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Abstract  
The word “morality” comes from the Latin word moralitas meaning “manner, character, 

and proper behavior”. Morality generally refers to a code of conduct, that an individual, 

group or society hold as authoritative, in distinguishing right from wrong. Such an ideal 

code of conduct is often espoused in preference to other alternatives. 

Islam as a comprehensive way of life encompasses a complete moral system that is an 

important aspect of its world-view. We live in an age where good and evil are often looked 

at as relative concepts. Islam however, holds that moral positions are not relative, and 

instead, defines a universal standard by which actions may be deemed moral or immoral. 

 نظریہ اخالق کا تعارف 
۔ جس کے  معنی لغوی اعتبار سے لفظ "اخالق " سہ حرفی مادہ )خ، ل، ق( سے مشتق ہے 

 موالنا وحید الزماں قاسمی کیرانوی نے ان الفاظ میں بیان فرمائے ہیں : 

 (1"الخلق: عادت ، طبعی خصلت ، طبیعت ، مزاج ، فطرت  ج: اخالق")

ضاحت و مزید بنیادی معنی سمجھ میں آتے ہیں ،  لفظ "اخالق" کے سے  مندرجہ باال  لغوی تعریف 

کو کہا جاتا ہے جو انسان خارجی طور پر اپنی  نی سلوک اور برتاؤ ساکی جائے تو گویا اخالق ان

فطرت سلیم کے اعتبارسے اختیار کرتا ہے ۔ اسی مناسبت سے اخالق کی لغوی تعریف کا اطالق 

اگر اس کی اصطالحی تعریف پر کیا جائے تو اس کی تعریف آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے ۔ 

 کر کی جارہی ہیں ۔ذیل میں اخالق کی اصطالحی تعریفا ذ

اخالق میں  جس کے مطابق عمل پیرا ہونادراصل ایک نظریہ میں موجود قانون ہوتے ہیں  اخالق

شامل ہے! اور جو ان قوانین کی خالف ورزی کرتا ہے اسے بداخالق کہتے ہیں! اخالقی اقدار 

زیادہ تر مذہبوں میں پیش کیے گئے ہیں!تقریباً تمام ہی ادیان میں جو تعلیمات ہیں وہ زیادہ تر اخالق 

ارہی میں ذکر کی جاخالق کی تعریف مختلف علماء اور مفکرین کی آراء کی روشنی پر مشتمل ہیں۔

 : ہے جس سے اخالق کا درست مفہوم متعین کرنے میں آسانی ہو گی

پروفیسر ڈیوی نے اخالق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے ۔ پروفیسر ڈیوی اس ضمن میں کچھ 

 یوں رقمطراز ہیں : 

" اخالقیات وو علم ہے جس میں کردار پر خیر و شر یا صواب و خطا کے نقطہ 

جاتی ہے ۔ اسی کی غرض و غایت یہ ہے کہ کردار پر نظر سے بحث کی 

صواب و خطا یا خیر و شر کے نقطہ نظر سے جو احکام عائد کیے جاتے ہیں، 

 (2ان کو ایک باقاعدہ کی صورت میں پیش کرے"۔)

اس ضمن میں مزید وضاحت کے لیے ویکیپیڈیا سے ایک عبارت اخالق کی تعریف کے ضمن 

 میں رقم کی جارہی ہے : 

                                                           
 طالب علم ایم فل اسالمیات شعبہ علوم اسالمیہ الحمد اسالمک یونیورسٹی 1 



“Ethics or moral philosophy is a branch of philosophy that 

involves systematizing, defending, and recommending 

concepts of right and wrong conduct. The term ethics derives 

from Ancient Greek ἠθικός (ethikos), from ἦθος (ethos), 

meaning 'habit, custom'”.(3)  

"اخالق یا اخالقی فلسفہ ،فلسفہ کی ایک شاخ ہے جو شامل ہے ان منضبط اور 

کو جو صحیح اور غلط کے بارے میں بتاتے ہیں  ۔ لفظ مجوزہ تصورات 

، عادت ایتھوس سے نکال ہوا ہے جس کلفظ   (یونانی )ایتھکس )اخالق( قدیم 

 رواج کے ہیں۔" 

علم االخالق کے ایک ماہر کیدررش ورتھ نے اخال ق کی معیار ی تعریف اپنی کتاب میں ان 

 الفاظ میں بیان کی ہے: 

"standard definitions of ethics have typically included such 

phrases as 'the science of the ideal human character' or 'the 

science of moral duty"(4) 

"اخالقی کی معیاری تعریف میں درج ذیل اجزاء شامل ہیں  " انسانی اخالق 

 کا مثالی علم" یا "اخالقی ذمہ داریوں کا علم"۔

(A Dictionary of Religion and Ethics)  میں اخالق کی تعریف ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے

: 

“(The science, or philosophy, or more modestly, the study of 

moral conduct. By moral conduct in turn is meant conduct 

regarded as right or wrong, or as what “ought” or “ought not” 

to be don; or as involving deliberation and choice between 

ends viewed as “good.”) (5) 

 

حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان محض اپنی عقل کی  ان تعریفات پر غور و فکر کرنے سے یہ 

بنا پر اپنی کردار سازی میں مطلق رہنمائی نہیں پاسکتا اور نہ ہی اپنی کردارکے لیے اچھائی و 

برائی کی اقدار کا تعین کر سکتا ہے جب تک کہ کوئی قادر مطلق ہستی جو جملہ محاسن کا منبع 

ب کی تعلیمات میں اخالقی اقدار کا ایک نمایاں حصہ ہو اس کی رہنمائی نہ کرے ۔ اسی لیے مذاہ

ا ذکر کموجود رہا ہے۔ اخالق کی تعریف کو مزید سمجھنے کے لیے پروفیسر راجرس کی تعریف 

اس ضمن میں پروفیسر راجرس نے کچھ یوں وضاحت کی ہے  اس مقام پر کرنا بے جا نہ ہو گا ۔ 

 : 

ار کے صحیح مقاصد کی "جو علم ایسے اصول بتاتاہو جن سے انسانی کرد

حقیقی اور سچی قدر وقیمت کا تعین ہو سکے ، اس کا نام علم االخالق ہے ۔ 

("6) 

سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسانی کردار کے صحیح مقاصد کی حقیقی  مندرجہ باال حقائق

 واور سچی قدر و قیمت کا تعین محض انسانی عقل پر موقوف نہیں ہوسکتی کیونکہ انسانی عقل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Action_(philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethos
https://en.wikipedia.org/wiki/Habit


شعور زمانی و مکانی تقاضوں کے مطابق تغیر پذیر رہی ہے ۔ اس لیے ان اقدار کے تعین کے 

لیے کسی مافوق الفطرت ہدایت کا ہونا الزمی ہے ۔اس طرح پروفیسر للی نے اخالق کی تعریف 

 ان الفاظ میں کی ہے جس کا ذکر یہاں کرنا بے جا نہ ہو گا۔ پروفیسر للی رقمطراز ہیں : 

انسانی کردار کی معیاری سائنس ہے اور کردار کا مطالعہ خیر و شر  "اخالقیات

 (7۔")صواب و خطا کی حیثیت سے کرتی ہے یا

میں جو بات مشترک ہے وہ انسانی کر دار پر خیر و شر یا صواب و خطا کی  مندرجہ باال اقتباس 

حیثیت سے بحث کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان اصطالحات کی وضاحت کی جائے چونکہ 

اس لیے بنیادی مسئلہ کی جتنی وضاحت  ق کا ہے علم االخالزیر بحث مقالے کا بنیادی مسئلہ ہی 

مجھ میں آسکے اور درست نتائج کے اخذ کرنے تک رسائی ممکن ہو گی اتنا ہی بنیادی مسئلہ س

 ہو سکے گی ۔ 

 علم االخالق سے متعلق بنیادی اصطالحات 

 صواب:

ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے الطینی زبان کے Rightصواب کا انگریزی مترادف لفظ 

“Rectus” سے ماخوذ ہے ۔ جس کے لغوی معنی سیدھے یا قاعدے کے مطابق ہونے کے ہیں ۔

اس لفظ کو اگر کردارے کے اعتبار سے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہیں ایسا کر دار جو 

 A Dictionary of Religion andاخالقی اصول و ضوابط کے آفاقی معیارات کا پابند ہو ۔ 

Ethics میں لفظ صواب یاRight : کی درج ذیل وضاحت بیان ہوئی ہے 

“As noun The standard of conduct; as an adjective, an act or 

choice or purpose which is in accord with a standard, whether 

this standard is regarded as set by God, by laws, by social 

judgment, or by conscience.”(8) 

اسم کے )لفظ صواب کے معنی ہیں( معیاری سلوک ، اور بطور صفت  "بطور

کے ایک عمل، ایک انتخاب، ایک مقصد جو معیاری ہو خواہ وہ معیار خداکی 

جانب سے ودیعت کر دہ ہو یا اس معیار کو قوانین نے وضع کیا ہو یا معاشرتی 

 ۔"تجربات کے بعد اختیار کیا گیا ہو یا اس کو عقل نے اختیار کیا ہو 

ظاہر ہے کہ اخالقی اصول و ضوابط کا تعلق کسی نصب العین سے ہوتا ہے ۔ لٰہذا صائب کردار 

وہ کردارہوتا ہے جو نصب العین کی جانب لے جانے واال ہو خواہ نصب العین کسی  ذریعہ و 

 بوسیلہ کی جانب سے دیا گیا ہو ۔ جیسا کہ اوپر باال تعریف میں بیا ن کیا گیا ہے ۔ جبکہ غیر صائ

کردار وہ کر دار ہے جو اس نصب العین سے دور لے جائے ۔ اس لحاظ سے صواب وہ راستہ یا 

 ذریعہ ہے جو کسی نصب العین تک رسائی حاصل کرنے کی خاطر اختیار کیا جاتا ہے ۔ 

مذکورہ باال بحث کی وضاحت پروفیسر مکینزی کے خیال سے ہوتی ہے جس کا ذکر ذیل میں 

 مکینزی کہتے ہیں :  کیا جارہا ہے ۔ پروفیسر

افعال حصول خیر کا ذریعہ ہوتے ہیں ۔ اس لحاظ سے خیر و (Right)"صائب 

صواب کا چولی دامن کا ساتھ ہے؛ خیر تعین کرتا ہے انسانی مقصدکی اور 

صائب افعال اس کردار و سیرت کی جو اس خیر کو حاصل کر سکے۔ اخالقی 

سے اور (Ends)مقاصد زندگی ایک ارتقائی عمل ہے ، اس کے بعض مدراج 



مقاصد کو  (Good)سے تعبیر کیے جاسکتے ہیں ، خیر  (Means)بعض ذرائع

 (9کو ظاہر کرتا ہے ۔") (Right)اور صواب 

اخالقی زندگی ایک ارتقائی عمل ہے چنانچہ صائب افعال  ایسا نصب العین ہے جس میں کردار 

طرح راستہ و ذریعہ جو کہ متعین انسانی کے لیے خیر کی اقدار متعین کی جاسکتی ہیں ۔ اسی 

ہوتے ہیں ۔ یوں نہیں ہوتا کہ نصب العین تک پہنچانے والے تمام راستے اور وسیلے صائب ہی 

قرار دیئے جائیں ، بلکہ صائب کے حصول ہی کو نیکی گردانتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طریقے 

وں معروف طریق سے حاصل کئے جائیں درست رائے کے حامل نہیں قرار دیئے جاسکتے نیکی

سے میسر آتی ہے ۔ لٰہذا اخالقیات میں ذرائع کی اہمیت کو کم تر نہیں سمجھا جاسکتا ۔ اسی طرح 

محض ذرائع وسائل ہی کو سب کچھ تصور کرلینا اور نتائج و عواقب سے یکسر بے نیاز ہو 

 جانابھی درست ہوگا۔ 

 : (Good)خیر  

ک اصطالح ہے جو مفکرین کے درمیان خیر علم االخالق کی مشکل اصطالحات میں سے ای

مختلف رہی ہے ۔ اس ضمن میں پروفیسر اے  ۔ سی پوٹنگ نے خیر کی وضاحت اس طرح کی 

 ہے : 

کے لیے موزوں شے کا نام ہے ۔ موافق  (Pro-attitude)"خیر موافق کیفیت 

کیفیت سے مراد پسندیدگی خواہش، جستجو وغیرہ ہے، باالفاظ دیگر جو شے 

قابل سمجھی جائے یا الئق خواہش و جستجو ہو، اسے خیر کہنا پسندیدگی کے 

 (11چاہیے ۔")

گویا کہ اخالقیات کی رو سے خیر کا مطلب وہ منزل یا نتیجہ ہے ۔ جس تک رسائی حاصل کرنے 

کی خاطت ہم اخالقی اعمال سرانجام دیتے ہیں۔ چنانچہ کسی چیز کو اس وقت خیر کہا جاتا ہے 

 بخش ثابت ہو یعنی اس سے ہمارا مقصد پورا ہو تا ہو ۔ جب وہ شے ہمارے لئے نفع 

اخالق کا تعلق چونکہ انسانی کردار پر صواب و خطا اور خیر و شر کے اطالق سے ہوتا ہے اس 

لیے ضروری ہے کہ انسانی کردار کی واضح تعریف کی جائے جس سے زیر بحث مسئلہ 

 سمجھنے میں آسانی ہو گی ۔ 

 علم االخالق کی ضرور ت و اہمیت : 

انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے ہللا رب العزت کی ایسی شاہکار تخلیق ہے جو علم و فراست کی 

عطا کی بنا پر اشرف المخلوقات ہے ۔ اسی بنا پر پوری کائنات میں ممتاز اہمیت کا حامل ہے ۔  

لیے انسان نے ہر دور و زمانہ انسان کی کردار کی اصالح اور بگاڑ سے محفوظ رکھنے کے 

میں عقل کی بنا پر اس ایسے اصول و اقدار وضع کیے جو اس کے لیے اخالقی نصب العین قرار 

پائیں اور اس کے معامالت میں اصالح کا باعث بنیں ۔ ہللا رب العزت نے بھی انسان کو یہ امتیازی 

وا ہے ۔ انسان کی اصالح اور تزکیہ مقام عطا فرمایا ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں متعدد بار ہ

کی  موالنا حفظ الرحمن کو مد نظر رکھتے ہوئے ۔  اس اہمیت انبیاء کا سلسلہ چالیا گیا کے لیے 

علم االخالق کا مفہوم کتاب اخالق و فلسفہ اخالق سے ایک عبارت رقم کی جارہی ہے ، جس سے 

 :  واضح ہوجاتا ہے 

ی نگاہ میں محمود و محبوب شے ہے ۔ اس لیے قدیم و جدید "علم االخالق مذہب اور عقل دونوں ک

 (11ہر زمانہ می اس سے متعلق علمی ذخیرہ کی کبھی کمی نہیں رہی ۔" )



اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مذہب کا مقصد اولٰی ہی انسان کی 

د ہی یہی تھا کہ انسانوں کا اصالح ہے ۔ جتنے بھی انبیائے کرام مبعوث ہوئے ان سب کا مقص

تزکیہ کیا جائے ۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ہللا رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ اس امر  

وضاحت فرمائی ہے کہ اس قرآن کا نزول ہی انسان کے لیے ہوا ہے اور اس میں انسان کا تذکرہ 

 ہے ، اس کو  

 (21)ُكْم َأَفََل تَ ْعِقُلونَ َلَقْد أَنْ َزْلَنا ِإلَْيُكْم ِكَتابًا ِفيِه ِذْكرُ 

"لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم 

 سمجھتے نہیں ہو ۔ "

گویا کہ قرآن حکیم وہ کالم ہے جس میں انسان کے جملہ معامالت  کا ذکر موجود ہے ۔ اس کا 

کی تفسیر موالنا سید ابو  قرآنی آیت اس موضوع ہی انسان ہےاور اس کی اصالح و تزکیہ ہے ۔ 

 االعلٰی مودودؒی نے اپنی تفسیر میں بڑے ہی بصیرت افروز انداز میں فرمائی ہے : 

" اس میں تو تمہارا اپنا ہی حال بیان کیا گیا ہے ۔ تمہارے ہی نفسیات اور تمہارے ہی  معامالت 

و انجام پر گفتگو ہے ۔ تمہارے ہی زندگی زیر بحث ہیں ۔ تمہاری ہی فطرت اور ساخت اور آغاز 

ماحول  سے وہ نشانیاں چن چن کر پیش کی گئی ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ۔ اور 

تمہارے ہی اخالقی اوصاف میں سے فضائل اور قبائح کا فرق نمایاں کر کے دکھایا جارہا ہے جس 

باتوں میں کیا چیز ایسی  کے صحیح ہونے پر تمہارے اپنے ضمیر گواہی دیتے ہیں ۔ ان سب

 (11گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہو؟ ")

علم االخالق کا موضوع بھی انسان ہے اور انسان کے کردار کی اصالح ہے ۔ اسی لیے یہ علم 

 تعقل و مذہب دونوں میں یکساں مقبول و محبوب علم مانا جاتا ہے ۔ دنیا کی تاریخ کا اگر حقیق

پسندانہ جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مذہب ہی نے انسانوں کو اخالقی تعلیمات 

 سے روشناس کرایا ہے۔  

کو اخالق کے اعلٰی مقام پر فائز قرار دیا  ملسو هيلع هللا ىلصاسی طرح قرآن حکیم میں ہللا تعالٰی نے رسالت مآب 

 ہے ۔ ارشاد باری تعالٰی ہے : 

 (21")َعِظيمٍ َوِإنََّك َلَعٰلى ُخُلٍق "

 "اور بے شک تم اخالق کے بڑے مرتبے پر ہو ۔"

حقیقت واشگاف ہوتی ہے کہ انبیا ئے کرام اخالق کے اعلٰی  اس آیت پر غور و فکر کرنے سے یہ 

و ارفع مقام پر فائز ہوتے ہیں یہی شان نبوت ہے ۔ جس کو اس آیت میں بڑے معنی خیز اور 

ن  موافق کے عیفطرت  یا ہے ۔ چونکہ حسن اخالق انسانیفصاحت و بالغت کے ساتھ بیان کر دیا گ

بلکہ یہی فطرت سلیم ہے کہ انسان اعلٰی اخالق کے درجہ پر فائز ہو۔ باالفاظ دیگر اخالق ہی  ہے 

وہ علم ہے جو انسانی کو اعلٰی اقدار سے آراستہ کر کے مہذب زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے 

 ۔ 

لہامی ہو یا غیر الہامی تمام کے تمام میں اخالقی تعلیمات بنیاد کا دنیا کے تمام مذاہب خواہ وہ ا

کردار ادا کرتی ہیں اور انہی پر اس مذہب کی بنیاد قائم ہوتی ہے کیونکہ تمام مذاہب میں انسان ہی 

اساسی موضوع ہے ۔ اس لیے انسان کے احوال کی اصالح کے لیے علم االخالق کی اہمیت سے 

 ں کیا جاسکتا ہے ۔ کسی بھی طور انکار نہی

 انسانی کردار :  ۔2



۔ لیکن علم اخالق کی اصطالح میں اس کی  انسان کے جملہ اعمال مراد ہیں انسانی کردار سے 

  مفکرین کے نزدیک بیان کی جارہی ہے ۔تعریف مختلف 

کردار کی تعریفات مختلف مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں کی ہے ذیل میں کردار کی تعریفات 

کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے  (Character)میں کردار  Wikipediaبیان کی جارہی ہیں ۔ 

 : 

(character is an evaluation of an individual's 

stable moral qualities. The concept of character can imply a 

variety of attributes including the existence or lack 

of virtues such as empathy, courage, fortitude, honesty, 

and loyalty, or of good behaviors or habits. Moral character 

primarily refers to the assemblage of qualities that distinguish 

one individual from another—although on a cultural level, the 

set of moral behaviors to which a social group adheres can be 

said to unite and define it culturally as distinct from others. 

Psychologist Lawrence Pervin defines moral character as "a 

disposition to express behavior in consistent patterns of 

functions across a range of situations")(15) 

 "کردار انسان کے مستحکم اخالق کا ایسا تجزیہ ہے جو اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے ۔ 

 اس طرح تحریر کی ہے :اسی طرح موالنا حفظ الرحمن صاحب نے انسانی کردار کی تعریف 

"علم اخالق کی اصطالح میں ہرعمِل ارادی کو "سلوک" کہتے ہیں جیسے سچ اور جھوٹ بولنا، 

یا سخاوت وبخل اختیار کرنا۔ انسان کے کردار کے لیے کچھ نفسیاتی مبادیات ہیں جن کا مصدر و 

جیسے ملکہ اور عادت مگر یہ مبادیات ہم کو محسوس نہیں ہوتیں ، بلکہ ان کے منبع نفس ہے 

آثار محسوس ہوتے ہین اور ان ہی کا نام سلوک )کردار( ہے۔ مثالً ہم ملکہ کو محسوس نہیں کرتے 

، لیکن اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہین ان کو محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کردار کے لیے 

 (16کسی نفسیاتی  مبداء سے ظاہر و صادر ہو  ۔")یہ ضروری ہے کہ وہ 

مختلف نوعیت کے  انسانی کردار سے مراد ایسے اعمال ہیں جو  شعور انسانی کے تابع ہوں 

نصب العین میں سے کسی ایک کا باالرادہ اور آزادانہ انتخاب کیا جائے ۔ اس کردار کے نتائج کا 

ری آمادگی کے ساتھ انہیں قبول کریں ۔ ایسا کسی حد پہلے سے علم ہو اور ہم انہیں پوری شعو

ارادی اعمال عبارت ہیں کردار سے ۔ انہیں ارادی اعمال کو علم االخالق میں زیر بحث الیا جاتا 

ہے ۔ انہی کے بارے میں فیصلہ مرتب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آیا وہ اخالقی اعتبار 

کی آزادی و انتخاب اور جواب دہی کا سے درست ہیں یا نہیں جن اعمال کے پس پردہ ارادے 

 تصور موجود نہ رہا ہو ۔ انہیں اخالقی مباحث کا موضوع بنایا ہی نہیں جاسکتا۔

 ۔ اخالقی نظریات کی اقسام:1

 ماہرین اخالق نے اخالق کے نظریات کو تین اقسام میں تقسیم کی ہے:

https://en.wikipedia.org/wiki/Morality
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtue
https://en.wikipedia.org/wiki/Empathy
https://en.wikipedia.org/wiki/Courage
https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_virtues
https://en.wikipedia.org/wiki/Honesty
https://en.wikipedia.org/wiki/Loyalty
https://en.wikipedia.org/wiki/Habit


 
 

س میں بیان کی جارہی ہے ج اخالقی نظریات کے اقسام کی مذکورہ باال تصورات کی تفصیل ذیل

 سے ان کی وضاحت ہوجائے گی ۔ 

 ۔ قانونی و غائی اخالقی نظریات:2

بعض مفکرین کے  ۔   خیاالت رکھتے ہیں ماہرین اخالق کی اس نظریہ کے بارے میں مختلف 

اخالق نظریہ کی بنیادد فرض پر ہے جبکہ اس نظریہ کے قائلین اس کے قانونی پہلو پر نزدیک 

 زیادہ زور دیتے ہیں اس نظریہ کے حامی کانٹ ہیں جو 

اخالقی اصول کو حکم مطلق قرار دے ہر صورت میں اس کے تسلیم کرنے کو ضروری قرار 

 یوں کی ہے :  دیتے ہیں ۔ اس ضمن میں سی اے قادر نے اس بات کی وضاحت کچھ

"کانٹ اخالقی اصول کو حکم مطلق کہتا ہے جسے بال چوں و چرا تسلیم کرنا ضروری ہے 

 ( 17۔")

پر زور دیتا ہے اور ان کے نزدیک (Purpose)دوسرا خیال اخالقی نظریہ سے متعلق غایت 

زندگی کا مقصد لذت کا حصول ہے ۔ اس خیال کے قائلین زندگی کے ایسے ضابطہ کےقائل ہیں 

کہ جس میں حصول لذت کی مقدارزیادہ ہو جبکہ تکلیف کی مقدار بہت کم ہو ۔ اس نظریہ کے قائل 

 مل اور سجوک ہیں ۔ 

 ۔ انفرادی و اجتماعی نظریہ اخالق : 1

اخالق کے اس نظریہ میں ماہرین علم اخالق کے درمیان اختالف رہا ہے بعض نے اس انفرادیت 

۔ اخالق کے انفرادی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ اخالقی پر زور دیا اور بعض نے اجتماعیت پر 

اخالقی نظریات 

وجدانی و تجرباتی

نتائج

محرکات 

انفرادی و اجتماعی

انسان کے اپنے اوپر 
خود عائد کردہ فرائض

نیک بننے کے لیے 
کونسے فرائض انجام 

دینے چاہیے

قانونی و غائی

فرض 

خیر



فرض انسان خود اپنے اوپر الزم قرار دے کر اس کی پابندی کرتا ہے ۔ جبکہ اجتماعی نظریہ سے 

مراد یہ ہے کہ انسان اجتماعی اثر کے تحت ان اقدار کا پابند ہو جائے جو اس کے ذمہ اخالقی 

تماعی حوالے سے ہوتا ہے ۔ اخالق کے انفرادی فکر فرائض لگاتے ہیں اور اس پر اس اطالق اج

 کے حامی گرین ہیں جبکہ اخالق کے اجتماعی فکر کے حامی ہیگل ہیں ۔ 

 ۔ وجدانی و تجرباتی نظریہ اخالق:3

انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار کی آزادی حاصل ہے اسی بنا پر انسان کے ارادی افعال انتہائی 

س اپیچیدہ ہوتے ہیں جس کے باعث انسان کے اخالقی نظریات کی تقسیم ایک ناگزیر عمل ہے ۔ 

حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان کے حصول علم کے دو  سے یہ   نکتہ پر توجہ مرکوز کرکرنے 

ہیں پہال ذریعہ تجربہ ہے جو اس کے علم میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اورجبکہ دوسرا ذرائع 

ذریعہ وجدان ہے ۔ جبکہ وجدان سے مراد کسی چیز کا ادراک احساسات کے ذریعے حاصل کرنا 

۔ حصول علم کے ان ذرائع کو جناب سی اے قادر نے اپنی کتاب میں کچھ اس انداز میں بیان کیا 

 ہے : 

ل کرنے کے ذرائع دو ہیں ، تجربہ اور وجدان۔ تجربے پر زور دینے والے لوگ صرف "علم حاص

نتائج کو دیکھتے اور محرکات کو نظر انداز کر دیتے ہیں ۔ وہ گزشتہ تجربے اور مابعد کے اثرات 

کی بنا پر اعمال کی اچھائی اور برائی کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں ۔ جن لوگوں نے وجدان پر 

ہ نتائج کو چھوڑ کر نیت اور محرکات کو لے لیتے ہیں اور انہیں کو حکم کا محل زور دیا ہے و

  (11سمجھتے ہیں ۔")

اگر غور کیا جارئے تو یہ دونوں عوامل ہی حصول علم کے لئے الزمی ہیں ۔ دونوں میں سے 

 کسی سے بھی بے نیاز نہیں ہوا جاسکتا ہے ۔

 ۔ لذتیت 3

اس سے مراد ہے کہ تسکین و طمانیت کا حصول انسانی لذتیت علم االخالق کا ایک نظریہ ہے 

میں لذتیت کی تعریف  A Dictionary of Religion and Ethicsزندگی کا مقصد اولین ہے ۔ 

 ان الفاظ میں کی گئی ہے : 

“(The theory that pleasure is the criterion of moral conduct (from the Greek 

hedone, pleasure). Hedonism may be an explanation of observed fact, that 

man seeks pleasure as the end of behavior; or it may be the statement of an 

ideal, that attainment of pleasure is the ultimate good. Hedonism as an ideal 

may take the form of sentient pleasure of the individual as with the               

Cyrenaics, a life guided by reason which culminates in happiness as with the 

Epicureans, or "the greatest good of the greatest number" as in 

Utilitarianism.”)(19) 

" مسرت )لذتیت( کا نظریہ انسانی سلوک کی کسوٹی ہے ۔ لذتیت کسی مشاہداتی حقیقت کی تشریح 

ہوسکتی ہے، کہ جو انسان اپنی تسکین کی تالش میں اپنے سلوک کے آخری نتیجہ کے طور پر 

حاصل کرتا ہے ۔ یا یہ )لذتیت(  مثالیت کا ایک بیان ہے جس کا مقصد وحید مسرت کا حصول ہے 

بطور مثالیت انسان کے شعوری مسرت کا نام ہے جو محض شکم پرستانہ تصور کو ختم ۔ لذتیت 

 کرتاہے۔ 



گویا کہ لذتیت انسان کے شعوری مسرت کے حصول کی ان اقدار کا نام ہے جن کے ذریعے انسان 

 اخالقی نشوونما پاتا ہے ۔ لذتیت علم االخالق اور فلسفہ کی ایک پیچیدہ ترین اصطالح ہے ۔ 

 نی حقوق  و فرائض : ۔ انسا1

حقوق سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہو اور اس کی روحانی و مادی 

ارتقاء کا باعث ہوتی ہو وہ حق کہالتی ہے جبکہ فرائض سے مراد وہ واجبات ہیں جو کسی کے 

 جبکہ ان کے بغیرذمہ واجب االدا ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی سے صالح معاشرت کا قیام ہوتا 

 صالح معاشرت کا تصور محال ہو  ۔ 

حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ جو چیز انسان کے فائد ے کی ہو ااور اس کا مطالبہ 

بھی جائزہو وہ حق کہالتی ہے اور جو اس کے ذمے عائد ہو ، اس کا نام فرض ہے ۔ ہر حق اپنے 

ق و فرائض کی بحث کو سمجھنے کے لیے موالنا حفظ ساتھ فرض التا ہے ۔ علم االخالق میں حقو

 الرحمن صاحب کی ایک تصریح اس ضمن میں رقم کی جارہی ہے:

" جو شے انسان کے فائدہ کے لئے ہو وہ "حق" کہالتی ہے اور جو اس کے ذمہ عائد ہو اس کا 

دو "فرض نام "فرض" ہے اور یہ دونوں باہم الزم و ملزوم ہیں اسلئے ہر ایک "حق " ایک بلکہ 

" کا حامل ہوتا ہے ۔ پہال یہ کہ دوسروں پر اس کے اس "حق " کا احترام "فرض" ہے ۔ دوسرا یہ 

کہ صاحب حق کا یہ "فرض" ہے کہ وہ اپنے اس حق کو امن عام اور جماعتی فالح کے لئے 

استعمال کرے۔ اور عموماً یہ دوسرا فرض لوگوں سے رہ جاتا ہے اس لئے کہ ان کی کوتاہی نظر 

رف قانونی فرض کو پہچانتی ہے اور آگے بڑھ کر اخالقی فیصلہ کو نہیں دیکھتی اسلئے کہ ص

"قانون " اپنے فرض کے لئے جب کرتا ہے اور لوگوں کےلئے ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ 

صاحب حق کے حق کا احترام کریں ورنہ اس کے پیچھے سزاموجود ہے ، اور عموماً وہ دوسرے 

نہیں کرتا ، بلکہ اس کے نفاذ کو یا تو وہ صاحب حق پر چھوڑ دیتا ہے  فرض میں کوئی مداخلت

 (21یا رائے عامہ کے حوالہ کر دیتا ہے ۔ ")

مذکورہ باال تصریح سے حقوق و فرائض اور اخالق کی حد بند ی ہوجاتی ہے ۔ جس سے نہ صرف 

ہ عمل لئے الئحدونوں کے دائرہ کار متعین ہوتے ہیں بلکہ واضح طور پر اس پر عمل کرنے کے 

طے ہوتا ہے ۔ اجتماعی امور میں اخالقی اقدار کا پاس رکھنا ہی معاشرتی فالح کا باعث بن سکتا 

ہے ۔ ذیل میں علم االخالق میں بیان ہونے والے چند حقوق و فرائض کا اجمالی جائزہ پیش کیا 

 جارہا ہے : 

 ۔ حق زندگی :2

یے اس وہ اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور انسان چونکہ فطری طور پر مدنی الطبع ہے اسی ل

ہے ۔ انسان کو ہر معاشرے میں زندہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے تاہم اجتماعی زندگی کے تحفظ و 

بقاء کی خاطر انسان اپنی زندگی کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا ۔ اس ایک صورت کے 

مقدم ہے ۔حق زندگی کے ساتھ دو عالوہ باقی تمام صورتوں میں زندگی کا حق تمام حقوق پر 

فرائض بھی عائد ہوتے ہیں ایک یہ کہ فرد اپنی زندگی کی حفاظت کرے دوسرا یہ کہ ہردوسرے 

 افراد کی زندگی کا احترام بھی کرے ۔ 

 ۔ حِق آزادی: 1

اس سے مراد ایسی آزادی کہ فرد کو تمام ان وسائل تک رسائی ہو جو اس مادی و روحانی ارتقاء 

وں اور وہ اپنی صالحیتوں کو بروئے کار النے میں بھی آزادہو ۔ اسی طرح اگر فرد کو کا باعث ہ

سیاسی طور پر قید کر دیا جائے تو زندگی کے اخالقی مقصد کا حصول نہیں کر پائے گا۔ آزادی 



سے مراد یہاں مطلق آزادی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نظم و ضبط اور حدود و قیود کے اندر 

نی صالحیتوں اور وسائل کو بروئے کار النا ۔ اگر آزادی کے ساتھ پابندی نہ ہو رہتے ہوئے اپ

 توایسی آزادی وبال جان بن جاتی ہے ۔ 

 

 ۔ حق ملکیت : 3

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حق ملکیت بھی حق آزادی کا جزو ہے ۔ اگر وسائل تک رسائل 

اد گی ۔ ذاتی ملکیت کا مقصد اجتماعی مف ممکن نہ ہو تو صالحیتیں بروئے کار نہیں الئی جا سکیں

 کے پیش نظر ہونا چاہیے اسی لیے حقوق کا مطالبہ اجتماعی مفاد کے نام پر کیا جاتا ہے ۔ 

 ۔ حق تربیت : 1

حق تربیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی صالحیت اور استعداد کار مطابق یہ حق حاصل 

۔ تاکہ وہ علوم و فنون میں ترقی کرے اورتہذیب یافتہ ہو کہ وہ تربیت اور تعلیم حاصل کر سکے 

ہو ۔ یہ حق تہذیبی ارتقاء کے لئے انتہائی ضروری ہے ا س کے بغیر تہذیبی ارتقاء کا حصول 

 ناممکن ہے ۔ 

 ۔ حق معائدہ : 5

وعدونکی پاسداری ایک ایسا معاملہ ہے جس پر معاشرے کا توازن برقرار ہوتا ہے معائدے کئی 

قسم کے ہوتے ہیں ۔ مثالً مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان معائدہ اور نکاح بھی ایک قسم 

کا معائدہ ہے ۔ ان اور ان کی طرح کے تمام ان معائدوں کی پاسداری معاشرتی توازن کے لیے 

ہائی الزمی ہے جو انسانی مفاد کےساتھ وابستہ ہوں ۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض معائدوں کو انت

معاشرہ ممنوع قرار دیتا ہے جیسا کہ  قلم فروشی ، ضمیر فروشی ، اور دو بہنوں سے بیک وقت 

 نکاح وغیرہ ۔ 

 فرائض 

 اس کےفرض حق کا متضاد لفظ ہے جس کے معنی ہیں کہ جو چیز کسی کی ہمارے ذمہ ہو وہ 

لیے حق ہے اور ہمارے لئے فرض ہوتی ہے ۔ بعض علمائے اخالق میں جس عمل پر وجدان آمادہ 

 کرے اس کا نام فرض ہے ۔ 

چونکہ حقوق و فرائض الزم وملزوم ہیں اسی لیے ان کی فہرست بھی یکساں ہے ۔ ذیل میں فرائض 

 کی فہرست کا اختصار سے جائزہ پیش کیا جارہا ہے :

 ندگی : )الف( احترام ز

احترام حیات سے مراد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ دوسروں کی جان لینے سے گریز کیا جائے بلکہ 

یہ بھی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کی جائے اور ان تمام کاموں سے بچا جائے جو انسانی زندگی 

قصان نکو نقصان پہنچانے والے ہوں اور انسان کو فسق و فجور میں مبتال ہو کر انسانی صحت کو  

 پہنچے ۔ 

 )ب( انسانی آزادی کا احترام :

ترقی کی راہ میں حائل روکاوٹوں کو دور کرنا اور دوسروں کو ترقی کے مواقع فراہم کرنا انسانی 

آزادی کا احترام ہے۔ اسی لیے حکومتیں ایسے قوانین وضع کرتی ہیں جو انسانی آزادی کو تحفظ 

 فراہم کرتی ہے ۔ 

 )ج( احترام ملکیت : 



احترام ملکیت  سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بھی جائید اد سے محروم نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ ذاتی 

جائیداد سے مراد یہ ہے کہ نصبی العینی زندگی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہو ۔ 

اگر حق ملکیت تسلیم نہ کیا جائے تو اور احترام ملکیت مفقود ہو جائے تو نصب العین کا حصول 

 قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے ۔ 

 ۔ اخالِق فضیلہ 1

علم االخالق میں فضائل کی اصطالح ایک خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے افالطون نے 

کا نام دیا ہے ، اسی طرح افالطون نے (Gardinal Virtues)فضائل اخالق کے کو امہات فضائل 

ا ہے جس کی تفصیلی وضاحت سی اے امہات فضائل کے طور پر چار بڑے فضائل کا ذکر کی

 قادر کی کتاب سے درج کی جارہی ہے : 

"سوسائٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو دلیر اور بہادر ہونے 

کا نام دیتا ہے ۔ جرات (Guardians)کے عالوہ شریف بھی ہو ۔ افالطون اس جماعت کو محافظ 

انے کے لیے چاہیے اور شرافت حلیفوں سے نیک سلوک کے اور دلیری تو حریفوں کو نیچا دکھ

لیے درکار ہے ۔ محافظوں کی تعلیم کے لیے افالطون علم و ادب کے ساتھ فوجی ڈرل کو بھی 

بڑی اہمیت دیتا ہے ۔ افالطون کی رائے میں اس کے امہات فضائل حکمت، شجاعت ، عفت اور 

ظوں کے لیے حکمت ضروری ہے ، عدالت اسی قسم کی ریاست میں موجود ہوں گے ۔ محاف

 (21کیونکہ ان کاکام ریاست کی فالح و بہبود کے لیے پروگرام مرتب کرنا ہے ۔ ")
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