفہ حال کی عمارت جس بنياد پر
کھﮍی ہے مستقبل ميں کوئی قوم اپنے جديد نظريات و افکار کی قوت سے اسے پاش پاش نہيں کر ديگی اور اس عمارت کے
کھنڈروں پر ايک نئے نظام فکرو عمل کی دنيا نہيں بسائے گی قرنوں اور صديوں کے بعد جوکچھ ہو گا اسے تو خدا ہی بہتر
جانتا ہےليکن اتنا تو اب بھی ديکھا جارہا ہے کہ فلسفہ جديده کی شاندار عمارت کو ارتياب و شک کا گھن ابھی سے لگنا
شروع ہو گيا ہےموالنا عبدالباری ندوی استاد فلسفہ جديده عثمانيہ يونيورسٹی حيدر آباد دکن ”مہم انسانی“ کے مقدمہ ميں اس
راز سربستہ کا افشا اس طرح کرتے ہيں:
اور سچ يہ ہے کہ اس کے بعد فلسفہ کی تاريخ زياده تر نام بدل بدل کر کھلے يا چھپے اقرار جہل کی تاريخ بن کرره گئی
”الک“ کے يہاں يہ اقرار حسيت کے نقاب ميں ہے اور”برکلے“ کے ہاں ادعائے تصوريت کے ،مگر اتنی باريک اور شفاف
کہ روپوشی سے زياده رونمائی کی زينت ہے آخر برکلے کے بعد ہی ” ڈيوڈ ہيوم“ نے اس رونما نقاب کو بھی تار تار کر ديا
اور نہ صرف جہل وارتياہيت کا کھل کر اقرار کيا بلکہ اپنے آپ کو ارتيابی ہی کہالنا پسند کيا
اس کے بعد موصوف متعدددالئل دينے کے بعد نتيجہ اخذ کرتے ہوئے لکھتے ہيں:
پس يہ ثابت ہوگيا کہ اصل صداقت و حقانيت اور کامل اطمينان و سکون کا سراغ صرف وحی الہی کے ذريعہ ہی مل سکتا
ہے اور انسانی کی روحانی تشنگی صرف اسی سر چشمہ ہدايت کے آب زالل سے بجھ سکتی ہے
دليل چہارم:
ايک اور اسالمی دانشور وحيد الدين خان نے وحی کی ضرورت پر يوں استدالل کيا ہے:
وحی کی ضرورت کاسب سے بﮍا ثبو ت يہ ہے کہ رسول آدمی کو جس چيز سے باخبر کرتا ہے وه آدمی کی شديد ترين
ضرورت ہے مگر وه خود اپنی کوشش سے اسے حاصل نہيں کرسکتا ہزاروں برس سے انسان حقيقت کی تالش ميں ہے،وه
سمجھنا چاہتا ہے کہ يہ کائنات کيا ہے،انسان کا آغاز و انجام کيا ہے،خير کيا ہے اور شر کيا ہے،انسان کو کيسے قابو ميں
اليا جائے،زندگی کو کيسے منظم کيا جائے کہ انسانيت کے سارے تقاضے اپنے صحيح مقام کو پاتے ہوئے متوازن ترقی کر
سکيں،مگر ابھی تک اس تالش ميں کاميابی نہيں ہوئی،تھوڑی مدت کی تالش و جستجو کے بعد ہم نے لوہے اور پٹرول کی
سائنس بالکل ٹھيک ٹھيک جان لی ہے اور اس طرح طبيعی دنيا کی سينکﮍوں سائنسوں کے بارے ميں صحيح ترين واقفيت
حاصل کرلی،مگر انسانی کی سائنس ابھی تک دريافت نہيں ہوئی طويل ترين مدت کے درميان بہترين دماغوں کی التعداد کو
ششوں کے باوجود يہ سائنس ابھی تک اپنے موضوع کی ابتدائيات کو بھی متعين نہ کرسکی ،اس سے بﮍا ثبوت اور کيا ہو
سکتا ہے کہ اس معاملے ميں ہميں خدا کی مدد کی ضرورت ہے ،اس کے بغير ہم اپنا”دين“معلوم نہيں کر سکتے
Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

يہ بات انسان جديد کو تسليم ہے کہ زندگی کا راز ابھی تک اس کو معلوم نہ ہو سکا،مگر اسی کے ساتھ وه يقين رکھتا ہے کہ
وه کبھی نہ کبھی اس راز کو معلوم کر لے گا،سائنس اور صنعت کے پيدا کيے ہوئے ماحول کے انسان کے ليے سازگار نہ
ہوتا اسی وجہ سے ہے کہ اگر ايک طرف جامد مادے کے علوم کو وسيع پيمانے پر ترقی ہوئی ہے تو دوسری طرف جاندار
ہستيوں کے علوم بالکل ابتدائی حالت پر باقی ہيں،اس دوسرے شعبہ پر جس لوگوں نے کام کيا وه حقيقت کو نہ پاسکے اور
اپنے تخيالت کی دنيا ميں بھٹک رہے ہيننوبل انعام يافتہ ڈاکٹر ايکس کيرل کے الفاظ ميں:
فرانسيسی انقالب کے اصول اور مارکس اورلينن کے نظريے محض ذہنی اور قياسی انسانوں پر منطبق ہو سکتے ہيں،اس
بات کو صاف طور پر محسوس کرنا چاہيے کہ انسانی تعلقات کے قوانين)(LAW OF HUMAN RELATIONاب تک معلوم
نہيں ہو سکے ہينسماجيات اور اقتصا ديات کے علوم محض قياسی ہيں اور ناقابل ثبوت ہيں،،
)(ALEXIS CARREL,MAN THE UNKNOWN,P‐37
بالشبہ موجوده زمانے ميں علوم نے بہت ترقی کی ہے مگر ان ترقيات نے مسئلہ اور الجھاديا ہے اس نے کبھی بھی درجہ
ميں اس کو حل کرنے ميں کوئی مدد نہيں کی جے ڈبليو،اين سوليون لکھتا ہے:
سائنس نے موجوده زمانے ميں جس کائنات کو دريافت کيا ہے،وه تمام فکری تاريخ کے مقابلے ميں بہت زياده راسرار ہے
اگرچہ فطرت کے بارے ميں ہماری معلومات ايک اعتبار سے بہت کم تشفی بخش ہينکيونکہ ہر سمت ميں ايہام
)(AMBIGUTIESتضاد )(CONTRADICTIONSسے دوچار ہو رہے ہيں“
)(J.W.N SULLIVAN,LIMITATIONS OF SCIENCE,P1
زندگی کے راز کو مادی علوم ميں تالش کرنے کا يہ عبرت ناک انجام بتاتا ہے کہ زندگی کا راز انسان کے ليے ناقابل
دريافت ہے)تفصيل کے ليے ڈاکٹر اليکيس کيرل کی کتاب صفحات (16-19ايک طرف صورت حال يہ ہے کہ زندگی کی
حقيقت کو جاننا ضروری ہے اس کے بغير ہم کوئی عمل نہيں کرسکتے،ہمارے بہترين جذبات اسے جاننا چاہتے ہيں،ہماری
ہستی کا
اعلی ترين جزو جس کو ہم فکرو ذہن کہتے ہيں وه اس کے بغير مطمئن ہونے کے ليے کسی طرح راضی
ٰ
نہيں،ہماری زندگی کا سارا نظام اس کے بغير ابتر اور اليخل معمہ بنا ہوا ہے ،دوسرے لفظوں ميں يہ ہماری سب سے بﮍی
ضرورت ہے مگر يہی سب سے بﮍی ضرورت ہم خود سے پوری نہيں کر سکتے کيا يہ صورتحال اس بات کی کافی دليل
نہيں ہے کہ انسان” وحی “ کا محتاج ہے ،زندگی کی حقيقت کا انتہائی ضروری ہونے کے باوجود انسان کے ليے ناقابل
دريافت ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا انتظام اسی طرح خارج سے کيا جانا چاہيے،جيسے روشنی اور حرارت انسان کے ليے
ناگريز ہونے کے باوجود اس کے اپنے بس سے ظاہر ہے)(٣٢
اس دليل ميں خود انسان اور اس کی شناخت کو موضوع سخن قرار ديا گيا ہے ايک طرف تو زندگی کی حقيقت کو جاننا
ضروری قرار ديا گيا ہے تو دوسری طرف اس راز اور حقيقت کو معلوم کرنے کا انسان کے پاس کوئی راستہ بھی نہيں پايا
جاتا سوائے اس کے کہ خارج سے اسے يہ راہنمائی حاصل ہواور اس کی يہ ضرورت خارج سے پوری ہو اور اس کے ليے
وحی کے عالوه کوئی اور طريقہ نہيں ہو سکتا
اس استدالل ميں دوسرا پايہ انسان کی معرفت کے حوالے سے انسانی علم و عقل کی محدوديت کو قرار ديا ہے جسے ہم
پہلے ثابت کر چکے ہينتقريبا ً اسی طرح کا استدالل مفتی اعظم محمد شفيع نے بھی بيان فرمايا ہے ان کے استدالل کا خالصہ
يہ ہے:
ہر مسلمان جانتا ہے کہ ﷲ
تعالی نے انسان کو اس دنيا ميں آزمائش کے ليے بھيجاہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کر
ٰ
کے پوری کائنات کو اس کی خدمت ميں لگا ديا ہے اب دنياميں انسان کے ليے وه کام ناگريز ہيں ايک کائنات کی تمام اشياء
سے ٹھيک ٹھيک کام لينا اور دوسرا ﷲ
تعالی کے احکام کو مدنظر رکھنا اور اس کی مرضی کے خالف کو ئی کام کرنا ان
ٰ
دونوں کاموں کے ليے انسان کو ”علم “ کی ضرورت
ہے اس ليے کہ جب تک اس کائنات ک حقيقت اور اس کی اشياء کے خواص معلوم نہ ہوں وه ان سے فائده نہيں اٹھا سکتا نيز
تعالی کی مرضی کيا ہے؟وه کون سے کاموں کو پسند اور ناپسند فرماتاہے؟ اس وقت تک
جب تک اسے يہ علم نہ ہو کہ ﷲ
ٰ
تعالی انسان کے ساتھ تين چيزيں ايسی
تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ناممکن نہيں چنانچہ ﷲ
اس کے ليے ﷲ
ٰ
ٰ
پيدا کی ہيں جس کے ذريعے اسے مذکوره باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے ايک انسان کے حواص،دوسری عقل،تيسری وحی
علم کے تينوں ذرائع ميں ترتيب کچھ ايسی ہے کہ ہر ايک کی خاص حد اور مخصوص دائره کار رہے چنانچہ جو چيزيں
انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہيں ان کا علم نرمی عقل سے نہيں ہو سکتا،مثالً ايک ديوار کو آنکھ سے ديکھ کر
آپ کو يہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفيد ہے ليکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اسے
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ديوار کا رنگ معلوم کرنا چاہيں تو يہ ناممکن ہے،اسی طرح جن چيزوں کا علم عقل کے ذريعہ حاصل ہوتا ہے وه صرف
حواس سے معلوم نہيں ہو سکتيں غرض جہاں تک حواس خمسہ کام ديتے ہيں وہيں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے ليکن اس
عقل کی راہنمائی بھی غير محدود نہيں ہے بہت سی باتيں ايسی ہيں جن کا علم نہ حواس کے ذريعے حاصل ہو سکتا ہے اور
تعالی نے مقرر فرمايا ہے اسی کا نام وحی ہے)(٣٣
نہ عقل کے ذريعہ اس کے ليے جو ذريعہ ﷲ
ٰ
اس دليل ميں جن دو باتوں کو بنياد بنايا گيا ہے ايک يہ کہ انسان کو آزمائش کے ليے بھيجا گيا ہے اور دوسرا يہ کہ اس کے
ذمے ﷲ
تعالی کی طرف سے فرائض عائد ہيں ان دو باتوں کو انسان کی عقل ادراک نہيں کرتی اور ان کی ضرورت کو
ٰ
احساس نہيں کرتی لہذا مذکوره دليل عقلی نہيں بن سکتی المحالہ ان دو باتوں کا اثبات بذريعہ وحی ہو سکتا ہے ليکن اس مقام
پر تو ہم خود وحی کی ضرورت کو ثابت کرنا چاہتے ہيں پس اس دليل کے ذريعے عقلی طور پر ہم وحی کی ضرورت کو
ثابت نہيں کر سکتے البتہ مذکوره دو باتوں کو انسانی عقل ادراک کر لے تو پھر ہم اسے وحی کی ضرورت پر عقلی دليل
کے طور پر پيش کر سکتے ہيں
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