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(Materialism) الف) مادیت)
اس نظریے کا کہ جو صرف مادے کے بارے میں سوچتا اور روح کے لئے کس قسم ک بنیادی حیثیت کا قائل نیں ہے۔
مدعا یہ ہے کہ جو چیز ای انسان کو روحان اعتبار سے اور انسان معاشرے کو اجتماع لحاظ سے ٹڑے ٹڑے کر
دیت ہے اور غیر موزوں جات میں تبدیل کر دیت ہے‘ وہ انسان (مالیت) کے ساتھ اشیاء کا خاص رشتہ ہے۔ یہ اشیاء
ہ یں جو انسان کے ساتھ اپنے خاص تعلق ک بناء پر‘ اسے انفرادی و روحان لحاظ سے اور اجتماع اعتبار سے منتشر
کر دیت یں۔ انسان ای مدن الطبع وجود ہے۔ ابتدائے تاریخ سے ہ انسان اجتماع صورت میں زندگ گزارتا را ہے۔
کوئ ذات انا موجود نیں تھ‘ یعن اسے اپن انا کا احساس نیں تھا بلہ اجتماع حیثیت کا احساس تھا۔ وہ اپنے انفرادی
وجود سے بے خبر تھا لین اپنے اجتماع وجود ک معرفت ضرور رکھتا تھا۔ اس کا درد‘ اجتماع کا درد تھا اور اس کا
معاشرے کا احساس تھا‘ وہ معاشرے کے لئے جیتا تھا نہ کہ اپنے لئے۔ اس کا ضمیر اور وجدان بھ احساس بھ
لئے وہ ای کا حامل تھا‘ اس زندگ اشتراک تھا نہ کہ انفرادی۔ انسان ابتدائے تاریخ سے ہ اور معاشرت اجتماع
اجتماع روح اور احساس کے ساتھ زندگ گزارتا تھا۔ اس ک زندگ شار کے ساتھ گزرت۔ ر شخص سمندر اور جنل
سے اپن احتیاج اور ضرورت کے مطابق ہ روزی حاصل کرتا تھا۔ اضاف پیداوار کا وجود نیں تھا۔ یاں ت کہ انسان
نے زراعت کے میدان میں قدم رکھا اور اضاف پیداوار کا امان فراہم کیا‘ جس کے نتیجے میں ای گروہ کے لئے کام
اور ی راہ ہموار ہو گئ کرنے کا موقع فراہم ہو گیا‘ جب کہ دوسرے گروہ کے لئے کام نہ کرنے اور مفت خوری ک
چیز اصول مالیت کو جنم دینے کا موجب بن گئ۔ مخصوص مالیت کے اصول نے یا دوسرے الفاظ میں کس خاص
گروہ ک دولت و ثروت (یعن پان اور زمین جیسے پیداواری ذرائع اور گائے اور آہن جیسے پیداواری وسائل) کے ساتھ
مخصوص تعلق نے اجتماع روح کو تباہ کر دیا اور ای متحد معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ای حصہ صاحب
مال و ثروت اور منافع خور اور دوسرا محروم‘ نفع دینے واال اور زحمت کش‘ یوں جو معاشرہ اجتماع حقیقت کا حامل تھا
وہ مختلف اناؤں میں تقسیم ہو گیا اور پھر انسان اپنے ہ اندر سے مالیت کے وجود میں آنے سے اپن حقیق خودی کو
کہ جو ای اجتماع خودی تھ اور اپنے آپ کو بعینہ دوسرے انسانوں ک مانند تصور کرت تھ‘ کھو بیٹھا اور اپنے آپ کو
”انسان“ سمجھنے ک بجائے ”مال“ سمجھنے لا۔ یوں وہ اپنے آپ سے بیانہ ہو گیا اور زوال پذیر ہونے لا۔
صرف اس قید اور رشتے کو ختم کرنے سے انسان ای بار پھر اخالق ہم آہن اور روحان سون کے ساتھ ساتھ
اجتماع وحدت و سالمت ک طرف لوٹ ستا ہے اور تاریخ ک جبری حرکت بھ ان وحدتوں ک جانب ہے۔
اس نظریے کے مطابق جن مالیتوں نے انسان وحدت کو کثرت میں بدال اور اس ک اجتماع حیثیت کو پارہ پارہ کر دیا
ہے وہ ان کنروں ک مانند یں جنیں موالنا روم اپن خوبصورت مثل میں الئے یں یعن جنوں نے سورج کے واحد و
منبسط نور کو ٹڑے ٹڑے کر دیا اور سایوں ک پیدائش کا منشاء بن گئے‘ البتہ موالنا روم ک یہ مثل ای عرفان حقیقت پر
داللت کرت ہے یعن وحدت سے کثرت کا ظور اور کثرت ک وحدت ک طرف بازگشت لین کچھ تاویل و تحریف کے
بعد اسے مارکسیزم کے نظریے کے لئے ای تمثیل قرار دیا جاتا ہے۔
:ذیل کے اشعار میں ی تمثیل بیان ک گئ ہے
منبسط بودیم ھمچون آفتاب

https://www.al-islam.org
https://www.al-islam.org/
https://www.al-islam.org/node/43293
https://www.al-islam.org/node/43267


ب سر و ب پا بودیم آن سرھمہ
ی گر بودیم ھمچون آفتاب
ب گرہ بودیم و صفای ھمچو آب
چون بہ صورت آمد آن نور سرہ
شد عدد چون سایہ ھای کنرہ
کنرہ ویران کنید از منجنیق
تا رود فرق ازمیان این فریق
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