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کیا یہ کائنات (طبیعت: خدا ک زمان و مان مخلوقات) مجموع طور پر ای حقیق ”اکائ“ ہے کیا توحید کا الزمہ یہ ہے
طرح ک صورت میں ای مجموع وم لیں کہ خلقت اپنوحدانیت کا یہ مف ہ ککہ ہم ذات و صفات و فاعلیت میں ال
وحدت ک حامل ہے۔
مشین کے اجزاء ک صورت کیا ہے؟ کیا یہ کس م میں ہے تو اس ارتباط ککے ح مربوط اکائ اگر یہ پورا عالم ای
طرح مصنوع پیوند کے ذریعے مربوط ہے یا اس کا ارتباط بدن کے اعضاء ک صورت میں ہے؟ یعن عالم کا اجزائے
عالم سے ارتباط میانیات ہے یا عضویات؟
ہم اصول فلسفہ ک پانچویں جلد میں وحدت عالم ک نوعیت کے بارے میں گفتو کر چے یں۔ اس طرح اپن کتاب عدل
الٰ میں بھ عرض کر چے یں کہ عالم طبیعت ای ”ناقابل تقسیم کل“ ہے۔ اس میں ای جزو کا نہ ہونا کل کے نہ
ہونے کے مترادف ہے اور اس بارے میں گفتو کر چے یں کہ طبیعت سے اس اٹھانے کو شرور کا نام دیا جاتا ہے‘ جو
تمام طبیعت ک نابودی کے مترادف ہے۔ جدید فالسفہ خاص کر جرمن کے عظیم فلسف ”ہیل“ نے بدن سے اعضاء کے
رابطے ک مثال میں کل سے اجزائے طبیعت کے رابطے کو صحیح گردانا ہے‘ اس جرمن فلسف نے اس نظریے کو جن
اصولوں ک بنیاد پر ثابت کیا ہے انیں قبول کرنا اس کے تمام فلسف اصولوں کو قبول کرنے پر منحصر ہے۔
ہیل کے مادی پیروکاروں یعن مادہ پرستانہ جدلیات کے حامیوں نے بھ یہ اصول ہیل سے لیا ہے اور تاثیر متقابل یا
ہے اور مدع حمایت ک اشیاء یا اتحاد تضادات کے اصول کے عنوان سے بڑی شدت کے ساتھ اس ک ارتباط عموم
یں کہ عالم طبیعت میں کل کے ساتھ جزو کا رابطہ عضویات ہے۔ میانیات نیں لین جب وہ اثبات ک منزل میں آتے
یں تو میانیات رابطے کے عالوہ ان سے بن نیں پڑتا۔
حقیقت یہ ہے کہ مادی فلسفے کے اصول اس بات کے اثبات سے قاصر یں کہ یہ دنیا کل میں انسان کے اعضائے بدن
ک مانند ہے اور کل کے ساتھ اجزاء کے رابطے ک مانند ہے وہ الٰ فالسفہ جو قدیم زمانے سے کتے آئے یں کہ عالم
”انسان کبیر“ ہے اور انسان عالم صغیر‘ ان ک نظر اس قسم کے رابطے ک طرف تھ۔
مسلمان فالسفہ ”اخوان الصفا“ نے سب سے زیادہ اس موضوع پر زور دیا ہے‘ ی دنیا اور ہست کو وحدت ک ناہ سے
دیھتے یں۔ عرفا کے نزدی یہ تمام خلقت اور یہ پوری کائنات شاد ازل کا جلوہ واحد ہے۔
عس روی تو چو در آئینہ جام افتاد
عارف از پرتو م در طمع خام افتاد
حسن روی تو بہ ی جلوہ کہ در آئینہ کرد
این ہمہ نقش در آئینہ اوھام افتاد
عرفاء ماسوا کو ”فیض مقدس“ کا نام دیتے یں اور تمثیال کتے یں کہ فیض مقدس ای مخروط ک طرح ہے کہ جو
”راس“ اور ابتدائ نقطے کے اعتبار سے یعن ذات حق کے ساتھ ارتباط ک منزل میں بسیط محض اور بااعتبار قاعدہ ممتد
و منبسط ہے۔
ہم یاں فالسفہ یا عرفا کے بیانات کے بارے میں کچھ کنا نیں چاہتے بلہ صرف ان مطالب کو لے کر آگے بڑھنا
ک یں کہ یہ دنیا ”اس سے“ اور ”اس ےلے ہم عرض کر چیں۔ پ یں‘ جو ہماری گذشتہ مباحث سے مربوط چاہتے
سمت“ سے وابستہ حقیقت پر مبن ہے۔ پھر اپنے مقام پر یہ ثابت ہے کہ دنیا ای متحرک و سیال حقیقت نیں بلہ عین
حرکت اور عین روان ہے۔ دوسری طرف مباحث حرکت میں یہ نتہ پایہ ثبوت کو پنچ چا ہے کہ وحدت مبداء‘ وحدت
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منتا‘ وحدت خط سیر‘ حرکات کو طرح وحدت و یانت عطا کرتا ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ کل عالم ای مبداء سے
بھ ت کانوحدت و ی طرح ک رحال کائنات ایخط سیر میں رواں دواں ہے۔ ب املت سمت اور ای مقصد ک ای
حامل ہے۔
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