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Home > خدا واقعیت مطلق اور مبدائے ہست

انسان ای واقعیت پسند مخلوق ہے۔ انسان کا بچہ اپن زندگ ک ابتداء ہ سے ماں ک چھات کو ای حقیقت کے عنوان
سے تالش کرنے ک کوشش کرتا ہے۔ پھر جب آہستہ آہستہ بچے ک جسمان اورذہن نشوونما ہونے لت ہے تو وہ
اپنے اور دیر اشیاء کے درمیان تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ اشیاء کو اپنے سے بار اور جدا سمجھتا ہے‘ اگرچہ
اشیاء کے ساتھ اس کا رابطہ ذہن خیاالت کے ای سلسلہ کے ذریعے قائم ہوتا ہے لین اس کے باوجود وہ ذہن سے
ای وسیلے اور رابطہ عمل کے طور پر استفادہ کرتا ہے اور وہ یہ بھ جانتا ہے کہ اشیاء ک حقیقت اس کے ذہن میں
موجود افار سے جدا ہے۔
جن حقائق اور واقعیات کا انسان اپنے حواس کے ذریعے ادراک کرتا ہے اور جس کے مجموعے کو کائنات سے تعبیر کیا
:جاتا ہے‘ وہ ایسے امور سے عبارت یں جن سے مندرجہ ذیل خصوصیات جدا نیں ہو ستیں

چھوٹے ترین ذرے سے لے کر بڑے ترین ستارے ت جن موجودات کو ہم محسوس کرتے یں اور اپنے قاعدے میں التے
یں وہ محدود یں‘ یعن وہ ای خاص زمان و مان کے حامل ہوتے یں اور زمان و مان ک اس خاص حد سے بار نیں
ہوتے‘ بعض موجودات زیادہ بڑے مان اور زیادہ طویل زمانے پر مشتمل ہوتے یں اور بعض نایت چھوٹے زمان و مان
پر مشتمل ہوتے یں لین برحال سب ہ زمان و مان کے ای خاص حلقے میں محدود ہوتے یں۔

تمام موجودات عالم متغیر اور ناپائیدار یں۔ محسوس دنیا میں کوئ بھ موجود ای حالت میں باق نیں رہتا یا تو اس میں
رشد و تامل ہوتا ہے یا اسے فرسودگ و انحطاط ک منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ای محسوس اور مادی وجود اپن پوری
زندگ میں خود حقیقت و واقعیت کے اندر مسلسل تبادلے کے عمل سے گزرتا ہے‘ یا تو وہ کوئ چیز حاصل کرتا ہے یا
کس کو دیتا ہے اور یا پھر حاصل بھ کرتا ہے اور دیتا بھ ہے یعن یا تو وہ دوسری اشیاء ک حقیقت سے کچھ لے کر
اپن حقیقت کا جزو قرار دے ستا ہے یا پھر اپن حقیقت سے کچھ کس اور کے حوالے کر دتیا ہے یا پھر دونوں کام
انجام دیتا ہے۔ برحال کوئ بھ مادی مخلوق ثابت اور ای ہ حالت میں باق نیں رہ ست اور یہ خاصیت کائنات کے
تمام موجودات میں پائ جات ہے۔

موجودات عالم ک ای اور خصوصیت ان ک وابست اور محتاج ہے۔ وجود کس ای یا کئ چیزوں کے ساتھ مشروط
اور وابستہ ہوتا ہے اس طرح کہ اگر دوسری موجودات نہ ہوں تو یہ موجود بھ باق نیں رہ ستا۔ جب بھ ہم ان
موجودات ک اصل حقیقت پر غور کرتے یں تو انیں کس ای شرط یا بت س شرائط کے ساتھ مال ہوا دیھتے یں لین
وہ دوسری موجودات ک یں آتا جو غیر مشروط اور مطلق (یعنموجود نظر ن ان محسوسات کے درمیان ہمیں ایسا کوئ
قید سے اس طرح آزاد ہو کہ اس کے لئے ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو) طور پر موجود ہو ستا ہو۔ تمام موجودات
اپنے مقام پر ای دوسرے موجود کے ساتھ مشروط ہے اور دوسرا وجود بھ کس ر ای ان میں سے یں یعن مشروط
اور وجود کے ساتھ مشروط ہوتا ہے‘ اس طرح یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔

جن موجودات کو ہم محسوس کرتے یں اور اپنے مشادے میں التے یں‘ وہ اپن وابست اور مشروط ہونے ک بناء پر
محتاج یں‘ محتاج ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعن یہ موجودات بے شمار شرائط سے وابستہ یں نیز ان میں سے ر شرط
اپنے مقام پر شرائط کے ای سلسلے کے ساتھ وابستہ ہے۔ تمام وہ موجودات جو محسوس ک جات یں‘ ان میں سے
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کوئ ای بھ اپن ذات میں آزاد نیں ہے یعن اپنے غیر کا محتاج ہے‘ اور اپنے غیر کے معدوم ہو جانے ک صورت میں
اپنا وجود برقرار نیں رکھ ستا‘ پس تمام موجودات میں نیاز مندی‘ احتیاج اور فقر کا پلو پایا جاتا ہے۔

یں یعن کے لحاظ سے‘ نسب کے اعتبار سے ہوں یا کماالت ہست اصل ہست ود موجودات چاہے اپنمحسوس اور مش
اگر مثال کے طور پر انیں عظمت و بزرگ‘ قوت و توانائ‘ جمال و زیبائ یا قدامت حت ہست اور ہونے سے تعبیر کیا
بزرگ یں سورج بڑا ہے‘ اس ک تےاگر ہم ک یہ دوسری اشیاء کے ساتھ موازنہ کے اعتبار سے ہو گا‘ مثال جائے تب بھ
سورج بعض دوسرے ستاروں ک ن ی۔ لینسبت سے ہو گ کے ستاروں ک تو‘ ہماری زمین اور ہمارے نظام شمس
نسبت چھوٹا ہو گا‘ اگر ہم کتے یں کہ فالں حیوان بت طاقت ور ہے تو ایسا انسان ک قوت یا اس سے کمزور تر ہونے
کے ساتھ موازنہ کرنے کے اعتبار سے ہو گا۔ اس طرح کس چیز کا حسن و جمال‘ علم و دانائ حت اس ک ہست اور
اس کا ہونا کس دوسری چیز ک ہست و ظور کے اعتبار سے ہے۔ ر ہست‘ کمال‘ دانائ‘ حسن و جمال‘ عظمت و
طاقت اور جاہ و جالل اپنے سے کم سطح ک نسبت سے ہے لین اس سے باالتر سطح کو بھ فرض کیا جا ستا ہے اور
اس ک نسبت اس سے بھ باالتر کا فرض ممن ہے۔ یہ تمام صفات اپن ضد میں تبدیل ہو جات یں۔ ہست‘ ظور وکمال‘
نقص و دانائ‘ جل و جمال‘ پست اور عظمت و جاللت اپنے باالتر ک نسبت سے کم رن اور حقیر ہو جات ہے
نفوذ کر جات کے باطن ت یہ ہست ‘یں کرتاکتفا ن ر پر ہری قوت حواس کے برخالف صرف ظواو ف عقل انسان ک
ہے اور یہ فیصلہ سنا دیت ہے کہ عالم ہست ان محدود‘ متغیر‘ نسب‘ مشروط اور محتاج امور ت محدود نیں رہ ستا۔
حقیقت میں ایستادہ اور ثابت ہے اور اپن مجموع یں‘ اپن ھتےلو کو ہم اپنے ساتھ دیری پکے جس ظا عالم ہست
ذات میں مستقل ہے اس بناء پر المحالہ ای ایس المحدود‘ پائیدار‘ مطلق‘ غیر مشروط اور بے نیاز ذات موجود ہے‘ جو ر
زمانے اور ر مان میں موجود ہے اور جس پر تمام مخلوقات اور موجودات کا دار و مدار ہے وگرنہ عالم ہست کا ظار
قائم نیں رہ ستا تھا یعن بنیادی طور پر عالم ہست کا ظاری پلو موجود ہ نہ ہوتا بلہ عدم اور ہست محض ہوتا۔
بنیاد پر اس بات ک صفات ک صفات سے یاد کیا ہے اور ان اور صمد“ جیس کو ”قیوم“، ”غن ہ تعالقرآن کریم نے ال
طرف متوجہ کرتا ہے کہ عالم ہست کا ظاری رخ ای ایس حقیقت کا محتاج ہے جس پر یہ قائم ہے‘ وہ حقیقت تمام
محدود‘ نسب اور مشروط چیزوں کا سارا اور انیں باق رکھنے وال ہے۔ وہ بے نیاز ہے کیوں کہ ر دوسری چیز نیازمند
اور ایس ر دوسری چیز اندر سے خال اور محتاج ہے۔ وہ ”بھرپور“ اور کامل (المحدود) ہے کیوں کہ اس کے عالوہ
حقیقت ک محتاج ہے جو اس کے خالء کو ہست سے پر کر دے۔
قرآن محسوس اور مشود موجودات کو آیات (نشانیوں) سے تعبیر کرتا ہے یعن ر وجود اپنے مقام پر المحدود ہست اور
الہ ک مشیت‘ حیات اور علم و قدرت ک نشان ہے۔ قرآن ک نظر میں پورا عالم طبیعت ایس کتاب ک مانند ہے جسے
ک مت و دانائا حبے انت ر کلمہ اپنے منصنف ک ہ اس کار سطر بل یم نے تحریر کیا ہے اور اس کدانا و ح ای
عالمت ہے۔ قرآن ک نظر میں انسان جس قدر عمل صالحیت اور اشیاء ک معرفت حاصل کرتا ہے اتنا ہ پلے سے
زیادہ الہ ک رحمت و عنایت اور حمت و قدرت کے آثار سے واقف ہوتا ہے۔
علوم طبیعت میں سے ر علم جاں ای اعتبار سے طبیعت ک معرفت ہے واں ای اور اعتبار اور زیادہ گری ناہ سے
معرفت الٰ ہے۔
اس مقام پر الہ ک معرفت کے حصول ک غرض سے نمونے کے طور پر اس کے حوالے سے قرآن ک بت س آیات
:میں سے ای آیت پیش ک جا رہ ہے
انَّ ف خَلْق السمۈتِ وارضِ واخْتَفِ الَّيل والنَّارِ والْفُلْكِ الَّت تَجرِي ف الْبحرِ بِما ينْفَع النَّاس ومآ اَنْزل الہ من السما
ۗ
ء من ما
ۗ
ء فَاَحيا بِہ ارض بعدَ موتا وبث فيا من كل دا
ۗ



ب

۰
۠
وتَصرِيفِ الرِيح والسحابِ الْمسخَّرِ بين السما
ۗ
ء وارضِ يتٍ لّقَوم يعقلُونَ

۱۶۴
سورئہ بقرہ‘ آیت)
۱۶۴)
بے ش آسمان و زمین ک پیدائش اور رات دن کے ادل بدل میں اور کشتیوں (جازوں) کے لوگوں کو نفع ک چیزیں دریا”
میں لے چلنے میں اور پان میں جو خدا نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد جال دیا اور اس
میں ر طرح کے جانور پھیال دیئے اور ہواؤں کے چالنے میں اور بادل کہ جسے آسمان اور زمین کے مابین کام میں لا
“رکھا ہے‘ ان سب میں غور و فر کرنے والوں کے لئے وجود خدا پر نشانیاں یں۔
اس آیت شریفہ میں عموم طور پر معرفت کائنات کے حصول مثال جاز ران ک صنعت‘ دنیا ک سیر و سیاحت اور اس
کے معاش فوائد‘ بادلوں ک حرکت‘ ہوا اور بارش کے بنیادی اسباب‘ علم حیاتیات اور جانداروں ک معرفت حاصل کرنے
ک طرف دعوت دی گئ ہے اور ان علوم کے فلسفے پر غور و تدبیر کو معرفت الٰ کا سبب قرار دیا ہے۔
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