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اسالم ثقافت میں اصول عدل ک مختصر تاریخ
مذہب شیعہ میں ”عدل“ اصول دین میں شامل ہے۔ ہم اپن کتاب عدل الٰ میں عرض کر چے یں کہ اسالم ثقافت میں
عدل‘ عدل الٰ اور عدل انسان میں تقسیم ہوا ہے اور عدل الٰ عدل توین اور عدل تشریع میں تقسیم ہوا ہے۔ عدل
انسان بھ اپنے مقام پر عدل انفرادی اور عدل اجتماع میں تقسیم ہوا ہے اور جس عدل کو شیعہ مذہب ک خصوصیات
میں سے شمار کیا گیا ہے‘ عدل الٰ ہے اور عدل ک ی قسم اسالم تصور کائنات کا محور ہے۔
عدل الٰ اس بات پر اعتقاد کا نام ہے کہ خداوند عالم‘ نظام توین میں ہو یا نظام تشریع میں‘ حق و عدل کے مطابق عمل
کرتا ہے اور ظلم نیں کرتا۔ عدل کو مذہب شیعہ کا ای اصول قرار دینے ک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ای ایسا گروہ
کے بارے میں ای ٰار کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے قضا و قدر الآزادی و اختیار سے ان پیدا ہو گیا تھا جس نے انسان ک
ایسے عقیدے ک بنیاد رکھ جو انسان ک آزادی کے بالل مناف تھا۔ انوں نے کائنات کے کل نظام اور انسان کے نظام
عمل میں علت و معلول اور سبب و مسبب کا انار کر دیا اور یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ قضائے الٰ براہ راست اور بالواسطہ
عمل کرت ہے اس بناء پر آگ نیں جالت بلہ خدا جالتا ہے۔ مقناطیس کے لوہے کا اپن طرف کھینچنے میں کوئ عمل
دخل نیں ہوتا بلہ یہ خدا ہے کہ جو براہ راست لوہے کو مقناطیس ک طرف جذب کرتا ہے انسان اچھا یا برا کام انجام
نیں دیتا بلہ خداوند تعال پیر انسان میں اچھا یا برا کام انجام دیتا ہے۔
اور ییں سے ای اہم مسئلہ زیربحث آتا ہے اور وہ یہ کہ اگر نظام علت و معلول بے حقیقت ہے اور اگر انسان کا اپنے
کاموں کے انتخاب میں کوئ حقیق کردار نیں ہوتا‘ تو پھر انفرادی جزا و سزا کے مسئلے ک توجیہ کیا ہو گ؟ خدا کیوں
بعض افراد کو جزا دے گا اور انیں جنت میں داخل کرے گا اور بعض دوسرے افراد کو سزا دے گا اور دوزخ میں ڈال دے
؟ ایسے انسانوں کو جزا و سزا دینا جو ازخود ذرہ برابر بھخود انجام دیتا ہے اور برا کام بھ کام بھ گا‘ جب کہ وہ نی
آزادی و اختیار نیں رکھتے‘ ظلم ہے اور عدل خداوندی کے قطع اصول کے برخالف بھ۔ شیعوں نے عموم طور پر ال
سنت کے ای گروہ جسے معتزلہ کا جاتا ہے‘ ک قطع اور عقل و نقل دالئل ک بناء پر انسان کے مجبور ہونے اور
الٰ قضا و قدر کے بالواسطہ عالم میں مداخلت ک نف ک ہے اور اسے اصول عدل کا مناف گردانا ہے اس لئے یہ
عدلیہ کے نام سے معروف ہوئے یں۔ یاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول عدل رچند ای الٰ اصول ہے یعن صفات
خدا میں سے ای صفت کے ساتھ مربوط ہے لین ای انسان اصول بھ ہے کیوں کہ یہ انسان ک آزادی و اختیار سے
مربوط ہے۔ پس شیعہ اور معتزلہ کے درمیان عدل سے مراد انسان ک آزادی و اختیار کے اصول‘ انسان ک ذمہ داری اور
اس ک اصالح و تعمیر پر اعتقاد ہے۔
عدل الٰ سے متعلق زیادہ تر جس سوال نے بالخصوص اس موجودہ دور میں اذان کو اپن طرف متوجہ کر رکھا ہے وہ
بعض معاشرت ناہمواریوں سے متعلق ہے۔ عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ بعض لوگ
بدصورت یں اور بعض خوبصورت‘ بعض صحت مند یں‘ بعض بیمار‘ بعض خوشحال یں اور بعض محتاج اور نیازمند‘ کیا
یہ ناہمواریاں عدل الٰ کے خالف نیں؟ کیا عدل الٰ کا الزمہ یہ نیں ہے کہ سب لوگ مال و دولت میں‘ عمر میں‘ اوالد
میں‘ معاشرت مراتب میں اور شرت و محبوبیت میں برابر ہوں؟ اور اختالف و تفاوت نام ک کوئ چیز موجود نہ ہو۔ کیا ان
اختالفات ک ذمہ دار قضا و قدر الٰ کے عالوہ کوئ اور چیز ہو ست ہے؟
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:اس سوال اور ابام ک بنیاد دو چیزیں یں
ای قضا و قدر الٰ ک کیفیت سے عدم توجہ‘ اس مقام پر سوال کرنے واال یہ خیال کرتا ہے کہ قضا قدر الٰ کا براہ
راست عمل دخل ہے (مالحظہ فرمائیں مولف ک کتاب ”انسان اور تقدیر“ اس کتاب میں قضائے قدر الٰ کے مسئلے پر
بڑی تفصیل سے روشن ڈال گئ ہے)۔ مثال دولت و ثروت بالواسطہ اور بغیر کس سبب اور عامل کے غیب الٰ کے
خزانے سے لوگوں کے گھروں میں منتقل ہوت ہے۔ اس طرح صحت و سالمت‘ خوبصورت‘ قوت و طاقت‘ مقام و
منصب“ مقبولیت‘ اوالد اور دیر بخششوں کا بھ ی حال ہے۔ جب کہ اس نتے ک طرف توجہ نیں ک گئ کہ رزق
چاہے کس بھ نوعیت کا ہو‘ چاہے مادی ہو یا معنوی‘ براہ راست خزانہ غیب سے تقسیم نیں ہوتا بلہ قضائے الٰ نے
ای نظام کو خلق کیا ہے کہ جو قوانین و سنن کے ای سلسلے کا حامل ہے۔ ر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ
جس چیز کا بھ خواہشمند ہے اسے اس نظام اور ان سنن و قوانین کے تحت مانے۔
اس انتباہ اور غلط ک دوسری بنیاد انسان ک اس مقام و منزلت سے عدم توجہ ہے کہ جس میں وہ ای طرف تو ای ذمہ
دار فرد ک حیثیت سے بترین زندگ کے لئے ت و دو کرتا ہے اور عوامل طبیعت سے برسرپیار رہتا ہے اور دوسری
طرف معاشرت برائیوں کے عوامل اور انسانوں کے مظالم اور برے کردار کا مقابلہ کرتا ہے۔
یں اور ان کے پاس نعمتوں ک بسر کر رہے یں‘ اگر بعض لوگ نعمتوں میں زندگ اگر معاشرے میں بعض ناہمواریاں
فراوان ہے جب کہ بعض لوگ غریب و مفلس یں اور سخت محنت و مشقت کرنے پر مجبور یں تو اس ک ذمہ دار
ذمہ داری آزادی و خود مختاری انسان پر عائد ہوت ہ اس نامساوی اور ناہموار صورت حال کیں ہے بلن ٰقضائے ال
ہے۔
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