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اظہار تشکر
اس مقالے کی تکمیل میں بہت سارے احباب اور اساتذہ کرام کا تعاون شامل
حال رہا ہے۔
 اس موقع پر بندہ سب سے زیادہ اپنے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر عبید
احمد خان صاحب کا مشکور ہے کہ آپ نے تحقیق کےدوران جس
طرح بندے کی علمی ،تحقیقی اور انتظامی معامالت میں معاونت کی،
ان پر آپ کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے  ،کم ہے۔ آپ سے تعلق
رکھنے پر بندہ ایک باطنی خوشی اور دلی مسرت محسوس کرتا ہے ۔
تعالی آپ کو صحت و خوشی کے ساتھ طویل زندگی نصیب
ہللا
ٰ
فرمائے۔
 اگربندہ کے والدین کی دعائیں ساتھ نہ ہوتیں اور مسجد کے مکتب و
پرائمری سکو ل سے لے کر یونیورسٹی تک کے ان گنت اساتذہ سے
شرف تلمذ حاصل نہ ہوتا تو اس مقام کا حصول میرے لیے ناممکن
تھا۔
 اس کے بعد سب سے زیادہ جس دوست کے مجھ پر احسانات ہیں ،وہ
ڈاکٹر خلیل الرحمٰ ن ہیں ،کہ آپ نے ایک بھائی کی طرح ہر آن میری
رہنمائی کی ،جب کبھی میری دیگر مصروفیات بڑھ جاتیں تو آپ
مجھے اس ریسرچ کی جانب توجہ دالتے رہتے ۔ دوران تحقیق جہاں
بھی کسی مشاورت کی ضرورت پیش آتی ،آپ کا گھنٹوں وقت بال
جھجک لے لیتا ،جس پر میں آپ کا بے حدمشکور ہوں۔ آپ جیسے
وسیع الظرف لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔
 مجھے ایم فل /پی ایچ ڈی کا سب سے پہلے مشورہ جناب عنایت ہللا
محسود (لیکچر ر ڈگری کالج ڈیرہ اسماعیل خان) نے دیا تھا اور
کراچی یونیورسٹی میں میری سب سے پہلے رہنمائی جناب نورحمید
محسود (لیکچرر ) نے کی تھی  ،جس پر میں ان کا مشکور ہوں۔
 ایم فل  /پی ایچ ڈی میں داخلےسے متعلق رہنمائی جناب ڈاکٹر حسین
صاحب (پروفیسر یونیورسٹی آف الہور) اور مفتی عمر فاروق راشد
تعالی انہیں
صاحب (نائب مدیر شریعہ اینڈ بزنس ) سے لی تھی۔ ہللا
ٰ
جزائے خیر دے۔
 محمد سجاد محسود مقالے کے دوران میرے اچھے رفیق ثابت ہوئے،
آپ نے وقتا فوقتا ً گرانقدر مشوروں سے نوازا ،جس پر میں آپ کا
شکرگزار ہوں۔
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 اس موقع پر اگر اپنے بھائی جناب حنظلہ صاحب (سافٹ وئیر
انجینئر ) کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو ناشکری ہوگی کہ بچپن سے لے
کر اب تک مجھے سب سے زیادہ واسطہ آپ سے پیش آیا اور آپ نے
ایک بھائی ہونے کے ناطے نہ صرف اس مقالے میں بلکہ ہمیشہ میری
معاونت کی۔ آپ کی محبت و معاونت میرے لئے باعث فخر ہے۔ ہللا
تعالی آپ کی اس محبت و عنایت کو تادم آخر سالمت رکھے۔
ٰ
 میرے بڑے بھائی جناب سرور شاہ اور جناب نیاز محمد شاہ صاحب
نے بہتر تربیت کے ساتھ کبھی بھی کسی معاشی مسئلے کا احساس نہ
ہونے دیا ،جس کی وجہ سے میں یکسوئی کے ساتھ اس مقالے پر کام
کرسکا۔ اپنے نہایت عزیز القدر محترم جناب خورشید صاحب بچپن
سے لے کر اب تک میرے لئے ایک بہترین تعلیمی مشیر رہے ہیں ،
تعالی ان سب کو اس کا بہترین صلہ عنایت فرمائے۔
ہللا
ٰ
 ان کے عالوہ کئی سارے احباب ہیں  ،جن کا تعاون میرے ساتھ شامل
رہا ،ان سب کا بندہ بے حد شکرگزار ہے اور ان کی نیک اور سالم
زندگی کے لیے دعا گو ہے۔
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انتساب
اپنی یہ کاوش اپنے بڑے بھائی جان

جناب سرورشاہ صاحب
کے نام کرتاہوں ،جو سکول میں داخلے کے پہلے دن سے لے کر آج تک ہم
سے زیادہ ہماری تعلیم میں دلچسپی لیتے رہے۔ آپ کی تلخ نصیحتوں اور
حوصلہ افزاء تھپکیوں نے ہی مجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے۔اپنے بچپن اور
آوارگی کا سوچ کر سمجھتا ہوں کہ آپ نہ ہوتے تو آج کی یہ کاوش تو دور کی
بات ہے ،شاید میں کچھ بھی نہ کرپاتا۔ میں آج جو کچھ ہوں ،اپنے بڑے بھائی
تعالی ہر کسی کو آپ جیسا بھائی دے۔ آمین
جان کی وجہ سےہوں۔ ہللا
ٰ
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Abstract
The word “Marketing” is derived from “Market”. It is the name of a
continuous process starting from farm to fork. It gives strategies and
guidelines to various businesses at various stages of Marketing.
Although it has its existence since the time of Adam, in different forms,
but the industrial revolution in Europe has made various changes in it
and shaped it not as an art but a complete science. Marketing in its
present form started its journey in the start of the past century. Various
contributions have been given since then. Marketing thoughts and
theories, marketing definitions, limitations and scope of marketing have
been debated several times. Due to the development made by human, the
definition of marketing was changed many times. To manage marketing
in a flow form, various theories and ideas were added. The most famous
one was 4 P’s of Marketing. These four P’s are Product, Price,
Promotion and Place. If we see the marketing background and nature,
these four P’s can elaborate the complete process and all stages of
marketing easily and clearly. Then these were debated and another
theory of 7 P’s was introduced that has three extra p’s People, Process
and Physical evidence. Along with many reasons for this new theory one
was that, the previous 4 P’s theory although describes production
industry, but it cannot describe services industry, which is also a part of
Marketing.
Due to importance of marketing, its strategies are adopted by industries.
However the conventional marketing is based on human’s thoughts and
their wants to gain more profit, it has many faults in it and it was
supposed necessary to be analyzed in the light of Quran and Sunnah.
The basic aim of this thesis is to Islamize conventional marketing and
the procedure adopted for it is that first conventional marketing is
introduced then all the above 7 P’s of marketing are discussed in the
light of Shariah and Islamic Principles are derived for these P’s in order
to give bases to Islamic Marketing. Then Shariah matters regarding
various modern segments and kinds of Marketing are described in the
light of Shariah laws.
This thesis has six chapters:
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The 1st Chapter consists of introduction of Marketing, its Historical
background, main theories and strategies adopted in Marketing and a
brief review of both conventional and Islamic Marketing.
The 2nd Chapter gives details about the first P of Marketing Mix
“Production” its introduction, core strategies, shariah principles for
Production and implementation of these principles in modern production
units.
The 3rd Chapter describes service industry. In order to describe this
industry 3 exrta p’s of Marketing are added in this Mix; “People, Process
and Physical Evidance”. In this chapter after describing service industry
and these p’s, shariah rules for service industry and putting these rules
into practice in the modern service industry are discussed.
The 4th Chapter consists of the theories, plans and procedure of Pricing.
In this chapter, Islamic rules for pricing and its implemention in modern
pricing problems are also stated.
The 5th Chapter sheds light on Promotion; another P of Marketing Mix.
Like the previous chapters, this chapter also describes first promotion
and advertising, then Islamic principles for promotion and advertising
and its implemention in the modern methods of promotion and
advertisement.
The last Chapter comprises Distribution (Supply Chain), which is
named as Place in Marketing Mix. In this chapter after describing
various stages of supply chain and strategies used in them, shariah rules
for halal supply chain are added. These rules are described separately for
each level in supply chain, for example whole selling, retailing,
wharehousing, logistics and international trade.
At the end of the thesis feasible recommendations regarding Islamic
marketing are given.
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مقدمہ
موضوع کا تعارف اور اس کی ضرورت و اہمیت:
عکاز اور دومۃ الجندل کے بازاروں میں آوازیں لگا کر لوگوں کو اپنی
لیلی کے پوروں
طرف متوجہ کرنے والوں سے لے کر ہندوستان کی گلیوں میں ٰ
سے زیادہ پتلی ،مجنوں کی پسلیوں سے زیادہ ٹیڑھی ککڑی ککڑی کی صدا
لگانے والوں تک اور عصر حاضر کی عالمی تجارتی منڈیوں سے لے کر آن
الئن ٹریڈ تک کاروبار کی جتنی بھی قسمیں بنتی ہیں ،لفظ مارکیٹنگ کو اگر
درمیان سے نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔کسی بھی تجارت کیلئے
مارکیٹنگ روح کی حیثیت رکھتی ہے۔مارکیٹنگ کے اصولوں کو مدنظر رکھتے
ہوئے پرورش پانے والے کاروبار کم وقت میں اپنے مقاصد حاصل کرجاتے ہیں۔
لفظ مارکیٹنگ انگریزی زبان کا لفظ ہے  ،جو مارکیٹ سے نکال ہے۔ یہ
مارکیٹ کی مختلف سرگرمیوں کو ایک خاص پیرائے سے ایک لڑی میں پروتا
ہے۔ کسی کارخانے میں پراڈکٹ کی پیدائش ( )Productionسے قبل اسےایک
لمبے چوڑے عمل ( )Processسے گزرنا پڑتا ہے ،اس میں پیپر ورک( Paper
خام مال
 )workسے لے کر مارکیٹ ریسرچ( )Market Researchتک،
( )Raw Materialکی خریداری سے لے کر مشنری لگانے تک  ،ہیومن
سے لے کر پراڈکٹ
ریسورسنگ ()Human Resourcing HR
برانڈنگ سے لے کر
تک،
ڈیزائننگ()Product Designing
پیکچنگ( )Packagingاور لیبلنگ ( )Labelingتک کے کئی مراحل سامنے
آتے ہیں۔ ان مراحل سے گزر کر کوئی پراڈکٹ تیار ہو کر باہر نکلتی ہے۔
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اسی طرح انڈسٹری کے قیام کا مقصد نفع کما کر آمدنی بڑھانا ہے۔پروڈکشن
کے بعد مختلف پرائسنگ منصوبہ بندیوں ( )Pricing Strategiesپر عمل پیرا
ہونا ضروری ہوتا ہے ،تاکہ ان کی پیروی کرتے ہوئے پراڈکٹ کے لئے ایک
مناسب ،باعث کشش ریٹ کا تعین کیا جاسکے۔ ان تسعیری حکمت عملیوں میں
کمپنی کی اپنی ساکھ اور بساط ( )Strengthکو بھی سامنے رکھا جاتا ہے،
صارفین کی قوت خرید کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے۔اسی طرح پراڈکٹ کے
معیار ،مقدار اور معاشرے کے لئے اس کی اہمیت و افادیت کو بھی سامنے رکھا
جاتا ہے۔
اس کے بعد پراڈکٹ کتنی مفید کیوں نہ ہو ،اگر اس کے بارے میں متعلقہ
صارفین کو معلومات او رآگاہی نہ دی جائے تو نہ صرف کمپنی خسارے کا شکار
ہوسکتی ہے ،بلکہ وہ صارفین بھی اس پراڈکٹ سے محروم ہوجاتے ہیں ،جنہیں
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اس کی شدید ضرورت یا چاہت تھی  ،تاہم کمیونی کیشن کی خال کی وجہ سے ان
تک پراڈکٹ کے بارے میں درست اور بروقت معلومات نہ پہنچ سکیں۔ ایسے میں
مختلف پروموشنل سرگرمیوں ( )Promotional Activitiesکا سہارا لیا جاتا ہے۔
ان سرگرمیوں میں پراڈکٹ کی تشہیر بھی شامل ہے کہ میڈیا کے مختلف اندرونی
( )Indoorاور بیرونی ( )Out doorذرائع کو استعمال میں التے ہوئے اس کی
تشہیر کی جائے۔ اس میں عوامی رابطے ( )Public Relations PRبھی شامل
ہیں  ،انفرادی سطح پر اس کی سیل ( )Personal sellingاور کمپنی کی جانب
سے براہ راست فروخت کرنا ( )Direct Marketingبھی شامل ہیں۔ اس کے
طریقے استعمال کرتی ہے ،جیسے
عالوہ کمپنی دیگر مختلف پروموشنل
پروموشنل ڈسکاؤنٹ( ،)Promotional Discountپروموشنل تحفے
( ،)Promotinal Giftsپروموشنل انعامات اور مقابلے ( Promotional Prizes
 )and Competitionsوغیرہ۔
ان مذکورہ باال مختلف منصوبہ بندیوں ( )Strategiesکو سامنے رکھتے
ہوئے جب ایک پراڈکٹ کی تیاری اور اس کی پروموشن مکمل ہوجاتی ہے اور
صارفین کو اس کے بارے میں درکار آگاہی مل جاتی ہے  ،تو کمپنی سے لے کر
صارفین کے گھر کی دلہیز ( )Door stepsتک ایک سپالئی چین کا سہارا لیا جاتا
ہے۔ اس میں تقسیم کے مختلف طریقوں ( )Channels of distributionکو کام
میں الیا جاتا ہے۔اس کے لیے کمپنی سے باہر گوداموں کی تیاری ( Ware
 ، )Housingآمدو رفت کے ذرائع ( ، )Logisticsہول سیلنگ ( Whole
،)Sellingریٹیلنگ ( ،)Retailingدرآمدات و برآمدات()Import and Export
تک ایک سپالئی چین وجود میں آجاتی ہے۔ اس سپالئی چین کے ذریعے ایک
طرف صارفین کی ضروریات وخواہشات اور پراڈکٹ کے بارے میں فیڈبیک
( )Feed Backکمپنی کو پہنچ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کمپنی میں ہونے
والی پروڈکشن بالکل مناسب اور درست وقت میں آخری صارف ( Final
 )Customerتک پہنچ رہی ہوتی ہے۔
مارکیٹنگ ان تمام مگر آپس میں مربوط کاموں کی ایک زنجیر ہے۔یہ وہ
زنجیر ہے ،جس کے بغیر آج کی دنیا ناقص ہے۔یورپ کے صنعتی انقالب کے بعد
پوری دنیا پر عموما ً اور تجارتی دنیا پر خصوصا ً گہرے ا ثرات مرتب
ہوئے۔کاروبار اور تجارت کےبےشمار اور مختلف طریقے دریافت ہوئے،سرمایہ
کارانہ مزاج نے مارکیٹنگ کیلئے ایسے ایسے طریقے تراشے کہ اس سے قبل
کسی انسانی دماغ نے سوچے تک نہ تھے۔ایک سے دو اور دو سے چار بنانے کی
ہوس بھری سوچ نے جہاں تجارت اور تجارتی منڈیوں میں امیر اور غریب کے
درمیان ایک وسیع خالء پیدا کیا ،وہاں اشیاء کی مارکیٹنگ کو بھی تمام تر انسانی
،اخالقی اور مذہبی اقدار و روایات سے بہرا کردیا۔
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دوسری طرف یہ بھی ایک خوش آئندامر ہے کہ گذشتہ نصف صدی سے
اسالمی دنیا کے ماہرین معاشیات اور مذہبی اسکالرز اس کوشش میں لگے ہوئے
ہیں کہ عالم ی تجارت و معیشت کو کس طرح اسالمی دھارے میں الیا جائے اور
اسے غیروں کے شکنجے سے کس طرح چھڑایا جائے،تاکہ مسلمان سمیت پوری
انسانیت عدل و انصاف اور ترقی و کامرانی کی ضامن اسالمی معیشت کے
سنہرے اصولوں سے مستفید ہوسکے۔

مذکورہ موضوع منتخب کرنے کی وجہ:
ضرورت اس امر کی تھی کہ کنونشنل مارکیٹنگ ،جو تمام تر قدیم اور جدید
تجارتوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے،کو کس طرح اسالمی دھارے
میں الیا جائے ،اسکے لئے قرآن و حدیث کی روشنی میں خطوط متعین کئے جائیں
اور درپیش مسائل کا شریعت کی روشنی میں جائزہ لیا جائے ۔اسکے ساتھ ساتھ
عصر حاضر میں مارکیٹنگ کی مروجہ صورتوں کا تعارف اور ان کا شرعی
جائزہ پیش ہوجائے۔یہ ایک وسیع موضوع اورتحقیق طلب کام تھا ،اس لئے
ضروری سمجھا کہ اسکو اپنے ایم فل/پی ایچ ڈی کے مقالے میں تحقیق کے لئے
منتخب کیا جائے،تاکہ موضوع کے تمام اطراف و جوانب کو تحقیق و تدقیق کے
احاطے میں الکران کا شرعی جائزہ پیش کیا جاسکے۔

معاشرے پر تحقیق کے اثرات:
ہماری یہ تحقیق معاشرے پر درجہ ذیل جہات سے اثرانداز ہوگی:
 .1مارکیٹنگ کے اسالمی اصولوں کا تعین کر کے اسالمک مارکیٹنگ کو
مضبوط بنیادیں فراہم کرنا۔ اب تک اسالمی معیشت و تجارت کی
معاصر صورتوں میں اسالمک بینکنگ( ،)Islamic Bankingتکافل
کمپنیاں( ،)Takaful Companiesاسالمک کیپٹل مارکیٹس( Islamic
 )Capital Marketsاور حالل انڈسٹری ( )Halal Industyشامل ہیں۔
اسالمک مارکیٹنگ ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس کے اصولوں کی اس
طرح تفصیلی تعیین اور ان کی تطبیقات تحقیق طلب ہیں۔ یہ مقالہ
اسالمی معاشیات کی اس جہت کو تقویت بخشے گا۔
 .2ان اصولوں کی تعیین سے کنونشل مارکیٹنگ کی جدید صورتوں کے
شرعی احکام سے آگاہی حاصل ہوگی۔ چونکہ مارکیٹنگ میں بے
شمار نئی صورتیں شامل ہیں اور ہو رہی ہیں  ،ایسے میں ان سب کے
احکام کو شریعت کی روشنی میں تالش کرنا مشکل تھا۔ اس مقالے میں
چونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں مارکیٹنگ کے اسالمی اصولوں
کی تخریج کی گئی  ،جن کو سامنے رکھ کر معاصر مارکیٹنگ کے
مسائل اور نت نئی صورتوں کے احکامات بہ آسانی حل کیے جاسکتے
30

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

ہیں۔ چنانچہ مارکیٹنگ کی کسی بھی جہت سے متعلق افراد اس تحقیق
کی روشنی میں اپنے کام اور پیش آمدہ مسائل کا حل پاسکیں گے۔
 .3حالل انڈسٹری جس تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہی ہے  ،اس سے
مغربی دنیا اور اسالمو فوبیا کی شکار سوسائٹیاں خائف ہیں۔گزشتہ
کچھ دہائیوں سے حالل کے بارے میں مسلمانوں میں کافی شعور بیدار
ہوا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا ایک شعار بن چکا ہے۔ مسلمان صارفین کی
وجہ سے غیر مسلم بھی اپنی صنعتیں حالل کی طرف شفٹ کررہے
ہیں ،اب نہ صرف مسلمان  ،بلکہ غیر مسلم صارفین بھی حالل پراڈکٹ
کا مطالبہ کرتےہیں ،کیونکہ حالل فوڈ ہائی جین اور صحت افزاء ہوتا
ہے۔
اس مقالے کے تین ابواب؛ حالل پروڈکشن ،حالل سروسز اور حالل
سپالئی چین براہ راست اس انڈسٹری سے متعلق ہیں۔ ان تین ابواب میں
حالل انڈسٹری کا احاطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔اس لیے
یہ ریسرچ حالل انڈسٹری کے ان جہات میں پیش آمدہ مسائل کے حل
کےلیے اصول کی تعیین کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں حالل
مارکیٹنگ کے بارے میں شعور پیدا ہوگا۔
 .4دنیا بھر میں مارکیٹنگ ایسوسی ایشنز قائم ہیں ،ان کا کام یہ ہے کہ ان
سے وابستہ افراد ،اداروں اور کمپنیوں کی مارکیٹنگ سے متعلق
رہنمائی کریں ۔ اسی طرز پر اسالمک مارکیٹنگ ایسوسی ایشنز بھی
وجود میں آرہے ہیں۔ ان شاءہللا یہ تحقیق ان ایسوسی ایشنز کےلئے
مشعل راہ ثابت ہوگی او ر وہ اس کے نتیجے میں انہیں منظم انداز سے
استعمال کرسکیں گے۔

اس تحقیق سے مستفید ہونے والے:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

اسالمی خطوط پر استوار کمپنیاں
مارکیٹنگ کی مختلف صورتوں سےوابستہ افراد
کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والےدین دار افراد
شریعہ کنسلٹنسی ( )Shariah Consultancyفراہم کرنے والے ادارے
تحقیقی مزاج رکھنے والے اہل علم
مارکیٹنگ ریگولیٹ کرنے والے سرکاری ادارے
مختلف سطح کے مارکیٹنگ ایسوسی ایشنز اور ان کے ممبران
داراالفتاء کے مفتیان کرام
اسالمک فائنانس سے وابستہ افراد اور ادارے
حالل فوڈ اور حالل مارکیٹنگ سے وابستہ افراد
مسلمان تاجر
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اب تک ہونے والے کام کاجائزہ:
کنونشنل مارکیٹنگ پر تفصلی کام موجود ہے اور اس کے مختلف پہلوں کا
احاطہ تحریر میں آچکا ہے۔اس میں حاالت اور زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی
آرہی ہیں اور مارکیٹنگ کی نت نئی صورتیں سامنے آرہی ہیں ،جن کی توضیح
اور تطبیق کی عملی صورتوں پر مارکیٹنگ کے معاصر محققین کی تحقیقات
موجود ہیں  ،جس کی وجہ سے پیش آمدہ جدید صورتوں پر بہ آسانی ریسرچ مل
جاتی ہے ،لیکن اس کو اسالمی جہت سے مالحظہ کرنے اور اسالمی مارکیٹنگ
کے تصور پر موجود تحقیقی کام کو دیکھ کر اگر کہا جائے کہ یہ نہ ہونے کے
برابر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔راقم کے ذاتی علم کے مطابق اردو زبان میں تو چند
سطحی تحریرات کے عالوہ کوئی جامع تحقیق موجود نہیں ہے۔ عربی اور
انگریزی میں اس پر کچھ محققین نے تحقیقی کام کیاہے۔عرب محقق ڈاکٹر باکر
احمد السرہان نے انگریز ی زبان میں اس پر ( Principles of Islamic
 )Marketingکے نام سے کتاب لکھی ہے۔ الجزائر کے ڈاکٹر بلحیمر ابراہیم نے
"المزیج التسویقی من منظور التطبیقات التجاریۃ االسالمیۃ" کے نام سے عربی زبان
میں ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا ہے ،تاہم ان دونوں مصنفین کی بھی بنیادی توجہ
مارکیٹنگ کے معاصر اصولوں پر ہے اور دونوں نےاسے نہایت تفصیل سے
بیان فرمایا ہے ،جبکہ اس کے اسالمی اصولوں پر گفتگو اختصار اور سطحیت
کے ساتھ ہے۔ ایک اور مغربی محقق سیڈومر نسٹورویک ( Cedomir
 )Nestorovicنے اسالمک مارکیٹنگ کے معاشی ،سیاسی ،معاشرتی اور قانونی
پہلوں پر ( Islamic Marketing, Inderstanding the socio- Economic,
 )Cultural, and Plolitico- Legal Environmentکے عنوان سے کتاب لکھی
ہے۔ میلور ( )T C Melewarاور سید علوی ( )S F Syed Alwiنے ( Islamic
 )Marketing and Branding, Theory and Practiceکے عنوان سے
اسالمک مارکیٹنگ اور برانڈنگ کے تصور پر کتاب تالیف کی ہے ،جس میں کئی
محققین کے مقالے جمع کیے ہیں۔ اس کے عالوہ عربی اور انگریزی زبان میں
اسالمک مارکیٹنگ کی بعض جزوی صورتوں پر ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں،
جن سے اس مقالے کے دوران استفادہ بھی کیا گیا ہے ،ان کا حوالہ متعلقہ مقام پر
مقالے میں موجود ہے ،لیکن یہ موضوع جس بسط و تفصیل اور جس ترتیب کا
متقاضی ہے،اب تک مفقود ہے۔
ان جملہ تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اسالمک مارکیٹنگ کا نفس تصور
اور اس کا طریقہ کار اور اس کی سیاسی  ،معاشرتی اور معاشرتی اطراف کافی
واضح ہوجاتے ہیں ،تاہم جس چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے ،وہ اس کے
مفصل شرعی اصول اور پھر روایتی مارکیٹنگ کے طریقوں میں ان کی تطبیقات
ہیں ،جن پر کوئی تحقیق موجود نہیں ہے ،بالخصوص جب بات عصر حاضر میں
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رائج اس کے درجنوں طریقوں کی آتی ہے تو اس کے شرعی احکام کی تالش
مزید مشکل ہوجاتی ہے۔
اس کے عالوہ مارکیٹنگ کی مختلف صورتوں کے لیے اسالمی اصولوں کی
تعیین اوران کے شرعی مسائل پر دوران تحقیق کہیں نظر نہیں پڑی ،جس کی وجہ
سے روایتی مارکیٹنگ کے بنیادی ماخذ کے بعد اس کے شرعی اصول و احکام
کی تعیین کےلیے براہ راست قرآن و حدیث اور دیگر امہات الکتب کی طرف
رجوع کرنے کی توفیق ملی۔یہی طرز اس کے معاصر مسائل کے حل میں بھی
اپنایا گیا ہے۔

تحقیق کا منہج:
چونکہ مارکیٹنگ کے معاصر تصورات گزشتہ صدی کے آوائل سے رو بہ
ترقی ہیں۔ ان ادوار میں اس میں وقتا ً فوقتا ً بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی رہی رہیں،
مارکیٹنگ کے بنیادی تصورات و نظریات کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ منظم اور
ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ ان تصورات میں سب سے مشہور تصور ( 4 p’s of
 )marketingہے۔ یہ تصور انگریزی حروف ( )Pسے شروع ہونے والی چار
اصطالحات کو بیان کرتا ہے  ،جو ( Product, Price, Promotion and
 ) Placeہیں۔ ان چا ر کو اگر باریکی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ
مارکیٹنگ کی تمام سرگرمیوں پر ایک خاص ترتیب کے ساتھ محیط ہے۔ بعد میں
مارکیٹنگ کے کچھ ماہرین نے اس تصور پر اعتراض کرتے ہوئے اس میں مزید
تین ( )3 p’sکو شامل کرنے پر زور دیا اور کہا کہ مارکیٹنگ کا موجودہ
تصورناقص ہے ،کیونکہ یہ پروڈکشن کو اگرچہ شامل ہے کہ پروڈکشن میں
مارکیٹنگ کی منصوبہ بندی کے دوران ان چار عناصر ہی کی ضرورت پیش آتی
ہے ،تاہم چونکہ مارکیٹنگ صرف پراڈکٹ تک محدود نہیں ہے ،اس میں سروسز
()Servicesبھی شامل ہیں  ،جو ایک وسیع انڈسٹری ہے ،جبکہ موجودہ چار
عناصر سروسز میں مارکیٹنگ سے متعلق مسائل بیان کرنے کےلیے ناکافی
ہیں ،اس لئے انہوں نے ان چار عناصر کے ساتھ مزید تین عناصر کو بھی ساتھ
مالیااور ( )7 p’s of marketingکا تصور پیش کیا ۔یہ تین اضافی عناصر
( )People, Process and Physical evidenceہیں۔
عصر حاضر میں کچھ حضرات سروسز کو پراڈکٹ کے تحت ہی ذکر کرتے
ہیں ،جیسا کہ ڈاکٹر بلحیمر ابراہیم نے کیا ہے ،اس لئے انہیں سروسز کے مسائل
کےلیےمارکیٹنگ کے اس نئے تصور ( )7 p’s of marketingکے پاس جانے
کی ضرورت پیش نہیں آتی  ،تاہم موضوع پر مفصل گفتگو کرنے اور مارکیٹنگ
سے متعلق شرعی اصولوں کو زیادہ جامع بنانے کےلیے ہم نے مارکیٹنگ کے
اس جدید تصور کو اپنایا ہے۔ ا س میں پہلے تصور کے مطابق چار عناصر کو
مارکیٹنگ میں زی ادہ اہمیت حاصل ہے اور یہ زیادہ وسیع ہیں ،اس لئے انہیں الگ
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الگ ابواب میں ذکر کیا ہے۔ جبکہ سروسز سے متعلق تین اضافی عناصر کو
سروسز کے عنوان سے ایک الگ باب میں ذکر کیا ہے۔
مجموعی طور پر اس موضوع پر تحقیق کے دوران درج ذیل منہج اپنایا گیا
ہے:
 .1کنونشنل مارکیٹنگ پر ہونے والے علمی کام کا مطا لعہ کیا گیا۔
 .2اسالمک مارکیٹنگ پر اب تک جن محققین نے جس قدر کام کیا ہے ،اس
کا ناقدانہ جائزہ لیا گیا۔
 .3دوران تحقیق کئی کمپنیوں کے حالل آڈٹ کیے گئے ،جن سے
پروڈکشن( ،)Productionتسعیر( )Pricingاور پراڈکٹ کی تقسیم
( )Distributionکو قریب سے سمجھنے کا موقع مال۔
 .4مارکیٹنگ کی مروجہ صورتوں اور ان کے شرعی مسائل کو سمجھنے
کےلئے مقالے میں کئی کیس اسٹڈیز شامل کی گئی۔
 .5مارکیٹنگ کی اسالمائزیشن کے لئے شرعی اصول کی تیاری میں
قرآن و حدیث اورفقہ کی امہات الکتب سے رہنمائی کی گئی۔
 .6مارکیٹنگ کے جدید طریقوں اور مروجہ صورتوں کا شرعی جائزہ لیا
گیا ہے۔
 .7مارکیٹنگ میں درپیش مسائل کے شرعی حل کیلئے قرآن و حدیث اور
فقہ کی امہات الکتب سے استفادہ کیا گیا۔
 .8حالل کے موضوع پر ملک کے اندر اور ملک سے باہر کئی قومی
اور بین االقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی تاکہ اس انڈسٹری کے
مسائل پر سیرحاصل تحقیق کی جاسکے۔
 .9حوالہ جات میں پوری کوشش کی گئی کہ ابتدائی ماخذ سے ہو ،تاہم
جہاں کسی معاصر محقق کی تحقیق سے استفادہ کیا گیا ،اس کا حوالہ
ذکر کیا ہے۔
 .10حوالہ لکھنے میں ریسرچ کا معاصر اسلوب اپنایا گیا ہے ۔
 .11جہاں ضرورت پڑی ،بات سمجھانےکےلیے جدول ،گرافس اور
تصاویر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
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باب اول :مارکیٹنگ کا
تعارف
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باب کا تعارف
یہ اس مقالے کا پہال باب ہے ،جو موضوع کے تعارف پر مشتمل ہے۔موضوع
چونکہ مارکیٹنگ کا تعارف اوراس کے جدید مسائل کا شرعی جائز ہے ،اس لئے
اس باب میں م ارکیٹنگ کا تعارف پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسالمک مارکیٹنگ
کے نمایاں شرعی اصولوں کو بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیاہے ،تاکہ
روایتی مارکیٹنگ کے ساتھ ان کا تقابل ہوسکے۔ یہ باب دو فصول پر مشتمل ہے:

فصل اول
اس فصل میں مارکیٹنگ کا مفصل تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس میں مارکیٹنگ
کا مقصد ،اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کے مختلف تاریخی مراحل کو بھی
زیر بحث الیا گیا ہے۔ اس فصل میں مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے درمیان فرق
کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کے مختلف ماہرین کے نظریات کو ذکر کیا گیا ہے۔
اعداد و شمار اور پیچیدہ مباحث کو گراف اور جداول ()Graphs and Tables
کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔

فصل دوم
اس فصل میں مارکیٹنگ کے مختلف مروجہ نظریات کو اور ان میں وجوہ
ترجیح کو ذکر کرنے کے بعد اسالمک مارکٹنگ پر بحث کی گئی ہے ،جس میں
قرآن پاک سے مستخرج مارکیٹنگ کے اصول کو شامل کرکے اسالمک مارکیٹنگ
مکس کو ذکر کیا گیاہے۔ اس میں معاصر مارکیٹنگ مکس اور اسالمک مارکیٹنگ
کا ایک تقابل آجاتا ہے ۔ یہ تقابل دونوں طرح کے تصورات کو سمجھنے میں آسانی
پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آگے کے ابواب کے لئے ایک تمہید کا کردار ادا کرتا
ہے ،جس میں مارکیٹنگ کے ایک ایک جزء کو لے کر اس کا تعارف ،اس کے
شرعی اصول اور اس کی جدید صورتوں کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔
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فصل اول:

مارکیٹنگ کا تعارف
تعارف

"مارکیٹنگ" بظاہرعصر حاضر کی جدید ترین اصطالح نظر آتی ہے،اور
یہی معلوم ہوتاہے کہ یہ اس صدی کی انقالبی ترقیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا
ہے،لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔مارکیٹنگ کی تاریخ اتنی ہی پرانی
ہے ،جتنی انسان کی ذاتی تاریخ۔
تعالی
آدم کی صورت میں ہللا
ٰ
اس دنیا میں بھیجنے سے قبل ،انسان حضرت ؑ
کی منشاء سے جنت میں رہتا تھا اور اس کی بے انتہا نعمتوں سے خوب خوب
تعالی نے حضرت آدم ؑ کو خود اپنے
مستفید ہوتاتھا۔زمین پر اتارنے کے بعد ہللا
ٰ
ہاتھ کی کمائی کا مکلف بنایا،چنانچہ ایک طر ف زمین کے پہلے انسان کو نبوت
دی ،تاکہ وہ انسانوں کو ابتداء ہی سے اپنے خالق و مالک سے روشناس کرسکے
اور دوسری طرف زمین کو داراالسباب قرار دے کر انسان کو اپنے ہاتھ کی کمائی
سے جینا سکھایا۔یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کسی نہ کسی پیشے سے ضرور
منسلک رہے۔
داراالسباب میں زندہ رہنے کے لئے انسان سب سے پہلے پھلوں اور سبزیوں
پر گزارا کرنے لگا۔اسے جتنی ضرورت ہوتی  ،اس کے بقدر وہ کاشت کاری ا ور
باغبانی کرتا۔وقت گزرنے کے ساتھ افراد میں اضافہ ہوتاگیا ۔افراد سے خاندان بن
گئے۔خاندان پھیلتے گئے اور ان سے قومیں وجود میں آگئیں۔چنانچہ لوگوں کی
ضروریات زندگی میں اضافہ ہونے لگا۔ایسے میں یہ کافی مشکل تھا کہ ہر شخص
اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود پیدا کیا کرے،چنانچہ آپس میں سامان کے
تبادلے کا سلسلہ شروع ہوا جو بڑھتے بڑھتے دراہم و دنانیر کے وجود تک آیا اور
وہاں سے ہوتے ہوئے ڈالر اور یورو تک آپہنچا اور اب ورچوئل اور کریپٹو
کرنسی کی باتیں چل رہی ہیں۔جب انسانوں نے خود کفالتی چھوڑ دی اور ایک
دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے لگے اور آپس میں اشیاء کا تبادلہ کرنے لگے،یہی
سے مارکیٹنگ کا آغازہوا ہے۔

مارکیٹنگ کی تعریف:
مارکیٹنگ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔یہ مارکیٹ(بازار)سے نکال ہے۔اکسفورڈ
ڈکشنری میں مارکیٹنگ کے بارے میں درج ہے :
The activity of presenting, advertising
and selling a company’s 1products or services
in the best possible way

ترجمہ:
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press Ninth Edition 2015,
Marketing, Page No:924,
1
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کسییی کمپنییی کییی تیییار کییردہ اشیییاء یییا اس کییی
خییدمات کییو بھیجنییا،ان کییی تشییہیر کرنییا اور انہیییں
لوگییوں کییے سییامنے پیییش کییرنے کییو مارکیٹنییگ
کہتے ہیں۔
مارکیٹنگ کی اب تک بے شمار تعریفات کی گئی ہیں لیکن ان میں سب سے
جامع تعریف یہ ہے:
profitable

Marketing in managing
customer relationships2

ترجمہ:
مارکیٹنییگ سیییے مییراد گاہیییگ کیسییاتھ اییییک
منافع بخش رشتہ بنانا ہے۔

مارکیٹنگ کا مقصد:
کسی زمانے میں مارکیٹنگ سے م
راد دو باتیں تھیں ()telling and selling۔ چنانچہ اس سادہ تصور کے مطابق
مارکیٹنگ کا کام تشہیر اور اس کے بعد شئی کی فروختگی تک محدود تھا۔اس
تصور کے مطابق جو کوئی زیادہ اشہارات کرتا ہے وہی مارکیٹر کہالتا
تھا۔حاالنکہ مارکیٹنگ کو صرف ان دو امور تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔مارکیٹنگ
کا بنیادی مقصد اپنے کسٹمر کی ضروریات کی تکمیل کرکے اسے مطمئن کرنے
کا نام ہے۔یہی وجہ ہے کہ عام طور پر مارکیٹنگ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا
جاتاہے کہ یہ کمپنی اور کسٹمر کے درمیان اس رشتے کا نام ہے جس کی وجہ
3
سے دونوں اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔

امریکن مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کی تعریف:
امریکن مارکیٹنگ ایسوسی ایشن مارکیٹنگ کا قدیم ادارہ ہے۔یہ ادارہ جہاں
دیگر خدمات سرانجام دیتاہے وہاں مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے بھی شہرت
رکھتاہے۔ا س ادارے نے حاالت حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹنگ کی
کئی تعریفیں کی ہیں۔ذیل میں ہم چند مشہور تعریفات کو پیش کرتےہیں جنہیں دنیا
بھر میں مارکیٹنگ کے تعاف کے لئے پیش کیا جاتاہے۔
پہلی تعریف:

7:
4,
7:
4,

2

Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing, Part
Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication strategy, Edition:
www.pearsonhighered.com), P: 4.
3
Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing, Part
Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication strategy, Edition:
www.pearsonhighered.com), P:5,
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Marketing consists of those activities
involved in the flow of goods and services
from the point of production to the point of
consumption.
American Marketing Association, 19384

:ترجمہ
مارکیٹنیییگ ان سیییرگرمیوں کیییا نیییام ہیییے جیییو
سییامان اور خییدمات کییو کمپنییی سییے گاہییگ تییک
منتقل کرنے میں زیرعمل الئی جاتی ہیں۔
:دوسری تعریف

Marketing is the process of planning and
executing the conception, pricing, promotion
and distribution of ideas, goods and services
to create exchange and satisfy individual and
organizational
objectives.
(American
Marketing Association 1985)5

:ترجمہ
مارکیٹنگ سامان اور خدمات کی قیمتوں کیی
تشہیر اور تقسیم کے لیے کی جیانے والیی، تعیین
منصوبہ بندی کا نام ہے جس کی وجہ سے کمپنیی
اور شخص(کسٹمر) دونیوں آپیس مییں مالییت کیے
تبیییادلے کیییے نتییییجے مییییں اپییینے مقاصییید حاصیییل
کرلیتے ہیں۔
:تیسری تعریف

Marketing is an organizational function
and a set of processes for creating,
communicating and delivering value to
customers and for managing customer
relationships in ways that benefit the
organixation and its stakeholders
(American
Marketing
Association
2004)6

:ترجمہ
مارکیٹنییییگ کسییییٹمر کییییے لیییییے معیییییار کییییی
ترسیییل اور فراہمییی کییے لیییے ترتیییب دیییے،تیاری
گییئے میینظم اعمییال کییا نییام ہییے ۔یییہ اعمییال کمپنییی
کو اس طور پر کسٹمر سے مربوط رکھیتے ہییں
4

H.Ali, V.Talwar, Principles of Marketing,.2013,University of London.LSE.P:18,
Debra Jones Ringold and Barton Weitz, The American Marketing Association Definition of
Marketing: Moving from Lagging to Leading Indicator, Journal of Public Policy & Marketing,
2007,P:257,
6
H.Ali, V.Talwar, Principles of Marketing, 2013,University of London.LSE.P:18,
5
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جن سے کمپنی اور اس کے حصہ دار مالی طیور
پر مستفید ہورہے ہو۔
چوتھی تعریف:

Marketing is the activity, set of
institutions, and processes for creating,
communicating, delevering and exchanging
offerings that have value for customers,
clients, partners, and society at large
(American
Marketing
Association 7
)2017

ترجمہ:
مارکیٹنییییگ ایسییییے اداروں ،سییییرگرمیوں اور
اعمییال کییا نییام ہییے جییو ایسییی چیییزوں کییے تیییار
کرنے،انکے لیے روابط بنیانے،انکی ترسییل اور
ان کیییے بیییدلے معاوضیییہ وصیییول کیییرنے مییییں
مصروف عمل ہوتے ہیں جو کسیٹمر،گاہگ،کمپنی
کے حصیہ داروں اور پیورے معاشیرے کیے لییے
قابل قدر ہوں۔

مارکیٹنگ کی عربی تعریف:
جس طرح انگریزی میں مارکیٹنگ کا لفظ مارکیٹ سے نکال ہے اسی طرح
عربی میں بھی تسویق لفظ سوق(مارکیٹ ) سے ماخوذ ہے۔عربی زبان میں مارکیٹ
کو سوق کہتے ہیں اور مارکیٹنگ کے لیے تسویق کا لفظ استعمال ہوتاہے۔
تسویق کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں ،تاہم گہرائی میں دیکھنے کے بعد
صرف ترجمے کا فرق تو ہوسکتا ہے لیکن اس کے انگریزی اور عربی تعریفات
میں کوئی اصولی فرق موجود نہیں ۔ طاہر مرسی عطیۃ نےتسویق کی ایک
مختصر مگر جامع تعریف ذکر کی ہے۔آپ لکھتے ہیں:
ھو مجموعۃ االنشطۃ البشریۃ التی تستہدف تسھیل
8
عملیات التبادل
ترجمہ:
تسویق ان انسیانی سیرگرمیوں کیا نیام ہیے جین
سے اشیاء کا باہمی تبادلہ آسا ن ہوجاتاہے۔
بلحیمرابراہیم تسویق کی کئی تعریفات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ
درح قیقت تسویق (مارکیٹنگ) دو طرح کے اعما ل کا نام ہے۔بعض اعمال پراڈکٹ
7

Definitions of Marketing, American Marketing Association Official Website,
https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ last access on 11 February
2020,
 8عطیۃ ،طاہر مرسی ،اساسیات التسویق ،المکتبۃ االکادیمیۃ القاہرۃ ،1993،ص،11:
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کی تیاری سے قبل سرانجام دیے جاتے ہیں اور بعض براڈکٹ کی تیاری کے بعد
سرانجام دیے جاتے ہیں۔
پراڈکٹ کی تیاری سے قبل سرانجام دیے جانے والے اعمال :
پراڈکٹ کی تیاری میں کسٹمر کی ضروریات ،خواہشات اور سہولیات کو
دیکھا جاتا ہے اور انہیں مدنظر رکھ کر کوئی چیز تیار کی جاتی ہے۔اسی طرح
اس جگہ کی تعیین بھی شئی کی تیاری سے قبل کی جاتی ہے جہاں کسٹمر کو وہ
شئی حوالہ کی جاتی ہے۔
پراڈکٹ کی تیاری کےبعد سرنجام دیے جانے والے اعمال:
پراڈکٹ کی تیاری کے بعد اسے متعلقہ کسٹمر تک پہنچانےکے لیے کچھ
اعمال کی ضرورت ہوتی ہے ،جیسے سٹور کرنا،ایک جگہ سے دوسری جگہ
9
منتقل کرنا اور اس کی تشہیر کرنا ۔

خالصہ کالم:
مارکیٹنگ کی مندرجہ باال تعریفات سے یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ عصر
حاضر میں مارکیٹنگ کا تصور وسیع ہوچکا ہے۔چنانچہ آج ہم مارکیٹنگ کی
روایتی تعریف (کسی کو شئی کے بارے میں بتانا اور فروخت کرنا) انحصار نہیں
کرسکتے،کیونکہ یہ ایک وسیع پروسس بن چکا ہے۔کسی کو بتانا اور اسے
فروخت کرنا اس وسیع پروسس کے ذیلی حصے ہیں۔مارکیٹنگ کی معاصر
تعریفات میں کسی پروڈکٹ کو فروخت کرنا ہی مقصود نہیں ہے بلکہ اپنے
کسٹمر کو قائل کرنا اور اسے مطمئن کرنا بھی مارکیٹنگ کا الزمی حصہ ہے۔
چنانچہ مارکیٹنگ کے نتیجے میں نہ صرف کمپنی کو مالی فائدہ پہنچتا ہے
بلکہ کسٹمر کو بھی اپنی ضرورت اور خواہش مناسب قیمت میں مل جاتی ہے۔یہی
وجہ ہے کہ مارکیٹنگ کو تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔اس میں
کمپنی اور کسٹمر دونوں اپنی طرف سے دوسرے کو قابل قدر چیز دیتے ہیں اور
بدلے میں دوسری قابل قدر چیز وصول کرلیتے ہیں۔

مارکیٹنگ کی تعریف کے بارے میں ایک عام کنفوژن:
کئی کمپنیوں اور ادارو ں میں مارکیٹنگ کا پورا شعبہ قائم ہوتا ہے جس کے
مالزمین کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں،وہ اپنے آپ کو مارکیٹنگ سے وابستہ ظاہر
کرتے ہیں۔یہ بات باعث تعجب ہے کہ اکثریت کو مارکیٹنگ کی حقیقت کا پتہ نہیں
ہوتا۔یہ لوگ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ میں فرق نہیں کرپاتے،اور دونوں کو ہم
معنی خیال کرتے ہیں۔بعض دوسرے مارکیٹنگ کو پراڈکٹس کی تقسیم
 9بلحیمرابراہیم ،المزیج التسویقی من منظورالتطبیقات التجاریۃ االسالمیۃ ،جامعۃ الجزائر ،کلیۃ العلوم االقتصادیۃ وعلوم
التیسیر۔،2004،2005التعریف الثالث للتسویق ،ص۔،10
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()Distributionکا متباد ل خیال کرتے ہیں۔حاالنکہ مارکیٹنگ کی تعریف اتنی
سادہ نہیں۔
مارکیٹنگ سے وابستہ ایک انگریز ماہر "لی کوان"( )Leigh Cowanاس
غلط فہمی کے ازالے کے طور پر لکھتے ہیں :
Marketing is not just selling, advertising,
or all the promotional activities used to do
business. Marketing
is not a synonym for
promotion.10

ترجمہ:
مارکیٹنگ صرف اشیاء کو فروخت کیرنے ییا
انکییی تشییہیر کییرنے کییا نییام نہیں،نییہ یییہ تشییہیر کییا
مترادف لفظ ہے۔
یہ اشتباہ اس قدر زیادہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین بھی اس کا شکار ہوجاتے
ہیں۔ویکی پیڈیا میں مارکیٹنگ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بھی اس اشتباہ سے
متاثر ہے۔ لی کوان لکھتے ہیں:
Even Wikipedia gets it wrong.
Wikipedia, at the time of this
publication,
misleadingly
describes
marketing
as,
“…the
process
of
communicating the value of a product or
service to customers, for the purpose of
selling the 11product or service for attracting
”customers

ترجمہ:
اس کتییاب کییی اشییاعت تییک ویکییی پیییڈیا میییں
مارکیٹنییگ کییی جییو تعریییف کییی گئییی ہییے وہ بھییی
غلط فہمی کا شکار ہے۔اس کی تعریف ییہ ہیے کیہ
مارکیٹنییگ پراڈکییٹ اور خییدمات کییو کسییٹمر تییک
پہنچییانے کییا نییام ہییے تاکییہ کسییٹمر یییہ پراڈکییٹ اور
اخدمات خرید سکے۔
مارکیٹنگ کی تعریف میں موجود اس الجھن کا اندازہ اس بات سے لگایا
جاسکتاہے کہ سال 2011ء میں ایک سوشل نیٹ ورک( )Linked Inپر مارکیٹنگ
کےماہرین کے درمیان اس کی تعریف پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔اس میں کل دو ہزار

10

Leigh Cowan, The Four Faces of Marketing.. What is marketing? The missing link between
Marketing and Management.1st edition, Bookboon.com, Page No 19,
11
Leigh Cowan, The Four Faces of Marketing, What is marketing? The missing link between
Marketing and Management.1st edition, Bookboon.com, Page No 20,
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چھ سو کمنٹس آئے۔اس تفصیلی مباحثے میں بڑے بڑے مارکیٹنگ منیجرز
12
مارکیٹنگ کی تعریف کے بار ے میں کنفوژن کا شکار نظر آئے۔

مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ میں اساسی فرق:
مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مارکیٹنگ
پراڈکٹ کی تیاری سے قبل شروع ہوجاتا ہے اور پراڈکٹ کے آخری صارف تک
پہنچنے پر ختم ہوجاتا ہے۔ پراڈکٹ کی تیاری سے قبل مارکیٹ ریسرچ کیا جاتا ہے
اور پروڈکشن سٹریٹجی تیار کی جاتی ہے اور پھر پروڈکشن شروع ہوجاتی ہے۔
پھر پروڈکشن کے دوران مارکیٹنگ کے مختلف اصول کو سامنے رکھا جاتا ہے۔
اس کے لیےاس کی قیمت کی تعیین اور اس سے نفع کے حصول کے لیے مختلف
پرائس سٹریٹجیز کو اپنایا جاتا ہے ،اس کے بعد مختلف ذرائع سے پراڈکٹ کی
پروموشن کی جاتی ہے ،اور پھر اسے آخری صارف تک پہنچانے کے لئے کسی
ڈسٹری بیوشن چینل کا سہارالیا جاتا ہے۔یہ سب مارکیٹنگ ہی کے دائرے میں آتے
ہیں۔
جبک تشہیر پراڈکٹ کی پروموشن کی ایک ذیلی قسم ہے۔اسے اس گراف
سے سمجھا جاسکتا ہے:

صورت 1.1 :

12

Leigh Cowan, The Four Faces of Marketing.. What is marketing? The missing link between
Marketing and Management.1st edition, Bookboon.com, Page No 22,
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Promotion
پروموشن

تقسیم Distribution

Inventory

Ware Housing

Channels and
intermediaries

Packing

Transportation

تسعیر Pricing

Production
پروڈکشن

Market Research

Sale Promotion

Public Relations

Personal selling

Direct Marketing

Product Design

Branding

Packaging

Labelling

اس جدول میں بہ آسانی دیکھا جاسکتا ہے کہ مارکیٹنگ مکس کو چار اقسام پر
تقسیم کیا گیا ہے ،اور ایڈورٹائزنگ ان میں سے تیسری قسم پروموشن کے تحت
زیر بحث آتا ہے۔ان کے درمیان بنیادی فروق کو درجہ ذیل جدول کی مدد سے
مزید سمجھا جاسکتا ہے:
صورت1.2 :
فرق کا پیمانہ

مارکیٹنگ

نمبر
شمار
سکوپ اور اس اس میں مارکیٹ ریسرچ،
1
تسعیر،
پروڈکشن،
کا دائرہ کار
پراڈکٹ کی پروموشن
اور اس کی تقسیم کے
مراحل شامل ہیں ،گویا
یہ مارکیٹ ریسرچ سے
شروع ہو کر آخری
صارف تک پراڈکٹ کے
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ایڈورٹائزنگ
راڈکٹ جب تیار ہو کو
مارکیٹ میں آنے لگے تو
آخری صارف کو اس کی
خریداری پر قائل کرنے
کے لیے اس کی پروموشن
کی ضروری پیش آتی ہے۔
پروموشن کی من جملہ
سرگرمیوں میں سے ایک
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پہنچنے پر ہی ختم ہوتا
ہے۔

2

3

معیاد اور دورانیہ یہ طویل مدتی Long
Termسرگرمی ہے ،جو
پروڈکشن کے آغاز سے
لے کر اسے صارف تک
پہنچانے تک کو شامل
ہے۔
اس کی اہمیت کا مارکیٹنگ کے نتیجے
میں پراڈکٹ کی زیادہ
جائزہ
سے زیادہ سیل ہوتی ہے۔
اس لئے آغاز سے ہی
ایسی حکمت عملیاں
اپنائی جاتی ہیں کہ
پراڈکٹ کی ڈیمانڈ میں
اضافہ ہو۔

اس کی تشہیر بھی ہے۔ اس
میں الیکٹرانک اور پرنٹ
میڈیا سمیت مختلف ذرائع
کو استعمال کیا جاتا ہے اور
پراڈکٹ کے اشہارات
چالئے جاتے ہیں۔
یہ قصیر مدتی Short
 Termسرگرمی ہے ،جو
پراڈکٹ کی پروموشن
کےلئے اس کی تشہیر سے
متعلق ہوتی ہے۔
اس کے نتیجے میں پبلک
میں پراڈکٹ سے متعلق
آگاہی پیدا ہوجاتی ہے اور
انہیں پراڈکٹ کی خوبیوں
کا پتہ چل جاتا ہے ،جس
کے بعد وہ اگر انہیں اپنے
لئے مفید سمجھتے ہیں تو
لے لیتے ہیں اور اگر مفید
نہیں سمجھتے تو چھوڑ
دیتے ہیں۔

لی کوان( )Leigh Cowanکی نظر میں مارکیٹنگ کی اصل تعریف:
لی کوان نے مارکیٹنگ کی تعریف میں امریکن ایسوسی ایشن برائے
مارکیٹنگ کی تعریف کو ترجیح دی ہے ،کیونکہ یہ تعریف سب سےجامع ہے
،جو مارکیٹنگ سے منسلک تمام اداروں ،افراد اور ان کے اعمال کا احاطہ کرتی
ہے۔یہ صرف اشیاء کی تشہیر یا تقسیم تک محدود نہیں بلکہ مارکیٹنگ کی اولین
منصوبہ بندی سے لے کر کسٹمر تک پراڈک اور خدمات کی فراہی تک اس کے
13
تمام مراحل زیربحث آجاتے ہیں۔

مارکیٹنگ کی ضرورت و اہمیت
13

Leigh Cowan, The Four Faces of Marketing, What is marketing? The missing link between
Marketing and Management, The definition of the word Marketing, .Bookboon.com, 1st edition,
Page: 22,
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انسان کسی بھی چیز میں خود کفیل نہیں  ،جس کی وجہ سے اس کے لیے یہ
مشکل ہوجاتا ہے کہ وہ خود ہی اناج اگائے،اسے پسے ،اس سے روٹی بھی
بنائے اور پھر پکائے بھی۔اور ان سب کے لیے ماچس ،دیگ اور تنور بھی خود
تیار کرے۔وہ بذات خود ڈاکٹر بھی ہو ،انجینیر بھی ہو۔نسل نو کو پڑھانے واال
مدرس بھی ہو اور اپنی تمام تر ضروریات زندگی خود پوری کرنے واال بھی۔ اس
سے انسانی زندگی عدم توازن کا شکار ہوجاتی ہے۔انسانی زندگی کا آغاز اگرچہ
اس خود کفالتی سے ہوا  ،لیکن فورا ً اسے یہ خیال آیا کہ اس طرح ہر انسان کی
زندگی اجیرن بنے گی اور وہ کبھی چین و سکون نہیں پاسکے گا۔اس بات کو ہم
دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی بیان کرسکتے ہیں کہ انسانی اور حیوانی زندگی میں
جو بنیادی فرق ہے اور جس کی وجہ سے انسان کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور اپنے
لیے کیا کچھ سہولیات مہیا کرگیا  ،جبکہ دوسری طرف جانور آج بھی ان غاروں
میں رہ رہا ہے ،جہاں وہ ہزاروں سال قبل رہا کرتا تھا اور آج بھی اسے وہ تمام
خطرات الحق ہیں ،جو انہیں ہزاروں سال قبل الحق تھے۔
تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اسے عقل کی عظیم
انسان کو ہللا
ٰ
نعمت عطا فرمائی ،جس کے بل بوتے پر انہوں نے ضرورت زندگی کو اپنے
درمیان تقسیم کردیا ۔ہر شخص اپنی اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئےمختلف
پیشے اور کاروبار اپناتا ہے ،جس کے نتیجے میں نہ صرف ا س کی ذاتی زندگی
باسہولت ہو جاتی ہے ،بلکہ اس پیشے او ر کاروبار سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا
رہتا ہے۔اس پیشے میں مصروفیت کی وجہ سے وہ کوئی اور کام نہیں کرسکتا،
لیکن چونکہ اس کے پاس ایک معتد بہ مال جمع ہوجاتا ہے ،جسے استعمال کرتے
ہوئے وہ اپنی دیگر ضروریات زندگی دوسرے لوگوں سے خرید سکتاہے۔
اگر مارکیٹنگ کے تصورات کو باریکی سے دیکھا جائے تو وہ آسان الفاظ
میں اسی باہمی تبادلے کا نام ہے ۔آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ
کے مخاطب کو دوسری کی۔ایسے میں اس طور پر معاملہ کرنا کہ ہر ایک کواس
کی پسند کی چیز مل جائے مارکیٹنگ کہالتاہے۔ اس میں ایک کمپنی کی کوشش
ہوتی ہے کہ لوگوں کی ضروریات اور انہیں پورا کرنے کے مناسب طریقے تالش
کرے ،ان ضروریات کی تکمیل کے لئے وہ ایک خاص منصوبہ بندی کے ساتھ
پروڈکشن کرتی ہے اور پھر اس کےلیے ایک مناسب ریٹ مقرر کرتی ہے تاکہ
لوگ اسے خریدنے پر تیار ہوجائے اور اسے اس سے منافع ملے۔ اس کے بعد وہ
لوگوں کو اس پراڈکٹ کے بارے میں معلومات دینے کے لیے مختلف پروموشنل
سرگرمیاں کرتا ہے اور پھر ڈسٹری بیوشن کے ذریعے وہ پراڈکٹ ان لوگوں تک
پہنچائی جاتی ہے۔ اس میں لوگوں کو ان کی ضرورت اور چاہت کی چیز مل جاتی
ہے اور کمپنی کو اس کی پسند کا معاوضہ مل جاتا ہے۔
مارکیٹنگ کا وجود زمانہ قدیم سے چال آرہا ہے ،تاہم اس جانب زیادہ توجہ
یورپ کی صنعتی انقالب کے بعد مبذول ہوئی۔ اس سے قبل مارکیٹنگ بطور فن
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اور بطور مضمون موجود نہیں تھی۔کیونکہ اس وقت کے کاروبار اس قدر وسیع
نہیں تھے ،اس لئے وہ مارکیٹنگ کے تصورات و نظریات کی جانب کم متوجہ
ہوئے۔وہ لوگ زیادہ تر شخصی تعلقات ہی کا سہارا لیتے تھے۔انہیں اگر کسی قوم
کے بارے میں بالفرض کچھ معلومات حاصل ہوجاتیں کہ انہیں فالں شئ کی
ضرورت ہے تو اس کی تیاری کے لیے چھوٹے پیمانے پر کوئی کارخانہ وجود
میں آجاتا اور اس چیز کو تیار کرنا شروع کردیتا ،پھر رفتہ رفتہ مزید کارخانے
لگائے جاتے اور اس مخصوص شئی کی پوری مارکیٹ وجود میں آتی۔وہ گاہگ
کی ضرورت و خواہشات کا باقاعدہ مطالعہ نہیں کیا کرتے تھے ،نہ وہ اس جانب
زیادہ رقوم خرچ کرتے۔ اسی طرح وہ شئی کی اچھی پیشکش (پیکنگ) اوراس
کی تشہیر پر بھی رقم خرچ کرنا عبث خیال کرتے تھے۔
ان سب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہوا کرتے
تھے ،عموما ً اپنے عالقوں تک محدود ہوتے تھے ،ان کے لیے کسٹمرز سے
انفرادی روابط قائم کرنے آسان تھے،اورانہیں جلدی معلوم ہوجاتا کہ کسٹمر کوکس
چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ اس کے لیے انہیں زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑتی
تھی،لیکن یورپی صنعتی انقالب کے بعد تجارت کی دنیا میں بڑے پیمانے پر
تبدیلیاں واقع ہوئی،اس میں نت نئی جہتوں کا اضافہ دیکھنے میں آنے لگا۔مشینوں
اور ربورٹس کی مدد سے کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر اشیاء کی پیدائش شروع
کی۔اب انہیں معاشرے کو فروخت کرنے اوراس سے سرمایہ کمانے کے لیے نئے
انداز اپنانے پڑے۔انہیں تیز طرارلوگوں کی خدمات حاصل کرنا پڑی ،جو اپنی
چرب لسانی اور ذہانت کے ذریعے مخاطب کو شئی کی خریداری پر قائل
کرسکتے تھے۔بعض لوگوں کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ بازار اور معاشرے کے
مزاج پر ریسرچ کریں اور کمپنی کوآگاہ کریں کہ معاشرے کو کس چیز کی کتنی
ضرورت ہے اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کس قدر افراد مارکیٹ میں
موجود ہیں اور وہ اس ضرورت کو کس قدر پورا کررہے ہیں اور ہمیں اس میں کیا
کرنا چاہیے؟
صرف یہی نہیں بلکہ اس شئی کو عوام الناس کے سامنے متعارف کرانے کے
لیے زبان و قلم دونوں کا سہارا لیا گیا،شئی کی پیکنگ پر اضافی خرچہ کیا جانے
لگا ،تاکہ اپنے حریف( )Competitorسے وہ آگے رہے اور لوگ ان کے پراڈکٹ
کو خریدنے پر آمادہ ہو۔
اس انقالب کے بعد مارکیٹنگ کو باقاعدہ فن اور علم کے طور پر جامعات میں
پڑھایا جانے لگا۔اس موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی اور پوری دنیا میں
مارکیٹنگ کو عام کیا گیا۔آج کی تجارت مارکیٹنگ کے ان معاصراصولوں کے
بغیر لنگڑی ہے۔مارکیٹ میں جس قدر مقابلہ( )Competitionآچکا ہے اس میں
صرف وہی بزنس باقی رہ سکتی ہے ،جو مارکیٹنگ کے اصولوں پر استوار ہو۔
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مارکیٹنگ کی ضرورت و اہمیت کو ہم درجہ ذیل نکات میں تقسیم کرکے بیان
کرسکتے ہیں۔

انسانی ضروریات کی تکمیل:
مارکیٹنگ کی وجہ سے انسان کی ذاتی زندگی باسہولت ہوجاتی ہے۔اس کی
وجہ سے ہر ایک کو اپنی چاہت ،ضرورت اور خواہش کی چیز باسہولت اور
باآسانی مل جاتی ہے۔اسے یہ محنت نہیں کرنی پڑتی کہ ہر ضرورت کی فراہمی
خود سے کرے،بلکہ وہ کوئی سا بھی ہنر سیکھ کر اور کوئی سا بھی پیشہ اپنا کر
زندگی کی تمام تر ضروریات حاصل کرسکتاہے۔اس کا طریقہ کار یہ ہوتاہے کہ
لوگوں کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں اور کمپنیونمیں مختلف اقسام کی
پروڈکشن ہورہی ہوتی ہے۔ مارکیٹنگ کے ذریعے ایک کمپنی لوگوں کی
ضروریات اور خواہشات کا اندازہ لگاتی ہے اور اس کے حساب سے پروڈکشن
کرتی ہے ،پھر مناسب ریٹ لگانے کے بعد متعلقہ لوگ پراڈکٹ پروموشن کے
ذریعے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور پھر ڈسٹری بیوشن کے نتیجے میں وہ اشیائے
ضرورت اسے مل جاتی ہے۔

مارکیٹ ریسرچ سے صارفین کی ضروریات جاننا:
بڑی کمپنیاں پروڈکشن سے پہلے مارکیٹ ریسرچ کرتی ہیں  ،جس میں وہ
اپنے کسٹمرز کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے کہ ان کی مالی حیثیت کیا
ہے؟ ان کی ضروریات کیا ہیں اور کس قدر ہیں؟ وہ کس نوعیت اور معیار کی
شئی کو پسند کرتے ہیں؟ان جیسے ملتے جلتے سوالوں کے جواب اس ریسرچ
کے نتیجے میں اسے حاصل ہوجاتے ہیں ،جن کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی
مستقبل کی منصوبہ بندی کرتی ہے ،اور پروڈکشن کے لیے الئحہ عمل بناتی
ہے،جس کی وجہ سے وہ متوقع خسارے سے بچ جاتی ہے۔

کاروبار کی ترقی میں مارکیٹنگ کا کردار:
مارکیٹنگ کسی کاروبار کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ مارکیٹنگ
کے تصورات کے مطابق جس کاروبار کے لئے منصوبہ بندی کی جاتی ہے ،اس
کی ناکامی کے مواقع تقریبا ً ختم ہوجاتے ہیں۔ یہ کمپنی کو ایک جامع نظم فراہم
کرتی ہے ،جس پر چل کر کمپنی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی
ہے۔جو کمپنیاں مارکیٹنگ کے بارے میں حساس ہوتی ہیں اور اس جانب متوجہ
رہتی ہیں ،ان کا بزنس کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ۔ مارکیٹنگ کی مد میں
کمپنی کو جو مالی خسارہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسے اشیاء( )Productsکو فروخت
کرنے سے پورا کردیتی ہے۔اس کے برخالف جو بزنس مارکیٹنگ کی منصوبہ
بندی ( )Marketing Strategyکے بغیر شروع کیا جاتاہے ،انہیں اگرچہ
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مارکیٹنگ کی مد میں اضافی اخراجات برداشت نہیں کرنے پڑتے ،لیکن اس کے
فقدان کی وجہ سے نہ صرف انہیں خاطرخواہ نفع حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ الٹا
بزنس نقصان اور خسارہ کا شکار رہتاہے۔

سروس مارکیٹنگ کے کاروبار پر اثرات:
تعالی نے مختلف انسانوں کو مختلف صالحیتیں دی ہے۔کسی میں انتظامی
ہللا
ٰ
امور کی صالحیت زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں قائدانہ،کسی میں تحقیقی صالحیت
زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں منصوبہ بندی کی۔کسی کمپنی اور کاروبار کو آگے
بڑھانے کے لیے میں جس طرح مالی رقوم کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح
مختلف صالحیتیں بھی درکار ہوتی ہیں۔مارکیٹنگ کا تعلق بنیادی طور پر منصوبہ
بندی سے ہے ۔سروس مارکیٹنگ کے اصولوں کے تحت بزنس کو ایک منظم
ڈھانچہ مل جاتا ہے ،ہیومن ریسورس ریسرچ ( )HR Researchکے تحت ہر کام
کے لیے تجربہ کار افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے اور پھر ان افراد سے کام لینے کا
طریقہ سیکھایا جاتا ہے۔ بزنس کے لیے سب سے پہلےدرست منصوبہ بندی کی
ضرورت ہوتی ہے ،جس کے بعد انتظامی امور کی جانب توجہ دی ہے،اور
پھرمختلف شعبوں کو مختلف انتظامی امور سونپے جاتے ہیں،جنہیں درست
طریقے سے سرانجام دیتے ہوئےوہ کمپنی یا کاروبار کامیابی سے ترقی کرتا
رہتاہے ۔

خدمات اور اشیاء کی ڈسٹری بیوشن میں مارکیٹنگ کا کردار:
مارکیٹنگ کی وجہ سے کمپنی میں تیار ہونے والی اشیاء ایک منظم نظام کے
تحت ملک کے اندر اور باہر گردش کررہی ہوتی ہیں۔اس نظام کے تحت ہر ایک
کو اس کی ضرورت کی چیز گھر کے دروازے پر مل جاتی ہے۔مارکیٹنگ کی
وجہ سے ایک خاص چیز کے لیے کئی چھوٹے اور بڑے کاروبار وجود میں آتے
ہیں۔کمپنی سے ہول سیلز تک پراڈکٹ کی ترسیل  ،اس سے پرچون کی دکان تک
اور وہاں سے گاہگ تک ایک طویل ڈسٹری بیوشن الئن ہے ،جس میں ہر ایک
اپنے لیے مناسب منافع رکھ کر پراڈکٹ آگے ارسال کرتا رہتا ہے۔مارکیٹنگ کی
بدولت ہمیں ہر چیز بہ سہولت مل جاتی ہے۔ ڈسٹری بیوشن چینلز کی جدت کی وجہ
سےآج کے دور میں اشیاء کی ترسیل اور مارکیٹنگ اس قدر تیز ہوچکی ہے کہ
گھر بیٹھے کمپیوٹر کےذریعے کسی چیز کو منگوایا جاسکتا ہے اور اگلے تین
چار دنوں تک وہ شئی آپ کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے۔قیمت کی ادائیگی آپ آن
الئن بھی کرسکتے ہیں اور شئی کی وصولی کے بعد کیش کے ذریعے بھی۔

معیار زندگی( )life standardکی نمو میں مارکیٹنگ کا کردار:
مارکیٹنگ کی وجہ سے انسانوں کا معیار زندگی کافی ترقی کرچکا ہے۔چونکہ
آج بڑی بڑی کمپنیوں کی بدولت بڑے پیمانے پر اشیاء کی پیدائش ہورہی ہے ۔اس
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لیے ہر شخص تک وہ شئی کچھ عرصے میں پہنچ جاتی ہے۔یہ کمپنیاں مارکیٹنگ
کے معاصر اصول کو سامنے رکھ کر کام کر رہی ہوتی ہیں۔
مارکیٹنگ کے معاصر اصولوں کی وجہ سے معاشرے میں نہ صرف مالدار
لوگوں کی زندگی کا معیار تبدیل ہوچکا ہے ،بلکہ متوسط طبقہ حتی کہ غریب
طبقہ بھی کافی بدل چکا ہے۔پرانے زمانے کے متوسط لوگوں سے آج کا غریب
طبقہ آگے ہے،جو ضروریات زندگی آج کے غریب کو میسر ہیں ،کسی زمانے
میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ سب مارکیٹنگ کی وجہ سے ممکن ہوا
ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پراڈکٹ کی کثرت اور اس کی ترسیل تیز ترین
ہوئی ہے  ،جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگوں کو ان کی
ضرورت اور چاہت کی چیز مناسب قیمت میں مل جاتی ہے۔

روزگار کے مواقع میں مارکیٹنگ کا کردار:
مارکیٹنگ کی وجہ سے بےشمار ایسے لوگ بزنس سے جڑ جاتے ہیں ،جو
صالحیت یا دولت کی کمی کی وجہ سے پوری کمپنی اور بزنس کو نہیں
اپناسکتے ۔ان کے لیے ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اس وسیع بزنس کے ایک
چھوٹے حصے سے جڑ جائیں اور بزنس شروع کریں۔ مارکیٹنگ کی وجہ سے
ایک کمپنی کے پراڈکٹ کے لیے کئی سارے شعبے کھل جاتے ہیں۔بعض لوگ
بڑے پیمانے پر کمپنی کے لیے خام مال ( ) Raw materialکی خریداری کرتے
ہیں اور انہیں کمپنی کو فروخت کرتے ہیں۔کمپنی میں ایک شعبہ پراڈکٹ کے لیے
قیمتوں کی تعیین کرتا ہے۔کمپنی سے ہول سیلر تک اور وہاں سے ریٹیلر تک
اشیاء کی ترسیل کے لیے الگ افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔اس میں مختلف انٹر
پرائزیرز حصہ لیتی ہیں جن کا کام کمپنی سے کسی خاص شہر یا ملک کے ہول
سیلر ز تک اشیاء کی ترسیل ہوتا ہے ۔ہول سیلرز سے ریٹیلرز تک پھر چھوٹے
پیمانے پر افراد سرگرم عمل ہوتے ہیں جو پراڈکٹس کو ریٹیلرز تک پہنچاتے
ہیں۔اس کے عالوہ کمپنی کو مختلف پراڈکس کی تشہیر کے لیے ایڈورٹائزنگ
کرنی پڑتی ہے یہاں پر مختلف افراد کام کررہے ہوتے ہیں ،اس کام کے لئے
مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کی خدمات لی جاتی ہیں۔یہ سب تقریبا ً وہی افراد
ہوتے ہیں ،جو مال اور تجربے کی کمی کی وجہ سے براہ راست پوری کمپنی کو
نہیں سنبھال سکتے ،تاہم وہ اس کے تحت اپنے لیے ایک قدرے چھوٹے بزنس
کا آغاز کرسکتے ہیں۔

کارپوریٹ سیکٹر کو نیے آیڈیاز دینے میں مارکیٹنگ کا کردار:
مارکیٹنگ کارپوریٹ سیکٹر کو جمود سے نکالتی ہے۔ اس کے اصول کو
سامنے رکھتے ہوئے ایک کمپنی ہر وقت معاشرے اور اس کی تبدیل ہوتی
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ضروریات کی جانب متوجہ رہتی ہے ۔وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ
معاشرے کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے ؟ اور اسے کس طرح پیدا کیا
جائے؟ وہ ان آیڈیاز پر کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جن پر دیگر کمپنیوں نے
کام نہیں کیا ہو۔ کاروبار کی نئی جہتیں تالش کی جاتی ہیں۔ اس سے نہ صرف
تخلیقی ذہنیت میں اضافہ ہونے لگتا ہے ،بلکہ ساتھ ساتھ معاشرے کے معیار زندگی
میں مثبت تبدیلی آتی ہے اور پورے کارپوریٹ سیکٹر کو مالی فائد ہ پہنچتا ہے۔

سیل کی بڑھوتری پر مارکیٹنگ کا اثر:
مارکیٹنگ کے ذریعے کمپنی کی سیل میں اضافہ ہوجاتا ہے ۔ کسی چیز کی
تشہیر کر نے سے کمپنی مسلسل اپنی موجودگی کا احساس دالتی رہتی ہے
،چنانچہ کسٹمرز آہستہ آہستہ اس کی طرف کھینچتے چلے آتے ہیں،جس سے سیل
میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔جو کمپنیاں مارکیٹنگ کی جانب توجہ دیتی ہیں ،ان کی
سیل آسمانوں سے باتیں کررہی ہوتی ہے۔اس کے برخالف جو کاروبار مارکیٹنگ
پر پیسے خرچ نہیں کرتے ،وہ یا تو سرے سے اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ
پاتے یا باقی تو رہ جاتے ہیں ،لیکن ان کی سیل اس قدر بڑے پیمانے پر نہیں
ہوتی ،جس طرح مارکیٹنگ کرنے والی کمپنیوں کے ہوتی ہے۔

برانڈ بنانے اور اس کی ترویج میں مارکیٹنگ کا کردار
عا م طو ر مارکیٹنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز مل
جائیں ،تاکہ کمپنی کی سیل میں اضافہ ہو۔اگر کبھی سیل اور کسٹمرز کی تعداد
میں اضافہ نہیں ہوتا تو اس مارکیٹنگ کو ناکام تصور کیا جاتاہے ،تاہم مارکیٹنگ
پھیالنا بھی اس کا
کا مقصد صرف یہی نہیں ،بلکہ درحقیقت عوام میں آگاہی
ایک بنیادی مقصد ہے۔یہی وجہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے کسی
کمپنی کا اشتہار نظر آتا ہے،اور ایسا ہر روز ہوتا ہے۔حاالنکہ لوگوں کی خواہش یا
ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پراڈکٹ خرید لیں۔پھر مہینوں یا سالوں بعد جب کسی کو
اس سے واسطہ پڑتا ہے تو اسے خرید کر ٹیسٹ کرلیتا ہے اور پھر اس کا مستقل
کسٹمر بن جاتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کا مقصد لوگوں کو اپنے
بارے میں آگاہ کرنا ہے۔اس آگاہی کا فوری فائدہ اگرچہ نہ ہو  ،لیکن اس کی وجہ
سے کمپنی کے بارے میں ایک مثبت سوچ پروان چڑھنے لگتی ہے ،اس کی
پراڈکٹ اور برانڈ لوگوں میں متعارف ہوجاتے ہیں اور صارفین اس میں مانوسیت
محسوس کر تے ہیں اور کسی نہ کسی دن اسے خریدنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔اسی
تعارف اور پہچان کی وجہ سےلوگ کمپنی کا نام یاد رکھتے ہیں۔
مثال کے طور پرکولگیٹ کی زیادہ تشہیر کی وجہ سے اگرچہ سارے لوگ
کولگیٹ استعمال نہیں کرتے لیکن اگر انہیں کبھی ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت
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محسوس ہو تو بازار جاکر پہال انتخاب کولگیٹ ()Colgateہوتا ہے ،صرف اسی
وجہ سے کہ یہ نام بار بار سن اور دیکھ چکے ہوتے ہیں۔اسی طرح کولڈ ڈرنکس
میں پیپسی اور کوکاکوال کو سب سے زیاہ استعمال کیا جاتاہے ،کیونکہ اس کے
بارے میں تعارف سب سے زیادہ ہے۔ملک کے دور دراز آبادیوں میں بھی لوگ
پیپسی اور کوکا کوال کے نام سے واقف ہوتے ہیں ۔ اسی معرفت کے بعد اگر انہیں
کہیں کولڈ ڈرنکس سےواسطہ پڑے ،تو ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہےکہ پیپسی
اور کوکاکوال کو آزمایا جائے۔

تاریخی ادوار
چونکہ مارکیٹنگ تجارت کاالزمی حصہ ہے،اس لیے اس کی تاریخ اتنی پرانی
ہے جتنی تجارت کی ذاتی تاریخ قدیم ہے۔تاہم صدیوں سے یہ الشعوری اور غیر
منظم طور پر لوگ کرتے تھے،جس کی وجہ سے لوگ اس اصطالح سے اس
طرح واقف نہیں تھے جس طرح آج واقف ہیں۔اور اسی وجہ سے اس موضوع پر
کسی منظم تحقیق کی جانب توجہ نہ ہوسکی۔یورپ کے صنعتی انقالب نے دنیا کی
کایا پلٹ دی ہے۔اس کی وجہ سے معیشت و تجارت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے
ہیں۔مارکیٹنگ کا شعبہ اسی انقالب کے بعد اپنا نام بنا سکا،اور اسی کے بعد دنیا
ئے تجارت اس سے روشناس ہوئی۔یہی وجہ ہے کہ مارکیٹنگ کی تاریخ پر
ریسرچ کرنے والے محققین اپنی تحقیق کاآغاز 1900ء سے کرتے ہیں ،کیونکہ
یہیں سے مارکیٹنگ کا منظم و مرتب آغاز ہوا ہے۔اس کے بعد اسے باقاعدہ ایک
فن کا درجہ حاصل ہوا۔مختلف ماہرین نے اس پر کتابیں لکھیں ،اور جامعات میں
اسے شامل نصاب کیا گیا۔

مارکیٹنگ کے لفظ کا پہلی بار استعمال:
بارٹل ( )Bartelsکے مطابق لفظ مارکیٹنگ موجودہ مفہوم میں پہلی بار
1906ء اور 1911ء کے درمیان استعمال ہوا  ،تاہم اس دعوے کو کچھ دیگر
ماہرین نے مسترد کردیا۔ بروسیر ( )Brussiereکے مطابق سب سے پہلے یہ
اصطالح 1897ء کو استعمال ہوئی ہے۔ مارکیٹنگ کی ایک اور محققہ تامیلیا
14
( )Tamiliaکے مطابق یہ اصطالح 1897ء سے بھی پہلے استعمال ہوئی ہے۔
ا س کے بعد سے لے کر آج تک مارکیٹنگ میں دن بدن ترقی ہوتی آرہی
ہے۔تاہم ایک صدی پر مشتمل تاریخ کو ماہرین مارکیٹنگ کئی مراحل اور ادوار
میں تقسیم کرتے ہیں۔ذیل میں ان ادوار پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔

مارکیٹنگ 1900ء سے قبل کے زمانے میں:
14

Nick Ellis, James Fitchett, Matthew Higgins, Gavin Jack, Ming Lim, Michael Saren and Mark
Tadajewski, Marketing A Critical Text Book, SAGE Publications Ltd 2011,Introducing the
History of Marketing Theory and Practice,P: 14,
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جس طرح انسا ن کے لیے خون کی موجودگی ضروری ہے،اسی طرح
مارکیٹ کے لیے مارکیٹنگ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ
مارکیٹ (سوق) کی اصطالح صدیوں سے رائج ہے ۔اسی لیے مارکیٹنگ (تسویق)
بھی کافی پرانی اصطالح ہے۔تاہم اس دور کی مارکیٹنگ سے مراد عام طورپر
خرید و فروخت اور اس کے لیے ابتداء سے کچھ جزوی منصوبہ بندی کا نام
تھا۔اس وقت مارکیٹنگ آج کے دور کی طرح وسیع نہیں تھی۔

مارکیٹنگ کا پہال دور:
مارکیٹنگ کے میدان میں انقالب بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ آیا۔اس
میں مختلف افراد اس شعبے سے جڑ نے لگے اور اسے کسی کمپنی اور کاروبار
کا ایک الزمی حصہ گردانا جانے لگا۔یہی وہ دور تھا جب دنیا اس لفظ کو ایک
خاص اصطالح کے لئے استعمال کرنے لگی۔مارکیٹنگ کے مؤرخین نے یہ دور
 20سالہ دورانیے پر مشتمل قرار دیا ہے۔جسکی ابتداء 1900ء سے ہوتی ہے اور
انتہاء 1920ء پر ہوتی ہے۔یہ مارکیٹنگ کااولین دور تھا۔اسے مارکیٹنگ کی
اصطالح میں فاؤنڈنگ پریڈ کہا جاتاہے۔کیونکہ اسی دور میں مارکیٹنگ کی باقاعدہ
بنیادی رکھی گئی۔یہی وہ پہال دور تھا ،جب دنیائے تجارت میں مارکیٹنگ کے
بارے میں شعور بیدار ہوا،اور انہوں نے اس جانب توجہ دینا شروع کی۔اس دور
میں مارکیٹنگ کی مستقالً تدریس شروع ہوئی ،اور مختلف جامعات نے اس کے
بارے میں کورسز شروع کئے،جس سے مارکیٹنگ کے مختلف پہلوں پر روشنی
پڑی۔یونیورسٹی آف میچیگان( )University of Michiganنے اشیاء کی تقسیم
کار اور انتظامی امور سے متعلق افراد کے لیے( distributive and regulative
 )industryکے لیے کورس کا آغاز کیا۔یونیورسٹی آف پنسلوانیا( University of
 )Pennsylvaniaنے پراڈکٹس کی مارکیٹنگ کے بارے میں ایک کورس شروع
کیا۔ یونیورسٹی آف وسکونسن( )university of Wisconsinنے کھیت سے
حاصل شدہ پیداور کی مارکیٹنگ کے طریقوں پر ایک کورس متعارف کیا۔نیویارک
یونیورسٹی نے تجارتی اداروں ( )Mercantile institutionsپر کورس کا
انعقاد کیا۔
بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں مارکیٹنگ ریسرچ کی جانب توجہ مبذول
ہوئی۔معیشت سے متعلق مختلف تحقیقی جرائد میں مارکیٹنگ سے متعلق تحقیقی
مضامین لکھے گئے۔ان مقالہ جات میں مارکیٹنگ کی تین جہتوں پر توجہ دی گئی:
1۔کموڈٹی اپروچCommodity Approach :
اس میں کسی خاص پراڈکٹ سے متعلق مارکیٹنگ کے اعمال سے بحث کی
جاتی تھی۔
2۔انسٹی ٹیوشنل اپروچInstitutional Approach :
اس میں کسی خاص مارکیٹنگ ایجنسی جیسے ہول سیلریا بروکر کے ان تمام
اعما ل پر ریسرچ کی جاتی تھی جو مارکیٹنگ سے متعلق ہو۔
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3۔فنکشنل اپروچFunctional Approach :
اس میں مختلف مارکیٹنگ سرگرمیوں کے مقاصد سے بحث کی جاتی تھی۔
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مارکیٹنگ کا دوسرا دور:
مارکیٹنگ کی تاریخ میں یہ دور  30سالوں پر مشتمل ہے ،جس کا آغاز
1920ء سے ہوتا ہے اور اختتام  1950پر ہوتاہے۔اس دور کے آغاز تک تجارت
سے وابستہ افراد میں مارکیٹنگ سے متعلق شعور تو پیدا ہوچکا تھا تاہم ا ب تک
یہ فیلڈ غیر منظم تھی۔اس تیس سالہ عرصے میں مارکیٹنگ کے ماہرین نے اپنی
توجہ اس کے نظم و نسق پر مرکوز کی ،جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1950ء میں جب
اس دور کا اختتام ہونے واال تھا ،مارکیٹنگ اپنی جوبن اور جوانی تک پہنچ چکی
تھی۔ اس دور میں مارکیٹنگ کی ترقی کا اندازہ اس معاشرتی تغیر اور تبدیلی سے
لگایا جاسکتا ہے جو اس دور میں رونما ہوئی۔امریکہ میں  1908ء تک صرف 8
فیصد آبادی تک بجلی فراہم تھی،جو اس دور میں بڑھ کر 53فیصد ہوگئی تھی۔بجلی
سے چلنے والی استری ،واشنگ مشین اور ریفریجریٹر سب اس دور میں منظر
عام پر آئے،جو لوگوں کی زندگی میں کافی تبدیلی لے آئیں۔
اس دور میں اگر ہم صرف ریاست متحدہ امریکہ کا جائزہ لیں تو درجہ ذیل
معلومات حاصل ہوتی ہیں:
 اس دور میں کمپنیوں نے بڑے پیمانے پر پروڈکشن شروع کی۔چنانچہ
تعمیرات،صنعت وحرفت اور زراعت میں 1922ء سے لے کر 1929ء
تک  34فیصد تک کی بڑھوتری ()outputکا اضافہ ہوا۔
 ان تیس سالوں میں ٹیکنالوجی کے میدان میں کافی ترقی
ہوئی،بالخصوص برقی آالت میں۔
 اس دور میں کمپنیوں کی پہنچ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز تک ہونے
لگی۔چنانچہ 1915ء میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد  2.5ملین تھی
،جبکہ 1930ء تک یہ تعداد  26.5ملین تک پہنچ گئی۔
 اس دور میں میڈیا کے میدان میں بھی ترقی ہوئی اور لوگ پرنٹ میڈیا
سے نکل کر پہلی مرتبہ الیکٹرانک میڈیا سے واقف ہوئے،جس کا آغاز
ریڈیو سے ہوا۔پہلے پہل ریڈیو کو صرف کاروباری ذرائع کے لیے
استعمال کیا جاتا تھا،بعد میں خبرو ں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اسے
استعمال کیا جانے لگا۔سب سے پہلے کمرشل ریڈیو کا آغاز 1920ء
میں ہوا۔کمرشل ریڈیو براڈکاسٹنگ کو اگر مارکیٹنگ ریڈیو براڈکاسٹنگ
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کہا جائے تو بے جانہ ہوگا ،کیونکہ اس ریڈیو سے مارکیٹنگ کا کام لیا
جاتا تھا۔
 مارکیٹنگ کےاس دوسرے دور میں امریکہ میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں
رونما ہوئیں ،ان میں سپر سٹورز کی آمد بھی ہے۔سب سے پہال سپر
سٹور 1930ء کو کسٹمرز کے لئے کھوال گیا۔
1936 ء کو پہلی بار کنزیومرز کا اتحاد تشکیل پایا۔
 تجارت اور کسٹمرز سے متعلق بڑے پیمانے پر قانون ساز ی کی گئی۔
 دوسری جنگ عظیم نے اشیاء کی پیدوار،ان کے قیمتوں کی تعین اور
تقسیم پر گہرے اثرات مرتب کیے  ،جس سے تجارت اور مارکیٹنگ
کے شعبے کافی متاثر ہوئے۔
 جنگ کے اختتام پر جب مختلف ممالک کی فوجیں واپس اپنے ممالک
روانہ ہوگئیں تو اس سے ایک بار پھر صنعتوں کو پھلنے پھولنے کا
موقع مال۔امریکہ میں شرح پیدائش میں بے تحاشہ اضافہ ہوا،جسے بے
بی بوم( ) Baby boomکے نام سے یاد کیا جاتاہے،ان تمام حاالت نے
16
مارکیٹنگ کو ایک نئی زندگی دی اور اسے خوب ترقی ملنے لگی۔
مارکیٹنگ کی تعلیم و تحقیق کا دور:
اس دور میں مارکیٹنگ کی تدریس کے لیے بھی بڑے پیمانے پر کام
ہوا۔مختلف جامعات نے مارکیٹنگ کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ قائم کئے ،جن میں
مارکیٹنگ اور فلسفہ مارکیٹنگ کی تعلیم دی جانے لگی۔1924ء میں مارکیٹنگ
اور ایڈورٹائزنگ سے متعلق اساتذہ کا قومی تنظیم ( National Association of
)Teachers of Marketing and Advertisingتشکیل پایا۔1930ء کو امریکن
مارکیٹنگ سوسائٹی ()American Marketing Societyوجود میں آئی۔1937ء
کو مارکیٹنگ سے متعلق دو بڑے گروپ آپس میں مل گئے اور امریکن مارکیٹنگ
ایسوسی ایشن( )AMAکی بنیادی رکھی گئی۔اس کا مقصد مارکیٹنگ سے متعلق
افکار کو پھیالنا تھا۔بعد میں اس گروپ کی خدمات پوری دنیا میں مانی جانے
لگیں،آج بھی مارکیٹنگ کےحوالے سے کوئی ریسرچ ہو تو اے ایم اے کا نام
ضرور اس میں شامل رہتاہے۔1925ء کو نیویارک یونیورسٹی سے ( Journal of
 )Retailingکے نام سے ایک تحقیقی جریدے کا اجراء ہوا۔1936ء کو جرنل آف
مارکیٹنگ ٹبیوٹ( )Journal of Marketing debutمارکیٹنگ سے متعلق افکار
و نظریات کے لیے ایک مرکز کی حیثیت حاصل کر گیا۔اس جریدے کی افادیت
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کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتاہے کہ اس کے لیے لکھے جانے والے 41
17
فیصد مقاالت اے ایم اے کے مختلف کانفرنسوں میں پیش کیے گئے۔
اہم نوٹ
یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ اگرچہ بیسویں صدی مکمل اور
اکیسویں صدی کے اوائل میں مارکیٹنگ میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ،تاہم
1900ء سے لے کر 1960ء تک جو تبدیلیاں واقع ہوئی ،اس کے بعد اس نوعیت
کی انقالبی تبدیلیاں واقع نہیں ہوسکی۔ان ساٹھ سالوں کو ہم درج ذیل ادوار میں تقسیم
کرسکتے ہیں:
(1900)1ء تا 1910ء:
اسے مارکیٹنگ کا دریافتی دور کہاجاتاہے۔اس میں مارکیٹنگ کے بارے میں
عمومی شعور اجاگر ہوا۔
(1910)2ء تا 1920ء:
اس میں مارکیٹنگ کے تصورات کھل کر اور صاف کرکے پیش کردیے گئے
۔
(1920)3ء تا 1930ء:
اسے مارکیٹنگ کا تکمیلی دور کہا جاتاہے۔اس میں مارکیٹنگ کے تصورات
کی ایک حد تک تکمیل ہوگئی۔
(1930)4ء تا 1940ء:
اسے مارکیٹنگ کا ترقیاتی دور کہا جاتاہے ۔
(1940)5ء تا 1950ء:
اس میں مارکیٹنگ کے تصورات اور نظریات کا ازسرنو جائزہ لیا گیا اور ان
کی دوبارہ تعیین کی گئی۔اس وجہ سے اس دس سالہ دور کو مارکیٹنگ کی تعیین
نو کا دور کہا جاسکتاہے۔
(1950)6ء تا 1960ء:
ان ساٹھ سالہ مارکیٹنگ کی ترقی کا یہ آخری دور ہے ۔اس میں مارکیٹنگ کے
نئے تصورات اور نظریات پیش کئے گئے ۔اسے انگریزی میں
( )reconceptualizationکہا جاتاہے۔
ان چھ ادوار میں مارکیٹنگ کو صرف مختلف اعمال اور سرگرمیوں تک
محدور رکھنے کے بجائے اس کے تصورات اور نظریات کی جانب توجہ دی گئی
،جس کی وجہ سے مارکیٹنگ ایک فن کے بجائے ایک سائنس میں تبدیل ہوگئی۔اس
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دور میں مارکیٹنگ کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی اور اس کے لیے کئی
18
اصول وضع ہوئے۔

مارکیٹنگ کا تیسرا دور:
مارکیٹنگ کے دوسرے دور کی طرح یہ دور بھی تیس سالہ دورانیے پر
مشتمل ہے۔اس کا آغاز 1950ء سے ہوتاہے اور اختتام 1980ء پر ہوتاہے۔اس دور
میں مارکیٹنگ کے حوالے سے ہونے والی ترقی اور تبدیلی کا اندازہ امریکن
مارکیٹنگ ایسوسی ایشن ( )AMAکی ممبرشپ سے لگایا جاسکتاہے۔1950ء میں
اس کے ممبرز کی تعداد چار ہزار( )4000تھی،جبکہ 1980ء میں اس کے ممبرز
کی تعداد سترہ ہزار ( )17000تک پہنچ گئی۔اس دور میں مارکیٹنگ کی تعلیم کے
حوالے سے بھی شعور بیدا ر ہوا۔چنانچہ اس دور کے ابتداء میں مارکیٹنگ اور
بزنس کی فیلڈ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری پانے والوں کی اوسطا ً ساالنہ تعداد 130
ہوتی تھی،جبکہ اس دور کے اختتام تک یہ تعداد  130سے بڑھ کر  750تک پہنچ
گئی۔کل اس تیس سالہ دور میں  20الکھ افراد نے بزنس میں بیچلر کی ڈگریاں
حاصل کیں۔ 5الکھ افراد نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی۔اس دور میں
مارکیٹنگ کی تعلیم کافی عام ہوئی۔ ایم بی اے کی ڈگری لینے والوں میں اضافہ کا
اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس سے قبل ساالنہ اوساطا ً تین ہزار افراد
بزنس میں ایم بی اے کی ڈگری لیا کرتے تھے،اس دور میں یہ تعداد بڑھ کر ساالنہ
پچاس ہزار( )50000تک پہنچ گئی۔1960ء میں بزنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری
لینے والے 1965ء میں تین گناہ بڑگئے۔اگلے دس سالوں بعد یہ تعداد دس گنا مزید
19
بڑھ گئی۔
ان اعداد و شمار سے ہم ایک اور نتیجہ بھی اخذ کرسکتے ہیں کہ 1950ء کے
بعد سے امریکہ میں شرح پیدائش میں بے تحاشا اضافہ ہوا ،اور 1980ء میں
بزنس کی تعلیم میں اس قدر اضافہ ہوا،اس سے معلوم ہوا کہ نسل نو میں تجارت
اور تعلیم کے حوالے سے کافی شعور پیدا ہوچکا تھا۔تجارت اس سے پہلے بھی
لوگ کرتے تھے تاہم اس کی تعلیم پر لوگ اس قدر پیسے خرچ نہیں کرتے
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تھے۔ذیل میں ایک جدول کے ذریعے اس دور کی اہم تعلیمی کامیابیوں کو پیش کیا
20
جاتا ہے۔
جدول1.3:
At the
At Close of Percentage of Cumulative
beginning of Era 3
Base Year
Degree
in
Era 3
Era 3
AMA
3737
16
442%
..
professional
membership
Annual
129
753
584
10820
doctoral
degrees
awarded
in
business
Annual
3280
54484
1661
476212
Master’s
degrees
awarded
in
business
Annual
42813
184867
432
1932854
Bachelor’s
degrees
awarded
in
business
مارکیٹنگ تھینک ٹینک کا قیام:
اس دور میں مارکیٹنگ ریسرچ پر بہت توجہ دی گئی۔اس میں نہ صرف
مارکیٹنگ کے ریسرچ جرنلز اور مقاالجات کا اضافہ ہوا ،بلکہ اس موضوع پر
قومی اور بین االقوا می نوعیت کے کانفرنسز کا انعقاد شروع ہوا،جس میں دنیا بھر
سے مارکیٹنگ کے ماہرین شرکت کرتے اور اہم مسائل اور ان کے حل پر گفتگو
کرتے۔ ان کانفرنسوں سے مارکیٹنگ ریسرچ میں جدت اور مثبت تبدیلی آئی۔اس
William L. Wilkie and Elizabeth S. Moore, Scholarly Research in Marketing: Exploring the “4
Eras”of Thought Development. Era II: “Formalizing the Field” (1920–1950), Journal of Public
Policy & Marketing, Vol. 22 (2) fall 2003, .P:124,
20
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دور میں ایک اور پیش رفت یہ ہوئی کہ پہلی بار مارکیٹنگ ریسرچ کے لیے
تھینک ٹھنک کا قیام عمل میں الیا گیا۔اس تھینک ٹھنک کو 1961ء کو مارکیٹنگ
سائنس انسٹی ٹیوٹ ( )MSIکے عنوان سے قائم کیا گیا۔اسے سکوٹ پیپر
کمپنی( )Scott paper companyکے سربراہ تھامس ایم سی کیب( Thomas
 )McCabeکی سربراہی میں شروع کیا گیا،جسے  29دیگر کمپنیوں نے سپانسر
کیا۔اس تھینک ٹھنک کو جان ہارورڈ( ،)John Howardالبرٹ ویسلی
فری( )Albert Wesley Freyاور رو الڈرسن( )Wroe Aldersonجیسے
ماہرین مارکیٹنگ کی خدمات حاصل تھیں۔اس تھینک ٹھنک کا بنیادی مقصد
مارکیٹنگ ریسرچ اور مارکیٹنگ کی تعلیم کا عام کرنا تھا۔اس تھینک ٹھنک کا
آغاز فالڈلفیا( )Philadelphiaسے ہوا۔1968ء میں اسے کیمبریج منتقل کیا
21
گیا،تاکہ وہاں ہارورڈ بزنس سکول سے اس کو رابطے میں رکھا جاسکے۔

مارکیٹنگ کا چوتھا دور:
مارکیٹنگ کا چوتھا دور 1980ء سے شروع ہوکر آج تک جاری ہے۔اسے
مارکیٹنگ کے عروج کا دور کہا جاتا ہے ۔ اس میں مارکیٹنگ کے تصورات میں
کافی تبدیلیاں آگئی ہیں۔ان تبدیلیوں کی وجہ سے تیسرے دور سے یہ بالکل الگ اور
نیا محسوس ہوتا ہے۔ اس دور میں مارکیٹنگ کی تعلیم اور عملی سرگرمیوں میں
تغیر رونما ہوا ہے،جن کی وجہ سے مارکیٹنگ کی پوری ساخت متاثر ہوئی
ہے۔ان تبدیلیوں کے پیچھے مختلف عوامل کارفرما تھے۔
یہ وہ وقت تھا جب دنی ا کمیونسٹ بالگ کے چنگل سے نکلنے کےلیے پر تول
رہی تھی اور باآلخر اس میں کامیاب ہوئی۔اس سے اشتراکی معیشت کو سخت
جھٹکا لگا اور اس کے معاشی افکار و نظریات سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا،اس
تبدیلی سے مارکیٹنگ کے نظریات و افکاربھی تبدیل ہونے لگے۔یہی وہ دور تھا
جب دنیا گلوبل ویلج کے خواب دیکھنے لگی۔اس سوچ نے ہر چیز میں وسعت پیدا
،حتی کہ تہذیب و ثقافت کو
کی ۔اس کے بعد کی سیاست ،عدالت ،معیشت
ٰ
عالمگیریت کا جامہ پہنایا گیا۔اشتراکیت کے زوال کے بعد سرمایا داریت مغرب کی
سرکردگی میں آگے بڑھی اور عالمگیریت کے عنوان سے پوری دنیا میں پھیلنے
لگی۔ اس تبدیلی سے مارکیٹنگ کی فیلڈ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی ،اور
مارکیٹکر بھی وسیع اور بین االقوامی سطح پر سوچنے لگے۔یہاں سے انٹرنیشنل
مارکیٹنگ بالفاظ دیگر عالمگیر مارکیٹنگ نے تجارت پیشہ حضرات کی توجہ
حاصل کی۔اس میں مغربی دنیا سے تعلق رکھنے والے مارکیٹر ایک طرف اپنی
تجارت اور بزنس کو وسعت دینے کیلئے اطراف میں پھیل گئے اور دوسری طرف
William L. Wilkie and Elizabeth S. Moore, Scholarly Research in Marketing: Exploring the “4
Eras”of Thought Development. Era II: “Formalizing the Field” (1920–1950), Journal of Public
Policy & Marketing, Vol. 22 (2) fall 2003, P: 127,
21
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اطراف کے لوگوں کو بزنس کے بہتر مواقع ہاتھ آنے لگے ،انہوں نے بڑھ کو ان
مارکیٹرز کا ساتھ دیا ۔
اس دور میں مارکیٹنگ نظریات کے بارے میں ایک اور بڑی تبدیلی انٹرنیٹ
کی آمد کے بعد ممکن ہوئی۔ اس کے ذریعے فاصلے سمٹ گئے اور لوگ ایک
دوسرے کے قریب آگئے۔گویا اس نے عالمگیریت کے خواب کو حقیقت کا جامہ
پہنانا شروع کیا۔اس دور میں مقامی سطح پر قرضوں کی بنیاد پر دیگر کمپنیوں
کے سٹاک کی خریداری ہونے لگی ،جس سے تجار تی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ
آنے لگا۔ان کمپنیوں کی خریداری کی وجہ سے  80اور  90کی دہائی میں تجارت
منظرنامہ یکسر تبدیل ہوا جس کے مارکیٹگ پر گہرے اثرات پڑنے لگے۔ان
جیسے کئی امور کی وجہ سے مارکیٹنگ میں انقالبی تبدیلیاں آئیں۔یہی وجہ ہے کہ
مارکیٹنگ کی تاریخ میں 1980ایک لینڈ مارک( )Landmarkکی حیثیت رکھتا
ہے۔
اس دور میں مارکیٹنگ میں جو تبدیلیاں ہوئیں ،وہ درج ذیل ہیں:
1980ء کو ڈیٹا بیس مارکیٹنگ ( )Database Marketingوجود میں آئی،
جس کی وجہ سے صارفین کے ساتھ انفرادی رابطہ کرنا آسان ہوگیا۔اور اس سے
پراڈکٹ کی تشہیر بہتر طریقے سے ہونے لگی۔ اس میں صارفین کو مطمئن کرنے
کےلیے ( )Relationship Marketingکا تصور بھی منظر عام پر آیا۔
اس دور میں گوریال مارکیٹنگ ( )Guerrilla Marketingکا نظریہ بھی پیش
ہوا ،جس کی رو سے صارفین کی توجہ حاصل کرنے کےلئے تشہیر کے انوکھے
اور نت انداز کو اپنانا تھا۔
1990ء میں مربوط تسویقی رابطے ( Intregeted Marketing
 )Communicationپر مشتمل تسویقی مہمات شروع ہوئی ،جس میں زیادہ سے
زیادہ صارفین تک پہنچنے کےلیے مارکیٹنگ کےکئی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔
1995ء میں سرچ انجن اپٹمائزیشن ()Search Engine Optimisation
کاآغاز ہوا ،جس سے آن الئن مارکیٹنگ کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھ گیا۔
1999ء میں بالگنگ سے لے کر 2004ء میں سوشل میڈیا کے عروج تک
سوشل میڈیا مارکیٹنگ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔
2005ء میں یوٹیوب2006 ،ء میں ٹویٹر کی آمد کے بعد گوگل اشتہارات
()Google Adsenceنے مارکیٹنگ کو ایک مکمل نئے دور میں داخل کردیا۔
اس آخری دور میں مجموعی طور پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر کام ہوا ہے ،جس
22
میں ہر گزرتے دن کےساتھ نئے فیچرز کا اضافہ ہورہا ہے۔
22

Joe Ryan,CEO of UK online marketing agency; Digital Search Group,The History and
Evolution of Marketing, https://www.digitalsearchgroup.co.uk/seo-blog/the-history-andevolution-of-marketing/ last access on 11 February 2020,
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مارکیٹنگ ریسرچ جرنلز پر گلوبالئزیشن کے اثرات:
اس دور میں عالمگیریت نے پوری دنیا بالخصوص تجارتی امور پر گہرے
اثرات مرتب کئے۔ان اثرات سے مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ ریسرچ سے وابستہ
حضرات بھی متاثر ہوئے جس کی وجہ سے مارکیٹنگ کے افکار و نظریات کو
بھی عالمگیریت کے پیمانوں پر پرکھا جانے لگا۔مارکیٹنگ ریسرچ جرنلز کا آغاز
اس دور سے بہت قبل ہوچکا تھا،تاہم اس دور میں ان جرنلز میں عالقائیت سے
عالمگیریت کی طرف تبدیلی رونما ہوئی۔
ذیل میں مارکیٹنگ ریسرچ کے حوالے سے مشہور پانچ بڑے ریسرچ جرنلز
سے متعلق ایک تجزیاتی جدول پیش کیا جاتا ہے ۔ اس جدول میں 1986،1987ء
کے دو سالوں اور 2000ء اور 2001ء کے دوسالوں کے درمیان ایک جائزہ پیش
کیا گیا ہے کہ ان جرنلز میں عالقائیت اور عالمگیریت کا تناسب کیا رہا۔ ان جرنلز
میں عالقائی اور بین االقوامی لکھاریوں اور محققین کے بارے میں ایک نقشہ دیا
جاتا ہے۔
جدول1.4 :
1986ء۔1987ء 2000ء۔2001ء
نوعیت
جرنل کا نام
٪21
٪10
پی بین
پی
جے
االقوامی
&ایم()JPP&M
٪79
٪90
عالقائی
٪39
٪22
بین
جے سی آر()JCR
االقوامی
٪61
٪78
عالقائی
٪53
٪22
بین
جے ایم()JM
االقوامی
٪47
٪78
عالقائی
٪63
٪34
بین
جے ایم آر()JMR
االقوامی
٪37
٪66
عالقائی
٪75
٪37
بین
مارکیٹنگ سائنس
االقوامی
(Marketing
)Science
25
٪63
عالقائی
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عالمگیریت کی وجہ سے جس طرح مارکیٹنگ ریسرچ آرٹیکلز میں تبدیلی
23
رونما ہوئی اسی طرح ان جرنلز کے ادارتی بورڈ میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی۔
جدول1.5:
نوعیت
جرنل کا نام
پی بین
پی
جے
االقوامی
&ایم()JPP&M
عالقائی
بین
جے سی آر()JCR
االقوامی
عالقائی
بین
جے ایم()JM
االقوامی
عالقائی
بین
جے ایم آر()JMR
االقوامی
عالقائی
بین
مارکیٹنگ سائنس
االقوامی
(Marketing
)Science
عالقائی

1986ء۔1987ء 2000ء۔2001ء
٪11
٪14
٪86
٪14

٪89
٪23

٪86
٪22

٪77
٪33

٪78
٪13

٪67
٪43

٪87
٪40

٪57
٪60

٪60

٪40

William L, Wilkie and Elizabeth S, Moore. Scholarly Research in Marketing: Exploring the “4
Eras”of Thought Development, Indicia of Era IV’s Globalization Impact on the Body of
Marketing Thought Journal of Public Policy & Marketing. Vol. 22 (2) fall 2003, P: 134,
23
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فصل دوم :کنونشنل اور اسالمک مارکیٹنگ کا تقابلی جائزہ
حضوراکرمﷺ کی بعثت پوری انسانیت کے لیے تھی۔آپ کے بعد نہ کوئی نبی
آئے گا اور نہ کوئی اور شریعت نازل ہوگی ۔ اسالم کے احکامات قیامت کے لیے
آنے والے تمام انسانیت کے لیے ہیں۔اس کے احکام ہر دور کے لوگوں کی
ضروریات کے مطابق ہیں۔قرآن ی نصوص اور احادیث کے متون سے اہل علم ہر
دور میں مستفید ہوتے چلے آرہے ہیں اور جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا
ہے تواس کے حل کے لیے وہ قرآن وحدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔اسالمی
احکامات ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیتے ہیں۔
مارکیٹنگ معیشت و تجارت میں رابطے اور کنکشن کا کردار ادا کرتی
ہے۔اس کا وجود اگرچہ زمانہ قدیم سے ہے تاہم بیسویں صدی کے اوائل سے یہ
مستقل طور پر بطور فن کے اجاگر ہوا۔اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ،تحقیقاتی
مقالے پیش کئے گئے۔کانفرنسیں ہونے لگیں،اسے مختلف جامعات میں پڑھایا
جانے لگا۔اکیڈیمک ریسرچ( )Academic researchکے عالوہ اس کی فیلڈ میں
بھی بہت سارا کام ہوا۔کمپنیوں میں مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے عنوان سے الگ
شعبے قائم ہونے لگے۔اس نام سے کمپنیاں ایک مستقل بجٹ طے کرنے لگیں ،جو
صرف مارکیٹنگ کے تحت خرچ ہونا ہوتا تھا ،اسے بعد میں پراڈکٹ پرائس
()Product priceکا حصہ بنایا جانےلگا۔
مارکیٹنگ کی ضرورت و اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئےمسلمان اہل علم نے
اسالمی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹنگ کا اسالمی خاکہ تیار کیا
جس میں تمام اخالقی،معاشرتی ،انسانی اقدار اور خدائی احکامات کی روشنی
موجود ہو۔اس فصل میں ہم اختصار کے ساتھ روایتی مارکیٹنگ پھر اسالمک
مارکیٹنگ کے اہم خدوخال( )Main featuresکا جائزہ لیں گے اور پھر دونوں کا
تقابل کریں گے۔

روایتی مارکیٹنگ کے بنیادی خدوخال
مروجہ مارکیٹنگ کی جتنی تعریفات کی گئی ہیں ان کے مطابق روایتی
مارکیٹنگ سے مراد تجارت کی دنیا میں رائج وہ مارکیٹنگ ہے ،جس کا مقصد
اپنے کاروبار کو وسعت دینا اور زیادہ سے زیادہ مال فروخت کرنا ہے۔ اس مقصد
کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹنگ کے ماہرین اور محققین نے اس کےلیے
مختلف خدوخال وضع کئے ہیں۔روایتی مارکیٹنگ کی خصوصیات کو سمجھنے
کے لیے مارکیٹنگ مکس ( )Marketing Mixنامی اصطالح سمجھنا ضروری
ہے۔

مارکیٹنگ مکس ( )Marketing Mixکا تعارف:
63

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

یہ اصطالح  1960کی دہائی میں ہارورڈ بزنس سکول کے پروفیسر نیل
بورڈن ()Neil Bordenکی تخلیق کردہ ہے۔ اس نے کسی کمپنی کی ان مختلف
کارکردگیوں کا جائزہ لیا  ،جن کی وجہ سے کسٹمر اس کمپنی کے پراڈکٹ یا
سروس کو جلد اور دلچسپی سے خرید لیتے ہیں۔اس نے اسے مارکیٹنگ مکس کا
نام دیا۔ اس نے اپنی یہ تحقیق ہارورڈ بزنس ریویو میں شائع بھی کی۔ اس کے بعد
پروفیسر جیمی ( ) E, Jerome McCarthyنے اس تحقیق کو آگے بڑھایا اور کہا
کہ مارکیٹنگ مکس کو ہم چار عناصر میں بند کرسکتے ہیں:
( )4 p’sکے تصور میں درج ذیل امور زیر بحث آتے ہیں:
پراڈکٹ ()Product
قیمت ()Price
جگہ ()Place
24
تشہیر ()Promotion

سروس مارکیٹنگ مکس( )Service Mixکا تعارف:
مارکیٹنگ مکس کے مشہور تصور ( )4 p’sمیں وقت کے گزرنے کےساتھ
مزید وسعت النے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ کچھ ماہرین نے یہ کہا کہ ( )4 p’sکا
تصور حسی پراڈکٹس ( )Goodsمیں موزوں ہے ،تاہم چونکہ سروسز کی ہی ایک
وسیع انڈسٹری موجود ہے ،جس میں مارکیٹنگ کے مسائل اور سٹریجیٹیز کو اس
کے مشہور چار عناصر( )4 p’sمیں بند اور منحصر کرنا مشکل سا ہوجاتاہے۔ اس
کے لیے بومز اور بٹنر ( )Bomz and Bitnerنے ( )7p’sکا تصور پیش کیا۔
25
اس نے ان چار عناصر کے ساتھ مزید تین کا اضافہ کیا ۔
یہ تین درجہ ذیل ہیں:
افراد()People
پراسس ()Process
ظاہری حلیہ و ڈھانچہ ()Physical Evidance
یہ سب مل کر ( )7 p’sبن جاتے ہیں۔

( )4 p’sاور ( )7 p’sکا تقابل:
مارکیٹنگ کے ان دو معاصر تصورات کو مارکیٹنگ میں کافی موضوع بحث
بنایا جاتا ہے۔ کچھ افراد اسے صرف چار عناصر تک محدود رکھتے ہیں ،جبکہ
دیگر اسے  7عناصر تک پھیالنا چاہتے ہیں۔اس میں مؤخر الذکر جن تین عناصر

24 Andrew Whalley, Strategic Marketing, 1st edition 2010, bookboon.com, Marketing Mix,P:86
Mehrdad Alipour, Elham Darabi, The Role Of Service Marketing Mix And Its Impact On
Marketing Audit In Engineering And Technical Service Corporations, Global Journal of
Management and Business Research Volume 11 Issue 6 Version 1.0 May 2011, Print ISSN:
0975-5853,P: 71,
25

64

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

کا ذکر کیا گیا ہے ،یہ اگرچہ سروسز سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں،لیکن حسی اشیاء
( )Goodsمیں بھی استعمال ہوتے ہیں۔
اس بات کا جائزہ لینے کےلیے کہ ان دو تصورات میں سے کون سا تصور
زیادہ مفید رہے گا ،دو ریسرچ سکالرز محمد رفیق اور پرویز احمد نے ( Using
 )the 7Ps as a generic marketing mixکے نام سے 1995ء کو ایک ریسرچ
پیپر شائع کیا ،جس میں انہوں نےدونوں تصورات کی افادیت کا جاننے کےلیے
ایک سروے کیا۔ اس سروے کےلیے انہوں نے یورپ میں مارکیٹنگ سے متعلق
دو اہم اور سب سے بڑی کانفرنسز کے شرکاءکا انتخاب کیا۔ان میں سے پہلی
کانفرنس یو کے مارکیٹنگ ایجوکیشن گروپ ( MEG Marketing Education
 )Groupکی کانفرنس تھی ،جو 1992ء کو سیلفورڈ( )Salfordمیں منعقد ہوئی
اور دوسری یوروپین مارکیٹنگ اکیڈمی ( EMAC European Marketing
 )Academyکی کانفرنس تھی ،جو 1992ء ہی کو ڈنمارک میں منعقد ہوئی۔
ان دو کانفرنسز کے شرکاء کو جو سوالنامہ بھیجا گیا ،اس میں ()MEG
کانفرنس کے 46شرکاء نے جواب دیا ،جو مجموعی طور پر  24فیصد بنتا تھا اور
( )EMACکانفرنس کے  59شرکاء نے وہ سوالنامہ پر کرکے واپس بھیجا جو
مجموعی طورپر  26فیصد بنتا تھا۔ان میں سے اکثریت کا تعلق امریکی اور یورپی
26
اداروں سے تھا ،بقیہ دنیا سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی تعداد کافی کم تھی۔
بہتری اور کمزوریوں کا تناسب:
مارکیٹنگ کے ان دونوں تصورات میں سے ہر ایک میں کچھ خوبیاں اور کچھ
خامیاں موجود ہیں مثالً:
جامعیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فورپیز ( )4P’sکا تصور جامع
نہیں ہے ،جبکہ سیون پیز ( )7P’sکا تصور جامع ہے۔ اس میں کچھ ماہرین نے
فور پیز ( )4P’sکے تصور ہی کو جامع قرار دیا اور کہاں کہ سیون پیز ()7P’s
میں جو اضافی عناصر ہیں ،انہیں فور پیز ( )4P’sمیں ہی داخل کیا جاسکتا ہے۔
اگر سادگی اور سہولت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فور پیز( )4P’sکا
تصور زیادہ آسان اور سہل ہے  ،جبکہ اس کے مقابلے میں سیون پیز ( )7 P’sکا
27
تصور قدرے پیچیدہ ہے۔
سروے کے نتائج

26

Mohammed Rafiq and Pervaiz K. Ahmed, Using the 7Ps as a generic marketing mix: an
exploratory survey of UK and European marketing academics, MARKETING INTELLIGENCE
& PLANNING 13,9, January 1995,P:9,
27
Mohammed Rafiq and Pervaiz K. Ahmed, Using the 7Ps as a generic marketing mix: an
exploratory survey of UK and European marketing academics, MARKETING INTELLIGENCE
& PLANNING 13,9, January 1995,P:13,
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اس سروے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ اکثریت مارکیٹنگ کے چار
عناصر()4p’s of Marketingکے تصور کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں ،بالخصوص
سروس مارکیٹنگ ،صنعتی مارکیٹنگ اور فالحی کاموں کے بارے میں یہ ناکافی
ہیں۔  51فیصد اس تصور کو سروس کےلیے ناکافی سمجھتے ہیں 63 ،فیصد
فالحی کاموں کے لیے اور  62فیصد صنعتی مارکیٹنگ ( Industrial
 )Marketingکےلیے اسے ناکافی مانتے ہیں۔
مجموعی طور پر اس سروے کا جو نتیجہ سامنے آیا ،اس کی رو سے
مارکیٹنگ کے فور پیز ( )4p’s of Marketingکا تصور غیر تسلی بخش ہے اور
28
اسے سیون پیز ( )7p’s of Marketingکے تصور کے ساتھ بدلنا چاہئے۔

اہم نوٹ:
چونکہ مارکیٹنگ کے فورپیز ( )4 P’sکا تصور سادہ اور سہل ہوتا ہے ،اس
لئے مارکیٹنگ کی تدریس پر مشتمل کتب میں اس تصور کو اپنایا جاتا ہے۔ ہمارا
مقالہ چونکہ مارکیٹنگ کے شرعی احکام و مسائل سے متعلق ہے ،اس لئے اس
میں بھی عمومی طور پر اس تصور کو لیا گیا ہے ،تاہم سروس مارکیٹنگ میں
چونکہ ( )McCarthy 4P’s Marketing Mixکے بیان کردہ  4عناصر ناکافی
ہوتے ہیں ،اس میں مزید تین عناصر ( People, Process and Physical
 )Evidenceکو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سروس انڈسٹری میں مارکیٹنگ
کی جملہ جہات کا احاطہ ہوسکے ،اس لئے سروسز کے باب میں ان اضافی تین
پیز ( )3 P’sکو بھی شامل کیا گیا ہے۔

()1پراڈکٹProduct :
پراڈکٹ سے مراد مارکیٹ میں کسٹمر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی
چیز کا فلوٹ ()Floatکرنا ہے۔یہ خوراک بھی ہوسکتی ہے اور استعمال کی کوئی
بھی۔حتی کہ اگر کوئی ادارہ کچھ خدمات ( )Servicesفراہم کررہا
دوسری چیز
ٰ
ہو،انہیں بھی اس ادارے کی پراڈکٹ کہا جاتا ہے۔
انگریزی میں اس کی تعریف یہ ہے:
We define a product as anything that is
offered to a market for attention, acquisition,
use or consumption and that might satisfy a
want or need. Products include physical
objects,
services,
persons,
places,
organizations,
ideas
or
mixes
of
these
entities.29

28

Mohammed Rafiq and Pervaiz K. Ahmed, Using the 7Ps as a generic marketing mix: an
exploratory survey of UK and European marketing academics, MARKETING INTELLIGENCE
& PLANNING 13,9, January 1995,P:13,14,
29 Philip Kotler, Veronica, John, Gary, Principles of marketing, Prentice Hall, FT, Financial
Times, 4th European Edition, 2005part: 5, Ch: 13 P 539,
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ترجمہ:
ایسی چیز کو پراڈکٹ کہتے ہیں ،جو مارکییٹ
میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے ،خرییدنے اور
استعمال کرنے کےلیے پیش کی جاتی ہیے اور وہ
لوگوں کی ضرورت یا خیواہش کیی تکمییل کیرنے
سییی اشیییاء ،خییدمات ،افییراد،
والییی ہییو۔ اس میییں ح ا
جگہییییں ،ادارے ،افکیییار ییییا ان کیییا مجموعیییہ سیییب
شامل ہیں۔
مارکیٹنگ کی مروجہ صورت میں پراڈکٹ کو بالترتیب تین درجات میں تقسیم
کیا جاتا ہے:

()1کور پراڈکٹCore Product :
کسی پراڈکٹ کی تیاری میں سب سے پہلے اسی کا جائزہ لیا جاتاہے۔اسی کو
سامنے رکھتے ہوئے کمپنی فیصلہ کرتی ہے کہ کیا پراڈکٹ الؤنچ
کرے۔کورپراڈکٹ کی سب سے بہترین تشریح تھیوڈر لویٹ()Theodore Levitt
نے کی۔وہ لکھتے ہیں:
The buyers do not buy quarter inch
drills, they buy quarter inch holes.30

ترجمہ:
اگیییر کیییوئی کسیییٹمر کیییوارٹر انیییچ والیییی ڈرییییل
مشین خریدنا چاہتا ہیے تیو اس کیا مقصید ییہ مشیین
خریدنا نہیں بلکہ کوارٹر انچ سوراخیں کرنا ہے۔
اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ کور پراڈکٹ میں ہم کسٹمر کی بنیادی ضرورت
و حاجت کو سامنے رکھتے ہیں۔
کسی پراڈکٹ سے اگر کسٹمر کی ضرورت پوری نہیں ہوسکتی تو وہ کبھی
بھی اسے ہاتھ نہیں لگا ئے گا۔

()2بنیادی پراڈکٹActual Produc :
اس میں کسٹمر کی بنیادی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے جو پراڈکٹ تیار
کی گئی ہے اسے پرکشش بنایا جاتا ہے تاکہ کسٹمر اسے لیتے وقت ہچکچاہٹ
محسوس نہ کرے۔مارکیٹنگ کی ماہرین کے مطابق بنیادی پراڈکٹ( Actual
 )Productمیں درج ذیل پانچ خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہوتاہے:
 .1معیار()Quality level
30

Philip veronica john Gary, Principles of marketing, Prentice Hall, FT, Financial Times, 4th
European Edition, 2005part: 5, Ch: 13 P 539,
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 .2پراڈکٹ کے اہم خدوخال()Product and service features
 .3سٹائل()Styling
 .4برانڈ()A Brand name
 .5پیکنگ()Packaging
مثال کے طور پر سونی کمپنی کا تیار کردہ کیمرہ کیم کوڈر()Camcorder
کور پراڈکٹ ( )Core Productبھی ہے اور بنیادی پراڈکٹ ()Actual Product
بھی۔کوئی کسٹمر یہ کیمرہ اس لیے خریدتا ہےتاکہ زندگی کے یادگار لمحات کو
تصویری صورت میں محفوظ کرسکے۔اور اس کیمرے میں یہ صالحیت بدرجہ اتم
موجود ہے۔اس لیے یہ ایک کور پراڈکٹ ( )Core Productہے۔چونکہ اس کیمرہ
کا ایک خاص نام( )Brand Nameہے،اس کے مختلف خدوخال ( Product
 ،)featuresاس کی پیکنگ،اس کا سٹائل اور معیار سب مل کر اسے ایک بنیادی
31
پراڈکٹ ()Actual Productبناتے ہیں۔

()3اضافہ شدہ پراڈکٹAugmented Product :
پراڈکٹ کے اس تیسرے اورآخری درجے میں کسٹمر کو پراڈکٹ کے ساتھ
اضافی سہولیات دینے کی بات کی جاتی ہے۔اسے مطمئن کیا جاتاہے کہ اس
پراڈکٹ کی خریداری پر آپ کو ایک سال کے لیے (مثال کے طور پر)ضمانت
نامہ( )Warrantyدیا جائے گا،اس کی مرمت کمپنی خود کرے گی،اگر خراب
ہوجائے تو کمپنی آپ کو ایک اور پراڈکٹ فری میں دے گی وغیرہ۔ ان سہولیات
کی وجہ سے کسٹمر اس پراڈکٹ کی خریداری کے لیے تیار ہوجاتاہے اور کسی
دوسری کمپنی کے بجائے وہ آپ کی کمپنی کو ترجیح دیتا ہے۔آج کی تجارتی دنیا
میں کمپنیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور زیادہ سےزیادہ پراڈکٹ
فروخت کرنے کا مقابلہ ہمیشہ جاری رہتاہے۔ہر کمپنی کی کوشش ہوتی ہےکہ وہ
کسٹمر کو زیادہ سے زیادہ سہولت دے تاکہ وہ کسی اور کمپنی کا پراڈکٹ نہ
خریدے۔
مثال کے طور پر سونی کے کیم کوڈر کیمرے( )Came coder cameraکی
خریداری کی صورت میں کسٹمر کو وارنٹی بھی ملتی ہے،اس کے استعمال کرنے
کے طریقہ پر مشتمل کتابچہ بھی،فری مرمت کرنے کی سہولت بھی اور کسی
مسئلے کی صورت میں فری کال سروس بھی،جس پر آپ کیم کوڈر کیمرے سے
متعلق سواالت پوچھ سکتے ہیں۔ان تمام اضافی سہولیات و خصوصیات کی وجہ
سے ایک کسٹمر کی خواہش ہوتی ہے کہ جب اسے کیمرے کی ضرورت ہو تو
32
سونی کا کیم کوڈر کیمرہ منتخب کرے۔
31

Philip Kotler, Veronica, John, Gary, Principles of marketing, part: 5, Ch: 13 P 540, Prentice
Hall, FT, Financial Times, 4th European Edition, 2005,
32
Philip veronica john Gary, Principles of marketing, Prentice Hall, FT, Financial Times, 4th
European Edition, 2005part: 5, Ch: 13 P 540,
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( )2قیمتPrice :
ہر پراڈکٹ کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے،چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو یا
کسی فائدے کی صورت میں۔ایک سکول ٹیچر اپنی پڑھائی کی قیمت تنخواہ کی
صورت میں وصول کرتاہے۔ڈاکٹر فیس کی صورت میں چیک اپ کی قیمت
وصول کرتاہے۔بس کنڈکٹر کرائے کی صورت میں اپنی قیمت وصول کرتا
ہے۔مزدور دھاڑی کی صورت میں ،حکومت ٹیکس کی صورت میں اور دکاندار
ریٹ کی صورت میں اپنی قیمت وصول کرتاہے۔خالص ًۃ قیمت صرف اسے نہیں
کہتے جو ہم کسی پراڈکٹ کی خریداری پر دکاندار کو دیتے ہیں ،یہ ایک وسیع
اصطالح ہے ،جو کسی پراڈکٹ یا خدمت ( )Serviceکو دینے یا اس سے مستفید
ہونے کے بدلے میں لی جاتی ہے۔قیمت کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی جاتی
ہے:
The amount of money charged for a
product or service, or the sum of the values
that consumers exchange for the benefits
of
having or using the product or service.33

ترجمہ:
کسییی پراڈکییٹ یییا خییدمت کییی ملکیییت یییا اس
سییے مسییتفید ہییونے کییے بییدلے میییں وصییول کیییے
جانے والی پیسوں کی مخصوص مقیدار کیو قیمیت
کہتے ہیں ۔
مارکیٹنگ مکس ( )Marketing mixمیں قیمت کی اہمیت و افادیت کا اندازہ
اس بات سے لگایا جاسکتا ہےکہ یہ سیل ( )Saleپر سب سے زیادہ اثر انداز
ہوتاہے۔ تاریخی حوالے سے بات کی جائے تو گاہگوں کی تمام تر توجہ قیمت پر
مرکوز ہوا کرتی تھی۔عصر حاضر میں اگر چہ پراڈکٹ کے معیار کو دیکھا
جاتاہے اور اسی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتاہے،تاہم ترقی پذیر اور پسماندہ
ممالک اور خطوں میں آج بھی قیمت دیکھ کر اشیاء کی خریداری کی جاتی ہے۔
مارکیٹنگ کے ماہرین کے مطابق گزشتہ  20سال کا تجربہ ثابت کرتا ہے کہ
مارکیٹنگ مکس میں جو چیز سب سے زیادہ سیل( )Saleپر اثر انداز ہوئی ہے،
وہ قیمت ہے۔قیمت ان لوگوں کی پسندیدگی کے معیار پر بھی اثرانداز ہوئی ہے
جو معیارکو دیکھ کر خریداری کا فیصلہ کرتے ہیں،بھلے قیمت جو بھی ہو۔اس کی
بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں:
 بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیسوں کی قدر میں کمی

33
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 عالمی منڈیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اورمقابلے
کا ماحول
 مارکیٹ ریٹ کا گرنا جس کی وجہ سے مارکیٹ پر خریداروں کا راج
قائم ہوجاتاہے
 انٹرنیٹ اور مختلف میگزین کی موجودگی نے کسٹمر کو مختلف
کمپنیوں کی اشیاء کے باہم موازنے کو آسان کر دیا ،جس کی وجہ سے
مطلوبہ اشیاء کی خریداری سے قبل کسٹمر مختلف کمپنیوں کے ریٹ
چیک کرلیتا اور پھر کم ریٹ کو منتخب کرکے وہ شئی خرید لیتا ہے۔
 قیمت میں اتارچڑھاؤ سیل ()Saleکو فورا ً متاثر کرتا ہے ،جبکہ
مارکیٹنگ مکس میں موجود دیگر امور جیسے تشہیر،مالزمین اور
پراڈکٹ کے معیار وغیرہ پر وقت لگتا ہے کہ وہ سیل پر اثر انداز ہوں۔
 تاجر کو قیمت کی تبدیلی کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوتاہے
بخالف مارکیٹنگ مکس کے دیگر امور کے۔کیونکہ قیمت کی تبدیلی پر
وقت اور پیسہ نہیں لگتا ،جبکہ دیگر پر وقت لگتا ہے۔مثال کے طور پر
کسی پراڈکٹ کے لیے تشہیری مہم چالنے کے لیے وقت  ،پیسہ اور
مطلوبہ صالحیت سب درکار ہوتے ہیں۔اس لیے کسی ایسی مہم کو
34
الؤنچ کرنے میں خاصہ وقت لگ جاتاہے۔
قیمت کی ان مندرجہ باال خصوصیات کی وجہ سے اسے مارکیٹنگ مکس میں
بڑی اہمیت حاصل ہے۔اس کو مدنظر رکھ کر یہ کہاجاسکتا ہےکہ مارکیٹنگ کی
دنیا اس کے بغیر اپاہچ اور نامکمل ہے۔

( )3جگہPlace :
کمپنی میں کسی پراڈکٹ کی تیاری کے بعد اسے کسٹمر کے ہاتھوں تک
پہنچانے کے لیے درمیان میں کئی واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔پرانے زمانے
میں تجارت محدود ہوا کرتی تھی۔اس میں خواہشات سے زیادہ ضروریات کی
تکمیل ہواکرتی تھی۔مزید مشینری اور ٹیکنالوجی بھی میسر نہ تھی ،تاکہ کم وقت
میں زیادہ پیداوار مارکیٹ کو دے سکے۔اس صورت حال کی وجہ سے
پروڈیوسر()Producerاپنی پیداوار()Productخود مارکیٹ التا اور گاہگوں کو
براہ راست بیچتا تھا۔تاہم آج کا دور چونکہ مشینی ہے،اس لیے ہر کمپنی کی یہ
کوشش ہوتی ہےکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرسکے۔جب پروڈکشن بڑے
پیمانے پر ہوگی تو اسے کسٹمر تک پہنچانے میں دقت ضرور محسوس ہوگی۔اس
میں وقت اور پیسہ دونوں کا ضیاع ہوگا۔
34

Marilyn a , Stone and John Desmond, Fundamentals of Marketing, Routledge Tailor & Francis
Group London and New York,2007,Pricing,P:267,
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معاصر مارکیٹنگ اس مسئلے پر جگہ()Placeکے تحت بات کرتا ہے اور اس
کے حل کے لیے ""Distribution channelکا سہارا لیتا ہے۔اس میں کمپنی اور
کسٹمر کے درمیان موجود واسطوں اور رابطوں کی تعین کی جاتی ہےاور اسے
زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ایسے میں کوئی فریم یا
کمپنی اپنی تمام ترتوجہ صرف پروڈکشن پر مرکوز رکھتی ہے اور پراڈکٹ کی
تیاری کے بعد اسے ڈسٹری بیوٹرز کے حوالے کرتی ہے،جو اسے ہول سیلر تک
منتقل کرتے ہیں۔ہول سیلرز کے پاس ریٹیلرز آتے ہیں اور اپنی ضرورت کی
چیزیں خرید کر اپنی دکانوں میں آویزاں کرتے ہیں،جہاں سے کسٹمر ( The end
35
)Consumerآکر پراڈکٹ خرید لیتا ہے۔
روایتی مارکیٹنگ میں ڈسٹری بیوشن چینل کے انتخاب پر کئی عوامل اثر انداز
ہوتے ہیں،جنہیں سامنے رکھ کر کمپنی فیصلہ کرتی ہے وہ کسٹمر تک اپنی
پراڈکٹ پہنچانے کے لئے کس چینل کا سہارا لے۔ان پر ہم متعلقہ باب میں مفصل
بحث کریں گے۔یہاں پر ان کا مختصر تعارف پیش کیا جاتاہے:

()1کسٹمر کی جانب سے اثرانداز ہونے والے عوامل:
کسٹمر کی جانب سے جو امور اثر انداز ہوسکتے ہیں وہ یہ ہیں:
1۔کسٹمر کی تعداد:
کمپنی کسی عالقے میں موجود کسٹمرز کی تعداد کو سامنے رکھتے
ہوئےفیصلہ کرتی ہے کہ ان تک اپنی پراڈکٹ کس راستے( )Channelسے
پہنچائی جائے۔
2۔زمینی فاصلہ:
پروڈیوسر اور کسٹمر کے درمیان کس قدر دوری ہے اور وہاں تک آمد ورفت
کی سہولت کتنی ہے؟ہر کمپنی اپنی پراڈکٹس کی ترسیل سے قبل اس سوال کا
جواب جاننا چاہتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ فالں کسٹمر تک
پراڈکٹ بھیجنےمیں کمپنی کا نفع ہے یا نقصان۔
3۔اشیاء کی خریداری کا نظم الوقت:
کچھ کسٹمرز کی عادت ہوتی ہےکہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر گھر کا سودا
سلف التے ہیں۔وہ اپنی ضروریات روزانہ کی بنیادوں پر پوری کرتے ہیں۔کچھ ہفتہ
وارایک دن اس کے لیے منتخب کرتے ہیں اور کچھ ماہانہ بنیادوں پر اپنی
گھریلوضروریات پوری کرتے ہیں۔کسٹمرز کے ان عادات کو سامنے رکھتے
ہوئے کمپنی اشیاء کی تقسیم کرتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر
14,

Edition:
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اشیاء کی ضرورت ہو،اس کے بقدر ہی بھیجی جائیں۔زیادہ بھیجنے کی صورت
میں اشیاء کے ضیاع ہونے کا خدشہ رہتاہے۔
4۔کسٹمر کے مزاج کا خیال رکھنا:
بوڑے حضرات پرانے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نوجوان نت نئے
طریقوں کو آزمانےمیں خوشی محسوس کرتے ہیں۔مثال کے طور پر بوڑھے
حضرات بینکنگ کے روایتی نظام سے مانوس ہیں اور وہ اس کو سامنے رکھتے
ہوئے خریداری کرنا چاہتے ہیں ،جبکہ نوجوان آن الئن بینکنگ اور انٹرنیٹ کے
ذریعے خریداری کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔کامیاب مارکیٹنگ منصوبہ
بندی کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی اپنے کسٹمرز کے مزاج کا مطالعہ کرے
اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اشیاء کی تقسیم کے لیے کوئی چینل منتخب
کرے۔

()2پراڈکٹ کی جانب سے اثر انداز ہونے والے عوامل:
جس طرح کسٹمر کی بہت سی عادات،مزاج اور خصوصیات پراڈکٹ کی
تقسیم پر اثر انداز ہوتی ہیں،اسی طرح پراڈکٹ کی بھی کئی خصوصیات اس تقسیم
پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
1۔پراڈکٹ کی عمر اور نزاکت:
کچھ پراڈکٹ کی عمر کم ہوتی ہے ،جس کے بعد وہ اکسپائر()Expireہوجاتی
ہیں ،جبکہ دیگر کا دورانیہ زیادہ ہوتاہے۔کھانے پینے سے متعلق عموما ً اشیاء کا
دورانیہ کم ہوتاہے جس کے بعد وہ خراب ہوجاتی ہیں،بالخصوص تازہ فروٹ اور
سبزیاں وغیرہ۔اسی طرح مختلف اشیاء کے لیے مختلف قسم کا درجہ حرارت
درکار ہوتا ہے۔اگر ان کا درجہ حرارت مطلوبہ مقدار سے کم یا زیادہ ہوجائے تو
وہ خراب ہوجاتی ہیں۔کچھ کو بالکل برف میں رکھنا پڑتا ہے جبکہ کچھ کے لیے
کمرے کا درجہ حرارت کافی ہوتاہے ۔پراڈکٹ کی اس خاصیت کو سامنے رکھ کر
کمپنی اس کی ترسیل اور تقسیم کا فیصلہ کرتی ہے،اوراسے صرف ان جگہوں کو
بھیجنے کی کوشش کرتی ہے جہاں یہ صحیح سالم پہنچ سکے اور قابل استعمال
بھی ہو۔
2۔پراڈکٹ کا وزن اور حجم:
بعض اشیاء وزن اور حجم میں کم اور بعض زیادہ ہوتی ہیں۔کچھ کا وزن زیادہ
ہوتا ہے جبکہ حجم کم ہوتا ہےجیسے کمپیوٹر کے مختلف حصے ( )Partsاور
کچھ کا وزن کم ہوتا ہے اور حجم زیادہ جیسے ٹیشو پیپر۔اگر کسٹمر تک کا فاصلہ
کم ہے تو زیادہ حجم والی اشیاء کا پہنچانا بھی آسان اور سستا ہوتا ہے لیکن زیادہ
فاصلے کی صورت میں اس کی ترسیل سے کمپنی کو فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان
ہوتاہے۔اس کے برخالف زیادہ وزن اور کم حجم والی ایشاء کو دور بھیجنے میں
بھی کمپنی کا فائدہ ہوسکتا ہے۔اس لیے کسٹمر کو تالش کرنے سے پہلے کمپنی
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پراڈکٹ کا وزن اور حجم معلوم کرلیتی ہے اور تخمینہ لگاتی ہے کہ فالں جگہ
تک اس کی ترسیل سے کمپنی کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوسکتا ہے۔
3۔پراڈکٹ کا معیار:
ڈسٹری بیوشن چینل پر پراڈکٹ کے معیار کا اثر بھی پڑتا ہے۔اگر پراڈکٹ
زیادہ معیاری ہوتو اس کی تقسیم کے لیے اختیار کردہ چینل بھی معیاری ہونا
چاہیے،جبکہ اگر معیار کم ہو تو اسی معیار کا دوسرا چینل بھی منتخب کیا جاسکتا
ہے۔

()3کمپنی کی جانب سے اثر انداز ہونے والے عوامل:
جس طرح کسٹمر اور پراڈکٹ میں موجود خصوصیات کسی پروڈکٹ کے
ڈسٹری بیوشن چینل پر اثرانداز ہوتے ہیں ،بالکل اسی طرح کمپنی بذات خود بھی
اس پر انداز ہوتی ہے۔
کمپنی کی ان خصوصیات کو ہم درج ذیل نکات میں بیان کرسکتے ہیں:
1۔کمپنی کا سائز:
اگر کمپنی بڑی ہے  ،اس کے پاس مالزمین کی کمی نہیں ہے،مالی لحاظ سے
مضبوط ہے تو یہ اپنی پراڈکٹ کے لیے کسی اچھے ڈسٹری بیوشن چینل کا سہارا
لے سکتی ہے۔ اس کے برخالف اگر کمپنی چھوٹی ہے۔مالزمین کم ہے،مالی
حالت کمزور ہے تو وہ اسی کو سامنے رکھ پراڈکٹ کی تقسیم کا فیصلہ کرے گی۔
2۔مختلف قسم کی پروڈکشن(:)Production Mix
اگر کمپنی ایک خاص پراڈکٹ تیار کرتی ہے تو وہ اسی کو سامنے رکھتے
ہوئے اس کی تقسیم کا فیصلہ کرتی ہے۔یہ عموما ً آسان ہوتاہے۔اس کے برخالف
اگر کمپنی مختلف اقسام کی پراڈکٹ تیار کرتی ہے تو اب ڈسٹری بیوشن چینل کا
انتخاب ک چھ مشکل ہوجاتاہے ،کیونکہ مختلف پراڈکٹ کو مختلف مارکیٹوں تک
36
پہنچانے کے لئے وہ کسی موزوں چینل کا انتخاب کرے گی۔

()4تشہیرPromotion :
مارکیٹنگ کا معاصر فلسفہ صرف اپنی پراڈکٹ کے حصول پر یا اس کے لیے
پرکشش قیمت کے اجراء پر اور اس کی مناسب تقسیم تک محدود نہیں ہے۔یہ
پروڈیوسر اور کسٹمر کے درمیان تعلقات استوار کرنے اور کسٹمر کے دل و دماغ
کو مسحور کرنے پر بھی زور دیتا ہے۔اسے عام طور پر تشہیر بھی کہا جاتا ہے۔
ان تین اصطالحات ( )Marketing, Promotion, Advertisementمیں فرق
ہے ،تاہم اکثر لوگ انہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔مارکیٹنگ کی
ڈکشنری میں پروموشن کی تعریف درج ذیل ہے:

36
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Advertising and other forms of sales
presentations, designed to encourage fast
consumer or trade up take of a product or
service.37

ترجمہ:
کسٹمر کو ابھارنے ییا پراڈکیٹ کیے سییل مییں
اضافے کے لیے ڈییزائن کییے گیئے تشیہیری مہیم
کو پروموشن کہتے ہیں۔

پروموشن مکسPromotion Mix :
پروموشن کے ساتھ پروموشن مکس ( )Promotion Mixکے نام سے ایک
اور لفظ بھی ہے۔
یہ کسی تشہیری مہم میں شامل مختلف کاموں کا مجموعہ ہے جس کا مقصد
پراڈکٹ کی زیادہ سے زیادہ سیل بنانا اور کسٹمر کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اس
میں درج ذیل کام شامل ہیں:
1۔تشہیر:
پراڈکٹ کی تشہیر کرنے اور لوگوں کو اس سے مانوس کرنے کے لیے کمپنی
باقاعدہ تنخواہ پر افراد بھرتی کرتی ہے ،جن کا کام کمپنی اور اس کے پراڈکٹ کی
تشہیر کرنا ہوتا ہے۔
2۔انفرادی سیل:
کسی پراڈکٹ کی مشہوری کے لیے کمپنی انفرادی بنیادوں ( Individual
) basesپر لوگوں کو قائل کرتی ہے کہ وہ یہ پراڈکٹ لے کر تشہیر کے لیے
مناسب قیمت (جو طے کی جاتی ہے) پر فروخت کیا کریں۔
اس خرید و فروخت کا مقصد پیسے بٹورنا نہیں بلکہ صرف اس پراڈکٹ کی
تشہیر کرنا ہوتاہے۔
3۔سیل پروموشن:
کسٹمرز کو محدود وقت کے لیے کچھ رعایت دینا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی
ہو اور وہ اسی کمپنی کے پراڈکٹ خریدنے کی جانب راغب رہے۔
4۔عوامی رابطے:
عوامی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کمپنی سی ایس آر کے تحت مختلف
پراجیکٹس پر کام کرتی ہے۔اس کے عالوہ وہ عوام سے رابطے میں رہنے کی
کوشش کرتی ہے تاکہ ہمارے بارے میں جو خدشات یا شکایت جنم لے رہے ہیں ان
کا بروقت ازالہ کیا جاسکے۔
5۔بالواسطہ مارکیٹنگ:
37

Daniel Yadin, The International Dictionary of Marketing Kogan Page Limited, USA, 2002, P:
310,
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کبھی کبھار کسی ڈسٹری بیوشن چینل کا سہارا لیے بغیر کمپنی براہ راست
کسٹمر تک پہنچتی ہے اور پراڈکٹ کو فروخت کرتی ہے۔اس سے اس کا مقصد
نفع کمانا بھی ہوتا ہے اور کسٹمرز سے روابط قائم کرنا بھی جنہیں تشہیری مہم
38
میں استعمال کیا جاسکتاہے۔

اسالمک مارکیٹنگ کے اہم خدوخال
کنونشنل مارکیٹنگ کے برعکس اسالمک مارکیٹنگ کے تصورات
()Conceptsبالکل الگ ہیں۔مارکیٹنگ کی ان دونوں اقسام میں بالکل ابتداء سے
فرق ہونے لگتا ہے ۔یہ بنیادی فرق اس وجہ سے آیا ہے کہ کنونشنل مارکیٹنگ
انسانی دماغ کا شاخسانہ ہے جبکہ اسالمک مارکیٹنگ خدائی احکامات کو سامنے
رکھتے ہوئے ترتیب دیاگیا ہے۔چونکہ انسانی عقل محدود ہے،اس کی نظریں ہمیشہ
زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے پر لگی رہتی ہے اس لیے اس کےڈیزائن کردہ خطے
کو کبھی بھی صد فی صد مکمل( )Perfectقرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کے برعکس
اسالمک مارکیٹنگ قرآن و سنت کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تشکیل پایا
ہے جو ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیتے ہیں ۔

اسالمی مارکیٹنگ کی تعریف:
امام غزالی ؒ کے احیاء العلوم میں مذکور معاشی فلسفے کی روشنی میں اگر ہم
اسالمک مارکیٹنگ کی تعریف کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگی:
The process and strategy of fulfilling
needs through Halal products and services
with the mutual consent and welfare of both
parties, I.e. buyers and sellers for the
purpose of achieving material and spiritual
wellbeing39 in the world here and the
hereafter

ترجمہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ:
اسیییالمک مارکیٹنییییگ حییییالل پراڈکییییٹ اور حییییالل
سروس کی فراہی کے لیے کیے جیانے اس عمیل
اور حکمت عملیی کیا نیام ہیے  ،جیس مییں خرییدار
اور فروخیت کننیدہ دونیوں کیی بھالئیی موجیود ہییو،
اور اس عقییید کیییے نتییییجے مییییں دونیییوں کیییو میییالی
منافع بھی ہو اور اخروی سرخروئی بھی۔

38

(Philip veronica john Gary, Principles of marketing, part: 7, Ch: 17 P 719, Prentice Hall, FT,
)Financial Times, 4th European Edition, 2005
39
Golam Mohiuddin and Shariful Haque, Marketing Ethics in Islam: A Model Based Theoretical
Study, Human Resource Management Research 2013, 3(3), Page: 96
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ذیل میں ہم پہلے مارکیٹنگ کے متعلق کچھ قرآنی آیات کا جائزہ لیتے ہیں پھر
ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اسالمک مارکیٹنگ کے اہم خدوخال ( Main
 )featuresپر روشنی ڈالیں گے۔

مارکیٹنگ سے متعلق قرآنی آیات:
تجارت میں باہمی رضامندی کی ضرورت واہمیت:
تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
ہللا
ٰ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َیا أیُّ َھا الذینَ آ َمنُوا َال تَأ ُكلُوا أ ْم َوالَ ُكم َب ْینَ ُكم بال َباطل إ َّال
س ُك ْم
عن ت َ َر ٍ
ارۃ ً َ
اض امن ُك ْم َو َال ت َ ْقتُلُوا أَنفُ َ
أَن ت َ ُكونَ ت َج َ
40
إ َّن َّ
ّللاَ َكانَ ب ُك ْم َرحی ًما
ترجمہ:
اے ایمیان والیو ! اییک دوسیرے کیا میال نییاحق
طییریقے سییے نییہ کھایییا کییرو ،ہییاں! اگییر آپییس کییی
رضامندی اور تجارت سیے ہیو تیو جیائز ہیے۔اور
تعالی آپ پیر
اپنے آپ کو قتل نہ کرو،بے شک ہللا
ٰ
رحم کرنے واال ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ کسی اور کے مال اور جائیداد کو ناحق طریقے سے
ہاتھ لگانا اور اسے استعمال کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں۔اس کے جواز کا
راستہ باہمی رضامندی کی تجارت ہے۔ جو تجارت باہمی رضامندی سے نہ ہو وہ
شرعا ً درست نہیں۔
تجارت میں مارکیٹنگ کا بنیادی مقصد اس رضامندی پر اثرانداز ہونا ہوتا
ہے۔اس سے کسٹمر کو اپنی پراڈکٹ پر رضامند کرنے کے لیے طرح طرح کے
حیلے بہانے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان سے رقم بٹورنے کے لیے مختلف
حربوں کا سہارا لیتے ہیں۔اس آیت میں مارکیٹرز کے لیے ایک مفید نصیحت ہے
کہ اپنی پراڈکٹ کو فروخت کرنے میں کسٹمر کی رضامندی کا خاص خیال رکھنا
چاہئے اور محض زیادہ سے زیادہ نفع کے حصول میں غیر شرعی مارکیٹنگ سے
اجتناب کرنا چاہیے۔اس وسیع مفہوم میں عدم رضامندی سے ہونے والے دوسرے
مالی تبادلے()Transactionبھی شامل ہوجاتے ہیں،جیسے چوری ،ڈکیٹی،دھوکہ
دہی،کرپشن،رشوت وصول کرنا وغیرہ۔اس طرح کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ
اٹھا کر اس کے ساتھ اس طرح کا مالی تبادلہ کرنا جس میں اسے نقصان ہورہا ہو
جائز نہیں ہے۔
مالی معاہدات پر عمل پیرا ہونا:
تعالی قرآن پاک میں ہمیں عہد و پیمان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتا
ہللا
ٰ
ہے۔اور فرماتا ہے کہ عہد و پیمان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔
40

آل عمران29 :
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َوأ َ ْوفُوا ب ْال َع ْھد إ َّن ْال َع ْھدَ َكانَ َم ْسئ ُ ً
وال
ترجمہ:
اور اپنے عہدوں کو پورا کیا کیرو ،بیے شیک
عہدکے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
مارکیٹنگ کے شعبے کاایک کام کسٹمرز سے ڈیلنگ کرنا بھی ہوتا ہے۔روز
مختلف افراد اور اداروں تک رسائی ہوتی ہے۔ مختلف افراد سے مختلف معاہدات
کرنے ہوتے ہیں۔شریعت ہمیں اس بات کا پابند بناتی ہے کہ جو عہد و پیمان ہم ایک
بار کرلیں اس کوٹوٹنے نہ دیں۔
امانت کو اپنی جگہ تک پہنچانا:
ہللا تعالی ارشاد فرماتا ہے:
42
َ
َ
ْ
إ َّن َّ
ّللاَ یَأ ْ ُم ُر ُك ْم أَن ت ُ َؤدُّوا اْل َمانَات إلَ ٰى أ ْھل َھا
ترجمہ:
تعالی آپ کو حکم دیتے ہیں کہ
بے شک! ہللا
ٰ
امانتوں کواپنی جگہوں تک پہنچاؤ۔
مارکیٹنگ میں مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا پڑتی ہے۔ایسے میں اکثر
دوسروں کی حق تلفی ہونے لگتی ہے۔شریعت میں کسی دوسرے کے حق کو کسی
بھی طرح مارنا جائز نہیں ہے۔مارکیٹر کو امانت دار اور دیانتدار ہونا چاہئے ،نہ
صرف مارکیٹر کو بلکہ ہر مسلمان تاجر کو مالزمین،ڈسٹری بیوٹرز اور کسٹمرز
کے ساتھ امانتداری اور دیانتدری سے پیش آنا چاہیے۔
41

حالل اور پاک اشیاء کی ترسیل:
اسالمی اصولوں پر استوار مارکیٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ ایسی اشیاء
کی مارکیٹنگ کی جائے جو پاک اور طیب ہو۔
ارشاد باری ہے:
َّ اتُ 43
ْالیَ ْو َم أُح َّل لَ ُك ُم الطیابَ
ترجمہ:
آپ کے لیے طیب اشیاء حالل کی گئی ہیں۔
تعالی ہے:
ایک دوسری جگہ ارشاد باری
ٰ
َ َّ َّ َ 44
ي ل َم ت ُ َح ار ُم َما أ َحل ّللاُ ل َك
یَا أَیُّ َھا النَّب ُّ
ترجمہ:

 41االسراء34:
 42النساء58 :
 43االسراء5:
44التحریم1 :
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اے نبیییی آپ ان اشییییاء کیییو کییییوں حیییرام قیییرار
تعالی نے حالل قرار دیا ہے۔
دیتے ہیں جنہیں ہللا
ٰ
قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر حالل کی اجازت اور حرام کھانے کی
ممانعت وارد ہوئی ہے۔اسالمک مارکیٹنگ میں حالل کا عنصر بنیادی عنصر ہوتا
ہے اور حالل کی ترسیل و فراہمی اس کا اولین مقصد ہوتا ہے۔
وزن و پیمائش میں کمی:
ناپ تول میں کمی بیشی کرنا اسالم میں ایک مذموم حرکت تصورکی جاتی
ہے۔ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔تاجر طبقے بالخصوص مارکیٹنگ
سے وابستہ اف راد کو روز ناپ تول سے واسطہ پڑتا ہے۔اسالمی اصولوں پر استور
مارکیٹنگ میں اس دھوکہ کی شدید قباحت وارد ہوئی ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
سوا
َویَا قَ ْوم أ َ ْوفُوا ْالم ْكیَا َل َو ْالمیزَ انَ ب ْالقسْط َو َال تَ ْب َخ ُ
45
اس أ َ ْش َیا َء ُھ ْم َو َال تَ ْعثَ ْوا في ْاْل َ ْرض ُم ْفسدینَ
النَّ َ
ترجمہ:
اور اے میییری قییوم کییے لوگییو نییاپ تییول پییورا
پورا کا کرو،اور لوگوں کا ان کی چیزیں گھٹیا کیر
دہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیالتے مت پھرو۔
تعالی ہے
ایک دوسری جگہ ارشاد باری
ٰ
َ 46
َ ْ
ُوا ْ
ُ ُ
ََ
َل َ
ِين
ِر
ُخْس
الم
ِن
ونوا م
تك
َ و
ْل
َي
الك
ْف
َو
أ
ترجمہ
اور پورا پورا نیاپ دییا کیرو اور ان مییں سیے
نہ ہوجاؤ جو کمی کرتے ہیں۔
ایک اور جگہ پر فرماتاہے:
َو ْی ٌل لا ْل ُم َ
علَى النَّاس یَ ْست َ ْوفُونَ
طفافینَ الَّذینَ إذَا ا ْكتَالُوا َ
47
َوإذَا َكالُو ُھ ْم أَو َّوزَ نُو ُھ ْم ی ُْخس ُرونَ –
ترجمہ:
نییاپ تییول میییں کمییی کییرنے والییوں کییے لیییے
ہالکییییت ہو۔جییییب وہ لوگییییوں سییییے لیییییتے ہیییییں تییییو
پوراپورا لیتے ہیں اور جیب ان کیو تیول کیر دییتے
ہیں تو کمی کرتے ہیں۔

45ہود85 :
46الشعراء181 :
47المطففین1:۔3
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شعیب کے قوم کی ایک بری عادت کا تذکرہ ہے جس کی
ان آیات میں حضرت
ؑ
وجہ سے ان پر عذاب آیا۔اس سے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی برائی اور
قباحت کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔
دھوکہ دہی اور فراڈ کی ممانعت:
مسلمان مارکیٹر کو جس طرح دیگر اخالقی برائیوں سے روکا گیا ہے اسی
طرح دھوکہ دہی اورفریب سے بھی منع کیا گیا ہے۔اسالمک مارکیٹنگ کے لیے
ہے کہ پراڈکٹ کی تیاری سے لے ڈسٹری بیوشن تک کہیں بھی کسٹمرز سے
دھوکہ دہی اور فراڈ کا شائبہ نہ ہو۔یہ وہ برائی ہے جس سے کسٹمرز کا اعتماد
کمپنی پر اٹھ جاتاہے جس سے نہ صرف کمپنی مالکان کو اخروی خسارہ ہوتا ہے
بلکہ دنیوی لحاظ سے بھی ان کے کاروبار کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔
رشوت کی ممانعت:
رشوت لینے اور دینے والے دونو ں کے لیے حدیث پاک میں جہنم کی وعید
آئی ہے۔ہللا تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
َو َال تَأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُكم بَ ْینَ ُكم ب ْالبَاطل َوت ُ ْدلُوا ب َھا إلَى
ْال ُح َّكام لتَأ ْ ُكلُوا فَریقًا ام ْن أ َ ْم َوال النَّاس ب ْاْلثْم َوأَنت ُ ْم
48
ت َ ْعلَ ُمونَ
ترجمہ:
اور ایییک دوسییرے کییے مییال نییاحق طیییریقے
سے نہ کھاؤ ،اور ان کا مقدمیہ حیاکموں کیے پیاس
اس غرض سیے لیے جیاؤ کیہ لوگیوں کیے میال کیا
کییوئی حصییہ جییانتے بییوجھتے ہییڑپ کرنےکییا گنییا
کرو۔
اس آیت میں کسی اور کا مال نہ حق طریقے سے کھانے کی ممانعت وارد
ہوئی ہے ۔عموما ً لوگ کسی اور کا ناجائز مال ناحق طریقے سے حاصل کرنے
کے لیے حکمرانوں کو رشوت دے کر مقدمہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں ۔اس
آیت میں اس کام سے بھی روک دیا گیا ہے۔
چوری :
اسالمک مارکیٹنگ کے لیے جو قرآنی اصول موجود ہیں ان میں سے ایک
چوری کی ممانعت ہے۔ایک مسلمان مارکیٹر کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کمپنی
،کسٹمرز یا کسی اور سےچوری کرنے کی نیت رکھے۔چوری کا مفہوم بہت وسیع
ہے۔اس کی تعریف میں ہر وہ مال داخل ہوجاتا ہے جو آپ اس کی اجازت کے بغیر
چپکے سے اٹھالیں۔
تعالی فرماتا ہے:
ہللا
ٰ
48البقرۃ188:
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سارقَةُ فَا ْق َ
طعُوا أَیْد َی ُھ َم
سار ُق َوال َّ
َوال َّ
ترجمہ:
چییوری کییرنے والییے مییرد اور چییوری کییرنے
والی عورت کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو۔
49

مال کو بے جا ضائع ہونے سے بچانا:
شریعت ہمیں ایک عمدہ اور اعتدال پر مبنی درس دیتی ہے۔یہ نہ ہمیں بخل
اورکنجوسی پر ابھارتی ہے اور نہ ہمیں فضول خرچی ،اسراف اور مال کے ضیاع
کی دعوت دیتی ہے۔ضرورت کے بقدر مال کا خرچ کرنا شریعت کےعین مطابق
ہے۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں پراڈکٹ کی تیاری کے مراحل میں کتنے سرمایے
کی ضرورت ہے اور کتنا سرمایہ بے کار میں ضائع جاتا ہے۔اس کی تعیین
ضروری ہوتی ہے ۔مارکیٹنگ کے ذیلی شعبے ایڈورٹائزنگ میں اس کی روک تام
بہت ضروری ہے۔اس میں تشہیر کے نام پر الکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ
ہوتاہے جس پر لگنے واال سرمایا کسٹمرز کی جیبوں سے وصول کیا جاتا ہے۔اگر
تشہیر میں کفایت شعاری سے کام لیا جائے تو پراڈکٹ کی قیمت میں حیران کن
تعالی ہے:
کمی آسکتی ہے ۔ارشاد باری
ٰ
50
َو َال تُسْرفُوا إنَّهُ َال یُحبُّ ْال ُمسْرفینَ
ترجمہ:
یییالی
اوراسییییراف نییییہ کییییرو،بے شییییک ہللا تعی ٰ
اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔
دعوی کرتے ہیں اس کی ترسیل کو یقینی بنانا:
جس چیز کا
ٰ
یہ بات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ مارکیٹراپنے کسٹمرز سے جس نوعیت
کی پراڈکٹ کا قول کرچکا ہے وہ پراڈکٹ انہیں فراہم کریں ،وہ اپنے قوم سے مکر
تعالی فرماتا ہے:
نہ جائیں۔ ہللا
ٰ
َ َ ْ ُ 51
یَا أَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا ل َم تَقُولُونَ َما ال تفعَلونَ
ترجمہ:
اے ایمیان والییو ! ایسییی بیات کیییوں کییرتے ہیییں
جو کرتے نہیں ہو۔
اس آیت کی رو سے اسالمک مارکیٹنگ میں عہد و پیما پر بہت زور دیا جاتا
ہے ،ایسی مارکیٹنگ کو کبھی بھی اسالمی مارکیٹنگ نہیں کہا جاتا جس میں قول
کی پاسداری نہ کی جاتی ہو۔
49المائدۃ38 :
50االنعام141:
51الصف2:
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کسی کو ہائر کرنے کا معیار:
شعبہ مارکیٹنگ میں موجود عملے کو دیانتدار اور ایماندار ہونا چاہیے۔اگر تو
اعلی اقدار کے حامل ہواوروہ دین کے معاملے میں
مارکیٹرز اخالقی لحاظ سے
ٰ
حساس ہو تواس بزنس کو خود ہی دینی غذا ملتی رہتی ہے اور وہ اسالمی اصولوں
پر آگے بڑھتی رہتی ہے۔
موسی ؑ
قرآن پاک میں حضرت شعیب ؑ کی بیٹیوں نے اپنے والد صاحب کو
ٰ
کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے گھر پر ہی رکھ لیں ،کیونکہ جسمانی لحاظ
سے بھی مضوط ہے اور امانتدار بھی ہے۔
قَالَ ْ
ت إ ْحدَا ُھ َما یَا أَبَت ا ْستَأْج ْرہُ إ َّن َخی َْر َمن
ُ 52
ي ْاْلَمین
ا ْست َأ ْ َج ْر َ
ت ْالقَو ُّ
ترجمہ:
ان دونییوں عورتییوں میییں سییے ایییک نییے کہییا:
اباجییییان!آپ انہییییییں اجیییییرت پیییییر کیییییوئی کیییییام دے
دیجییئے۔آپ کسییی سییے اجییرت پییر کییام لیییں تییو اس
کے لیے بہترین شخص وہ ہے  ،جو طیاقتور بھیی
ہو اور امانت داربھی۔
شیخ االسالم مفتی تقی عثمانی صاحب اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں :
تعالی نےان کا یہ جملہ نقل فرماکرمالزمت کے فیصلے کے
ہللا
ٰ
لیے بہترین معیار عطافرمادیا ہے کہ ایک اچھے مالزم میں یہی دو
بنیادی خصوصیات ہونی چاہئیں ،ایک یہ کہ جو فرائض اس کے سپرد
کئے گئے ہیں وہ ان کو بجا النے کی جسمانی اور ذہنی طاقت رکھتا ہو
موسی ؑ کے بارے
اور دوسرے یہ کہ امانت دار ہو۔خاتون کو حضرت
ٰ
میں ان دونوں باتوں کا تجربہ ہوچکا تھا،پانی پالنے کے لئے انہوں نے
جو طریقہ اختیارفرمایا کہ ایک نہایت بھاری پتھر کوہٹا کر کنویں سے
پانی نکاال،یہ ان کی جسمانی اور ذہنی صالحیت کی دلیل تھی ،اور جہاں
تک امانت داری کا تعلق ہے ،اس کا تجربہ خاتون کو اس طرح ہوا کہ
موسی ؑ خاتون کے ساتھ چلنے لگے تو اس سے کہا کہ آپ میرے
جب
ٰ
پیچھے رہیں اور راستہ بتاتی جائیں ،تاکہ ان کی شرم و حیااور عفت و
عصمت کا پورااحترام ہو۔اس قسم کی امانت چونکہ دیکھنے میں آتی ہے
53
۔اس لیے وہ سمجھ گئیں کہ امانت و دیانت ان کا خاص وصف ہے۔

52القصص28 :
53تقی عثمانی۔آسان ترجمہ قرآن۔ مکتبہ معارف القرآن کراچی۔جوالئی ،2010تشریح آیت نمبر 26سورۃ القصص،28
ص،822:
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اوپر قرآن پاک کی جن آیات اور ان کی تشریحات کو ذکر کیا گیا انہیں
مارکیٹنگ سے بہت گہرا تعلق ہے۔معاصر مارکیٹنگ کے نظریات اور کام کے
طریقہ کار کو مالحظہ کیا جائے تو ان پر درج ذیل طریقے سے ان اصولوں کو
الگو کیا جاسکتاہے۔

اسالمک مارکیٹنگ مکسIslamic Marketing Mix :
مارکیٹنگ نظریات میں ()4P’sکا نظریہ زیادہ مقبول ہے۔مارکیٹنگ کو
اسالمیانے کےلئے ضروری ہےکہ اسالمی اصول تجارت کی روشنی میں ان چار
عناصر کا تنقیدی جائزہ لیا جائے اوران چیزوں سے اغراض کیا جائے جو اس
اصولوں سے ٹکراتے ہو۔ذیل میں ہم اسالمک مارکیٹنگ کے ان ( )4P’sکا ایک
ہلکا سا خاکہ پیش کرتے ہیں:

1۔ پراڈکٹProduct :
پراڈکٹ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کسی کسٹمر کو ضرورت یا خواہش
ہوتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کمپنی کو ادائیگی کرتا ہے۔پراڈکٹ
کے حوالے سے اسالم نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کئے ہیں ،مثالً:
 پراڈکٹ حالل اور پاک ہو۔حرام پراڈکٹ کی مارکیٹنگ کی شرعا ً کوئی
54
گنجائش نہیں ہے۔
 یہ انسان کے لیے مفید ہو،مضر نہ ہو۔
 پراڈکٹ اصلی ہو،کسی دوسرے مشہور نام سے جعلی ()Fakeپراڈکٹ
55
کی مارکیٹنگ کرنا جائز نہیں ہے۔
 پراڈکٹ بقدر ضرورت ہی ہو۔اس قدر زیادہ نہ ہو کہ انہیں فروخت
56
کرنے کے لیے آپ کو بے کار کی محنت کرنی پڑے۔

2۔قیمتPrice :
کسٹمر کسی پراڈکٹ یا سروس کے مقابلے میں جو بدلہ کمپنی کو دیتا ہے
اسے اس پراڈکٹ کی پرائس کہا جاتا ہے۔
پرائس کے سلسلے میں اسالم کے بنیادی اصول درجہ ذیل ہیں:
 کسٹمر جو ادائیگی کررہا ہے وہ جائز ذرائع سے حاصل ہو۔
تعالی نے تمام انسانوں کو زمین سے حاصل ہونے والی چیزوں پر
 ہللا
ٰ
برابر کا حق دیا ہے۔اس لیے کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا کہ کسی
خاص فرد،نسل،قوم یا معاشرے کو کسی خاص فائدے سے روک دیا
جائے کسی بھی طرح شرعا ً جائز نہیں ہے۔

54البقرۃ168 :
55ابوجعفرالطحاوی،مشكل اآلثار ،رقم الحدیث ،4236:جلد ،10ص،498 :
56اعراف31:
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 پراڈکٹ کی قیمت لوگوں کی پہنچ کے اندر ہو۔ 57لوگوں کی مجبوریوں
سے ناحق فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنا کسی
عالی فرماتا ہے:
بھی طرح شرعا ً جائز نہیں ہے۔ہللا ت ٰ
58
س َعى
سان إ َّال َما َ
ْس ل ْْل ْن َ
َوأ َ ْن لَی َ
ترجمہ:
اور انسان کے لیے اس کی کوشیش کیے بقیدر
ہی ہے۔
اس آیت سے جہاں اور کئی سارے فقہی مسائل وابستہ ہیں ،وہیں اسالمک
مارکیٹنگ کے لیے ایک اہم اصول بھی نکلتا ہے۔اس آیت کی رو سے کمپنی کے
لیے اپنی مزدوری اور کچھ منافع رکھ کر اشیاء فروخت کرنا جائز ہے ،لیکن اس
سے زیادہ مہنگائی پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔

3۔جگہPlace :
مارکیٹنگ کی اصطالح میں جگہ کے لیے( )Placeکا لفظ بھی استعمال ہوتا
ہے اور( )Distributionکا لفظ بھی۔ڈسٹری بیوشن سے مراد تیار شدہ پراڈکٹ
کسٹم ر تک پہنچانے کے لیے ایک مناسب وقت،مناسب جگہ اور مناسب مقدار میں
59
دستیاب ہو۔
مارکیٹنگ کے اسالمی اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ ڈسٹری بیوشن
اسراف کی حد تک نہ ہو ،صرف اس قدر اشیاء کی ترسیل کی جائے جس کی
ضرورت ہو۔روایتی ڈسٹری بیوشن میں بے شمار ایسے امور داخل ہوتے ہیں جن
کی اسالمک مارکیٹنگ میں کوئی گنجائش نہیں ہوسکتی ،جیسے:
() 1روایتی ڈسٹری بیوشن میں ماحولیاتی آلودگی کا کوئی خیال نہیں رکھا
جاتا،اس میں صرف زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکھٹا کرنے کے لیےہر طرح کے
حربے اور حیلے استعمال ہوتے ہیں ،چاہے وہ حربے ماحول دوست ہو ں یا ماحول
دشمن ،جبکہ اسالمی اصولوں پر استوار ڈسٹری بیوشن کے لیے ضروری ہے کہ
صرف ان اشیاء کی ڈسٹری بیوشن کی جائے جو ماحول دوست ہوں،جن سے
60
ماحولیاتی آلودگی نہ پھیلے۔
()2روایتی ڈسٹری بیوشن میں اشیاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل
میں سمگلنگ کا سہارا لیا جاتا ہے۔سمگلنگ کے نتیجے میں یہ اشیاء غیر قانونی
عیسی الترمذی،الجامع الصحیح سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی بیروت ،کتاب الزہد ،باب اخذ المال ،رقم
57محمد بن
ٰ
الحدیث ،2376:ج،4ص588:
58النجم39:
59
The Logistics Handbook, Apractical Guide for the Supply Chain Management of Health
Commodities, USAID,Delivered Project, Task Order 1, 2nd edition 2011, P:4,
الکبری،مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ حیدرآباد ،ط1344:ھ ،رقم الحدیث،188:کتاب الطہارت،
60ابوبکر البیہقی ،السنن
ٰ
فاب فرض الطہور و محلہ من االیمان ،جلد،1ص ،42
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طور پر مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں ۔قانونی راستوں سے پہلوتہی کی وجہ سے نہ
تو ان اشیاء کا معیار جانچا جاسکتا ہے نہ حکومت اس سے ایکسائز ٹیکس وصول
کرسکتی ہے۔اسے بلیک مارکیٹ بھی کہتے ہیں۔سمگلنگ کے راستے سے تقسیم
ہونے والے اکثر پراڈکٹ وہ ہوتی ہیں جو معاشرے کے لیے ضرر کا باعث بن
رہی ہوں۔شریعت میں سمگلنگ اور بلیک مارکیٹ ناجائز ہے اور اس راستے کو
استعمال کرتے ہوئے اشیاء کی ترسیل شرعا ً جائز نہیں ہے۔
() 3روایتی ڈسٹری بیوشن میں سرمایہ دار اشیائے ضرورت کو ذخیرہ کرلیتے
ہیں اور باجود مارکیٹ میں شدید حاجت کے انہیں مارکیٹ میں نہیں التے۔اس عمل
کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔عربی میں اسے احتکار اور انگریزی میں اسے
( )hoardingوہ اپنی اشیاء ایسے وقت میں مارکیٹ میں التے ہیں جب ان کی
قیمتیں بڑی حد تک بڑھ چکی ہوN۔شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
تعالی
آپ صلی ہللا علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بازار تک آنے والے کو ہللا
ٰ
61
تعالی لعنت کرے۔
رزق دے اور ذخیرہ اندوزی کرنے پر ہللا
ٰ
ایک دوسری حدیث میں حضور اکرمﷺ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہروں تک
آنے واال ہللا کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور ہمارے بازار میں
ذخیرہ اندوزی کرنے واال ہللا کی کتاب میں الحاد کرنے والے کی طرح ہے۔
سبیل َّ
ّللا ،
ْل َجال ُ
ب إلَى ُ
سوقنَا َ ،ك ْال ُم َجاھد في َ
ْ 62
سوقنَاَ ،ك ْال ُم ْلحد في كتَاب َّ
ّللا َومن َھا
َو ْال ُم ْحتَك ُر في ُ
( ) 4روایتی ڈسٹری بیوشن میں ڈسٹری بیوٹرز اور سیل مین دونوں سرمایہ
دارانہ سوچ کے تحت آزادانہ رشوت کی لین دین میں ملوث ہوتے ہیں۔وہ اپنا ناقص
مال مہنگے داموں فروخت کرنے لیے متعلقہ اداروں اور افراد کو رشوت دیتے
ہیں ،جس کی وجہ سے ان کے ناجائز کاروبار کے لیے راستے ہموار ہوجاتے
ہیں۔اسالمی اصولوں پر استور ڈسٹری بیوشن میں رشوت لینے کی بھی اور دینے
کی اجازت نہیں ہے۔حضور اکرمﷺ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے
63
دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔

()4پروموشنPromotion :
کامیاب کاروبار کے لیے دو اصولوں کا سہارا لیا جاتا ہے :
جدت:
کہ آپ جو کچھ پیش کررہے ہیں ان میں اور پہلے سے رائج دیگر کاروباروں
میں کیا فرق ہے،اور آپ کے کاروبار میں ایسےامور شامل ہو جو اس سے قبل
61عبدہللا ابو محمد الدارمی،سنن دارمی ،رقم الحدیث،2544:ط  :دارالکتاب العربی بیروت 1407ھ،ج 2:ص324 :
 62عالؤالدین،کنزالعمال،کتاب البیوع الباب الثالث فی االحتکار و التسعیر،رقم الحدیث،9717:ط :مؤسسۃ الرسالۃ بیروت
،1989ج ،4 :ص،192:
63سلیمان بن االشعث،سنن ابی داؤد،کتاب االقضیہ،باب فی کراہیۃ الرشوۃ،رقم الحدیث ،3580:دارالفکر بیروت ،ج،2ص:
،324
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رائج نہیں تھے اور ان امور کی وجہ سے آپ یہ دعوی کرسکیں کہ میرے
کاروبار ہی کو ترجیح دی جائے۔
تشہیر:
آپ کے کاروبار کی دعوت وقت کے اند ر ہی متعلقہ افراد تک پہنچ جائے۔اس
کے لیے ساالنہ بنیادوں پر ایک الگ بجٹ تیار رکھا جائے اور اسے سال بھر میں
وقتا ً فوقتا ً مختلف پراڈکٹ کی تشہیر میں لگایا کریں۔
عام طور پر ان دو اصولوں کی جانب توجہ تب دی جاتی ہے جب کاروبار پھلنا
پھولنا شروع کر دے اور کامیابی کی جانب گامزن ہوجائے،حاالنکہ یہ دونوں
اصول کاروبار کے آغاز کے موقع پر اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
کاروبار کے لیے تشہیر کتنی ضروری ہوتی ہے اس کا اندازہ الیکٹرانک
میڈیا،پرنٹ میڈنا اور راہ چلتے پینافلیکس سے لگایا جاسکتاہے ۔بڑی بڑی کمپنیاں
تشہیر کے مد میں ساالنہ الکھوں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہیں اور انہیں
پراڈکٹ کی مجموعی قیمت میں شامل کردیتی ہیں تاکہ کمپنی پر اضافی بوجھ نہ
بنے۔
شریعت کے اصولوں کی روشنی میں تشہیر اور پروموشن کے لیے کچھ
اصول وضع ہیں جن کی پابندی کرنے سے ہمارے کاروبارکی تشہیر بھی ہوتی
رہے گی اور ثواب بھی ملتا رہے گا۔
تشہیر میں ایمانداری:
آپ جس پراڈکٹ کی تشہیر کررہے ہیں ،اس کے بارےمیں ایمانداری سے کام
لیں۔ بے جا مبالغہ نہ کیا جائے اور جو خوبیاں جس قدر موجود ہو ں ،وہ اس قدر
ہی بتائی جائیں۔
دھوکہ دہی سے اجتناب:
اسالمک مارکیٹنگ میں تشہیر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دھوکہ اور
فراڈ نہ ہو۔پراڈکٹ میں اگر کوئی عیب موجود ہو تو مشتری اور خریدار کو پہلے
سے بتایا جائے کہ اس میں فالں عیب بھی ہے۔شرعاًیہ جائز نہیں کہ آپ کسی کو
دھوکہ دیتے ہوئے پراڈکٹ کی تشہیر اس انداز سے کریں کہ اس میں کوئی عیب
نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے:
ع من أ َخیه
ا َل ُمسل ُم أ َ ُخو ال ُمسلم َ ،و َال َیح ُل ل ُمسل ٍم َبا َ
َ 64
یب إ َّال َبیَّنَه له
بَیعًا فیه َع ٌ
ترجمہ:
مسییلمان مسییلمان کییا بھییائی ہییے۔اس کییے لیییے
جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کیو عییب بتیائے
بغیر کوئی عیب دار چیز فروخت کردے۔
64ابوعبدہللا ابن ماجہ۔سنن ابن ماجہ،کتاب التجارت،باب من باع عیبا فلیبینہ،داراحیاء الکتب العربیۃ،ج ،2ص،755
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اسراف سے بچنا:
اسالمک ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک شرعی اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں
پروموشن اور ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر حد درجہ اسراف نہ کیا جائے۔آپ کے تیار
شدہ پراڈکٹ سوسائٹی کی بھالئی کے لیے ہو اور تشہیر پر اس حد تک خرچہ کیا
جائے کہ اس کا پیغام سوسائٹی تک پہنچ جائے۔کنوینشنل پروموشن میں سرمایہ
دارانہ سوچ کارفرماہوتی ہے۔اس سوچ کے تحت سوسائٹی کے نفع و نقصان کی
پروا نہیں کی جاتی ،بلکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکھٹا کرنے کے لیےمعاشرے
کی ضرورت سے زیادہ پراڈکٹ تیار کی جاتی ہیں ،ان میں بھی اکثریت مفید ہونے
کے بجائے مضر اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔چونکہ معاشرےکو ان پراڈکٹ کی
ضرورت نہیں ہوتی ،اس لیے انہیں قائل کرنے کے لیے تشہیری سرگرمیوں پر
توجہ دی جاتی ہے اور مختلف حربوں اور بہانوں سے لوگوں کو قائل کرلیتے ہیں،
تا کہ وہ یہ پراڈکٹ لینا شروع کردیں۔
شریعت میں اس اسراف کی گنجائش نہیں ہے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
65
ْ
َو َالتُسْرفُوا ِٕانَّہُ َالیُحبُّ ال ُمسْرفینَ
ترجمہ:
تعیییالی اسیییراف
اوراسیییراف نیییہ کیییرو کیییہ ہللا
ٰ
کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ۔
َّ 66
اب النار
ص َح ُ
َوا َ َّن ْال ُمس َْرفینَ ُھ ْم اَٴ ْ
ترجمہ:
اور یقینا مسرفین اصحاب دوزخ ہیں ۔
تعالی فرماتے ہیں:
سورہ مومن میں مذکورہ آیت سے کچھ پیچھے ہللا
ٰ
َ َّ 67
اب
ف کذ ٌ
ا َِّٕن ہللاَ َال َی ْھدی َم ْن ُھ َو ُمسْر ٌ
ترجمہ:
یقینا ہللا جھو ٹے مسرف کہ ہدایت نہیں کرتا ۔
اخالقیات کے حدود کی رعایت:

65انعام،141:اعراف31:
 66مومن 44:
67مومن28 :
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روایتی اشتہارات کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اپنے پراڈکٹ کو فروخت کرنے
کے لیے وہ اشتہارات اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ حاصل
کرسکیں۔ اس کے لیے وہ عموما ً عورت ذات کو ٹارگٹ کرتےہیں اور اس کے
جسم کی عریانیت کے اظہار سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے
ہیں۔اس طرح کی تشہیر سے معاشرے میں فحاشی و عریانی عام ہوجاتی ہے۔
پروموشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسالم کے متعین کردہ اخالقی
حدود میں رہ کر کی جائے۔ایسے مناظر اور تصاویر کو اشتہارات کی زینت بنانا
جو فحاشی و عریانی پر مشتمل ہوں ،یا جس سے لوگوں کی پرائویسی خراب
ہورہی ہو ،شرعا ً جائز نہیں ہے۔
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خالصہ
کسی بھی کامیاب تجارت کےلیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹنگ کے
مروجہ اصولوں پر استوار ہو۔ پالنٹ میں کسی پراڈکٹ کے تیار ہونے سے لے
کر آخری صارف کو پہنچنے تک مارکیٹنگ کے مختلف چینل ایک دوسرے کے
ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ،جس کی وجہ سے ہر ایک کو اس کی ضرورت اور
خواہش کے مطابق پراڈکٹ بروقت مل جاتی ہے۔ مارکیٹنگ کے اس پورے عمل
کو بہتر سے بہتر بنانے کےلیے مختلف تصورات اپنائے جاتے ہیں ،ان سب کا
مقصد بنیادی طور پر مادی ترقی ہوتا ہے ،جس کی وجہ سے اس میں جائز اور
ناجائز کو ایک طرف رکھتے ہوئے مارکیٹ میں ہر ا ُس طریقے کو اپنایا جاتا ہے،
جس سے یہ مقصد بہتر طریقے سے حاصل ہوسکے۔دوسری طرف ایک مسلمان
ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مادی ترقی اور کامیابی میں جائز
اور ناجائز کا خیال رکھیں ،اگر کوئی طریقہ شرعا ً جائز نہیں ہے تو اس سے اپنے
آپ کو بچائے۔
قرآن و حدیث میں کسی بھی زمانے میں پیش آنے والے جملہ مسائل کا حل
موجود ہے۔ مارکیٹنگ کے معاصر اصول و قواعد اور نظریات کا اگر جائزہ لیا
جائے تو قرآن پاک میں کئی ساری آیات میں مارکیٹنگ کے ایسے اصول موجود
ہیں ،جن پر اگر کسی مارکیٹنگ حکمت عملی ( )Marketing Strategyکی بنیاد
تعالی کی خوشنودی کا باعث بنے گی ،بلکہ مادی
رکھی جائے تو وہ نہ صرف ہللا
ٰ
ترقی اور معاشرے کی فالح کا ذریعہ بھی بنے گی۔ یہ باب چونکہ تعارف پر
مشتمل ہے  ،اس لئے اس باب میں مارکیٹنگ کے معاصر اصول کا مفصل تعارف
پیش کیا گیا ،اس کے بعد اسالمک مارکیٹنگ کا ایک مختصر جائزہ اور قرآن و
حدیث میں مذکور مارکیٹنگ کے اصول و ضوابط کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔
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باب دوم:
پروڈکشن کے شرعی
اصول اور اس کی
جدید صورتوں کا جائزہ
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باب کا تعارف
مارکیٹنگ میں سب سے کلیدی کردار ادا کرنے والے عنصر کو پراڈکٹ کہتے
ہیں۔ مارکیٹنگ کی تمام ترپالیسیاں اور حکمت عملیاں ()Marketing strategies
اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ تمام مارکیٹنگ سٹریٹیجیز کا واحد مقصد پراڈکٹ کو
زیادہ سے زیادہ فروخت کرنا ہوتا ہے۔ مارکیٹنگ مکس( )Marketing Mixکے
جملہ عناصر میں یہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اگر اسے درمیان سے نکال دیا جائے تو
مارکیٹنگ انڈسٹری کا وجود ہی کالعدم ہوجائے گا۔
یہ باب پروڈکشن سے متعلق ہے۔ اس میں مارکیٹنگ کے سب سے اہم عنصر
پراڈکٹ کے بارے میں مختلف جہات سے بحث کی گئی ہے۔ یہ باب تین فصلوں پر
تقسیم کیا گیا ہے۔

فصل اول
اس فصل میں پراڈکٹ کا تعارف ،مارکیٹنگ میں اس کی ضرورت و اہمیت،
پراڈکٹ کی تیاری کے دوران سرانجام دیے جانے والے فیصلوں ( Product
 ،)decisionمختلف منصوبہ بندیوں ( )Product Planningپراڈکٹ کی ڈیزائننگ
کے لیے اپنانے جانے والی حکمت عملیوں ( )Product strategiesاور پراڈکٹ
کے مختلف اجزاء و عناصر ک ا تحقیقی اور مطالعاتی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس فصل
میں پروڈکشن اور پراڈکٹ کی( )Product strategiesکے تعارف پر مشتمل
معاصر لٹریچرسے استفادے کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کا مشاہداتی جائزہ بھی لیا
ہے۔ دوران تحقیق فوڈ اور کاسمیٹکس سے وابستہ کئی پالنٹس کے حالل آڈٹ میں
بطور شریعہ آڈیٹر جانے کا موقع مال  ،جہاں پر پروڈکشن کے مختلف مراحل کا
عینی مشاہدہ کیا۔ پروڈکشن یونٹ پر کام کرنے والے عملے اور منیجرز سے گفتگو
کرنے کا موقع مال اور ان سے پروڈکشن سے قبل ،پروڈکشن کے دوران اور
پروڈکشن کے بعد کےمعاصر طرق اور الئحہ عمل کے بارے میں مفصل جاننے
کی کوشش کی۔

فصل دوم
اس فصل میں پروڈکشن کے دوران اپنائے جانے والے مارکیٹنگ کے معاصر
انداز و طرق کا شرعی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں میں پروڈکشن کے دوران ان
ضروری شرعی اصولوں کو ذکر کیا گیا ہے ،جن کا ایک پراڈکٹ کی تیاری کے
دوران انڈسٹری میں سامنا ہوتا ہے۔

فصل سوم
یہ فصل انڈسٹری میں پروڈکشن کے لئے وضع کردہ شرعی اصولوں کی
انڈسٹری میں عملی تطبیق سے متعلق ہے۔ یہ فصل حالل پروڈکشن سے متعلق
ہے،جس میں مختلف انڈسٹریز میں پروڈکشن سے متعلق اہم شرعی احکام کو ذکر
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کیا گیا ہے۔ اس میں گوشت اور پولٹری کی صنعت ،انڈوں سے تیار ہونے والی
مصنوعات ،ڈیری پراڈکٹس ،فوڈ کلرنگ ،لیدر پراڈکٹس اور کاسمیٹکس پراڈکٹ
وغیرہ کو موضوع بحث بنایا گیا ہے اور شرعی اصولوں کی روشنی میں ان کے
احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔
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فصل اول :پروڈکشن کا تعارف
پراڈکٹ کا تعارف
فلپ کوٹلر پراڈکٹ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

Anything that is offered to a market for
attention, acquisition, use or consumption
and that might satisfy a want or need.1

ترجمہ:
پراڈکیییٹ اس چییییز کیییو کہیییتے ہییییں ،جسیییے
مارکیٹ میں لوگوں کو اپنی جانیب متوجیہ کیرنے
کےلیے پیش کیا جاتا ہے ،تاکہ لوگ اسے حاصیل
کرکےاسیییییتعمال کرسیییییکیں اور اس سیییییے اپنیییییی
ضرورت یا خواہش پوری کرسکیں۔
مندرجہ باال تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے پراڈکٹ کی عام فہم وضاحت کچھ
یوں بنتی ہے:
لوگوں کی ضرورت یا خواہش کی تکمیل کے لیے کمپنیاں اور دیگر کاروباری
حضرات جو کچھ تیار کرتے ہیں اور انہیں معاوضے کے عوض خریدار کے
حوالے کرتے ہیں ،وہ پراڈکٹ کہالتاہے ،مثالً  Hpکمپنی لوگوں کے لیے کمپیوٹر
بناتی ہے اور انہیں ایک خاص معاوضے پر لوگوں کو فروخت کرتی ہے۔یہ اسکی
پراڈکٹ ہے۔

پراڈکٹ کی مختلف قسمیں
عام طور پر پراڈکٹ سے مراد وہ محسوس اشیاء ہوتی ہیں ،جن کی مارکیٹ
میں خرید و فروخت ہوتی ہے۔تاہم اس میں کچھ وسعت ہے۔یہ صرف ان محسوس
اشیاء ( )Tangible goodsتک محدود نہیں ہے،بلکہ اس میں خدمات
()Servicesبھی شامل ہیں ،جہاں خریدار کو کوئی محسوس چیز نہیں دی جاتی
،بلکہ اسے کسی شئی،جگہ ،یا آدمی کی صالحیتوں اور خدمات سے مستفید ہونے
کا موقع دیا جاتا ہے۔اسے مارکیٹنگ میں غیر محسوس اشیاء ( Intangible
 )productsکہا جاتا ہے۔
فلپ کوٹلر لکھتے ہیں:
Products include more than just tangible
goods, broadly defined; products include
physical places, organizations, ideas or
mixes of these entities….Because of the

1
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importance of services in the world
economy, we will look at services marketing
in greater details in Ch: 15.2

ترجمہ:
پراڈکٹ صرف حسیی اشییاء کیا نیام نہییں ہیے۔
ییییہ جگیییہ ،ادارہ ،آئییییڈیا ییییا ان سیییب کیییا مجموعیییہ
ہوسییکتی ہے۔دنیییا کییی معیشییت میییں سروسییز کییی
اہمیت کے پیش نظر ہم سروسز کی مارکیٹنگ کیو
بییاب نمبییر  15میییں تفصیییل کییے سییاتھ ذکییر کییریں
گے۔
پراڈکٹ کی تعریف کی رو سے اسے مزید بھی کئی سارے ذیلی اقسام میں
تقسیم کیا جاسکتا ہے ،جیسا کہ بعض محققین نے اس کی دس تک قسمیں بنائی ہیں،
جو درجہ ذیل ہیں:
سی طور پر نظر آنے والے پراڈکٹس ()Physical goods
ح ا
خدمات()Services
تجربات()Experiences
تقریبات()Events
افراد()Persones
جگہیں()Places
جائیداد()Properties
ادارے()Organizations
معلومات()Informations
3
آئیڈیاز()Ideas
تاہم ان تمام کو پہلے دو اقسام یعنی حسی طورپر نظر آنے والے پراڈکٹ
( )Goodsاور خدمات( )Servicesہی میں بند کیا جاسکتا ہے۔ تاہم چونکہ محسوس
پراڈکٹ کی طرح خدمات بھی تفصیل طلب موضوع ہے ،اس لئے اس مقالے میں
محسوس پراڈکٹ کو الگ جبکہ خدمات کو ایک مستقل الگ باب میں ذکر کیا گیا
ہے۔

پراڈکٹ کے درجات
کسٹمرز کی دلچسپیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پراڈکٹ کو تین درجات پر
تقسیم کیا جاتا ہے:
2 2
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1۔مرکزی پراڈکٹCore product :
اس میں کسٹمر کی بنیادی ضرورت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔کیونکہ اس کی
خرید اری کا مقصد اسے خرید کر گھر میں رکھنا نہیں بلکہ اس سے کوئی فائدہ
حاصل کرنا ہوتا ہے۔فلب کوٹلر نے یہ بات ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش
کی ہے۔آپ لکھتے ہیں کہ اگرکوئی ڈریل مشین خرید رہا ہےتو وہ درحقیقت آپ
سے دیواروں میں سوراخیں خریدنا چاہتا ہے۔اب اسے دیکھنا چاہیئے کہ آپ کی
مشین میں یہ صالحیت موجود ہے یا نہیں۔یہی مثال سونی ()Sonyکیمرے کی ہے،
کہ لوگ اسے اس لیے خریدتے ہیں تاکہ اپنی حیات کے یادگار لمحات کو تصویری
صورت میں محفوظ کیا جائے۔اس کیمرے میں یہ صالحیت مکمل طور پر موجود
ہے ۔اس لیے اسے کور پرادکٹ کہا جائے گا۔

2۔اصلی پراڈکٹActual Product :
کسی پراڈکٹ کو ایکچول پراڈکٹ تب کہا جائے گا  ،جب اس میں کور پراڈکٹ
کی خاصیت کے ساتھ ساتھ اس طرح ڈیزان کیا گیا ہو کہ کسٹمر اسے لیتے وقت
کسی تذبذب کا شکار نہ ہو اور وہ اسے خوشی خوشی لے سکے۔فلپ کوٹلر کے
مطابق اگر کسی پراڈکٹ میں د رجہ ذیل پانچ نشانیاں موجود ہوں تو وہ ایکچول
پراڈکٹ ہے:
معیارQuality :
یہ پراڈکٹ معیاری ہو۔
پراڈکٹ کی خصوصیات اور خدوخالFeatures :
اس میں پراڈکٹ کی تمام بنیادی خصوصیات پائی جاتی ہوں۔
سٹائلStyle :
پراڈکٹ شکل و صورت سے جاذب نظر لگے۔
برانڈBrand Name :
اس کی اپنی کوئی پہچان اور اپنا پرانڈ نام ہو ،تاکہ لوگ اس پر اعتماد کرکے
لے سکیں۔
پیکنگPacking :
پراڈکٹ کو سلیقے سے کسی خوبصورت پیک میں بند کیا گیا ہو۔
یہ پانچ خوبیاں ایک پراڈکٹ کو ایکچول پراڈکٹ بنادیتی ہیں۔
اعلی ہے۔اس میں پراڈکٹ کی تمام
مثال کے طور پر سونی کیمرے کا معیار
ٰ
خصوصیات پائی جاتی ہیں۔اس کا سٹائل  ،برانڈ نام اور پیکنگ سب مل کر اسے
ایکچول پراڈکٹ بناتے ہیں۔

3۔اضافی پراڈکٹAugmented Product :
اضافے اور بڑھوتری کو انگریزی میں  Augmentکہتے ہیں۔کسٹمر کی
ضرورت اور خواہش کی تکمیل کےلیے بازار میں مختلف کمپنیاں اور ادارے کام
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کررہے ہوتے ہیں اور سب اپنی پراڈکٹس بیچ رہے ہوتے ہیں۔اس سے مارکیٹ میں
مقابلے کا ماحول ( )Competitionپیدا ہوجاتا ہے۔ایسے میں وہ کمپنی کامیاب
ہوجاتی ہے،جس کا پراڈکٹ آگمنٹڈ ( )Augmentedہو۔
یہ کسی کسٹمر کو اس بات پر مجبور کردیتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں موجود
مختلف کمپنیوں کے پراڈکٹ کے بجائے میرے پراڈکٹ کا انتخاب کرے۔اس کے
لیے کمپنی کسٹمرز کو مختلف قسم کی اللچ دیتی ہے ،مثالً
1۔ ایک خاص وقت تک اسکی وارنٹی
2۔خرابی کی صورت میں اسکی فری مرمت یا نئے پراڈکٹ کا حصول
3۔ڈسکاؤنٹ
4۔فری کال سروس وغیرہ
اگر ہم سونی کا کیمرہ دیکھ لیں تو معلوم ہوجائے گا کہ اس میں آگمنٹڈ پراڈکٹ
4
کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
صورت2.1:

core
Porduct
Actual
Product

Augmental
Product

پراڈکٹ الئن اور پراڈکٹ مکس کا تعارف
کارپوریٹ سیکٹر میں بڑے پیمانے پر پروڈکشن ()Mass Productionکے
دوران ان دو اصطالحات کا اکثر ذکر ہوتا ہے۔ان دونوں کے درمیان ایک باریک
فرق ہے جو درجہ ذیل ہے:
4
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پراڈکٹ مکسProduct Mix :
پروڈکشن پالنٹ میں کوئی کمپنی جب مختلف مصنوعات تیار کرتی ہے ،جو
بلکل ایک دوسرے سے الگ نوعیت کے ہوتےہیں ،انہیں پراڈکٹ مکس کہا جاتا
ہے۔ یہ مصنوعات ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتے ہیں اور ان کے صارفین
بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ائیر کنڈیشنز  ،ٹی وی
سیٹس اور موبائیل تیار کرتی ہے ،اب یہ تمام پراڈکٹس بلکل الگ الگ ضروریات
اور حاجات کےلئے تیار کیے جاتے ہیں۔

پراڈکٹ الئن:
اس کے برخالف پراڈکٹ الئن میں ایک کمپنی پراڈکٹ مکس کے کسی ایک
پراڈکٹ کو منتخب کرتی ہے اور اس میں مزید کئی سارے ماڈلز تیار کرتی ہے ۔
جیسا کہ موبائل کی الئن میں بغیر کیمرے کےسادہ موبائل ،ٹچ سکرین موبائل
وغیرہ۔ اسی طرح اس میں کیمرے ،ویڈیو ،سپیس ،سپیڈ اور بیٹری کی طاقت کو
سامنے رکھتے ہوئے اس کے کئی سارے ماڈل تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اس
5
کمپنی کا پراڈکٹ الئن ہے۔
کچھ کمپنیاں اپنے کاروبار کو پراڈکٹ مکس میں وسعت دیتی رہتی ہیں اور
مختلف منافع بخش پراڈکٹ الؤنچ کرتی رہتی ہیں۔ اکثر بڑی بڑی کمپنیاں پراڈکٹ
مکس پر توجہ دیتی ہیں ،وہ بیک وقت کئی سارے پراڈکٹ الئن چالتی ہیں ،جبکہ
دیگر کمپنیاں پراڈکٹ مکس کے بجائے ایک ہی پراڈکٹ الئن پر توجہ دیتی ہیں۔
ان کا مقصد ایک ہی پراڈکٹ کے تمام ماڈلز کو اپنا کر مارکیٹ پر قبضہ کرنا ہوتا
ہے۔ اس سے وہ اپنے حریف کمپنیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔پراڈکٹ الئن اور پراڈکٹ
مکس کو درجہ ذیل جدول سے باآسانی سمجھا جاسکتا ہے:
صورت2.2 :

5

Yusniza Kamarulzaman, nor Khalidah Abu, Marketing Management, Oxford University
Press,2012,Ch 9: Product Strategies, P:188,

96

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

اس جدول میں کوکا کوال کمپنی کے کچھ پراڈکٹس نظر آرہے ہیں۔ یہ پراڈکٹ
بنیادی طور پر تین پراڈکٹ الئنز پر مشتمل ہیں ،سافٹ ڈرنک جس میں پانچ مزید
پراڈکٹ ہیں۔ منٹ میڈ جس میں تین پراڈکٹ ہیں اور منرل واٹر جس میں ایک
پراڈکٹ ہے۔
اس میں کوکاکوال کے تین پراڈکٹ الئن کے مجموعے کو پراڈکٹ مکس کہا
جاتا ہے۔
اس کو ہم اس طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پراڈکٹ مکس کی صورت میں
ہم چوڑائی ( )Widthمیں سفر کرتے ہیں ،جبکہ پراڈکٹ الئن میں ہم لمبائی
( )Lengthیا بالفاظ دیگر نیچے کی جانب سفر کرتے ہیں۔
صورت2.3:
مکس
پراڈکٹ
پراڈکٹ الئن

مارکیٹنگ میں پراڈکٹ کی اہمیت
معاصر پراڈکٹ سٹریٹجی میں پراڈکٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا
جاسکتا ہے کہ اس میں ہمیشہ مقابلے کا ماحول بنارہتاہے۔ہر کمپنی کی خواہش
ہوتی ہےکہ اسکی پراڈکٹ زیادہ پرکشش ہو۔پراڈکٹ کی اسی اہمیت کو مدنظر
رکھتے ہوئے پروڈیوسر غور وفکر کرتا ہے اور اسکی بہتری کے لیے مختلف
جہات سے مختلف اقدامات اٹھاتا ہے۔اسے مارکیٹنگ کی اصطالح میں Product
 decisionsکہا جاتا ہے۔

Product decisionکی وضاحت
پراڈکٹ کی بہتری کےلیے مارکیٹنگ کے ماہرین جو سٹریٹجی بناتے ہیں اور
اسکی روشنی میں منصوبہ بندی کرتے ہیں ،انہیں  Product decisionکہا جاتا
ہے۔ یہ اقدامات تین جہات سے کیے جاتے ہیں ،جن کی تقسیم کچھ یوں ہے:
صورت2.4:
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نمبر ایک :پراڈکٹ کی خصوصیات
Product Attributes

نمبر دو :برانڈنگ

نمبر تین :پیکجنگ Packaging

انفرادی سطح پر پراڈکٹ کے
بارےمیں فیصےل Individual
product decisions

نمبر چار :لیبلنگ labeling

پراڈکٹ الئن کی سطح پر ہونے وال
فیصےلProduct line decisions

نمبر پانچ :پراڈکٹ کے ساتھ مہیاء
کی جانے والی خدمات Product
Support Services

پراڈکٹ مکس فیصےل Product
Mix Decision

پراڈکٹ سے متعلق فیصےل
Product Decision

انفرادی سطح پر پراڈکٹ کے بارےمیں فیصلےIndividual product :
decisions
اس میں پراڈکٹ کی ذات کو سامنے رکھ کر ضروری اقدامات کئے جاتے
ہیں۔اس میں پراڈکٹ الئن وغیرہ سے بحث نہیں کیا جاتا۔ پراڈکٹ کے بارے میں
انفرادی اقدامات کو درجہ ذیل  5نکات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
نمبر ایک :پراڈکٹ کی خصوصیاتProduct Attributes :
کسٹمر کو کسی پراڈکٹ کی خریداری پر قائل کرنے کے لیے خود پراڈکٹ کو
کئی طرح سے پرکشش بنایا جاتا ہے۔ اس میں درج ذیل امور کا بنیادی خیال رکھا
جاتا ہے۔
1۔ معیار:
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معیار خا میوں سے مضبوط دفاع کا نام ہے۔اسے انگریزی میں ( Freedom
)from defectsکہا جاتا ہے۔
کسی پراڈکٹ کو تب معیاری کہا جاتا ہے ،جب اس میں خرابیوں کا امکان کم
سے کم ہو۔ لوگ صرف ان کمپنیوں کو ترجیح دیتے ہیں  ،جن کے پراڈکٹ کا
اعلی یا کم از کم دیگر ہم عصر()Competentکمپنیوں سے بڑھ کر ہو۔
معیار
ٰ
2۔ پراڈکٹ کے خدوخالProduct features :
مقابلے کے ماحول میں وہی کمپنی غالب اور باقی رہتی ہے جو اپنی پراڈکٹ
میں نئے فیچرز کو شامل کرتی رہے۔ان نت نئے فیچرز اور پراڈکٹ کے
( )Updated versionکی وجہ سے لوگ اسے دیگر کمپنیوں کی بہ نسبت ترجیح
دیتے ہیں۔اسے پراڈکٹ کی پذیرائی میں کلیدی حیثیت حاصل ہوتا ہے۔
3۔پراڈکٹ کا سٹائل اور ڈیزائن:
انفرادی طور پر پراڈکٹ کی خصوصیات پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں
پراڈکٹ کا سٹائل اہم کردار ادا کرتا ہے۔دنیا بھر کے کارپوریٹ سیکٹر میں موجود
مشہور کمپنیوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی کامیاب مارکیٹنگ کے پیچھے پراڈکٹ
کا سٹائل اور ڈیزائن کارفرما ہوتی ہے۔یہ ڈیزائن اور سٹائل پراڈکٹ کی پہچان ہوتی
ہے۔اپنی کمپنی کو الگ شناخت دے کر مخصوص مزاج ،حاالت اور خطوں پر اپنا
سکا جمادیتی ہے۔ ڈیزائن اگر امتیازی حیثیت کی حامل اور لوگوں کے مزاج سے
ہم آہنگ ہو تو مارکیٹ میں اس کمپنی سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔اس کے
برخالف مارکیٹنگ کی اس جہت میں پیچھے رہنے والے مارکیٹ میں اپنی ویلیو
اور شناخت کھو جاتے ہیں۔
اس بات کو سمجھانے کیلیے گاڑیاں بنانے والی ایک اطالوی کمپنی کی مثال
دی جاتی ہے ،جو  1990میں یورپی مارکیٹ میں  10فیصد شیئر رکھتی تھی۔
شئیرز کی یہ مقدار 2003ء میں کم دس فیصد سے کم ہوکر  6فیصد رہ گئی۔بنیادی
وجہ گاڑیوں کے سٹائل اور ڈیزائن میں وہ تبدیلی تھی ،جو ڈرائیور حضرات میں
اپنا کشش پیدا نہ کرسکی۔ بدلے میں لوگوں کا رجحان دیگر کمپنیوں کی گاڑیوں
کی طرف ہوا ،جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کے حصص کا تناسب کم
ہوگیا۔اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کمپنی کے ڈیزائن ڈائریکٹر نے پالیسی بدلی
اور ایک نیا پرکشش ڈیزائن تیار کرکے اسے الؤنچ کردیا ،جو گاڑیاں گزشتہ
ڈیزائن کے ساتھ تیار کی گئی تھی ،انہیں بھی اس نئے ڈئزائن کے مطابق ڈھال دیا
گیا۔ نتیجتا ً لوگوں کا رجحان دوبارہ اسی کمپنی کی طرف تبدیل ہوا اور انہیں اپنے
6
نقصانات پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔
نمبر دو :برانڈنگ()Branding
6
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انفرادی سطح پر پراڈکٹ کی خصوصیات پر اثر انداز ہونے واال دوسرا عامل
برانڈنگ ہے۔برانڈنگ کی آسان زبان میں تعریف یہ ہے کہ وہ
نام،نشان،سٹائل،ڈیزائن یا ان سب کا وہ مجموعہ جو کسی پراڈکٹ کی ایسی پہچان
بن جائے ،جو اسے دیگر پراڈکٹس سے الگ بنادے۔پیشہ ورانہ صالحیتوں کے
حامل مارکیٹرز کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کسی برانڈ کو تیار کرتے
ہیں۔برانڈ کی تیاری اور اسے مارکیٹ میں النچ کرنے کے بعد اسے برقرار
رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معیار میں مزید بہتری النے کی بھی ضرورت
7
ہوتی ہے۔
برانڈڈ اور غیر برانڈڈ اشیاء میں فرق:
 1۔ برانڈنگ کا سب سے بڑا فائدہ اپنے کسٹمر کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔اسے
ایک بار جب کمپنی کی کوئی برانڈڈ شئی پسند آجاتی ہے تو ہمیشہ اس کی کوشش
ہوتی ہے کہ وہی چیز خرید لے۔ اس کے بارے میں وہ پراعتماد ہوتا ہے کہ اس
میں وہ تمام خوبیاں پائی جائیں گی،جو گزشتہ پراڈکٹ میں موجود تھی۔
 2۔ یہ فخر کی ایک عالمت بن جاتی ہے  ،معاشرے میں اکثر فیملیاں ایسی ہیں
 ،جو کسی خاص کمپنی کی پراڈکٹ استعمال کرتی ہیں۔ اس پر وہ بجا طور پر فخر
کرتی ہیں کہ ہم فالں برانڈ کی مصنوعات خریدتے ہیں۔
3۔ برانڈڈ اشیاء میں تنوع کم ہوتا ہے۔
اس میں مخصوص معیارات کے مخصوص پراڈکٹ ہوتے ہیں۔اس میں ڈسٹری
بیوٹرز کے لئے سہولت ہرتی ہیں ۔ انہیں جن اشیاء کا آرڈر ملتا ہے ،انہیں تالش
کرنے ،ترتیب سے رکھنے اور مطلوبہ جگہ تک پہنچانے میں سہولت ہوتی ہے۔
اس کے برخالف غیر برانڈڈ اشیاء کے آرڈرز لکھنے کے لیے کافی تفصیل
درکار ہوتی ہے۔
4۔ اس میں فراڈ اور دھوکے کے چانسز نہیں ہوتے  ،جبکہ ان برانڈڈ اشیاء میں
ہمیشہ غیر یقینی صورت حال کا سامنا رہتا ہے اور صانع کسی بھی پراڈکٹ میں
فراڈ اور مالوٹ کرسکتا ہے۔
5۔ اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے ،جس کی وجہ سے آپ کی حریف
کمپنیاں وہ برانڈ الونچ نہیں کرسکتی۔
 6۔ برانڈڈ اشیاء پر تمام ضروری تفصیالت درج ہوتی ہیں ،جسکی وجہ سے
انہیں تالش کرنا آسان ہوتا ہے ،جبکہ غیر برانڈڈ اشیاء میں یہ خصوصیت نہیں پائی
جاتی۔
نمبر تین :پیکجنگ()Packaging
7
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انفرادی سطح پر جو اشیاء پراڈکٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں ،ان میں سے تیسری
چیز پیکجنگ ہے۔فلپ کوٹلر نے اس کی تعریف یوں کی ہے:
The activities of designing and
producing
the container or wrapper for a
product8

ترجمہ:
کسیی پراڈکیٹ کےلییے ڈبییہ اور کیور کیو تیییار
کییرنے اور ڈیییزائن کییرنے کییو پیکچنییگ کہییا جاتییا
ہے۔
ایک سروے کے مطابق ایک عام سپر مارکیٹ میں  15سے  17ہزار تک کی
اشیاء فروخت ہونے کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ اس میں خریدار اور کسمٹر اشیاء
تالش کرتے وقت فی منٹ  300اشیاء پر سے گزرتا ہے۔اس مارکیٹ میں مختلف
کمپنیوں کی مختلف برانڈڈ اشیاء ایک ایک جگہ موجود ہوتی ہیں،آپ اگر صابن
اعلی معیاری صابن سامنے
خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو درجنوں کمپنیوں کے
ٰ
پڑے نظر آئیں گے۔مقابلے کے اس ماحول میں کسٹمر پر جو چیز اثر انداز ہوتی
ہے ،وہ اس پراڈکٹ کی پیکجنگ ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت میں جس برانڈڈ چیز کو
9
منتخب کرتا ہے  ،وہ اس کی پیکنگ سے متاثر ہوکر کرتا ہے۔
پیکنگ کی اقسام :
پیکنگ کئی طرح کی ہوتی ہے۔
1۔ پراڈکٹ کی حفاظت کےلیے اندرونی پیکنگ
 2۔ پراڈکٹ پر موجود وہ بیرونی پیکنگ جو کسی کسٹمر کو اس کی خریداری
پر قائل کرے۔
3۔ شپنگ پیکنگ
پراڈکٹ جب کمپنی سے تیار ہو کر مارکیٹ کی طرف نکلتی ہے تو درجنوں ،
کبھی کبھار سینکڑوں اور ہزاروں پراڈکٹ کو ایک ہی بوری یا بکس میں ڈال کر
انہیں گاڑی یا جہاز کے ذریعے روانہ کیا جاتا ہے۔اس پیکنگ کو شپنگ پیکنگ
کہتے ہیں۔
مارکیٹنگ میں پیکنگ کی اہمیت:
برانڈ کی اہمیت کی طرح پیکنگ بھی کئی جہات سے اہمیت کا حامل ہے۔
اسے درج ذیل نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔
wong, John Saunders, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 4th
Pearson Education, www.pearson.co.uk, Part 5, Ch:13,What is
wong, John Saunders, Gary Armstrong, Principles of Marketing, 4th
Pearson Education, www.pearson.co.uk, Part 5, Ch:13,What is
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 1۔ اس سے پراڈکٹ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک صارف کے لیے یہ بات
سب سے اہم ہوتی ہے کہ اسے خریدنے کے بعد یہ ضائع نہیں ہوگی۔
2۔ اس پر ضروری ہدایات درج ہوتی ہیں ،جس سے کوئی کسٹمر پڑھ کر کوئی
رائے قائم کرلیتا ہے۔پراڈکٹ میں موجود مثبت نکات کو پڑھنے کے بعد کسمٹمر
اسے خریدنے کی طرف مائل ہوجاتا ہے۔
 3۔اس کی ڈئزائننگ اور اس میں موجود مختلف رنگوں کا مالپ اسے پرکشش
اور جاذب نظر بنادیتا ہے ،جس سے یہ دیگر پراڈکٹس سے ممتاز ہوجاتا ہے۔
4۔ مارکیٹنگ کے ماہرین اسے  5سیکنڈ کا کمرشل (اشتہار) قرار دیتے ہیں ،
وہ بھی بالخصوص آخری لمحات میں  ،جب کسٹمر جیب سے پیسے نکال کر کسی
پراڈکٹ کو خرید رہا ہوتا ہے تو پیکنگ اسے اس مخصوص پراڈکٹ کی خریداری
پر ابھارتی ہے۔
ٹیٹرا پاک  Tetra Pakدودھ بنانے والی ایک سویڈش کمپنی ہے۔اس کو دنیا
بھر میں پذیرائی اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس کے دودھ کی پیکنگ اس انداز
سے ہوتی ہے کہ اسے کسی ٹھنڈی جگہ میں سٹور کرنے ضرورت نہیں۔یہ عام
10
حاالت اور گرم موسم میں بھی خراب نہیں ہوتا۔
نمبر چار :لیبلنگ()labeling
انفرادی حیثیت سے پراڈکٹ پر لیبلنگ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔اسے اگر پیکنگ
ہی کا جزء قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔لیبلنگ کسی پراڈکٹ کے پیک پر
موجود ان تفصیالت کا نام ہے ،جس سے اس پراڈکٹ کے بارے میں جملہ
وضاحت ہوجاتی ہے۔اسے پڑھنے کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے میں سہولت رہتی
ہے کہ اسے لوں یا نہ لوں۔اس میں پراڈکٹ کا نام ،کمپنی کا تعارف ،رابطہ،
پراڈکٹ کا معیار ،مقدار اور مختلف سرٹیفیکیشن باڈیز کی جانب سے جاری شدہ
سرٹیفیکیٹس کی وضاحت وغیرہ درج ہوتی ہیں۔
نمبر پانچ :پراڈکٹ کے ساتھ مہیاء کی جانے والی خدماتProduct :
Support Services
اس کے بارے میں تفصیلی وضاحت دوسرے فصل میں آئے گی۔ اس سے
مراد کسی پراڈکٹ کی خریداری کے بدلے کمپنی کی طرف سے دی جانے والی
کوئی خاص خدمت ہے۔ اس میں مخصوص مدت تک قرضہ ،اس کی تنصیب ،ہوم
ڈیلوری یا نقصان کی صورت میں فری مرمت کی سہولیات شامل ہیں۔
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پراڈکٹ الئن کی سطح پر ہونے وال فیصلے:
decisions

Product line

پراڈکٹ الئن مختلف پراڈکٹس کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف پراڈکٹس کی وہ
سریز ہے جو کمپنی کے ایک ہی یونٹ میں تیار ہوتی ہے۔ کچھ کمپنیوں میں
صرف ایک ہی پراڈکٹ الئن ہوتی ہے ،جبکہ کچھ میں الگ الگ اور مختلف
پراڈکٹ الئن ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیکریز کے لئے سامان تیار کرنے والی
ایک فیکٹری بسکٹس ،کیک اور ڈبل روٹیاں الگ الئن میں تیار کرتی ہیں  ،جبکہ
مٹھائیاں ،گالب جامن وغیرہ الگ الئن میں۔ بڑی کمپنیوں میں پراڈکٹ الئن کافی
طویل ہوتی ہے۔ان کی کوشش ہوتی ہےکہ اس میں مزید اضافہ کریں اور مارکیٹ
کے زیادہ سے زیادہ شئیرز حاصل کرسکیں۔

پراڈکٹ مکس فیصلےProduct Mix Decision :
کچھ کمپنیاں اس سے بھی بڑے پیمانے پر کام کرتی ہیں۔ یہ ایک پراڈکٹ
الئن کے بجائے کئی پراڈکٹ الئن چالتی ہیں۔ اسے پروڈکشن مکس کا نام دیا جاتا
ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاسمیٹکس بنانے والی کمپنی چار پروڈکشن الئن
چالتی ہے:
1۔کاسمیٹکس
2۔ زیورات
3۔ فیشن
4۔گھریلو اشیاء
پھر ہر الئن مزید ذیلی الئنوں میں تقسیم ہوتی ہے۔
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فصل دوم :پراڈکشن کے شرعی اصول
مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ہدایت کے ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔ جن امور
کا حکم ہمیں ان دو ذرائع سے ملتا ہے ،ہم انہیں ماننے کے پابند ہوتے ہیں اور جن
چیزوں سے قرآن و حدیث ہمیں منع کردیں تو ہمیں ان سے بچنا ضروری
ہوجاتاہے۔ مختلف قوانین و احکام کی طرح کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کے
بارے میں بھی اسالم کچھ ہدایات دیتا ہے ،جن پر عمل پیرا ہونا ایک مسلمان کی
ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ حالل پروڈکشن سے مراد قرآن و حدیث کے طے کردہ
اصولوں کو سامنے رکھ کر پروڈکشن کرنا ہے۔ ان اصولوں کی پاسداری جس
طرح ایک صانع کے لیے ضروری ہے ،بالکل اسی طرح ایک گاہگ اور خریدار
کوبھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو پراڈکٹ وہ خرید کر استعمال
کررہا ہے  ،ایا وہ حالل ہے یا نہیں؟
پراڈکٹ کے حالل ہونے کے ساتھ ساتھ اسالمک مارکیٹنگ میں اس کی مختلف
جہات کو دیکھا جاتا ہے۔
اسالمک مارکیٹنگ اور کنونشنل مارکیٹنگ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کنونشنل
مارکیٹنگ کا تمام تر دار و مدار زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے۔ اسے profit
 maximizationکہا جاتا ہے ،جبکہ اسالمی مارکیٹنگ کا مقصد شرعی اصولوں
کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
اسالمک مارکیٹنگ میں پروڈکشن کے لیے ایک جامع اور مکمل شرعی
ضابطہ موجود ہے۔ یہ اصول قرآن پاک  ،احادیث  ،سیرت طیبہ اور صحابہ کرام
کی زندگیوں سے ماخوذ ہیں۔ ذیل میں ان شرعی اصولوں کو درج کیا جاتا ہے ،
جن کی روشنی میں تیار کیے جانے والے کسی پراڈکٹ کو حالل اور جائز قرار
دینے کے ساتھ ساتھ اسے اسالمی قرار دے سکیں گے۔

104

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

اصول نمبر  :1مصنوع کے اجزاء کا حالل ہونا
پراڈک ٹ کے شرعی اصولوں پر پورا اترنے کی سب سے اولین شرط یہ ہے
کہ وہ حالل ہو۔
حلت اور حرمت کے جو پیمانے شریعت محمدیہ نے مقرر کیے ہیں  ،یہ
مصنوع ان کے مطابق ہو۔
کسی پراڈکٹ کی تیاری میں بہت سارے اجزاء ( )ingredientsشامل ہوتے
ہیں۔اگر یہ اجزاء ناپاک یا حرام ہو تو ان سے تیار ہونے والی پراڈکٹ ناپاک اور
حرام قرار پائے گی۔ اس لیے اجزاء کی حلت کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔

قرآن کریم اور حالل غذاء:
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
اس ُكلُوا م َّما في ْاْل َ ْرض َح َال ًال َ
طیابًا َو َال
یَاأَیُّ َھا النَّ ُ
ٌ 11
تَتَّبعُوا ُخ ُ
ش ْی َ
ط َوات ال َّ
عد ٌُّو ُمبین
طان إنَّهُ لَ ُك ْم َ
ترجمہ:
اے لوگوں ! زمین میں جو حالل اور پیاکیزہ
اشیاء ہیں ،وہ کھاؤ اور شییطان کیے نقیش قیدم پیر
نہ چلو ،یقینا ً وہ تمہارا کھالد ُشمن ہے۔ سورۃ مائیدہ
تعالی ارشادفرماتے ہیں:
میں ہللا
ٰ
ّللاُ َح َال ًال َ
َو ُكلُوا م َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
ّللا الَّذي أ َ ْنت ُ ْم
طیابًا َواتَّقُوا َّ َ
ُ 12
به ُمؤْ منونَ
ترجمہ:
تعالی نے تمہیں جورزق دییا ہیے ،ان مییں
ہللا
ٰ
سے حالل کھاؤ اور اس ہللا سے ڈرتے رہو  ،جین
پر ایمان رکھتے ہو،
یہی مضمون سورۃ النحل میں بھی موجود ہے
ّللاُ َح َال ًال َ
ت َّ
فَ ُكلُوا م َّما َرزَ قَ ُك ُم َّ
ّللا
طیابًا َوا ْش ُك ُروا ن ْع َم َ
13
إ ْن ُك ْنت ُ ْم إیَّاہُ تَ ْعبُدُونَ
ترجمہ:
تعالی کی عبادت کیرتے ہیو تیو جیو
اگر تم ہللا
ٰ
تعییالی نییے تمہیییں دی
حییالل اور پییاک چیییزیں ہللا
ٰ
11البقرۃ168 :
12المائدۃ88 :
13النحل114 :
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تعیالی کیا شیکر ادا
ہیں ،ان مییں سیے کھیاؤ اور ہللا
ٰ
کرتے رہو۔

احادیث مبارکہ اور حالل غذاء
حالل غذاء کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کا ایک ارشاد امام مسلم ؒ ے اپنی
کتاب صحیح مسلم میں بھی ذکر فرمایا ہے:
سو ُل َّ
ّللا -صلى ہللا علیه
ع ْن أَبى ُھ َری َْرۃ َ قَا َل قَا َل َر ُ
َ
وسلم:-
ب الَ یَ ْق َب ُل إالَّ َ
ّللاَ َ
اس إ َّن َّ
ّللا أ َ َم َر
طیا ٌ
أَیُّ َھا النَّ ُ
طیابًا َوإ َّن َّ َ
س ُل
الر ُ
سلینَ فَقَا َل :یَا أَیُّ َھا ُّ
ْال ُمؤْ منینَ ب َما أَ َم َر به ا ْل ُم ْر َ
ُكلُوا منَ َّ
صال ًحا إناى ب َما تَ ْع َملُونَ
الطیابَات َوا ْع َملُوا َ
علی ٌم َوقَا َل :یَا أَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا ُكلُوا م ْن َ
طیابَات َما
َ
سفَ َر أ َ ْش َع َ
ث أ َ ْغ َب َر
الر ُج َل یُطی ُل ال َّ
َرزَ ْقنَا ُك ْم .ث ُ َّم ذَ َك َر َّ
س َماء یَا َربا یَا َربا َو َم ْ
ط َع ُمهُ َح َرا ٌم
یَ ُمدُّ یَدَیْه إلَى ال َّ
سهُ َح َرا ٌم َو ُ
ى ب ْال َح َرام فَأَنَّى
َو َم ْش َربُهُ َح َرا ٌم َو َم ْلبَ ُ
غذ َ
َ 14
اب لذل َك
یُ ْستَ َج ُ
ترجمہ:
حضرت ابوہریرہ رضی ہللا عنہ فرماتے ہییں
کیییہ آپﷺ نیییے فرماییییا  :اے لوگیییو! بیییے شیییک ہللا
یالی پییاک ہییے اور وہ صییرف پییاکیزگی کییو قبییول
تعی ٰ
تعیالی نیے مومنیوں کیو
کرتا ہے اور بیے شیک ہللا
ٰ
بھییی اسییی بییات کییا حکییم دیییا ہییے ،جییس کییا اپیینے
یییالی اپیییینے
رسییییولوں کییییو دیییییا ہے۔چنانچییییہ ہللا تعی ٰ
رسولوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:
"اے رسولو!پاکیزہ اشیاء مییں سیے کھیاؤ اور
نیییک اعمییال کییرو ،بییے شییک میییں ان کییاموں سییے
باخبر ہوں جو تم کرتے ہو"
تعالی نے فرمایا:
اور ہللا
ٰ
"اے مومنوں!جییییو کچییییھ ہییییم نییییے تمہیییییں دیییییا
ہے،ان میں سے پاک اشیاء کھایا کرو۔اس کے بعد
آپﷺ نییے ایییک ایسییے شییخص کییا تییذکرہ فرمایییا،
جییو کسییی لمییبے سییفر میییں ہییو ،گییرد و غبییار سییے
ڈھکیییا ہیییوا پراگنیییدہ بیییالوں واال،وہ اس حالیییت مییییں
14صحیح مسلم للنیسابوري ،ط :دار الجیل بیروت ،رقم الحدیث،2393:کتاب الزکاۃ،باب قبول الصدقۃ من الکسب الطیب ،ج:
3۔ص،85 :
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اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیالتا ہے اور "ییارب
یییا رب" پکارتییا ہییے ،حاالنکییہ اس کییا کھانییا حییرام
کییا ہوتییا ہییے اور اس کییا بییدن صییرف حییرام غییذاء
سے پھلتا ھولتا ہو تو اس کی دعائیں کیسے قبیول
ہوں گی۔
مذکورہ بالہ حدیث میں حالل کھانے اور حرام سے اجتناب کرنے کی اہمیت
حتی کہ اگر کسی کے کھانے ،پینے اور خوراک اور پوشاک میں
معلوم ہوتی ہے ٰ
ھرام کی آمیزش اور مالوٹ ہو تو اس کی دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔

حرام سے بچنے کا طریقہ:
حضوراکرمﷺ حرام سے بچنے کا طریقہ سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں :
أمور مشتبھاتٌ
"الحال ُل بیا ٌن والحرا ُم بیا ٌن وبینَ ذل َك
ٌ
الَ یدرى
ھي أم منَ
ٌ
كثیر منَ النَّاس أمنَ الحالل َ
سلم
الحرام فمن َ
تر َكھا استبرا ًء لدینه وعرضه فقد َ
الحرام كما أنَّهُ
ومن واق َع شیئًا م ْنھا یوشكُ أن یواق َع
َ
من یرعى حو َل الحمى یوشكُ أن یواق َعهُ أالَ َّ
وإن
ّللا محارمه ُ"15
لك ال ملكٍ ح ًمى أالَ َّ
وإن حمى َّ
ُ
ترجمہ:
حالل اور حرام واضح ہیں ،تاہم درمییان مییں
کچییھ چیییزیں ایسییی ہییوتی ہیییں  ،جییو مشییکوک اور
مشتبہ ہوتی ہیں  ،اگر کیوئی شیخص اپینے آپ کیو
ان مشییکوک و مشییتبہات سییے بچییالے تییو وہ اپیینے
دییین کییو بچییا پییائے گییا اور اگییر کییوئی ان مشییتبہات
اور مشکوک اشیاء میں ہاتیھ ڈالیے گیا تیو اییک دن
ایسییا بھییی آئییے گییا کییہ وہ حییرام میییں دخییل انییدازی
کررہا ہوگا۔
حضور اکرم ﷺ اس بات کیو اییک حسیی مثیال
کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیس
طییرح ایییک ممنوعییہ چراگییاہ کییے قریییب بکریییاں
چییرانے سییے ایییک دن بکریییاں چراگییاہ میییں بھییی
داخل ہوجائیں گی  ،لییکن اگیر کیوئی اپنیی بکرییاں
ممنوعہ چراگاہ کے قریب بھی نہییں چراتیا تیو اس
کییی بکریییا ں کبھییی بھییی چراگییاہ میییں داخییل نہیییں
ہوں گی۔
عیسی محمد الترمذی ،سنن الترمذي ،دار احیاء التراث العربی کتاب البیوع ،البیوع،رقم الحدیث)511 /3( ،1205:
 15ابو
ٰ
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اجزائے ترکیبی کی حلت و حرمت کا فلسفہ فقہاء کی نظر میں:
پراڈکٹ میں استعمال ہونے والے اجزائے ترکیبی کو کب ہم حالل یا حرام
قرار دیں گے ،اس کے بارے میں فقہی ضابطہ یہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں
کسی شئی کی حرمت کے بارے میں واضح حکم موجود ہو تو حرام ہے ورنہ
حالل۔
اسے فقہاء کی زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔
کہ اصل اشیاء میں حلت و اباحت ہے ۔اگر کہیں کوئی دلیل شرعی موجود ہو،
جو اسے حرام قرارد ے تو اسے حرام کہیں گے ورنہ نہیں۔ یہ فقہی ضابطہ کچھ
اربعہ کے مذاہب
تفصیل کے ساتھ ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ذیل میں ائمہ
ؒ
مفصالً بیان کیے جاتے ہیں:
فقہ حنفی کا موقف:
أقول :وصرح في التحریر بأن المختار أن اْلصل
16
اْلباحة عند الجمھور من الحنفیة والشافعیة
ترجمہ:
احنییاف اور شییوافع کییے ہییاں راحییج قییول کییے
مطابق اشیاء میں اصل اباحت ہے۔
فقہ شافعی کا موقف:
قاعدۃ :اْلصل في اْلشیاء اْلباحة حتى یدل الدلیل
على التحریم.
ھذا مذھبنا ,وعند أبي حنیفة :اْلصل فیھا التحریم
17
حتى یدل الدلیل على اْلباحة
ترجمہ:
اشیاء میں تب تک اصل اباحت ہے ،جیب تیک
اس کییی حرمییت پییر کییوئی دلیییل نییہ آئے۔یییہ ہمییارا
مییذہب ہییے اور احنییاف کییے ہییاں اشیییاء میییں اصییل
حرمییت ہییے ،جییب تییک اس کییی اباحییت پییر کییوئی
دلیل نہ آئے۔
نوٹ:
سیوطی نے احناف کا جو مذہب نقل فرمایا ہے،وہ ان کا مذہب
یہاں پر عالمہ
ؒ
کرام کا ہے۔
شافعی اور دیگر ائمہ
نہیں ہے۔ان کا مذہب بھی وہی ہے جو امام
ؒ
ؒ
فقہ مالکی کا موقف:
فقہ مالکی میں اس بارے میں دو اقوال ملتےہیں:
16شامی،الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ،دار الفكر ،بیروت،ط  ،1992کتاب الطہارۃ ،سنن الوضوء ،ج،1 :ص،105 :
17عبدالرحمٰ ن السیوطی ،اْلشباہ و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعیة ،الرقمیة دار الكتب العلمیة بیروت ،لبنان ،ص60 :
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ایک قول جمہور کے مطابق ہے کہ اشیاء میں اصل حلت اور اباحت ہے۔
وقال أبو الفرج اْلصل في اْلشیاء قبل ورود
الشرع اْلباحة الشرعیة ال العقلیة ،وحجته قوله
تعالى { ھو الذي خلق لكم ما في اْلرض جمیعا }
 ،وقوله تعالى { وأعطى كل شيء خلقه}  ،فمعنى
اآلیتین أن اْلشیاء خلقت مباحة لبني آدم ،والتحریم
18
طار على اْلباحة.
في بعضھا ٍ
ترجمہ:
یوالفراج کییے بقییول اشیییاء شییریعت کییی آمیید
ابی
ؒ
سییے قبییل اباحییت شییرعی پییائی جییاتی ہییے نییہ کییہ
یییالی کییییے دو
اباحییییت عقلییییی۔ اس کییییی دلیییییل ہللا تعی ٰ
فرامان ہیں۔
تعالی فرماتا ہے " :اور اسی نیے آپ کیے
ہللا
ٰ
لیے وہ سب پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے"
تعییالی
ایییک دوسییری جگییہ پییر ارشییاد بییاری
ٰ
تعالی نے اپنی مخلوق کیو سیب کچیھ
ہے ":اور ہللا
ٰ
دیا ہے"
معنی یہ ہے کیہ انسیان کےلییے
ان دو آیات کا
ٰ
تمام اشیاء اباحت کیے سیاتھ پییدا کیی گئیی ہییں اور
ان میں بعض کو بعد میں حرام کردیا گیا ہے۔
مالکیہ کے ہاں اس بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ جو اشیاء مضر ہیں  ،ان
میں اصل حرمت ہے اور جو مفید ہیں  ،ان میں اصل اباحت اور حلت ہے۔
مضار الت َّ ْحریم ْ
والمنافع ْالح ُّل
صل ْال
صحیح أ َ ان أ َ ْ
ا
فال َّ
19
وھذا الَّذي ْ
محصول
اختارہ ْاْلمام في ْال ْ
ترجمہ:
صحیح بات ییہ ہیے کیہ نقصیان دہ اشییاء مییں
اصل حرام ہونا اور ہے اور مفید اشییاء مییں اصیل
حیییالل ہونیییا ہیییے۔ اس قیییول کیییو امیییام صیییاحب نیییے
"المحصول" میں اپنایا ہے۔
فقہ حنبلی کا موقف:
حنبل کا موقف بھی جمہور کے مطابق ہے ،کہ اشیاء میں اصل
امام احمد بن
ؒ
حلت اور اباحت ہے۔
یحیی الشنقیطی ،إیصال السالك في أصول اْلمام مالك ،ص20 :
18محمد
ٰ
19محمد طاہر التونسی ،التحریر والتنویر ،ط :الدار التونسیۃ للنشر  ،1984سورۃ البقرۃ آیت نمبر ،29جلد ،1ص،382 :
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20

االصل في االشیاء االباحة إال لدلیل
ترجمہ:
اشیاء میں اصل اباحت ہے جیب تیک اس کیے
خالف کوئی دلیل نہ آئے۔
اربعہ کے ہاں متفقہ طور پر جو اشیاء قرآن
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ائمہ
ؒ
و حدیث کی رو سے حرام قرار پاتے ہیں  ،وہ حرام ہیں اور باقی حالل ہیں۔
اگر کسی جزء ترکیبی کی حرمت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی
صریح نص موجود ہو تو اسے پروڈکشن میں استعمال کرنا جائز نہیں ۔ ہاں اگر
کسی کے بارے میں کچھ مذکور نہ ہو یا اس کی حلت ثابت ہو تو اسے استعمال
کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ:
گذشتہ عنوان کی رو سے کائنات کی تمام اشیاء کو ہم تب تک حالل قراد دیں
گے ،جب تک ان کے خالف قرآن و سنت میں کوئی واضح نص نہ پایا جائے۔
اس اصول سے کچھ مستثنیات بھی ہیں؛

حرام االصل اشیاء:

ماکوالت،مشروبات ،ادویات اور کاسمیٹکس سے متعلق تمام اشیاء اصالً مباح
ہیں ،سوائے درج ذیل اشیاء کے،کہ ان چیزوں کا اصلی اور بنیادی حکم یہ ہے کہ
یہ حرام ہیں:
1۔ گوشت)Meat( :
فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ گوشت کے عالوہ باقی تمام اشیاء اصالً حالل ہیں۔
ان کے حرام کےلیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے ،جبکہ اس کے برعکس گوشت
اصالً حرام ہے ،اس کے حالل ہونے کےلئے ذبیحہ کی شرعی شرائط پوری کرنا
ضروری ہے۔
2۔خبیث اشیاء)Abominable( :
خبیث و مستقذر چیزیں اصالً حرام ہیں ،جن سے طبائع سلیمہ کو گھن آتی ہو۔
مثالً کیڑے مکوڑے وغیرہ
3۔ مضراشیاء )Harmful things( :
نقصان دہ چیزیں مثالً زہر سمیت تمام مضر و مہلک چیزیں اصالً حرام ہیں۔
4۔ مسکر اشیاء)Intoxicants( :
تمام نشہ آور چیزیں اصالً حرام ہیں ،مثالً شراب یا دوسری نشہ آور اشیاء

20شیخ منصور الحنبلی ،كشاف ،دارالکتب العلمیۃ بیروت  ،1997کتاب الطہارۃ ،باب التیمم ،ج1 :ص،247 :
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5۔نجس و ناپاک چیزیں )Impurity/Nijasat( :
تمام نجس و ناپاک چیزیں اصالً حرا م ہیں،مثالً خون ،پیشاب  ،پاخانہ وغیرہ۔

21

حرمت کے سات اصول:
1۔نص Text of Quran and Sunnah :

قران یا حدیث کی واضح دلیل  ،جس میں نام لے کر
کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔
2۔ خباثتAbominableness :

کسی چیز کا خبیث و مستقذر ہونا ،جس سے طبائع
سلیمہ کو گھن آتی ہو ،مثالً کیڑے مکوڑے وغیرہ۔
3۔ ضررHarmfulness :

یعنی کسی چیز کا نقصان دہ ہونا ،مثالً زہر سمیت
تمام مضر و مہلک چیزیں ضرر کی وجہ سے حرام
ہیں۔
4۔اسکارIntoxication :

یعنی کسی چیز کا نشہ آور ہونا ،جیسے شراب یا
تمام نشہ آور اشیاء اسی وجہ سے حرام ہیں۔
5۔نجاستImpurity :

کسی چیز کا ناپاک ہونا  ،جیسے پیشاب یا پاخانہ
وغیرہ۔
6۔ احترام انسانیتHuman dignity :

انسانی کرامت و شرافت کی وجہ سے انسانی جسم
کے کسی بھی چیز سے استفادہ کرنا حرام ہے۔
7۔سبعیتPredators :

کسی جانور یا پرندے کا درندہ ہونا ،یعنی گوشت
خور حیوانات جو فطری طور پر دوسرے جانور کا
شکار کر کے کھاتے ہیں ،اسی بناء پر تمام درندے
22
حرام ہیں۔
21عارف علی شاہ ،حالل سرٹیفیکیشن شریعت کی روشنی میں  ،،دوسرا ایڈیشن ،سنحاء حالل ایسوسی ایٹیز پاکستان،
تیسرا باب ،حالل و حرام کی شرعی حیثیت،ص، 123،124
 22عارف علی شاہ ،حالل سرٹیفیکیشن شریعت کی روشنی میں  ،،دوسرا ایڈیشن ،سنحاء حالل ایسوسی ایٹیز پاکستان،
تیسرا باب ،حالل و حرام کی شرعی حیثیت،ص، 126،125
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حلت و حرمت کے ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو اجزائے
ترکیبی( )Ingredientsاور مصنوع تیار کیا جائے ،وہ شرعا ً حالل کہالئےگا اور
اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔

جانوروں سے حاصل شدہ اجزائے ترکیبی کا شرعی حکم:

شریعت کی رو سے گوشت میں اصل حرمت ہے  ،تاہم صرف اُن جانوروں
کے گوشت کو اندورنی استعمال ( )Eating purposeمیں الیا جاسکتا ہے ،جن
کو استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہو ۔
تعالی ہے:
ان جانوروں کی تعیین کرتے ہوئے ارشاد باری
ٰ
ْ23
َُ
َ
ُحَّ
اْلَْ
ة ْ
َِلَّ َ
ْ َ
ما ُ
ُم
ْك
َلي
ْلى ع
يت
ِ إ
نعام
ِيم
به
ُم
ْ َلك
ِلت
أ
ترجمہ:
آپ کےلیے پالتو جانورکو حالل قیرار دییا گییا
ہے مگر وہ جو آپ پر تالوت کی جائے۔
صاحب اپنی تفسیر میں
بھیمۃ االنعام کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی شفیع
ؒ
فرماتے ہیں:
" لفظ بھیمة ان جانوروں کے لئے بوال جاتا ہے ،جن کو عادۃ ً غیر
ذوی العقول سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگ ان کی بولی کو عادۃ ً نہیں
سمجھتے تو ان کی مراد مبہم رہتی ہے۔ اور امام شعرانی رحمة ہللا علیہ
نے فرمایا کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لئے نہیں کہتے کہ اس کو عقل نہیں
اور عقل کی باتیں اس پر مبہم رہتی ہیں۔ جیسا کہ لوگوں کا عام خیال
ہے ،بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل و ادراک سے کوئی جانور بلکہ کوئی
شجر و حجر بھی خالی نہیں۔ ہاں درجات کا فرق ضرور ہے۔ ان چیزوں
میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی انسان میں اسی لئے انسان کو احکام کا
مکلف بنایا گیا ہے۔ جانوروں کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ ورنہ اپنی
ضروریات زندگی کی حد تک ہر جانور بلکہ ہر شجر و حجر کو حق
تعالی
تعالی نے عقل و ادراک بخشا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر چیز ہللا
ٰ
ٰ
کی تسبیح کرتی ہے۔ وان من شی اال یسبح بحمدہ۔ عقل نہ ہوتی تو اپنے
خالق ومالک کو کس طرح پہچانتی اور کس طرح تسبیح کرتی۔
امام شعرانی ؒکے فرمانے کا خالصہ یہ ہے کہ بہیمہ کو بہیمہ اس لئے
نہیں کہتے کہ اس کی بےعقلی کے سبب معلومات اس پر مبہم رہتے ہیں
بلکہ اس لئے کہ اس کی بولی لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کا کالم لوگوں پر
مبہم رہتا ہے۔ بہرحال لفظ بہیمہ ہر جاندار کے لئے بوال جاتا ہے۔ اور
بعض حضرات نے فرمایا کہ چوپایہ جانداروں کے لئے یہ لفظ استعمال
ہوتا ہے۔
اور لفظ انعام نعم کی جمع ہے۔ پالتو جانور جیسے اونٹ ،گائے ،بھینس،
بکری وغیرہ جن کی آٹھ قسمیں سورۃ انعام میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان
کو انعام کہا جاتا ہے۔ بہیمہ کا لفظ عام تھا۔ انعام کے لفظ نے اس کو

23المائدۃ،1:
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خاص کردیا۔ مراد آیت کی یہ ہوگئی کہ گھریلو جانوروں کی آٹھ قسمیں
24
تمہارے لئے حالل کردی گئیں۔"

انعام پالتو جانور کو کہتے ہیں۔ان میں جو حالل جانور ہیں ،انہیں سورۃ انعام
تعالی ہے:
میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری
ٰ
ْ
اج منَ الضَّأن اثْنَیْن َومنَ ْال َم ْعز اثْ َنیْن قُ ْل
"ثَ َمان َیةَ أ َ ْز َو ٍ
آلذَّ َك َریْن َح َّر َم أَم ْاْل ُ ْنثَیَیْن أ َ َّما ا ْشتَ َملَ ْ
علَیْه أ َ ْر َحا ُم
ت َ
صادقینَ َومنَ ْاْلبل
ْاْل ُ ْنثَیَیْن َنبائُوني بع ْل ٍم إ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
اثْنَیْن َومنَ ْال َبقَر اثْنَیْن قُ ْل آلذَّ َك َریْن َح َّر َم أَم ْاْل ُ ْنث َ َییْن
علَیْه أ َ ْر َحا ُم ْاْل ُ ْنث َ َییْن أ َ ْم ُك ْنت ُ ْم ُ
أ َ َّما ا ْشت َ َملَ ْ
ش َھدَا َء إ ْذ
ت َ
ّللاُ ب َھذَا فَ َم ْن أ َ ْ
علَى َّ
صا ُك ُم َّ
ّللا َكذبًا
َو َّ
ظلَ ُم م َّمن ا ْفت َ َرى َ
ّللا َال یَ ْھدي ْالقَ ْو َم
اس ب َغیْر ع ْل ٍم إ َّن َّ َ
لیُض َّل النَّ َ
25
َّ
الظالمینَ "
ترجمہ:
تعالی نیے آٹیھ جوڑییاں پییدا کیی ہییں ،بھییڑ
ہللا
ٰ
میں سے دو ،نر اور مادہ اور بکری میں سے دو۔
یالی نییے دونییوں نییر کییو حییرام
آپ پوچییھ کییہ ہللا تعی ٰ
قییرار دیییا ہییے یییا دونییوں مییادہ کییو یییا اس بچییے کییو
جیس پییر دونییوں مییادہ کییی بچییہ دانیییاں مشییتمل ہیییں،
مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔
تعالی نے اونٹ می سے دو اور گائے
اور ہللا
ٰ
میییں سییے دو پیییدا کیییے ہیییں۔ پوچییھ کییہ تونییوں نییر
حییرم کیییے ہینیییا دونییوں مییادہ یییا وہ بچییہ جییس پییر
دونوں مادہ کیی بچیہ دانییاں مشیتمل ہییں ،ییا تیم اس
تعالی نیے آپ کیو ییہ حکیم
وقت گواہ تھے جب ہللا
ٰ
دیا تھا ،تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جیو
یالی پییر بہتییان بانییدھتا ہییو تاکییہ لوگییوں کییو بییال
ہللا تعی ٰ
ییالی ظیییالم
تحقییییق گمیییراہ کیییرے۔ بیییے شیییک ہللا تعی ٰ
لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔
مستثنی ہیں،انہیں آگے سورۃ مائدہ آیت نمبر  3میں
بہیمۃ االنعام سے جو جانور
ٰ
تعالی ہے:
ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری
ٰ
ُح ار َم ْ
علَ ْی ُك ُم ْال َم ْیتَةُ َوالدَّ ُم َولَ ْح ُم ْالخ ْنزیر َو َما أُھ َّل
ت َ
ّللا به َو ْال ُم ْنخَنقَةُ َو ْال َم ْوقُوذَۃ ُ َو ْال ُمت َ َردا َیةُ
لغَیْر َّ
24مفتی شفیع ،معارف القرآن ،مکتبہ معارف القرآن کراچی ،المائدہ  ،1جلد ،3ص ،14-13
25اْلنعام،144 ،143 :
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ع َلى
َوالنَّطی َحةُ َو َما أ َ َك َل ال َّ
سبُ ُع إ َّال َما ذَ َّك ْیت ُ ْم َو َما ذُب َح َ
ٌ 26
صب َوأ َ ْن ت َ ْست َ ْقس ُموا ب ْاْل َ ْز َالم ذَل ُك ْم فسْق
النُّ ُ
اس آیت میں کل گیارہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں:
مردار جانور جو بالذبح اور بالشکار کے اپنی طبعی موت مرجائے
وہ خون جو بہتا ہوا ہو
سور کا گوشت
وہ چیز جو بقصد تقرب غیر ہللا کے لئے نامز کردیا گیا ہو
وہ جانور جس کے گلے کو دب کر ماردیا جائے
وہ جانور جو چوٹ کھا کر مرا ہو
وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر کر مرا ہو
وہ جانور جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو
وہ جانور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو
وہ جانور جو کسی تھان (کسی معبود کے باطل نشان ) پرذبح کیا جائے
یہ کہ پانسوں سے تم قسمت معلوم کرو۔

بحث کا نتیجہ:
جانورں کی حلت اور حرمت کے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے
کہ پروڈکشن میں صرف حالل جانور اور ان کے حالل اجزائے ترکیبی قبول کئے
گے۔لہذا اگر کوئی جانو ر فی نفسہ تو حالل ہو لیکن غیر شرعی طریقے
جائیں
ٰ
سے ذبح کیا گیا ہو تو ایسے جانور کے اجزاء پروڈکشن میں استعمال کرنا جائز
نہیں۔
سورہ انعام میں بیان کردہ حالل جانورں کی آٹھ قسمیں اگر شریعت مطہرہ کی
طرف سے طے کردہ طریقوں کے مطابق ذبح کیے جائیں تو ان کا گوشت حالل
ہوجاتا ہے ،اس لئے اسے کھانا شرعا ً جائز ہے۔
جن جانوروں کو مشروع طریقے سے ذبح کرنے کے بعد کھایا جاسکتا ہے،
ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوتی ہیں:
1۔ وہ گوشت خور نہیں ہوتے  ،بلکہ گھاس چرتے ہیں۔
2۔ وہ جگالی کرتے ہیں۔
3۔ان کی خوراک ( )Feedنجس اور گندی نہیں ہوتی۔
4۔ان کے کھر جفت نہیں ہوئے ،بلکہ یہ  even toedہوتے ہیں۔
27
5۔ ان کا نظام انہضام کچھ پیچیدہ ہوتا ہے۔ان کا معدہ مرکب ہوتا ہے۔

حالل جانوروں کے دودھ سے تیارہ شدہ اجزاءے ترکیبی:
26المائدۃ3 :
Dr Javed A Awan, Dr FM Anjum, Fundamental of Halaal Foods, IFANCA, Unitech
Faisalabad, 2017 Ch 2, Lawful and unlawful food, P:16,
27
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جس طرح حالل جانور کا گوشت کھانا جائز ہے ،اسی طرح اس کا دودھ
تعالی فرماتے ہیں:
استعمال کرنا بھی شرعا ً جائز ہے۔ ہللا
ٰ
َوإ َّن لَ ُك ْم في ْاْل َ ْن َعام لَعب َْرۃ ً نُسْقی ُك ْم م َّما في بُ ُ
طون َھا
ْ ُ ُ 28
یرۃ ٌ َوم ْن َھا تَأكلونَ
َولَ ُك ْم فی َھا َمنَاف ُع َكث َ
ترجمہ:
اور بیییے شیییک چوپیییایوں مییییں تمہیییارے لیییئے
دھیییان کییرنے کییی بییات ہییے ،ہییم تییم کییو اس سییے
پالتے ہیں جو اس کے پیٹ مییں ہیے اور تمہیارے
لئے اس میں اور کئی فائدے ہیں اور اسی سے تیم
کھاتے ہو۔
اس آیت کے تحت عالمہ صابونی صاحب فرماتے ہیں کہ انعام سے مراد
گائے،بکری اور اونٹ وغیرہ مراد ہیں۔
29
"اْلنعام وھي «اْلبل والبقر والغنم»"
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس جانور کا گوشت کھانا شرعا ً جائز ہے ،اس کا
دودھ استعمال کرنا بھی جائز ہوگا۔ اور اگر کسی جانو ر کا گوشت کسی وجہ سے
جائز نہ ہو تو اس کا دودھ استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔
یہی وجہ سے کہ اگر جانور حرام ہو یا حالل جانور اپنی موت مرجائے یا غیر
شرعی طریقے ے ذبح کیا جائے تو اس کا دودھ استعمال کرنا اور اس سے کسی
پراڈکٹ یا جزء ترکیبی کو تیار کرنا جائز نہیں۔

اصول نمبر :2لوگوں کی ضرورت مکمل کرنے والی ہو
پراڈکٹ کے لیے دوسرا شرعی اصول یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ضرورتوں کو
مکمل کرنے والی ہو۔ یہ اسالمک مارکیٹنگ کا خاصہ ہےکہ اس میں نیت انسانی
ضرورتوں کی تکمیل میں مدد کرنے کی ہوتی ہے ،جبکہ کنوینشنل مارکیٹنگ میں
زیادہ سے زیادہ منافع کمانا" " Profit Maximizationہی اصل مقصد ہوتا ہے۔
اس لیے پراڈکٹ کے لیے ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے کسٹمر اسے
خرید رہا ہے  ،اس میں وہ صالحیت موجود ہو۔ اسے مارکیٹنگ کی اصطالح میں
" "Actual Productکہا جاتا ہے۔فلپ کوٹلر نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ
جب کوئی کسٹمر آپ سے ڈریل مشین خریدتا ہے تو درحقیقت آپ سے دیوار میں
سوراخیں خرید رہا ہوتاہے۔
اب اگر اس مشین میں سوراخ کرنے کی صالحیت اسی طرح موجود ہو  ،جس
دعوی کیا ہے تو اسے اسالمی پراڈکٹ کہا جاسکتا ہے ،لیکن اگر وہ
طرح آپ نے
ٰ
28المؤمنون 21
29محمد علی الصابونی ،صفوۃ التفاسیر ،دارالصابونی للطباعۃ والنشر ولتوزیع،القاہرۃ،ط،1997:المؤمنون آیت،21:جلد،2
ص،279
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صالحیت اس میں موجود ہی نہ ہو یا موجود تو ہو لیکن اس طرح کمال کے ساتھ
دعوی کیا ہے ،بلکہ اس میں کچھ نقص پایا جاتا ہے۔ ان
نہیں ہو ،جس کا آپ نے
ٰ
آخری دو صورتوں کی پروڈکشن موجب گناہ ہے۔
اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئےشریعت نے خریدار کو خیار عیب اور
خیار رؤیت جیسے اختیارات دیے ہیں ،تاکہ جس ضرورت کے تحت وہ اسے خرید
رہا ہے ،اس پر اسے کامل یقین ہو کہ یہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔
حبان بن منقذ رضی ہللا عنہ عام طور پر بیع میں دھوکہ کھاجاتے تھے،
حضوراکرمﷺ نے انہیں فرمایا کہ جب آ پ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اسے کہا
کریں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ کرنا اور مجھے تین دن تک اختیار ہوگا۔
عالمہ طحاوی نے ابن عمر کے توسط سے آپ کا مکمل واقعہ ذکر کیا ہے ۔
ابن عمر رضی ہللا عنہ فرماتے ہیں کہ حبان کو سر میں چھوٹ لگی  ،جس سے
آپ کی زبان بھاری ہوئی اور اسے بیع میں دھوکہ ہونے لگا توآپ ﷺ نے اس کے
لیے بیع میں تین دن کا اختیار رکھا اور اسے فرمایا کہ لوگوں کو کہا کریں کہ
میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا"ال خالبۃ"۔ ابن عمر رضی ہللا عنہ فرماتے ہیں کہ
حضرت حبان بن منقذ رضی ہللا عنہ زبان کی لکنت کی وجہ سے کہا کرتے تھے :
30
"ال خذابۃ ال خذابۃ"
ایک دوسری جگہ آپﷺ فرماتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی عیب دار چیز دوسرے مسلمان کو فروخت
31
کرے اور اسے اس کے عیب سے آگاہ نہ کرے۔
ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اشیاء کی خریداری میں کسٹمر کی ضروریات و
حاجات کا خیال رکھنا نہ صرف شریعت کے عین مزاج کے مطابق ہے ،بلکہ بعد
میں پیدا ہونے والے جھگڑے اور فسادات کو ابتداء ہی سے دبانے کا ایک بپترین
آئیڈیا بھی ہے۔

اصول نمبر :3دھوکہ دہی اور فراڈ سے خالی ہونا
اسالمک پروڈکشن کے لیے تیسرا شرعی اصول یہ ہے کہ اس میں کسٹمر کے
ساتھ کسی بھی قسم کا دھوکہ اور فراڈ نہ ہو۔ ۔حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار آپﷺ
غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے ۔آپﷺ نے اس کے اندر ہاتھ ڈاال تو اسے گیال
پایا۔آپﷺ نے فرمایا کہ اسے غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا  ،تاکہ لوگ اس کا
گیال پن دیکھ کر اس کی خریداری کا فیصلہ کرسکے۔ پھر آپﷺ نے فرمایا کہ جو
دھوکہ دیتا ہے ،وہ مجھ میں سے نہیں۔

30ابوجعفرالطحاوی،مشكل اآلثار ،بترقیم الشاملة آلیا ،رقم الحدیث،4236:جلد ،498 /10
31ابوعبدہللا القزوینی،سنن ابن ماجه ،دارالکتب العلیۃ بیروت ،کتاب التجارات،باب من باع عیبا ً فلیبینہ،رقم الحدیث،2246:
()755 /2
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سو َل َّ
ّللا -صلى ہللا علیه
ع ْن أَبى ُھ َری َْرۃ َ :أ َ َّن َر ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
صب َْرۃٍ من طعَ ٍام فأ ْد َخ َل یَدَہُ فی َھا
عل ى ُ
وسلمَ -م َّر َ
ب َّ
فَنَالَ ْ
الط َعام.
صاح َ
صابعُهُ َبلَالً فَقَا َلَ :ما َھذَا َیا َ
ت أَ َ
سو َل َّ
ّللا قَا َل :أَفَالَ َج َع ْلتَهُ
صابَتْهُ ال َّ
س َما ُء یَا َر ُ
قَا َل :أ َ َ
فَ ْوقَ َّ
ْس مناى.
اس َم ْن غ َّ
الطعَام َحتَّى یَ َراہُ النَّ ُ
َش فَلَی َ
ع ْن قُتَ ْی َبةَ َو َی ْح َیى بْن
َر َواہُ ُمسْل ٌم فى ال َّ
صحیح َ
32
ُّوب.
أَی َ
ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جو شخص عیب دار چیز دھوکے سے
تعالی کی ناراضگی کا شکار ہوجاتا ہے اور فرشتے
فروخت کردے وہ ہمیشہ ہللا
ٰ
33
ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔
ٰلہذا دھوکہ دے کر نہ کسی پراڈکٹ کو فروخت کرنا جائز ہے اور نہ کسی سے
خریدنا۔
یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا اجنبی تاجر جو دوردراز سے تجارتی سامان لے کر
آپ کے شہر اور بازار میں آرہے ہوتے ہیں ،جنہیں آپ کے ہاں چلنے والے ریٹ
کا پتہ بھی نہیں ہوتا ،انہیں اس سے غافل رکھ کرراستے میں ان سے خریداری
کرنا نہ صرف یہ کہ شرعا ً ناجائز ہے بلکہ یہ خریداری منعقد ہی نہیں ہوتی۔
اس لئے اگر کسی اجنبی تاجر پر مارکیٹ ریٹ کو پوشیدہ رکھ کر سستے
داموں اس کا مال خریدا گیا تو اصل حال اور حقیقت معلوم ہونے کے بعد شریعت
اس اجنبی تاجر کو اجازت دیتی ہے کہ چاہے تو اس معاملے کو برقرار رکھے اور
چاہے تو اسے فسخ کردے۔ ایک دوسری حدیث میں اس بات کی صراحت ملتی
ہے:
سم ْعتُ أَبَا ُھ َری َْرۃ َ یَقُو ُل إ َّن
َ
عن ابْن سیرینَ قَا َل َ
سو َل َّ
ّللا -صلى ہللا علیه وسلم -قَا َل :الَ تَلَقَّ ُوا
َر ُ
ب.
ْال َجلَ َ
سیادُہُ السُّوقَ َف ُھ َو
فَ َم ْن تَلَقَّاہُ فَا ْشت َ َرى م ْنهُ فَإذَا أَتَى َ
34
ب ْالخیَار
ترجمہ:
 32البیہقی ،السنن الكبرى وفي ذیله الجوھر النقي ،مجلس دائرۃ المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدۃ حیدر آباد،ط 1334ھ
،کتاب البیوع،باب ماجاء فی التدلیس والکتمان،رقم الحدیث،11047:جلد،320 /5
ً
33ابوعبدہللا القزوینی،سنن ابن ماجه ،دارالکتب العلیۃ بیروت ،کتاب التجارات،باب من باع عیبا فلیبینہ،رقم الحدیث،2247:
()755 /2
34صحیح مسلم للنیسابوري ،کتاب البیوع،دار الجیل بیروت ،باب :تحریم تلقی الجلب،رقم الحدیث،3898 :جلد5 /5
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حضرت ابوہریرہ رضی ہللا عنہ سے رواییت
ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کیہ بیاہر سیے آنیے والیے
قافلے سیے نیہ میال کیریں ،جیو اس سیے ملیے اور
اس سے خریداری کیرے اور اس کیے بعید اس کیا
سییربراہ بییازار آئییے تییو اسییے معییاملے کییر برقییرار
رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار ہے۔
ان احادیث کی رو سے پروڈکشن میں کسی بھی طرح ایسا دھوکہ کرنا جائز
نہیں  ،کہ اگر کسٹمر کو پتہ چلے تو وہ اسے اس قیمت پر لینے کے لئے تیار نہ
ہو۔ پروڈکشن میں اگر کچھ خامیاں ہو تو کسٹمر کو پہلے سے بتانا چاہیے کہ وہ
کھلے دل اور کامل اطمنان سے اس کی خریداری کا فیصلہ کرسکے۔

اصول نمبر  :4قانونی ضابطوں کو مدنظر رکھنا
حکومتوں کے وضع کردہ وہ قوانین ،جو کسی شرعی حکم سے متصادم نہ ہو،
ان کی پیروی اور پاسداری کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔نہ صرف
اسالمی ممالک میں بلکہ غیر مسلم ممالک میں بسنے کے دوران پر مسلمان ہر
ضروری اور الزم ہے کہ جب تک وہاں کے قوانین شریعت سے متصادم نہ ہو ،ان
کی پیروی کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ہاں اگر کہیں
ان میں شریعت کی خالف ورزی الزم آرہی ہو ،یا اس کے کسی شق پر عمل پیرا
ہونا موجب گناہ ہو ،تو صرف اسی شق کی حد تک چھوٹ ہے۔ باقی قانون کی
35
پاسداری پھر بھی ضروری ہے۔
حکومت جتنے بھی کارپوریٹ اور کنزیومر الء تیار کرتی ہے ،وہ عام طور
پر ملک و قوم اور خود کمپنی کے بہتر مفاد میں ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں بجا النا
ضروری ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے:
سول َّ
عبْد َّ
ّللا -صلى ہللا علیه وسلم-
ع ْن َر ُ
ّللا َ
ع ْن َ
َ
س ْم ُع َو َّ
علَى ْال َم ْرء ْال ُمسْلم فی َما
أَنَّهُ قَا َل  :ال َّ
عة ُ َ
الطا َ
أ َ َحبَّ َو َكرہَ َما لَ ْم یُؤْ َم ْر ب َم ْعص َی ٍة فَإذَا أُم َر ب َم ْعص َی ٍة
َ 36
س ْم َع َوالَ َ
عة
طا َ
فَالَ َ
ترجمہ:
حضییرت عبییدی رضییی ہللا عنییہ سییے روایییت
ہے کہ آپﷺ نیے فرماییا کیہ اییک مسیلمان پیر تیب
علی الرعیۃ منوط بالمصلحۃ و تطبیقاتھا المعاصرۃ ،مجلۃ کلیۃ الشریعۃ و
 35د قطب الریسونی ،قاعدۃ تصرف االمام
ٰ
الدراسات االسالمیۃ ،العدد 2011 ،29ء ،ص،510-465:
 36ابوداؤد ،سنن ابی داؤد ،دارالکتاب العربی بیروت ،کتاب الجہاد ،باب فی الطاعۃ ،رقم الحدیث ،2628:ج ،2ص،345:
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تک حکمران کی اطاعت ضروری ہے ،جیب تیک
وہ کسی گناہ کیا حکیم نیہ دے ،چیاہے اسیے اس کیا
حکییم پسییند آئییے یییا نییہ۔ جییب وہ کسییی گنییاہ کییا حکییم
دے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے۔
الرعیَّة َمنُو ٌ
صلَ َحة" کی رو سے
ط ب ْال َم ْ
علَى َّ
ص ُّر ُ
ف َ
اسی طرح فقہی ضابطہ " الت َّ َ
37
بھی ان سرکاری قوانین کی پاسداری ضروری ٹھہرتی ہے۔

اصول نمبر  :5دیانتداری اور ایمانداری
پراڈکٹ کی تیاری میں جہاں اجزاء کی حلت و حرمت کا خیال رکھنا ضروری
ہے ،وہاں دیانتداری اور ایمانداری کا بھی پاس رکھنا شریعت میں الزمی امر
سمجھا جاتا ہے۔
آپ جو بھی تیار کررہے ہیں ،اس میں کسی بھی قسم کا دھوکہ اور فراڈ نہ
ہو۔اس لئے اگرکنزیومر کو دوست سمجھ کر پراڈکٹ تیار کیا جائے تو اس میں
بیچنے اور خریدنے والے دونوں کےلیے خیر و برکت رکھی جاتی ہے۔چنانچہ
حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:
ْال َبیاعان بالخیار ما لَ ْم َیت َ َف َّرقاْ ،
صدَقا و َبیَّنا بُور َك
فإن َ
وإن َكذَبا و َكتَما ُمحقَ بَ َر َكةُ
ْ
لھما في بَیْعھما،
38
بَیْعھما
ترجمہ:
خرییید و فروخییت کییرنے والییے دونییوں افییراد
کےلیییے جییدائی سییے قبییل تییک اختیییار رہتییا ہییے۔
اگرخریدار اور بیچینے واال معیاملے مییں سیچائی
سییے کییام لیییں اور معییاملے کییو واضییح کییردیں تییو
دونوں کے لیے اس میں برکت دے دی جیاتی ہیے
اور اگییر دونییوں معییاملے میییں کییوئی بییات چھپییادیں
اور جھییوٹ بییولیں تییو دونییوں سییے برکییت اٹھییادی
جاتی ہے۔
تعالی نے قرآن پاک میں
یہی وجہ ہے کہ بددیانتی کرنے کے بارے میں ہللا
ٰ
سخت وعید نازل فرمائی ہے۔جو لوگ دھوکہ اور فریب سے ناپ تول میں کمی
کرتے ہیں  ،ان کے بارے میں ارشاد ہے:
َو ْی ٌل لا ْل ُم َ
علَی النَّاس
طفافیْنَ الَّذیْنَ إذَا ا ْکتَالُ ْوا َ
َی ْستَ ْوفُ ْونَ َوإذَا کَالُ ْوہ ُ ْم أ َ ْو َّوزَ نُ ْوہ ُ ْم ی ُْخس ُر ْونَ أ َ َال َی ُ
ظ ُّن
 37الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل ،الكویت ،اولو االمر ،واجبات اولی االمر ،ج ،6ص،191:
38محمد بن اسمعاعیل البخاری،صحیح البخاري ،دارابن کثیر بیروت ،1987،کتاب البیوع،باب السھولۃ و السماحۃ فی
الشراء والبیع،رقم الحدیث ،1973:جلد،2ص،732:
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أُ ٰ
اس
عظی ٍْم یَ ْو َم یَقُ ْو ُم النَّ ُ
ک أَنَّ ُہم َّم ْبعُ ْوث ُ ْونَ لیَ ْو ٍم َ
ولئ َ
ب ْالعَالَمیْنَ 39
ل َر ا
ترجمہ:
نییاپ تییول میییں کمییی کییرنے والییوں کییے لیییے
تباہی ہے ،کہ جب لوگوں سیے لییتے ہییں تیو پیورا
پورا لییتے ہییں اور جیب انہییں دییتے ہییں تیو کمیی
کرکے دیتے ہیں۔کیا یہ نہییں سیمجھتے کیہ دوبیارہ
ایک بڑے دن کو ییہ اٹھیائے جیائیں گیے ،جیس دن
لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

اصول نمبر  :6اسراف اور تبذیر سے بچنا
شریعت ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ کہیں بھی اسراف اور تبذیر نہ
کریں۔پروڈکشن کے دوران اس بات کا خیال رکھنا شرعا ً ضروری ہوتا ہے کہ بے
جا اضافی دولت استعمال نہ ہو۔ جہاں جنتی ضرورت ہو ،اتنے ہی مال سے کام
چالیا جائے۔
تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
ہللا
ٰ
َّو ُکلُ ْوا َوا ْش َرب ُْوا َو َال تُسْرفُ ْوا انَّہ َالیُحبُّ
40
ْال ُمسْرفیْنَ “۔
ترجمہ:
اور کھییاؤ اورپیییو اور اسییراف نییہ کییرو ،بییے
تعالی اسراف کرنے والوں کیو پسیند نہییں
شک ہللا
ٰ
کرتے۔
تعالی فرماتے ہیں:
تبذیر کے بارے میں ہللا
ٰ
سبیل َو َال ت ُ َبذا ْر
َوآت ذَا ْالقُ ْربَى َحقَّهُ َو ْالمسْكینَ َوابْنَ ال َّ
یرا إ َّن ْال ُم َبذارینَ َكانُوا إ ْخ َوانَ ال َّ
ش َیاطین َو َكانَ
تَبْذ ً
41
ش ْی َ
ال َّ
ط ُ
ورا
ان ل َرباه َكفُ ً
ترجمہ:
اور رشییتہ دار ،غریییب اور راہ چلییتے مسییافر
کییو اس کییا حییق دو اور تبییذیر نییہ کییرو ،بییے شییک

39سورۃ المطففین 1۔۔6
40اعراف31:
41اْلسراء،27 ،26 :
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تبییذیر کییرنے والییے شیییطان کییے بھییائی ہیییں اور
شیطان اپنے رب کا نافرمان تھا۔

اسراف اور تبذیر میں فرق:
بعض اہل علم کے مطابق اسراف اور تبذیر میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں ہم
معنی ہیں ،جبکہ بعض ان میں فرق کے قائل ہیں۔چنانچہ ابوہالل عسکری اپنی
ٰ
معروف کتاب "معجم الفروق اللغویۃ" میں اس فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے
ہیں:
قیل :التبذیر :إنفاق المال فیماال ینبغي.واالسراف:
صرفه زیادۃ على ما ینبغي.
وبعبارۃ اخرى :االسراف :تجاوز الحد في صرف
المال ،والتبذیر:اتالفه في غیر موضعه ،ھو أعظم
من االسراف ،ولذا قال تعالى " :إن المبذرین كانوا
42
إخوان الشیاطین
ترجمہ:
اسراف  ،جائز کام میں حد سے زیادہ خیرچ
کییرنے کییو کہییتے ہیییں  ،جبکییہ تبییذیر ،ناجییائز کییام
میییں زیییادہ مییال خییرچ کییرنے کییو کہییتے ہیییں۔ یییہ
یالی
اسییراف سییے بییڑھ کییر ہییے ،اسییی لیییے ہللا تعی ٰ
فرماتییا ہییے کییہ تبییذیر کییرنے والییے شیییطان کییے
بھائی ہیں۔
اسراف اور تبذیر کے مذکورہ باال فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری
ہوتا ہے کہ پروڈکشن میں ناجائز کاموں پر کوئی مال خرچ نہ کیا جائے۔ جائز امور
میں بھی کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے بقدر ضرورت پیسے خرچ کیے جائیں۔
تعالی کی رضا ء بھی مد نظر رہے اورکسٹمر کی دلجوئی بھی،
اس میں ہللا
ٰ
کیونکہ پروڈکشن کے دوران ان فضول خرچیوں کی مد میں جتنا پیسہ اڑایا جاتا
ہے ،وہ سب پراڈکٹ کی قیمت میں شامل کر کے کسٹمر سے وصول کیا جاتا
ہے۔جس پراڈکٹ کی تیاری میں کفایت شعاری سے کام لیا گیا ہو ،وہ کم قیمت پر
بھی فروخت ہو کر آپ کے لیے نفع ال سکتا ہے۔

اصول نمبر  :7خیرخواہی کا معاملہ کرنا
ا سالم ہمیشہ خیرخواہی کا درس دیتا ہے۔اس لئےاشیاء کی پروڈکشن کے دوران
اپنے کسٹمر  ،مالزمین اور دوسرے تاجروں کے بارے میں خیر خواہانہ اور

42ابو ہالل العسکری،معجم الفروق اللغویۃ ،مؤسسۃ النشر االسالمی1412،ھ:449،الفرق بین التبذیر واالسراف114 ،۔،115
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ناصحانہ انداز و رویہ اپنا چاہئے۔ یہی اسالمی ہدایات اور نبوی تعلیمات ہیں۔
حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:
سو ُل َّ
ّللا -صلى ہللا علیه وسلم « -إ َّن الداینَ
قَا َل َر ُ
النَّصی َحةُ إ َّن الداینَ النَّصی َحةُ إ َّن الداینَ النَّصی َحةُ ».
سو َل َّ
سوله
ّللا قَا َلَّّ :لِل َوكتَابه َو َر ُ
قَالُوا ل َم ْن یَا َر ُ
43
عا َّمتھ ْم
َوأَئ َّمة ْال ُمؤْ منینَ َو َ
ترجمہ:
حضوراکرمﷺ نیے فرماییا کیہ دیین خیرخیواہی
کییا نییام ہے۔یییہ بییات آپﷺ نییے تییین بییار دھرائییی ۔
صییحابہ کییرام رضییی ہللا عیینہم نییے پوچھییا کییہ کییس
تعالی کےلییے ،
کے لئے؟ آپﷺ نے فرمایا کہ ہللا
ٰ
اس کیییی کتیییاب کےلییییے  ،اس کیییے رسیییول کیییے
لییییےاور مسیییلمان حکمرانیییوں کیییے لیییئے اور عیییام
لوگوں کے لیے ۔
گویا حضوراکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ زندگی بسر کرتے ہوئے ایک مسلمان کا
جذبہ یہ ہو کہ تمام لوگوں کےلیے اپنے دل کے اندر خیرخواہی اور بھالئی
رکھے۔
پروڈکشن کے دوران کوئی ایسا کام نہ کرے  ،جس سے دوسرے تاجروں کو
قصدا ً نقصان پہنچانا مقصد ہو۔ جو مالزمین کام کررہے ہیں ،ان کی صحت ،
ضروریات اور مجبوریوں کا خیال رکھا جائے۔ جس کسٹمر کےلیے یہ پراڈکٹ
تیار ہورہی ہے  ،اس کی ضرورت و حاجت کا خیال رکھا جائے۔ ایسے میں جو
کمائی ہوگی  ،وہ نہ صرف حالل ہوگی بلکہ برکت سے بھرپور بھی ہوگی۔
اس اصول کے مطابق جو بزنس چل رہے ہیں  ،انہیں ثواب کے ساتھ ساتھ
مالی منافع بھی او روں سے زیادہ مل رہا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ بزنس کے
دوران آپ کو مختلف افراد کی مختلف صالحیتوں کے استعمال کرنے کی
ضرورت پیش آتی ہے۔یہ لوگ آپ کے ہاں مالزمین کے طور پر کام کریں گے۔اگر
آپ ان کی ضروریات اور خواہشات پوری کرتے رہیں گے تو بدلے میں وہ مکمل
خلوص کے ساتھ آپ کے بزنس کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے۔
یہی صورت حال کسٹمر کی ہے۔ اگر کوئی کسٹمر یہ جان لے کہ فالں کمپنی
کا مقصد صرف اور صرف پیسے کا حصول ہی نہیں بلکہ میری ضروریا ت کی
تکمیل اور مجھے راحت پہنچانا بھی ہے تو اس کی اولین کوشش ہوگی کہ وہ اس

43ابو ہالل العسکری،معجم الفروق اللغویۃ ،مؤسسۃ النشر االسالمی 1412،ھ :449،الفرق بین التبذیر واالسراف،
،114،115
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کمپنی کے پراڈکٹس خریدلے ،جس کی وجہ سے اس کمپنی کا کاروبار دیگر
کمپنیوں کی بنسبت زیادہ ترقی کرے گا۔

اصول نمبر  :8صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا
اسالم زندگی کے تمام پہلوں میں صفائی ستھرائی پر خوب زور دیتا ہے اور
جب بات کھانے پینے اور غذاء حاصل کرنے کی آتی ہے تو اس کی اہمیت اور
آفادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے پروڈکشن کے اندر صفائی اور ستھرائی کا
لحاظ رکھنا شرعی اصولوں میں سے ایک اہم اور بنیادی اصول ہے۔ اس میں
تعالی قرآن پاک
نجاست سے پاکی کے ساتھ ساتھ ظاہری صفائی بھی شامل ہے۔ ہللا
ٰ
میں فرماتے ہیں:
44
ا َّن اہللاَ یُحبُّ الت َّ َّوابیْنَ َویُحبُّ ْال ُمتَ َ
ط اھریْنَ .
ترجمہ:
ییالی توبیییہ کیییرنے والیییے اور
بیییے شیییک ہللا تعی ٰ
صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کیو پسیند
کرتا ہے۔
حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے:
45
ور ش ْ
ُّ
َط ُر اْلی َمان
الط ُھ ُ
ترجمہ:
صفائی ایمان کا حصہ ہے۔

فوڈ ہائی جین( )Food Hygieneکا خیال رکھنا:
یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کہ ہائی جین ()Hygiene
کے لیےجس صفائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ اگر چہ شرعا ً فرض یا
واجب نہیں ،تاہم مستحب کے درجہ میں ضرور ہے۔یہی وجہ ہے کہ اگر ہائی چین
کے بین االقوامی معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پروڈکشن عمل میں نہیں
الئی جاتی تو صرف اس اصول کی وجہ سے اسے ناجائز اور حرام قرار نہیں دیا
جاسکتا ۔ اگر یہ پراڈکٹ دیگر تمام پہلوں سے غیر شرعی امور سے پاک ہو تو
حالل سمجھی جائے گی۔ تاہم چونکہ ہائی جین کے معیارات اور کسٹمر کی
خیرخواہی کو سامنے رکھتے ہوئے حالل معیارات میں اسے عام طور پر الزم
قرار دیا جاتا ہے  ،اس لیے اس کی پاسداری کرنا الزم ہوجاتی ہے۔مفتی عابد شاہ

44البقرۃ222 :2،
45صحیح مسلم للنیسابوري ،دار الجیل بیروت ،کتاب الطہارۃ ،باب:فضل الوضوء ،رقم الحدیث،556 :جلد،1ص،140:
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صاحب اپنی کتاب "حالل اور حرام کے فقہی قواعد اور شرعی احکام" میں لکھتے
ہیں:
"طیبات کی حلت اور حرمت کے اس معیار کے حوالے سے یہاں
یہ وضاحت ضروری ہے کہ لفظ طیب جو ایک شرعی اور فقہی
اصطالح ہے ،یہ لفظ نظیف کے مرادف بالکل نہیں  ،طیب ہونا شرعی
طور پر حالل کی الزمی شرائط میں سے ہے،اس لئے یہ ایک شرعی
اصطالح ہے جبکہ لفظ نظیف کوئی شرعی اصطالح نہیں ،البتہ شرعی
طور پر یہ مستحب ہے کہ انسان جو چیز استعمال کرے وہ حالل طاہر
ہونے کے ساتھ ساتھ نظیف یعنی صاف ستھری بھی ہو۔۔۔۔ ہم یہ
سمجھتے ہیں کہ کی کسی چیز کے حالل ہونے کے لیے اس کا ان
معیارات پر پورا اترنا اگرچہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ،تاہم اگر
کوئی اس کاروباری ضرورت سے ان معیارات کو پورا کرنے کی بھی
کوشش کرتا ہے کہ ان کا خیال رکھے بغیر اس کی چیز بازار میں نہیں
بکتی تو اس میں شرعا کوئی حرچ نہیں،البتہ یہ ضروری ہےکہ ان
عالمی معیارات کو ان کی جداگانہ حیثیت میں ایک کاروباری ضرورت
46
اور شرعاایک مستحسن عمل کے طور پر ہی اختیار کیا جائے۔"

اصول نمبر  :9پیکنگ سے متعلق شرعی اصول
پروڈکشن کے بعد پراڈکٹ کو محفوظ کرنے اور نقل و حمل میں سہولت
کےلیے اسے مخت لف پیکٹس  ،ڈبوں اور ڈرموں میں پیک کیا جاتا ہے۔ پیکنگ کے
بارے میں کچھ حضرات کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا پراڈکٹ کی حلت و حرمت
سے کوئی تعلق نہیں  ،کیونکہ اسے کھایا نہیں جاتا  ،تاہم درجہ ذیل وجوہات کی
بناء پر پروڈکشن میں پیکنگ کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

1۔شمسی تیزاب ( )Stearic Acidکا استعمال:
پالسٹک بیگز میں عام طور پر شمسی تیزاب  Stearic acidاستعمال ہوتا
ہے۔یہ تیزاب جانوروں اور سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے۔لہذہ پالسٹک کے استعمال
کے لیے ضروری ہے کہ خنزیر ،غیر حالل جانور یا مردار سے حاصل شدہ نہ
ہو۔ ان کا حالل ہونا اگرچہ ضروری نہیں تاہم پاک ہونا ضروری ہے  ،تاکہ اس میں
پیک شدہ حالل چیز آلودہ نہ ہو۔
اسی طرح ان پالسٹک بیگز اور شاپرز میں مختلف اقسام کا موم اور کوٹنگ
استعمال ہوتی ہے ،جن کا پاک ذرائع سے حاصل ہونا ضروری ہے۔

2۔ Styrofoamکا استعمال:
یہ ایک قسم کا نرم اور سفید رنگ کا ٹھوس پالسٹک ہوتا ہے۔اس سے قابل
تلف  Disposableگالس ،پیالے اور برتن تیار کئے جاتے ہیں۔
46عابد شاہ ،حالل اور حرام ،باب دوم :حالل و حرام کے بنیادی فقہی ضوابط اور شرعی احکام ،لفظ نظیف کے حوالے
سے ایک ضروری وضاحت ،ص ،153،154،
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ان کی تیاری میں عام طور پر جانور کی چربی استعمال ہوتی ہے۔اس لئے اس
سفید پالسٹک کے استعمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالل ذرائع (حالل
مذبوحہ جانور) سے حاصل شدہ ہو۔ اگر یہ خنزیر  ،مردار ،غیر حالل یا حالل
غیر مذبوحہ جانور سے حاصل شدہ ہو تو انہیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
پاکستان میں مذکورہ پالسٹک کی موجودہ صورت حال :
پنجاب فوڈ اتھارٹی ( )PFAنے پیکنگ ریگولیشن( Packaging
 ) Regulation 2018تیار کر کے اس پالسٹک کو بھی ریگولیٹ کرتے ہوئے
حکم جاری کیا کہ اس میں دو شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے۔
1۔ ان کی چھپائی میں استعمال ہونے والی سیاہی جذب نہ ہونے والی ہو۔
2۔ جو گلیو ()Glueاس میں استعمال ہوتا ہے  ،وہ حالل جانوروں سے حاصل
شدہ ہو۔
PFA to ban Styrofoam packaging for
food
It suggests that plastic and other
packaging material should be printed with
non-absorbent ink and that glue should be
made with only halal animal sources
for
adhesive purposes in food packaging47

ترجمہ:
پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خوارک کی اشیاء
کےلیے سٹائروفوم کی پیکجنگ پر پابندی لگادی
ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق پیکجنگ میں ایسا
مواد استعمال کیا جائے  ،جو سیاہی جذب نہ
کرتی ہو ،اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو گلیو
استعمال ہوتا ہے ،وہ حالل جانوروں سے حاصل
شدہ ہو۔

3۔دھات سے تیار شدہ ٹین کے استعمال کا حکم:
دھات سے تیار کئے جانے والے ٹین اور کی ذاتی تیاری میں اگرچہ حرام اور
ناپاک اجزاء استعمال ن ہیں ہوتے  ،تاہم انہیں دیگر حرام اجزاء جیسے خنزیر سے
تیار شدہ پراڈکٹس کے ساتھ آلودہ کیا جاسکتاہے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا
ضروری ہے کہ یہ کسی حرام یا ناپاک پراڈکٹ سے آلودہ نہ ہو۔ یہی مسئلہ سٹیل
کے تیار شدہ ڈرمز کا ہے۔ان ڈرموں کی تسلی بخش صفائی کے بغیر انہیں کسی
حالل پراڈکٹ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

47

(Dawn News, 10th April 2018, https://www.dawn.com/news/1400711 Last access on 3
)February 2019
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4۔سٹیل کی چادروں کو استعمال کرنا:
سٹیل کی چادروں کی تیاری میں آئل استعمال ہوتا ہے ۔ یہ آئل سبزیوں اور
جانوروں پر دو ذرائع سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ
حالل اور پاک ذرائع سے حاصل شدہ ہو۔

5۔قابل خوراک کوٹنگ ( )Eadible Coatingکا حکم:
معاصر فوڈ انڈسٹری میں قابل خواراک کوٹنگ  edible coatingکی
اصطالح رائج ہونے جارہی ہے ،اس کی رو سے اس فوڈ آئٹم پر جو کوٹنگ اور
فلم چڑہائی جاتی ہے  ،اسے بھی نوش کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر:
Sausage Casing
اخروٹ پر چڑہائی جانے والی چاکلیٹ کی تہہ
مختلف فروٹس اور ترکاریوں پر چڑہائی جانے والی موم کی تہہ وغیرہ
ان قابل خوراک کو ٹنگ پر حلت و حرمت کے وہ تمام اصول الگو ہوتے ہیں ،
جو کسی پراڈکٹ پر الگو ہوسکتے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی حرام یا ناپاک ذرائع سے
حاصل شدہ کوٹنگ یا فلم کو استعمال کرنا شرعا ً ناجائز اور حرام ہے۔
ان مندرجہ باال مثالوں سے پیکنگ کی حلت و طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا
ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے حال ہی میں Packaging
 Material Regulations 2018کے نام سے اتھارٹی کے لیے قوانین تیار کئے ،
تاکہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں پنجاب کی سطح پر ناقص  ،مضر صحت
اور غیر شرعی پیکنگ کی روک تھام ہوسکے۔
ان ریگولیشنز کے مطابق تمام فوڈ پراڈکٹس کےلیے ایک تہہ پر مشتمل
 Styrofoamناقص پالسٹک اور اخبارات سے تیار ہونے والی پیکنگ ممنوع ہے۔
پالسٹک اور دیگر مواد سے تیار ہونے والی پیکنگ کے لیے ضروری ہے کہ
اس میں پرنٹنگ کے دوران استعمال ہونے والی سیاہی جذب نہ ہوسکتی ہو۔
اس میں جو گلیو استعمال ہوتاہے  ،وہ حالل ذرائع سے حاصل شدہ ہو۔
گھی اور تیل کی پیکنگ کے لیے تین تہہ پر مشتمل پالسٹگ بیگ استعمال
ہوں گے۔
 19لیٹر پانی پر مشتمل پالسٹک بوتل صرف  40بار استعمال کیے جاسکتے
48
ہیں ،جس کے بعد انہیں ضائع کرنا ضروری ہوتا ہے۔

48

(Daily Lahore Times, 9 April 2018, http://www.lhrtimes.com/2018/04/09/food-packaging-isas-important-as-food-hygiene-pfa-penned-down-draft-regulation-for-packaging-material/
Last
)access on 3 February 2019
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اصول نمبر  :10لیبلنگ سے متعلق شرعی اصول
آسان لفظوں میں پیکنگ پر پراڈکٹ کے بارے میں ضروری معلومات درج
کرنے کو لیبلنگ کہا جاتا ہے۔
فوڈ انڈسٹری میں اس کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل وجوہات سے لگایا جاسکتا
ہے:
1۔ ٹافیوں اور چیونگم کی تیاری میں شحمی تیزاب  Stearic Acidاستعمال
ہوتا ہے۔ان ٹافیوں یا چیونگم کے پیکٹس پر صرف یہی درج ہوتا ہےکہ اس میں
 Stearic acidاستعمال ہوا ہے ،باقی اس کے ماخذ اور حلت و حرمت کا تذکرہ
نہیں ہوتا۔
گزشتہ عنوان میں پیکنگ کے تحت اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ تیزاب حالل
اور حرام دونوں ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔
 2۔ صنعتوں کی پیچیدگی کی وجہ سے ایک پراڈکٹ کی تیاری میں بیسوں
اجزاءے ترکیبی کی حاجت رہتی ہے ،پھر ان میں سے ہر جزء ترکیبی مزید
بیسیوں اجزائے ترکیبی سے تیار ہوتا ہے۔ ایسے میں تمام اجزائے ترکیبی کو پیکٹ
پر درج کرنا مشکل ہوجاتا ہے ،جس کی وجہ سے صرف موٹے اور اہم اجزائے
ترکیبی ہی درج کیے جاتے ہیں۔
اس طرح کی پراڈکٹ کو حالل قرار دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ تمام
اجزائے ترکیبی تک رسائی حاصل کی جائے۔
یعنی کبھی تو اجزائے ترکیبی کو مبہم رکھا جاتا ہے اور کبھی ذکر ہی نہیں کیا
جاتا۔
 3۔اس کے ساتھ ساتھ لیبلنگ میں مزید کئی شرعی خرابیاں آجاتی ہیں ،جن کا
شرعی حکم بیان کرنا الزم ہوجاتا ہے۔

لیبل پر درج معلومات کی تفصیل:
لیبلنگ پر درجہ ذیل امور سے متعلق معلومات درج کی جاتی ہے:
1۔پراڈکٹ کا نام:
لیبلنگ پر واضح اور چلی حروف میں پراڈکٹ کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے۔
2۔ پراڈکٹ کی مقدارNet quality :
پیکٹ پر ضروری ہوتا ہےکہ اس میں موجود پراڈکٹ کی مقدار کو واضح کیا
جائے۔
3۔ اجزائے ترکیبیIngredients :
کمپنی کے لیے قانونا ً الزمی ہوتا ہےکہ وہ ترتیب وار پراڈکٹ میں استعمال
شدہ اجزائے ترکیبی کو درج کریں ،اس طور پر کہ پہلے زیادہ استعمال ہونے
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والے اجزاء اور پھر کم تر استعمال ہونے والے اجزاء Descending orderمیں
درج کردے۔
4۔ کمپنی کا نام:
صانع کا نام ،پتہ اور رابطہ نمبر وغیرہ درج کرنا ،تاکہ کسی ضرورت کے
وقت صانع اور اس کی کمپنی تک بہ آسانی رسائی حاصل کرسکے۔
5۔ پراڈکٹ کی تاریخ:
لیبلنگ میں ضروری ہے کہ پراڈکٹ کی پروڈکشن اور استعمال کی آخری
میعاد ( )Expiry dateواضح درج ہو ،تاکہ صارفین مقررہ وقت میں خرید کر کام
میں السکے ،جس کے بعد اسے تلف کیا جائے گا۔
6۔ غذائی معلوماتNutrition information :
لیبلنگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں موجود غذائی معلومات اور
صحت سے متعلق فوائد اور نقصانات کو بھی ذکر کیا جائے ،تاکہ اسے دیکھ کر
صارف خریدنے یا چھوڑنے کا فیصلہ کرسکے۔

7۔ دیگر معلومات:
اس میں کمپنی کا ٹریڈ مارک ،کاپی رائٹ ،نشان  ،حالل لوگو وغیرہ شامل ہیں۔
49
یہ چیزیں صارف کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔

لیبلنگ سے متعلق اسالمی احکام:
مفتی عارف علی شاہ صاحب اپنے ایک ریسرچ پیپر میں لیبلنگ کے شرعی
احکام کا خالصہ ان الفاظ میں لکھتے ہیں:
"مذکورہ تفصیل کی روشنی میں لیبلنگ سے متعلق شرعی احکام
کا خالصہ درج ذیل ہے:
حالل مصنوعات کو حرام کا عنوان دینا،نام رکھنا یا حرام کی طرف
منسوب کرنا جائز نہیں۔
حرام مصنوعات کو حالل کا عنوان دینا،نام رکھنا یا حالل کی
طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔
صانعین کے لے ضروری ہے کہ لیبل پر مصنوعات کے اندر
موجود تمام اجزاء ترکیبی ،صانع کا نام اور پتہ وغیرہ مکمل معلومات
واضح طور پر لکھیں تاکہ مسلمان صارف کسی بھی وجہ سے دھوکے
کا شکار یا اکل حرام کا مرتکب نہ ہوجائے۔
49

Dr M Nadeem Riaz, Halal Food Production, CRC Press USA, 2004 Ch: 15, Labeling,
Packaging and Coatings for Halal Food, P: 128,129,
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صانعین کے لیے شرعا ً ضروری ہے کہ اگر مصنوعات حالل
تصدیق شدہ ( )Halal Certifiedہوں تو حالل سرٹیفکیٹ جاری
کرنےوالے ادارے کا نام"،لوگو" واضح طور پر لکھیں تاکہ مسلمان
صارف کسی بھی وجہ سے دھوکے کا شکار یا اکل حرام کا مرتکب نہ
ہوجائے۔
مجموعی طور پر اسالمی اقدار و روایات کے خالف نہ ہو۔
لیبلنگ میں کسی بھی ایسے لفظ یا جملے کا استعمال درست نہیں
،جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو۔
مذکورہ باال ناجائز صورتوں پر مشتمل لیبلنگ کی مصنوعات کو
50
حالل سرٹیفکیٹ جاری کرنا شرعا ً درست نہیں۔"

اسالمک لیبلنگ میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جس
طرح پراڈکٹ کے مثبت خصوصیات کو لکھا جاتا ہے ،اسی طرح پراڈکٹ کی
منفی باتوں کو بھی واضح لکھا جائے تاکہ اسے سامنے رکھتے ہوئے صارف اس
کے خریدنے یا ترک کرنے کا فیصلہ کرسکے۔

حرام پراڈکٹ کو حالل قرار دینا:
اگر کوئی پراڈکٹ حرام اجزاء پر مشتمل ہو تو اسے لیبل کے ذریعے حالل
باور کرانا ا ور حالل کہہ کر بیچ دینا جائز نہیں۔فقہی پہلو سے اس حکم کے دو
درجات بنتے ہیں:
 1۔ جن چیزوں کو قرآن اور سنت متواترہ میں صراحت کے ساتھ حرام قرار دیا
گیا ہو اور ان کی حرمت ان کی ذات کی وجہ سے ہو  ،کسی بیرونی سبب کی وجہ
سے نہ ہو ،جیسے خنزیر ،شراب  ،بہتا خون اور مردار وغیرہ کو حرام جاننے
کے بعد حالل قرار دینا موجب کفر ہے۔ اس سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا
ہے۔
2۔ کسی "حرام لعینہ" چیز کی حرمت صراحت کے ساتھ قرآن و سنت متواترہ
سے ثابت نہ ہو ،بلکہ خبر واحد سے ثابت ہو یا اسکی حرمت تو قرآن و سنت
متواترہ سے ثابت ہو لیکن اس کی حرمت لعینہ نہ ہو بلکہ کسی بیرونی سبب کی
وجہ سے ہو ،مثال کے طور پر شراب کے عالوہ دیگر اشربہ محرمہ اور خود
مر کر پانی کے اوپر تیرنے والی مچھلی "السمک الطافی" وغیرہ۔
اس طرح کی پراڈکٹ کو حالل قرار دینے سے آدمی اگرچہ کفر کا مرتکب تو
نہیں ٹھہرتا  ،تاہم سخت گناہ گار ہوجاتا ہے۔
من اعتقد الحرام حالال أو على القلب یكفر إذا كان
حراما لعینه وثبتت حرمته بدلیل قطعي .أما إذا كان

 50عارف علی شاہ،حرام چیز کو حالل کی طرف منسوب کرنا،لیبنگ سے متعلق شرعی احکام ریسرچ ڈیپارٹمنٹ سنحا
پاکستان،ط 18 :جوالئی ،2018ص،6:
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حراما لغیرہ بدلیل قطعي أو حراما لعینه بإخبار
51
اآلحاد ال یكفر إذا اعتقدہ حالال
ترجمہ:
جو شخص کسی حرام شیئی کیے حیالل ہیونے
کییا عقیییدہ رکھییے یییا کسییی حییالل شییئی کییے حییرم
ہییونے کییا ،تییو اگییر وہ حییرام لعینییہ ہییو اور اس کییی
حرمت قطعی دلیل سے ثابت ہو تیو اس کیی تکفییر
کی جائے گی اور اگر اس کی حرمت دلییل قطعیی
سے تو ثابت ہیو لییکن وہ حیرام لغییرہ ہیو ییا ہیو تیو
حییرام لعینییہ لیییکن اس کییی حرمییت دلیییل خبییر واحیید
سے ثابت ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

لیبل میں الکحل فری وائن نام لکھنا :
شراب کی حرمت پر ائمہ اربعہ میں کچھ اختالف ہے۔امام ابوحنیفہ رحمہ ہللا
کے ہاں انگور اورکھجور سے تیار شدہ شراب خمر ہے۔ یہ نجس اور حرام ہے۔
باقی شرابوں کی حرمت کی علت ان کا نشہ اور ہونا ہے۔
ائمہ ثالثہ  :امام شافعی  ،امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے ہاں ہر قسم کی
52
نشہ اور چیز شراب ہے  ،جو حرام اور نجس ہے۔
ڈاکٹر عارف علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ
شراب کی حرمت کا سبب اس میں نشہ آور ہونا الکحل ہونا ہے ،اس لیے اگر
الکحل نکاال جائے تو باقی شراب حالل ہوگی۔یہ ایک غلط فہمی ہے  ،جمہور ائمہ
کے ہاں ہر قسم کی شراب اور اس سے الگ کیا ہوا الکحل دونوں حرام اور نجس
ہیں۔امام ابوحنیفہ رحمہ ہللا کے ہاں انگور اور کھجور سے تیار شدہ شراب اور ان
سے الگ کی ا جانے واال الکحل دونوں حرام اور نجس ہیں۔الکحل کے بعد بھی
شراب کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دو شرابوں کے عالوہ دیگر شرابوں
سے اگر الکحل کو الگ کیا جائے اور باقی ماندہ شراب میں نشہ باقی نہ رہے تو
53
پھر اسے پینا جائز ہوگا۔

لیبلنگ سے متعلق پنجاب فوڈ اتھارٹی کے احکامات:
پنجاب فوڈ اتھارٹی نے لیبلنگ سے متعلق اقدامات اٹھاتے ہوئے فروٹ جوس
او رمشروبات کی پیکنگ پر سے پھلوں کی تصویریں ہٹانے کا حکم صادر کیا
ہے ۔ یہ اقدام انہوں نے تب اٹھایا ،جب جوس تیار کرنے والی مختلف کمپنیوں کے
51شامی،الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ،دار الفكر-بیروت،ط  ،1992کتاب الزکاۃ،)297 /1( ،
َ 52و ْھبَة بن مصطفى ُّ
ي وأدلَّتُهُ ،دار الفكر،دمشق ،القسلم االول :العبادات ،الباب السابع الحظر و
ي ،الف ْقهُ اْلسالم ُّ
الز َحیْل ا
االباحۃ ،المبحث الثانی :االشربۃ ،ج،4ص،2624:
 53عارف علی شاہ،حرام چیز کو حالل کی طرف منسوب کرنا،لیبنگ سے متعلق شرعی احکام ،ریسرچ ڈیپارٹمنٹ سنحا
پاکستان،ط 5 :جوالئی  ،2018ص6:

130

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

تیار شدہ جوس ( )Juicesکو ٹیسٹ کیا گیا اور معلوم ہوا کہ ان میں استعمال ہونے
والے کیمیکل فیلورز انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔
کیپٹن محمد عثمان نے یہ بھی کہاں کہ پھلوں کی مشروبات اور beverages
میں کم ز کم  8فیصد خالص پھلوں کا رس موجود ہو ،جبکہ Fruit Squash
54
 Productsمیں یہ مقدار  25فیصد سے  50فیصد تک ضروری ہے۔

لیبلنگ میں موجود تصاویر کا حکم:

چونکہ جاندار اشیاء کی تصویر سازی شرعا ً منع ہے ،اس لیےلیبلنگ میں
کسی ذی روح کی واضح تصویر چھاپنا شرعا ً ناجائز اور حرام ہے ،بالخصوص
جب یہ تصویرکسی خاتون کی ہو ۔ اگر اس میں بے پردگی  ،بے حیائی اور
فحاشی بھی ہو تو اس کی قباحت اور شناعت مزید بڑھ جاتی ہے۔
تصویر بنانے کے بارے میں شریعت میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔
حضور اکرمﷺ کا ارشاد پاک ہے:
َّ
یوم القیامة
إن الَّذینَ یصنَعونَ ھذہ ال ُّ
ص َو َر یُعذَّبونَ َ
َ ُ 56
فیُقا ُل لَ ُھم  :أحیوا ما َخلقت ْم
ترجمہ:
جولییوگ تصییویریں بنییاتے ہیییں قیامییت کییے دن
ان کو سیزا دی جیائے گیی اور ان سیے کہیا جیائے
گا کہ ان میں روح ڈال کر انہیں زندہ کردو۔
تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں اور
حضر ت ابو زرعہ رضی ہللا
ٰ
تعالی عنہ ایک صحابی کے گھر میں داخل ہوئے اور
حضرت ابوہریرہ رضی ہللا
ٰ
وہاں پر ایک مصور کو دیکھا ،جو تصویر بنا رہا تھا۔ حضرت ابوہریرہ رضی ہللا
تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سےسنا ہے کہ اس شخص سے
ٰ
بڑھ کرکون ظالم ہوگا ،جو میری مخلوق کی تصویریں بناتا ہے۔اگر اس میں ہمت
ہے تو ایک زرہ یا دانے کو اس طرح پیدا کرکے دکھائے جس طرح میں پیدا کرتا
ہوں۔57ایک اور حدیث میں ہے کہ اس گھر میں مالئکہ داخل نہیں ہوتے جس میں
کوئی تصویر ہو۔58
55

54

(Daily The Express Tribune, November 6th 2018, PFA bars pictures of fruits on packaging,
https://tribune.com.pk/story/1841417/1-pfa-bars-pictures-fruits-packaging/Last access on 3
)February 2019
55علي بن حسام الدین المتقي الھندي،کنزالعمال ،مؤسۃ الرسالۃ بیروت ،1989کتاب البیوع  ،الفصل الرابع فی المکاسب
المحظورۃ،التصویر ،رقم  9371جلد/4ص65
الکبری للبیھقی ،کتاب الزینۃ۔التصاویر۔رقم الحدیث9701 :۔ج/8ص459مؤسسۃ الرسالۃ بیروت۔ط 2001ء
56السنن
ٰ
57صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلیان ۔کتاب الحظر واالباحۃ ،مؤسسۃ الرسالۃ بیروت ،باب الصوروالمصورین ۔ رقم ۔5859۔
169/13
58ایضا ً ــــ 168/13

131

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

اصول نمبر  :11پراڈکٹ کے لئے نام تجویز کرنے کے
شرعی اصول
یہ لیبلنگ کا بھی ایک ذیلی عنوان بن سکتا ہے ،تاہم اس کی افادیت کی وجہ
سے اسے الگ ذکر کیا جاتا ہے۔
نام رکھنے کا بنیادی مقصد تعارف ہوتاہے ۔شریعت اس میں اس کی اہمیت کا
اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتاہے کہ آپﷺ برا نام ناپسند کرتے تھے۔
ع َم َر بْن ْالخ َّ
سو ُل َّ
ّللا صلى ہللا
ع ْن ُ
َطاب ،قَا َل قَا َل َر ُ
َ
59
َ
ُ
َ
ار
س ٌ
س َّمى َراف ٌع َو َب َر َكة َو َی َ
علیه وسلم ْل ْن َھ َی َّن أ ْن یُ َ
ترجمہ:
حضرت عمر رضی ہللا عنہ سے رواییت ہیے
کہ حضوراکرم ﷺنے فرمایا کہ میں آپ کو رافیع،
برکییۃ اور یسییار نییام رکھیینے سییے تاکیییدا ً منییع کرتییا
ہوں۔
صرف یہی نہیں بلکہ جب کوئی ایسے صحابی تشریف لے آتے  ،جن کا نام
نامناسب ہوتا تھا تو آپﷺ ان کا نام تبدیل کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں:
ي صلى ہللا علیه وسلم َغی ََّر
عن ابْن ُ
َ
ع َم َر ،أ َ َّن النَّب َّ
َ ُ 60
َ
عاص َیةَ َوقَا َل " :أ ْنت َجمیلة "
اس َْم َ
ترجمہ:
حضور اکرمﷺ نے عاصیۃ نام بیدل کیر جمیلیہ
رکھا۔
حضرت عائشہ رضی ہللا عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ ﷺ برے نام کو تبدیل
61
کردیا کرتے تھے۔
پراڈکٹ کا نام رکھنے کے لیے درج ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے:
 1۔پراڈکٹ کا ایسا نام رکھنا  ،جس سے صارف کا کسی بھی قسم کا دھوکہ دینا
مقصود ہو ،جائز نہیں۔
2۔نام اس پراڈکٹ کی ترجمانی کر رہا ہو۔
3۔کسی مبالغہ آمیزی پر مشتمل نہ ہو۔

عیسی الترمذی ،الجامع الصحیح سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی،بیروت ،کتاب االدب ،باب ما یکرہ من
59محمد بن
ٰ
االسماء،رقم الحدیث،2835 :جزء /5ص ،133
عیسی الترمذی ،الجامع الصحیح سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی،بیروت ،کتاب االدب ،باب فی تغییر
60محمد بن
ٰ
االسماء،رقم الحدیث،2838 :جزء /5ص ،134
عیسی الترمذی ،الجامع الصحیح سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی،بیروت،کتاب االدب ،باب فی تغییر
61محمد بن
ٰ
االسماء،رقم الحدیث،2838 :جزء /5ص ،134
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 4۔حالل و حرام کا اختالط الزم نہ آرہا ہو ،جیسے حالل شراب ،یا الکحل فی
شراب نام رکھنا وغیرہ

جرمنی کی ایک عدالت کا فیصلہ:
اچھا نام تجویز کرنا نہ صرف اسالمی حکم ہے  ،بلکہ باعث کشش ہونے کی
وجہ سے سب لوگوں کو پسند ہوتا ہے اور برے نام سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔اس
بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جرمنی کے شہر کاسل میں ایک
عدالتی فرمان کے تحت والدین کو منع کیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے
"لوسیفر"نام استعمال کریں۔
انہوں نے والدین کو قائل کیا کہ اپنے بیٹوں کو وہ نام نہ دیں م جو دنیا بھر میں
برائی اور بدی کا مرکز قرار دیے جاتے ہوں۔عدالتی فرمان کی وجہ سے ان والدین
62
نے اپنے بچوں کے نام لوسیفر سے تبدیل کر کے لوسیان کردیں۔
لوسیفر الطینی زبان میں صبح کے ستارے کو کہتے ہیں  ،لیکن چونکہ یہ لفظ
معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے  ،اس لیے یہ نام رکھنا ناپسندیدہ ہے
اب شیطان کے
ٰ
۔

اصول نمبر  :12برانڈنگ کے شرعی اصول
برانڈ کسی کمپنی یا پراڈکٹ کی شناخت کا نام ہے ۔ ایک خاص معیار پانے
کے بعد کمپنی کو یا اس کے کسی پراڈکٹ کو کسی خاص نام سے شناخت مل
جاتی ہے۔ یہ نام صارفین کے ذہنوں اور دلوں میں بس جاتا ہے۔اس سے وہ کمپنی
صارفین کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے اور اپنی پراڈکٹس فروخت کرتی ہے۔
امریکن مارکیٹنگ ایسوسی ایشن ()American Marketing Association
نے اس کی تعبیر میں مزید اضافہ کرتے ہوئے اس کی تعریف میں اور بھی کئی
چیزیں شامل کی ہے۔:
A brand is a "Name, term, design,
symbol, or any other feature that identifies
one seller's good or service
as distinct from
those of other sellers.63

ترجمہ:
برانڈ مییں نیام  ،اصیطالح ،ڈییزائن  ،عالمیت
یا وہ دیگر خصوصیات شامل ہییں ،جین کیی وجیہ
,آپ اپنے بچے کا نام ابلیس نہیں رکھ سکتے (DW, 26th October 2017,

62

https://www.dw.com/ur/%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%92-%D8%A8%DA%86%DB%92-%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA-%D8%B1%DA%A9%DA%BE-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%DB%92-%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%86-

)last access on 3 February 2019

%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85/a-41131350

63

American
Marketing
Association,
Definition
of
Brand,
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B Last access on 3
February 3, 2019
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سییے اس فروخییت ہییونے والییی پراڈکییٹ یییا سییروس
کو ایک منفرد شناخت مل جاتی ہے
یہ تعریف آج کی برانڈنگ سٹریٹجی کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے ،جس میں
کمپنی صرف مخصوص نام استعمال کرنے تک محدود نہیں رہتی  ،بلکہ ایک
خاص لوگو ،پراڈکٹ کے لیے منفرد ڈیزائن ،لکھائی کے لیے استعمال ہونے والے
فونٹس اور رنگوں کے مالپ ،سب کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہےکہ
اس پراڈکٹ کو دور ہی سے ان ممتاز اور منفرد خصوصیات کی بناء پر پہچانا
جائے۔
برانڈ کوئی آج کی تھیوری نہیں ،بلکہ یہ قدیم زمانے سے رائج چال آرہا
ہے۔تحقیق کے مطابق قدیم یونانی اور عراقی تاجر اپنے تیار کئے گئے مٹی
کےبرتن  ،شراب اور دھات کے اوزار کےلیے خاص نام اور نشانات استعمال کیا
کرتے تھے ،لوگ ان ناموں اور نشانات کو دیکھ کر ان کے معیاری ہونے کا اندازہ
64
لگایا کرتے تھے۔

برانڈ کا تعارف
برانڈ کی انگریزی تعریف درجہ ذیل ہے:

The word brand is derived from Old
”Norse word brandr, which means “to burn
(an identifying mark burned on livestock
with a heated iron) as brands were and still
are the means by which owners of livestock
mark their animals to identify them.65

ترجمہ:
برانیییڈ کیییا لفیییظ قیییدیم نیییاروے زبیییان کیییے لفیییظ
معنیی
برانڈر( )brandrسیے لییا گییا ہیے ،جیس کیا
ٰ
ہے جالنیا۔ چونکیہ اس زمیانے مییں جیانوروں کیی
پہچییان کییے لیییے اسییے آگ سییے گییرم لییوہے کییی
سییالخ سییے دغ دیییا کییرتے تھییے ،اسییے وہ برانییڈر
کہتے تھے۔
64 )Upendra Kumar Maurya,P. Mishra, what is a brand? A Perspective on Brand Meaning,
European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839
)(Online
Vol
4,
No.3,
2012,
https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/viewFile/1322/1244
)Last access on 3 February 2019
65
Upendra Kumar Maurya, P. Mishra, what is a brand? A Perspective on Brand Meaning,
European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839
(Online) Vol 4, No.3, 2012,
https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/viewFile/1322/1244
)Last access on 3 February 2019
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ٹریڈ مارک:
برانڈ کی جب باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے تو وہ ٹریڈ مارک بن جاتا ہے۔ کچھ
حضرات دونوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں ،حاالنکہ دونوں میں رجسٹریشن کا
66
فرق ہوتا ہے۔ یہ پراڈکٹ کو قانونی تحفظ دیتا ہے۔

برانڈنگ کے مختلف شرعی احکام
مارکیٹنگ کے اسالمی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے برانڈنگ کے لیے
شرعی ہدایات درجہ ذیل ہیں:
 1۔برانڈنگ میں استعمال ہونے والے الفاظ اپنے ہو ،یعنی آپ کی اپنی پہچان ہو۔
کسی دوسرے برانڈ کی نقل کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے نہ ہو۔
2۔ عموما ً کسی برانڈ کی شہرت کے بعد کچھ لوگ اپنی چیزیں فروخت کرنے
کے لیےجعلی طور پر اس برانڈ کے نام سے پراڈکٹ تیار کرتے ہیں اور کچھ
دیگر اس سے ملتے جلتے مگر نہایت قریب نام چھن لیتے ہیں کہ عام طور پر
صارف اور خریدار کو اشتباہ ہونے لگتا ہے اور ایک برانڈ کی خریداری کی
جگہ دوسرے برانڈ کی چیز خرید لیتا ہے۔ شرعا ً یہ کا م بھی ممنوع ہے۔
 3۔ برانڈ کے لیے نام ایسا ہو ،جو غیر شرعی نہ ہو  ،جیسے کسی بت وغیرہ
کے نام پر برانڈ کا نام رکھنا۔

اصول نمبر  13ضمانت( )Warrantyسے متعلق شرعی
اصول
صارف کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت سی کمپنیاں ایک خاص وقت تک
پراڈکٹ کی ضمانت لیتی ہیں کہ اگر اسی دوران اس میں کوئی نقص آئے تو آپ
اسے واپس کرسکتے ہیں یا تبدیل کرسکتے ہیں یا ہم اس کی مفت مرمت کر کے
آپ کو دیں گے۔
مارکیٹنگ میں اس کی بہت اہمیت ہے۔

شرعی حکم
چونکہ اس میں پراڈکٹ کے فروخت کرنے کو ایک مزید شرط کے ساتھ
مشروط کیا جارہا ہے ،اس لیے شرط کے شرعی احکامات اس پر الگو ہوں گے۔
مشہور فقہی ضابطہ ہے کہ کسی چیز کو فروخت کرنے کے دوران کوئی
ایسی شرط لگانا ،جو بیع کے خالف ہو ،یا خریدار اور فروخت کنندہ دونوں یا کسی
ایک کو اس شرط سے فائدہ ہو تو یہ شرط جائز نہیں ۔ہاں ایک شرط پر اس کی
گنجائش ہے کہ زمانے میں اس شرط کا عرف چل رہا ہو۔ ایسی صورت میں اس
شرط کو قبول کیا جائے گا۔
66

(Olujime Kayode, Marketing Communications, Branding Techniques, P: 73, 1st edition 2014,
)Bookboon.com ISBN 978-87-403-0674-3
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صاحب ہدایہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں :
ثم جملة المذھب فیه أن یقال :كل شرط یقتضیه
العقد كشرط الملك للمشتري ال یفسد العقد لثبوته
بدون الشرط ،وكل شرط ال یقتضیه العقد وفیه
منفعة ْلحد المتعاقدین أو للمعقود علیه وھو من
أھل االستحقاق یفسدہ كشرط أن ال یبیع المشتري
العبد المبیع؛ ْلن فیه زیادۃ عاریة عن العوض
فیؤدي إلى الربا ،أو؛ ْلنه یقع بسببه المنازعة
فیعرى العقد عن مقصودہ إال أن یكون متعارفا؛
67
ْلن العرف قاض على القیاس،
ترجمہ:
تمییام مییذاہب اس پییر متفییق ہیییں کییہ عقیید کییے
دوران ایسییی شییرط لگانییا  ،جییو عقیید کییے بنیییادی
مقصد کے موافق ہیو ،میثالً ییہ کیہ فروخیت کیرنے
کیے بعید خرییدار اس کیا مالیک بینے گیا ،عقید مییں
جائز ہے  ،اس سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔
اور جییو شییرط عقیید کییے بنیییادی تقاضییے کییے
خییالف ہییو اور اس میییں بییائع  ،مشییتری یییا مبیییع (
جس چیز کو بیجا جا رہا ہے) کا فائدہ ہیو  ،تیو اس
سے عقد فاسید ہوجاتیا ہیے ،جیسیے ییہ شیرط لگانیا
کہ اس غالم کو خرییدنے کیے بعید آپ اسیے آگیے
نہیییں بیچیییں گییے یییا خریییدنے کییے بعیید اسییے آزاد
کردیں گے وغیرہ وغیرہ۔
ہاں یہ دوسری شرط اگر عرف کی وجہ سیے
معروف ہو تیو پھیر جیائز ہیے ،کیونکیہ عیرف اور
قیییاس مییییں تصیییادم کیییی صییورت مییییں عیییرف کیییو
ترجیح دی جاتی ہے۔
شرعا ً ایسے شرط کو شرط فاسد نہیں کہا جاتا کہ اگرچہ پہلے یہ شرط فاسد
تھی ،تاہم عرف نے اس کا فساد دور کردیا۔عالمہ وھبۃ الزحیلی رحمہ ہللا نے بھی
اسے شرط فاسد سے نکال دیا ہے۔

 67برہان الدین المرغینانی،الھدایۃ فی الشرح بدایۃ المبتدی ،داراحیاء التراث العربی بیروت ،باب البیع الفاسد،جزء/3ص
،48،49
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الشرط الفاسد :ھو مالم یكن أحد اْلنواع اْلربعة
السابقة في الشرط الصحیح ،أي أنه الذي ال یقتضیه
العقد ،وال یالئم المقتضى ،وال ورد به الشرع ،ولم
یتعارفه الناس ،وإنما فیه منفعة زائدۃ ْلحد
68
المتعاقدین،
ترجمہ:
شیییرط فاسییید وہ ہیییے جیییو گزشیییتہ چارصیییحیح
شرائط مییں سیے نیہ ہیو ،یعنیی وہ شیرط اس طیرح
ہییو کییہ عقیید اس کییا تقاضییا نییہ کییرے ،یییہ عقیید کییے
مناسب بھی نہ ہو ،اس کے بارے مییں کیوئی نیص
یییا عییرف بھییی نییہ ہییو اور اس کییے سییاتھ سییاتھ اس
میں خریدار یا فروخت کنندہ کےلئے فائدہ ہو۔
اس فقہی اصول سے معلوم ہوا کہ وارنٹی دینا شرعا ً درست ہے ،تاہم اس میں
اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ واضح ہو ،یعنی اس پر وقت اور خرابی کی
صورت میں آپ (بائع) کی ذمہ داریاں نہایت واضح اور غیر مبہم ہو تاکہ اس میں
کسی نزاع کی کیفیت پیدا نہ ہوسکے۔

اصول نمبر  :14ٹیکس کی ادائیگی کے شرعی اصول
حکومتی نظم و نسق چالنے کے لیے حکمران طبقےکو بڑے پیمانے پر مال و
دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسالمی حکومت میں حکومت کی آمدن کے ذرائع
درجہ ذیل ہوتے ہیں:

1۔خمس:
جہاد کے دوران جو مال و دولت اور ساز و سامان مال غنیمت کے طور پر
مجاہدین کو حاصل ہو جاتا ہے ،ان میں سے چار حصے اس جنگ میں حصہ لینے
والے مجاہدین میں تقسیم کئے جاتے ہیں  ،جبکہ پانچواں حصہ بیت المال میں جمع
ہوکر عام رعایا یا ان کی بنیادی ضروریات میں استعمال ہوتاہے۔

2۔ مال فئی:
یہ مال بھی دوران جہاد حاصل ہوتا ہے ،گوکہ قتال یا جنگ و جدل کے نتیجے
میں نہیں بلکہ دوشمن کے فرار ہونے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ شرعی
اصول کی روشنی میں یہ حصہ مکمل طور پر بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے۔

3۔ خمس معادن:
68وھبۃ الزحیلی،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر دمشق ،القسم الثانی،الفصل الرابع،المبحث الثانی ،ج،4 :ص ،3054
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زمین سے نکلنے والی مختلف معدنیات میں اسالمی حکومت کا پانچواں حصہ
مقرر ہوتا ہے۔چنانچہ جتنے بھی کان ہوتے ہیں  ،ان کے  5ویں حصہ کی اسالمی
حکومت حقدار ہوتی ہے۔

4۔ خمس رکاز:
اگر کوئی آدمی پرانے زمانے سے مدفون کوئی خزانہ برآمد کرتا ہے تو اس
پر الزم ہوتا ہے کہ اسالمی حکومت کو اس کا پانچواں حصہ دے۔

5۔ خراج:
غیرمسلموں کی زمینوں سے حاصل ہونے واال خراج

6۔جزیہ:
غیر مسلم باشندوں سے ان کی حفاظت کے بدلے حاصل کیا جانےوا ال
مخصوص مال

7۔مختلف معاہدات کے نتیجے میں غیرمسلموں سے ان کی ان کی
رضامندی سے حاصل شدہ اموال:
غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ جو مختلف معاہدات ہوتے ہیں ،جن کی رو سے
وہ اسالمی حکومت کو مال کی ایک مقررہ مقدار یا تناسب دینے کے پابند ہوتے
ہیں۔

8۔ الوارث چیز یا کسی ایسے شخص کی وراثت  ،جس کا کوئی وارث نہ
بچا ہو:
اگر کوئی ایسی چیز مل جائے ،جس کا وارث موجود نہ ہو تو اسالمی حکومت
اس کی وارث ہوتی ہے۔ شرعا ً اسالمی حکومت کے لئے جائز ہوتا ہے کہ وہ اس
طرح کے مال کو اپنی تحویل میں لے،۔

9۔ مسلمانوں سے حاصل ہونے والی زکاۃ اور عشر:
مسلمان جو عشر اور زکاۃ ادا کرتے ہیں ،وہ اسالمی حکومت کے پاس جاتا
ہے ،جو اسے اپنے مصارف میں استعمال کرنے کی پابند ہوتی ہے۔

10۔ غیرمسلموں پر الگو کیا جانے واال تجارتی ٹیکس:
اگر کسی غیر مسلم ملک یا غیر مسلم رعایا پر کوئی تجارتی ٹیکس الگو ہو تو
وہ ادائیگی اسالمی حکومت کے پاس جاتی ہے اور اسالمی حکومت اسے اپنی
صوابدید پر خرچ کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔

پراڈکٹ پر حکومت کی جانب سے عائد شدہ سرکاری ٹیکس
کا حکم
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چونکہ عام طور پر ان ذرائع آمدن سے حاصل شدہ دولت سے حکومتی
اخراجات پورے نہیں ہوتے ،اس لیے پرانے زمانوں سے حکومتوں کی یہ کوشش
ہوتی ہےکہ وہ عام لوگوں  ،تجارتوں اور مختلف پراڈکٹس پر ٹیکس لگائے۔ ان
ٹیکسوں کی حلت و حرمت کے بارے میں بپت کچھ کہا اور لکھا گیا ہے۔ اس کے
جواز و عدم جواز پر لمبی لمبی بحثیں کی گئی ہیں۔
گذشتہ ادوار میں جب ہر طرح سے کامل اسالمی ریاستیں ہوا کرتی تھیں،اس
وقت میں فقہاء کرام نے عام حاالت میں ٹیکس لگان کی اجازت نہیں دی تھی ،تاہم
مخصوص حاالت میں مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ۔
عام حاال ت کے بارے میں حضوراکرمﷺ ٹیکس وصول کرنے والوں کے
بارے می ں کس قدر ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں  ،اس کا اندازہ اس واقعے سے
لگایا جاسکتا ہے کہ جب ایک خاتون کو زنا کے اقرارمیں رجم کیا گیا تو آپﷺ نے
فرمایا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی اور گناہ سے ایسی صاف ہوگئی کہ اگر
ٹیکس وصول کرنے والے بھی کرے تو اس کی بھی مغفرت ہوجاتی ۔
فَ َوالَّذي نَ ْفسي بیَدہ لَقَ ْد تَابَ ْ
ب
صاح ُ
ت ت َ ْوبَةً لَ ْو تَا َب َھا َ
َ 69
َم ْك ٍس لَغُف َر لهُ
ترجمہ:
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مییری
جان ہے ،اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ٹکیس
لییینے واال ھییی اس طییرح توبییہ کییرے تییو اس کییی
بھی مغفرت ہوجاتی۔
گویا آپﷺ ٹیکس وصول کرنے والوں کو زنا سے بھی بدتر اور قبیح گردانتے
تھے ،تاہم خا ص حاالت میں فقہاء نے اس کی اجازت تو دی ہے لیکن حکمرانوں
کے فتنے میں پڑنے کے اندیشے سےاس کی تشہیر نہیں کی۔عالمہ شامی صاحب
فرماتے ہیں:
وقال أبو جعفر البلخي ما یضر به السلطان على
الرعیة مصلحة لھم یصیر دینا واجبا وحقا مستحقا
كالخراج ،وقال مشایخنا وكل ما یضربه اْلمام
علیھم لمصلحة لھم فالجواب ھكذا حتى أجرۃ
الحراسین لحفظ الطریق واللصوص ونصب
الدروب وأبواب السكك وھذا یعرف وال یعرف
خوف الفتنة ثم قال :فعلى ھذا ما یؤخذ في خوارزم
من العامة ْلصالح مسناۃ الجیحون أو الربض
علی من قتلتہ الحدود،رقم
69ابوبکر البیھقی ،سنن البیھقی
ٰ
الکبری ،مکتبۃ دارالباز،مکۃ المکرمۃ،ط1994:ء  ،باب الصالۃ ٰ
الحدیث ،6621:جزء ،4ص ،18
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ونحوہ من مصالح العامة دین واجب ال یجوز
االمتناع عنه ،ولیس بظلم ولكن یعلم ھذا الجواب
للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فیه ال
للتشھیر حتى ال یتجاسروا في الزیادۃ على القدر
المستحق اھـ.
قلت :وینبغي تقیید ذلك بما إذا لم یوجد في بیت
70
المال ما یكفي لذلك
ترجمہ:
ابییوجعفر کییے بقییول حکمییران رعایییا کییے مفییاد
کییے لیییئے جیییو ٹییییکس ان پیییر الگیییو کیییریں  ،وہ ان
رعاییا پییر الزم ہوجاتییا ہییے  ،اور خییراج کییی طییرح
ان پییر واجییب ہوتییا ہییے  ،ہمییارے شیییوخ بھییی یہییی
کہییتے ہیییں ،حتی ٰیی کییہ چییوروں سییے راسییتوں کییی
حفاظت کے لیے اگر پہرے داروں کیی ضیرورت
ہیییو ییییا راسیییتے اور سیییڑکوں کیییے دروازوں کیییی
ضرورت ہو تو اس کے لیےعیوام پیر ٹییکس الگیو
کرسیکتے ہیییں۔ ہییاں چونکییہ فتیینے کییا خطییرہ ہییے ،
اس لیے اس کو مشہور نہ کیا جائے۔
اس اصیییول کیییے مطیییابق اہیییل خیییوارزم سیییے
درجیییائے جیحیییون کیییی منیییڈیروں اور فصییییل کیییی
مرمت وغیرہ کیے لیےجیو ٹییکس لگاییا جاتیا ہیے،
اس کا دینا رعایا پر الزم اور واجب ہیے۔ ییہ ظلیم
شمار نہیں ہوتا۔ تاہم مناسیب ییہ ہیے کیہ اسیے اس
شرط کے ساتھ مشروط کیردے کیہ ایسیا تیب جیائز
ہوگا ،جب خزانے میں اس قدر مال موجود نیہ ہیو،
جس سے یہ کام ہوسکے۔
شیخ االسالم مفتی تقی عثمانی صاحب ان ٹیکسوں کے بارے میں فرماتے ہیں:
"لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جدید تمدن نے
بہت سے ایسے ضروری اخراجات پیدا کردئے ہیں جو عیاشی کی
تعریف میں نہیں آتے ،بلکہ اس دور میں کسی ملک کے باوقار طریقے
سے جینے کےلئے ضروری ہیں۔خود امام غزالی ؒ نے اپنے زمانے میں
یہ فرمایا کہ مال غنیمت کا خمس الخمس اور فیء کے اموال جہاد کی
ضرورت کےلیے کافی نہیں ہیں۔

70شامی،الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ،دار الفكر-بیروت،ط  ،1992کتاب العشر،فروع فی زکاۃ العشر،ج،2ص،337 :
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آج کی حکومتوں کو بہت سی ایسی خدمات فراہم کرنی پڑتی ہیں،
جو پہلے حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھیں،مثالً ملک میں بجلی
اور گیس کی فراہمی ،نیز بہت سے شعبے جو پہلے بھی ہوتے
تھے،لیکن ان کے اخراجات اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھےے،آج ان کے
اخراجات دسیوں گنا زیادہ ہوگئے ہیں،مثالً دفاع کے لیے جدید ہتھیاروں
کی فراہمی ،پختہ سڑکوں کی تعمیر،مواصالت کے جدید ذرائع ابالغ
کے وسائل،تعلیم اور صحت،ان میں سے ہر چیز کے اخراجات یقینا ً بہت
زکوۃ اور عشر کی رقوم
زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں سے بیشتر میں ٰ
استعمال نہیں ہوسکتیں ،لہٰ ذا اگر مروجہ فضول خرچیاں ختم بھی کردی
جائیں  ،تب بھی مذکورہ باال کاموں کےلیے بیت المال کے محاصل کی
معروف مدات سے تمام اخراجات پورے ہونے بظاہر مشکل ہیں،کیونکہ
زکوۃ اور عشر کو الگ کرنے کے بعد صرف خراج ،جزیہ ،مال فئی
ٰ
اور مال غنیمت رہ جاتے ہیں،خراج کی آمدنی زمینوں کے خراجی
ہونے پر موقوف ہے اور داراالسالم کی زمینوں میں اصل یہ ہےکہ وہ
عشری ہوں۔جزیہ کی مقررہ مقدار اتنی کم ہے کہ اس سے کوی بڑی
آمدنی ہونا مشکل ہے۔ فئی اور مال غنیمت جہاد کے ذریعے حاصل
ہوتے ہیں ،جس میں صورت حال یہ ہے کہ آجکل کی جنگوں میں
جیتنے واال بھی دیوالیہ ہوجاتاہے ،لہٰ ذا آج اگر کوئی صحیح اسالمی
حکومت قائم ہو تو کم از کم اپنے ابتدائی دور میں اسے ضرائب النوائب
71
کی ضرورت پڑے گی۔"

اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت کے جائز
مصارف کی تکمیل کے لیےاگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو درجہ ذیل شرائط کے
ساتھ حکومت وقت مختلف پراڈکٹس پر ٹیکس عائد کرسکتی ہے۔
1۔ ٹیکس ضرورت کے بقدر ہو۔
2۔حد سے زیادہ نہ ہو ،بلکہ لوگوں کی وسعت اور بساط کے بطابق ہو۔
3۔ یہ رقم ملک و ملت کو درپیش اہم مسائل اور مصلحتوں میں ہی استعمال ہو۔
ان تین شرائط کے ساتھ کسی پراڈکٹ پر ٹیکس لگانا جائز ہے ،ورنہ یہ ظالمانہ
ٹیکس شمار ہوگا ،جس پر وعیدوں سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔

ٹیکس کی ادائیگی:
حکومت کے ذمے الزم ہے کہ عوام اور کمپنیوں سے جائز ٹیکس لے کر
جائز کاموں میں صرف کرے ،باقی ظالمانہ ٹیکس لینے کی گنجائش نہیں اور عوام
پر الزم ہے کہ حکومت کا جائز ٹیکس دیتی رہے۔ہاں ظالمانہ ٹیکس سےاپنے آپ
کو بچانے کی گنجائش ہے۔

ٹیکس کے جائز یا ظالمانہ ہونے کا پیمانہ :
71تقی عثمانی،اسالم اور سیاسی نظریات ،مکتبۃ معارف القرآن کراچی،ط،2010:باب چہارم:حکومت چالنے کے
اصول،ٹیکسوں کا شرعی نظام،ص،303،3014:
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اس بات کا فیصلہ کوئی شخص انفرادی طور پرنہیں کرسکتا کہ یہ ٹیکس
ظالمانہ ہے یا نہیں ،ورنہ تو ہر کوئی ہر قسم کے ٹیکس کو ظالمانہ قرار دے کر
مستثنی سمجھے گا۔ اس لیے جب تک قوم کے معاشی دانشور
اپنے آپ کو اس سے
ٰ
اور دیندار اہل علم کسی ٹیکس کو ظالمانہ قرارنہ دے  ،اس کی ادائیگی رعایا پر
الزم ہے۔

اصول نمبر  :15پراڈکٹ کے لیے حرام ذرائع آمدن کی
ممانعت
پروڈکشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کےلیے درکار رقم یا تو صانع کے
پاس پہلے سے کسی حالل ذریعے سے موجود ہو ،یا پھر طے شدہ شرعی
اصولوں کے مطابق اسالم کے طرق تمویل ()Islamic mode of finance
جیسے شرکت  ،مضاربت  ،استصناع وغیرہ کے ذریعے کے ذریعے اسے حاصل
کریں ۔اس صورت میں ان کے لیے طے شدہ شرعی اصولوں کا پاس رکھنا
ضروری ہو گا۔
پراڈکشن کی تیاری میں استعمال ہونے والی جملہ آمدنی کا حالل اور جائز
ذریعہ سے حاصل ہونا ضروری ہے ،جبکہ سود ،جوا یا کسی اور حرام ذرائع سے
حاصل شدہ آمدنی کو پروڈکشن میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
تعالی ارشاد فرماتا ہے :
سود کے بارے میں ہللا
ٰ
72
أ َ َح َّل َّ
الربَا
ّللاُ ْالبَ ْی َع َو َح َّر َم ا
ترجمہ:
تعالی نے خرید و فروخت کو حالل جبکہ
ہللا
ٰ
سود کو حرام قرار دیا ہے۔
تعالی مزید تاکید کے ساتھ فرماتاہے :
اس سے کچھ آیات کے بعد ہللا
ٰ
یَاأَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
الربَا
ي منَ ا
ّللاَ َوذَ ُروا َما بَق َ
إ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ منینَ 73
ترجمہ:
ییالی سیییے ڈرو اور
اے ایمیییان والیییوں ! ہللا تعی ٰ
سیییود مییییں سیییے جیییو بیییاقی ہیییے ،اسیییے چھیییوڑدو،
اگرآپ ایماندار ہو۔
تعالی فرماتاہے:
جوئے کے بارے میں ہللا
ٰ
یر
عن ْالخ َْمر َو ْال َمیْسر قُ ْل فیھ َما إثْ ٌم َكب ٌ
یَسْأَلُون ََك َ
74
َو َمنَاف ُع للنَّاس َوإثْ ُم ُھ َمآ أ َ ْك َب ُر من نَّ ْفعھ َما.
72البقرۃ275 :
73البقرۃ278 :
74البقرۃ219 :
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ترجمہ:
لییوگ آپ سییے شییراب اور جییوئے کییے بییارے
میں پوچھتے ہیں ،آپ انہیں فرمائیں کیہ ان دونیوں
میں بڑا گناہ بھی ہیے اور لوگیوں کیے لیئے کچیھ
دنیییوی فائییدے بھییی ،مگییر ان کییا گنییاہ ان کییے نفییع
سے بڑھ کر ہے۔
ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں ہللا فرماتے ہیں:
اب
ص ُ
یاأَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُواْ إنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َمیْس ُر َو ْاْلَن َ
ش ْی َ
س ام ْن َع َمل ال َّ
اجتَنبُوہُ لَ َعلَّ ُك ْم
طان فَ ْ
َو ْاْل َ ْزالَ ُم ر ْج ٌ
ش ْی َ
ت ُ ْفل ُحونَ  .إنَّ َما یُرید ُ ال َّ
ط ُ
ان أَن یُوق َع َب ْی َن ُك ُم ْالعَدَ َاوۃ َ
ّللا
صدَّ ُك ْم َعن ذ ْكر ا
ضا َء في ْالخ َْمر َو ْال َمیْسر َویَ ُ
َو ْالبَ ْغ َ
75
صالَۃ فَ َھ ْل أَنتُم ُّمنت َ ُھونَ .
عن ال َّ
َو َ
ترجمہ:
اے ایمییان والییو! بیشییک شییراب اور ُجییوا اور
نصییب کییئے گییئے بُییت اور فییال کییے تیییر ناپییاک
اورشیییطانی کییام ہیییں۔ پییس ان سییے اجتنییاب کییرو
تاکہ تیم کامییاب ہوجیاؤ۔ بیے شیک شییطان یہیی چاہتیا
ہیییے کیییہ شیییراب اور جیییوئے کیییے ذریعیییے تمہیییارے
درمیییان عییداوت اور کینییہ پیییدا کییرے اور تمہیییں ہللا
کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ کیا تیم بیاز آؤ
گے؟

پروڈکشن کے دوران جس قدر بجلی اور گیس استعمال ہورہے ہوں  ،ان کا بل
باقاعدگی سے دینا بھی ضروری ہے۔ چوری کی بجلی اور گیس سے پروڈکشن
کرنا جائز نہیں ہے۔

اصول نمبر  :16پراڈکٹ ماحول دوست ہو
پراڈکشن کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو پراڈکٹ تیار
ماحول دوست ہو۔ اسے مارکیٹنگ کی اصطالح میں
کیا جارہا ہے ،وہ
 Environment Friendlyکہا جاتاہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے اشارۃ النص
کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنے اردگرد اور ماحول کا خیال رکھے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
س َب ْ
ت أیْدي النَّاس
ساد ُ في ال َب ار َوال َب ْحر ب َما َك َ
ظ َھ َر الفَ َ
عملُوا لَ َعلَّ ُھ ْم یَ ْرجعُونَ 76
ض الَّذي َ
لیُذیقَ ُھ ْم َب ْع َ
ْ 75ال َمآئدَۃ91-90 :،
76الروم41 :
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ترجمہ:
خشییکی اور پییانی میییں ان لوگییوں کییے اپیینے
کئے کی وجہ سیے فسیاد ظیاہر ہیوا ،تاکیہ ہیم انہییں
ان کییے اعمییال کییا بدلییہ چکییائے ،شییاید یییہ واپییس
ایمان کی طرف پلٹے۔
اس آیت کی عبارت النص سے اگرچہ انسان کا گناہ کرنا مراد ہے ،تاہم اشارۃ
النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں  ،جس سے ہماری زمین یا
پانی آلودہ ہوسکے اور لوگوں کے لیےتکلیف کا باعث بنے۔
تعالی
ماحول اور اردگرد کے تحفظ اور انہیں آلودگی سے بچانے کے لیے ہللا
ٰ
ارشاد فرماتے ہیں:
َوثیَابَ َك َف َ
الر ْجزَ فَا ْھ ُج ْر77
ط اھ ْر َو ُّ
ترجمہ:
اور اپینے کپیڑوں کیو پیاک رکھییں اور گنییدگی
سے دور ہوجاؤ۔
تعالی ہے
ایک دوسری جگہ ارشاد باری
ٰ
ْ
ّللاَ یُحبُّ الت َّ َّوابینَ َویُحبُّ ال ُمت َ َ
إ َّن َّ
ط اھرینَ 78
ترجمہ:
تعالی توبہ کیرنے والیوں کیو اور
بے شک ہللا
ٰ
پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

ماحولیاتی آلودگی والے پراڈکٹ قرآن کی نظر میں
انسانی زندگی کے لیے ہوا اور پانی دو سب سے اہم ضروریات ہیں۔ ان کے
بغیر اس زمین پر انسان کا زندہ رہنا محال ہوجاتا ہے۔ ان میں اگر آلودگی پھیل
جائے توا نسانی صحت اور جان کے لئے جان لیوا ثابت ہوسکتی ہے۔ بعثت اسالم
سے قبل جن سرکش قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹالیا توان پر عذاب
تعالی ہے:
کے طور پرا ن کے ہوا اور پانی کو آلودہ کردیا۔ ارشاد باری
ٰ
علَیْھ ُم ُّ
ع
الطوفَانَ َو ْال َج َرادَ َو ْالقُ َّم َل َوال َّ
ضفَاد َ
س ْلنَا َ
فَأ َ ْر َ
ص َال ٍ
َوالد ََّم آ َیا ٍ
ت 79
ت ُمفَ َّ
ترجمہ:
پییس ہییم نییے ان پییر طوفییان  ،ٹییڈیاں  ،جییوئیں،
مینییڈک اور خییون واضییح نشییانیوں کییے طییور پییر
بھیجا۔
77المدثر5 ،4 :
78البقرۃ222 :
79اْلعراف133 :
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تعالی فرماتے ہیں کہ
ایک دوسری جگہ سرکش لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہللا
ٰ
اس دن کا انتظار کرلیں  ،جب آسمان ایک واضح دھویں کے ساتھ نمودار ہوگا۔
ین80
ارتَقبْ َی ْو َم تَأْتي ال َّ
فَ ْ
َان ُمب ٍ
س َما ُء بدُخ ٍ
اس آیت مین دخان کو مبین (واضح) کے ساتھ مقید کیا گیا۔ اس آیت کی ایک
تفسیر کے مطابق اس سے وہ قحط سالی مراد ہے  ،جو آپﷺ کی زندگی میں کفار
پر آگئی تھی ،جبکہ دیگر اسے قیامت کے قریب دھواں مراد دیتے ہیں۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ اسالم اور قرآن کا مزاج ماحولیات کا تحفظ ہے۔ اس لیے اس
پروڈکشن کرنا  ،جو ماحولیات کے لیے زہر ہو اور جن کا نقصان اس کے فائدے
سے زیادہ ہو  ،ہرگز جائز نہیں ہے۔

فصل سوم :حالل پروڈکشن کے شرعی اصولوں کی انڈسٹری
میں تطبیق
گذشتہ فصل میں ہم نے حالل پراڈکشن کے لیےشریعت کی روشنی میں کچھ
اصول وضع کیے تھے۔ اس فصل میں ان اصولوں کی روشنی میں انڈسٹری کا
جائزہ لیں گے  ،اسے ان اصولوں پر استوار کیا جاسکے۔
انڈسٹری اور اس کے اجزاء کے تنوع اور کثرت کی وجہ سے ہم اسے درجہ
ذیل عنوانات پر تقسیم کرتے ہیں  ،تاکہ ہر ایک پر سیر حاصل بحث ہوسکے۔

گوشت اور چکن Meat and Poultryانڈسٹری میں
پروڈکشن کے شرعی احکام
گذشتہ اصولوں میں یہ طے ہوگیا تھا کہ صرف حالل جانور کا گوشت قابل
استعمال ہے۔ ان اصولوں کی رو سے یہ معلوم ہوگیا ہےکہ گوشت کے استعمال
کے لئے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے  ،جو مندرجہ ذیل ہیں:
1۔جانور حالل ہو۔
2۔ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔
3۔ ذبح کرنے واال مسلمان یا اہل کتاب ہو۔
ان واضح اور جلی اصولوں کے ساتھ ساتھ شریعت کے دیگر احکامات بھی
کارفرما ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضوراکرمﷺ کا ارشاد ہے:
ى -صلى ہللا علیه وسلم-
ع ْن َ
َ
شدَّاد بْن أ َ ْو ٍس َعن النَّب ا
ى -صلى ہللا علیه
قَا َل َخ ْ
صلَتَان َ
سم ْعت ُ ُھ َما منَ النَّب ا
علَى ُك ال َ
ش ْىءٍ
سانَ َ
ّللا َكتَ َ
ب اْل ْح َ
وسلم -قَا َل  «:إ َّن َّ َ
فَإذَا قَت َ ْلت ُ ْم فَأ َ ْحسنُوا ْالقتْلَةَ َوإذَا ذَ َب ْحت ُ ْم فَأ َ ْحسنُوا الذَّ ْب َح
ش ْف َرتَهُ َو ْلیُرحْ ذَبی َحتَهُ » .لَ ْف ُ
ظ َحدیث
َو ْلیُحدَّ أ َ َحدُ ُك ْم َ
80الدخان10 :
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صحیح م ْن
یم أَ ْخ َر َجهُ ُمسْل ٌم فى ال َّ
ُمسْلم بْن إب َْراھ َ
َحدیث ُ
ش ْعبَةَ81.
ترجمہ:
تعالی نے ہر چیز کیے بیارے مییں احسیان
ہللا
ٰ
اور اچھییائی کییا حکییم دیییا ہے۔جییب آپ قتییل کییرتے
ہییییں ،تیییو اچھیییی طیییرح قتیییل کریں(یعنیییی مثلیییہ نیییہ
بنائیں) اور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اچھی طیرح
ذبح کریں اور ذبح سے پہلے اپنی چھری تیز کییا
کییریں اور جییانور کییو آرام اور راحییت دییینے کییی
کوشش کریں۔

پولٹری کا گوشت:
گوشت  Meat Productionکا ایک اہم ذریعے پولٹری ہے۔ انفرادی سطح پر
لوگ گھروں میں مرغیاں یا دیگر حالل پرندے پالتے ہیں اور بوقت ضرورت ذبح
کردیتے ہیں۔
صنعتی لیول پر اس کے لیے پولٹری فارم بنائے جاتے ہیں ،جہاں پر انڈوں یا
چوزوں کی بہتر نگہداشت کی جاتی ہے۔ صارفین کی نوعیت کو سامنے رکھتے
ہوئے انہیں مختلف سائز ،جنس اور عمر کے حساب سے ذبح کیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر جہاں پر انہیں زیادہ درجہ حرارت والی غذائیں درکار ہوں
تو مرغ اور مرغیوں سے کام لیا جاتا ہے ،جیسے  ،Canningعمل تقطیر کا
کیمیائی عمل  Retortingیا انہیں خشک پراڈکٹ میں ڈھلنے کی ضرورت ہو ،
جیسے یخنی Soupوغیرہ۔
اس کے برخالف چونکہ چکن روسٹ لذیذ ہوتا ہے ،اس لیے جہاں پر روسٹ
وسطی
بنانے کی ضرورت ہو تو انہیں اس عمر میں ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ مشرق
ٰ
کے عرب لوگ اس گوشت کو زیادہ مرغوب سمجھتے ہیں۔
اس طرح کے پولٹری گوشت کی حلت کے لیے جہاں دیگر شرعی اصول و
ضوابط کی پابندی کی ضرورت پیش آتی ہے  ،وہاں پولٹری فیڈ ()Poultry Feed
کے پاک ہونے کی شرط بھی عائد ہوتی ہے۔

پولٹری فیڈ کی اقسام:
پولٹری فیڈ عام طور پر درجہ ذیل اشیاء سے تیار کی جارہی ہے۔
1۔ ویجیٹیبل آئل
2۔ مچھلی
3۔ گوشت
81ابوبکر البیہقی ،السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیله الجوھر النقي ،مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ حیدرآباد ،ط،1344:رقم
الحدیث ،16502:ج،8:ص،60 :
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4۔چربی
5۔ہڈی
6۔چونے کا پتھر
7۔ماربل پاؤڈر
8۔تیزابی نمک
9۔ خون
10۔ فضلہ

شرعی حکم:
پولٹری فیڈ کے شرعی حکم کے لیےہم اسے درج ذیل تین قسموں پر تقسیم
کرتے ہیں۔
1۔ پاک فیڈ:
پولٹری فیڈ ویجیٹیبل آئل ،مچھلی  ،چونے کے پتھر ،تیزانی نمک اور ماربل
پاوڈر سے بننے والی فیڈ پاک اور حالل ہے۔
2۔ حالل جانور سے اخذ شدہ فیڈ:
اگر حالل جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کے گوشت ،
چربی اور ہڈی سے بننے والی فیڈ حالل ہے۔ اسے مرغیوں کو کھالنا جائز ہے۔
3۔ حرام یا نجس فیڈ:
اگر کوئی جانور مردار ہو یا حالل جانور غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا
جائے تو اس کےگوشت  ،چربی اور ہڈی سے حاصل ہونے والی فیڈ کھالنا جائز
نہیں ہے۔ اسی طرح خون یا دیگر ناپاک آالئشوں سے اخذ کردہ فیڈ نجس ہوتا ہے،
جن کا کھالنا جائز نہیں ہے۔
تاہم حرام اور نجس فیڈ اگر مکمل طور پر ان حرام اورنجس اجزاء پر مشتمل
نہ ہو  ،بلکہ اس میں حالل اجزاء غالب ہو تو انہیں کھالنا جائز ہے۔

شرعی طریقے سے ذبح کرنا:
پولٹری میٹ پروڈکشن میں دوسرے مرحلے پر اس کا خیال رکھنا ضروری
ہے کہ اسے ایک مسلمان نے بسم ہللا کے ساتھ شرعی طریقے سے ذبح کیا ہو۔
تعالی فرماتے ہیں:
ہللا
ٰ
{فَ ُكلُوا م َّما ذُك َر ا ْس ُم َّ
ع َلیْه إ ْن ُك ْنت ُ ْم بآیَاته
ّللا َ
ُمؤْ منینَ }82
ترجمہ:
یالی کییا نییام لیییا جییائے  ،اسییے
جییس پییر ہللا تعی ٰ
کھاؤ۔
82اْلنعام118 :
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ذبح کرنے کا جو طریقہ اسالم بڑے جانور بھیڑ بکری اور گائے وغیرہ
کےلیے وضع کرتا ہے ،وہی طریقہ پولٹری کی ذبح کےلئے بھی ہے۔ یعنی حلق
اور لباہ کے درمیان ذبح کیا جائے اور چار رگوں میں سے تین رگیں کٹنی چاہئے۔
ذبح کرنےسے قبل گردن کو مرغی وغیرہ سے الگ کرنا جائز نہیں ہے۔ 83
ذبح کرنے والے کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ باقی بالغ ہونا ،مرد ہونا
اور آزاد ہونا شرط نہیں ہے۔اگر کوئی بچہ ذبح کررہا ہو تو شرعا ً اس
کےلیےضروری ہے کہ وہ بلکل نا سمجھ نہ ہو۔ذبح کرنے کے لیےضروری یہ
ہے کہ جانور یا پرندے کو مشروع طریقے سے ذبح کیا جائے۔
شیخ االسالم مفتی تقی عثمانی صاحب ذبح کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے
ہیں:
ھو ازھاق روح الحیوان بالطریق المشروع الذی
یجعل لحمہ حالالً للمسلم84
ترجمہ:
کسییی حیییوان کییے روح کییو شییرعی طییریقے
سے نکالنے کو ذبح کہتے ہییں ،جیس سیے اس کیا
گوشت مسلمان کے لیے حالل ہوجائے۔
مفتی عابد شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس تعریف میں طریق
85
مشروع سے ذبح  ،نحر اور عقر مراد ہیں۔
ذبح
ذبح کی تعریف ماقبل میں گزر چکی ہے کہ جانور کے گلے کو اس کی گردن
تک کاٹا جائے اور اسے جدا کئے بغیر  4رگوں میں سے تین کٹ جائے ۔ یہ بکری
 ،گائے اور مرغی ،پرندے وغیرہ میں ہوتاہے۔
نحر:
جانور کو کھڑا کر کے اس کے گلے کے اس حصے پر کسی تیز دھاری دار
شئی سے زخم کیا جاتا ہے ،جہاں پر تمام رگیں جمع ہوتی ہیں۔ یہ لمبی گردن
والے جانوروں میں ہوتا ہے ،جیسے اونٹ وغیرہ۔
عقر:
عقر سے مراد ذبح اضطراری ہے  ،کہ جب آپ کسی حالل جانور کا شکار
کررہے ہو یا کوئی پالتو جانور اچانک بدک جائے اور اسے ذبح کرنا مشکل ہو
جائے تو اسے عقر کیا جاسکتاہے۔
83
علی الدر المختار،دارالفکر بیروت،ط،1992:کتاب
محمد بن عبدی التمرالتاشی،تنویر االبصار مع الدرالمختار،ردالمختار ٰ
الذبائح،جلد ،6ص ،294
84تقی عثمانی ،بحوث فی قضایا فقہیۃ معاصرۃ ،ج،1ص387:
85عابد شاہ ،حالل و حرام کے شرعی احکام ،المنھل پبلیشرز ،ط1439:ھ ،باب پنجم ،حالل ذبیحہ کے مسائل ،ص ،408
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اس کا طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کی نیت سے تیر یا کسی اور دھاری دار
شئی پر بسم ہللا پڑھی جائے اور اسے جانور پر پھینکا جائے ،ایسے میں اس
دھاری دار آلے کا کسی خاص جگہ کو لگنا ضروری نہیں ،بلکہ جہاں بھی لگے
اور جانور مرجائے تو حالل ہوجاتا ہے۔

ذبح خانہ کے لئے اہم شرعی اصول:
ذیل میں شریعت کی روشنی میں ذبح خانے کے لیے کچھ اہم اصول ذکر کیے
جاتے ہیں:
جانوروں میں حلت کو دیکھنا:
ذبح خانے میں صرف ان جانوروں کو قبول کیا جائے ،جو حالل ہو ،جیسے
بھیڑ ،بکریاں ،گائے ،مرغیاں وغیرہ۔ خنزیر ،کتے ،بلی ،چیتے ،ریچھ وغیرہ ،
کوے اور گدھ وغیرہ کے داخل ہونے پر پابندی ہو۔
اسی طرح باز ،چیل  ،ا
نگہداشت:
اسالم سالمتی سے ماخوذ ہے۔ یہ سالمتی انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے
بھی ہے۔ چنانچہ جو حالل جانور یا مرغیاں ذبح خانے الئی جاتی ہیں ،ان کے آرام
کا خصوصی خیال رکھنے کےلیے مناسب جگہ ،درجہ حرارت ،ٹھنڈے پانی
وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ اس کے عالوہ پاک فیڈ (خوارک) کا انتظام بھی الزم
ہے۔
سٹننگStunning :
ترقی یافتہ ممالک میں جانوروں اور پولٹری کے ذبح کو آسان بنانے کے لیے
اسے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے ،تاکہ جانور کو ذبح ہونے کی تکلیف سے بچایا
جاسکے۔
اس طریقے کو سٹننگ کہتے ہیں۔ کئی ممالک میں یہ قانونی شکل اختیار کرگیا
ہے کہ جانو کو پہلے سٹننگ کیا جائے  ،پھر ذبح کیا جائے۔ اس کے بغیر ذبح
ہونے والے جانور کا گوشت قانونا ً فروخت کرنا ممنوع ہے۔ امریکہ اور یورپ میں
اس قانون پر عمل کیا جاتا ہے۔
سٹننگ کے طریقے:
سٹننگ کے کئی طریقے ہیں۔
بجلی کے ذریعے بے ہوش کرناElectric Stunning :
اس میں بجلی کے جھٹکے سے جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔
ہتھوڑے کے ذریعے بے ہوش کرناCaptive bold Stunning :
اس میں ایک مشینی ہتھوڑے سے جانور کو سر پر مارا جاتا ہے ،جس سے
اس کا دماغ کچھ وقت کے لیے سن ہوجاتا ہے۔
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کاربن ڈائی اکسائیڈ کے ذریعے بے ہوش کرناCarbon Dioxide :
Stunning or Gassing
اس میں گھٹن کا ماحول بنا کر جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے۔
اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ جس طرح کئی ممالک میں گوشت کے
لیے  Stunہونا ضروری ہے ،وہی کچھ دیگر ممالک میں یہ قانونا ً ممنوع بھی ہے۔
پی ایس کیو سی اے( )PSQCAکا موقف:
پاکستان میں پی ایس کیو سی اے  PSQCAکے حالل معیارات کی رو سے یہ
جائز نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل متحدہ عرب امارات اور سعودیہ عرب نے بھی
اس پر پابندی لگا دی ۔  OICاور مالئشیاء کے حالل معیارات کی رو سے یہ اب
86
تک قانونی اعتبار سےجائز ہے۔
ڈاکٹر میاں ندم ریاض کا مؤقف:
ڈاکٹر میاں ندیم ریاض صاحب امریکہ کی ٹیکساس یونیورسٹی میں پروفیسر
ہیں اور گزشت ہ کئی دہائیوں سے حالل انڈسٹری اور فوڈ ٹیکنالوجی سے وابستہ
ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ مہلک نہ ہو تو اس کی اجازت ہے۔ حالل پروڈکشن پر
اپنی کتاب میں سٹننگ کی چار قسموں کے شرعی احکام بیان کرتے ہوئے
لکھتے ہیں کہ بجلی کے جھٹکے سے جو سٹننگ ہوتی ہے ،وہ کبھی مہلک ہوتی
ہے اور کبھی نہیں۔امریکہ میں پولٹری کے لیے جو برقی سٹننگ استعمال ہوتی
ہے ،وہ مہلک نہیں ہوتی(،اگرچہ پولٹری کےلیے قانونا ً یہ ضروری بھی نہیں ہے)
امریکہ میں برائلر کے لیے  10سے  12سیکنڈ کے لئے  10 MAسے 20
 MAکرنٹ کا جھٹکا لگایا جاتاہے۔ اس سے اس قدر بے ہوشی آجاتی ہے ،جس
سے اسے بروقت ذبح کیا جاسکے۔
تاہم اکثر یورپی ممالک میں یہ جھٹکے  4سے  6سیکنڈ کے لیے ہوتے ہیں،
جس میں  90+ MAکا کرنٹ ہوتا ہے۔اس سے عام طور پر مرغیاں ذبح سے پہلے
87
ہی مرجاتی ہیں۔
ڈاکٹر شکیل اوج کا مؤقف:
ڈاکٹر شکیل اوج اپنے ایک تحقیقی مقالے کے آخر میں خالصہ بحث میں اس
موضوع پر فرماتے ہیں:
"خالصہ بحث یہ کہ جانور کو اصال حلق سے قطع کیا جائے تاکہ
خون کا سیالن و جریان ہوسکے اور ذبح کے وقت جانور دماغی چوٹ
کے باعث بےہوش یا سن ہونے کی بجائے نارمل حالت میں ہو،تاکہ وہ
– PAKISTAN STANDARD FOR HALAAL SLAUGHTERING REQUIREMENTS
ANIMALS, PS 3733-2018, Part 3: 4.2.6 Stunning
87
M Nadeem Riaz, Halal food Production, CRC Press 2004, USA Halal Production
Requirements for Meat and Poultry, P: 66-68,
86
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اپنی توانائی کو پوری قوت کے ساتھ استعمال میں التے ہوئے اپنے پاؤں
مارسکے،جس کے نتیجے میں اس کا تذکیہ ہوجائے،جوذبح کا مقصود
ہے۔مگر یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب جانور کو اس طریقے سے ذبح
کیا جائے ،فطری اور مقصود شریعت سے ہم آہنگ ہو،اسے مصنوعی
88
طور پر موقوذۃ بنا کر ذبح کرنا قانون ذبح اسالمی کا مذاق اڑانا ہے۔"

اسالمک فقہ اکیڈمی جدہ نے سٹننگ کے بارے میں جو قرارداد منظور کی
ہے ،اس کی رو سے یہ طریقہ غیر اسالمی ہے ،تاہم اگر یہ یقین ہو کہ اس سے
جانور صرف بے ہوش ہوگیا ہے ،مرا نہیں ہے بلکہ ذبح کرنے سے ہی اس کی
موت واقع ہوی ہے تو اس جانور کا گوشت کھانا شرعا ً حالل اور جائز ہے:
اسالمک فقہ اکیڈمی کا فیصلہ:
شرعی ذبح میں اصل یہ ہے کہ جانور کو بغیر بے ہوش کیے ذبح کیا
جائے،اس لیے کہ اسالمی طریقہ ذبح ہی اپنے آداب و شرائط کے ساتھ جانوروں
کے ساتھ نرمی،اچھی طرح ذبح اور کم سے کم تکلیف پہنچانے میں مثالی
ہے،چنانچہ ذبح انجام دینے والے اداروں سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ بڑے جانوروں
کے ذبح میں وسائل ذبح کو مزید ایسی ترقی دیں کہ اس شرعی طریقہ کے مطابق
مکمل طور پر ان کا ذبح انجام پائے۔
مذکور تفصیل کی رعایت کے ساتھ اگرجانور کو بے ہوش کرنے کے بعد
شرعی ذبح کردیا جائےتو ان کو کھانا حالل ہوگا ،بشرطیکہ وہ تمام فنی شرائط
موجود ہوں،جن سے متیقن ہوتا ہو کہ جانورکی موت ذبح سے پہلے نہیں ہوئی
89
تھی۔"
اس کےعالوہ ذبح کے لیے درجہ ذیل شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے:
 4۔ چھری تیز دھاری دار ہو۔ اگر چھری تیز نہ ہو تو جانور سے چھپ کر
اسے تیز کیا جائے
5۔ ذابح مسلمان یا اہل کتاب ہو
6۔ ذبح کے وقت بسم ہللا پڑھے
 7۔ ذبح کے وقت جانور سے جب تک روح نکل نہ جائے ،تب تک کھال اتارنا
یا اس کے گوشت کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔
 8۔گوشت پیک کرنے کے لیے استعمال ہونے والے برتن اور ڈبے پاک اور
صاف ہو۔ ان کی لیبلنگ ہوئی ہو ،جس سے واضح معلوم ہو سکے کہ یہ کس چیز
کا اور کس نوعیت کا گوشت ہے۔
88محمد شکیل اوج،شرعی اور مشینی ذبیحہ ایک تقابلی جائزہ،ریسرچ جرنل :جہات االسالم،جون  ،2013ص 93:تا100
http://iri.aiou.edu.pk/indexing/wp-content/uploads/2016/07/06-Islami-Zabiha.pdfLast access on
31 January 2019
89انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی جدہ کے شرعی فیصلے ،ایفا پبلیکشنز نئی دھلی،ط،2012:دسوا سمینار،فیصلے اور
سفارشات:ذبیحہ سے متعلق،ص،297:
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کولڈ سٹوریج کے لیے شرعی اصول:
کولڈ سٹوریج میں ضروری ہے کہ حالل گوشت کو حرام گوشت یا نجس اشیاء
سے دور اور الگ رکھے۔ وہاں پیکنگ اور لوڈنگ میں اس بات کا خیال رکھے کہ
نجس یا حرام گوشت کے اثرات اس گوشت تک نہ پہنچے۔ جو میٹ پروڈکٹ یہاں
سے باہر نکلتا ہو ،اس کے ساتھ حالل سند ضرور موجود ہو۔

پروسسڈ میٹ  Processed Meatکے لیے شرعی حدود:
بازار میں جس طرح تازہ گوشت فروخت ہوتا ہے ،اسی طرح پراسسڈ گوشت
بھی بکتا ہے۔پراسسڈ گوشت سے مراد گوشت کو مزید ذائقہ دار بنانے یا دیر تک
محفوظ بنانے کے لئے کسی پراسز سے گزارنا ہوتا ہے۔اس میں عام طور پر
نمک ،خمیر اور دھوئیں سے کام لیا جاتا ہے۔اس کے لیے شرعی حدود درجہ ذیل
ہیں:
اصول نمبر : 1
گوشت حالل ذرائع سے حاصل ہو۔
اصول نمبر :2
جن برتنوں اور اوزاروں میں یہ عمل کیا جاتا ہے ،وہ پاک اور صاف ہو۔
اگر انہیں اوزاروں اور مشینوں میں دیگر حرام گوشت کی پروسیسنگ بھی
کی گئی ہو تو اگر تو وہ خنزیر کے عالوہ دیگر حرام جانور تھے تو پھر انہیں
دھوکر صاف کیا جاسکتا ہے اور اگر ان میں خنزیر کے گوشت کی پروسیسنگ
ہوئی تھی تو پھر اسے کسی بھی صورت حالل گوشت کی پروسیسنگ کے لیے
استعمال نہیں کیا جاسکتا ۔ کیونکہ صفائی کے باوجود کچھ نہ کچھ ذرات باقی رہ
ہی جاتے ہیں۔ االً یہ کہ وہ اس مشینری کو مکمل طور پر حالل فوڈ پروسیسنگ
کے لیے کنورٹ کردے۔
اصول نمبر :3
پروسیسنگ کے لیے جو دیگر اجزاء استعمال ہوتے ہیں  ،ان کےلیے بھی
ضروری ہے ہوتا ہے کہ وہ حالل ہو۔ اگر وہ اجزاء حرام ذرائع سے اخذ کردہ ہو
تو اس سے یہ تمام پراسسڈ گوشت حرام ٹھہرے گا۔
مثالً خنزیر یا دیگر حرام جانور سے اخذ کردہ جیلٹین ،سور کی چربی ،اس
کے گوشت سے حاصل شدہ ذائقہ  Bacon Favorیا الکحل پر مشتمل اجزء وغیرہ۔
اصول نمبر :4
پروسسڈ گوشت کی صفائی کے لیے اسے کیسنگ میں بند کیا جاتا ہے۔ اگر تو
یہ ناقابل خوارک  Non edibleہو تو صرف ان کا پاک ہونا ضروری ہے اور اگر
اسے گوشت کےساتھ کھایا بھی جاسکتا ہو  ،جیسے قدرتی کیسنگ ہے یا کوالجین
کیسنگ تو پھر حالل جانور سے شرعی ذبح کے بعد حاصل ہونا ضروری ہے۔
اصول نمبر :5
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پیک گوشت اور پروسیسنگ کے دیگر اجزاء کے بارے میں معلومات درج
ہو ،ت اکہ کنزیومر اسے دیکھ کر خرید سکے کہ یہ اس کےلیے بہتر رہے گا یا
نہیں۔

مشینی ذبیحہ کے شرعی احکام:
مشینی ذبیحہ سے مراد خودکار مشینی آالت کی مدد سے جانور کا ذبح کرنا
ہے۔
موجودہ زمانے میں چونکہ انٹرنیشنل لیول پر کمپنیاں کام کرتی ہیں ،اس لئے
ان کے لیےیہ مشکل ہوجاتا ہے کہ ہاتھ سے ایک ایک جانور کو ذبح کر کے دنیا
بھر کی مانگ پوری کریں۔اس لئے انہوں نے مشینی ذبیحہ کو متعارف کروایا،
جس میں ایک چین ہوتا ہے ،جس پر جانور آتے جاتے ہیں اور ایک خودکار چھری
سے ذبح ہوتے رہتے ہیں۔

مشینی ذبیحہ کے مسائل:
1۔سٹننگ:
یہ طریقہ اگرچ ہ اہل مغرب کے ہاں جانور کی سہولت کےلیے ہے  ،تاہم یہ
انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ طریقہ ہے۔ اس میں جانور کو دوہرے عذاب اور
تکلیف میں مبتالءکیا جاتاہے ،جبکہ اسالم ہمیں حکم دیتا ہے کہ جانور کے ساتھ
نرمی اور احسان کا معاملہ کریں۔
حضوراکرمﷺ کا ارشاد ہے :
ى -صلى ہللا علیه وسلم-
ع ْن َ
َ
شدَّاد بْن أ َ ْو ٍس َعن النَّب ا
ى -صلى ہللا علیه
قَا َل َخ ْ
صلَتَان َ
سم ْعت ُ ُھ َما منَ النَّب ا
علَى ُك ال َ
ش ْىءٍ
سانَ َ
ّللا َكتَ َ
ب اْل ْح َ
وسلم -قَا َل  «:إ َّن َّ َ
فَإذَا قَت َ ْلت ُ ْم فَأ َ ْحسنُوا ْالقتْلَةَ َوإذَا ذَبَ ْحت ُ ْم فَأ َ ْحسنُوا الذَّ ْب َح
ش ْف َرتَهُ َو ْلیُرحْ ذَبی َحتَهُ » .لَ ْف ُ
ظ َحدیث
َو ْلیُحدَّ أ َ َحدُ ُك ْم َ
صحیح م ْن
یم أَ ْخ َر َجهُ ُمسْل ٌم فى ال َّ
ُمسْلم بْن إب َْراھ َ
َحدیث ُ
ش ْع َبةَ90.
ترجمہ:
حضرت شدادبن اوس رضیی ہللا عنیہ فرمیاتے
ہیییں کییہ میییں نییے حضییور اکییرمﷺ سییے دو صییفات
کے بیارے مییں سینا ہیے۔ آپﷺ نیے فرماییا کیہ ہللا
 90ابوبکر البیہقی ،السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیله الجوھر النقي ،مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ حیدرآباد،ط،1344:رقم
الحدیث ،16502:ج،8ص60 :
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تعالی نے ہر چیز کے بیارے مییں احسیان کیا حکیم
ٰ
دیا ہے تو جب آپ کسی کو قتیل کیرتے ہیو ( جیو
ناحق نہ ہو) تو طریقے سے قتل کرو (یعنیی مثلیہ
نہ بنائیں  ،نہ تڑپا تڑپا کر قتل کریں) اور جیب آپ
کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اچھی طرح ذبیح
کییریں ،اپنییی چھییری کییو تیییز کیییا کییریں اور جییانور
کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں۔
یہی وجہ ہے کہ مجمع الفقہ االسالمی جدہ نے بھی سٹننگ کو شرعا ً ممنوع
مر
قرار دیا ہے  ،کما ا
نیز اس سے اگر جانور کی موت واقع ہوجاتی ہے تو جانور مردار ہوجاتاہے۔
کم از کم سینکڑوں جانوروں اور مرغیوں میں اگرایک آدھ بھی مرجائے تو ان کی
تعیین مشکل ہوجاتی ہے ،جس کی وجہ سے تمام تو گوشت مشکوک ہوجاتاہے۔
ہاں اگر یہ تعیین ہو کہ اس عمل سے کسی جانور کی واقع نہیں ہوئی ہے تو
شرعا ً اس جانور کا گوشت کھانا حالل اور جائز ہوگا۔
2۔رگوں کا کٹ جانا:
شرعا ً ذبح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جانور کے گردن پر چھری چالئی
جائے  ،جس سے اس کی چار رگوں میں سے تین کٹ جائیں۔ ایسا ہاتھ کے ذبیحے
میں تو ممکن ہے ،تاہم مشینی ذبیحے میں ناممکن ہے۔ اس میں کئی مرغیاں اوپر
نیچے ہوتی ہیں ،جس کی وجہ سے یا تو بلکل چھری سے رہ جاتی ہیں یا پھر ان
کی رگیں مکمل نہیں کٹتیں ،حاالنکہ جو مرحیاں اس دھار سے گزر جاتی ہیں ،ان
پر آگے گرم پانی ڈلنے لگتا ہے ،جس سے وہ مرغیاں بھی مرجاتی ہیں ،جس میں
ابھی تک جان باقی تھی۔نتیجتا ً وہ تمام مرغیاں مردار ہوجاتی ہیں ،جو دھار سے بچ
گئی تھیں۔
3۔ بسم ہللا پڑھنے کا محال ہونا:
مشینی ذبیحہ میں تیسرا بڑا مسئلہ بسم ہللا کا نہ پڑھنا ہے۔
اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہےکہ مفتی عابد
شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں ایک برازیلی ذابح کا سوال نقل کیا ہے  ،جو کہتے
ہیں کہ ایک گھنٹے میں 9000مرغیاں ذبح کرتے ہیں ،ہمارے لیے یہ بالکل
ناممکن ہے کہ ہر مرغی پر انفرادی طور پر بسم ہللا پڑھیں۔ ہم نے کوشش بھی
91
کی لیکن نہ کرسکیں ،جس کی وجہ سے میں وہ نوکری چھوڑ دی۔

مشینی ذبیحہ کا جائز متبادل:

91عابد شاہ ،حالل و حرام کے شرعی احکام ،آخری باب ،فصل دوم :مشینی ذبیحہ ،ص 429
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مشینی ذبیحہ کا طریقہ کار اگرچہ مستحسن نہیں ،تاہم اس کے موجودہ طریق
کار اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہےکہ اگر اس میں درجہ
ذیل دو اصول کا خیال رکھا جائے تو اس کے ذبیحے کو شرعا ً حالل کہا جائے گا۔
اصول نمبر ایک:
یہ کہ مشینی دھار کو ہٹا کر اس کی جگہ ذبح کا شرعی طریقہ جاننے والے
کسی مسلمان یا اہل کتابی کو کھڑا کردے اور وہ ایک ایک مرغی پر بسم ہللا پڑھ
کر ذبح کیا کرے۔
اصول نمبر دو:
مشینی ذبیحے میں بے ہوش کرنے کےلئے سٹننگ کا جو عمل کیا جاتا ہے ،وہ
خالف شرع ہے۔ اسے ختم کیا جائے ،تاہم سٹننگ کے نتیجے اگر کسی جانور کی
موت واقع نہ ہو  ،بلکہ صرف بے ہوش ہو اور بعد میں ذبح کرنے سےاس کی
موت واقع ہوتو اس ذبیحے کا گوشت حالل اور پاک ہوگا۔

انڈوں سے تیار شدہ پراڈکٹ  Egg Productsکے شرعی
احکام
جانوروں کی افزائش دو طرح ہوتی ہیں۔ کچھ جانور دودھ دیتے ہیں اور کچھ
انڈے۔ جو جانور انڈے دیتے ہیں  ،جیسے مرغیاں ،اس میں شریعت جانور کو
دیکھتی ہے۔اگر جانو ر کا کھانا حالل ہو تو اس سے حاصل شدہ انڈے کو کھانا بھی
شرعا ً جائز ہے اور اگر جانور حرام ہو تو حاصل شدہ انڈا بھی حرام ہوگا۔

ایک ( )Egg Pasteurizationپالنٹ کا جائزہ:
کراچی میں برکت فریژن ()Barkat Fririanکے نام سے ایک پالنٹ ہے،
جس کا کام فوڈ انڈسٹری کو درکار انڈوں کی مختلف صورتوں جیسے مائع
( )Liquid egg productsیخ بستہ ( )Frozen egg productsاور پاؤڈر
()Dried egg powder productsکی صورت میں سپالئی کرنا ہے۔ یہ بزنس ٹو
92
بزنس ( )B2Bسے وابستہ کمپنی ہے۔
اس پالنٹ کے حالل آڈٹ کےدوران انڈوں کی تمام پروسیسنگ کا مشاہدہ کیا
گیا اور اس میں موجود ان اہم نکات کا جائزہ لیا گیا جہاں پر حلت و حرمت کو
مدنظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ذیل میں ان مقامات کو پیش کیا جاتا ہے:
انڈے کا حالل ذرائع سے اخذ ہونا:
Barkat Frisian, http://barkatfrisian.com/ last access on 22 December 2019
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پروسیسنگ کےلیے ضروری ہے کہ جو انڈے پالنٹ پر آرہے ہیں ،ان کا ماخذ
حالل ہو۔ اگر وہ انڈے ایسے جانوروں سے ماخوذ ہو ،جو حرام ہو تو اس کو
پراسس کرنا اور آگے فوڈ انڈسٹری کو سپالئی کرنا جائز نہیں ہے۔
انڈے کے بیرونی چھلکے کی صفائی:
چکن فارم میں انڈے کے بیرونی چھلکے پر مرغی کی نجاستیں لگ سکتی
ہیں۔ پالنٹ میں چونکہ انڈے کو مشینوں کے ذریعے توڑا جاتا ہے اور وہیں سے
ان کے چھلکے الگ کیے جاتے ہیں اور انڈے کی زردی اور سفیدی کو آگے
مطلوبہ پراڈکٹ کے حساب سے مختلف مشینوں میں پراسیس کیا جاتا ہے ،اس لئے
انڈے توڑے وقت اس بات کا غالب امکان رہتا ہے کہ انڈے کے اوپر موجود گندگی
انڈے کی سفیدی میں شامل ہوجائے  ،کیونکہ توڑنے کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے
چھلکے اس زردی اور سفیدی کے ساتھ باقی بچ جاتے ہیں ،جنہیں آگے دو مقامات
پر الگ کیا جاتا ہے۔
ایک جگہ ایک مالزم اس کام پر مامور ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے سے
گزرنے والی زردی اور سفیدی میں سے ان انڈوں کے چھلکوں کو الگ کردے جو
باقی بچ گئے تھے۔
اس کے بعد آگے خود کار مشین ان چھلکوں کی تشخیص(  )Decectionکرتا
ہے تاکہ فائنل پراڈکٹ میں جانے سے قبل ان چھلکوں کو الگ کیا جاسکے۔
انڈوں کی پاسورائزیشن( )egg pasteurizationمیں یہ سب سے حساس نکتہ
ہے۔
حالل انڈسٹری میں انڈوں کی حلت کو یقینی بنانے کےلئے پالنٹ پر الزم کیا
جاتا ہے کہ وہ انڈے توڑنے سے قبل اس کے چھلکےکے پاک ہونے کو یقینی
بنائے۔ اس کےلیے انڈسٹری میں خاص مشینری ملتی ہے ،جس طرح نیچے
تصویر میں نظر آرہا ہے۔

صورت2.5:
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کلرنگ ،فلیورنگColoring and Flavoring :
اگر انڈوں سے تیار ہونے والی پراڈکٹ میں کسی خاص رنگ یا ذائقے کو
شامل کیا گیا ہو تو اس کلر کے فوڈ گریڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال
رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں حالل ذرائع سے اخذ شدہ ہو۔ اگر یہ حرام
ذرائع سے لیے گئے ہو تو تیا ر ہونےوالی پراڈکٹ بھی حرام تصور ہوگی۔
ایڈیٹیوز اور پریزرویٹیوز Additives and Preservatives :
اسی طرح اگر پراڈکٹ کو زیادہ دیر تک محفوظ بنانے کےلیے کسی
پریزرویٹیو ( ) Preservativeکو استعمال کیا گیا ہو یا ذائقے وغیرہ کےلیے کسی
ایڈیٹیو ( )Additiveکو شامل کیا گیا ہو تو ان کا حالل ہونا بھی ضروری ہے۔
پیکنگ کا خیال رکھنا:
انڈوں کی پراڈکٹ میں سب سے آخری حساس پوائنٹ یہ ہے کہ جب اسے پیک
کیا جارہا ہو تو پیکنگ کی اندرونی تہہ فوڈ گریڈ( )Food Gradeہو۔ اس پر کسی
بھی قسم کی گندگی نہ ہو اور وہ حرام اور نجس ماخذ سے حاصل شدہ نہ ہو۔
بالخصوص انڈے کی مائع حالت میں موجود پراڈکٹس کو اگر حرام ذرائع سے
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حاصل شدہ بیگز یا پیکنگ میں ڈالیں تو وہاں کی نجاست کے اثرات اس میں بھی
منتقل ہوجاتےہیں۔ اسی لئے حالل انڈسٹری میں پیکنگ کا بھی خاص خیال رکھا
جاتا ہے تاکہ کہیں پروڈکشن میں کسی بھی مرحلے میں کوئی حرام شئی داخل نہ
ہو۔

ڈیری پراڈکٹس کے شرعی احکام
ڈیری پروڈکشن سے مراد دودھ سے تیار ہونے والی مصنوعات ہیں۔ اس میں
تازہ دودھ سے لے کر کریم تک اور فالودہ سے لے کر پنیر تک بے شمار چیزیں
شامل ہیں۔یہ دنیا کی قدیم ترین صنعت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پنیر کے
استعمال کرنے کی تاریخ  8000سال پرانی ہے ،جب شمالی یورپ میں ایک راہ
93
چلتے مسافر کے پاس موجود بھیڑ کے دودھ سے پہلی بار پنیر بن گیا۔
دودھ ایک طاقتور غذا ہے۔ قرآن پاک میں اسے ایک حیران کن نعمت قرار دیا
تعالی فرماتا ہے:
گیا ہے۔ ہللا
ٰ
َوإ َّن لَ ُك ْم في ْاْل َ ْن َعام لَعب َْرۃ ً نُسْقی ُك ْم م َّما في بُ ُ
طونه م ْن
سائغًا لل َّ
بَیْن فَ ْر ٍ
شاربینَ 94
ث َودَ ٍم لَ َبنًا خَال ً
صا َ
ترجمہ:
اور ان چوپیییایوں مییییں آپ کیییے لییییے عبیییرت
اور سبق ہے کیہ ہیم تمہییں ان کیی گیوبر اور خیون
کے درمیان میں سے خالص دودھ دیتے ہییں ،جیو
اس کے پینے والوں کے لیے لذیذ ہے۔

دودھ مالئی اور فلیور ملک  Flavored Milkکا حکم:
سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جب جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے ،ان کا
دودھ پینا بھی جائز ہے اور جن کا گوشت کھانا ناجائز نہیں ہے ،ان کا دودھ پینا
بھی جائز نہیں ہے۔
مستثنی ہے ،جس کا گوشت اگرچہ مکروہ
اس اصول سے گھوڑی کا دودھ
ٰ
ہے ،تاہم اس کا دودھ پینا جائز ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت کی حرمت جہاد
میں استعمال کی وجہ سے ہے ،جبکہ دودھ میں کراہت کی کوئی دلیل نہیں ہے،
95
اس لیے یہ جائز ہے۔

93

Michael H. Tunick, The Science of Cheese, Oxford University Press,P:3,
https://www.academia.edu/19376967/The_Science_of_Cheese_-_Michael_H._Tunick last access
on 21 January 2020,
94النحل66 :
 95یہ امام ابو حنیفہ ؒ کے مسلک کی رو سے ہے۔ باقی دیگر ائمہ ثالثہ ،امام ابو یوسف اور امام محمدؒ گھوڑے کے گوشت
کی حلت کے قائل ہیں۔ اسی لئے ان کے ہاں ان کے دودھ اور گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے۔
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نوٹ:
موجودہ زمانے میں چونکہ جہاد کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جاتا ،اس لئے
96
فی زمانہ اس کا گوشت اور دودھ دونوں کو استعمال کرنا جائز ہے۔

دودھ میں شامل ایملسی فائر ( )Emulsifierکا حکم:
دودھ میں مزید قوت ڈالنے کےلیے وٹامن اے اور وٹامن ڈی مالئی جاتی ہے۔
ایسے میں انہیں دودھ میں حل کرنے کے لیے  Emulsifierکے طور پر
 Polysorbatesکو مالیا جاتا ہے۔ یہ پولی سوربیٹ ویجیٹیبل آئل سے بھی بنتا ہے
اور جانور کی چکنائی سے بھی۔ اس مقوی دودھ کے شرعی حکم کےلیے جس
طرح دودھ اور وٹامن کے ذرائع کا حالل ہونا ضروری ہے ،اسی طرح اس پولی
سوربیٹ کا ویجیٹیبل آئل میں سے ہونا یا پھر حالل جانور میں سے نکلنا
ضروری ہے۔

دودھ میں جیلٹین کے استعمال کا حکم
اسی طرح دودھ میں کسی خاص ذائقہ ڈالنے کےلیے جیلٹین کا استعمال کیا
جاتا ہے۔ اس جیلٹین کا حالل ذرائع سے ہونا شرعا ً ضروری ہے ،جیسے پودے یا
کسی حالل جانو ر سے ہونا۔

مکھن کے ذائقے ( )Butter Flavorکا حکم:
آج کل مختلف پراڈکٹس میں مکھن ذائقہ ( )Butter Flavorکو استعمال کیا
جاتا ہے۔یہ ذائقہ ڈیری اجزائے ترکیبی سے مل کر تیار کیا جاتا ہے۔اس میں اس
بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہےکہ جو خامرے ( )Enzymesاستعمال ہوتے
ہیں ،وہ حالل ذرائع سے حاصل شدہ ہو۔

کریم اور مکھن کی پروڈکشن کے احکام:
صنعتی طور پر دودھ سے کریم یا مکھن تیار کرنے کے لیے
( )diglyceridesیا ()Monoglyceridesکو مالیا جاتا ہے۔ یہ جانور سے بھی
حاصل ہوتے ہیں اور پودوں سے بھی۔
شریعت کی روشنی میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ پودے یا حالل جانور
سے اخذ شدہ ہو۔
خشک دود ھ اور پاوڈر کے احکام:
ویحل أكل الخیل بأنواعھا اْلصیلة وغیر اْلصیلة عند الشافعیة والحنابلة وصاحبي أبي حنیفة ْلذن النبي صلاى ہللا علیه وسلم
یوم خیبر بھا  .وقال أبو حنیفة بكراھتھا كراھة تنزیھیة ،لورود حدیث ینھى عن لحوم الخیل  .والمشھور عند المالكیة تحریم
الخیل
(د وھبۃ الزحیلی ،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر االسالمی دمشق،القسم االول ،الباب السابع ،المبحث االول االطعمۃ،ج/4
)،2594
(96داراالفتاء بنوری ٹاؤنhttp://www.banuri.edu.pk/readquestion/ghora-khana-halal-hay/-0001-11-30 :
آخری رسائی  :یکم فروری )2019
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دودھ سے پاؤڈر بناتے وقت اس میں کسی قسم کے اضافی اجزاء استعمال نہیں
ہوتے ،تاہم خشک کرنے کےلیے جو سپرے کیا جاتا ہے  ،اس میں کوئی حرام
اجزاء شامل نہ ہو۔
پنیر بنانے کے احکام:
معاصر ڈیری انڈسٹری میں پنیر بنانے کےلیے کئی طریقے رائج ہیں۔
1۔کاٹیج پنیرCottage cheese :
یہ ایک نرم اور سفید قسم کا پنیر ہے ،جو چھاچھ سے بغیر دبائے تیار کیا جاتا
97
ہے۔
چونکہ اس میں دودھ کچھ تیزابیت کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے ،اس لیے اسے
ناجائز قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے ،بشرطیکہ دودھ حالل ذرائع سے حاصل
ہوا ہو۔
2۔موزاریال پنیرMozzarella :
98
یہ ایک قسم کی اطالوی پنیر ہے۔ اس میں چونکہ دودھ میں مختلف قسم کے
خامرے ( )Enzymesاور بیکٹیریا مالنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بیکٹیریا کی
نشونما اگر حالل میڈیا پر ہو تو اس سے حاصل شدہ پنیر حالل ہے۔
خامرے()Enzymesچونکہ مختلف ذرائع سے حاصل کئے جاسکتے ہیں ،اس
لئے اس کےلیے ضروری ہوجاتا ہے کہ وہ حالل ذرائع سے حاصل شدہ ہو،
پنیر بنانے کےلیے آج کل اکثر خامروں کا استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے
حاصل کرنے کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں ،اس لیے اس کی حلت و حرمت کو
دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔
چنانچہ خنزیر یا دیگر حرام جانوروں سے حاصل ہونے والے خامرے شرعا ً
حالل نہیں ہے۔ اگر کسی حالل جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو
حاصل شدہ خامرے حالل ہوتے ہیں اور اگر حالل جانور کو غیر شرعی طریقے
سے ذبح کیا جائے یا وہ اپنی موت آپ مرجائے تو حاصل شدہ خامرے جائز نہیں
ہوتے۔ڈاکٹر میاں ندیم ریاض صاحب لکھتے ہیں :
Enzymes are a major area of concern for
halal cheese production. Several enzymes
are obtained from pigs, which are haram.
Some enzymes are also derived from calves
or other permitted animals, but if these
animals are not halal slaughtered the
enzymes are not acceptable for halal cheese
production. For enzyme manufacturers there
is an opportunity to capture the halal market

Little Oxford Eng- Urdu Dic Oford University Press, 2015, P:127,
Little Oxford Eng- Urdu Dic Oford University Press, 2015, P:393,
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by making enzymes99such as lipase through
genetic engineering.

ترجمہ:
پنیییییر کییییی صیییینعت کےلیییییے خییییامرے بییییڑے
پیمییانے پییر تشییویش ک یا باعییث ہیییں ،کیونکییہ اکثییر
خامرے خنزیر سے حاصل کییے جیاتے ہییں ،جیو
کہ حرام ہییں ،کچیھ خیامرے حیالل جیانوروں سیے
حاصل ہوتے ہیں لیکن اگیر انہییں شیرعی طیریقے
سییے ذبییح نییہ کیییا جییائے تییو اس سییے حاصییل شییدہ
خامرے حیالل پنییر کیی تییاری مییں اسیتعمال نہییں
کیییے جاسییکتے۔ خییامرے پیییدا کییرنے والییوں کییو
چیییاہئے کیییہ وہ جنییییاتی پیونیییدکاری کیییے ذریعیییے
 lipaseجیسیییے خیییامرے تییییار کیییریں۔ اس طیییرح
انہیں حالل مارکیٹ کا وافر حصہ مل سکتا ہے۔
پنیر کے پانی سے حاصل ہونے والے اجزائے ترکیبی Whey
 ingredientsکا حکم:
پنیر کے دوران جو پانی بچتا ہے ،اسے  wheyکہا جاتا ہے۔ اس پانی سے
بہت سارے اجزائے ترکیبی تیا رہوتے ہیں۔ ان کا شرعی حکم اس بات پر موقوف
ہے کہ پنیر حالل ہو تو اس میں استعمال شدہ پانی ،اس کا پاؤڈر اور اس سے
تیار ہونے والے اجزائے ترکیبی حالل ہوں گے اور اگر پنیر میں حرام اجزاء کی
امیزش ہو تو باقی ماندہ پانی Wheyکا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا۔

صنعتی طور پر تیار ہونے والے دہی کے احکام:
صنعتی سطح پر تیار ہونے والے دہی میں جیلٹین کو مکس کیا جاتا ہے۔ اس
کے شرعی حکم کے لیےضروری ہے کہ دودھ کے حالل ذرائع سے حاصل ہونے
کے ساتھ جیلٹین بھی حالل ہو۔اس کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر جو رنگ  ،ذائقے
 Emulsifiersیا  Stabilizersمالئے جاتے ہیں ،ان کا حالل ہونا بھی ضروری
ہے۔

فالودے اور آئس کریم پروڈکشن کے احکام:
انڈسٹری لیول پر جن ()Frozen dissertsکی پروڈکشن کی جاتی ہے ،ان میں
دودھ اور کریم کی امیزش کے ساتھ دیگر کئی چیزیں مالئی جاتی ہیں ،جیسے :
1۔ جیلٹین
2۔ مختلف ذائقے
3۔ رنگ
99

Dr M Nadeem Riaz, Halal Food Production, CRC Press USA, 2004 Ch: 7, Halal Production
Requirments for Dairy, P: 79,
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4۔Emulsifiers
ایسے میں یہ ضروری ہوجاتا ہےکہ جیلٹین حالل ذرائع سے حاصل شدہ ہو ۔
ذائقوں میں سے الکحل یا دیگر حرام اشیاء کی امیزش نہ ہو ،کیونکہ کئی ایسے
ذائقے ہیں ،جن میں الکحل کی امیزش ہوتی ہے۔ ذائقے کے لیےالکحل کے استعمال
کے بارے میں مفتی عارف علی شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :
"Use of Alcohol in Food Grade
Chemical and Flavor IndustryIt is not
permissible to use any food grade chemicals
and flavors which contain Ethyl Alcohol that
has been derived from grapes or dates.
The Ethyl Alcohol derived from sources
other than grapes and dates, which are used
in food grade chemicals and flavors of the
food industry, may only be used in
quantities that do not lead to intoxication
and in which there is no possibility of
leading to intoxication.
It is not permissible to use food grade
chemicals and flavors containing Ethyl
Alcohol from sources other than grapes and
dates, that lead to intoxication or in
which
"there is a possibility of intoxication.100

ترجمہ:
1۔کھجییور اور انگییور سییے کشییید کییی جییانے
والییی شییراب کییو فلیییورز میییں اسییتعمال کرنییا جییائز
نہیں ۔
2۔ کچھور اور انگور کے عیالوہ دیگیر اشییاء
سےتیار ہونے والی شراب کیی اس قیدر کیم مقیدار
اسییتعمال کرنےکییی گنجییائش ہییے ،جییس سییے نشییہ
پیدا نہ ہوتا ہو اور نہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔
3۔ اگییر اس سییے نشییہ پیییدا ہورہییا ہییو یییا پیییدا
ہییونے کییا خدشییہ ہییو تییو پھییر اس کییا اسییتعمال بھییی
جائز نہیں ہے۔

فوڈ کلرنگ کا تعارف اور احکام
فالودہ اور آئس کرئم میں رنگ بھرنے کےلئے مختلف حرام اجزائے ترکیبی
کا استعمال ہوتا ہے۔ رنگ کے ناجائز ذرائع میں کارمائن  E:120اور شیالک
 E:904شامل ہیں۔

100

Arif Ali Shah, The Shariah Laws Regarding Alcohol SANHA Halal Associates Pakistan
(Pvt).Ltd, 2nd edition Nov 2018, P: 47
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چونکہ یہ دونوں کیڑے سے اخذ کیےجاتے ہیں  ،اس لیے ان پر کافی بحث
ہوتی ہے۔

ای :120
ای  120کیڑے سے حاصل ہونے والے رنگ کے حصول کے لیے چونکہ
ائمہ
کوچنیل کیڑے کو کرش کیا جاتا ہے اور سوائے امام
ؒ
مالک کے تمام جمہور ؒ
کے ہاں ہر قسم کے کیڑے مکروہ تحریمی اور ناجائز ہیں۔مفتی عابد شاہ صاحب
اس کے بارے میں لکھتے ہیں:
"جہاں تک اس رنگ پر مشتمل داخلی استعمال کی مصنوعات کے
حکم کا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی کیڑے مکوڑوں کے بارے میں
جمہور کے راجح مسلک کے مطابق شرعی حکم یہی بنتا ہے کہ ایسی
مصنوعات کا داخلی استعمال شرعا ً جائز نہیں ۔اب تک مختلف اداروں
کی جانب سے ای نمبرز کی جو فہرستیں سامنے آئی ہیں ،ان میں وہ
واحد ای نمبر ہے جس کو سب حضرات نے حرام کیٹگری میں درج کیا
ہے وہ ای  120ہے جو کوچنیل کیڑے سے تیار کیے گئے اسی رنگ کا
101
ای نمبر ہے۔"

in
in
in

کے پی کے فوڈ اتھارٹی کے اقدامات:
خیبر پختون خواہ فیڈ سیفٹی اینڈ حالل فوڈ اتھارٹی چونکہ اپنے آپریشنز میں
حلت و حرمت کے شرعی احکامات کو فالو کر رہی ہے102 ،اس لئے مارکیٹ سے
ان فلیورز کو اٹھوارہی ہے  ،جو ای  120پر مشتمل ہو۔ اب تک ای  120پر مشتمل
درجہ ذیل فلیورز مارکیٹ سے اٹھوا چکی ہے:
Pascal Low fat creamy Strawberry flavor
Made in Spain
Jus Cool Basil Seed Drink with Strawberry Flavor Made
Thailand
Imported OREO Biscuit Strawberry Cream
Made
Indonesia
Roll Up Strawberry Flavored Bubble Gum
Made
France

101عابد شاہ،حالل و حرام کے شرعی احکام ،المنھل پبلشرز 1439ھ ،باب چہارم :حالل و حرام اجزائے ترکیبی،بحث
چہارم :کوچنیل کیڑے سے حاصل شدہ رنگ۔ص،365:
 102پاکستان میں اب تک پنجاب  ،خیبر بختونخواہ اور سندھ کی سطح پر صوبائی فوڈ اتھارٹیز کافی سرگرم ہیں۔ ان کا
بنیادی مقصد حفظان صحت کے اصولوں پر انڈسٹری کو کاربند کرنا تھا ،اب فوڈ سیفٹی کے ساتھ ساتھ حلت و حرمت کو
بھی مدنظر رکھتے ہیں۔ اس سلسلےمیں تینوں صوبائی اتھارٹیز کام کر رہی ہیں اور صوبائی حدود میں حرام پروڈکشن
اور اس کی تقسیم پر پابندی عائد کرتی ہیں ۔ ان تمام اتھارٹیز کے کام کے طریقہ کار میں اگرچہ کچھ فروق ہیں ،تاہم
مجموعی طور پر حالل کےلیے ان کی نیت نیکی پر مبنی ہے اور پبلک کو حالل کھالنے اور حرام سے بچانے کےلیے
دن بدن بہتر سے بہتر اقدامات کررہی ہیں۔
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in

Strawberry Flavored Milk
Made
Egypt
کے پی کے فوڈ اتھارٹی کی جانب سے شائع شدہ اس اشتہار میں اس کی
تفصیل موجود ہے:
صورت2.6:

اسی طرح خیبر پختون خواہ فوڈ سیفٹی اینڈ حالل فوڈ اتھارٹی کی طرح پنجاب
فوڈ اتھارٹی نے بھی اس پر پابندی لگائی ہے۔ اس نے بھی مارکیٹ سے ای 120
پر مشتمل اشیاء کو اٹھوانا شروع کردیا ہے۔  12دسمبر  2018کو فروٹین جوس
103
سمیت کئی پراڈکٹ کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کردی۔
صورت2.7:

)(http://www.pfa.gop.pk/latest-news/?cat=english-news-handouts Last access 3 January 2019

164

103

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

شیالک کلرE:904 :
یہ رنگ چونکہ شیالک نامی کیڑے کی ریزش سے حاصل ہوتا ہے اور کیڑے
کی ریزش کی حرمت پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ،اس لیے فی نفسہ شہد پر
قیاس کرتے ہوئے یہ جائز اور حالل ہوگا۔
تاہم چونکہ اسے استعمال میں النے کے لیےاس میں  75فیصد ایتھائل الکحل
مالیا جاتا ہے ،جس کی وجہ سے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا یہ الکحل کس
ذرائع سے حاصل شدہ تھا اور اس کی مقدار کیا تھی؟
مفتی عابد شاہ صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں:
" راجح قول اور وجہ ترجیح
راجح تحقیق کے مطابق بھی چونکہ شیالک تیار کرنے کے لیے
درختوں سے اتاری گئی چھال کو کیڑوں سمیت لمبے موزہ نما کینوس
کے ٹیوب میں ڈال کر آگ پر گرم کیا جاتا ہے،جس کی وجہ سے شیالک
مائع حالت میں آکر کینوس سے ٹپکنا شروع ہوجاتا ہے اور کیڑے
کینوس کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔اس لیے اگر شیالک سے کیڑے کی
ریزش ہونے کی وجہ سے طبعی استقذار نہ ہو تو اس کی گنجائش
ہے،مگر ضروری ہے کہ بوقت استعمال اس کو الکوحل کے ساتھ نہ
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مالیا جائے،کیونکہ کہ اوپر اس کے طریقہ حصول میں ہم یہ بات لکھ
آئے ہیں کہ آخری صارف اس کو مائع شکل میں النے کے لیے اس میں
الکحل مالتاہے،بالخصوص اگر اس سے جیلی بنانی ہو تو اس وقت تو
اس میں  75فیصد ایتھائل الکوحل مالیا جاتا ہے۔ایسی صورت میں اس
کے ہر طرح کے استعمال کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ الکحل
انگور اور کھجور سے نہ بنایا گیا ہو،نیز اس کے داخلی استعمال کے
سلسلے میں یہ بھی شرط ہوگا کہ اگر اس میں مالیا جانے واال الکحل
انگور اور کھجور کے عالوہ ذرائع سے حاصل شدہ ہو تو وہ نشہ آور نہ
104
ہو۔وہللا اعلم"

شیالک کی حلت کا فیصلہ متفقہ نہیں ہے۔ اس پر اب بھی بحث جاری رہتی
ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی چونکہ پنجاب پیور فوڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہی ہے،
جو حالل و حرام کے شرعی اصولوں کو مدنظر رکھ کر تیار کیے گیے ہیں۔ ان
105
کی رو سے ای  120اور شیالک  ،ای  904دونوں ناجائز ہیں۔
ان ممنوعہ کلرز کو نہ صرف ناجائز قراد دیا گیا ہے بلکہ ان کی درآمدات و
برآمدات پر بھی اتھارٹی نے پابندی لگانے کی درخواست کی ہے۔چنانچہ سابق ڈی
جی کیپٹن نے وفاقی وزارت کو درخواست بھی دی کہ شرعا ً ممنوعہ کلرز کی
106
درآمد اور برآمد پر پابندی لگائی جائے۔

معاصر فوڈ انڈسٹری میں سمندری حیوانات()Sea Food
کے شرعی احکام

ہماری کرہ ارض کا تقریبا ً  29فیصد حصہ خشکی پر جبکہ بقیہ  71فیصد
107
حصہ پانی پر مشتمل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ پانی میں پائے جانے والے حیوانات خشکی کی بہ نسبت کہیں
زیادہ ہیں۔ جس طرح خشکی کے جانور انسان کےلیے ایک نعمت قرار دیے گئے
تعالی نے ایک عظیم نعمت قرار دیا
ہیں ،اسی طرح سمندری حیوانات کو بھی ہللا
ٰ
تعالی ہے:
جائے۔ ارشاد باری
ٰ
ْ
س َّخ َر ْال َب ْح َر لتَأ ُكلُوا م ْنهُ لَ ْح ًما َ
طریًّا108
َو ُھ َو الَّذي َ
ترجمہ:
104عابد شاہ،حالل و حرام کے شرعی احکام ،المنھل پبلشرز 1439ھ ،باب چہارم :حالل و حرام اجزائے ترکیبی،بحث
سوم:شیالک کا تعارف اور مصنوعات میں اس کے استعمال کا شرعی حکم ،ص،355:
105
(Punjab pure food regulations 2018, Punjab Food Authority, Government of The Punjab, June
)2018
106 (PFA suggests ban on import of prohibited food color, date: 9/13/2018,
https://epaper.dawn.com/DetailImage.php?StoryImage=13_09_2018_002_006 last access 5
)January 2019
107
The Nine Planetes, The Earth Facts, https://nineplanets.org/earth/, last access on 22 Dec 2019
108النحل14 :
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اور وہیییییییی وہ ذات ہیییییییے ،جیییییییس نیییییییے آپ
کےلئےسمندر کو مسیخر کردییا ہیے ،تاکیہ آپ اس
میں سے تازہ گوشت (حاصل کر کے) کھا سکو۔
تعالی ہے:
ایک دوسری جگہ ارشاد باری
ٰ
ص ْید ُ ْال َب ْحر َو َ
طعَا ُمهُ109
أُح َّل لَ ُك ْم َ
ترجمہ:
آپ کےلییییے سیییمندر کیییا شیییکار اور اس سیییے
حاصل ہونے واال کھانا حالل قرار دیا گیا ہے۔
تعالی سورہ فاطر میں بھی اسی نعمت کو یاد دالتے ہوئے فرماتا ہے:
ہللا
ٰ
سائ ٌغ ش ََرابُهُ
ع ْذ ٌ
َو َما یَ ْستَوي ْال َب ْح َران َھذَا َ
ب فُ َراتٌ َ
َو َھذَا م ْل ٌح أ ُ َجا ٌج َوم ْن ُك ٍال تَأ ْ ُكلُونَ لَ ْح ًما َ
طریًّا
سونَ َھا110
َوت َ ْست َ ْخر ُجونَ ح ْلیَةً ت َ ْلبَ ُ
ترجمہ:
دونوں قسم کے سیمندر برابیر نہییں ہیے۔ اییک
میٹھا ہیے  ،جیو پیینے کےلیئے لذییذ لگتیا ہیے اور
دوسرا نمکین اور کھارا اور ہر دو سمندروں سیے
آپ تازہ گوشت اور زیورات حاصل کرتے ہو۔
سمندری جانورو ں کی حلت و حرمت کے بارے میں فقہاء کرام کا کچھ اختالف
ہے۔
امام ابوحنیفہ ؒ صرف مچھلی اور اس کی تمام قسموں کو حالل قرار دیتے ہیں،
باقی کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی مچھلی اپنی موت مر کر خود پانی کے
شافعی کے راجح قول کے مطابق تمام
اوپر آجائے تو ناجائز کہتے ہیں۔ امام
ؒ
مالک کے ہاں سمندری خنزیر کے عالوہ دیگر تمام
سمندری جانور حالل ہیں۔امام
ؒ
بحری حیوانات حالل ہیں اور راجح قول کے مطابق یہ بھی حالل ہے۔111
موالنا سیف ہللا رحمانی صاحب اپنی کتاب میں ائمہ اربعہ کے مذاہب اور ان
کے دالئل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
"خیال ہوتا ہے کہ احناف کی رائے زیادہ قوی اور شریعت کے
مزاج و مذاق سے زیادہ قریب ہے ،کیونکہ باوجود اس کے کہ عرب کا
خطہ ساحل سمندر پر واقع ہے ،خود پیغمبر اسالم اور آپﷺ کے

109المائدۃ96 :
110فاطر12 :
111وھبہ الزحیلی،الفقہ االسالمی وادلتہ ،دارالفکر دمشق  ،القسم االول،الباب السابع،المبحث االول :االطعمۃ ،جلد،4
ص،2593
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اصحاب عالی مقام سے سوائے مچھلی کے کسی اور دریائی جانور کا
112
کھانا ثابت نہیں۔ وہللا اعلم۔"

ذبح کرنے کا طریقہ:
جس طرح بری جانور کو ذبح کرنے کےلیے ذبح ،نحر اور عقر کے تین
شرعی طریقے مذکور ہیں ،اسی طرح سمندری جانور جیسے مچھلی کےلیے
کوئی منصوص شرعی طریقہ مذکور نہیں ہے ،بلکہ حضوراکرم ﷺ تو یہاں تک
فرماتے ہیں :
ُ
ْ
ْ
َ
َّ
أحل ْ
ت لَنَا َم ْیتَتَان َودَ َمان فَأ َّما ال َم ْیتَتَان فَال ُحوتُ
َو ْال َج َراد ُ َوأ َ َّما الدَّ َمان فَ ْال َكبد ُ َو ا
الط َحا ُل 113
ترجمہ:
ہمیییارے لییییے دو میییردار حیییالل ہییییں :اییییک
مچھلی اور دوسری ٹڈی۔
ہاں اسالم کے نظریہ ترحم اور احسان کے تحت ذبح کرنے کے دوران اسی
پر اضافی ظلم کرنا جائز نہیں۔ لہذا روح نکلنے سے قبل اس کی کھال اتارنا اور
اسے کاٹنا شرعا ً ناجائز اور ناپسندیدہ فعل ہے۔
پراسس شدہ سمندری پرڈکٹسProcessed Seafood Products :
پراسسڈ فوڈ کےلیے متعلقہ گوشت کے ساتھ مزید کئی اجزائے ترکیبی کو
مالیا جاتا ہے۔ شریعت کی روشنی میں جس طرح سمندری جانور جیسے مچھلی
کی حلت و حرمت کو دیکھا جاتاہے ،اسی طرح ان اضافی اجزائے ترکیبی کا
جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔اگر وہ حالل ہے تو حاصل شدہ پراسسڈ فوڈ بھی
حالل ہوگا اور اگر اجزائے ترکیبی حرام اشیاء سے حاصل شدہ ہو تو پھر جو
پراسسڈ مچھلی تیار ہوگی وہ بھی حرام ہوگی۔
اسی طرح مختلف سمندری جانوروں سے مختلف اجزائے ترکیبی اور ذائقے
تیار کیے جاتے ہیں ،جنہیں مختلف پروڈکشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ایسے
پراڈکٹ کےلیے ضروری ہے کہ یہ فلورز اور اجزاء ایسے سمندری جانور سے
حاصل شدہ ہو جو شرعا ً حالل اور جائز ہو۔
نوٹ:
اس مسئلہ میں چونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں کچھ اختالف پایا جاتا ہے،
اس لئے کسی ملک کو کوئی سمندری خوراک Seafoodبھیجتے وقت وہاں کے
112سیف ہللا خالد رحمانی،حالل و حرام ،زمزم پبلشرز،طبع سوم،2000:باب چہارم :خورد و نوش ،سمندری جانور،
ص،124:
113علی بن حسام الدین الھندی،کنزالعمال ،مؤسسۃ الرسالۃ بیروت،ظ،1989 :کتاب المعیشۃ والعادات،الفصل الثالث فی
الماکوالت المباحۃ،رقم الحدیث ،40972:جزء  ،15ص ،428
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لوگوں کا مسلک و مشرب نوٹ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کو
سمندری خوراک میں سے صرف مچھلی ہی برآمد کرے۔

کے پی کے فوڈ اتھارٹی کا ایک سوال:
کے پی فوڈ سیفٹی اینڈ حالل اتھارٹی کے پاس اس طرز کا ایک سوال آیا ،جس
کے شرعی حل کےلیے انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم نے ایک سمندری
کیڑے  Oysterسے تیار شدہ  Mama Sitaنامی ایک فلپائنی کمپنی کی پراڈکٹ
 Garlic Oyster Sauceکو ممنوع قرار دیا ہے۔ اب  24جنوری کو ان کے ڈسٹر
ی بیوٹر کی جانب سے درخواست آئی ہے کہ ہمارے پاس اس کے حالل
سرٹیفیکیٹس ہیں اور ہم اسے سعودیہ عرب ،متحدہ عرب امارات  ،عمان ،بحرین،
قطر  ،مالئشیاء اور انڈونیشیا برآمد بھی کرتے ہیں ،جہاں کسی نے بھی اس پر
اعتراض نہیں کیا ہے ۔ برائے مہربانی آپ اسے پاکستان میں اجازت دے دیں۔
صورت2.8:
درخواست کی تصویر
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میں نے  OICاور پاکستان کے حالل معیارات Pakistan Halal
 Standardsکا جائزہ لیا اور انہیں بتایا کہ چونکہ او آئی سی کے حالل معیارات
جمہور ائمہ کے مسلک کے مطابق تیار ہوئے ہیں ،اس لئے ان میں تمام سمندری
جانوروں کو حالل قرار دیا گیا ہے ،جبکہ پاکستان کے حالل معیارات ملک کی
اکثریت حنفی آبادی کا خیال رکھا گیا ہے۔
اس فلپائی کمپن ی نے عرب ممالک کے لئے جو حالل سرٹیفکیٹ حاصل کی
تھی ،وہ پاکستانی حالل معیار کے مطابق نہیں تھی  ،بلکہ متعلقہ ممالک کے فقہ
کے مطابق ائمہ ثالثہ کے مسلک پر تیار ہونے والے حالل معیارات پر کے مطابق
حاصل کی تھی۔ تیار کیے گئے ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کے
ل یےضروری ہوتا ہے کہ وہ پاکستان حالل معیارات کو فالو کرے۔ یہی بات ڈاکٹر
میاں ندیم ریاض صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہے کہ سمندری حیوانات
پر مشتمل پراڈکٹس فروخت کرنے کے لئےجس ملک کی آبادی کو ٹارگیٹ کیا جاتا
ہے ،اس کےمقامی معیار اور مسلک کو سامنے رکھا جائے  ،تاکہ درآمدات و
برآمدات میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔
"Because there is a large difference in
the acceptability of fish and seafood among
different Muslim consumers in various
countries, it is advisable to learn the market
requirements in a particular country before
"shipping any seafood products or flavors.114

ترجمہ:
چونکییہ مختلییف ممالییک میییں موجییود مسییلمان
صیییارفین کیییے درمیییییان سیییمندری حیوانیییات کییییی
قبولیت کے حوالے خاصا فیرق پاییا جاتیا ہیے ،اس
لییئے بہتییر یہییی ہییے کییہ اس خییاص ملییک کییو اسییی
سییمندری جییانور سییے تیییار شییدہ پراڈکییٹ ارسییا ل
کرنے سے قبیل وہیاں کیی صیورت حیال کیا جیائزہ
لیا جائے

114

Dr M Nadeem Riaz, Halal Food Production CRC Press USA, 2004, Ch: 8, Halal Production
Requirements for Fish and Sea Food, P: 88
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سبزیوں اور پودوں سے حاصل ہونے والی پراڈکٹ کے
احکام
جانوروں کی بہ نسبت پودوں اور سبزیوں سے حاصل ہونے والی پروڈکشن
میں وسعت ہے۔ ان میں درجہ ذیل اقسام کےعالوہ ہر قسم کی سبزیاں اور پودے
کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے۔

1۔ زہریال ہوناToxicition :
کچھ پودے زہریلے اور مہلک ہوتے ہیں۔ ان کے کھانے سے انسان کی موت
یقینی ہوتی ہے۔ ایسے پودوں کو اسالم سمیات  Toxicationکی وجہ سے حرام
قرار دیتا ہے اور کسی بھی پراڈکٹ میں اس کے استعمال کو ممنوع قرار دیتا ہے۔

2۔ نشہ آور ہوناIntoxication :
کچھ پودوں میں نشے کی خاصیت ہوتی ہے۔ان کے استعمال کرنے سے انسان
ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ایسے پودوں کی اس قدر مقدار کا استعمال حرام
ہے ،جس سے نشہ آنے کا غالب گمان ہو اور ضرورت کے بغیر اس کی قلیل
مقدار استعمال کرنا بھی شرعا ً پسندیدہ نہیں۔

3۔نقصان دہ ہوناHarmness :
کچھ پودے مہلک یا زہریلے تو نہیں ہوتے ،تاہم انسانی صحت کے لیے
نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے استعمال سے انسان کسی بیماری کا شکار ہوسکتا
ہے۔ شرعا ً اس طرح کے پودوں اور سبزیوں کو استعمال کرنا اور کسی پراڈکٹ کا
حصہ بنانا جائز نہیں۔
أما النبات المأكول :فكله حالل إال النجس والضار
115
والمسكر
ترجمہ:
جیین پییودوں کییو کھایییا جاتییا ہییے ،وہ سییب کییے
سب حالل ہیں ،مگر جیو نجیس ہیو ییا نقصیان دہ ییا
نشہ آور ہو۔
نوٹ:
ان سب میں حرمت فی نفسہ نہیں ہے ،بلکہ کسی خارجی سبب (لغیرہ) کی وجہ
سے ہے۔ اس لئے اگر وہ سبب موجود نہ ہو یا کسی اور عنصر کے ساتھ مل کر
اس کی یہ خاصیت ختم ہوجائے تو پھر اس کا ستعمال کرنا جائز ہوگا۔
 115وھبۃ الزحیلی،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر دمشق ،القسم االول ،الباب السابع ،المبحث االول :االطعمۃ،
جلد/4ص،2592:
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پودے سے اخذ کردہ پراسسڈ فوڈ کے احکام:
اگر کسی پودے میں نشہ  ،زہر یا کوئی نقصان پہنچانے والی علت نہ ہو تو اس
سے تیار ہونے واال پراسسڈ فوڈ حالل ہوگا۔تاہم اس میں اجزائے ترکیبی اور فلیورز
کا خیال رکھا جائے گاکہ یہ سب حالل اور پاک ذرائع سے حاصل شدہ ہو۔
جس پالنٹ اور برتنوں()Equipmentمیں اس کی پروسسنگ کی جارہی ہو،
وہ کسی حرام یا نجس پراڈکٹ سے آلودہ نہ ہو ،کیونکہ عام طور پر انڈسٹری میں
جس پالنٹ اور برتنوں میں خنزیر یا کسی اور جانور کے گوشت کی پروسیسنگ
ہوتی ہے ،اسی ہی میں لوبیا ،مٹر اور دیگر سبزیوں کی پروسیسنگ بھی ہوتی ہے۔

لیدر پراڈکٹس کے شرعی اصول
لیدر پراڈکٹس جانوروں کی کھال سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ
ہوتا ہے کہ جانور کی کھال کو ایک خاص عمل سے گزارا جاتا ہے ،جسے اردو
میں دباغت اور انگریزی میں Tanningکہاجاتا ہے۔اس عمل سے گزرنے کے بعد
یہ کھال خالص چمڑا بن جاتا ہے اور اس سے استعمال کی مختلف اشیاء تیار کی
جاتی ہیں ،جیسے جوتے ،واسکٹ ،بیلٹ ،بیگز اور دیگر بہت کچھ۔لیدر پروڈکشن
اور اس سے تیارشدہ مختلف اشیاء کے استعمال کےلئے شریعت کچھ اصولوں کی
تعیین کرتی ہیں ،جو درجہ ذیل ہیں:

ذبح کے ذریعے چمڑے کی صفائی کے بارے میں مشہور فقہی آراء:
امام ابوحنیفہ:
امام ابو حنیفہ ؒ فرماتے ہیں کہ ذبح کرنا دراصل چمڑے کو پاک کرتا ہے ،
لیکن گوشت اور چربی کو پاک نہیں کرتا۔ اس اصول کی رو سے اگر کسی حرام
جانور کو ذبح کردیا جائے ذبح کرنے سے اس کا چمڑا تو پاک ہوجائے گا لیکن
اس کا گوشت اور اس کی چربی پاک نہیں ہوگی۔لیکن اگر کسی حالل جانور کو ذبح
کردیا جائے تو ذبح کرنے سے اس کی کھال بھی پاک ہوجاتی ہے اور اس کا
116
گوشت اور چربی بھی۔
امام شافعی اور امام احمدکی رائے:
امام شافعی اور امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کا گوشت کھانا حالل
نہ ہو تو ذبح کرنے سے نہ اس کا گوشت پاک ہوگا اور نہ اس کی کھال پاک
117
ہوگی۔
امام مالک کی رائے:
امام مالک ؒ جانوروں کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:
وہ جانور جو تمام فقہاء کے ہاں مفقہ طور پر حرام اور نجس العین ہے ،جیسے
خنزیر ،اس کی کھال ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوسکتی۔
 116ابن عابدین الشامی ،ردالمحتار مع الدر المختار ،دارالفکر بیروت  ،1992احکام الدباغۃ ،ج،1ص205،-203:
 117عالؤالدین ،بدائع الصنائع ،دارالکتب االسالمیۃ بیروت 1986ھ ،باب الطہارۃ ،ج،1ص،86:
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اگر کسی جانور کی حلت و حرمت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختالف
موجود ہو ،اس کی کھال ذبح کرنے سے پاک ہوجاتی ہے لیکن اسے صرف
بیرونی ()External Usageطور پر استعمال کیا جاسکتا ہے نہ کہ اندونی طور
پر۔
اگر کسی جانور کا کھانا مکروہ ہو تو اس کے ذبح کرنے میں دیکھا جائے گا
کہ اسے گوشت کھانے کی نیت سے ذبح کیا گیا ہے یا کسی اور نیت سے۔ اگر تو
گوشت کھانے کی نیت سے ذبح کیا گیا ہو تو پھر اس کی کھال پاک ہوجاتی ہے،
لیکن اگر گوشت کھانے کے عالوہ کسی اور نیت سے ذبح کیا گیا ہو تو پھر ذبح
کرنے سے اس کی کھال پاک نہیں ہوگی ،کیونکہ اس صورت میں یہ جانور مردار
118
ہوجاتا ہے۔

()1دباغت Tanningکے طریقہ کار کے لیے شرعی اصول:
فقہاء لکھتے ہیں کہ کھال کی اتنی دباغت ضروری ہے جس سے اس کی بدبو
زائل ہو اور وہ بوسیدہ ہونے سے بچ جائے۔119
ان دو چیزوں کو زائل کرنے کیلئے جو کچھ استعمال کیا جائے گا،اس سے
مقصد پورا ہوجائے گا۔

دباغت کی قسمیں:
عالمہ شامی نے مذکورہ اصول کی بنیاد پر دباغت کی دو قسمیں ذکر کی ہے:
1۔حقیقی دباغت 2۔حکمی دباغت
1۔حقیقی دباغت:جس میں خاص کیمیکلز کو استعمال کیا جائے
 2۔ جس میں کھال کو مٹی میں مل کریا دھوپ میں سوکھا کر اس کی دباغت
کی جائے
ان دونوں طریقوں سے جو دباغت حاصل ہوگی وہ جائز ہوگی اور اس سے
چمڑا پاک ہوجائے گا۔بعض احناف اگرچہ فرماتےہیں کہ حکمی دباغت کی صورت
میں چمڑا گیال ہوجائے تو دوبارہ نجس ہوجاتاہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نجس
نہیں ہوتا۔120

دباغت میں استعمال ہونے والےکیمیکلز کیلئے شرعی اصول:
 1۔دباغت کے دوران جن کیمیکلز کو استعمال کیا جاتاہے ان میں یہ صالحیت
ہو کہ وہ کھال سے وہ فاسد مادے نکال سکے جن کا کھال میں باقی رہنا اس کے
 118الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،دارالسالسل کویت ،ج/15ص،252:
119ابن عابدین الشامی،ردالمحتار مع الدر المختار ،دارالفکر بیروت۔ط 1992ء کتاب الطہارۃ،مطلب فی
احکامالدباغۃ۔ج،1،203:
 120ابن عابدین الشامی ،ردالمحتار مع الدر المختار ،دارالفکر بیروت۔ط 1992ء،کتاب الطہارۃ۔مطلب فی احکام
الدباغۃ۔ج،1:ص،203 :
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لئے نقصان دہ ہو اور ان کا نکالنا اس کے لئے مفید ہو کہ اب پانی میں رکھنے
سے بھی کھال بوسیدہ نہ ہو۔121
 2۔کھال کی پاکی کیلئے دباغت ضروری ہے۔لیکن دباغت میں استعمال ہونے
والے اجزاء کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔اگر یہ اجزاء ناپاک ہو تو اس دباغت
سے چمڑا پاک نہیں ہوگا۔اس چمڑے کو پانی سے دھونا ضروری ہےتاکہ اسکی
نجاست زائل ہوسکے۔اس کے بعد اسے استعمال کرنا جائزہے۔

مشکوک یا نامعلوم کیمیائی اجزاء کا شرعی حکم:
مشکوک اور نامعلوم کیمیائی اجزاء کےاستعمال کا شرعی حکم اس بات پر
موقوف ہے کہ یہ چمڑا مقامی طور پر مسلمانوں نے تیار کیا ہے یا باہر سے کسی
غیر مسلم ملک سے آیا ہے۔

()2دباغت شدہ کھال( )Tanned skinکے استعما ل کیلئے شرعی
اصول:
 1۔کھال کی پاکی کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ دباغت بھی ہے۔اس
طریقے سے چونکہ کھال میں موجود تمام فاسد مادے اور نجاستیں نکل جاتی ہیں،
اسلئے اس کے بعد کھال پاک ہوجاتی ہے۔122
 2۔خنزیر نجس العین ہے ،اسلئے اسکی کھال کسی بھی صورت پاک نہیں ہوتی
،چاہے اسکی دباغت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔123
 3۔جن جانوروں کے کھالوں کی مکمل دباغت ناممکن ہو انکو دباغت کے بعد
استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔جیسے سانپ اور چوہے کی کھال وغیرہ۔
إال جلد اْلنسان والخنیزیر ،وما ال یحتمل الدبغ
كجلد حیة صغیرۃ وفأرۃ124
نوٹ:
یہاں پر سانپ اور چوہے سے مراد ایسا سانپ اور چوہا ہے جس میں خون
ہو۔باقی جس سانپ اور چوہے میں خون نہ ہو،اس کی کھال دباغت سے قبل بھی
پاک رہتی ہے۔125
121محمد بن عمر نووی الشافعی،نہایۃ الزین فی ارشاد المبدئین ،دارالفکر بیروت ،فصل فی مسائل المنثورۃ۔ص،15
عیسی الترمذی ،سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی بیروت،کتاب اللباس۔جلود المیتۃ اذا دبغت ،رقم
 122محمد بن
ٰ
،1727ج،4:ص،220:
 123اْلنعام145 :
124وھبۃ الزحیلی ،الفقه اْلسالمي وأدلته للزحیلي ،دارالفکر دمشق ،انواع المطہرات۔الحنفیۃ۔ ج،1:ص،251:
" 125وبناء على ما ذكر من أن ما ال یحتمل الدباغة ال یطھر (قوله جلد حیة صغیرۃ) أي لھا دم ،أما ما ال دم لھا فھي طاھرۃ،
لما تقدم أنھا لو وقعت في الماء ال تفسدہ"
ابن عابدین الشامی،ردالمحتار مع الدر المختار ،دارالفکر بیروت۔ط 1992ء،کتاب الطہارۃ۔مطلب فی احکام
الدباغۃ۔1ج،:ص،203:
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4۔انسان کی کھال اگرچہ دباغت سے قبل اور دباغت کے بعد ہر صورت میں
پاک ہے لیکن اس کی کرامت اور احترام کی وجہ سے اسے استعمال کرنا جائز
تعالی ہے:
نہیں ہے۔ارشاد باری
ٰ
َولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَني آدَ َم 126
ترجمہ:
اور ہم نے انسان کو عزت دی
 5۔خنزیر ،انسان اور ان کھالوں کے عالوہ جو دباغت کو قبول نہیں کرتی،باقی
کھالوں کی دباغت ہوجائے تو اس سے وہ پاک ہو جاتے ہیں ۔انہیں استعمال کرنا
جائز ہوجا ہے۔
 6۔سمندری جانوروں کی کھال پاک ہے ،چاہے اسے ذبح کیا جائے یا نہیں اور
127
چاہے اس کی دباغت کی جائے یا نہیں۔
 7۔دباغت کے بعد کھال کا حکم عام کپڑوں کا سا بن جاتاہے یعنی اگر اس پر
نجاست لگے تو دھونے سے صاف ہوسکتی ہے ،اور صاف کرنے کے بعد اس
چمڑ ے کو استعمال کرنا جائز ہوجاتاہے۔

()3غیرمسلم ممالک سے درآمد شدہ چمڑے کا شرعی حکم:
 1۔اگر چمڑے کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ ان جانوروں کی کھال سے بنا ہے
جو دباغت سے پاک نہیں ہوتی تو اسے استعمال کرنا شرعا ً جائز نہیں۔
 2۔اگر چمڑے کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ کس کھال سے بنا ہے لیکن
جہاں سے درآمد کیا جاتا ہے ،وہاں پر عموما ً خنزیر کی کھال سے چمڑاتیار کیا
جاتاہو ،یاعام طور پر وہاں کی دباغت شرعی معیارات پر پوری نہیں اترتی تو
احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کا چمڑا درآمد کرنا جائز نہیں ہے۔
 3۔جس چمڑے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ان جانوروں کا ہے جن کا چمڑا
دباغت سے پاک ہوتا ہے تو اسکے شرعی احکام درج ذیل ہیں
دباغت میں استعمال ہونے والے کیمیائی اجزاء کے بارے میں معلوم ہو کہ پاک
ہیں نجس نہیں ہیں تو اس کھال کو استعمال کرنا جائز ہے۔
اگر معلوم ہو کہ استعمال شدہ اجزاء نجس ہیں تو اس کھال کو دھونا ضروری
ہے۔دھونے کے بعد اسے استعمال کرسکتے ہیں۔
اگر کیمیائی اجزاء کے بارے میں شک ہو یا مشکوک کیمیائی اجزاء کو
استعمال کیا گیا ہو تو دھونا افضل ہے۔128

()4اسالمی ملکونمیں تیار ہونے والے چمڑے کیلئے شرعی اصول:
126االسراء 76
 127وھبۃ الزحیلی،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر دمشق ،القسم االول ،الباب االول ،المبحث الثانی النجاسۃ،،ج،1:ص
،306
 128ابن عابدین الشامی،ردالمحتار مع الدر المختار ،دارالفکر بیروت۔ط 1992ء،کتاب الطہارۃ۔مطلب فی احکام
الدباغۃ۔ج،1:ص،205:
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اور اگر چمڑا کسی اسالمی ملک میں تیار ہوتاہو تو ناپاک اجزاء کے استعمال
کا پتہ چل جائےتو چمڑے کو دھو کر استعمال کرنا ضروری ہے،اور بغیر دھوئے
استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔اور اگر محض وہم اور شک ہے کہ کھال کی دباغت
پوری طرح نہیں ہوئی ہے یا دباغت کے دوران ناپاک کیمیائی اجزاء کو استعمال
کیا گیا ہے تو اس شک اور وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کھال کو استعمال
کرنا شرعا ً جائز ہے۔129

لیدر انڈسٹری کیلئے شرعی ضابطہ:
لیدر انڈسٹری میں جو چمڑا تیار ہوتاہے وہ پہننے اور دیگر مختلف استعمالی
چیزوں میں استعمال ہوتاہے۔اس کے ساتھ یہ بات واضح ہے کہ شریعت ہمیں منع
کرتی ہے کہ ناپاک اشیاء استعمال کریں۔ اس لئےضروری ہے کہ جو چمڑا ہم
استعمال کررہے ہیں وہ پاک ہو۔ لیدر انڈسٹری میں حالل اور پاک چمڑے کے
دستیابی کو یقینی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے حالل معیارات
کی روشنی میں وضع کرہ ا ن اصولوں کی پاسداری کریں ۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ مندجہ ذیل کھالیں دباغت کیلئے قبول نہ کیے
جائیں:
کھال
کی
1۔خنزیر کی کھال 2۔انسان کی کھال 3۔سانپ
4۔چوہے کی کھال
جس کھال کے بارے میں شک ہو کہ یہ خنزیر یا دیگر ممنوعہ کھالوں میں
سے ہوسکتا ہے ،اسکو نہ لیں۔
صرف وہ کھال قبول کریں جس کی شریعت اجازت دیتی ہو کہ یہ دباغت کے
بعد پاک ہوجاتی ہے۔
دباغت کے دوران استعمال ہونے والے کیمیائی اجزاء کا جائزہ لیا جائے کہ
کہیں کوئی ناپاک شئی تو استعمال نہیں کی جارہی۔
دباغت ک ا عمل اتنا ہو جس سےکھال کی بدبو بھی ختم ہوجائے اور کھال
محفوظ بھی ہوجائے۔
اگر دباغت میں کوئی ناپاک کیمیکل استعمال کیا گیا ہےتو فیکٹری پر الزم ہے
کہ اسے پانی سے صاف کر کے نجاست سے پاک کرے ،اسکے بعد اسے مارکیٹ
کو سپالئی کرے۔
کسی حالل سرٹیفائنگ باڈی( )Halal Certifying bodyسے اس چمڑےکو
منظور کریں تاکہ عوام الناس بغیر کسی اشتباہ میں پڑ کر یہ چمڑا خرید کر
130
استعمال کرسکے۔
 129ابن عابدین الشامی،ردالمحتار مع الدر المختار ،دارالفکر بیروت۔ط 1992ء،کتاب الطہارۃ۔مطلب فی احکام
الدباغۃ۔ج،1:ص،206:
130
Noor Wali Shah, Sharia principles for Modern tanning practices And halal leather industry,
Proceedings of World Halal Summit Scientific Conference 2018, Istanbul Turkey,
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نوٹ :لیدر انڈسٹری کی حالل سرٹیفیکیشن کےلیے ابھی تک کوئی حالل
سٹینڈرڈ تیار ہوا ہے۔ اس پر کام جاری ہے۔ سمیک ( )SMIICنے اس پر بہت حد
تک کام کیا ہے۔ لیدر انڈسٹری کےلیے حالل معیار تیارکرنے والی ٹیکنیکل کمیٹی
کی چئیر مین شپ پاکستان کے پاس ہے اور موالنا نعیم شاہد صاحب اس کو چئیر
کررہے ہیں۔ انہوں نے اس پر ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے ،جو ابھی تک زیر بحث ہے
131
اور اسے باقاعدہ الؤنچ نہیں کیا گیا ہے۔

کاسمیٹکس پراڈکٹس( )Cosmetics Productsکے شرعی
مسائل
کاسمیٹکس کا تعلق بدن کی ظاہری زیب و زینت سے ہے۔ اس میں وہ تمام
پراڈکٹس شامل ہوتے ہیں  ،جنہیں انسان آرائش و زیبائش اور بدن کی ظاہری چال
ڈھال اور حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس میں شیمپو اور کریم سے لے کر
صابن اور لپ سٹیک تک بے شمار اشیاء داخل ہیں۔انڈسٹری میں کاسمیٹکس اشیاء
کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ ان کےلیے الگ الگ پالنٹس ہوتے ہیں ،جہاں
پر ایک یا ایک سے زیادہ پراڈکٹس تیار ہوتے ہیں۔
شرعا ً حالل فوڈ انڈسٹری اور حالل کاسمیٹکس انڈسٹری کے شرعی اصولوں
میں فرق ہے۔ کیونکہ شریعت کھانے اور اندرونی استعمال کے لیے الگ پیمانہ
مقرر کرتا ہے اور ظاہری اور بیرونی استعمال کے لئے الگ پیمانہ مقرر کرتا
ہے۔یہ پیمانہ حلت و طہارت کا ہے۔
شرعا ً انسان کےلیے ضروری ہے کہ وہ صرف وہ اشیاء کھائے  ،جو حالل ہو۔ وہ غیر
حالل شئی نہیں کھا سکتا۔
تاہم بدن پر استعمال کرنے کےلیے شریعت اسے حالل شئی استعمال کرنے کا
حکم نہیں دیتا بلکہ پاک شئی استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس میں اسے بات کی
اجازت ہے کہ وہ ایسی حرام چیز کو استعمال کرے ،جو پاک ہو ،لیکن کھانے کی
صورت میں اسے یہ اجازت نہیں ہے۔

کاسمیٹکس پالنٹ کا حالل آڈٹ (ایک کیس اسٹڈی) :
مقالے کے دوران یونی لیور کے ایک کاسمیٹکس پالنٹ کے حالل آڈٹ کا
موقع مال 132 ،جس میں شیمپو اور مختلف اقسام کی کریمیں تیار ہورہی تھی۔ پالنٹ

https://www.smiic.org/mysql/upload/files/WHS2018-proceedings.pdf last access on 22
December 2019,
131
OIC/SMIIC WD 13, Requirements for Halal Leather and Tanning Process,
https://www.smiic.org/en/project/37 last access on 30 December 2019,
 132یہ پاکستان کاسمیٹکس پراڈکٹس ( )Pakistan Cosmetics Products Uniliver Plantکے نام سے کراچی میں
واقع ہے۔ایک معروف حالل سرٹیفیکیشن باڈی کے ساتھ پاکستان کے حالل سٹینڈر پی ایس  5319پر اس کا آڈٹ کیا ،جہاں
پر مختلف کاسمیٹکس پراڈکٹ کی تیاری کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کیا۔
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کے منتظمین اور عملے سے پروڈکشن کے دوران کے مختلف مراحل پر سواالت
کیے ،جن سے اس انڈسٹری میں پروڈکشن کا مکمل طریقہ کار واضح ہوا۔

کاسمیٹکس پروڈکشن کےلیے شرعی ہدایات:
ظاہری زیب و زینت کی چیزوں میں اصل حلت ہے۔ وھبۃ الزحیلی ؒ فرماتے
ہیں:
اْلصل في اللباس والزینة الحل واْلباحة ،سواء في
الثوب والبدن والمكان ،لقوله تعالى:
ھو الذي خلق لكم ما في اْلرض جمیعا ً
[البقرۃ]2 /29:
وقوله سبحانه{ :قل :من حرم زینة ہللا التي أخرج
لعبادہ ،والطیبات من الرزق [ ..اْلعراف/32:
133
]7
ترجمہ:
لباس ،اور زیب و زینت مییں اصیل حلیت اور
اباحییت ہییے ،چییاہیے اس کییا تعلییق کپییڑے سییے ہییو،
بییدن سییے ہییو یییا مکییان سییے۔ دلیییل قییرآن پییاک کییی
آیات " اسی نے آپ کےلئے وہ سیب کچیھ پییدا کییا
جییو زمییین میییں ہییے" اور "آپ کہییہ دیییں :کییس نییے
تعییالی کییی جانییب اپیینے بنییدوں کےلیییے جییائز
ہللا
ٰ
زیب و زینت کو حرام قرار دیا ہے"
مسلم شریف کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہےکہ ظاہری چال ڈھال اور
صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا شریعت کے مزاج کے مطابق ہے ،اگر یہ قرآن و
حدیث میں متعین کردہ حدود کے اندر ہو۔
134
إ َّن َّ
ّللاَ َجمی ٌل یُحبُّ ْال َج َما َل
ترجمہ:
تعییالی خوبصییورت ہییے اور وہ
بییے شییک ہللا
ٰ
خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔
کاسمیٹکس پراکٹ میں مختلف اجزائے ترکیبی استعمال ہوتے ہیں۔ ان اجزائے
ترکیبی کےلیے ضروری ہیں کہ درجہ ذیل اصولوں کے مطابق ہوں:
135
1۔ استعمال ہونے والے اجزائے ترکیبی پاک ہو۔
 133وھبۃ الزحیلی،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر دمشق ،القسم االول ،الباب االول ،المبحث الثالث،جزء /4ص ،2634
 134مسلم بن الحجاج النیسابوری ،الصحیح لمسلم ،دارالجیل بیروت ،کتاب االیمان ،باب تحریم الکبر و بیانہ ،رقم
الحدیث ،275:ج،1ص،65:
135البقرۃ168 :
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چونکہ یہ پراڈکٹ صرف بدن کے بیرونی حصے پر استعمال ہوتا ہے ،اس
لئے اس کے لیے حالل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کےلیے پاک ہونا کافی
ہے۔ پاک اجزائے ترکیبی میں تمام سمندری جانور شامل ہیں ،جو اگرچہ سب حالل
نہیں ہیں ،لیکن پاک سب ہیں۔
اتفق أئمة المذاھب على طھارۃ میتة الحیوان المائي
إذا كان سمكا ً ونحوہ من حیوان البحر ،لقوله صلاى
ہللا علیه وسلم" :أحلت لنا میتتان ودمان :السمك
136
والجراد ،والكبد والطحال"
ترجمہ:
ائمہ اربعہ کا اس بیات پیر اتفیاق ہیے کیہ تمیام
سیییمندری میییردار جیییانور پیییاک ہییییں ،حیییدیث پیییاک
"ہمارے لئے دو مردار"مچھلیی اور ٹیڈی" اور دو
خون"جگر اور تلی" حالل قرار دیے گیے ہیں"
خشکی کےحالل جانوروں کو اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس
137
کے پاک اجزاء کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اسی طرح نباتات اور جمادات سے حاصل ہونے والے اجزاء ترکیبی بھی پاک
ہیں۔
جبکہ خنزیر ،خون ،غالظتیں اور خمر چونکہ ناپاک ہیں ،اس لئے ان کو
پروڈکشن میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
 2۔ اس میں کوئی انسانی جزء استعمال نہ ہو۔ یہ اگرچہ پاک ہوتا ہے ،لیکن
عزت و تکریم کی وجہ سے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔138
3۔ استعمال ہونے والے اجزاء صحت کےلیے نقصان دہ نہ ہو۔ کیونکہ اس سے
انسان کی جان یا صحت کو خطرہ الحق ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زہریلے
پودوں اور نقصان دہ معدنیات کو اجزئے ترکیبی کے طور پر استعمال کرنا جائز
139
نہیں ہے۔
 4۔ اگر کوئی کاسمیٹکس پراڈکٹ کا پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو تو اس
کے لیے مزید دو شرائط الگو ہوں گے:
پہلی شرط کہ وہ حالل ہو ،کیونکہ داخلی استعمال کے لیے ضروری ہے کہ
وہ پراڈکٹ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ حالل بھی ہو۔
 136وھبۃ الزحیلی،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر دمشق ،القسم االول ،الباب االول ،المبحث الثانی النجاسۃ،،جزء /1ص
،306
 137ابن عابدین الشامی ،ردالمحتار مع الدر المختار ،دارالفکر بیروت  ،1992احکام الدباغۃ ،ج/1ص205-203:
(138االسراء )76
139عارف علی شاہ ،حالل سرٹیفیکیشن شریعت کی روشنی میں  ،،دوسرا ایڈیشن ،سنحاء حالل ایسوسی ایٹیز پاکستان،
تیسرا باب ،حالل و حرام کی شرعی حیثیت،ص، 126،125
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دوسری شرط کہ وہ حالل اور پاک ہونے کےساتھ ساتھ فوڈ گریڈ بھی ہو تاکہ
اس کے استعمال سے کوئی خطرہ الحق نہ ہوسکے۔
5۔ اسی طرح اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوران
پروڈکشن ایسی پراڈکٹ تیار نہ کی جائے جس سے عبادات و فرائض بجاالنے میں
حرج آرہا ہو ،جیسے ناخن پالش اور لپ سٹیک میں ایسے اجزاء استعمال کرنا جس
کی وجہ سے وضوء کے دوران پانی چمڑے تک نہ پہنچ سکے۔
 6۔ پراڈکٹ کی پیکنگ کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ
پیکٹ کا وہ حصہ جو پراڈکٹ کے ساتھ براہ راست کاسمیٹکس پراڈکٹ سے ٹچ
ہورہا ہے ،وہ پا ک ہو۔ اور اس کاسمیٹکس پراڈکٹ کےپیٹ میں چلے جانے کا
خطرہ ہو تو پھر پیکنگ کے اندرونی کور کےلیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہونے
کے ساتھ ساتھ حالل اور فوڈ گریڈ بھی ہو۔
7۔ پیکنگ کی لیبلنگ اسالمی اصولوں کے مطابق ہو۔
 8۔ مسلمان صارفین کو شک و شبہے سے بچانے کے لئے کسی مؤقر حالل
140
سرٹیفیکیشن باڈی سے اس کی حالل تصدیق کروائی جائے۔

140

PS 5319, 2014: PAKISTAN STANDARD SPECIFICATION FOR GENERAL GUIDLINES
FOR HALAAL COSMETICS AND PERSONAL CARE PRODUCTS
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خالصہ
اس باب میں مارکیٹنگ کے پہلے بڑے رکن پروڈکشن پر مفصل بحث کی گئی۔ پروڈکشن
کے معاصر انداز اور طریقہ کار اور اس کی مختلف اور متنوع صورتوں کو ذکر کیا گیا۔
اس کے بعد قرآن و سنت سے ان اصولوں کے استنباط کی کوشش کی گئی  ،جن کا
حتی االمکان کوشش کی
پروڈکشن کے دوران واسطہ پڑتا ہے۔ ان اصولوں کے استنباط میں ٰ
گئی کہ امہات الکتب اور تحقیق کے بنیادی ماخذ سے استفادہ کیا جائے۔ اس کے بعد
معاصر انڈسٹری کو مختلف اہم اور بڑے حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کو الگ الگ
موضوع بحث بنایا گیا اور پروڈکشن کے شرعی اصولوں کی انڈسٹری میں عملی تطبیق کی
صورتیں ذکر کی گئی۔ اس میں کئی سارے کیس سٹڈیز کو شامل کیا گیا  ،جن کے لئے
مختلف پروڈکشن پالنٹس کا وزٹ کیا گیا اور ان کے طریقہ کار کو جاننے اور سمجھنے
کی کوشش کی گئی۔ خالص ًۃ اس باب میں پروڈکشن کے نہ صرف شرعی اصولوں پر
گفتگو کی گئی بلکہ انڈسٹری میں ان کی عملی تطبیق اور الگو کرنے کے مفصل طریقہ
کار کو ذکر کیا گیا ،جن پر عمل پیرا ہونے سے کسی پالنٹ کے پروڈکشن یونٹ کو مکمل
اسالمائز کیا جاسکتا ہے اور اس کے نیتجے میں کاروبار میں برکت کے ساتھ ساتھ رب کی
رضاء حاصل ہوسکتی ہے۔
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باب سوم:سروسز کے
شرعی اصول اور اس
کی جدید صورتوں کا
جائزہ
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باب کاتعارف
مارکیٹنگ کے معاصر تصورات میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جدت
آرہی ہے۔ عام طور پر مارکیٹنگ کو اس کے چار اہم عناصر پراڈکٹ ،پرائس،
پلیس اور پروموشن کے تحت ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ چار عناصر مارکیٹنگ کے
جملہ مسائل کو گھیر لیتے ہیں ،تاہم سروسز انڈسٹری کی وسعت کی وجہ سے
مارکیٹنگ کے تصورات کو بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عموما ً ماہرین
سروسز کو پراڈکٹ ہی کی ایک ذیلی قسم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق
پراڈکٹ دو طرح کے ہیں:
سی پراڈکٹ
نمبر ایک جس کو مس کیا جاسکتا ہے ،جسے ح ا
( )Goods/Tangible Productsکہا جاتا ہے۔
سی پراڈکٹ ( Intangible
نمبر دو جس کو مس نہیں کیا جاسکتا ،جسے غیر ح ا
 )Productکہاجاتا ہے۔ اس دوسرے کو سروسز کا نام دیا جاتا ہے۔
صورت3.1:

 Productپراڈکٹ
ناقابل مس
Servicesپراڈکٹ

قابل مس پراڈکٹ
Goods

اس تقسیم کے مطابق سروسز مارکیٹنگ مکس ( )Marketing Mixکے پہلے
پی( )Pیعنی پراڈکٹ کے تحت آتے ہیں۔ تاہم چونکہ سروسز کی وسعت بہت زیادہ
ہے ،اس لئے اسے الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ مارکیٹنگ میں عام طور پر لفظ پراڈکٹ
سی اشیاء ( )Goodsمراد ہوتے ہیں ،اس لئے ماہرین کے اس
اور پروڈکشن سے ح ا
عمومی رویے کا خیال رکھتے ہوئے پہلے باب میں پراڈکٹ ()Productکے عنوان
سے صرف حسی اشیاء کی صنعت ( )Goods manufacturing Industryکو
موضوع بحث بنایا گیا ہے اور اس باب میں اس کے دوسرے اہم جزء سروسز اور
خدمات کو ذکر کیا گیا ہے۔
گذشتہ باب کی طرح یہ باب بھی تین فصول پر مشتمل ہے:
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فصل اول
فصل اول میں سروسز کا تعارف ،ان کی اقسام اور خصوصیات کو پیش کیا
سی اشیاء کی صنعت ( Goods
گیاہے۔ چونکہ سروس انڈسٹری ح ا
 )Manufacturing Industryسے کافی مختلف ہے ،اس لئے اس کے لئے
مارکیٹنگ کے ماہرین نے سروسز کی مارکیٹنگ مکس میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ یہ
اضافہ اگرچہ عام حسی اشیاء کی صنعت میں بھی ہوتا ہے تاہم سروسز میں اس کی
ضرورت و اہمیت بوجوہ بڑھ جاتی ہے ،جس کی وجہ سے ان کو یہاں اس باب
میں ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ اس فصل میں ان اضافی عناصر کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔

فصل دوم
فصل دوم میں سروسز کے لئے قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کی عبارات کی
روشنی میں وہ اہم اصول ذکر کیے گئے ہیں ،جن پر سروسز کے مسائل کو
شریع ت کی روشنی میں پرکھا جاسکتا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں اگر کسی
سروس فراہم کرنے والی کمپنی کی بنیاد رکھی جائے تو وہ شریعت کے عین
تعالی کی رضاء و خوشنودی کے حصول کا باعث ہوگی۔
مطابق ہوگی اور ہللا
ٰ

فصل سوم

فصل سوم میں سروسز کے دوران پیش آنے والے ان اہم مسائل کو موضوع
بحث بنایا گیا ہے ،جن سے اکثر واسطہ پیش آتا ہے اور ان کے شرعی احکامات
کے بارے میں کم لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ اس فصل میں سروسز کے لیے طے شدہ
اہم شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں مختلف سروسز کے اہم مسائل پر
تحقیق کی گئی ہے۔

فصل اول :سروسز کا تعارف
دنیا میں گزر بسر کرنے کےلیے کچھ لوگ بزنس سے وابستہ ہوکر نت نئی
پروڈکشن الؤنچ کرنے لگتے ہیں  ،جبکہ دیگر بعض مالزمت کو ترجیح دیتے
ہیں۔یہ فرق اور تفاوت سرمایے  ،صالحیت اور درکار ماحول پر منحصر ہوتا
ہے۔ کچھ افراد کے پاس دولت وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بزنس کو
ترجیح دیتےہیں اور اس میں اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں۔ دیگر کچھ لوگوں کے
پاس سرمایہ تو نہیں ہوتا تاہم ان میں ایک خاص نوعیت کی صالحیت ہوتی ہے۔
ایسے لوگ اپنی یہ صالحیت ایک طے شدہ تنخواہ اور وظیفے پر دوسروں کو
دینے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔
ان کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ کسی پروڈکشن یونٹ میں ہوسکتی ہے ،جہاں ایک
بزنس مین مختلف پراڈکٹ تیارکرتا ہے اور وہ مالزم اس یونٹ میں کسی کام کے
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ماہر کے طور پر اپنی خدمات سرانجام دے رہا ہوتا ہے ،بدلے میں کمپنی کی
جانب سے اسے ایک معقول وظیفہ دیا جاتا ہے ،یہ سروس پروڈکشن یونٹ کے
باہر ہو سکتی ہے ،مثالً ایک استاذ طلبہ کو علم کے نور سے منور کررہا ہوتا ہے،
ایک ڈاکٹر مریضوں کا عالج کر رہا ہوتا ہے ،ایک ڈرائیور افراد کو ایک جگہ
سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہوتا ہے وغیرہ۔ یہ سب مالزمت ہی کی قسمیں ہیں۔
اس کے ساتھ حکومتی مشینری چالنے کےلئے مختلف ماہر اور تجربہ کار افراد
کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ افراد بھرتی ہو کر سرکاری مالزمت حاصل کر لیتے
ہیں  ،جس کے نتیجے میں انہیں ہر ماہ تنخواہ ملتی ہے۔

مارکیٹنگ میں سروسز کی اہمیت
مارکیٹنگ میں جس قدر اہمیت پراڈکٹ کو حاصل ہے ،اتنی ہی سروسز کو
بھی حاصل ہے ،بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ تناسب مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان
ممالک کی مارکیٹنگ میں پراڈکٹ سے زیادہ سروسز پر توجہ دی جاتی ہے۔ایک
رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپ میں زیادہ تر لوگ پروڈکشن کے بجائے
سروسز سے منسلک ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں 1995ءکے اعداد و شمار کے
مطابق جی ڈی پی میں سروسز کا تناسب دو تہائی تھا ،جو 2008ء میں بڑھ کر
تین چوتھائی تک آگیا۔1990ء میں مالئشیاء کی جی ڈی پی( )GDPمیں سروس
انڈسٹری کا پراڈکٹ انڈسٹری سے تناسب  44فیصد تھا ،جو 2010ء میں بڑھ کر
 60فیصد تک آگیا۔ ورلڈ بنک کی  2010ء کی ایک رپورٹ کے مطابق  50ترقی
پذیر ممالک میں ایک سروے کیا گیا اور وہاں پر غربت کے خاتمے میں پروڈکشن
پالنٹس اور سروس انڈسٹری کا جائزہ لیا گیا ،اس سروے سے یہ بات واضح ہوئی
1
کہ غربت کے خاتمے میں پروڈکشن سے زیادہ کردار سروسز کا ہے۔
سروس انڈسٹری کی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹنگ کے مشہور
 4P’sفلسفے سے ہٹ کر کچھ حضرات نے اس میں مزید تین عناصر کا اضافہ
کرناچاہا۔ان کے مطابق پراڈکٹ انڈسٹری میں اگرچہ  4P’sسے کام چالیا جاسکتا
ہے 2 ،تاہم سروسز میں یہ ناکافی ہیں۔ ان کےلیے مارکیٹنگ مکس میں اضافہ کرنا
3
ضروری ہے۔ ان کو سروس مارکیٹنگ مکس بھی کہا جاتا ہے۔

سروسز کےلیے مارکیٹنگ مکسMarketing Mix :
for Services
1

Yusniza Kamarulzaman, Nor Khalidah Abu, Marketing Management, Oxford University Press
2012,Ch 11: service Management, P:228,
2
MICHAEL J. BAKER, The Marketing Book, Butterworth-Heinemann, 5th edition 2003, Ch 23:
The Marketing of services, P: 598,
3 Yusniza Kamarulzaman, Nor Khalidah Abu, Marketing Management, Oxford University Press
2012,Ch 11: service Management, P:234,
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سروسز کے لئے مارکیٹنگ مکس  7عناصر پر مشتمل ہے ،ان میں چار وہ
ہیں ،جن کوپہلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے ،یعنی پرڈکٹ ( ،)Productقیمت
( ،)Priceجگہ ( )Placeاور پروموشن ()Promotion۔ اس کے ساتھ تین مزید
اور بھی ہیں:

صورت3.2:

1۔ لوگPeople :
مارکیٹنگ میں لوگوں سے مراد وہ افراد ہیں ،جو کسی سروس کو فراہم کرنے
میں معاونت کررہے ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھالنے کے لیے ایک مالک کو
مختلف کام کےلیے مختلف افراد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جو لوگ ان کاموں
کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں ،وہ مختلف خدمات فراہم کرنے پر مامور ہوتے
ہیں۔ یہ لوگ عوام اور صارفین کے سامنے اپنی طے شدہ ذمہ داریوں کے مطابق
کمپنی کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔
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سی اشیاء کی پروڈکشن میں بھی پیش آتی ہے ،تاہم
افراد کی ضرورت اگرچہ ح ا
وہاں پر بنیادی دارو مدار پراڈکٹ پر ہوتا ہے نہ کہ اس میں کام کرنے والے عملے
پر۔ اس کی بڑی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پروڈکشن ایک جگہ ہوتی ہے ،جبکہ
اس کی سیل کسی اور الگ جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک کار خریدتے وقت
کسٹمر اس کے معیاری اور سستا ہونے کو تو دیکھتا ہے ،لیکن اسے اس بات سے
کوئی غرض نہیں ہوتاکہ اس کی تیاری کے وقت عملہ اور مالزمین صاف ستھرے
تھے کہ نہیں ،نیز انہوں نے یونیفارم پہنا تھا کہ نہیں۔ اس کے برخالف سروس
انڈسٹری میں افراد کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔اس میں مالزمین کے رویے ،لب و
لہجے ،صفائی ستھرائی ،امانت داری و دیانتداری اور کسٹمر کا خیال رکھنے کے
جذبے کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ کسی ریسٹورنٹ میں جانے سے پہلے وہاں کے لذیذ
اعلی انسانی اقدار
کھانوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے عملے کے دوستانہ مزاج اور
ٰ
کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا تو حد درجہ معیاری ہو ،اس
اعلی
میں طرح طرح کی ڈشز تیار کی جا رہی ہوں ،لیکن وہاں کے عملے میں
ٰ
اخالقی اقدار نہ ہو ،ان کی خدمت میں کوتاہی ہو اور وہ کسٹمر کا خیال نہ رکھے
4
تو وہاں جانے سے لوگ کترانے لگتے ہیں۔

2۔ طریقہ کارProcess :
سروس فراہم کرنے والی کمپنی یا ادارے میں سرانجام دی جانے والی مختلف
سرگرمیوں  Flow of activitiesکو پراسس  Processکہا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک بنک میں پیسے جمع کرانے یا وصول کرنے کا ایک
خاص اور متعین طریقہ کار ہوتا ہے۔اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو
مختلف کاغذات پر مختلف معلومات دینی ہوتی ہے ،انہیں درکار مختلف ڈاکومنٹس
کی فوٹوکاپیاں منسلک کرنی ہوتی ہیں اور بنک کے عملے میں سے مختلف لوگوں
کے دستخط کروانے ہوتے ہیں ،اس کے بعد آپ کا کام پورا ہوتا ہے۔یہ بنکنگ
سروس کا پراسس کہالتا ہے۔
سی اشیاء کی پروڈکشن میں موجود ہوتا
پراسس اور طریقہ کار بھی اگرچہ ح ا
ہے ،تاہم اس میں چونکہ صارفین کو براہ راست پروڈکشن یونٹ سے واسطہ نہیں
پڑتا ،اس لئے صارفین کی نظر میں اس کی ضرورت و اہمیت اتنی نہیں ہوتی ،تاہم
سروس انڈسٹری میں صارفین کو براہ راست اس پراسس سے واسطہ پڑتا ہے،
جس کی وجہ سے وہ سروس کے معیار کو اس پراسس سے پھرکتے ہیں اور اس
کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سروس اسی کمپنی سے ہی لی جائے یا

4

MICHAEL J. BAKER, The Marketing Book, Butterworth-Heinemann, 5th edition 2003, Ch
23: The Marketing of services, P: 603,
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پھر کسی اور کمپنی کو منتقل ہوجاؤں ،جس کے کام کا طریقہ کار اس سے آسان،
5
تیز اور با سہولت ہو۔

3۔ ظاہری حلیہ اور ڈھانچہPhysical evidence :
ظاہری حلیے سے مراد کمپنی کا ڈیزائن کردہ وہ ماحول ہے  ،جس میں کمپنی
صارفین کو مختلف خدمات فراہم کر رہی ہوتی ہے۔
اس میں وہ سہولیات شامل ہیں ،جو صارفین کو اس مقام پر دی جاتی ہیں ،ان
کی دلچسپی کے لیے ماحول کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ پرسکون  ،خاموش،
ہوادار اور روشن جگہوں کو عموما ً صارفین پسند کرتےہیں۔ ایک کمپنی کی
کوشش ہوتی ہے کہ صارفین کے لیے ماحول اس طرح تیار کیا جائے  ،جس میں
اسے یہ سہولیات حاصل ہو۔
ظاہری حلیے اور ڈھانچے ( )Physical evidanceکااگرچہ حسی اشیاء کی
پروڈکشن کے دوران بھی خیال رکھا جاتا ہے ،تاکہ ایک پراڈکٹ صاف ستھرے
اور موافق ماحول میں معیاری طور پر تیار ہوسکے ،اس کے ساتھ ساتھ وہاں کام
کرنے والے مالزمین کےلیے بھی اس میں سہولت ہو ،تاہم کسٹمر کا تعلق چونکہ
براہ راست پراڈکٹ سے ہوتا ہے ،اس لئے وہ پروڈکشن پالنٹ کے ظاہری حلیے
اور ڈھانچے کو نہیں دیکھتا بلکہ پراڈکٹ کے معیاری ہونے کو دیکھتا ہے۔
اس کےبرخالف سروس اندسٹری میں چونکہ کسٹمر کو کوئی حسی چیز نہیں
ملتی ،بلکہ اسے منفعت کی صورت میں غیر حسی شئی ( )Goodsمل رہی ہوتی
ہے ،ایسے مین اس غیر حسی شئی پر اس کے اعتماد کو برقرار رکھنے کےلیے
سروس فریم کے تراش خراش اور بناوٹ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کسٹمر کی سہولت
کےلیے تصویری بروشر تیار کیے جاتے ہیں۔ صاف ستھرے اور پرسکون ماحول
کے ساتھ ساتھ عملے کے یونیفارم اور لب و لہجے اور چال ڈھال کو پروفیشنل
6
بنایا جاتا ہے تاکہ ایک کسٹمر کو سروس پر اعتماد حاصل ہوسکے۔

سروسز کی جانب ترجیح کی وجہ
ان ممالک میں سروسز کی جانب ترجیح کی بنیادی وجوہات درجہ ذیل ہیں:

1۔ پراڈکٹ میں سخت مقابلے کا ہونا:
ان ممالک میں پروڈکشن میں حد درجہ مقابلے  Competitionکا ہونا بھی
ایک وجہ ہے۔ کئی ساری کمپنیاں ایک ہی طرح کی پراڈکٹ تیار کرتی ہیں۔ ہر
ایک کی کوشش ہوتی ہےکہ ان کی تیارشدہ پراڈکٹ معیاری بھی ہو اور سستا بھی۔

5

MICHAEL J. BAKER, The Marketing Book, Butterworth-Heinemann, 5th edition 2003, Ch
23: The Marketing of services, P: 604,
6
MICHAEL J. BAKER, The Marketing Book, Butterworth-Heinemann, 5th edition 2003, Ch
23: The Marketing of services, P: 605,
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اس مقابلہ جاتی ماحول میں کچھ کمپنیوں نے پراڈکٹ کے ساتھ ساتھ مختلف
سروسز دینے کا بھی آغاز کردیا  ،تاکہ صارف ان کی پراڈکٹ کی جانب راغب ہو۔

2۔ دولت کی فراوانی:
دولت کی فراونی کی وجہ سے صارفین کے ایک طبقے کی کوشش ہوتی
ہےکہ انہیں پراڈکٹ کے ساتھ ساتھ مختلف سروسز بھی مل جایا کرے۔

3۔ ٹیکنالوجی کی جدت:
ٹیکنالوجی کی جدت اور بہتاب نے صارفین کو اس بات پر مجبور کردیا ہے
کہ وہ کمپیوٹر وغیرہ کی خریداری کے بعد اس کی انسٹالیشن یا ریپیرنگ وغیرہ
کے لیے کسی ماہر کی خدمات حاصل کریں ،کیونکہ ان آالت کو بہتر طریقے سے
سیٹ کرنے اور ان میں موجود کسی خرابی کو دور کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔

4۔کاروبار کے نت نئے طریقے:
کاروبار کے نت نئے طریقے اتنے پیچیدہ ہوگئے ہیں کہ انہیں چالنے کے
لیے کسی ماہر اورتجربہ کار آدمی کی ضرورت پیش آتی ہے اور ان کی مشاورت
درکار ہوتی ہے۔

سروسز کی تعریف
فلپ کوٹلر درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ سروسز کی تعریف کرتا ہے:
Service—any activity or benefit that one
party can offer to another which is
essentially intangible and 7does not result in
the ownership of anything

ترجمہ:
سروسیز اس سیرگرمی ییا فائیدے کیا نیام ہیے ،
جو ایک آدمی دوسرے کے لیےسرانجام دیتا ہے،
جسییے نییہ چھییوا جاسییکتا ہییے اور نییہ یییہ کسییی کییی
ملکیت میں آسکتی ہے۔.
اس تعریف میں سروسز کی وضاحت تین باتوں سے کی گئی ہے:
1۔ ایک آدمی دوسرے کی بہتری کے لیے کوئی سرگرمی کرے۔
2۔ اسے چھوا  touchنہیں جاسکتا۔یہ ناقابل مس  intangibleہوتا ہے۔
3۔ اس سے وقتی فائدہ ملتا ہے ،تاہم آپ مستقل اس کے مالک نہیں بن پاتے۔

سروسز کی قسمیں :
انہیں اردو میں خدمات کہا جاتاہے۔

7

(Philip Kotler veronica john Gary, Principles of marketing, Prentice Hall, FT, Financial Times,
)4th European Edition, 2005,part: 5, Ch: 15 P 625,
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 1۔ یہ خدمات کبھی آدمی براہ راست دے رہے ہوتے ہیں ،جیسے تعلیم و
تدریس یا کنسلٹنسی  Consultancyوغیرہ
 2۔ کبھی کبھار آدمی براہ راست مصروف نہیں رہتا  ،بلکہ اس کی تیارکردہ
کوئی مشنری یہ کام سرانجام دے رہی ہوتی ہے  ،جیسے خود کار کارواشنگ کی
خدمات وغیرہ۔
مثالیں:
ہمارے معاشرے میں سروسز کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں ،جیسے استاذ
کا سکول میں پڑھانا  ،ڈاکٹر کا مریضوں کو چیک کرنا ،ہوٹل میں کمرہ کرائے پر
لینا ،بینک کے ذریعےپیسے منتقل کرانا ،موبائل یا کمپیوٹر کی مرمت کروانا،
کپڑے دھلوانا اور انہیں استری کروانا وغیرہ۔

پراڈکٹ اور سروس میں موجود ربط
انڈسٹری میں اگر پراڈکٹ اور سروسز کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان
کے درمیان ایک ربط سا پایا جاتا ہے۔کبھی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں اور کہیں
پر الگ الگ ،اسی طرح کہیں پراڈکٹ کو ترجیح دی جاتی ہے اور کہیں پر سروس
کو۔ اس ربط کو سامنے رکھتے ہوئے پراڈکٹ اور سروسز کو پانچ قسموں میں
تقسیم کیا جاسکتاہے۔

1۔ صرف پراڈکٹ ہوPure Good :
جیسے بسکٹ ،آٹا  ،چینی اور نمک وغیرہ خریدنا۔ ان کی خریداری میں کسی
بھی طرح کی کوئی خدمت نہیں ملتی۔

2۔ پراڈکٹ اور سروسز دونوں ہوHybrid :
جیسے کمپیوٹر یا گاڑی کی خریداری کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت کی خدمات
فراہم کرنا۔

3۔دونوں ایک ساتھ ہو لیکن اصل کام سروس کا ہوService with :
some tangible goods
کچھ جگہوں میں سروس اصل ہوتا ہے ،تاہم ضمن اور ذیل میں پراڈکٹ کا
تذکرہ بھی آتا ہے ،جیسے کسی کمپنی کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے فرنچائز
کھولنا۔
اب اس فرنچائز کھولنے سے اصل مقصد سروس فراہم کرنا ہے ،جس سےآپ
کمپنی کی چی زیں صارفین تک پہنچاتے ہیں ،تاہم ضمن میں پراڈکٹ کو بھی
فروخت کررہے ہوتے ہیں۔

4۔دونوں ایک ساتھ ہو لیکن پراڈکٹ غالب ہوGoods with some :
intangible elements
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کچھ جگہوں میں تمام تر توجہ صرف سروس پر ہوتی ہے ،تاہم صارفین اور
کسٹمر کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیےپراڈکٹس کی بھی کچھ مقدار شامل
کرلیتے ہیں ،جیسے مختلف ائیرالئنوں اور بسوں میں ملنے واال کھانا کہ اصل
مقصود وہ کھانا نہیں بلکہ سفر ہوتا ہے۔

5۔ صرف سروس ہوPure Goods :
اس آخری قسم میں پراڈکٹ کی کوئی امیزش نہیں ہوتی ،جیسے مختلف
8
بینکنگ میں دی جانے والی خدمات ،درس و تدریس اور ڈاکٹر کی خدمات وغیرہ ۔

سروسز کی خصوصیات
فلپ کوٹلر کے مطابق سروسز میں درج ذیل پانچ خوبیاں پوتی ہیں۔ ان خوبیوں
کی وجہ سے یہ پراڈکٹ سے جدا ہوجاتا ہے۔

1۔ ناقابل مس ہوناIntangibility :
سروس کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اسے خریدنے سے قبل نہ دیکھا
جاسکتا ہے ،نہ چھوا جاسکتا ہے اور نہ چکا جاسکتا ہے۔ یہ ناقابل مس ہوتا ہے۔
اس میں آپ کو نتیجے کا پتا نہیں چلتا ۔
سروسز کی اس کمزوری کی وجہ سے صارف ان پر اعتماد کرنے کو تیار
نہیں ہوتا۔ وہ غیر یقینی صورت حال کا شکار ہوتا ہےکہ یہ اس کے لیے مفید رہے
گا یا نہیں۔ اس بے یقینی اور تذبذب کو دور کرنے کے لیے کمپنیاں مختلف چیزوں
پر فوکس کرتی ہیں ،مثالً عملہ کی صفائی ستھرائی ،خوش اخالقی ،آفس کا محل
وقوع ،بلڈنگ کی سجاوٹ اور قیمت میں ڈسکاؤنٹ وغیرہ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر
صارف اسے خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔

2۔ ناقابل جدا ہوناInseparability :
عام پراڈکٹ کمپنی میں تیار ہوتی ہے ،پھر ڈسٹری بیوٹر کے پاس آتی ہے،
وہاں سے ہول سیلر کے پاس  ،پھر رٹیلر کے پاس اور وہاں سے صارف تک
پہنچتی ہے۔ سروسز میں یہ انتقال نہیں ہوتا۔ یہ اپنے مالک سے جدا نہیں ہوتی۔ ان
سے استفادہ تو کیا جاسکتا ہے ،تاہم انہیں کہیں منتقل نہیں کیا جاسکتا ،جیسے ایک
استاذ کسی سکول میں پڑھارہا ہوتو اس وقت اس سے جتنا استفادہ ہوسکے  ،ہوگا،
یہ اس سے منتقل نہیں ہوسکتا۔

3۔ فرق کا ہوناVariability :

8

Yusniza Kamarulzaman, Nor Khalidah Abu, Marketing Management, Oxford University Press
2012,Ch 11: service Management, P:230,

191

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

چونکہ سروسز کا تعلق انسان یا مشینوں سے ہوتا ہے ،اس لیے ان میں کافی
فرق پایا جاتا ہے ،کیونکہ ہر کوئی اپنی صالحیت کے مطابق کام کرنے کا خواہاں
ہوتا ہے ،جس سے کام کرنے پر فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔
اس میں جگہ اور وقت کا بھی دار ومدار ہوتا ہے۔

4۔ فنائیت کا ہوناPerishability :
پراڈکٹ کی خریداری کے بعد اسے کسی جگہ میں اپنے لئے محفوظ کیا
جاسکتا ہے ،جس سے بعد میں استفادہ کیا جاسکے گا۔ تاہم سروسز میں یہ خاصیت
نہیں پائی جاتی۔ یہ فانی ہوتی ہے ،جس وقت یہ فراہم کی جا رہی ہوتی ہے ،اگر اس
سے استفادہ کیا جائے تو فبہا  ،ورنہ اسے بعد کے لئے سٹور یا محفوظ کرنا ممکن
نہیں۔
اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ڈاکٹر ز اور بس ٹرمینل والے
مریضوں اور مسافروں سے لی ہوئی فیس واپس نہیں کرتے ۔ ،اگر وہ وقت نکل
جانے کے بعد پہنچے۔ کیونکہ ان کو خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر نے وقت
اور بس ٹرمینل والے نے بس میں سیٹ دیا تھا۔ اب یہ آپ کی غلطی ہے کہ وہ مس
ہوگیا۔

5۔ ملکیت کا نہ ہوناlack of ownership :
پراڈکٹ کی خریداری کے بعد آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔اسے کسی بھی
وقت استعمال کرسکتے ہیں۔تاہم سروسز میں آپ ایسا نہیں کرسکتے۔ اس کی
ملکیت اس کے اصل مالک کے پاس ہی رہتی ہے،۔ آپ اس سے صرف استفادہ
9
کرسکتے ہیں اور وہ بھی اس محدود اور دیے گئے دورانیے کے اندر ۔

فصل دوم :سروسز کے لیے شرعی اصول
سروسز میں چونکہ عین کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ،بلکہ منفعت پر عقد ہو
رہا ہوتا ہے۔ اس میں سروس فراہم کرنے والی کمپنی ایک خاص قسم کی خدمت
اور منفعت فراہم کر رہی ہوتی ہے ،جس کے بدلے میں وہ اپنی فیس لے رہی ہوتی
ہے۔ یہ فیس اس کی منفعت کا معاوضہ ہوتا ہے۔

سروسز کی شرعی تعریف
کتب فقہ میں سروس باب اجارہ کے تحت آتا ہے۔ کیونکہ اس پر اجارہ کی
تعریف من و عن منطبق ہوتی ہے۔
اجارہ کی تعریف یہ ہے:
9

(Philip Kotler, veronica john Gary, Principles of marketing, Prentice Hall, FT, Financial Times,
)4th European Edition, 2005,part: 5, Ch: 15 P 626-633,
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ہے۔

ومعنى اْلیجار لغة :بیع المنفعة .ومعناہ الشرعي
ھو معناہ اللغوي10،
ترجمہ:
اجییارہ منفعییت کییے فروخییت کییرنے کییو کہییتے
ہیییں۔ یییہ اس کییا لغییوی معنی ٰیی بھییی ہییے اور شییرعی
معنی بھی۔
ٰ
ً
حنابلہ کے ہاں تقریبا ایک جیسی
مالکیہ اور
شافعیہ،
حنفیہ،
اجارہ کی تعریف
ؒ
ؒ
ؒ
ؒ

فقہ حنفی میں اجارہ کی تعریف:
عقد على المنافع بعوض
ترجمہ:
یییہ کسییی عییوض کییے بییدلے منییافع پییر معاملییہ
کرنے کو کہتے ہیں۔
11

فقہ شافعی میں اجارہ کی تعریف:
علی منفعۃ معلومۃ مقصودۃ قابلۃ للبذل و
عقد
ٰ
ً12
االباحۃ بعوض معلوم وضعا
ترجمہ:
ییییہ کسیییی ایسیییی معلیییوم منفعیییت (خیییدمت) پیییر
معاملہ کرنے کو کہتے ہییں جیو اسیتعمال ہوسیکے
اور اس کی فیس ابتداء سےمعلوم ہو۔

فقہ مالکی میں اجارہ کی تعریف:
عقد وارد على المنافع ْلجل
ترجمہ:
یییہ کسییی مییدت تییک مفعییت پییر عقیید کییرنے کییو
کہتے ہیں۔
13

فقہ حنبلی میں اجارے کا مفہوم:
علی منفعۃ مباحۃ معلومۃ ،لمدۃ معلومۃ من
عقد
ٰ
عین معلومۃ او موصوفۃ فی الذمۃ او عمل بعوض
14
معلوم
 10وھبۃ الزحیلی ،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر االسالمی دمشق ،الجزء الخامس ،الفصل الثالث عقد االجارۃ،
ج/5ص،454:
 11المرغیناني ،أبو الحسین علي ،الھدایة على شرح بدایة المبتدى ،مكتبۃ مصطفى البابي الحلبي ،مصر 3،:ج 231.ص
 12شھاب الدین أحمد ،حاشیة على منھاج الطالبین ،دار الفكر مصر  ،ج،3ص، 67:
 13محمد محمد ،ملخص اْلحكام الشرعیة على المعتمد من مذھب المالكیة ،الطبعة الثانیة،المطبعة اْلھلیة بنغازي،
1972ء1392/ھ،ص،213:
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ترجمہ:
یییہ کسییی مبییاح معلییوم منفعییت پییر ایییک معلییوم
مدت تک عقد کرنے کا نیام ہیے ،ییہ منفعیت کسیی
معلییوم عییین ،موصییوف فییی الذمییۃ یییا عمییل سییے ہییو
اور اس کا عوض (فیس) معلوم ہو۔

سروسز کی مشروعیت
سروسز بذات خود جائز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ خدمت اور منفعت پر
معاوضے کا ذکر ملتا ہے۔
تعالی ہے:
سورۃ الطالق میں مطلقہ خاتون کے بارے میں ارشاد باری
ٰ
ور ُھ َّن15
فَإ ْن أ َ ْر َ
ض ْعنَ لَ ُك ْم فَآتُو ُھ َّن أ ُ ُج َ
ترجمہ :اگر مطلقیہ خیواتین آپ کیے بچیے کیو
دودھ پالئے تو انہیں ان کا معاوضہ دے دیں۔
تعالی فرماتے
موسی علیہ السالم کے بارے میں ہللا
ایک دوسری جگہ حضرت
ٰ
ٰ
ہیں:
قَالَ ْ
ت
ت إ ْحدَا ُھ َما یَاأَبَت ا ْستَأْج ْرہُ إ َّن َخی َْر َمن ا ْستَأ ْ َج ْر َ
ي ْاْلَم ُ
ین 16
ْالقَو ُّ
ترجمہ:
ان دو میییں سییے ایییک نییے (اپیینے والیید) سییے
کہا :اے اباجان :اسے اجرت (خدمت) پیر رکھییں،
کیونکییہ جییو بہتییرین نییوکر آپ رکھیییں ،وہ طییاقتور
اور امانتدار ہو۔
اس آیت میں حضرت ایوب علیہ السالم کی بیٹی اپنے والد محترم کو مشورہ
موسی علیہ السالم کو اجرت پر رکھیں۔ اگلی دو آیات میں
دیتی ہے کہ حضرت
ٰ
موسی علیہ السالم کو اجرت پر رکھا جاتا ہے۔
اسی کا تذکرہ ہے اور حضرت
ٰ
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسہ کسی خاص فیس پر اپنی سروس اور
خدمت فراہم کرنا جائز ہے۔
حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:
أ َ ْع ُ
ع َرقُهُ 17
یر أ َ ْج َرہُ قَ ْب َل أ َ ْن یَج َّ
ف َ
طوا ْاْلَج َ
منتھی االرادات ،المکتبۃ السلفیۃ المدینۃ المنورۃ ،ج ،2ص،350:
 14منصور بن یونس ،شرح
ٰ
 15الطالق6 :
 16القصص26 :
 17أحمد بن الحسین ،سنن البیھقي الكبرى ،مكتبة دار الباز  -مكة المكرمة ،1994 ،1414 ،کتاب االجارۃ ،باب ال تجوز
حتی معلومۃ و تکون االجرۃ معلومۃ ،رقم الحدیث،11434 :ج،6ص،120 :
االجارۃ ٰ
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ترجمہ:
حضیییرت ابیییوہریرہ رضیییی ہللا عنیییہ حضیییور
اکرم ﷺ سے رویت کرتے ہیں کہ مزدور(سیروس
فیییراہم کیییرنے والیییے) کیییو اس کیییے پسیییینے کیییے
خشک ہیونے سیے قبیل اس کیی اجیرت (فییس) دییا
کریں اور اسے کام سے فراغت سیے قبیل (دوران
سروس) اس کی اجرت (فیس) بتایا کریں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سروس فراہم کرنا ایک مباح اور مشروع امر
ہے۔

سروسز کے فقہی ارکان
اجارے کے ارکان چار ہیں:
1۔عقد کرنے والے (سروس آفر کرنے واال اور سروس لینے واال)
2۔اجرت کےلیے استعمال ہونے والی بولی (ایگریمنٹ)
3۔اجرۃ (سروس کی فیس)
18
4۔وہ منفعت جس پر عقد ہورہا ہے(سروس)

سروسز کی فقہی شرائط
سروسز کے مندرجہ باال چار ارکان کے لئے کچھ شرائط بھی ہیں:

عقد کرنےوالوں کےلیے شرائط:
کسی سروس یا اجارے پر معاہدہ کرنے والوں کےلیے ضروری ہے کہ وہ
دونوں اپنے اختیار اور مرضی سے یہ عقد کررہے ہو۔ وہ بالغ ،صاحب عقل اور
ہوش و حواس میں ہو۔ کسی بچے ،مجنون ،نشئی (حالت نشے میں) اور اس آدمی
سے جس پر جبر کیا جارہا ہو ،سے اجارہ نہیں کیا جاسکتا۔

سروس کے معاہدے میں الفاظ کے چناؤکے لئے شرائط:
سروس میں جانبین ایک خاص خدمت پر معاہدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے اور
الفاظ کے چناؤ کےلیے ضروری ہے کہ وہ واضح ہو اور اجارے پر داللت کرتے
ہوں۔
مثال کے طور پر سروس آفر کرنے واال کہے کہ میں آپ کو فالں سروس اتنی
فیس پر دے رہاہوں۔ اور سروس لینےواال کہے کہ مجھے یہ عقد منظور ہے۔
 18دکتور عبدالوہاب ابراہیم ابو سلیمان ،عقد االجارہ مصدر من مصادر التمویل االسالمیۃ ،المعہد االسالمی للبحوث و
التدریب 1420ھ ،ص،34-26:
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سروس کی فیس کےلیے شرائط:
سروس کی فیس کےلیے ضروری ہے کہ اس کی جنس اور مقدار معلوم ہو۔
مثال کے طورپر سروس فراہم کرنے واال واضح طور پر کہہ دے کہ اس سروس
کی فیس اتنے پاکستانی روپے ہے۔

نفس سروس (خدمت) کےلیے شرائط:
یہ سروس کا سب سے اہم اور کلیدی رکن ہے۔ اس کےلیے ضروری ہے کہ
اس میں درجہ ذیل تین شرائط کا پاس رکھا جائے:
1۔شرعا ً یہ مال متقوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسی سروس فراہم کرنا جائز
نہیں ہے  ،جس کی شرعا ً کوئی قیمت نہ ہو۔
2۔سروس فراہم کرنے واال اس سروس کو فراہم کرنے پر قادر ہو۔ اگر کوئی
شخص ای سی چیز کی سروس فراہم کرنے کا معاہدہ کرلیتا ہے  ،جو ابھی تک اس
کے پاس نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔
3۔اسی طرح یہ سروس معلوم اور متعین ہو اور معاہدہ کے وقت دونوں جانبین
19
کو واضح ہو کہ کس نوعیت کی سروس پر معاہدہ ہورہا ہے۔

دور رسالت کی جائز سروسز کا تعارف
حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں مختلف صحابہ کرام تجارت و صناعت
( )Productionکے ساتھ ساتھ مختلف سروسز سے وابستہ تھے۔ یہ صحابہ مدینہ
کے رہائشیوں کو مختلف خدمات فراہم کرتے ہیں اور ان کے بدلے ان سے اپنا
معاوضہ وصول فرمایا کرتے ہیں۔ خود حضور اکرم ﷺ بھی ضرورت پڑنے پر ان
کی پیشہ وارانہ خدمات ( )Professional Servicesحاصل کیا کرتے تھے۔ ذیل
میں بطور مثال چند خدمات ( )Servicesکو ذکر کیا جاتا ہے:
حدیث میں آتا ہے :
َّ
َ
َّ
َّ
سل َم َوأ ْع َ
طى الذي
ْ
صلى ہللاُ َ
علَیْه َو َ
ي َ
احت َ َج َم النَّب ُّ
َح َج َمهَُ ،و َل ْو َكانَ َح َرا ًما َل ْم یُ ْعطه 20
ترجمہ:
ایییک بییار حضییوراکرم ﷺ نییے پچھنییا لگوایییا
اور لگییانے والییے کییو اس کییی اجییرت دی۔ اگییر یییہ
اجرت جائز نہ ہوتی تو آپﷺ اسے اس کی اجیرت
نہ دیتے۔

 19محمد عبدالعزیز حسن زی د ،االجارۃ بین الفقہ االسالمی و التطبیق المعاصر ،المعہد العالمی للفکر االسالمی۔ مکتبۃ المھعہد
القاہر1996 ،ء ،الفصل التمہیدی،ص،16،17:
 20محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب البیوع ،باب السہولۃ و السماحۃ فی الشراء ،دارابن کثیر بیروت،
1987م ،رقم الحدیث ،1997:ج،2ص741:
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اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حجامت کا پیشہ جائز ہے اور یہ آپ ﷺ کے
زمانے میں رائج تھا۔ اس خدمت کے حوالے سے ایک اور حدیث کی وجہ سے
کچھ ابہام پیدا ہوجاتا ہے ،جس میں آپ ﷺ فرماتے ہیں:
ٌ 21
ْب ْال َح َّجام خَبیث
َکس ُ
ترجمہ:
حجامت کی کمائی حرام ہے۔
اس حدیث کی وجہ سے کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ حجامت کی مالزمت
شرعا ً جائز نہیں ہے۔ حاالنکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پیشہ بھی دیگر حالل پیشوں کی
طرح جائز ہی ہے۔ اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ خون اور گندگی کی وجہ سے
اسے پسندیدہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس سے کپڑے ناپاک ہوسکتے ہیں ،جن کی
صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس کے ساتھ نماز ادا نہیں ہوتی۔
درزی کا پیشہ اپنانا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے
حضوراکرمﷺ کی دعوت کی  ،جسے آپ ﷺ نے قبول فرمالیا تھا۔ اگر یہ پیشہ جائز
نہ ہوتا تو آپ ﷺ اس کی کمائی سے دی گئی دعوت قبول نہ فرماتے۔اس دعوت میں
حضرت انس رضی ہللا عنہ بھی آپﷺ کے ساتھ تھے۔22
جن سروسز کا تذکرہ دور رسالت میں ملتا ہے  ،ان میں بڑھئی کا پیشہ بھی
ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں مدینہ میں ایک عورت رہتی تھی  ،ایک کا
ایک غالم بڑھئی تھا  ،جو لکڑیوں کا کام کرتا تھا۔ حضوراکرمﷺ کو جب مسجد
نبوی میں منبر لگانے کی ضرورت پیش آئی تو اس خاتون کے پاس پیغام بھیجا کہ
وہ اپنے غالم کو حکم کردے کہ ہمارے لئے لکڑیوں سے ایک منبر تیار کرے
تاکہ اس پر بیٹھ کر لوگوں سے بات کرسکوں۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑھئی
کا پیشہ اپنانا بھی جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ ﷺ مسجد نبوی کے لیے کبھی
بھی اس کی خدمات حاصل نہ کرتے۔بخاری کی روایت ہے:
س ْع ٍد
َ
س ْھل بْن َ
ع ْن أَبي َحاز ٍم قَا َل :أَتَى ر َجا ٌل إلَى َ
عن الم ْنبَر ،فَقَا َلَ :بعَ َ
صلَّى ہللاُ
ث َر ُ
یَسْأَلُونَهُ َ
سو ُل ہللا َ
سلَّ َم إلَى فُ َالنَةَْ ،ام َرأَۃٍ قَ ْد
علَیْه َو َ
َ
ص ْحبه َو َ
علَى آله َو َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ار ،یَ ْع َم ُل لي
س َّماھَا َ
َ
س ْھلٌ :أن ُمري غال َمك الن َّج َ
اس.
أَع َْوادَاً ،أ َ ْجل ُ
س َ
علَیْھ َّن إذَا َكلَّ ْمتُ النَّ َ
فَأ َ َم َرتْهُ یَ ْع َملُ َھا م ْن َ
ش َجر
ش َج ٌر م ْن َ
ط ْرفَاء الغَابَة ( َ
سلَ ْ
صلَّى
ت إلَى َر ُ
البَادیَة) ث ُ َّم َجا َء ب َھا ،فَأ َ ْر َ
سول ہللا َ
 21سلیمان بن احمد الطبرانی ،المعجم الکبیر ،مکتبۃ العلوم و الحکم الموصل1983 ،ء ،باب الراء ،رافع بن خدیج ،رقم
الحدیث ،4259:ج،4:ص،424:
 22محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب البیوع ،باب السہولۃ و السماحۃ فی الشراء ،دارابن کثیر بیروت،
1986م ،رقم الحدیث ،1997:ج،2ص737:
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سلَّ َم ب َھا ،فَأ َ َم َر ب َھا
ع َلیْه َو َ
ہللاُ َ
ص ْحبه َو َ
علَى آله َو َ
فَ ُوضعَ ْ
علَیْه 23
س َ
ت ،فَ َجلَ َ
ترجمہ:
ابوحازم سے روایت ہے کہ سہل بن سعد کے
پاس ایک آدمی آیا اور آپﷺ کے منبر کیے بیارے
میں دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا کیہ آپﷺ نیے
فالں عورت کیے پیاس اییک آدمیی بھیجیا کیہ اپینے
غالم کو حکیم دییں کیہ ہمیارے لیئے لکیڑی کااییک
منبییر بنییائیں ،جییس پییر میییں بیٹییھ کییر لوگییوں سییے
خطاب کرسیکوں۔ اس عیورت نیے اپینے غیالم کیو
کہالبھیجیا اور منبیر کیی تییاری کیے بعید اسیے آپ
ﷺ کے پیاس لیے آئیی۔ آپ ﷺ نیے اسیے لگیانے کیا
حکم دیا اور اس پر بیٹھ گئے۔

 23محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب البیوع ،باب السہولۃ و السماحۃ فی الشراء ،دارابن کثیر بیروت،
1988م ،رقم الحدیث ،1997:ج،2ص738:
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سروس انڈسٹری کےلیے اہم شرعی اصول:
گزشتہ بحث میں نفس سروس سے متعلق شرعی نقطہ نظر واضح کیا گیا کہ
سروس کا شرعی حکم کیا ہے ،اور اس کا شرعی طرز کیا ہے۔
ذیل میں ان اہم شرعی اصول کو ذکر کیا جاتا ہے ،جنہیں اپنا کر سروس
انڈسٹری کی شریعہ کمالئنس ()Shariah Complianceکی جاسکتی ہے۔ ان
اصول میں کچھ سروسز کی شرعی بنیادوں سے متعلق ہیں ،جبکہ دیگرکچھ
اخالقیات اور شرعی اقدار سے متعلق ہیں:

سروس بذات خود جائز ہو:

جو سروس فراہم کی جارہی ہے  ،اس کے لیے شرعا ً ضروری ہے کہ وہ جائز
ہو۔ اگر یہ ناجائز امور پر مشتمل ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔
حضوراکرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے :
ضۃ24
طلَ ُ
ض ٌۃ َب ْعدَ ا َلفَر ْی َ
ب َک ْسب ال َحالل فَری َ
ترجمہ:
کمائی کرنا فرض نماز کیے بعید دوسیرا اہیم
فرض ہے۔
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب حالل کمائی فرض ہے تو حرام کمائی
حرام اور ناجائز ہوگی۔
تعالی فرماتے ہیں:
ہللا
ٰ
س ُل ُكلُوا منَ َّ
صال ًحا إناي
الر ُ
َیاأَیُّ َھا ُّ
الطیا َبات َوا ْع َملُوا َ
علی ٌم25
ب َما ت َ ْع َملُونَ َ
ترجمہ:
اے پیغمبییرو! پییاک اشیییاء میییں سییے کھییاؤ اور
نییک اعمیال کیرو۔ بیے شیک مییں ان کیاموں سییے
واقف ہوتا ہو ں،جو آپ لوگ کرتے ہیں۔
اس آیت میں انبیاء سے خطاب ہے اور مقصد امتیوں کی رہنمائی کرنا ہے۔
موجودہ دور کی جدت اور کاروباری پیچیدگیوں کی وجہ سے اس شرعی اصول
کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج سروسز کی مختلف صورتیں رائج ہیں ،کچھ
حالل اور جائز ہیں  ،جبکہ کچھ حرام اور ناجائز۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ
صورتوں میں اختالط ہوتا ہے۔ جہاں جائز اور ناجائز دونوں طرح کی سروسز پیش
کی جاتی ہیں۔

حالل اور حرام دونوں پر مشتمل سروس کا حکم:
البشری کراچی،ط،1431:کتاب البیوع،باب الکسب و طلب الحالل ،الفصل
مشکوۃ المصابیح،مکتبۃ
24خطیب تبریزی،
ٰ
ٰ
الثالث ،حدیث ،2781:جلد  ،3ص ،90
25المؤمنون51 :
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اگر کسی جگہ ایسی سروس فراہم کی جارہی ہے ،جس میں کچھ کام جائز ہو،
جبکہ کچھ ناجائز تو غلبے اور اکثریت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اکثر کام اور
سروس جائز اور حالل کام پر مشتمل ہو ،لیکن ضمن میں کچھ حرام یا ناجائز کام
بھی آجاتے ہو تو ایسی سروس میں مالزمت جائز ہے ،تاہم جو تنخواہ ملے گی ،اس
میں حرام کام کی بہ نسبت ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا الزم ہے اور اگر
اکثر حصہ حرام اور ناجائز کام پر مشتمل ہو تو پھر ایسی سروس فراہم کرنا اور
اس میں نوکری کرنا جائز نہیں۔
فقہی قاعدہ ہے:
26
العبرۃ للغالب الشائع ال للنادر
ترجمہ:
اعتبار غالب کا ہوتا ہے ،کم کا نہیں۔

خدمت خلق کا جذبہ
سروسز میں آپ کا تعلق براہ راست عوام اور کسٹمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس
سروس کی فراہمی کے بدلے آپ کو منافع ملتا ہے۔ تاہم شریعت کے اصولوں کے
مطابق آپ کا محور و مقصد خدمت خلق اور صارفین کو سہولت پہنچانا ہو۔ صرف
مال و دولت کمانا نہ ہو۔ نیت کی اسی درستگی سے آپ کی مالزمت اور تجارت
بھی ثواب میں بدل جائے گی۔ حضوراکرم ﷺ کا ارشاد ہے:
ئ َما ن ََوى27
إنَّ َما اْل َ ْع َما ُل بالنایَّات َوإنَّ َما ل ُك ال ْامر ٍ
ترجمہ:
تمام اعمیال کیا دار ومیدار نیتیوں پیر ہیے اور
ہر آدمیی کیو اس کیی نییت کیے حسیاب سیے ثیواب
ملے گا۔
نیت اگر صاف اور درست نہ ہو تو جائز بلکہ ثواب پر مشتمل کام کرنا بھی
وبال بن سکتا ہے۔
خدمت خلق کے جذبے سے سرشار سروسز کو دنیا بھر میں پذیرائی ملتی ہے۔
صارفین ایسے لوگوں کی جانب زیادہ کشش رکھتے ہیں ،جو صرف پیسوں کے
حصول کےلیے کام نہیں کرتے بلکہ خدمت خلق اور لوگوں کی فالح و بہبود کا
بھی خیال رکھتے ہیں۔ نتیجتا ً ان لوگوں کی بہ نسبت یہ لوگ زیادہ پیسہ کما لیتے
ہیں ،جو صرف پیسوں کے حصول کے لیےکوئی سروس فراہم کرتے ہیں۔

سروس کے دوران دینی فرائض کا خیال رکھنا
 26محمد مصطفی الزحیلی ،القواعد الفقہیۃ و تطبیقاتیا فی المذاہ االربعۃ ،دارالفکر دمشق2006 ،ء ،الباب االؤل :القواعد
الفقہیۃ االساسیۃ ،ج،1ص،325:
27ابوداؤد ،سنن ابی داؤد،دارالکتاب العربی ،بیروت،کتاب الطالق،باب فیما عنی بہ الطالق و النیات،رقم الحدیث،2203 :
جلد،230/2
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کسی سروس کی فراہمی کے دوران دینی فرائض کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
سروس فراہم کرنے والے مالکان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے دوران وقفہ
کیا کرے تاکہ مالزمین سہولت کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔اسی طرح روزے کے
دوران کام میں تخفیف ہو ،تاکہ کام کے بوجھ سے مالزمین روزنے چھوڑنے پر
تعالی فرماتے ہیں:
آمادہ نہ ہو۔ ہللا
ٰ
ْ
ص َالۃ َ َكان ْ
ع َلى ال ُمؤْ منینَ كتَابًا
ص َالۃ َ إ َّن ال َّ
أَقی ُموا ال َّ
َت َ
َم ْوقُوتًا28
ترجمہ:
اور نماز قیائم کیرو  ،بیے شیک مسیلمانوں پیر
نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔

احساس ذمہ داری
جو سروس فراہم کی جاتی ہے ،اس کےلیے ضروری ہے کہ مکمل احساس
ذمہ داری کے ساتھ فراہم کی جائے ۔ ایسا نہ ہو کہ ابتداء میں صرف دعوے کیے
جائیں ،لیکن بعد میں سروس کا معیار اسی طرح نہ ہو۔جولوگ اس سروس سے
وابستہ ہوتے ہیں ،ان کا شرعی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنے کام کے بارے میں
حساس ہو اور ان کی کوشش ہو کہ اس میں کوئی غفلت اور الپرواہی نہ آئے۔آج
تقوی اس کام کو احسن طریقے سے سرانجام
کے دور کی سب سے بڑی نیکی اور
ٰ
تعالی ہے:
دینا ہے  ،جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ارشاد باری
ٰ
سو َل َوتَ ُخونُوا أ َ َمانَات ُك ْم َوأَ ْنت ُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ 29
الر ُ
ّللا َو َّ
یَاأَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا َال ت َ ُخونُوا َّ َ
ترجمہ:
تعالی اور اس کے رسیول
اے ایمان والوں:ہللا
ٰ
کے سیاتھ خیانیت نیہ کیرو اور نیہ آپ کیے حیوالے
کی گئی امانتوں میں خیانیت کیروں ،اس حیال مییں
کہ تم اس کا وبال جانتے ہو۔

عملے کا دیندار اور دیاتندار ہونا
سروس فراہم کرنے والے عملے کی بھرتی کے معیار میں جہاں تعلیم،
صالحیت اور تجربے کو دیکھا جاتا ہے ،وہاں اس کی دینداری اور دیانتداری کو
پھرکنا بھی ضروری ہے۔
قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السالم کی بیٹی نے اپنے والد محترم کو
مشورہ دیتے ہوئے فرمایا تھا :
ي ْاْلَم ُ
ین30
إ َّن َخی َْر َمن ا ْستَأ ْ َج ْر َ
ت ْالقَو ُّ
28النساء103 :
 29اْلنفال27 :
 30القصص26 :
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ترجمہ:
بہتیییرین میییالزم وہیییی ہوتیییا ہیییے جیییو وہ کیییام
کرسکے اور امانتدار ہو:
حضوراکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:
صد ُ
ُوق اْلَم ُ
صدایقینَ
ین َم َع النَّبیاینَ َوال ا
التَّاج ُر ال َّ
31
َوال ُّ
ش َھدَاء
ترجمہ:
سچا اور ایماندار تیاجر قیامیت کیے دن انبییاء،
صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا۔
ایک دوسری حدیث میں بھی نیک تاجروں کےلیے بڑی فضیلت آئی ہے:
عن أبیه ْ
عةَْ ،
ْ
عن َجداہ
عن إ ْس َماعی َل بن ُ
ع َبیْد بن رفَا َ
ي صلى ہللا علیه وسلم إلَى
أناهُ خ ََر َج َم َع النب ا
اس یَتَبَایَعُونَ فقَا َل "یَا َم ْعش ََر
ال ُم َ
صلاى .فَ َرأى النا َ
الت ا اجار" فَا ْست َ َجابُوا ل َرسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم،
ار ُھ ْم إلَیْه .فقَا َل ا
ار
"إن الت ا اج َ
ص َ
ورفَعُوا أ َ ْعنَاقَ ُھ ْم َوأ َ ْب َ
َ
ْ
یُ ْب َعثُونَ َی ْو َم الق َیا َمة فُ اجاراً .إالا َمن اتاقَى ہللا َو َب ار
صدَقَ 32
و َ
ترجمہ:
اسییماعیل بیین عبییید بیین رفاعییہ اپیینے والیید سییے
اور وہ اپنے دادا سیے رواییت کیرتے ہییں کیہ مییں
ایییک بییار حضییور اکییرمﷺ کییے سییاتھ عیییدگاہ کییی
جانییب نکییال ،آپﷺ نییے وہییاں صییحابہ کییو خرییید و
فروخت میں مشغول پایا۔ آپﷺ نیے فرماییا کیہ اے
تیییاجروں! سیییارے تیییاجر آپﷺ کیییی جانیییب متوجیییہ
ہوئے ۔ آپﷺ نیے فرماییا کیہ قیامیت کیے دن تیاجر
لییوگ گنییاہ گییاروں کییی صییفوں میییں اٹھیییں گیییے،
سوائے ان کے جو ہللا سے ڈرتے ہییں ،نییک ہییں
اور سچ بولتے ہیں۔
 31محمد بن عیسی الترمذی ،سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی  ،بیروت ،کتاب البیوع،التجار و تسمیۃ النبی ﷺ،رقم
الحدیث ،1209:جلد ،3ص،515
32محمد بن عیسی الترمذی ،سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی  ،بیروت ،کتاب البیوع،التجار و تسمیۃ النبی ﷺ،رقم
الحدیث ،1210:جلد ،3ص،515
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اس حدیث میں تاجروں کے لئے نیک ہونے کی صفت ذکر کی گئی ہے ،جو
اپنے عموم کے اعتبار سے مالزمت پیشہ افراد پر بھی صادق آتی ہے۔ اس لیے
کسی بھی سروس کے لیے مطلوبہ معیار میں ایمانداری اور دیانتداری کا ہونا
ضروری ہے۔

قانوی تقاضوں کو پورا کرنا

جو سروس فراہم کی جا رہی ہے  ،وہ قانونا ً درست بھی ہو ،کسی بھی حکومت
چاہے وہ اسالمی ہو یا غیر اسالمی  ،اس کا رعایا پر شرعا ً حق ہوتا ہے کہ وہاں
رہائش و سکونت کے دوران اس کے تمام جائز قوانین کی پاسدای کریں ،ہاں اگر
ریاست کا کوئی قانون شریعت سے متصادم ہو تو پھر اس کی پیروی کرنا
ضروری نہیں ،بلکہ اس کی مخالفت کرناالزم ہے۔حضوراکرمﷺ کا ارشاد ہے:
َال َ
ق في َم ْعصیَة الخَالق 33
طا َ
عةَ ل َم ْخلُو ٍ
ترجمہ:
خییالق کییی نافرمییائی میییں مخلییوق کییی اطاعییت
جائز نہیں ۔
تاہم دیگر تمام جائز کاموں اور قوانین کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اس لیے
سروس فراہم کرنے والے اداروں کے لیے ضروری ہے کہ جو سروس فراہم کی
جارہی ہے  ،وہ حکومت کے جائز قوانین سے متصادم نہ ہوں۔

دھوکہ دہی کا نہ ہونا
سروس کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی سے کام لینا جائز نہیں۔
موجودہ دور میں جو سروس کسی پراڈکٹ کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے ،اس میں
اس طرح کےدھوکے زیادہ ہوتے ہیں کہ ابتداء میں بلند و بانگ دعوے کے ذریعے
سے اپنی سروس کی تشہیر کے ساتھ پراڈکٹ فروخت کی جاتی ہے اور جب متعلقہ
سروس کی بات آتی ہے تو پھر مختلف حیلے بہانوں سے اس سے انکار کیا جاتا
ہے۔ مختلف کمپنیاں پراڈکٹ پر سال تک ریپئرنگ مفت کروانے کا اعالن کرتی
ہیں ،تاہم جب ا نہیں کوئی خراب شدہ پراڈکٹ مرمت کےلئے دینے کی کوشش
کرتا ہےتو وہ مختلف حیلے بہانوں سے اسے لینے اسے انکار کرتےہیں۔
اس طرح کی دھوکہ دہی شرعا ً ناجائز ہے اور نہایت قبیح تصور کی جاتی ہے۔
حضوراکرمﷺ نے دھوکہ دینے والوں کے بار ے میں فرمایا:
غ َّ
ْس منَّا َو َم ْن َ
ْس
علَ ْینَا ال ا
َم ْن َح َم َل َ
شنَا فَلَی َ
سالَ َح فَلَی َ
منَّا34
33سلیمان بن احمد الطبرانی ،المعجم الکبیر ،مکتبۃ العلوم والحکم،الموصل،ط،1983:باب العین ،عمران بن حصین،رقم
الحدیث ،381:ج،18:ص، 170:
34ابوالحسن مسلم بن الحجاج ،الجامع الصحیح مسلم،دارالجیل بیروت،کتاب االیمان،باب قول النبی :من غشنا فلیس منا ،رقم
الحدیث،294:ج،1ص،69:
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ترجمہ:
جو ہم پر اسلحہ اٹھائے وہ ہیم مییں سیے نہییں
اور جو شخص ہمیں دھوکہ دے  ،وہ ہیم مییں سیے
نہیں۔
اس سے اگلی حدیث میں حضور ﷺ سے روایت ہے کہ ایک بار آپﷺ گندم
کے ایک ڈھیر پر سے گزرے اور اپنا ہاتھ گندم کے اندر داخل کیا تو آپ ﷺ کی
انگلیاں گیلی ہوگئیں،آپﷺ نے مالک سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ
بارش کی وجہ سے یہ گیلی ہوگئی ہے۔آپﷺ نے فرمایا کہ پھر اس کا گیال حصہ
اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے۔جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں
سے نہیں۔35

مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا
سروس کی فراہمی کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں
کی مجبوری سے ناجائز فائد ہ نہ اٹھایا جائے۔ سروس کی فراہمی میں اس کا بڑا
عمل دخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں لوگوں میں کوئی بیماری پھیل جاتی ہے
تو متعلقہ عالقے کے ڈاکٹر اپنی فیسوں میں اضافہ کردیتے ہیں یا سواریوں کی
کثرت کی وجہ سے کرائے میں اضافہ ہوجاتا ہے۔یہ اگر معقول حد تک ہو تو
گنجائز ہوتی ہے ،تاہم لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں حد درجہ
مہنگی سروس فراہم کرنا شرعا ً جائز نہیں ہے۔

معاشرے کے مفاد میں ہونا
جو سروس فراہم کی جا رہی ہے  ،ا س سے معاشرے کو کو کوئی فائدہ بھی
مل رہا ہو۔ اگر کوئی سروس معاشرے کے لیے نقصان دہ یا کم از کم ان کے وقت
کے ضاع کا باعث ہو تو اسے فراہم کرنا جائز نہیں ہے۔
شریعت کے اس اصول کی وجہ سے عام تجارت میں بھی بائع اور مشتری
کے لیے کئی طرح کے اختیارات رکھے گئے ہیں۔ ان اختیارات کی وجہ یہ ہے کہ
اس عقد کے نتیجے میں انہیں اپنی چاہت کی چیز ملے۔
ْ
ع َم َر أ َ َّن َحبَّانَ بنَ ُم ْنق ٍذ َكانَ ُ
ش َّج في َرأسه
عن ابْن ُ
َ
ْ
ْ
ً
ع في ال َبیْع  ،فَ َج َع َل
سانُهُ َ ،ف َكانَ ی ُْخدَ ُ
َمأ ُمو َمة  ،فَثَقُ َل ل َ
صلَّى َّ
سو ُل َّ
ع م ْن َ
ش ْيءٍ
لَهُ َر ُ
سلَّ َم َما ا ْبتَا َ
ّللاُ َعلَیْه َو َ
ّللا َ
سو ُل َّ
صلَّى
 ،فَ ُھ َو فیه ب ْالخ َیار ث َ َالثًا َ ،وقَا َل لَهُ َر ُ
ّللا َ
َّ
ع َم َر :
سلَّ َم  :قُ ْل َ :ال خ َالبَةَ قَا َل اب ُْن ُ
ّللاُ َ
علَیْه َو َ
سم ْعتُهُ یَقُو ُل َ :ال خذَابَةَ َ ،ال خذَابَةَ36
فَ َ
35ابوالحسن مسلم بن الحجاج ،الجامع الصحیح مسلم،دارالجیل بیروت،کتاب االیمان،باب قول النبی :من غشنا فلیس منا ،رقم
الحدیث،295:ج،1ص،69
36ابوجعفرالطحاوی،مشكل اآلثار ،بترقیم الشاملة آلیا ،رقم الحدیث،4236:ج ،498 ،10
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ترجمہ:
ابن عمیر رضیی ہللا عنیہ سیے رواییت ہیے کیہ
حبان بن منقذ کے سر مییں چھیوٹ آئیی ،جیس کیی
وجہ سے اس کی زبان بھاری ہیوگئی ،اسیے لیوگ
خریداری میں دھوکیہ دییتے تھیے ،آپ ﷺ نیے اس
کے لییے تیین دن کیی مہلیت مقیرر کیی اور فرماییا
کہ خریداری کے وقت اپنے مخاطب کو کہا کریں
کہ مجھے دھوکہ نہ دیں۔ زبان کی لکنت کی وجیہ
سیییے آپ "ال خالبیییۃ" کیییی جگیییہ "ال خذابیییۃ" کہیییا
کرتے تھے۔

سرمایہ کا حالل ہونا
سروس کو شروع کرنے کے لیے جو سرمایہ درکار ہوتا ہے ،اس کا حالل
ذرائع سے حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سرمایہ حرام ذرایع سے حاصل شدہ
ہو تو سروس اگرچہ بذات خود حالل اور جائز ہو ،لیکن سرمایے کے حرام ذرائع
سے ہونے کی وجہ سے شرعا ً یہ ناجائز اور حرام تصور ہوگی۔اس لیے سود ،
جوئے  ،رشوت اور دیگر تمام حرام ذرائع آمدن سے پیسوں کا حصول سروس کو
ناجائز اور حرام بنا دیتا ہے۔37

مالزمت کے وقت کی تعیین
جو مالزم یا مزدور آپ کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی
شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے ضروریات اور احساسات کا خیال رکھا جائے،
اس سے اس قدر کام لے ،جس قدر وہ برداشت کرسکے۔ جو انسان کسی دوسرے
کی مالزمت اور خدمت کرنے پر تیار ہوتا ہے  ،وہ مالی مجبوری کی وجہ سے ہی
ایسا کرتا ہے ،ایسے میں اس کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس
پر حد سے زیادہ کام کا بوجھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔اس مالزم سے ایک خاص وقت
پر معاہدہ کرنا ضروری ہے ،جس وقت میں وہ آپ کے ماتحت کام کرسکے اور
اس کی جائز تنخواہ لے سکے۔
حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ اپنے ماتحوں سے ایسا کام نہ لیں ،جو انہیں
کہیں کا نہ چھوڑے (ان پر غالب ہوجائے) اور اگر انہیں کسی بھاری کام کا مکلف
بنایا جائے توا ُس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں اس کا ہاتھ بھٹائے:
ت أَیْدی ُك ْم َ ،ف َم ْن َج َع َل َّ
ُھ ْم إ ْخ َوانُ ُك ْم َ ،ج َعلَ ُھ ُم َّ
ّللاُ ت َ ْح َ
ّللاُ
ت یَدہ  ،فَ ْلی ْ
ُطع ْمهُ م َّما یَأ ْ ُك ُل َ ،و ْلی ُْلب ْسهُ م َّما
أَخَاہُ ت َ ْح َ

37البقرۃ275 :
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س َ ،والَ یُ َكلافُهُ منَ ال َع َمل َما َی ْغلبُهُ  ،فَإ ْن َكلَّفَهُ َما
یَ ْلبَ ُ
َ 38
علیْه
یَ ْغلبُهُ فَ ْلیُع ْنهُ َ
ترجمہ:
تعیالی
یہ(غالم) آپ کے بھائی ہیں  ،جنہیں ہللا
ٰ
نییے آپ کییے ماتحییت بنایییا ہییے ،تییو اگییر کسییی کییا
بھائی اس کےماتحت ہوجائے تو اسیے چیاہیے کیہ
جو وہ کھاتیا ہیے  ،وہ اسیے بھیی کھالئیے ،جیو وہ
پہنتا ہے  ،وہ اسے بھیی پہنیائے اور اس پیر زییادہ
بھاری کیام نیہ ڈالیے اور اگیر کسیی بھیاری کیام کیا
اسییے مکلییف بنییائے تییو اسییے چییاہیے کییہ اس میییں
اس کی مدد کرے۔
اس حدیث سے وقت کی تحدید پر بھی داللت ہوتی ہے  ،کیونکہ کسی مالزم
کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ دن رات کام کرے۔ اس کی صحت  ،دنیوی
ضروری ات اور طاقت و چستی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے
کام کا دورانیہ محدود اور اس کی وسعت کے بقدر مقرر کیا جائے۔

رخصت
مالزمت کے دوران ایک مالزم کو لوہے کا روبورٹ فرض کرتے ہوئے اس
سے روزارنہ کام کروانے کا سوچنا غلط ہے۔ وہ دیگر انسانوں کی طرح ایک
انسان ہ ے ۔ اسے اپنی مختلف ضروریات کی تکمیل کےلیے رخصتوں اور چھٹیوں
کی ضرورت پیش آتی ہے۔ایسے میں مالزمین کو کام کے بوجھ کے حساب سے
ہفتہ وار تعطیل دینی چاہیے ،اسی طرح سال بھر کے اہم مواقع پر جیسے عیدین ،
رمضان  ،سردی اور گرمی کی چھٹیوں کا خیال رکھنا ایک مالک کی شرعی ذمہ
داری ہے۔ جہاں مسلسل کام کی ضرورت پیش آتی ہو ،وہاں متبادل شفٹوں کی
سہولت کا موجود ہونا اور رخصت کے ایام میں وظیفے کی زیادتی کا ہونا
ضروری ہے۔

سروس فراہم کرنے کا طریقہ کار غیر شرعی نہ ہو
جو سروس فراہم کی جا رہی ہے ،اس کے طریقہ کار  Processکے دوران
کوئی بھی غیر شرعی رکاوٹ نہ ہو۔
سروس فراہم کرنے والے ادارے کی کوشش ہو کہ صارفین کی سہولت
کےلئے پراسس کو زیادہ سے زیادہ سہل اور تیز تر بنادے۔رشوت کی لین دین یا
صارفین کو بے جا تنگ کرنے کو سختی سے ختم کردیاجائے،پراسس کا تعلق
38محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،دارابن کثیر بیروت 1987م ،کتاب البیوع ،باب اثم من باع حرا ،رقم
الحدیث ،5703:ج،5ص،2248:
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چونکہ پوری ٹیم کےساتھ ہوتا ہے ،اس لئے سب لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون کرنا ضروری ہے ،بالخصوص جب تعاون کرنا آپ کی ادارتی ذمہ داری ہو
تو اسے بجا النا واجب کا درجہ اختیار کرلیتا ہے۔
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فصل سوم :سروسز کے جدید مسائل اور ان کا شرعی جائزہ
کنسلٹنسی( )Consultancyاور ایڈوائزی ( )Advisoryکا
شرعی حکم
کنسلٹنسی مشاورت کو کہتے ہیں۔ آج کے دور میں کاروباری پیچیدگیوں کی
وجہ سے مختلف ادارے اور کمپنیاں یہ سروس فراہم کرتی ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا
ہےکہ ان کے پاس ماہرین کی ٹیم ہوتی ہے ،جو ایک خاص جہت میں مہارت
رکھتی ہے۔ ان کی مختلف صورتیں ہیں:

تجارتی مشاورت Business Consultancy :
اس نوع کی کنسلٹنسی میں بزنس اور تجارت کے ماہرین موجود ہوتے ہیں۔
جب کوئی کمپنی یا فرد ان سے رابطہ کرتا ہے اور تجارت سے متعلق مشاورت
چاہتا ہے ،تو یہ ادارہ انہیں یہ سروس فراہم کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکومنٹیشن میں
مدد فراہم کرتا ہے ،انہیں ٹریننگ دیتا ہے اور انہیں مفید مشورے دیتا ہے۔ اگر
کسی کمپنی کو کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے جیسے آئی ایس آو سرٹیفکیشن
( )ISO Certificationوغیرہ ،تویہ کنسلٹنسی اس کی معاونت کرتی ہے۔اس
سروس کی فراہمی کے بدلے میں وہ ایک خاص فیس چارج کرتی ہے ،جو اس کا
معاوضہ ہوتا ہے۔

تعلیمی مشاورتEducational Consultancy :
اس نوع کی کنسلٹنسی میں تعلیمی اداروں پر فوکس کیا جاتا ہے۔ان کے پاس
تعلیمی اداروں کو بہتر طریقے سے چالنے کی مہارت اور صالحیت ہوتی ہے۔
اس صالحیت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ان تعلیمی اداروں کی معاونت کرتی ہے۔
نصاب سازی ،ڈاکومنٹس کی تیاری ،اساتذہ کےلئے تربیتی نشستیں ،ادارے کے
انتظام و انصرام سے متعلق امور اور نئے اساتذہ و عملے کی تعییناتی جیسے
کاموں میں تعلیمی ادارے کو معانت یہ کنسلٹنسی معاونت فراہم کرتی ہے۔

شریعہ کنسلٹنسیSharia Consuntancy :
اس طرز ک ی کنسلٹنسی کا بنیادی مقصد کاروبار کے شرعی مسائل حل کرنا
ہوتا ہے۔ اس میں ان کمپنیوں اور تجارتی اداروں کو دینی رہنمائی فراہم کی جاتی
ہے ،جو اپنا کاروبار شریعت کے مطابق چالنا چاہتے ہو ،کاروباری پیچیدگیوں کی
وجہ سے کسی کاروبار کا شرعی جائزہ لینا اور پھر ان کے مسائل کی تشخیص کر
کے اس کی اسالمائزیشن کی کوشش کرنا مشکل کام ہے۔ یہ کام صرف وہ علماء
کرام اور مفتیان حضرات سرانجام دے سکتے ہیں ،جو دینی علوم پر دسترس کے
ساتھ ساتھ کاروبار کے معاصر طریقوں سے واقف ہوتے ہیں۔
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حالل کنسلٹنسیHalal Consultancy :
یہ شریعہ کنسلٹنسی کی ہی ایک قسم ہے۔ حالل انڈسٹری چونکہ بذات خود
ٹریلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے ،یہ انڈسٹری ان سند یافتہ کمپنیوں کا نام ہے ،جو
اپنے پراڈکٹ کو حرام اجزاء سے پاک رکھتی ہیں اور اس کے حالل اور پاک
ہونے کو یقینی بناتی ہیں۔ اگر کوئی کمپنی یا پروڈکشن پالنٹ حالل کی جانب شفٹ
ہونا چاہتا ہے اور اپنے پراڈکٹ پر حالل لوگو ( )Halal Logoلگانا چاہتا ہے تو
اس کےلیے اسے کسی حالل سرٹیفکیشن ادارے ( )HCBکی معاونت کی
ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ادارہ چونکہ حالل سرٹیفکیٹ تب جاری کرتا ہے ،جب اس
پالنٹ کا تمام تر پراسس ،اجزائے ترکیبی اور ڈاکومنٹس حالل کے معیار پر پورا
اُترتے ہو۔ ایسے میں کچھ پالنٹ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ تیار کرتے
ہیں ،تاہم چونکہ حالل کنسلٹنسی کا کام یہی ہوتا ہے اور انہیں اس میں مہارت تامہ
حاصل ہوتی ہے  ،اس لئے اکثر پروڈکشن کمپنیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ
پالنٹ کو حالل سرٹیفکیشن کی تیاری کےلیے اس کنسلٹنسی کا تعاون حاصل
کریں۔
اس کےعالوہ کنسلٹنسی کی مختلف صورتیں ہیں ،جیسے میڈیکل کنسلٹنسی
اور لیگل ایڈوائزری وغیرہ۔

کنسلٹنسی فراہم کرنے کا شرعی حکم
معنی
اگر سادہ لفظوں میں کنسلٹنسی کا مفہوم دیکھا جائے تو یہ معاونت کے
ٰ
میں ہے۔ اس میں کنسلٹنٹ کسی کمپنی یا فرد کو اس کی مرضی کے مطابق مدد
فراہم کرتا ہے۔ اس مدد کی فراہمی میں چونکہ وہ اپنی صالحیت ،وقت اور پیسہ
خرچ کررہا ہوتا ہے ،اس لئے وہ اس کے بدلے میں ایک خاص معاوضہ لینا چاہتا
ہے۔
شرعا ً کنسلٹنسی کی فراہم میں ان امور کا خیال رکھانا ضروری ہے:

نفس کاروبار کی نوعیت :
جس کاروبار کو معاونت فراہم کی جارہی ہو ،وہ کاروبار یا پراجیکٹ بذات
خود جائز ہو۔ اگر کوئی پراجیکٹ یا بزنس ناجائز امور پر مشتمل ہو تو اسے
معاونت فراہم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں اگرچہ جو کنسلٹنسی آپ فراہم کررہے
ہیں ،وہ جائز ہو ،لیکن چونکہ اس سے اس کے گناہ پر مشتمل کاروبار ہی کی
تعالی ارشاد فرماتاہے:
تقویت ہوتی ہے ،اس لئے یہ جائز نہیں ہے۔ ہللا
ٰ
39
علَى ْاْلثْم َو ْالعُد َْوان
َو َال تَ َع َاونُوا َ
ترجمہ:

 39المائدۃ2 :
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اور ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور ظلم کے
کاموں میں معاونت نہ کریں۔

کنسلٹنسی کی نوعیت:
پہلی صورت:
جس بزنس یا ادارے کو کنسلٹنسی فراہم کی جارہی ہے ،اس کے شرعا ً جائز
ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کنسلٹنسی بذات
خود جائز ہو۔ اگر کسی جائز کاروبار پر مشتمل ادارے کو ایسی معاونت کی
ضرورت پیش آئے ،جو ناجائز ہو ،جیسے غلط ڈاکومنٹس تیار کرنا یا دھوکہ دہی
پر مشتمل دستاویزات تیار کرنا وغیرہ تو یہ جائز نہیں ہے۔
حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:
علَیْه منَ اْلثْم مثْ ُل آثَام
عا إلَى َ
ضالَلَ ٍة َكانَ َ
َو َم ْن دَ َ
ً 40
ش ْیئا
ص ذَل َك م ْن آثَامھ ْم َ
َم ْن تَب َعهُ الَ َی ْنقُ ُ
ترجمہ:
جییو شییخص کسییی گمراہییی کییی جانییب دعییوت
دے ،تو اسے اس (معاونت) کیا گنیاہ بھیی ملیے گیا
اور ان لوگوں کے گناہ کا وبیال بھیی اس پیر پیڑے
گا ،جو یہ گناہ کیریں اور اس وبیال کیی وجیہ سیے
ان کا گناہ کم نہیں ہوگا۔
اس حدیث میں حضور اکرمﷺ تاکیدا ً کسی گناہ کے کام میں معاون بننے سے
منع فرماتے ہیں۔
کسی ناجائز کام میں مشاورت فراہم کرنے کی وجہ سے کنسلٹنٹ کو نہ صرف
اس غلط کنسلٹنسی کا گناہ ملے گا ،بلکہ اس کے نتیجے میں کمپنی جہاں جہاں اس
کنسلٹنسی کو استعمال کرتے ہوئے ناجائز کام کرے گی ،اس کا وبال اور گناہ اس
کنسلٹنٹ کو ملے گا ،اس لئے اس طرح کی کنسلٹنسی فراہم کرنا ناجائز اور موجب
گناہ ہے۔
دوسری صورت:
اگر یہ کنسلٹنسی مباح اور جائز امر میں ہو تو یہ جائز ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا
ارشاد پاک ہے:
صلَّى َّ
سو ُل َّ
علَى
قَا َل َر ُ
سلَّ َم َ :م ْن دَ َّل َ
ّللاُ َ
علَیْه َو َ
ّللا َ
41
َخی ٍْر فَلَهُ مثْ ُل أَ ْجر فَاعله
ترجمہ:
 40ابوسلیمان ابوداؤد ،سنن ابی داؤود ،دارالکتاب العربی بیروت ،السنۃ ،باب لزوم السنۃ ،رقم الحدیث ،4611:ج ،4
ص،331:
 41محمد بن حبان ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،مؤسسۃ الرسالۃ بیروت1993،ء ،کتاب البر و االحسان ،باب الصد و
االمر بالمعروف و النھی عن المنکر ،رقم الحدیث ،289:ج،1ص،525:
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جییس نییے کسییی شییخص کییی اچھییے کییام میییں
رہنمییائی کییی تییو اسییے اس اچھییا کییام کییرنے والییے
کی طرح ثواب ملے گا
تیسری صورت:
اگر کوئی دینی رہنمائی لینے کےلئے رابطہ کرتا ہے اور شریعہ کنسلٹنسی یا
حالل کنسلٹنسی لیتا ہے تو اس کی معاونت کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب
بھی ہے۔
حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں:
َمن ا ْست َ َّن َخی ًْرا فَا ْست ُ َّن به َكانَ لَهُ أ َ ْج ُرہُ َكامالً َوم ْن
ً 42
ش ْیئا
ص م ْن أ ُ ُجورھ ْم َ
أ ُ ُجور َمن ا ْست َ َّن به َوالَ یَ ْنقُ ُ
ترجمہ:
جو آدمی کسیی بھالئیی اور خییر کیے کیام کیو
جییاری کییرنے کییا ذریعییہ بیینے تییو اسییے اس ذریعییہ
بنیینے کییا ثییواب بھییی ملتییا ہییے اور ان لوگییوں کییے
ثییواب میییں بھییی حصییہ دار ہوتییا ہییے جییو اس خیییر
اور بھالئی کو کریں گے اور اس حصہ داری کی
وجییہ سییے ان لوگییوں کییے ثییواب میییں کییوئی کمییی
نہیں ہوگی۔

سرٹیفکیشن فراہم کرنے والے ادارے
عصر حاضر کی بے تحاشہ صنعتی ترقی کی وجہ سے پروڈکشن بہت بڑے
پیمانے ( )Mass Productionپر ہو رہی ہے۔ اس میں کوالٹی کا خیال رکھنا اور
حکومت کا انہیں ریگولیٹ کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک
ہی پراڈکٹ کی ان گنت کمپنیاں وجود میں آجاتی ہیں ،جس کی وجہ سے مسابقے
کی ایک فضاء پیدا ہوجاتی ہے۔ اس مسابقاتی فضاء میں صارفین بہتر سے بہتر
کوالٹی کو تالش کرتے ہیں۔ کوالٹی کے معیار کو بہتر بنانے کےلیے مختلف
سرٹیفکیشن ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں کےپاس کوالٹی کو ناپنے کے لئے
خاص دستاویزات ہوتی ہیں ،جنہیں معیارات ( )Standardsکہا جاتا ہے۔ ان
معیارات کو ماہرین نے محنت سے تیار کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی کمپنی سرٹیفیکشین
کےلیے اس ادارے (سی بی  ) Certification Bodyسے رابطہ کرتی ہے تو سی
بی سے ماہرین کی ایک ٹیم کمپنی کا وزٹ کرتی ہے اور معیار میں درج ہدایات
کے مطابق اس کمپنی کا بزنس مالحظہ کرتی ہے اور انہیں اس میں درج اصول
و ہدایات کو اپنانے کی پابند بناتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ کمپنی اس معیار
 42محمد بن یزید القزوینی ،سنن ابن ماجہ ،دارالفکر بیروت ،کتاب االیمان ،باب من سنۃ حسنۃ او سئیۃ ،رقم الحدیث،204:
ج،1ص،74:
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( ) Standardپر پورا اترتی ہے تو اسے یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد
کمپنی اپنی پراڈکٹ کے پیکٹ پر اس سرٹیفکیٹ کا لوگو استعمال کرنے کی مجاز
ہوتی ہے ،جس کی وجہ سے صارفین میں اس کا امیج بہتر ہوجاتاہے اور اس کی
پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔

سرٹیفکیشن کی اقسام:
یہ سرٹیفیکیشن دو طرح کی ہیں:
کچھ سرٹیفکیشن صرف پراڈکٹ کی کوالٹی اور کمپنی یا ادارے کے انتظام و
انصرام سے متعلق ہوتے ہیں۔
کچھ سرٹیفیکیشن حالل اور شریعت سے متعلق ہوتے ہیں۔ جنہیں حالل
سرٹیفیکیشن یا شریعہ کمپالئنس سرٹیفکیشن کہا جاتا ہے۔ دونوں کے احکامات میں
کچھ فرق ہے:
کوالٹی سرٹیفکیشن فراہم کرنے کا شرعی حکم:
معنی میں ہے۔ کسی کمپنی کو کوالٹی
شرعا ً یہ گواہی اور تزکیے کے
ٰ
سرٹیفکیشن کا اہل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی اس معیار کی ہے
اوراس کے پراڈکٹ اس معیار پر پورا اترتے ہیں۔ صارفین آپ کی بات پر اعتماد
کرتے ہوئے وہ پراڈکٹ خریدتے ہیں۔
سرٹیفکیشن باڈی کے لیے الزم ہے کہ اس کے پاس قانونی دستاویزات کی
موجودگی کے ساتھ ساتھ ایک تربیت یافتہ ٹیم موجود ہو ،جو آڈٹ ،انسپکشن اور
سرٹیفکیشن کے جملہ کاروائی سے مکمل واقف ہو۔ ان افراد کا ایماندار اور
دیانتدار ہونا ضروری ہے ،نیز ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہئے ،تاکہ
ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ آزادانہ طور پر فیصلہ دے سکے کہ اس کمپنی کو
سرٹیفکیٹ کا اہل قرار دیا جائے یا نہیں۔
اس طرح سرٹیفکیشن کے اجراء سے قبل اس کمپنی کے تمام اعمال کا خوب
جائزہ لینے کی ضروت ہوتی ہے تاکہ کامل اطمنان ہونے کے بعد اسے سرٹیفکیٹ
دیا جائے۔ بغیر تفصیلی جانچ پڑتال کے کسی کے معیاری ہونے کی گوہائی دینا
جائز نہیں ہے۔ یہ صارفین کے ساتھ دھوکے اور غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے
جو ناجائز ہے۔
حالل سرٹیفکیشن:
اگر کسی کمپنی کو حالل سند دینے کی بات ہو ،تو سرٹیفیکیشن کی حساسیت
کئی درجہ بڑ ھ جاتی ہے ،کیونکہ اب حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق ہللا بھی
وابستہ ہوجاتے ہیں۔ اس لئے حالل سرٹیفکیشن کی شرائط میں مزید اضافہ ہوجاتا
ہے:
سرٹیفکیشن باڈی کےلیے ضروری ہے کہ اس کی ملکیت مسلمانوں کے پاس
ہو۔ کوئی غیر مسلم باڈی اگر حالل سرٹیفکیٹ جاری کرے تو شرعا ً اس کی
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سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ حالل سرٹیفکیشن کا تعلق دیانات کے ساتھ
43
ہے اور ایک غیر مسلم دیانات میں گواہی نہیں دے سکتا۔
سرٹیفکیشن باڈی میں ٹیکنیکل ماہرین اور فوڈ ٹیکنالوجیسٹ کے ساتھ ساتھ
شریعہ ماہرین بھی موجود ہو ،جو قرآن و سنت پر گہری تحقیق کے ساتھ ساتھ
حالل انڈسٹری سے بھی واقفیت رکھتے ہو۔
کسی پالنٹ کو حالل سرٹیفائڈ کرنے سے قبل سی بی اس بات کو یقینی بنائے
کہ پروڈکشن ،پیکنگ اور لیبلنگ کے دوران کہیں بھی حالل کے متصادم کوئی
امر موجودنہیں ہے۔
سی بی حالل کے وضع کردہ معیار کے مطابق پراڈکٹ کی تیاری کو یقینی
بنانے کے بعد سرٹیفکیٹ کا اجراء کرے،
اس کےعالوہ حالل سی بی کی گراں اور متنوع ذمہ داریوں کے پیش نظر
اس کے لئے بین االقوامی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی ایک خاص معیار
( )Standardتیار کیا گیا ہے۔ اس معیار پر پورا اترنے کے بعد ہی کسی سی بی
کو ایکریڈیٹیشن ( )Accreditationملتی ہے۔
پاکستان میں پی ایس کیو سی اے ( PSQCA, Pakistan Standard and
)Authority Quality Controlکے تحت کئی سارے حالل معیارات تیار کیے
گئے ہیں ،جن میں سے ایک حالل سرٹیفکیشن باڈیز کے اعمال سے متعلق ہے۔
اسے پاکستانی معیار )PS:4992( 4992کہا جاتا ہے۔ 44اس معیار کو پاکستان
نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل ( PNAC, Pakistan National Accreditation
 )Councilدیکھتا ہے۔ ( )PNACکی جانب سے ایکریڈیٹیشن تب ملتی ہے ،جب
کوئی حالل سی بی اس معیار میں موجود ہدایات پرپوری اترے۔ پاکستان میں اس
45
وقت چار حالل سرٹیفکیشن باڈیز کو پنیک ( )PNACنے الئسنس جاری کیا ہے۔
اگر کوئی حالل سرٹیفکیشن ان ہدایات اور اصولوں کی خالف ورزی کرے،
جو اس معیار میں درج ہے ،تو پنیک اس کا الئسنس معطل کردیتا ہے۔ 46اب تک
ایس جی ایس ( )SGSاور بیورو ویریٹائس ( )Bereau Viritasکے حالل
 43ڈاکٹر عارف علی شاہ ،حالل سرٹیفکیشن شریعت کی روشنی میں،حالل سٹڈیز سنٹڑ آف پاکستان،نومبر  ،2015باب
پنچم،ص"،200-180
44
(PSQCA official website, http://www.psqca.com.pk/sdc/Sales/Halaal.htm Last access 6
)January 2019
 45یہ معیار اب تک حالل سرٹیفکیشن باڈیز پر الزم نہیں ہے ،بلکہ اپنی مرضی سے کوئی چاہے تو اس معیار پر اپنے آپ
کو ایکریڈیٹ کرسکتا ہے۔ پاکستان حالل اتھارٹی کے قیام کے بعد یہ الزم ہوگا ،کیونکہ پاکستان حالل اتھارٹی ایکٹ میں
اس بات کی صراحت ہے کہ حالل سرٹیفکیشن باڈی کےلیے ضروری ہے کہ وہ پنیک سے پی ایس  4992پر ایکریڈیٹڈ
ہو۔
46
(Accreditation conditions for Halal certification body, Part: 11, http://pnac.org.pk/wpcontent/uploads/2016/07/G-2501-Accreditation-Conditions-for-HCB_Part-II_Rev-00.pdfLast
)access 4 January 2019
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سرٹیفکیشن کے الئسنس پنیک ( )PNACنے صرف اسی وجہ سے معطل کردیے
کہ ان اداروں کی ملکیت غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے۔

سبزی منڈیوں میں مڈل مین کے طور پر سروس فراہم کرنے کا شرعی
حکم:
آڑھتی جس کو جدید اصطالح میں مڈل مین ،بروکر اور ایجنٹ کہا جاتا ہے،
کے کاروبار میں شہر میں بیٹھے لوگ دیہات سے آنے والے کسانوں کے لیے
بروکر بن جاتے ہیں ،ان کا مال سستے داموں لے کر مہنگے داموں فروخت کرتے
ہیں یا اس فروختگی میں اپنی ایک بھاری فیس رکھ لیتے ہیں۔ اس کاروبار کو فقہی
کتابوں میں بیع الحاضر للبادی کہا گیا ہے۔ اس کے شرعی حکم کا داومدار عوام
کے ضرر کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر تو اس خدمت کی فراہمی سے کسانوں اور عام
عوام کا نقصان ہو رہا ہو  ،تو پھر یہ جائز نہیں ہے ۔حضوراکرم ﷺ نے اس طرح
کی سروس فراہم کرنے سے منع کردیا ہے ،جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان
پہنچ رہا ہو۔ بیع الحاضر للبادی کے بارے میں آپﷺ فرماتے ہیں:
47
نَ َھى أ َ ْن یَبی َع َحاض ٌر لبَا ٍد َوإ ْن َكانَ أَبَاہُ أ َ ْو أَخَاہُ
ترجمہ:
آپﷺ نییے شییہری کییا دیہییاتی کییے لیییے سییامان
فروخیییت کیییرنے کیییو منیییع کردییییا ہیییے ،اگرچیییہ وہ
دیہاتی اس کا والد یا بھائی کیوں نہ ہو۔
اس حدیث میں اس قدر صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ دیہاتی اور باہر سے
آنے واال وہ سامان خود بیچے۔
چونکہ عام طور پر مڈل مین اور بروکر درمیان آکر باہر سے آنے والے کسان
یا پھر صارفین کےلئے نقصان کا باعث بنتا ہے ،اس لئے شریعت نے اس کی
حوصلہ شکنی ہے ۔ شیخ االسالم مفتی تقی عثمانی اس بارے میں فرماتے ہیں:
پیداوار کی فروخت کے موجود ہنظام میں یہ فروختگی اتنے
واسطوں سےے ہو کر گزرتی ہے کہ ہر درمیانی مرحلے پر قیمت کا
حصہ تقسیم ہوتا چال جاتا ہے۔ آڑھتیوں ،داللوں اور دوسرے درمیانی
اشخاص ( )Middle menکی بہتاب سے جو نقصانات ہوتے ہیں ،وہ
ظاہر ہیں ،اسی لئے اسالم میں ان درمیانی واسطوں کو پسند نہیں کیا گیا
۔ ان واسطوں کو ختم یا کم کرنے کےلیے تو ایسے منظم بازار قائم
کیے جائیں ،جن میں دیہی کاشتکار خود پیداوار فروخت کرسکیں یا
امداد باہمی کی ایسی انجمنیں قائم کی جائیں  ،جو خود کاشت کارووں پر
مشتمل ہوں اور وہ فروختگی کا کام انجام دیں ،تاکہ قیمت کا جو بڑا

 47سلیمان بن اشعث ابو داؤود ،سنن ابی داؤود ،کتاب البیوع ،باب النھی ان یبیع حاضر لباد،ج،3ص،269:
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حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چال جاتا ہے ،اس سے کاشتکار اور
48
عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگر ان سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔کیونکہ
عام طور پر دیہات سے آنے والے کسان نئے ہوتے ہیں ،انہیں شہر کے ریٹ کا
بھی زیادہ اندازہ نہیں ہوتا اور یہاں خرید و فروخت سے مانوس بھی نہیں ہوتے،
ایسے میں اگر یہ خود فروخت کرتے ہیں تو انہیں نقصان کا خدشہ ہے۔ اس نقصان
سے بچنے کےلئے آڑھت ان سے اناج اور غلہ یا تو خرید لیتا ہے اور پھر اپنے
لیے کچھ منافع رکھ کر آگے فروخت کردیتا ہے  ،یا پھر سامان اس سے خریدتا
نہیں بلکہ اس کےلیے ہی فروخت کرتا ہے ،بس درمیان میں ایک خاص تناسب
49
سے اپنی فیس رکھ لیتا ہے۔ یہ امام ابوحنیفہ ؒ کے نزدیک جائز ہے۔
تاہم اگر کہیں کسانوں اور آڑھتیوں کے درمیان مصنوعی مہنگائی پیدا
کرنےکےلیے کوئی منصوبہ بندی کی جارہی ہو کہ کسان اسے کہہ دے کہ یہ
سام ان شہر میں کسی گودام میں سٹور کردیں اور اسے بازار میں نہ لے آئیں،
سامان کی کمی اور ناپیدگی کی وجہ سے جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس
وقت سامان کو نکال کر فروخت کردیں گے۔ ایسا کرنا شرعا ً جائز نہیں ہے،
کیونکہ اس سے عام الناس کا نقصان ہوتا ہے۔

جعلی ڈگری اور نقل سے کسی سروس کا حصول:
کچھ لوگ مختلف مالزمتوں کے حصول کے لیے جعلی ڈگریاں تیار کرتے
ہیں ،جنہیں ڈاکومنٹس میں ظاہر کر کے کسی جگہ نوکری جوائن کرلیتے ہیں۔
شرعا ً یہ کام ناجائز ہے۔ اس میں دھوکہ اور جھوٹ بولنا الزم آتا ہے۔ اسی طرح
نقل کے ذریعے امتحان دے کر کسی مالزمت کا حصول بھی جائز نہیں ہے۔تاہم
جعلی ڈگری یا نقل کے ذریعے پاس شدہ امتحان کے بعد اگر کسی کو مالزمت
ملے تو اب اس میں تفصیل ہے :اگرتو اس میں اس مالزمت کی اہلیت نہیں ہے تو
اس کی تنخواہ اس کے لیےشرعا ً حالل نہیں ،لیکن اگر اس کام کی اہلیت اس میں
موجود ہے ت و اگرچہ جعلی ڈگری اور نقل کا وبا ل و گناہ اس پر آئے گا ،تاہم وہ
50
مالزمت اس کےلیے جائز اور تنخواہ حالل ہوگی۔
سفارش کا حکم:
یہی حکم سفارش کا بھی ہے کہ اگر تو کسی بندے میں مطلوبہ سروس
سرانجام دینے کی اہلیت ہے  ،پھر تو سفارش کرانا جائز ہے ،لیکن اگر اہلیت نہ ہو

 48تقی عثمانی ،اسالم اور جدید معاشی مسائل،ادارہ اسالمیات الہور ،ہمار زمانے میں مزارعت ک مفاسد اور ان کا
انسداد ،ج،2ص،239 :
 49عالؤالدین المرداوی ،االنصاف فی معرفۃ الراجح من الخالف ،داراحیاء التراث العربی بیروت1419 ،ھ ،ج،4ص،341:
 50موالن خالد سیف ہللا رحمانی ،جدید فقہی مسائل ،زمزم پبلشرز2010 ،ء ،معاشی مسائل ،اجارہ ذرائع معاش،ج
،2ص،276،277:
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اور صرف سفارش کے ذریعے اس پوسٹ تک رسائی پانا چاہتا ہے تو شرعا ً ایسا
کرنا جائزنہیں۔

فری سروس کی فراہمی کا شرعی حکم:
اکثر کمپنا ں پراڈکٹ کی خریداری پر اس کی مفت مرمت وغیرہ کی سروس
مفت فراہم کرتی ہیں۔ یہ بائع اور مشتری دونوں کو خریداری کے وقت معلوم ہوتے
ہیں۔ یہ اگر چہ خریداری کے وقت ایسا شرط ہے  ،جس میں خریدار کا فائدہ ہے
اور شرعا ً ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہوتا ،تاہم تعامل الناس اور عرف کی وجہ
سے یہ جائز ہے۔ کیونکہ جو شرط بذات خود جائز ہو اور مقتضی ٰ عقد کے خالف
ہوتواس شرط کا عرف چل پڑے اور لوگوں کے ہاں معروف ہوجائے تو پھر یہ
51
جائز ہوجاتا ہے۔

سروس کی فراہمی میں خیانت کرنا:
کچھ مالزمین دیر سے کام پر پہنچتے ہیں اور جلدی وقت سے پہلےچھٹی
کرلیتے ہیں ،لیکن وقت لکھنے میں خیانت سے کام لیتے ہیں اور رجسٹر میں
اضافی وقت کا اندراج کرتے ہیں کہ ہم مقررہ وقت پر آئے تھےاور مقررہ وقت پر
رخصت ہوئے تھے۔اسی طرح کچھ لوگ بلکل غیر حاضر یاں کرجاتے ہیں  ،لیکن
رجسٹر میں اس کو لکھتے ہیں اور مہینے کے آخر میں پوی تنخواہ لے لیتے ہیں۔
شرعا ً ایسا کرنا جائز نہیں اور جس قدر تنخواہ بغیر ڈیوٹی کےملی ہے ،اس
کا استعمال جائز نہیں ہے۔52
اس کے عالوہ اگر کسی ادارے سے ضابطے کے مطابق کوئی تعطیل ہو تو
اس کی تنخواہ لے سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں میں
ان ضابطے کی تعطیالت کے ساتھ ساتھ اگر کسی دن طلبہ کی تازگی کا خیال
رکھتے ہوئے بھی اسباق بند کردیے جائیں تو فقیہ ابو لیث ؒ کے مطابق امید ہے کہ
53
یہ جائز ہوگا۔

سروس کے دوران اختالف کا حکم:
اگر سروس کے دوران مالک اور مالز م کے درمیان اختالف ہوجائے۔ اس
میں دیکھا جائے گا کہ یہ اختالف کس بات میں ہے؟ مالزم کے ذمے لگے کام کی
تعیین میں ہے یاپھر اس کے وظیفے اور اجرت کی تعیین میں۔ اگر یہ اختالف
مالزم کے ذمہ لگے کام کی تعیین میں ہے تو مالک کی بات کا اعتبار کیا جائے
گا اور اگر یہ اختالف وظیفے اور اجرت کی تعیین میں ہے تو پھر مالزم کی بات
 51عالؤ الدین الکاسانی ،بدائع الصنائع ،دارالکتب العلمیۃ 1986ء ،کتاب البیوع ،فصل فی شرائط الصحۃ فی البیوع،
ج،5ص،173:
52محمد یوسف لدھیانوی ۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ کراچی  ،مکتبہ لدھیانوی۔ فصل معامالت ،ج292/7
علی الدر المختار ،ج ،3ص،38:
 53ابن عابدین شامی ،رد المختار ٰ
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کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عموما ً جب سروس کے دوران
اختالف ہوتا ہے تو کام کی تعیین میں مالزم کی جانب سے زیادتی ہوتی ہے  ،وہ
کچھ کام کرنے سے انکار کردیتا ہے کہ یہ کام میرے ذمے نہیں لگا تھا اور اجرت
کی تعیین میں عموما ً مالک کی جانب سے زیادتی ہوتی ہے  ،کہ وہ زیادہ رقم دینے
54
سے انکار کردیتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے پر مالزمت کا کہہ کر رکھا تھا۔
تاہم یہ بات حتمی نہیں  ،بلکہ یہ قاضی کی رہنمائی کےلیے ہے ،باقی قاضی
جانچ پڑتال کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا کہ کس
کی زیادتی ہے تاکہ دوسرے کے حق میں فیصلہ سنایا جاسکے۔

کسی اور کی جگہ سروس سرانجام دینا:
اگر کوئی شخص کہیں مالزمت کر رہا ہو لیکن درمیان میں وہ کسی اور
ساتھی کو ڈیوٹی پر بھیجنا شروع کردے کہ جو تنخواہ ملے گی اس میں اس قدر
آپ کو بھی دیا جائے گا،یہ کام شرعا ً ناجائز ہے ،ایسا کرنے سے بندہ گناہ گار
ہوجاتا ہے۔ہاں اگر سروس فراہم کرنے والی کمپنی یا سرکار کی جانب سے اس کی
اجازت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
یہ گناہ دیہی عالقوں میں قائم سرکاری سکولوں میں زیادہ عام ہے،جہاں
صالحیت کے بل بوتے پر تعینات اساتذہ خود نہیں پڑھاتے بلکہ شہروں میں بچوں
کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے ہیں اور کسی معمولی صالحیت کے دیہاتی کو
معمولی تنخواہ پر راضی کرلیتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ پڑھائے۔ ایسا کرنا
دھوکہ دہی اور خیانت ہے جو شرعا ً نہایت ناپسندیدہ ہیں۔

سروس کے دوران کمیشن ملنے کا حکم:
جس کمپنی یا سرکای محکمے میں آپ کوئی سروس سرانجام دے رہے ہوتے
ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیوں یا تاجروں سے معاہدوں کی ضرورت
پیش آتی ہے،ان معاہدوں میں سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے لیے مختلف
مراعات اور کمیشن جاری کردیے جاتے ہیں،تاہم جو بندہ براہ راست تاجروں سے
رابطے میں رہتا ہے وہ یہ کمیشن اپنے نام کردیتا ہے۔ یہی صورت حال ڈسکاؤنٹ
کی ہے کہ اگر مالزمت فراہم کرنے والی کسی کمپنی کو کسی چیز پر ڈسکاؤنٹ
مل جائے تو وہاں کام کرنے واال عملہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور کمپنی کو
نہیں دیتے۔ یہ بھی ناجائزہے۔ اس میں دھوکہ اور خیانت ہے۔ مفتی یوسف
لدھیانوی ؒ کے بقول اگر یہ کام سرکاری محکمے یا ادارے کے ساتھ کیا جائے تو
گناہ اور بھی سخت ہوگا کیونکہ ایسا کرنے میں آپ پورے بیت المال کے مجرم بن
جاتے ہیں جو تمام لوگوں کا مشترکہ مال ہے۔55
54عالؤ الدین الکاسانی ،بدائع الصنائع ،باب االجارۃ ،ج 5ص،322:
55محمد یوسف لدھیانوی،آپ کے مسائل اور ان کا حل۔کراچی،مکتبہ لدھیانوی،فصل خرید و فروخت کے مسائل،ج،7ص:
،282
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آن الئن فری النسنگ ( )Online Freelancingکا شرعی حکم:
انٹرنیٹ کی آمد نے تجارت اور کاروبار کی مختلف اور نت نئی شکلیں
متعارف کروائی ہے۔ ان صورتوں میں سے ایک فری النسنگ بھی ہے۔ اس میں
مختلف طرح کے آن الئن کام کرنے والے ماہرین اپنی خدمات پیش کرتے رہتے
ہیں اور بدلے میں اپنا معاوضہ آن الئن پیمنٹ کی صورت میں وصول کرتے رہتے
ہیں۔ اس کام کو منظم اور پروفیشنل بناتے ہوئے کچھ خاص طرز کے پلیٹ فارم
اور ویب سائٹس تیار کیے گئے ہیں۔ یہ ویب سائٹس دو طرح کے ہوتے ہیں:
کچھ ان فری الئنسرز کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ،جن پر یہ افراد اپنا اکاؤنٹ
اور پروفائل بنالیتے ہیں اور پھر اپنے کام اور صالحیتوں کا اشتہار دے دیتے ہیں۔
اس میں وہ اپنے ہنر اور اس کا معاوضہ دونوں بتادیتے ہیں۔مختلف کسٹمرز جنہیں
اس خدمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں پر مختلف افراد کے پروفائل اور ان کے
ریٹ چیک کرتے ہیں اور جس پر وہ زیادہ مطمئن ہوجاتے ہیں ،انہیں اپنا آرڈر دے
دیتے ہیں۔ان میں فری النسر 56اور اپ ورک  57زیادہ مشہور ہیں۔
دیگر کچھ پلیٹ فارم ان کسٹمرز اور کمپنیوں کےلیے بنائے جاتے ہیں ،جن پر
و ہ اپنا اکاؤنٹ بنا کر اپنے مطلوبہ کام کا اشتہار دے دیتے ہیں ،اس کے ساتھ ساتھ
وہ اس کا زیادہ سے زیادہ معاوضہ ( )Maximum Rateبھی بتادیتے ہیں۔ اس کے
بعد اس کام کے مختلف ہنرمند وہاں جاکر بولی لگانا شروع کرتے ہیں اور ایک
دوسرے سے کم ریٹ پر وہ پراجیکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمپنی
ان کے پروفائل چیک کرتی ہے اور جنہیں وہ پروفیشنل اور سستا پائے اسے وہ
پراجیکٹ دے دیتی ہے۔اس میں سب سے زیادہ شہرت Fiverr 58کو ملی ہے۔

شرعی احکام:

شرعا ً جس طرح دیگر خدمات کےلیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے طے
کردہ اصولوں کے مطابق ہو ،اسی طرح ان پلیٹ فارمز پر بھی کام کرنے کےلئے
ضروری ہے کہ ان اسالمی اصولوں کی پیروی کی جائے ،جیسے مثالً:
کسی غیر شرعی کام میں معاونت کا سبب بننا جائز نہیں ہے ،جیسے کسی
59
شراب فروخت کرنے والی کمپنی کے لئے اشتہار ڈیزائن کرنا۔
جو کام آپ کررہے ہیں ،وہ شرعا ً ناجائز نہ ہو ،جیسے فحاشی و عریانی پر
مشتمل اشتہارات و مواد تیار کرنا ،یا وڈیو ایڈیٹنگ میں غیر اخالقی تصاویر اور
56

https://www.freelancer.pk/ last visited on 15 september 2019
https://www.upwork.com/ last visited on 15 september 2019
58
https://www.fiverr.com/ last visited on 15 september 2019
57

 59المائدۃ2 :
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میوزک کو استعمال کرنا کہ شرعا ً یہ چیزیں جائز نہیں ہے  ،اس لئے اس طرح
کے کام کرنا ناجائز ہیں۔60
کمپنی کے ساتھ جو معاملہ کیا جارہا ہو ،وہ آغاز سے طے شدہ اور صاف
ستھرا ہو۔ اس میں کسی قسم کا ابہام موجود نہ ہو۔ اس میں آپ کے کام کا طریقہ
کار،مکمل کرنے کا وقت اور ریٹ سب پہلے سے طے کرنا ضروری ہے۔
یہ عقد کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی سے خالی ہو ،کمپنی بھی اور فری النسر
بھی دونوں صاف اور کھلے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ معامالت کریں۔
اکثر فری النسر اپنی پروفائل کو ٹاپ پر النے کےلیے غلط بیانی کا سہارہ لیتا ہے
اور ان پروجیکٹس کو بھی یہاں ظاہر کرتا ہے  ،جو انہیں اس پلیٹ فارم کے
ذریعے نہیں ملے ہوتے ،تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے دیگر لوگ میرے پروفائل کی
جانب متوجہ ہوجائے اور مجھ کو مزید پراجیکٹ ملنا شروع ہوجائے۔ شرعا ً یہ
61
دھوکہ دہی کی وجہ سے ناجائز ہے۔

تحفہ قبول کرنا :
سروس فراہم کرنے والے اداروں میں رشوت کے نام پر تحفوں کی لین دین
بہت زیادہ ہوچکی ہے۔ سروس کے حصول ،کام کی پروموشن اور دیگر مختلف
کاموں کے لیے اپنے سے بڑے عہدیداروں کو مختلف تحفے پیش کیے جاتے
ہیں۔ان تحائف میں صرف وہ تحفے شرعا ً جائز ہیں جو کسی دوستی یا رشتہ داری
کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔باقی جو تحفے اس عہدے کی وجہ سے دیے جاتے ہیں
 ،وہ جائز نہیں ہیں۔اس کے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت اس
عہدے پر نہ ہوتے تو وہ اب بھی آپ کو یہ تحفہ پیش کرتا ؟ اگر ہاں تو اس کا تحفہ
لینا جائز ہے ورنہ نہیں ۔ بالفاظ دیگر جو تحفہ کسی غرض کے بغیر ہو اسے قبول
کرنا جائز ہے اور جو تحفہ کسی غرض اور اللچ کے تحت ہو اس کا قبول کرنا
جائز نہیں۔62

آن الئن ٹیکسی سروس کے شرعی مسائل:
اس وقت پاکستان سمیت دنیا بھر میں آن الئن ٹیکسی سروس متعارف ہے۔ اس
میں موجود سہولت کی وجہ سے یہ کافی شہرت حاصل کرچکی ہے اور دن بدن
بڑھ رہی ہے۔ ان کے کام کی پیچیدگی اور صارفین کی کثرت کی وجہ سے اس
سے متعلق نت نئے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور ان کے شرعی احکام سے متعلق
رہنمائی لی جاتی ہے۔ ذیل میں اس ٹیکسی سروس کا تعارف ،کام کا طریقہ کار اور
اس سے متعلق شرعی احکام ذکر کیے جاتے ہیں:
البشری کراچی،ط،1431:کتاب البیوع،باب الکسب و طلب الحالل ،الفصل
مشکوۃ المصابیح،مکتبۃ
60خطیب تبریزی،
ٰ
ٰ
الثالث ،حدیث ،2781:ج ،3ص 90
 61البیہقی ،السنن الكبرى وفي ذیله الجوھر النقي ،مجلس دائرۃ المعارف النظامیة الكائنة في الھند ببلدۃ حیدر آباد،ط 1334ھ
،کتاب البیوع،باب ماجاء فی التدلیس والکتمان،رقم الحدیث،11047:جلد،5ص،320 :
62محمد یوسف لدھیانوی،آپ کے مسائل اور ان کا حل۔کراچی،مکتبہ لدھیانوی،فصل رشوت،ج،7ص230:
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آن الئن ٹیکسی سروس کا تعارف:
سروس فراہم کرنے والی کمپنی دو موبائل ایپس سے کام چالتی ہے۔ ایک عام
پبلک کے لیے اور ایک ڈرائیور حضرات کے لیے ۔ پبلک یہ ایپلیکشن فری ڈاؤن
لوڈ کر کے اس میں اکاؤنٹ بناتی ہے ،اور گوگل میپ کے تعاون سے جہاں بھی
انہیں کسی ٹیکسی کی ضرورت پیش آتی ہے ،وہ ایپ کے ذریعے گاڑی کا مطالبہ
کرتی ہے۔کمپنی خود گاڑیوں کی مالک نہیں ہوتی ،وہ پبلک کی اس ڈیمانڈ کو پورا
کرنے کےلیے دیگر ڈرائیورز اور ان کی گاڑیوں کو ہائر کرتی ہیں اور ان کے
موبائل میں ڈرائیور کا ایپ انسٹال کرتی ہے۔
اب عام صارف جیسے ہی ایپ کے ذریعے اپنی موجودہ لوکیش اور اپنی
مطلوبہ جگہ  Destinationکو ایپ میں درج کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک
اندازا ً کرایا بھی آجاتا ہے اور گو کا بٹن دبانے سے یہ پیغام آپ کے تمام تر
معلومات سمیت آپ کے قریب ترین ڈرائیور کے ایپ کو خودکار طور پر پہنچ جاتا
ہے۔ ڈرائیور اس کو اوکے کر کے آپ کے پاس پہنچتا ہے اور آپ کو آپ کے
مطلوبہ مقام تک پہنچا دیتا ہے ،جس کے آخر میں خود کار طور پر کرایا کاؤنٹ
ہوجاتا ہے اور آپ کو واجب االدا کرایے کا میسج آجاتا ہے ،جس کی ادائیگی
ضروری ہوتی ہے۔ اس میں اگر کم ادا کیا جائے تو بقیہ آپ کے ذمے قرض ہوجاتا
ہے اور اگر زیادہ ادا کیا جائے تو بقیہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوجاتا ہے۔جس
گاڑی میں آپ سفر کرلیتے ہیں ،انہیں کمپنی کی جانب سے اس کا ایک خاص
ط ریقے سے معاوضہ ملتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ دن بھر ڈرائیور جس قدر کما لے ،
اس سے کمپنی ایپلی کیشن کی صورت میں مختلف سہولیات فراہم کرنے کی مد
میں ایک خاص فیصد اسے دیتی ہے۔اس کے عالوہ کمپنی اس کے لئے ایک ہدف
مقرر کرتی ہے،مثالً ہفتے میں  150سواریاں کرنے کی صورت میں  10ہزار کا
اضافی بونس ملے گا 130 ،سواریاں کرنے کی صورت میں  7ہزار بونس ملے
گا۔اسی طرح کمپنی ڈرائیور سے کہتی ہے کہ روز کم از کم مثالً  11گھنٹے کام
کرنا ہے ،جس میں  10سواریاں کرنی ہے۔ جس دن آپ اپنا یہ ہدف حاصل کرلیتے
ہیں ،اس دن کمپنی آپ کو مثالً  3500تک ادائیگی کرے گی۔ چنانچہ اگر اس دن آپ
نے  2500کمائے تو باقی ہزار کمپنی کی جانب سے آپ کو ملیں گے ،اور اگر آپ
نے  4500کمالیے تو اضافی ایک ہزار بھی آپ ہی کے ہیں ،تاہم کمپنی کی اپنی
 25فیصد کٹوتی اس سے بھی ہوگی۔

شرعی احکام:
آن الئن ٹیکسی سروس اوبر اور کریم سے متعلق پر دارالعلوم کراچی سے
فتوی جاری ہوا ہے۔ ذیل میں اس فتوے کی روشنی میں اس طرز کی
ایک تفصیلی
ٰ
سروس کے شرعی احکام درج کیے جاتے ہیں:
اس ٹیکسی میں سفر کرنے کا حکم:
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سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کمپنی اور کسٹمر کے درمیان صورت
مسئلہ کی فقہی تکییف کیا ہے۔
چنانچہ ٹیکسی کی سروس فراہمی میں کسٹمر مستاجر ہے اور کمپنی اجیر کے
حکم میں ہے ،ان کے درمیان اجرت کا معاملہ طے ہوتا ہے ،جس میں معقود علیہ
گاڑی کی فراہمی ہے۔
اجارے کے جواز کےلیے سات شرائط ہیں:
1۔اجارہ کرنے والے دونوں راضی ہوں۔
2۔جس سروس کی فراہمی پر اجارہ ہورہا ہو وہ معلوم ہو اور اس میں کوئی
ایسا ابہام موجود نہ ہو ،جو مفضی الی النزاع ہو۔اگر کسی سروس کی فراہمی میں
الی النزاع ہو تو شرعا ً یہ اجارہ
کوئی ایسی جہالت اور ابہام موجود ہو  ،جو مفضی ٰ
ناجائز ہے۔
 3۔سروس کی فراہمی اجیر کی وسعت میں ہو اور وہ اس کی فراہمی پر قادر
ہو۔
4۔وہ سروس فی نفسہ جائز اور مباح ہو۔
 5۔اجیر اس سروس سے خود مستفید نہ ہو رہا ہو ،جیسے کسی کو فرض نماز
کی ادائیگی کے لیے اجرت پر رکھا تو ناجائز ہے ،کیونکہ اس کی ادائیگی سے
اسے خود استفادہ ہورہا ہے
 6۔اس سروس کی فراہمی اجیر پر پہلے سے واجب اور الزم نہ ہو۔ اگر کسی
اجیر پر کسی سروس کی فراہمی پہلے سے الزم ہو تو اب اس پر دوبارہ اجارے کا
معاملہ طے کرنا جائز نہیں ہے۔
63
7۔ یہ عقد اجارہ اسی سروس کے حصول کےلیے منعقد کیا جارہا ہو۔
آن الئن ٹیکسی سروس میں اجارے کی دیگر شرائط تو پائی جاتی ہیں ،تاہم
شرط نمبر دو میں کچھ تفصیل ہے۔ وہ اس طرح کہ اس میں کسٹمر سے جو کرایہ
لیا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ،ایک بنیادی کرایہ جو تقریبا ً سو ایک سو پچاس
روپیہ ہوتا ہے ،یہ تو متعین ہوتا ہے ،جبکہ دوسرا سفر کے حساب سے اس سے
لیا جاتا ہے کہ فی کلومیٹر اور فی منٹ کے حساب سے کچھ پیسے متعین ہوتے
ہیں۔ یہ ہوتے تو مبہم ہیں کیونکہ سفر کے آغاز میں اس کا ایک تخمینی مقدار
سامنے آتا ہے جو بدل بھی سکتا ہے ،تاہم چونکہ یہ ایسی جہالت اور ابہام ہے جس
سے جھگڑے کا سبب نہیں بن سکتا ،اس لئے یہ بھی جائز ہے۔خالصہ یہ چونکہ
اس میں اجارے کی جملہ شرائط پائی جاتی ہے ،اس لیے یہ اجارہ جائز ہے اور
اس طرح کی ٹیکسی کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔
رائڈ کی منسوخی کی صورت میں مالی جرمانہ وصول کرنا:
63وھبۃ الزحیلی ،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر دمشق ،القسم الثالث ،الفصل الثالث عقد االیجار ،المبحث الثانی شروط
االجارۃ ،ج ،5ص3812-3806:

221

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

اگر کوئی کسٹمر گاڑ ی منگوائے اور کچھ دیر بعد اسے کینسل کردے تو
کمپنی کی جانب سے اس پر مالی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے ،جس کا  25فیصد
کمپنی اپنے پاس رکھتی ہےاور  75فیصد ڈرائیور کو دیتی ہے۔
چونکہ کمپنی نے اس سیٹ اپ اور ایپلی کیشن پر اخراجات کیے ہیں ،اسی
طرح ڈرائیور کا بھی نقصان ہوجاتا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور آپ کی
لوکیشن تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ،ایسے میں اگر راستے میں آپ رائڈ
کینسل کرتے ہیں تو اس کی گاڑی کا خرچہ ،وقت کا ضیاع اور پریشانی کی وجہ
سے اسے کمپنی اس جرمانے کے  75فیصد کی وصولی کا حقدار قرار دیتی
ہے۔شرعا ً مالی جرمانہ جائز نہیں ہے ،تاہم اس صورت کو اگر بغور دیکھا جائے
تو اسے مالی جرمانہ قرار نہیں دیا جاسکتا ،کیونکہ اس صورت میں گاڑی کا
مالک اور کمپنی دونوں کو ایک حد تک نقصان ہوچکا ہوتا ہے اور یہ نقصان انہیں
اس کسٹمر کی رائڈ کی منسوخی کی وجہ سے ہوا ہے ،اس لئے گویا وہ اس کسٹمر
سے اس نقصان کا معاوضہ لے رہے ہیں۔ تاہم اس کے لیے شرعا ً ضروری ہے کہ
جس قدر نقصان ہوا ہے  ،اس کے بقدر ہی کسٹمر سے معاوضہ وصول کیا جائے،
اس سے زیادہ نہیں۔
آن الئن ٹیکسی سروس کے ساتھ گاڑی لگانا:
اس صورت کی فقہی تکییف بھی اجارے کی ہے کیونکہ گاڑی کا مالک
اجارے کی بنیاد پر اپنی گاڑی کمپنی کو دیتا ہے۔ اس کی اجرت بھی دو طرح کی
ہے ،کچھ تو متعین ہے ،جیسا کہ دن بھر کی کل کمائی کا  75فیصد حصہ اس کا
ہوگا اور  25فیصد کمپنی کا ،تاہم اس میں کچھ معامالت مبہم بھی ہوتے ہیں ،جیسا
کہ خاص اہداف کی تکمیل کے بعد اسے بونس کی مد میں اضافی رقم کا ملنا
وغیرہ۔ تاہم چونکہ ان کمپنیوں کی جانب سے ہر معاملے کےلیے خاص قواعد و
ضوابط طے ہیں،جس کی وجہ سے یہ امور اگرچہ ابتداء میں مبہم ہوتے ہیں تاہم
الی النزاع نہیں ہوتے  ،اس لئے گاڑی کو اس طرح کی کمپنی میں لگانا
مفضی ٰ
جائز ہے۔
کمپنی کی جانب سے ملنے والی اضافی بونس کا حکم:
خاص اہداف کی تکمیل کے بعد کمپنی کی جانب سے جو اضافی بونس ملتا
ہے ،وہ بھی درحقی قت اجارے کی اجرت ہی ہے۔گویا کمپنی ڈرائیور کوکہتی ہےکہ
اگر آپ نے آج یا اس ہفتہ اتنا معلوم کام کیا تو تمہاری اجرت اتنی ہوگی اور اگر
اس سے کم کیا تو آپ کی اجرت اتنی ہوگی۔اجارے میں شرعا ً اس طرح کا معاملہ
کرنا جائز ہے۔کچھ کمپنیوں کی جانب سے گاڑی کے مالک کےلئے الگ بونس
اور گاڑی کے ڈرائیور کے لئے الگ بونس دیا جاتا ہے۔شرعا ً دونوں بونس جائز
ہیں  ،صرف فقہی تکییف کے فرق کے ساتھ۔گاڑی کے مالک کے ساتھ عقد اجارہ
ہوتا ہے ،اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ اجارے کو دو شقوں میں طے کرنا جائز
ہے۔ڈرائیور کے ساتھ کمپنی چونکہ کوئی براہ راست معاہدہ نہیں کرتی ،وہ تو
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مالک کا مالزم ہوتا ہے جو ایک مقررہ تنخواہ پر اس کی گاڑی چالتا ہے ،اس لئے
اسے ملنے والے بونس کو اجارہ تو نہیں قرار دیا جاتا ہے ،تاہم اسے انعام قرار دیا
جاسکتا ہے۔ گویا کمپنی اس ڈرائیور کو اچھی کارکردگی کی بنیاد پر انعام کا حقدار
قرار دیتی ہے اور اس کے لیے بونس کی صورت میں انعام کا اعالن کرتی
ہے۔اگرکمپنی ڈرائیور سے کہے کہ روزانہ  11گھنٹے کام اور  10سواریاں مکمل
کی تو آپ کی دیہاڑی  3500پکی ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی ہے اور اگر اس سے
کم کمالئے تو کمی اس کمپنی کی جانب سے پوری کردی جائے گی۔اس صورت
میں بھی گویا اجرت کو دوالگ الگ دفعوں میں طے کیا جارہا ہے کہ اگر اتنا کام
کیا تو اجرت یہ ہے اور اگر اس سے کم کیا تو اجرت یہ ہوگی۔شرعا ً یہ جائز ہے۔
64
اس لیے ڈرائیور کا کمپنی سے گارنٹڈ پیمنٹ وصول کرنا جائز ہے۔

شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت والے اداروں میں اپنی سروس
فراہم کرنے کا حکم:
اگر کوئی شخص کسی ایسے ہوٹل میں مالزمت کررہا ہو  ،جس میں مختلف
اقسام کے حالل کھانوں کے ساتھ شراب اور خنزیر بھی موجود ہوں اور اسے
کسٹمرز کو پیش کیا جاتا ہو ،اگر تو اس کے ذمے اس ہوٹل میں کوئی ایسی ذمہ
داری ہو ،جس میں شراب اور خنزیر کی لین دین نہ ہو تو جائز ہے ،جیسے اس
ہوٹل میں چوکیداری کرنا وغیرہ ،تاہم اگر اس کی ذمہ داریوں میں براہ راست
شراب اور خنزیر کی لین دین بھی شامل ہو تو ایسی مالزمت کرنا جائز نہیں
ہے۔حدیث پاک میں حضوراکرمﷺ فرماتے ہیں کہ شراب پر ،اس کے پینے والے،
پالنے والے ،فروخت کرنے والے  ،خریدنے والے  ،نچوڑنے والے،جس کے لئے
یہ نچوڑی جارہی ہے ،اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف لے جایا جائے،
65
سب پر ہللا لعنت بھیجتا ہے۔
ترمذی شریف میں مذکور حدیث میں ایک اور بات کا اضافہ بھی ہے:
66
و آک ُل ث َمن َھا
ترجمہ:
اور اس کییی قیمییت کھییانے والییے پییر بھییی ہللا
تعالی لعنت فرماتا ہے۔
ٰ
اس حدیث سے معلوم ہو ا کہ شراب کے بارے میں کسی بھی قسم کا براہ
راست تعاون کرنا شرعا ً جائز نہیں ہے۔ یہی حال خنزیر کا ہے ،کیونک یہ بھی

فتوی نمبر 209،4:مارچ 2018ء،اوبرا ور کریم سے متعلق دارالعلوم کراچی کا فتوی،
 64دارالعلوم کراچی
ٰ
http://www.suffahpk.com/uber-or-caream-sai-mutaliq-darul-uloom-karachi-k-afatwa/ last access
on 21 January 2020,
65سلیمان بن االشعث ،سنن ابی داؤد ،کتاب االشربۃ ،باب العنب یعصر للخمر،رقم الحدیث،3674:ج،3ص،326:
عیسی الترمذی ،سنن الترمذی ،کتاب البیوع ،باب ماجاء فی بیع الخمر ،رقم الحدیث،1313:ج ،2ص،380:
66محمد بن
ٰ
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حرام ہے  ،بلکہ اس کی حرمت شراب سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ نجس العین
ہے ۔

غیرمسلموں کے سرکاری یا پرائیویٹ اداروں میں مالزمت کرنے کا
حکم:
غیر مسلموں کے زیر کنٹرول اداروں میں مالزمت کرنا اس شرط کے ساتھ
جائز ہے کہ اس مالزمت کے نتیجے میں وہ مالزم کسی حرام کام کے کرنے کا
مکلف نہ ہو۔ یہ ادارے چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری دونوں برابر ہیں ،مفتی تقی
عثمانی اس بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:
"امریکی حکومت یا دوسری غیر مسلم حکومتوں کے سرکاری
محکموں میں مالزمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں  ،اسی طرح
ایٹمی توانائی کے محکمے میں اور جنگی حکمت عملی کے تحقیقی
ادارے میں بھی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ،لیکن اگر اس کے ذمہ
کوئی ایسا عمل سپرد کیا جائے  ،جس میں کسی بھی ملک یا شہر کے
عام مسلمانوں کو ضرر الحق ہوتا ہو ،تو اس عمل سے اجتناب کرنا اور
اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا واجب ہے ،چاہے اس اجتناب
استعفی ہی کیوں نہ دینا پڑے ،وہللا
کے لیے اس کو اپنی مالزمت اسے
ٰ
67
اعلم"

غیر مسلموں کی مذہبی عمارتیں تیار کرنے کی مالزمت کرنا:
مسلمان انجینئرز اور مزدوروں کو کام کے دوران جس طرح جائز عمارتوں
کے ٹھیکے ملتے ہیں ،اسی طرح چرچ ،مندر اورکافروں کے دیگر مذہبی عبادت
خانے بنانے کے آفر بھی آتے ہیں۔ کچھ ادارے مسلمانوں کے ہوتے ہیں اور وہ یہ
خدمت "سروس" پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں ،جبکہ کچھ ادارے ہوتے غیر
مسلموں کے ہیں ،لیکن اس میں مسلمان بھی مالزمت کرتے ہیں ،ایسے میں
مسلمانوں کے لیے کمپنی اور ادارے کا حکم ماننا الزمی ہوتا ہے اور وہ جو کچھ
بنانے  ،ڈئزائن کرن ے اور تعمیر کرنے کا حکم دیتے ہیں  ،وہ اسے بجا النے میں
مجبور ہوتے ہیں،خالفت ورزی کی صورت میں انہیں مالزمت سے برطرف
کرنے کا خطرہ رہتا ہے۔
اس مسئلے کے حکم کے طور پر مفتی تقی عثمانی فقہی مقاالت میں فرماتے
ہیں:
مسلمان انجنیئر کےلئے کافروں کی عبادت گاہوں کے نقشے اور
تعالی کا ارشاد ہے:
ڈیزائن تیار کرنا جائز نہیں ۔ ہللا
ٰ
67تقی عثمانی ،فقہی مقاالت،میمن اسالمک پنلشرز ،2011ج ،1ص،265:
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علی
التقوی و ال تعاونوا
و تعاونوا علی البر و
ٰ
ٰ
االثم و العدوان68
ترجمہ:
یوی میییں ایییک دوسییرے کییی
اور نیکییی اور تقی ٰ
اعانت کرتے رہیو اور گنیاہ اور زییادتی مییں اییک
69
دوسرے کی اعانت مت کرو۔

سروس کی یونیفارم کا حکم:
مختلف کمپنیوں میں سروس کے دوران ایک خاص لباس کا زیب تن کرنا
ضروری ہوتا ہے۔ اسے ڈریس کوڈ کہا جاتا ہے اور یونیفارم بھی۔ یونیفارم
یکسانیت اور پروفیشنل لگنے کےلیے ہوتا ہے۔ اس کے شرعی حکم کے لیے
لباس کے اسالمی اصولوں کو مالحظہ کرنا ضروری ہے:

سروس یونیفارم سے متعلق شرعی اصول:
شریعت میں لباس سے متعلق کوئی خاص قانون اور حدود و قیود موجود نہیں
ہیں۔ اس لیے ہر عالقے کے لوگ اور ہر کمپنی کے مالزم اس عالقے اور کمپنی
کے مطابق کوئی سابھی لباس اور یونیفارم پہن سکتے ہیں۔
تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
لباس کے بارے میں ہللا
ٰ
س ْوآت ُك ْم
علَ ْی ُك ْم لبَا ً
یَابَني آدَ َم قَ ْد أ َ ْنزَ ْلنَا َ
سا ی َُواري َ
َوری ً
اس الت َّ ْق َوى ذَل َك َخی ٌْر70
شا َول َب ُ
اے بنی آدم ہم نے آپ پر لباس اتارا ہے جس سے آپ اپنی پردہ کی جگہوں کو
تقوی کا لباس آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت
چھپاتے ہو اور زینت کرتے ہو ،اور
ٰ
میں لباس سے متعلق تین باتیں مذکور ہیں:
1۔وہ شرم گاہ کو چھپائے۔
2۔اس میں آدمی پرسکون محسوس ہو۔بالفاظ دیگر زینت کا خیال رکھے
 :3یہ صالحین اور متقین کا فیشن ہو۔
تقوی کی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ان میں سے ایک تفسیر یہ
لباس
ٰ
بھی ہےکہ یہ صلحاء کا لباس ہو ،یہ قول اگرچہ نہایت ضعیف ہے ،جیسا کہ رشید
رضا مصری اس قول کے بارے لکھتے ہیں71:
تاہم احادیث سے اس قول کا مفہوم ضرور ثابت ہوتا ہے۔
حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:
وم فَ ُھ َو َمن ُہم72
َمن ت َ َ
شبَّ َہ بَقَ ٍ
68المائدۃ 2:
69تقی عثمانی ،فقہی مقاالت،میمن اسالمک پنلشرز ،2011ج ،1ص،265:
70االعراف،26 :
71رشید رضا الحسینی،تفیسر القرآن الحکیم تفسیر المنار،مصر،الھیئۃ المصریۃ العامۃ للکتاب،1990،االعراف آیۃ،27:
جلد،8ص،321:
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اس سے معلوم ہوا کہ یونیفارم میں اگر تین باتیں پائی جائیں تو شرعا ً اس
کےپہننے میں کوئی حر ج نہیں۔
یہ شرم گاہ کو چھپانے واال ہو،قدرے ڈھیال ہو کہ بدن کے ابھار نظر نہ آئے
اور اس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

دوران سروس خاص پینٹ شرٹ کا حکم:
پینٹ شرٹ کے بارے میں درج باال باتوں میں دو باتوں کا شبہ پایا جاتاہے:
 :1غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت
2۔ چست اور باریک
غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اس میں تب ہوتی ہے جب یہ صرف ان کا
خاص لباس ہو۔اب چونکہ مسلمانوں میں اکثریت کا یہ ذاتی لباس بن چکا ہے،اور
وہ اسے مغرب کی وجہ سے نہیں بلکہ عام روٹین کے حساب سے پہنتے ہیں،اس
لیے شرعا ً اس میں اس لحاظ سے کوئی قباحت نہیں،تاہم اس اس بات کا خیال رکھنا
ضروری ہے کہ اس قدر چست نہ ہو کہ بد ن کے ابھار اور پوشیدہ اعضاء نمایاں
اور ظاہر ہوجائے۔ یہی رائے شیخ االسالم مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی
ہے۔73
سروس کرنے کے دوران مالزمین کا ہڑتال کرنا:
متعلقہ کمپنی پر دباؤ ڈالنے اور ان سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے اگر
قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مالزمین ہڑتال کریں تو کوئی مضائقہ نہیں۔تاہم
اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ :
اس میں کسی مالزم پر شرکت کرنا الزم نہ ہو ،بلکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے
شامل ہو۔
ان کے مطالبات شریعت کے کسی قانون سے متصادم نہ ہوں
ہڑتال اور احتجاج کا طریقہ کار شرعا ً درست ہو ۔
اس سے متعلقہ کمپنی کے عالوہ عام لوگوں کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہ
پہنچے۔
دارالعلوم کراچی کے ایک فتوے میں ہڑتال کی مروجہ پرتشدد اور عوامی
امالک کی تباہی اور ان کے جانی نقصانات پر مشتمل مختلف صورتوں کو ذکر
کرنے کے بعد درج ہے :
یہ تمام باتیں ہڑتال کا ایسا الزمی حصہ بن کر رہ گئی ہیں کہ اس
کے بغیر کسی کامیاب ہڑتال کا تصور بھی نہیں ہوتا،ظاہر ہے کہ یہ تمام

 72ابوداؤد،سلیمان ابن االشعث،سنن ابی داؤد ،کراچی۔قدیمی کتب خانہ ،کتاب اللباس،باب فی لبس الشھرۃ  ،جلد ،4ص204
 73عثمانی،محمد تقی عثمانی،تکمیلۃ فتح الملہم،بیروت،داراحیاء التراث العربی1426،ھ،کتاب اللباس و الزینۃ،جلد،4
ص،76:

226

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ
امور شرعا ً ناجائز اور حرام ہیں اور جو چیز ان حرام اور ناجائز باتوں
74
کا الزمی سبب بنے وہ ناجائز ہی ہوگی۔

سروس کے نتیجے میں حاصل شدہ تنخواہ سے زکاۃ ،صدقہ فطر اور
قربانی کا حکم:
زکاۃ کا دارومدار تنخواہ پر نہیں ہوتا ۔اس کا دارومدار مالیت اور حوالن حول
یعنی سال گزرنے پر ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس ساڑے سات تولہ سونا یا
ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے بقدر نقدی ہو اور اس مالیت پر مکمل سال
گزرجائے تو اس کے چالیسویں حصہ یعنی ڈھائی فیصد پر زکاۃ واجب ہوجاتی
ہے۔ تنخواہ پر انفرادی طور پر زکاۃ فرض نہیں ہوتی ۔اس کے نتیجے میں جو رقم
جمع ہوجاتی ہے،اگر وہ زکاۃ کے نصاب تک پہنچے اور اس پر سال گزرجائے تو
اس پر زکاۃ واجب ہوگی ،ورنہ نہیں۔
صدقہ فطر اور قربانی کے لیے بھی وہی نصاب ہے جو زکاۃ کے لیے بیان
ہوا ہے۔فرق یہ ہے کہ زکاۃ کے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے جب کہ
صدقہ فطر کے لیے عید الفطر کے دن اس قدر مالیت کا مالک ہونا کافی ہوتا ہے
اور قربانی کے لیے قربانی کے ایام میں اس قدر مالیت کا پایا جانا یا آجانا
ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔

سروسز میں خواتین کی بھرتی کا حکم:
شریعت نے گھر سے باہر کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اور گھر کے اندر
کی ذمہ داریاں خواتین پر۔ روزی رو ٹی کا بندوبست کرنا مرد کی ذمہ داری ہے،
اس لیے شرعا ً عورت کا کاروبار کرنا یا کسی خدمت کو فراہم کرنا پسندیدہ
نہیں۔تاہم درجہ ذیل صورتوں میں وہ گھر سے باہر بھی مخصوص خدمات سرانجام
دے سکتی ہیں:
گھر پر کوئی اور کمانے واال نہ ہو اور اس کی مجبوری ہو کہ بچوں کی
روزی روٹی کا بندوبست کرے
اسے گھر کے سربراہ /خاوند/ولی کی جانب سے کام کرنے کی اجازت ہو
جو خدمات عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں ،جن کا سرانجام دینا مردوں کے
لیے عار کا باعث ہو جیسے خواتین کا عالج کرنا وغیرہ۔
ان صورتوں میں عورت کے لیے کوئی سروس سرانجام دینا کچھ شرائط کے
ساتھ جائز ہے:
مرد و زن کا اختالط نہ ہو
پردے کا خصوصی اہتمام ہو۔
امورخانہ داری پر منفی اثر نہ پڑرہا ہو۔

سروس کا دورانیہ متعین کرنے کا معاہدہ کرنا:
74داراالفتاء جامعہ دارالعلوم کراچی776/46،
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کسی کمپنی کے لیے جائز ہے کہ وہ مالزمین کے ساتھ سروس کی فراہمی
کے لیے ایک خاص وقت متعین کر ے ،جیسے ایک سال تک آپ ہمارے ساتھ کام
کریں گے۔
کمپنی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ مالزم کو اس بات کا پابند کرے کہ
ہمارے درمیان غیر محدود مدت تک لیے معاہدہ ہوگا اور دونوں فریقوں میں سے
جو بھی اس معاہدے کو ختم کرنا چاہے تو اتنے مہینے قبل دوسرے کا اطالع دے
گا تاکہ اس دوران وہ اپنے لیے متبادل کا انتظام کرسکے۔
حدیث میں آتا ہے:
المسلمونَ على شروطھم َّإال شر ً
ً
حالال أو
حرم
طا َّ
ٌ
حرم
أح َّل َو الصل ُح
جائز بین المسلمینَ َّإال صل ًحا َّ
75
ً
حالال أو أح َّل حرا ًما
ترجمہ:
مسلمان اپنی طے شدہ شرائط کو پورا کیرنے
کییے پابنیید ہیییں ،ہییاں اگییر کییوئی شییرط کسییی حییرام
چیز کو حالل قیراد دیینے ییا حیالل کیو حیرام قیرار
دینے سے متعلیق ہیو تیو اس شیرط کیا اعتبیار نہییں
ہییے ،اسییی طییرح لوگییوں کییے درمیییان صییلح کرانییا
جییائز ہییے  ،ہییاں اگییر کییوئی صییلح حییالل کییو حییرام
کردینے یا حرام کو حالل کر دینے سے متعلق ہیو
تو ایسا صلح کرنا جائز نہیں ہے۔
تاہم کمپنی کے لیے یہ جائز نہیں کہ مالزم سے کہے کہ اگر بتائے بغیر چلے
گئے تو آپ کو آخری مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی۔اسی طرح اگر ہم نے آپ کو
پیشگی اطالع دیے بغیر نکاال تو آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ اضافی ملے
گی۔ایسی صورت میں شرط فاسد لگانے کی وجہ سے یہ عقد فاسد ہوجاتا ہے۔
ایسی صورت کو ناجائز کہہ کر بنوری ٹاؤن کے ایک فتوے میں متبادل کے
طور پر درج ہے کہ:
البتہ مالزم پر یہ شرط رکھی جاسکتی ہے کہ مالزمت ترک کرنے
سے ایک ماہ پہلے اطالع دینا ہوگی ورنہ اطالع نہ دینے کی صورت
میں ایک ماہ اصالۃ یا نیابۃ کام کرنا الزم ہوگا اور جہاں تک کمپنی کی
طرف سے اطالع دیئے بغیر نکالنے کی صورت میں ایک ماہ کی
تنخواہ کی ادائیگی الزم ہونے کی بات ہے تو یہ شرط بھی مفسد عقد

75سلیمان بن احمد الطبرانی ،المعجم الکبیر ،مکتبۃ العلوم و الحکم الموصل1983،ء ،باب العین ،عمرو بن عوف ،رقم
الحدیث،1318:جزء  ،17ص،22:
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ہے۔البتہ اگر کمپنی اپنی طرف سے بغیر لزوم کے بطور تبرع اور
76
احسان ایک ماہ کی تنخواہ مالزم کو دے تو گنجائش ہے۔

سرکاری نوکری میں ریٹائرمنٹ کے وقت کا متعین ہونا:
مندرجہ باال حدیث سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مختلف سرکاری نوکریوں میں
ریٹائرمنٹ کا جو وقت پہلے سے متعین کردیا جاتا ہے کہ فالں وقت کو آپ ریٹائرڈ
ہوجائیں گے ،یہ شریعت سے متصادم نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سروس اور مالزمت
دونوں طرف کی رضامندی سے کسی مدت کا طے کرنا ہے۔چنانچہ جس طرح
مالزمت کی مدت کے آغاز کو طے کرنا جائز ہے ،اس طرح مالزمت کی مدت
کے اختتام کی بھی پہلے سے تعیین جائز ہے۔
فقہاء کرام بھی مالزمت کے اختتام کے وقت کی تعیین کو مذکورہ حدیث کی
وجہ سے جائز قرار دیتے ہیں۔ عالمہ کاسانی صاحب اپنی کتاب بدائع الصنائع میں
فرماتے ہیں:
الی غایۃ
ومنھا انقضاء المدۃ اال لکدر ،الن الثابت ٰ
ینتھی عند وجود الغایۃ فتفسخ االجارۃ بانتھاء
77
المدۃ
ترجمہ:
اجارے کے اختتام کے جملہ اسباب مییں سیے
ایک سبب اس کے مدت کا ختم ہونا بھی ہیے ،ہیاں
اگر درمیان میں کوئی مجبوری وغیرہ پیش ہیو تیو
اور بییات ہییے۔ کیونکییہ جییو چیزکسییی مقییررہ وقییت
تک کے لیے ثابت ہیو  ،وہ اس وقیت کیے آنیے پیر
خود بخود خیتم جیاتی ہیے۔اس لیئے میدت کیے خیتم
ہوتے ہی یہ اجارۃ خود بخود ختم ہوجائے گا۔

معاہدے کی خالف ورزی کی صورت میں حکم:
اگر کسی کو سرکاری یا پرائیویٹ سطح پر کوئی مالزمت مل جائے اور وہ
اسے جوائن کرے تو اس پر شرعا ً الزم ہے کہ اس کے ذمے واجب االدا خدمات
پورے دلجمعی سے ادا کرتا رہے۔ مالک کی جانب سے جس کام کے لیے اسے
بھرتی کیا گیا ہے ،وہ ایمانداری سے بجاالتا رہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی
نہ کرے ۔ اگر کہیں کوئی مالزم ادارے اور مالک کی جانب سے طے کردہ کسی
قانون کی مخالفت کرے تو سزاء کے طور پر اس کو مالزمت سے برطرف کیا
جاسکتا ہے۔ اس بات کی مثالیں سیرت پاک اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے
ملتی ہیں۔ شاہ ولی ہللا اپنی کتاب ازالۃ الخفامیں لکھتے ہیں:
ھ،فتوی نمبر 478
76دارالفتاء جامعہ علوم اسالمیہ عالمہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن 27،محرم الحرام 1434
ٰ
77عالءالدین الکاسانی ،بدائع الصنائع ،مطبع کراچی ،جلد  ،4ص،203:
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آنخضرت ﷺ مصلحت کی وجہ سے کبھی کسی کو معزول کر کے
دوسرے کو مقرر کر دیتے  ،جیسا کہ فتح مکہ میں انصار کے نشان کو
سعد بن عبادہ رضی ہللا عنہ سے ایک بات پر ،جو ان کی زبان سے نکل
گئی تھی ،لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی ہللا عنہ کو دے
دیا78

مفاد عامہ( )Public Interestکے تحت کسی کو مالزمت سے برطرف
کرنے کا شرعی حکم:
اگر کسی کا کیرئیر صحیح ہو۔ اس سے دوران مالزمت کوئی شکایت نہ آئی
ہو ،لیکن اس کو مالزمت میں برقرار رکھنے میں عوام کا کسی فتنے میں مبتالء
ہونے کا اندیشہ ہو ،یا اس سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو شرعا ً اس کو اعتماد
میں لے کر اسے معزول کرنے کی نظیر خالفت راشدہ میں ملتی ہے۔
حضرت خالد بن ولید رضی ہللا عنہ اسالم کے ایک نمایاں عسکری قائد رہے
ہیں۔ آپ نے اپنے دور قیادت میں نہایت کم تعداد میں مسلمان جنگجوؤں کو لے کر
بڑے بڑے لشکروں کو شکست فاش دی ہے۔ آپ کی بہادری کا ہر کوئی معترف
حتی کہ اس سے قبل مجاہدین
تھا اور لوگوں کا اس پر اعتماد دن بدن بڑھ رہا تھاٰ ،
تعالی کی نصرت پر اعتماد کر کے میدان میں کھود جایا کرتے تھے۔ اب کچھ
ہللا
ٰ
حضرات کی نظریں خالد کی تلوار پر ہواکرتی تھیں اور انہیں گمان تھا کہ یہ کافی
بہادر ہے ۔ اگر یہ ہمارے ساتھ ہو تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔
حضرت عمررضی ہللا عنہ کو لوگوں کے اس رویے کا پتہ چال تو فورا ً اس کو
معزول کرنے کا فرمان جاری کیا تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ وسوسہ دور ہو
تعالی کی نصرت پر اعتماد کرنے لگے۔ تاہم اب
اور لوگ ایک بار پھر صرف ہللا
ٰ
چونکہ لوگوں ک ے دلوں میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید خالد بن ولید سے کوئی بڑی
غلطی ہوگئی ہے  ،جس کی وجہ سے اسے معزول کردیا گیا تو حضرت عمر
رضی ہللا عنہ نے تمام گورنروں کو خط لکھا  ،جس میں فرمایا کہ میں نے انہیں
کسی غصے  ،ناراضگی اور خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے ،بلکہ
لوگوں کے فتنے میں مبتالء ہونے کی وجہ سے معزول کیا ہے تاکہ دوبارہ ہللا
79
تعالی پر ان کا اعتماد مضبوط ہو اور کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔
ٰ

سروس کے اختتام پر ملنے والے مختلف فنڈز کے شرعی
احکام

پراویڈنٹ فنڈ سے متعلق شرعی اصول:
پراویڈنٹ فنڈ انگریزی زبان کا لفظ ہے ،جو دو الفاظ کا مجموعہ ہے:
( )Providentاور()Fund۔
 78شاہ ولی ہللا ،ازالۃ الخفاء،طبع کراچی ،مقصد دوم ،باب ماثر عثمان،ص،479:
79محمد بن جریر الطبری ،تاریخ الطبری،واقعات  17ہجری ،ج،3ص167،168:

230

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

پراویڈنٹ اردو میں عاقبت اندیشی اور دور اندیشی کو کہتے ہیں اور فنڈ
ذخیرے اور جمع پونجی کو کہتے ہیں۔
پراویڈنٹ فنڈ کے ان مفردا ت کے حل کے بعد اس کی آسان اصطالحی
تعریف یہ بنتی ہے:
یہ اس فنڈ کا نام ہے  ،جس میں کسی شخص کی ماہانہ آمدنی سے ایک
مخصوص مقدار منہا کی جاتی رہتی ہے اور پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد ساری رقم
80
مع اضافے کے یکمشت دی جاتی ہے۔ انگریزی میں اس کی تعریف یہ ہے:
سرکاری پراونڈنٹ فنڈ Government Provident Fund :
اس کو مختصر  GP Fundکہتے ہیں۔ اس فنڈ کا تعلق سرکاری مالزمین سے
ہوتا ہے۔ ہر مالزم کی تنخواہ سے ایک مخصوص مقدار بالجبر کاٹی جاتی ہے،
پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد مع اضافی سود کے مالزم کو یکمشت دی جاتی ہے۔ اس
میں مالزم کی رضامندی کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ اس کے عالوہ ایک
مقدار بالرضاء بھی کاٹی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میری تنخواہ سے
اتنی اضافی رقم کاٹا کرو تو حکومت کاٹتی ہے ورنہ نہیں۔
جی پی فنڈ کا حکم :
حکومت کے لیے اس فنڈ کا مالزمین سے جمع کرانا جائز ہے یا ناجائز ؟ اس
کا حکم اس بات پر موقوف ہے کہ یہ فنڈ فقہ کے اعتبار سے کس عقد کے تحت
آتا ہے۔
غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اور مالزم کے درمیان اجارے کا
تعلق ہوتا ہے ،جس میں حکومت مالک اور اجرت پر رکھنے واال ہوتا ہے اور
مالزم اجیر اور مزدور ہوتا ہے۔ اس کی تنخواہ کو فقہ میں اجرت کہا جاتا ہے۔
اجرت کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اجیر اور مالزم اپنا جتنا کام مکمل
کرلے  ،اتنے کام کی اجرت وہ حکومت اور مستاجر سے لے سکتا ہے۔ اسے فقہ
کی زبان میں یوں بیان کیا جاتا ہے:
81
استحقاق االجرۃ بالعمل ال بمجرد القول
صاحب مجلۃ بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے منافع
82
وصول کرتے ہی اس کی اجرت دوسرے پر الزم ہوجاتی ہے۔
مندرجہ باال حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مالزم اپنے کام کے بقدر اجرت کا
مستحق بنتا ہے ،لیکن اگر مستاجر نے پہلے سے یہ شرط لگایا ہو کہ اجرت فالں
80

Cabridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/provident-fund last
acc ess on 2 Jan 2020.
البشری کراچی ،القواعد الفقہیۃ،ص42:
81عمیم االحسان ،المجموعۃ للقواعد الفقہیۃ،مکتبۃ
ٰ
 82علی حیدر آفندی،مجلۃ االحکام ،دارالکتب العلمیۃ بیروت ،الکتاب الثانی  :االجارۃ ،الباب الثالث ،الفصل الثانی،
ج،1ص493:
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وقت کو دوں گا ،جیسا کہ ایک سال بعد دوں گا وغیرہ  ،تو یہ کام کے فورا ً بعد
اجرت کا مستحق نہی ں بنتا ،بلکہ جب سال گزر جائے گا  ،تب وہ اجرت کا مستحق
بنے گا۔
پراویڈنٹ فنڈ کے مسئلے میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ا س فنڈ سے
ہٹ کر مالزم نے جتنا کام کیا ہے ،تنخواہ کے اتنے حصے کا مستحق بنتا ہے۔
لیکن چونکہ حکومت نے اس کی تنخواہ کو مہینے کے ساتھ مشروط اور مؤقت
کردیا ہے ،اس لئے مہینے کے آخر آنے سے قبل وہ تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔
پراویڈنٹ فنڈ کو اہل علم نے تنخواہ کا جزء مؤجل قرار دیا ہے ۔ گویا کسی مالزم
کی تنخواہ اور اجرت کو حکومت نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ،ایک حصے
کو مہینہ کے اختتام کے ساتھ مشروط اور مؤقت کردیا ہے اور دوسرے حصے
کو ریٹائرڈ ہونے کے ساتھ مشروط اور مؤقت کردیا ہے۔
حکومت کا پراویڈنٹ فنڈ کے لیے تنخواہ سے کٹوتی کرنا:
تنخواہ اور وظیفے کے بارے میں حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے طے شدہ
ہو اور اس کا وقت بھی مقررہ ہو۔ مذکورہ مسئلے میں چونکہ حکومت پہلے سے
مالزم کو بتاتی ہے کہ ہر ماہ آپ کی تنخواہ سے اتنی کٹوتی ہم کر رہے ہیں اور وہ
اس پر راضی ہو کر دستخط کر رہا ہے  ،اس لئے حکومت کے لیے اس کی کٹوتی
جائز ہے ،گویا حکومت مالزم کو پہلے سے بتاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کا ایک
حصہ آپ کو ابھی مہینے کے آخر میں ملے گا اور دوسرا حصہ ریٹائرمنٹ کے
بعد آپ کو ملے گا۔
پراویڈنٹ فنڈ پر اضافی سود کا ملنا:
سود کی فقہی تعریف یہ ہے کہ کوئی معاملہ اور عقد کرتے وقت ہم جنس اور
ہم قدر اشیاء میں ایک جانب سے کچھ زیادتی کا شرط لگانا۔
ہو فضل خال عن عوض بمعیار شرعی مشروط
8483
الحد المتعاقدین فی المعاوضۃ
سود کی مندرجہ باال تعریف سے یہ معلوم ہوتاہے کہ پراویڈنٹ فنڈ میں
حکومت کی طرف سے سود( )interestکے نام سے جو اضافی رقم شامل ہوتی
ہے ،وہ سود ہے  ،کیونکہ یہ ایسی مشروط زیادتی ہے ،جس کے عوض میں مالزم
کچھ نہیں دے رہا ہوتا۔
لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مالزم کی تنخواہ جب تک مالزم کو نہ
ملے  ،بلکہ حکومت ہی کے پاس ہو  ،تو اس رقم میں حکومت کی طرف سے
83تمرتاشی ،تنویر االبصار علی ہامش رد المھتار ،دارالکتب العلمیۃ ،کتاب البیوع ،باب الربا ،ج،7:ص،419-416:
84ابواالبرکات عبدہللا النسفی ،کنز الدقائق،مکتبۃ رحمانیہ کراچی ،کتاب البیع  ،باب الربا ،ص،280:
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اضافہ کرنا سود شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ سود تب متحقق ہوتا ہے ،جب معاملہ جانبین
سے ہو ،جبکہ یہاں معاملہ یک طرفہ ہے ،کیونکہ جب تک مالزم کے قبضہ میں
نہ آئ ے ،وہ حکومت ہی کی ملکیت میں رہتی ہے۔ مذکورہ معاملہ میں حکومت اپنے
ہی مال اور پیسوں میں زیادتی کرتی رہتی ہے اور پھر وقت آنے پر ساری رقم
یکمشت مالزم کو دیتی ہے ۔
عالمہ شامی ؒ فرماتے ہیں کہ ربا کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے
کہ جن دو اشیاء میں باہم مبادلہ کیا جارہا ہے ،وہ کسی ایک شخص کی ملکیت میں
نہ ہو ،جیسے غالم کا اپنے آقاء سے تفاضل کے ساتھ عقد کرنا ،اسی طرح دو
شخصوں کے درمیان شرکت عنان ہو یا شرکت مفاوضۃ ہو تو ان کے درمیان بھی
85
ربا متحقق نہیں ہوتا۔
عالمہ ابن ہمام نے غالم اور آقا کے درمیان سود کے نہ پائے جانے کی وجہ
یہ لکھی ہے کہ دونوں کی ملکیت ایک ہی ہوتی ہے۔جب تک ملکیت تبدیل نہیں
ہوتی  ،تب تک بیع واقع نہیں ہوسکتی اور سود ہوتا ہی بیع میں ہے۔ اب جب بیع
ثابت نہیں ہوسکتی تو سود کہا ں سے ثابت ہوگا۔
النہ و ما فی یدہ مملوکا لہ فال یتحقق الربا )لعدم
86
تحقق البیع
باقی حکومت کا اسے سود کے نام سے پکارنا اگرچہ غلط ہے ،تاہم اس سے
یہ معاملہ سودی نہیں بنتا ۔ کیونکہ معامالت میں اصل اعتبار مقصد اور طریقے کا
ہوتا ہے  ،نہ کہ الفاظ کا۔ چنانچہ اگر دو شخص ہبہ کے نام سے آپس میں بیع کر
لیں تو یہ بیع سمجھی جائے گی اور اگر کوئی شخص بیع کے نام سے کوئی چیز
ہبہ کردے تو یہ ہبہ شمار ہوگی۔
العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی ال لاللفاظ و
87
المبانی و لذا یجری حکم الرہن فی البیع بالوفا
ترجمییہ :معییامالت میییں الفییاظ کییا اعتبییار نہیییں
معنی اور مفہوم کا اعتبار ہوتیا ہیے۔ یہیی
ہوتا بلکہ
ٰ
وجہ ہے کہ بییع بالوفیا پیر رہین کیے احکیام جیاری
ہوتے ہیں۔
پراویڈنٹ فنڈ سےکچھ رقم پیشگی لینا:
مالزم اگر دوران مالزمت کسی ضرورت کی وجہ سے اس فنڈ سے کچھ
پیسے نکالنا چاہے تو اس کی اسے اجازت ہوتی ہے اور پھر آئندہ کی تنخواہوں

علی الدر المختار ،مکتبۃ علوم اسالمیۃ،کتاب البیوع ،باب الربا ،ج 7:ص،417:
85شامی ،رد المحتار ٰ
86ابن الھمام ،فتح القدیر ،دارالکتب العلمیۃ بیروت ،کتاب البیوع ،باب الربا ،ج،7:ص،37:
87علی حیدر آفندی،مجلۃ االحکام ،دارالکتب العلمیۃ بیروت،مقدمہ ،المقالۃ الثانیۃ ،القواعد الکلیۃ،ج،1:ص15:
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سے حکومت وہ پیسے واپس کاٹنے لگتی ہے اور یہ ساری رقم اس مالزم کے نام
پر بنی اکاؤنٹ میں جمع کراتی ہے۔ یہ عقد بھی درحقیقت سود سے پاک ہے۔
کیونکہ مالزم کی تنخواہ حکومت پر الزم ہے  ،اس کےلئے یہ جائز ہے کہ وہ
اپنی تنخواہ کے جزء مؤجل میں سے کچھ رقم فوری طور پر وصول کرے ،
کیونکہ مالزم اپنا حق وصول کر رہا ہے  ،پھر حکومت مالزم کی آئندہ کی
تنخواہوں سے جو اضافی کٹوتی کرتی ہے ،وہ بھی پراویڈنٹ فند کی مد میں مالزم
کی تنخواہ سے عام کٹوتی کی طرح ہی ہے ،جس طرح وہ جائز تھی ،اسی طرح یہ
بھی جائز ہے اور یہ کٹوتی بھی مالزم کے لیے اجرت مؤجل بن جائے گی۔
سرکاری دستاویزات میں مالزم کو مالک لکھنا :
یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ پر ابھی تک اگرچہ حکومت کا
قبضہ ہوتا ہے تاہم سرکاری دستاویزات میں مالزم ہی کو مالک لکھا جاتا ہے ،اس
کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنائی جاتی ہے ،جس میں اس کی تمام تر رقم مع سود
کے جمع ہوتی رہتی ہے۔لہذا حکومت کے لیے پراویڈنٹ فنڈ پر اضافہ کر کے سود
میں شمار ہوگا ،کیونکہ مبادلہ دو الگ الگ ملکیت میں ہو رہا ہے۔
اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ سرکاری دستاویزات میں اگرچہ مالزم کو مالک
لکھا جاتا ہے ،تاہم یہ صرف مصنوعی ہوتا ہے ،کیونکہ یہ اس جی پی فنڈ میں
کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔یہی وجہ ہے کہ اسے کبھی پیسوں کی ضرورت پیش
آئے تو حکومت اسے وہ پیسے بھی قرض کے طور پر دیتی ہے ،مزید سختی یہ
کرتی ہے کہ مالزم کی آئندہ کی تنخواہوں سے وہ رقم مع کچھ اضافہ کے کاٹ
دیتی ہے۔
صاحب یوں بیان فرماتے ہیں:
اس بات کو مفتی شفیع
ؒ
خود حکومت بھی مالزم کے اس حق مالی کو اس کے مقبوضہ
امالک سے بالکل خارج تصور کرتی ہے۔ چنانچہ پراویڈنٹ فنڈ کے
سلسلے میں 1925ء میں جو ایکٹ نمبر 19منظور ہوا تھا اور آج تک
نافذ چال آتا ہے ،اس کی دفعہ نمبر 3میں صراحت ہے کہ گورنمنٹ
پراویڈنٹ فنڈ یا ریلوے فنڈ کسی بھی صورت میں قابل انتقال نہیں ہے،
نہ اس پر کوئی ٹیکس وغیرہ کا بار عائد ہوسکتا ہے ،نہ اسے کسی
دیوانی یا فوجداری عدالت کے حکم کے تحت مالزم کے کسی قرضہ یا
دین کے مقابلے میں فرق کیا جاسکتا ہے اور نہ قانون دیوالیہ کے تحت
دعوی
کوئی منظم دیوالیہ یا سرکاری منتقل الیہ اس رقم پر کوئی
ٰ
کرسکتا ہے۔دیکھے سندھ جنرل گورنمنٹ بک ڈپو اینڈ ریکارڈ آفس
88
کراچی۔

 88سندھ جنرل پرویڈنٹ رولز 1938۔ تیسرا ایڈیشن ،1975مطبوعہ سندھ گورنمنٹ بک ڈپو اینڈ ریکارڈ آفس کراچی،
ص،35-29:
بحوالہ:مفتی شفیع ،جواہر الفقہ ،کتبۃ دارالعلوم کراچی ،ج،3:ص،265:
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مذکورہ بات کا خالصہ یہ ہوا کہ جی پی فنڈ پر مالزم کے قبضے سے قبل
اگرچہ دستاویزات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مالزم اس فنڈ کا مالک ہے مگر
درحقیقت حکومت ہی مالک ہوتی ہے اور ایک ہی ملکیت میں باہم مبادلہ نہیں پایا
جاتا ،اس لئے اس میں سود نہیں پایا جاتا۔
اس بارے میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ سود کے نام سے کٹوتی کرنا
جائز نہیں ہے۔یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی کو شراب کے نام سے پینا صحیح نہیں
ہے۔ ٰلہذا اگر کہیں پر مجبورا ً اس نام سے پیسے کاٹے جاتے ہیں تو الگ بات ہے ،
تاہم جہاں مالزمین کی مرضی سے ایسا ہوتا ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس
سے لوگ حرام نام اور پھر حرام کام کرنے پر جری ہوجاتے ہیں۔
پراویڈنٹ فنڈ اور مسئلہ زکاۃ:
ماقبل سے معلوم ہوا کہ پراویڈنٹ فنڈ درحقیقت مالزم کو ملنے والی تنخواہ کا
جزء مؤجل ہے  ،یعنی مالزم کو جو تنخواہ ملتی ہے ،اس کا ایک حصہ مہینے کے
اختتام پر مالزم کو مل جاتا ہے  ،جبکہ دوسرا حصہ اس کےلئے جمع ہوتا رہتا
ہے ،جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد یکمشت ملتا ہے۔ یہ پیسے مالزم کے لیے حکومت
پر قرض ہوتے ہیں ۔ اب ان پیسوں کے ہوتے ہوئے اس کی زکاۃ کیسے ادا کی
جائے گی۔ اس بحث میں پہلے قرض کی اقسام اور پھر زکاۃ کے لحاظ سے ان
کے شرعی احکام کو مالحظہ کرتے ہیں:
قرض پر زکاۃ کا حکم:
احناف میں امام ابویوسف اور امام محمد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے
قرض پر زکاۃ الزم ہے  ،جبکہ امام ابو حنیفہ ؒ قرضوں کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔
ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ دین کی تین قسمیں ؒ
1۔ دین قوی
2۔ دین ضعیف
3۔ دین متوسط
1۔ دین قوی اور اس کا حکم:
دین قوی وہ دین ہے ،جو مال تجارت کے بدلے میں واجب ہوتا ہے۔اگر کسی
شخص کا دوسرے پر اتناقوی قرضۃ ہے  ،جو نصاب کی حد تک پہنچتا ہو تو اس
شخص پر اس دین پ ر قبضہ کرنے سے پہلے اس کی زکاۃ واجب ہوتی ہے۔ ہاں
اس کی ادائیگی تب واجب ہوگی  ،جب وہ کم از کم  40دراہم پر قبضہ کرلے۔
عالمہ کاسانی صاحب فرماتےہیں کہ دین قوی وہ ہوتا ہے  ،جو مال تجارت
کے بدلے میں واجب ہوتا ہے ،جیسے تجارتی سامان  ،تجارتی کپڑے ،تجارتی
غالم کی قیمت اور سامان تجارت کے منافع وغیرہ۔ دین قوی میں تمام ائمہ کے ہاں
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باالتفاق زکاہ واجب ہوتی ہے ،ہاں جب  40دراہم پر قبضہ کرے پھر ہر  40درہم
89
میں سے ایک دیتا رہے۔
2۔دین متوسط اور اس کا حکم:
دین متوسط وہ دین ہے  ،جو ایسے مال کے بدلے میں واجب ہوتا ہے جو
تجارت کے لیے نہ ہو ،جیسے پہننے کے کپڑے یا خدمت کے لئے مختص غالم یا
دیگر استعمال کی اشیاء کسی نے خرید ی اور اس کی قیمت ابھی تک آپ کو دی
نہیں ہے۔
سماعۃ کی روایت کے مطابق دین متوسط پر جب تک قبضہ نہ کرے ،تب
ابن
ؒ
تک اس پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی۔جب وہ اس دین میں سے کم از کم  200دراہم پر
قبضہ کرلے اور ان پر سال کا عرصہ بھی گزرے  ،تب ان  200دراہم پر زکاۃ
90
واجب ہوگی۔
عالمہ شامی فرماتے ہیں کہ دین متوسط پر قبضہ سے قبل جو عرصہ گزرا
92
سرخسی کی بھی ہے۔
ہے ،اس کی زکاۃ واجب نہیں ہے۔ 91یہی رائے عالمہ
ؒ
3۔دین ضعیف کا حکم:
جو غیر مال کے بدلے میں واجب ہوا ہو  ،جیسے حق مہر کی رقم قبضہ
کرنے سے پہلے دین ضعیف میں سے ہے ،اسی طرح وصیت  ،خلع ،صلح عن
القتل عمد ا ً وغیرہ کے بدلے میں جو مال واجب ہوتا ہے  ،وہ سب دین ضعیف
93
کے قبیل سے ہے۔
قبضہ کرنے سے پہلے اس پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی ،ہاں قبضہ کرنے کے بعد
اس پر جب سال گزر جائے تو زکاۃ واجب ہوجاتی ہے۔
دین کی ان اقسام کا خالصہ یہ بنا کہ دین قوی میں ہر صورت میں زکاۃ واجب
ہوتی ہے  ،چاہے اس پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو ،جبکہ دین متوسط اور دین
ضعیف پر جب تک قبضہ نہ کیا جائے ،زکاۃ واجب نہیں ہوتی۔ قبضہ کرنے کے
بعد جب اس پر سال کا عرصہ گزرجائے تو زکاۃ واجب ہوگی۔
پراویڈنٹ فنڈ کس دین کے قبیل سے ہے؟
ماقبل سے معلوم ہوا کہ پراویڈنٹ فنڈ اجرت کا جزء مؤجل ہے۔ اجرت مالزم
کو اس کی خدمات اور منافع کے بدلے میں ملتی ہے۔ خدمت اور منافع کے بارے
میں فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اصل کے اعتبار سے مال نہیں ہے۔ کیونکہ مال
کی تعریف ان پر صادق نہیں آتی۔ باقی اجارے کے باب میں اس کو مال قرار دیا

الی المال،ج،2:ص400:
89عالمہ الکاسانی ،بدائع الصنائع ،دارالحدیث القاہرہ ،کتاب الزکاۃ ۔ فصل جی الشرائط التی ترجع ٰ
الی المال،ج،2:ص400:
90عالمہ الکاسانی ،بدائع الصنائع ،دارالحدیث القاہرہ ،کتاب الزکاۃ ۔ فصل جی الشرائط التی ترجع ٰ
علی الدر المختار ،مکتبۃ علوم اسالمیۃ،کتاب الزکاۃ ،مطلب فی وجوب الزکاۃ فی دین ،ج،3:ص283:
91شامی ،رد المحتار ٰ
92سرخسی ،کتاب المبسوط ، ،مکتبہ رشیدیہ ،کتاب الزکاۃ ،باب زکاۃ المال ،ج ،2ص261:
93وحبۃ الزحیلی ،الفقہ االسالمی و ادلتۃ ،دارالفکر دمشق،کتاب الزکاۃ ،الفصل االول ،المبحث الخامس ،ج،2:ص678:
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گیا ہے  ،وہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے ہےٰ ،لہذا جہاں ضرورت اور
مجبوری نہیں ہوگی  ،وہاں منافع اپنے اصل (غیرمال) کی طرف لوٹیں گے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پراویڈنٹ فنڈ اور تنخواہ دونوں غیر مال کے
بدلے الزم ہونے والی اجرت اور واجب رقم ہے اور یہی تعریف دین ضعیف کی
کی گئی ہے۔ ٰلہذا جب تک پراویڈنٹ فنڈ پر حقیقی قبضہ نہ کیا جائے  ،تب تک اس
پر زکاۃ واجب نہیں ہوتی۔ جس دن اس پر قبضہ کر لے اس دن سے اس کا صاحب
نصاب ہونا شروع ہوجا ئے گا۔
بیمہ کمپنی کا قبضہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟
کبھی کبھار پرائیویٹ ادارے کی جانب سے مالزم کی تنخواہوں سے کٹوتی
کر کے پراویڈنٹ فنڈ کے نام سے یہ پیسے کسی بیمہ کمپنی کے پاس جمع کردیے
جاتے ہیں۔ چونکہ زکاۃ کے وجوب کے لیے اس کا ملکیت میں آنا ضروری ہے،
اس لئے چاہے مالزم ان پیسوں پر خود قبضہ کر لے یا بیمہ کمپنی اس کی طرف
سے وکیل بن کر اس پر قبضہ کر لے تو اب یہ پیسے اس کی ملکیت میں شمار
ہوں گے ،کیونکہ بیمہ کمپنی کا قبضہ کرنا حقیقی شمار ہوتا ہے ،اس لئے اس دن
سے اس پر زکاۃ واجب ہوگا،بشرطیہ اس میں زکاۃ کی دیگر شرائط موجود ہو۔
پراویڈنٹ فنڈ میں میراث کے احکام:
متوفی کے ترکے ساتھ ہوتا ہے ،چنانچہ وفات پانے والے
وراثت کا تعلق
ٰ
شخص کی اس تمام مال و دولت اور جائیداد میں ورثاء کا حق ان کے حصص کے
بقدر ثابت ہوتا ہے ،جو وفات پانے کے وقت اس کی ملکیت میں تھا۔
پراویڈنٹ فنڈ چونکہ اس کی تنخواہ ہی کا حصہ ہے ،اس لئے یہ زندگی میں
بھی اس کی ملکیت میں شمار ہوگا اور جس طرح وفات پانے والے کی دیگر
جائیداد میں وراثت جاری ہوگی ،اسی طرح پراویڈنٹ فنڈ میں بھی جاری ہوگی۔

پنشن فنڈ سے متعلق شرعی اصول:
پنشن فنڈ کا تعارف:
پن شن انگریزی زبان کا لفظ ہے۔اردو میں اسے وظیفہ یا امداد کہتے ہیں۔عربی
میں اسے التقاعد کہتے ہیں اور صاحب الرائد نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے
94
لکھا ہے کہ یہ اس مال کو کہتے ہیں جو ریٹائرڈ شخص حاصل کرتا ہے۔
انگریزی زبان میں اسکی تعریف یوں کی گئی ہے،
An amount of money paid regularly by
the government or company to someone
who does not work anymore, for example

94جبران مسعود ،الرائد ،دارالعلم للمالیین بیروت لبنان ،ط :مارس 1992ء ،ص،229:
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because they have reached the age when
people stop working or because they are ill95

ترجمہ:
پیرانییہ سییالی یییا معییذوری کییی وجییہ سییے جییب
کیییییییییوئی میییییییییالزم مالزمیییییییییت اختییییییییییار نہییییییییییں
کرسیییکتا،حکومت ییییا کسیییی پرائیوییییٹ ادارے کیییی
جانب سے اس کے نام ایک باقاعدہ آمیدنی جیاری
کرنا۔
دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سرکاری مالزمین کو ریٹائرڈ ہونے
کے بعد باقاعدگی کے ساتھ ایک مخصوص آ مدنی ہر ماہ دی جاتی ہے ۔یہ سلسلہ
اس مالزم کیلئے تا حیات جاری رہتا ہے ۔پھر یہ سلسلہ اس کی اہلیہ کے نام لکھا
جاتا ہے اور وہ بھی آدھی آمدنی ( )half pensionوصول کرتی ہے۔اہلیہ کی
وفات کے بعد یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔اس کے بعد اس کی اوالد اسے وصول نہیں
کرسکتی۔
پنشن فنڈ کے اجراء کا طریقہ کار:
مالزمت کے دوران مالزم کو دو طرح کی آمدنی ملتی ہے۔ ایک اس کی اپنی
تنخواہ ہوتی ہے ،جسے ()Basic paymentکہتے ہیں اور دوسری مختلف
وظائف ()Allowancesکی مد میں ملنے والی رقم،مثالً گھر کا کرایہ ،میڈیکل
چیک اپ ،اور نامناسب عالقہ میں فرائض کی انجام دہی وغیرہ کے سلسلے میں
مختلف وظائف کا اجراء اس کے لیے کیا جاتا ہے ۔حکومت کی طرف سے پنشن
جاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مالزم کی بنیادی تنخواہ( )basic paymentکو
اسکی مدت مالزمت کے سالوں سے ضرب دی جاتی ہے،پھرانہیں7/300سے
ضرب دی جاتی ہے۔اس حسابی عمل سے جو مقدار آتی ہے اسکا  %35حکومت
مالزم سے جبرا ً خریدلیتی ہے(چاہے مالزم راضی ہو یا نہ ہو)۔ باقی 65
فیصدحصہ مالزم کو ہر مہینہ ملتا رہتا ہے۔
نوٹ:
ریٹائرڈ ہونے کے بعد مالزم کو پیسوں کی ایک بھاری مقدار جو یکمشت
ملتی ہے وہ درحقیقت اس 35فیصدحصے کے بیچنے سے حاصل ہوتی
ہے۔طریقہ یہ ہوتاہے کہ مالزم اگر 50سال پر ریٹائرڈ ہو رہا ہے تو ایک روپے
کے بدلے میں تقریبا ً 450سے لے کر 500تک حکومت ادا کرتی ہے۔اگر 60

English,

95

Longman
Dictionary
of
Contemporary
https://www.ldoceonline.com/dictionary/pension last access on 2 Jan 2020,
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سال کی عمرمیں ریٹائر ہورہا ہے تو ایک روپے کے بدلے میں حکومت مالزم
کو تقریبا ً 300روپے ادا کرتی ہے۔
شرعی حکم:
حکومت کی طرف سے پنشن کے اجراء پر جواز یا عدم جواز کا حکم لگانے
سے قبل یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ عقد فقہ کے کس باب کے تحت آتا
ہے۔غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پنشن ایک ہبہ اور تبرع ہے ۔کیونکہ کسی
مالزم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اسے اپنے کام کی مزدوری ملے اور بس۔ باقی
ریٹائرڈ ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے جواضافی پیسے اسے ملتے ہیں یہ
خالص تبرع ہبہ اور احسان ہے۔ عالمہ عمیم االحسان صاحب لکھتے ہیں:
الھبة في اللغة التبرع بما ینتفع به الموھوب وفي
الشرع تملیك العین بال عوض ویقال لفاعله واھب
96
ولذلك المال موھوب ولمن قبله الموھوب له
حصکفی نے بھی
یعنی کسی چیز کا مفت دینا ھبہ کہالتا ہے۔یہی بات عالمہ
ؒ
97
لکھی ہے۔
جس طرح اور چیزوں کا ہبہ کرنا اور بطور تبرع کے دینا جائز ہے اسی طرح
پنشن کا جاری کرنا بھی حکومت کیلئے جائز بلکہ مستحسن ہے۔
حکومت کو پنشن فروخت کرنے کا حکم:
ریٹائرڈ ہونے کے بعد حکومت مالزم سے پنشن کا  %35حصہ جبرا ً
خریدتی ہے اور اسکے بدلے میں ہر ایک روپے کے مقابلے میں اسے 300سے
لے کر تقریبا ً 500روپے تک کی نقد رقم اداکرتی ہے۔یہ عقد بظاہر ایک سودی
معاملہ لگتا ہے ،کیونکہ دونوں طرف سے پیسے ہیں اور ایک طرف مشروط
زیادتی ہے۔ چنانچہ یہ خرید و فروخت ناجائز ہونا چاہئے۔لیکن چونکہ پنشن کا
معنی میں ہے اور ہبہ اور تبرع پر جب تک موہوب لہ
اجراء ہبہ اور تبرع کے
ٰ
قبضہ نہ کریں تب تک یہ واہب ہی کی ملکیت میں رہتی ہے۔اس لئے جب تک
ریٹائرڈ مالزم اس پر قبضہ نہ کریں تب تک یہ حکومت ہی کے قبضہ میں رہتی
ہے۔
دوسری طرف سود کے تحقق کیلئے ضروری ہے کہ معاملہ دو الگ الگ
ملکیتوں کے درمیان ہورہا ہو۔ کیونکہ سودکے تحقق کے لئے بیع کا ہونا ضروری
ہوتاہے ،اور ایک ہی ملکیت میں بیع کا تحقق نہیں ہوتا۔اس لئے اس میں سود بھی
98
نجیم99بیع کی تعریف کے بارے میں
نہیں ہوگا۔ عالمہ وھبہ
الزحیلی اور ابن ؒ
ؒ
لکھتے ہیں کہ باہمی رضامندی سے مال کا مال سے تبادلہ بیع کہالتا ہے۔یعنی آپس
البشری ،قواعد الفقه ـ ص،240 :
صاحب۔مکتبۃ
96عمیم االحسان
ؒ
ٰ
حصکفی۔ الدر المختار ،مکتبہ علوم عربیۃ ۔کتاب الھبۃ ،ج  7ص،567
97
ؒ
98وھبۃ الزحیلی۔الفقہ االسالمی و ادلتہ۔ دارالفکر ،القسم الثالث ۔الفصل االول عقد البیع ،ج  ،6ص، 111:
نجیم۔ کنز الدقائق۔ مکتبہ رحمانیہ ،کتاب البیع ،باب الربا ص ، 257
99ابن ؒ
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کی رضامندی سے دو مالوں کے تبادلے کا نام بیع ہے۔یہی وجہ ہے کہ غالم اور
آقا کے درمیان بیع کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کی ملکیت ایک ہے۔ بلکہ
تقریبا ً تمام فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ غالم اور آقا اپنے درمیان
سودی لین دین بھی کریں تب بھی سود متحقق نہیں ہوگا کیونکہ دونوں کی ملکیت
100
ایک ہے
مندرجہ بالہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ سود کا ثبوت وہاں ہوتا ہے جہاں معاملہ
دوالگ الگ ملکیتوں کے درمیان ہو رہا ہو۔اور پنشن کے بارے میں ماقبل میں لکھا
تھا کہ یہ ھبہ اور تبرع ہے ۔ھبہ اور تبرع پر جب تک موہوب لہ(ریٹائرڈ مالزم)
قبضہ نہ کرے تب تک مالک (حکومت) کی ملکیت ہی شمار ہوتے ہیں۔اس لئے
اس بیع میں سود کا تحقق نہیں ہوگا۔101مال خسرو نے لکھا ہےکہ ہبہ اور تبرعات
102
پر جب تک قبضہ نہ کیا جائے تام نہیں ہوتے التبرع ال یتم اال بالقبض
ٰلہذا حکومت اور مالزم کے درمیان پنشن کی مصنوعی بیع کی کوئی حقیقت
نہیں ہے۔کیونکہ یہ معاملہ دو ملکیتوں میں نہیں بلکہ ایک ہی ملکیت(حکومتی
ملکیت) میں ہو رہا ہے۔یہ بیع مالزم کی مرضی سے ہو رہی ہو یا اسکی مرضی
کے بغیر ،دونوں صورتوں میں جائز اور سود سے پاک ہے۔اس لئے حکومت کا
مالزم کی تنخواہ سے ایک مخصوص مد کاٹنا اور پھر اس کو سود کے ذریعے
بڑھاناجائز ہے،اس میں سود کا تحقق نہیں آئے گا کیونکہ یہاں معاملہ ایک ہی
ملکیت (حکومت)میں ہورہاہے۔
پنشن فنڈ میں میراث کے اجراء کا حکم:
حکومت کی جانب سے کسی مالزم کو ملنے والی پنشن فنڈ میں کیا وراثت کے
احکام جاری ہوں گے یا نہیں؟ اور پھر وہ کس طرح جاری ہوں گے؟ اس کے لئے
اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ وراثت کے اجراء کا شرعی طریقہ کار یہ ہے
کہ وفات ہونے کے وقت جس قدر مال و دولت کسی بندے کی ملکیت میں ہو ،وہ
اس کے ورثاء میں میراث کے شرعی طریقے کے مطابق تقسیم کردیا جاتا ہے۔
پنشن فنڈ کی مد میں دو طرح کے پیسے حکومت کی جانب سے ملتے ہیں:
ریٹائرڈ ہونے کے بعد یکمشت ملنے والی بڑی رقم اور ہر ماہ ملنے والی تھوڑی
رقم۔
اگر کوئی شخص ریٹائرڈ ہونے کے بعد وفات پائے تو اسے ملنے والی
یکمشت رقم میں اس کے تمام ورثاء کا حق ہے ،اس پر کوئی ایک آدمی قبضہ نہیں
کرسکتا ہے ،کیونکہ یہ اس کی زندگی میں اس کی ملکیت میں آگیا تھا۔

ؒ
عابدین۔رد المحتار۔ مکتبہ علوم اسالمیہ ،کتاب البیوع،باب الربا ،ج،7ص،617
100ابن
ٓ
فندی ۔شرح مجلۃ االحکام ،دارالکتب العلمیۃ ،کتاب الھبۃ،الباب االول۔ج ،1ص373
ا
حیدر
علی
101
ؒ
خسرو،درر الحکا م شرح غرر االحکام ،دار االحیاء الکتب العربیۃ ،کتاب الکفالۃ،فصل لہما دین۔۔الخ،ج،2ص306
102مال
ؒ

240

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

تاہم ہرماہ جو پنشن اسے ملتا ہے ،اس میں تفصیل ہے  ،زندگی میں وہ جس
قدر وصول کرتا ہے ،وہ اس کی ملکیت میں داخل ہوتا جاتا ہے اور اس پر تمام
ورثاء کا ان کے شرعی حصص کے بقدر حق ہوتا ہے ،تاہم اگر وہ وفات پائے تو
اس کے بعد کے مہینوں میں ورثاء کا حق نہیں ہوتا ،بلکہ حکومت کی جانب سے
جو بندہ اس کے لینے کا حقدار ٹھہرتا ہے  ،وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا۔
پنشن فنڈ میں زکاۃ کے اجراء کے احکام:
زکوۃ الزم ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بغیر
شرعا ً ٰ
کسی ضرورت کے ساڑے ساتھ تولے سونا یا ساڑے  52تولے چاندی یا ان دونوں
میں سے کسی ایک کا بقدر مال جمع ہوجائے اور اس پر سال کا عرصہ گزر
زکوۃ ادا کرنا واجب ہے۔
جائے تو اس تمام مال کا ڈھائی فیصد ٰ
پنشن فنڈ کی مد میں جو مال یکمشت ملتا ہے ،وہ اس مالزم کی دیگر جمع
پونجی کے ساتھ مالیا جائے گا اور پھر ضرورت کی اشیاء کو الگ کر کے دیگر
کو دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب کے بقدر ہے یا نہیں؟ اگر تو نصاب کے بقدر ہو تو
زکوۃ واجب ہوگی اور اگر نصاب سے کم ہو تو اس پر زکاۃ واجب نہیں
اس پر ٰ
ہوگی۔
چنانچہ اگر کوئی شخص اس رقم کی وصولی سے قبل صاحب نصاب ہو
اوردرمیان میں اسے یہ پنشن فنڈ بھی مل جائے تو اس پر بھی زکاۃ واجب ہوگی۔
مثالً ایک آدمی کے پاس پہلے سے  4الکھ روپے موجود ہیں ،پھر پنشن فنڈ کی مد
میں اسے مزید  3الکھ مل جائیں ،تو اب اس پر  7الکھ روپے کی زکاۃ واجب ہوگی۔
اگر کوئی شخص پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو ،مثالً اس کے پاس صرف
 40ہزار روپے ہو اور پھر پنشن فنڈ کی مد میں اسے  3الکھ روپے یکمشت مل
جائیں تو اب اس پر زکاۃ واجب ہوگی ،لیکن یہ وجوب اس دن سے ہوگی  ،جس دن
اس کے پاس یہ  3الکھ روپے آگئے تھے اور اسی دن سے ایک سال گزرنے کا
انتظار کیا جائے گا۔
اگر کوئی پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے اور اسےپنشن فنڈ کی مد میں بھی
زکوۃ
اس قدر کم روپے ملے جس سے وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو پھر اس پر ٰ
واجب نہیں ہوگی۔
پبلک میں پنشن کی خرید و فروخت کا حکم:
ماقبل میں جو حکم مذکور تھا وہ حکومت سے متعلق تھا۔یہاں پر ہم عام
لوگوں کیساتھ پنشن کی بیع و شراء کے جواز اور عدم جواز پر بحث کریں
گے۔حکومت کے ساتھ پنشن کی بیع اس لئے جائز تھی کہ وہ درحقیقت ہبہ اور
تبرع ہی تھا۔نام صرف بیع کا تھا۔جبکہ عام لوگوں کے ساتھ پنشن کی خرید و
فروخت کو ہبہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہاں معاملہ دو ملکیتوں کے درمیان
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ہو رہا ہے۔شریعت کی رو سے عام لوگوں کے درمیان پنشن کی بیع وشراء ناجائز
اور حرام ہے۔
عدم جواز کی وجوہات:
اس کے ناجائز ہونے کی کئی وجوہات ہیں ،جو درجہ ذیل ہیں:
1۔ ملکیت میں نہ ہونا:
جو پنشن آپ بیچ رہے ہیں وہ اب تک حکومت کی ملکیت میں ہے۔آپ اس کے
مالک نہیں ہیں۔کیونکہ ہبہ اور تبرع میں ملکیت قبضہ کے بعد تام ہوتی ہے۔اور
اس پر آپ نے ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہے ،اسلئے آپ ابھی تک اس کے مالک
نہیں ہیں۔التبرع ال یتم اال بالقبض 103اوریہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس چیز کے
آپ مالک نہیں ہیں اس کو آگے فروخت نہیں کرسکتے ۔عالمہ ابن نجیم ؒنے معقود
104
علیہ کے شرائط ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :وخرج بالمملوک بیع ماالیملکہ
عالمہ شامی نے لکھا ہے کہ جس چیز کے آپ مالک نہ ہو اس کو بیچنا ناجائز
105
ہے۔
ٰلہذہ عام لوگوں سے پنشن کی بیع باطل ہے۔
2۔قبضے میں نہ ہونا:
پنشن پر چونکہ آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے ،اسلئے اگر آپ اس کے مالک بھی
ہوتے تب بھی آگے اس کی بیع کرناآپ کے لئے جائز نہیں تھا،کیونکہ آگے بیچنے
کے لئے اس چیز پر قبضہ کرناضروری ہے تاکہ آپ وہ چیز مشتری کو دینے پر
قادر ہو جائیں۔عالمہ شامی نے لکھا ہے کہ کوئی شخص مچھلی پکڑ کر اپنے
مملوکہ تاالب میں ڈالے تو وہ مچھلی اس کی ہو جاتی ہے۔اب اگر یہ اس کے
پکڑنے پر قادر ہے تو اسکی بیع جائز ہے اور اگر پکڑنے پر قادر نہیں ہے تو
بیچنا ناجائز ہے۔
ثم ان امکن اخذہ بال حیلۃ جاز بیعہ النہ بیع
علی
مملوک مقدورالتسلیم و االلم یجزلعدم القدرۃ ٰ
106
التسلیم
3۔حقوق مجردہ کی قبیل سے ہونا:
یہ حقوق مجردہ کی بیع کے قبیل سے ہے۔اور حقوق مجردہ کی بیع فقہاء کے
شامی نے لکھا ہے
نزدیک فاسد ہے۔عالمہ
ؒ
107
الن االعتیاض عن مجرد الحق باطل۔

خسرو۔درر الحکا م شرح غرر االحکام۔ دار االحیاءالکتب العربیۃ ،کتاب الکفالۃ۔فصل لہما دین۔الخ،ج ،2ص،306
103مال
ؒ
104
نجیم۔البحر الرائق ،مکتبہ رشیدیہ ۔ کتاب البیع ج،5ص635:
ابن ؒ
ؒ
علی الدر المختار،مکتبہ علوم اسالمیہ ،کتاب البیوع۔باب البیع الفاسد۔مطلب استثناء الحمل۔۔۔الخج
105ابن
عابدین۔رد المحتار ٰ
،7ص 257:مکتبہ علوم اسالمیہ
106ایضا ً ج7،257
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اس عبارت سے کچھ آگے عالمہ شامی نے لکھا ہے کہ حکومتی اداروں میں
اگر کسی شخص کی نوکری ہو اور معین تنخواہ بھی ہوتو وہ کسی اور کواپنی
تنخواہ فروخت نہیں کرسکتا۔
وعلی ٰھذا ال یجوز االعتیاض عن الوظائف
قولہ:
ٰ
واذان وفراشۃ ٍو بواب ٍۃ
باالوقاف من امامۃ ٍو خطابۃ
ٍ
علی وجہ البیع ایضا ً الن بیع الحق ال
و ال
ٰ
108
یجوز
ترجمہ:
یہی وجہ ہے کہ اوقاف کے مختلیف وظیائف
جیسیییے امامیییت  ،خطابیییت،مئوذنی ،چپڑاسیییی اور
چوکیییداری وغیییرہ کییے بییدلے میییں کسییی سییے
کییوئی معاوضییہ لینییا جییائز ہییے اورنییہ ان کییی بیییع
،کیونکہ حقوق مجردہ کی بیع ناجائز ہے۔
مفتی محمد تقی عثمانی کا بیع الحقوق المجردہ کے نام سے ایک مقالہ بھی ہے
جو آپ نے  1988ء میں کویت میں ہونے والے مجمع الفقہ االسالمی کے کانفرنس
کیلئے لکھا تھا۔آپ اس مقالے میں لکھتے ہیں :
والذی یتلخص من کالم الفقہاء فی ٰھذا الباب ان بیع
109
حق الوظیفۃ ال یجوز عندہم
خالصہ:
مندرجہ باال وجوہات کی بنا پر عام لوگوں سے پنشن کی بیع کرنا جائز نہیں
ہے۔ہاں حکومت کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز ہے۔چنانچہ حکومت اگر آپ سے
سارا پنشن خریدنا چاہے تو بھی جائز ہے کیونکہ یہ درحقیقت بیع نہیں ہےبلکہ
ایک ہبہ سے رجوع اور دوسری چیز کا ہبہ کرنا ہے  ،جو کہ جائز ہے۔

بنوولنٹ فنڈ ( )Benevolent Fundکے شرعی احکام:
سروسز کے اختتام پر ملنے والی فنڈز میں سے ایک بنوولنٹ فنڈ بھی ہے۔ یہ
سرکاری مالزمین کی تنخواہوں سے کاٹی جاتی ہے اور مالزمین اسے چندے کے
نام سے دیتے ہیں۔ اس فنڈ کے مصرف کا حکومتی طریقہ کار یہ ہے کہ دوران
مالزمت ریٹائرمنٹ سے قبل اگر مالزم وفات پاجائے یا کسی جسمانی یا ذہنی
مرض کا شکار ہوجائے  ،جس کی وجہ سے وہ مالزمت برقرار نہ رکھ سکے تو
اسے اس فنڈ سے م ستفید ہونے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا
ؒ
علی الدر المختار ،مکتبہ علوم اسالمیہ ،کتاب البیوع۔مطلب ال یجوز االعتیاض عن الحقوق
107ابن
عابدین۔رد المحتار ٰ
المجردۃ ج،7ص31:
ؒ
علی الدر المختار۔ مکتبہ علوم اسالمیہ ،کتاب البیوع۔مطلب فی االعتیاض عن الوظائف۔۔۔الخ
108ابن
عابدین۔رد المحتار ٰ
ج،7ص،32
109مفتی تقی عثمانی۔ بحوث فی قضایا فقہیۃ معاصرۃ ،المکتبۃ المعروفیۃ ۔بیع الحقوق المجردۃ ص،106
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جائزہ لیا جاتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کا دورانیہ کم ہے یا عرصہ دس سال؟ دونوں میں
سے جو کم ہو ،اس دورانیے تک یہ مالزم اس فنڈ سے مستفید ہوسکتا ہے۔ اور اگر
مالزمت ریٹائرمنٹ کی مدت تک بغیر کسی بیماری اور وفات کے پہنچ جائے تو
وہ اس سے مستفید نہیں ہوسکتا۔
شرعی حکم:
بنوولنٹ فنڈ کی مذکورہ تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
حکومت کی طرف سے کوئی الزم اور واجب نہیں بلکہ ایک احسان اور تبرع ہے
۔ اس لئے اس کا لینا جائز ہے۔
وراثت کا حکم:
وراثت کے لئے چونکہ زندگی ہی میں ملکیت میں آنا ضروری ہے  ،اس لئے
جو بنوولنٹ فنڈ کسی معذوری کی وجہ سے مالزم کو زندگی میں مل جائے اور
پھر وہ وفات پائے تو اس میں وراثت جاری ہوگی ،تاہم اس کے وفات ہونے کی
صورت میں جو فنڈ اس کے منتخب کردہ کسی شخص (مثالً اس کی اہلیہ وغیرہ)
کو ملتا ہے تو اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی ،کیونکہ یہ اس کے وفات پانے
کے بعد ملتا ہے ،جو اس کی ملکیت میں نہیں آتا ،گویا یہ حکومت کی جانب سے
ابتدا ًء ہی اس کی اہلیہ کو مل رہا ہے۔
زکاۃ کا حکم:
زندگی میں اس فنڈ کی مد میں جو پیسے ملے  ،اسے دیگر مال و دولت کے
ساتھ مالیا جائے گا ،اگر یہ سب نصاب زکاۃ تک پہنچتے ہیں تو سال گزرنے پر
زکاۃ واجب ہوگی اور اگر اس کے باوجود وہ صاحب نصاب نہیں بنتا تو اس پر
زکاۃ واجب نہیں ہوگی۔
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خالصہ
حتی الوسع احاطہ
اس باب میں سروسز سے متعلق تمام اہم اور کلیدی نکات کا ٰ
کرنے کی کوشش کی گئی۔ سروسز کی معاصر صورت حال ،اس کی اقسام اور
طریقہ کار کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث اور کتب فقہ کی روشنی
میں ان اہم اصول و شرائط کو ذکر کیا گیا ،جن سےسروس کی فراہمی کے دوران
واسطہ پڑتا ہے۔ آخری فصل میں سروس انڈسٹری میں ان اہم اور سلگتے مسائل
کو منتخب کیا گیا ،جن کی مروج اور جدید صورتیں قرآن و سنت کی روشنی میں
تحقیق طلب ہیں۔ان مسائل پر دوسری فصل میں ذکرکردہ شرعی اصول و شرائط
کی روشنی میں تحقیق کی گئی۔ اس فصل میں سروسز سے متعلق ان عام فہم
مسائل کو ذکر نہیں کیا گیا ہے ،جن پر کتب فقہ کی قدیم اور جدید ذخیرے میں
مفصل مباحث موجود ہیں۔
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باب چہارم:
تسعیر( )Pricingاور
اس کے شرعی احکام
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تسعیر( )Pricingکا تعارف
اس دنیا میں کوئی بھی شخص ہر چیز اور کام میں خود کفیل نہیں ہے ،کوئی
اناج اگاتا ہے تو کوئی پھل بیچتا ہے ،کوئی دکاندار ہے تو کوئی مالزم  ،کوئی
وکیل ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے۔ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے مختلف
اشیاء( )Goodsاور خدمات ( )Servicesکی ضرورت پیش آتی ہے ،مثالً ایک
وکیل کو کھانے پینے کےلیے اناج ،غلہ اور پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔
مختلف اشیاء کی خریداری کےلیے دکان جانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے اور
بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی۔
تاہم وہ یہ سب کام بذات خود نہیں جانتا۔ اسے اگر مہارت ہے تو صرف وکالت
میں ہے۔اس نظام کو منظم چالنے کےلئے نظریہ قیمت ()Theory of Pricingکی
ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر انسان اپنی صالحیت کا ایک ریٹ مقرر کرے اور
اسے اس ریٹ پر دوسرے لوگوں کو پیش کرے ،بدلے میں جو پیسہ مل جائے گا ،
اس سے اپنی دیگر ضروریات مکمل کرے۔اسے انگریزی میں
تسعیر()Pricingکہتے ہیں۔ہر آدمی جو سروس فراہم کررہا ہے ،یا جو پراڈکٹ
بیچ رہا ہے ،اس کی اس نے ایک خاص قیمت اور ویلیو طے کی ہوتی ہے ،اسے
قیمت() Priceکہا جاتا ہے،چنانچہ آپ گھر کے کرائے کی مد میں اس کی ماہا نہ
قیمت دے رہے ہوتے ہیں،ٹیوشن فیس کی مد میں تعلیم کی قیمت دے رہے ہوتے
ہیں،کرایے کی مد میں بس اور ٹرین کی ایک خاص قیمت دے رہے ہوتے ہیں،ایک
استاد کو اس کے کام کی قیمت تنخواہ کی صورت میں ملتی ہے ،ایک ڈاکٹر اور
وکیل اپنے مریضوں اور کالئنٹس سے فیس کی مد میں اپنی قیمت وصول کرتا
ہے ،یہی حالت ایک دیہاڑی دار مالزم کی ہے ،جو دن بھر کام کر کے دیہاڑی کی
صورت میں اپنی قیمت وصول کرتا ہے۔
یہ باب تسعیر اور ریٹ کی تعیین سے متعلق شرعی احکام و مسائل پر مشتمل
ہے۔
یہ دو فصلوں پر محیط ہے۔

فصل اول
فصل اول تسعیر کے تعارف کے بارے میں ہے۔ اس فصل میں تسعیر کے
موضوع پر مغربی ماہرین کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی تعریف،
اقسام اور اس کے لئے اپنائی جانے والی حکمت عملیوں ()Pricing Strategies
کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔اس کے بعد کتب تاریخ سے تسعیر کے حوالے سے
اسالمی خالفتوں میں ہونے والی سرکاری اور غیر سرکاری کاوشوں کا ایک جائزہ
پیش کیا گیا ہے ،تاکہ عصر حاضر میں تسعیر کی مروجہ صورتوں کے شرعی
حل تالش کرنے میں رہنمائی حاصل ہوسکے۔
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فصل دوم
فصل دوم دو ذیلی حصوں پر مشتمل ہے۔ چونکہ اشیاء ( )Goodsاور خدمات
( ) Servicesدونوں مارکیٹنگ کے معاصر تصور کا الزمی حصہ ہیں ،اس لئے
مارکیٹنگ کے شرعی اصول اور احکامات جاننے کےلیے ان دونوں وسیع
صن عتوں کو الگ الگ ذکر کرنا ضروری ہوتاہے۔ تسعیر کے مسائل بھی کچھ
پروڈکشن پالنٹس اور اشیاء سے متعلق ہوتے ہیں اور کچھ سروسز سے متعلق
ہوتے ہیں۔ اس لئے ان دونوں کو الگ الگ ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں کے
شرعی اصول و احکام مفصل ذکر ہوسکے۔

حصہ اول
حصہ اول میں اشیاء سے متعلق تسعیر کے شرعی اصول ذکر کیے گئے ہیں۔
ان اصولوں کے استنباط میں قرآن و حدیث اور مسالک اربعہ کی امہات الکتب سے
استفادے کی کوشش کی گئی۔ جہاں جہاں معاصر محققین سے استفادہ کیا گیا ہے،ان
کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔

حصہ دوم
حصہ دوم میں سروسز سے متعلق تسعیر کے شرعی اصول و احکامات کو
ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ سروسز کی تسعیر کی کچھ صورتیں خاصی پیچیدہ ہیں،
اس لئے اس حصے میں قرآن و حدیث اور کتب فقہ سے استفادے کے ساتھ ساتھ
ریاضی کے فارمولوں اور حسابات کے ذریعے بھی بات سمجھانے کی کوشش کی
گئی ہے۔
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فصل اول  :تسعیر کا تعارف اور اسالمی تاریخ
تسعیر کا تعارف
تعریف:
فلپ کوٹلر پرائسنگ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

In the narrowest sense, price is the
amount of money charged for a product or
service.
More broadly, price is the sum of all the
values that consumers exchange for the
benefits of having or using the product or
service. In the past, price has 1been the major
factor affecting buyer choice.

ترجمہ:
قیمت ( )Priceپیسوں کی اس مقدار کو کہتے
ہیں ،جو کسی پراڈکٹ یا سروس فراہم کرنے کیے
بییدلے لییی جییاتی ہییے۔ اس کییی مزییید وضییاحت اس
طییرح ہوسییکتی ہےکییہ صییارف کییوئی پراڈکییٹ یییا
سییروس حاصییل کییرنے یییا اسییے اسییتعمال کییرنے
کے بدلے میں جو رقم فراہم کیرنے والیے کیو دیتیا
ہے ،وہ اس پراڈکٹ یا سیروس کیی قیمیت کہالتیی
ہے۔
پرانے زمانے میں لوگ معیار سے زیادہ قیمت کو دیکھتے تھے۔ اب یہ
رجحان اگرچہ کم ہوتا جا رہا ہے ،لیکن پسماندہ ممالک میں اب بھی کم قیمت اشیاء
کو ترجیح دی جاتی ہے۔
مارکیٹنگ کی ڈکشنری ( The International Dictionary of
)Marketingمیں پرائس کی تعریف میں درج ہے:
Generally regarded as the value of a
product or service, Price, of course, can go
up or down, depending on supply and
demand,
and many suppliers take advantage
of this.2

ترجمہ:
پییرائس سییے عییام طییور پییر کسییی پراڈکییٹ یییا
خدمت کیی ویلییو میراد ہیوتی ہیے۔ ییہ ویلییو ہمیشیہ

1

Kotker, Armstrong, Veronica Wong, John Saunders,Principal of Marketing.,
www.pearsonhighered.com, Ch: 16, P: 665, Edition: 14,
2
Daniel yadin, the international Dictionary of Marketing, British Library, 2002 ISBN 0 7494
3532 1, Price, P: 300,
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برقرار نہیں رہتی  ،بلکہ وقت اور ضرورت کے
ساتھ ساتھ گھٹتی اور بڑھتی ہے۔
مارکیٹنگ میں پرائسنگ کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسے بغیر کسی سبب
کے کم کرنے سے آپ کا منافع نقصان میں بدل سکتا ہے۔مارکیٹنگ کے ایک ماہر
کے بقول اگر تشہیر اور تقسیم کو آپ منافع کا بیج قرار دیں تو پرائسنگ کو اس
کی کٹائی قرار دیا جاسکتا ہے،کیونکہ یہی آپ کے منافع اور ثمرہ کے حصول کا
وقت ہوتاہے۔مارکیٹنگ سٹریٹجیز میں تسعیر کے فیصلوں کو سب سے مشکل
قرار دیا جاتا ہے ،کیونکہ ایک تو اس کا اثر براہ راست منافع پر پڑتا اور دوسرا
یہ ایک تکون میں بند رہتی ہے۔ یہ تکون کسٹمر ،تجارت اور آپ کا حریف تاجر
ہے۔قیمت کی تعیین میں ان تینوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔اگر ان تینوں سے
پہلو تہی کرتے ہوئے قیمت کی تعیین کردی تو آپ کا بزنس بہت جلد خسارے کا
3
شکار ہوسکتا ہے۔
مارکیٹنگ میں  Pricingکی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ
کہ یہ مارکیٹنگ مکس کا وہ حصہ ہے  ،جو آپ کو نفع پیدا کر کے دیتا ہے۔باقی
تین  :پراڈکٹ ،پلیس  ،Placeاور تشہیر  Promotionپر آپ اپنی طرف سے
خرچہ کرتے ہیں۔

قیمت کی تعیین کے مختلف طریقے اور حکمت عملیاں:
Pricing Strategies
کسی پراڈکٹ کی قیمت متعین کرنے کےلیے مختلف حکمت عملیوں
 Strategiesکی ضرورت پیش آتی ہے۔ انڈسٹری میں پروڈکشن کے بعد اس کی
قیمت کی تعیین میں بنیادی طور پر دو باتوں کا خیال رکھا جاتاہے:
 1۔ پراڈکٹ پر جو خرچہ ہوا ہے ،اس قیمت سے وہ خرچہ مع منافع واپس مل
سکے گا۔
2۔ یہ قیمت عوام کےہاں قابل قبول ہوگی۔
اگر ان باتوں کو نظر انداز کر کے کسی پراڈکٹ کی پرائسنگ کی گئی تو
بدلے میں منافع کی جگہ خسارہ ہی ملے گا اور آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔
پرائسنگ کےلیے مارکیٹنگ میں مختلف طریقوں سے کام لیا جاتا ہے۔ ان میں
سے کچھ درجہ ذیل ہیں:

1۔قیمت میں اضافہ کرناPremium Pricing :

3

Kotker, Armstrong, Veronica Wong, John Saunders,Principal of Marketing.,
www.pearsonhighered.com, Edition: 14, Ch: 16, P: 664,
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کسی پراڈکٹ یا سروس کے ساتھ جب کسی اضافی فائدے کو لف کیا جاتا ہے
تو اس پراڈکٹ اور سروس کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا جاتاہے ،جس سے وہ
اضافی فائدے کو بھی کیش کرسکے۔

2۔ مارکیٹ تک رسائی کےلیےکم قیمت رکھنا:
Pricing

Penetration

پرائسنگ حکمت عملی کسی پراڈکٹ یا سروس کے آغاز میں اپنائی جاتی ہے۔
اس کا مقصد اس پراڈکٹ کو مارکیٹ میں متعارف کروانا ہے ،تاکہ مارکیٹ شئیر
کے زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکے۔ اس حکمت عملی میں قصدا ً قیمتوں کو بہت
کم رکھا جاتاہے ،پھر جیسے ہی یہ پراڈکٹ متعارف ہو جاتی ہے اور لوگ اسے
پسند کرنے لگتے ہیں تو اس کی قیمت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔

3۔ قیمت کی تعیین میں اعتدال سے کام لیناEconomy Pricing :

اس حکمت عملی میں قیمت کو متوسط اور معتدل رکھا جاتاہے۔ یہ عموما ً
عوام کےلیے باعث کشش ہوتا ہے ،کیونکہ اس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ نہیں
آتا ،بلکہ ہمیشہ ایک مناسب ریٹ پر چیزیں دستیاب ہوتی ہیں۔سپر مارکیٹس میں
اسی طریقے پر عمل ہوتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کا رجحا ن کسی دکان
کے بجائے سپر مارکیٹ کی طرف ہوتاہے ،کیونکہ اسے وہاں مناسب ریٹ مل رہا
ہوتا ہے۔ا س حکمت عملی پر عمل پیرا ہونے کےلیے پراڈکٹ اور مارکیٹنگ پر
ابتدا سے خرچہ کم سے کم کرتے ہیں ،تاکہ مناسب ریٹ میں بھی اس پراڈکٹ کو
فروخت کرکے اس سے نفع کمایا جاسکے۔یہی وجہ ہے کہ اس سٹریٹجی پر عمل
پیرا ہونے والی اکثر کمپنیاں وہ ہوتی ہیں ،جو پراڈکشن خود کرتی ہوں ،کیونکہ
انہیں مناسب ریٹ طے کرنے کےلیے پراڈکشن کے آغاز ہی سے منصوبہ بندی
کرنی پڑتی ہے۔

4۔ریٹ میں کمی کرناPrice Skimming :
یہ حکمت عملی تب اپنائی جاتی ہے ،جب آپ کی پراڈکٹ یا سروس عوام کی
امنگوں کے مطابق ہو ،انہیں اس کی ضرورت ہو اور آپ کا کوئی ہم پلہ حریف نہ
ہو ،ایسے میں آپ ریٹ میں اضافہ بھی کریں گے تو بھی صارفین آپ کی پراڈکٹ
یا سروس لیں گے۔یہ حکمت عملی محدود دورانیے ()Short termکےلیے تو مفید
رہتی ہے ،تاہم لمبے عرصے ()long termتک اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا،
کیونکہ اس میں آپ کے حریف کی جانب لوگوں کی توجہ ہوسکتی ہے ،جو آپ
سے کم ریٹ پر وہ پراڈکٹ یا سروس مہیا کردے گا۔

5۔ نفسیاتی طریقے سے ریٹ کی تعیینPsychological Pricing :
اس طریقے میں صنعت کار صارفین کے جذبات اور احساسات کو استعمال
کرتا ہے۔ ہمارے ہاں  Bataیا سروس شوز اس کی مثالیں ہیں ،جن کی قیمت 500
کے بجائے  499اور  1000کے بجائے  999ہوتی ہے۔ اس میں ایک صارف
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جذبات کا سہارا لے کر اسے خرید نے پر جلد آمادہ ہوجاتا ہے اور اسے زیادہ
4
معیاری خیال کرنے لگتاہے۔

منافع کے چارستون
بزنس کا بنیادی مقصد نفع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بزنس تاجر کو نفع
دینے کے بجائے نقصان دینے لگتاہے تو وہ اسے فورا ً تبدیل کردیتا ہے۔مارکیٹنگ
میں منافع کا دارومدار چار چیزوں پر ہوتا ہے ،جو نفع کے چار ستون کہالتی
ہیں،ان چار ستونوں کا منافع کے ساتھ ایک خاص قسم کا ربط اور تعلق ہوتاہے،
جس کی رو سے منافع میں کمی یا زیادتی آتی ہے۔ یہ چار ارکان درج ذیل ہیں:
1۔ قیمت Price
2۔ سیل کا حجم Sale volume
3۔ طے شدہ خراجات Fixed costs
4۔ تبدیل ہونے والے اخراجات Variable costs
5
انہیں گراف کی صورت میں یوں پیش کیا جاتاہے:

صورت4.1:

اس جدول میں منافع کو دو امور کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے۔
پراڈکٹ سے آپ کی آمدن ( )Sale revenueاور مجموعی الگت( Total
)Costs

پراڈکٹ سے آپ کی آمدن Sale revenue :
4 Andrew Whalley, Strategic Marketing, the marketing mix, price, 1st Edition, 2010,
bookboon.com, ISBN 978-87-7681-643-8, P: 89,
5
Michael j, Baker, Marketing Book, Butterworth Heinemann, 5th edition 2003, P: 346,
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1۔Sale revenueسے مراد پراڈکٹ سے آپ کی آمدن ہے۔
اس آمدن کا دار و مدار مزید دو چیزوں پر ہے:
1۔ قیمت پر  ،کہ آپ نے پراڈکٹ کی قیمت کیا طے کی ہے۔
2۔ سیل کا حجم  ،کہ آپ کس قدر اشیاء فروخت کررہے ہیں۔
ان دو امور سے آپ کی آمدن متعلق ہے۔اگر قیمت اچھی ہو اور سیل زیادہ ہو
تو منافع زیادہ آتاہے اور اگر قیمت اور سیل بہت ہی کم ہو تو آمدن بھی کم ہوگی۔

2۔ مجموعی الگتTotal cost :
پروڈکشن پر مجموعی طور ہر جس قدر الگت آتی ہے ،اس کا نفع پر براہ
راست اثر پڑتا ہے۔یہ الگت دو طرح کی ہوتی ہے۔
1۔ طے شدہ الگتFixed cost :
اس میں وہ الگت شامل ہے ،جس کا پروڈکشن کی کمی بیشی کے ساتھ تعلق
نہیں ہوتا ،جیسے جگہ کا کرایہ  ،مشنری اور اس جیسی دوسری وہ چیزیں جن کا
خرچہ طے شدہ ہوتا ہے۔
2۔تبدیل ہونے والی الگت:
اس سے وہ الگت مراد ہے  ،جو پروڈکشن کی مقدار کے ساتھ ساتھ گھٹتی اور
بڑھتی ہے،اگر پروڈکشن کم ہو تو یہ الگت کم ہوجاتی ہے اور اگر زیادہ ہو تو یہ
بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتاہے۔
سیل کا حجمSale Volume :
اگر سیل کا حجم زیادہ ہوگا تو پروڈکشن کی تیاری پر الگت بھی زیادہ آئے گی
اور اگر سیل کا حجم کم ہو تو کم پروڈکشن کی ضرورت پڑے گی ،جس پر خرچہ
بھی کم آئے گا۔
تبدیل ہونے والی انفرادی قیمتVariable unit cost :
پروڈکشن کےلیے جن اجزاء کی ضرورت پیش آتی ہے ،ان کی قیمت بدلتی
رہتی ہے ،جس سے پروڈکشن کی الگت پر فرق پڑتا ہے۔ یہ بحث گزشتہ نقشے کی
روشنی میں آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔اس جدول کے بنیادی طور پر دو
حصے ہیں:سیل کی آمدنی اور مجموعی الگت۔
نفع پر دونوں کے اثرات ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں ،مثالً سیل کی
آمدن میں اضافہ ہونے سے نفع بڑھ جاتا ہے۔ یہ اضافہ چاہے قیمت میں ہو یا سیل
کے حجم میں  ،بہرحال اس میں اضافے سے نفع میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ جبکہ
مجموعی الگت میں اضافہ ہونے سے نفع کم ہوجاتا ہے۔ یہ اضافہ چاہے طے شدہ
الگت میں ہو یا پھر تبدیل ہونے والی الگت میں ہو ،اس میں اضافے سے منافع
کم ہوجاتاہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ نفع میں
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سیل کے حجم کی اہمیت اس قدر ہے کہ یہ سیل کی آمدن پر بھی اثر انداز ہوتاہے
اور مجموعی الگت پر بھی۔

قیمت کی تعیین پر کسٹمر کا اثر
پراڈکٹ کی قیمت کی تعیین پر کسٹمر کی خواہشات اور ضروریات کا گہرا اثر
ہوتا ہے ۔ یہ اثر صرف اس کی خواہشات اور ضروریات تک محدود نہیں رہتا ،
بلکہ اس کے قوت انفاق کو بھی شامل رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پراڈکٹ
کی قیمت اتنی ہونی چاہیے  ،جو کسٹمر کے بس میں ہو ،حاالنکہ قیمت کی تعیین
کے طریقوں میں یہ بات شامل ہے کہ کسٹمر کے صرف قوت انفاق کو نہ دیکھا
جائے  ،اس میں دیگر امور کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور
پر اگر کسی پراڈکٹ کو  10000روپے پر فروخت کرنے کے لیے رکھا جائے تو
اس بات کا جائزہ بھی لیا جائے کہ دور دراز سے آنے والے کسٹمر حضرات
کرائے کی مد میں  400روپے اور پھر اس پراڈکٹ کو اپنے گھر منتقل کرنے میں
مزید  1500روپے خرچ کریں گے۔اسی طرح اس پراڈکٹ کی مرمت پر ہونے
والے اخراجات کا بھی پیشگی تخمینہ لگانا ضروری ہوتاہے۔ان ساری چیزوں کو
مدنظر رکھ کر ریٹ طے کیا جاتاہے ،تاکہ سب مال کر کسٹمر کےلیے باعث کشش
ہو۔ریٹ طے کرنے والے()Price decision Makerکو چاہیے کہ ریٹ طے
کرتے وقت ان تمام پہلوؤں پر غور کرے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی
6
ریٹ طے کرے ،تاکہ نفع بھی حاصل ہو اور کسٹمر بھی مطمئن ہو۔

ریٹ کی بنیاد پر مارکیٹ کی قسمیں
کسی پراڈکٹ کے ریٹ کی تعیین میں پروڈیوسر یکسر آزاد رہتا ہے ،تاہم وہ
صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ریٹ طے کرتا ہے۔ معاشی ماہرین
کے مطابق وہ مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ریٹ طے کرے تو مفید رہے گا۔
7
ریٹ کے حوالے سے چار طرح کی مارکیٹیں پائی جاتی ہیں:

1۔ خالص مقابلہ جاتی مارکیٹPure competition :
اس مارکیٹ میں تاجروں اور صنعت کاروں کی ایک بڑی تعداد موجود رہتی
ہے ،جو ایک ہی طرح کی خدمت فراہم کرتی ہے ،جیسے موبائل کمپنیاں  ،بینکنگ
وغیرہ کہ ہر بینک ایک خاص سہولت فراہم کرتا ہے ،جو آپ کسی دوسرے بینک
سے بھی حاصل کرسکتے ہیں۔اس مارکیٹ میں ریٹ فکس اور طے شدہ
ہوتاہے۔اس ریٹ سے بڑھ جانا کوئی تاجر پسند نہیں کرتا ،کیونکہ اسے معلوم ہے
کہ میرا کسٹمر فورا ً مجھ سے کسی اور کے پاس چال جائے گا۔ اسی طرح کوئی
6

Kotker, Armstrong, Veronica Wong, John Saunders,Principal of Marketing.,
www.pearsonhighered.com, Edition: 14, Ch: 16, P: 673,
7
Kotker, Armstrong, Veronica Wong, John Saunders,Principal of Marketing.,
www.pearsonhighered.com, Edition: 14, Ch: 16, P: 674,
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تاجر یہ بھی نہیں چاہتا کہ طے شدہ ریٹ سے کم پر اپنی سروس فراہم کرے،
کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسی ریٹ پر اس کی پراڈکٹ بک سکتی ہے تو پھر ریٹ
کم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

2۔اجارہ داری کا ماحولMonopolistic Competition :
اس ماحول اور مارکیٹ میں تاجروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ،تاہم ان کی فراہم
کردہ سروسز یا پراڈکٹ میں فرق پایا جاتاہے۔ یہ فرق ہر تاجر کی امتیازی عالمت
بن جاتاہے اور اسے وہ کیش کرتا ہے۔اس فرق کی بنیاد پر ریٹ کی تعیین میں
پروڈیوسر بڑی حد تک آزاد ہوتے ہیں ،کیونکہ اس کا حریف بالکل اسی کی طرح
پراڈکٹ تیار نہیں کر رہا ہوتا اور ساتھ ساتھ وہ بھی جانتا ہےکہ کسٹمر اس امتیازی
خوبی کی وجہ سے یہ پراڈکٹ مہنگی بھی لے گا۔ یہ عمومی طور پر محسوس
پراڈکٹ  Physical Productمیں ہوتا ہے ،جس کے معیار ،خصوصیات اور
پائیداری وغیرہ میں فرق پایا جاسکتا ہے۔

3۔گروہی اجارہ داری کا ماحولOligopolistic Competition :
اس ماحول میں مارکیٹ پر چند گنے چنے تاجرو ں کا قبضہ ہوتا ہے ،جو ایک
طرح کی خدمات یا پراڈکٹ فراہم کررہے ہوتے ہیں۔یہ کم ہونے کی وجہ سے
سخت مقابلے میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے حریف کے منصوبوں
اور حکمت عملیوں سے آگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس صورت حال میں
بھی کوئی تاجر ریٹ مناسب ہی رکھتا ہے ،کیونکہ اسے خوف رہتا ہےکہ ریٹ
کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر مزید نئے حریف میدان میں کود سکتے ہیں۔

4۔خالص اجارہ داریPure Monopoly :
اس میں مارکیٹ پر ایک تاجر کی اجارہ داری قائم ہوجاتی ہے ،جو اکیلے اس
سیکٹر کے سیاہ و سفید پر چھا جاتاہے۔
الف :یہ تاجر ایک حکومتی ادارہ بھی ہوسکتا ہے ،جس کا کام یہ ہو کہ فالں
پراڈکٹ سب لوگوں کو فالں ریٹ پر مل سکے۔یہ سرکاری حکت عملی کے
مطابق ریٹ کم بھی کرسکتا ہے اور زیادہ بھی،
ب :یہ ایک پرائیویٹ ادارہ بھی ہوسکتاہے ،جو حکومت کی اجازت سے خاص
شرائط کے مطابق مارکیٹ میں آسکے۔
ج :یہ کوئی ایسا ادارہ بھی ہوسکتاہے  ،جو حکومتی اثر و رسوخ سے آزاد ہو،
جس نے تیزی اور ہوشیاری سے مارکیٹ پر قبضہ کیا ہو ۔ یہ اگرچہ ریٹ کی
تعیین میں آزاد رہتا ہے  ،تاہم عام طور پر دو وجوہات سے ریٹ مناسب ہی رکھتا
ہے:
1۔ اسے خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی حریف میدان میں پیدا نہ ہو۔
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8

۔ اسے حکومت سے خطرہ الحق ہو کہ کہیں وہ مجھے پابند نہ کرے۔2

8 Fundamentals of Marketing, Pricing in Different Types of Markets, NATIONAL OPEN
UNIVERSITY OF NIGERIA, www.nouedu.net,National Open University of Nigeria, 200,P:
147,148
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تسعیر کا فقہی تعارف
تسعیر کی لغوی تعریف:
معنی
تسعیر عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ س ع ر "سعر" سے نکال ہے ،جس کا
ٰ
9
ہے  ،کسی چیز کا جلنا اور بلند ہونا۔
10
اسعرو اور سعاروا کا مطلب ہے :کسی ریٹ پر متفق ہونا۔

تسعیر کی اصطالحی تعریف:

صاحب تسعیر کے بارے میں لکھتے ہیں:
امام شوکانی
ؒ
التسعیر :ھو أن یأمر السلطان أو نوابه أو كل من
ولي من أمور المسلمین أمرا أھل السوق أن ال
یبیعوا أمتعتھم إال بسعر كذا ،فیمنعوا من الزیادۃ
11
علیه أو النقصان لمصلحة
ترجمہ:
بادشاہ  ،اسکے نائب ییا اس کیی اجیازت سیے
متعییین کییردہ کسییی نگییران کییا تییاجروں کییو کسییی
خاص ریٹ کا پابنید بنانیا تسیعیر کہالتیا ہیے ،تاکیہ
تاجر حضرات اس ریٹ سے زیادہ یا کم پیر اشییاء
فروخت نہ کریں۔
موسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ میں تسعیر کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ درج ہے:
تحدید أسعار بیع السلع .وقد یكون التسعیر من
السلطان ،ثم یمنع الناس من البیع بزیادۃ علیھا أو
12
أقل منھا

ترجمۃ:
سامان فروخت کرنے کےلیے ریٹ کی تعییین
کیییرنے کیییو تسیییعیر کہیییتے ہییییں ،ییییہ کبھیییی کبھیییار
 9احمد بن فارس ،زکریا ،معجم مقاییس اللغۃ ،مادہ :س ع ر ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت،ط ،1422:ص460 :
10جوہری ،اسماعیل بن حماد ،معجم الصحاح ،مادۃ س ع ر ،دارالمعرفۃ 1426ھ ،ص494:
 11الشوکانی ،محمد بن علی  ،نیل االوتار ،دارالحدیث مصر 1993ء ،کتاب البیوع ،ابواب احکام العیوب ،باب النھی عن
التسعیر ،رقم الحدیث ،2279:ج،5ص،259:
 12الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،دارالسالسل الکویت1427 ،ھ ،البیع ،الثمن ،حکم التسعیر،ج ،9ص،27:
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حکومیت کیی جانیب سیے ہوتییا ہیے ،جیس کیے بعیید
لوگییوں کییو اس ریییٹ سییے کییم یییا زیییادہ پییر اشیییاء
فروخت کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔
کتب فقہ میں تسعیر کی اصطالح عام طورپر تاجروں پر سرکاری ریٹ کے
معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تاہم مارکیٹنگ میں پرائسنگ کے
الزم ہونے کے
ٰ
عربی ترجمے کے طورپر جس تسعیر کو ذکر کیا جاتا ہے ،اس سے مراد تسعیر
کی صرف یہی مشہور فقہی اصالح نہیں ہے ،بلکہ اس سے مرادکسی پراڈکٹ یا
سروس پر کیے جانے والے خرچے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اس طرح
ریٹ طے کرنا ،جس سے خریدار اور بیچنے والوں میں سے کسی کے ساتھ
13
زیادتی اور نا انصافی نہ ہو۔

سعر ،ثمن اور قیمت میں فرق:
المعنی ہیں۔ ان کے درمیان باریک معنوی
معنی یا قریب
یہ تینوں الفاظ ہم
ٰ
ٰ
معنی
فرق ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھتے ہوئے اکثر ماہرین معیشت انہیں ایک ہی
ٰ
کے لیے استعمال کرتے ہیں ۔ ذیل میں ہم ان تینوں فقہی اصطالحات کو ذکر کرتے
ہیں ،جس سے ان میں موجود فرق کی وضاحت ہوسکے گی۔
ھو مایَ ْ
طلب من قبل البائع ثمنا للسلعة ،وقد
السعر :فَ َ
یكون ثمنا ً حقیقیا ً فیكون قیمة ،وقد یكون زائدا ً أو
ناقصا ً فیكون ثمنا ً فقط ،ولذا قد تعرض السلع
بسعر ،ویكون العقد على خالفه ،زیادۃ أو نقصاناً،
بحسب ظروف السوق
القیمة :ھي :اسم لما تقدر به جمیع السلع،
واْلعمال ،والمنافع المبذولة بین الناس بعیدا عنسوم
المشتري وغبن البائع ،وھي بمنزلة المعیار من
غیر زیادۃ وال نقصان
الثمن :اسم لما یأخذہ البائع من المشتري مقابل
المبیع ،سواء أكان عینا ،أو نقدا ،أو سلعة وھو ما
یتعین في الذمة ،وبه یستقر العقد ،وتطلق اْلثمان
على الدراھم والدنانیر ،فقد ورد في فتح الباري "
الثمن ما اشتریت به العین14
ترجمہ:
سعر:
 13بلحیمرابراہیم ،المزیج التسویقی من منظورالتطبیقات التجاریۃ االسالمیۃ،جامعۃ الجزائر ،کلیۃ العلوم االقتصادیۃ وعلوم
التیسیر۔ ،2004،2005الفصل الثانی :التسعیر،ص،107:
14حسیب عرقاوی ،احکام التسعیر فی الفقہ االسالمی،The journal of Islamic Civilization Studies,،
،2015ص،271،272:
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خرید و فروخت کیے وقیت فروخیت کننیدہ جین
پیسییوں کییا مطالبییہ کییرے  ،وہ سیعر کہالتییا ہییے۔ یییہ
ریییییٹ حییییاالت اور جگہییییوں کےاخییییتالف سییییے
مختلف ہوتے رہتے ہیں۔
قیمت:
کسی پراڈکٹ کی وہ قیمت جیو اس کیے منیافع
اور اخراجات کی درسیت ترجمیانی کیرے  ،قیمیت
کہالتی ہے۔
ثمن:
جس ریٹ پر بائع اور مشیتری دونیوں راضیی
ہوجاتے ہیں ،وہ ثمن کہالتا ہے۔
ان تینوں میں موجود بنیادی اور جوہری فرق سمجھنے کےلیے ہم کہہ سکتے
ہیں کہ قیمت کسی پراڈکٹ پر ہونے والے اخراجات کی نمائندگی کرتی ہیں۔مثال
کے طور پر ایک بسکٹ پر  10روپے کا مجموعی خرچہ ہوا اور مارکیٹ میں
اسے  15روپے کے ریٹ پر پیش کیا گیا۔ اب مجموعی خرچہ جو دس روپے ہے،
وہ پراڈکٹ کی قیمت ہے۔جس ریٹ پر اسے مارکیٹ میں پیش کیا گیا یعنی 15
روپے  ،وہ اس کا سعر ہے۔ تاہم ضروری نہیں کہ مشتری اسے  15روپے ہی
میں لے ،ہوسکتا ہے کہ وہ  12روپے میں لینے پر تیار ہو اور بائع اسے 12
روپے ہی میں فروخت کرنے پرراضی ہوجائے۔ یہ  12روپے اس کا ثمن کہالئے
گا۔

تسعیر اور تسعیر جبری میں خلط مبحث کی وجہ:
جس طرح مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے درمیان اکثر ابہام پایا جاتا ہے،
بالکل اسی طرح تسعیر اور تسعیر جبری کے درمیان لوگ خلط مبحث کا شکار
ہوجاتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہی ذخیرے میں جب بھی تسعیر کا لفظ ذکر
ہوا ہے ،اس سے مراد ریٹ کی تعیین میں حکومت مداخلت کا ہونا ہے۔ تسعیر کے
جائز ہونے کا مطلب اس مداخلت کو جواز دینا اور ناجائز ہونے کا مطلب اس
حکومتی مداخلت کو منع کرنا ہے۔
مارکیٹنگ میں پرائسنگ( )Pricingایک اہم رکن ہے ،جس کا مطلب پراڈکٹ
کی تیاری کے بعد اس کی ایک خاص قیمت مقرر کرنا ہے۔ اس کے لئے
مارکیٹنگ کے عرب ماہرین تسعیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ،جبکہ پراڈکٹ کی
ریٹ کی تعیین میں سرکاری مداخلت کرنے کو تسعیر جبری کہتے ہیں ،جسے
انگریزی میں ( )Pricing Fixationکہا جاتا ہے۔گویا مارکیٹنگ کے تحت جس
تسعیر کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے ،اس میں تسعیر جبری ()Pricing Fixation
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بھی شامل ہے اور خاص قیمت مقرر کرنا ( )Pricingبھی شامل ہے۔اس اصول
کو سامنے رکھتے ہوئے اس باب میں تسعیر کے تحت دونوں عنوان کو شریعت
کی روشنی میں پھرکنے کی کوشش کی گئی ہے۔

تسعیر جبری کی اسالمی تاریخ
آپ ﷺ کی حیات مبارکہ اور تسعیر:
حضوراکرمﷺ کے دور میں عام حاالت میں ریٹ کے اتار چڑھاؤ کو طلب و
ر سد پر چھوڑتے ہوئے لوگوں کو آزاد چھوڑا گیا تھا،تا کہ وہ اپنی مرضی سے
اپنی خرید و فروخت کرسکیں ،انہیں کوئی بھی اس معاملے سے روک نہیں سکتا
تھا ،شرط یہ تھی کہ بائع اور مشتری دونوں راضی ہوں،تاہم مصنوعی طور پر
ریٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ تاجر اپنے پاس موجود مال کو روک دیتے تھے،
تاکہ کم یابی کی وجہ سے ریٹ بڑھ جائے اور ہم زیادہ پیسوں پر اسے فروخت
کر سکیں۔ اسے ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ عربی میں اسے احتکار کہتے
ہیں۔حضوراکرمﷺ نے احتکار کے بارے میں شدید وعیدیں ذکر فرمائی اور
مسلمانوں کو اس فعل سے منع فرمایاہے ،تاکہ ریٹ اپنی جگہ برقرار رہے ۔ حدیث
پاک میں ہے:
15
ئ
َمن ْ
احت َ َك َر فَ ُھ َو خَاط ٌ
ترجمہ:
جس نے ذخیرہ اندوزی کی ،وہ گناہ گار ہے۔
احتکار کو منع کرنے کے عالوہ حضوراکرم ﷺ نے تاجروں کو کسی خاص
حتی کہ آپ ﷺ کے زمانے میں
ریٹ کا پابند نہیں بنایا  ،بلکہ انہیں آزاد چھوڑا تھاٰ ،
جب ایک بار اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو آپ ﷺ نے اس وقت بھی تسعیر
(ریٹ فکس کرنا) پر عمل نہیں کیا اور لوگوں کے مطالبے کے باوجود فرمایا کہ
تعالی کی طرف سے ہوتا ہے:
یہ سب ہللا
ٰ
ْ
َ
َ
ي َع ْن
قَا َل أبُو یُو ُ
سفَ :و َحدَّثَني ثَابتٌ أبُو َح ْمزَ ۃ َ ال َی َمان ُّ
اس
ي قُولُ :قَا َل النَّ ُ
سالم بْن أَبي ْال َج ْعد .قَا َل َ
َ
سم ْعتُهُ َ
صلَّى َّ
سول َّ
س ْع َر قَ ْد غَال؛
سلَّ َم :إ َّن ال ا
لر ُ
َّ
ّللاُ َ
علَیْه َو َ
ّللا َ
صه ُ
سعا ْر لَنَا س ْع ًرا .فَقَا َل" :إ َّن ال ا
س َعر غَال ُؤہُ َو ُر ْخ ُ
فَ َ
بیَد َّ
ْس ْل َ َح ٍد ع ْندي
ّللاَ ،وإناي أُرید ُ أ َ ْن أَ ْلقَى َّ َ
ّللا َولَی َ
16
ْ
َم ْ
ٌ
ظلَ َمة َیطلُبُني ب َھا".
ترجمہ:

 15مسلم بن الحجاج ،الجامع الصحیح لمسلم ،دارالجیل بیروت ،کتاب المساقات ،باب تحریم االحتکار فی االقوات ،رقم
الحدیث ،4206:ج،5ص،56:
16ابو یوسف ،یعقوب بن ابراہیم ،الخراج ،ط :المطبعۃ السلفیۃ القاہرۃ1350 ،ھ ص 60
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لوگییوں نییے کہییا کییہ اے ہللا کییے رسییول ،ریییٹ
کافی بڑھ چکے ہیں ،ہمارے لئے رییٹ کیی تعییین
کردیں تو آپ ﷺ نے فرماییا کیہ رییٹ مییں کمیی ییا
یالی کییی جانییب سییے ہییوتی ہییے ،میییں
زیییادتی ہللا تعی ٰ
تعیالی سیے اس حالیت مییں ملیوں
چاہتا ہوں کیہ ہللا
ٰ
کہ کسی پر بھی کوئی زیادتی نہ کی ہو۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑھوتری احتکار کی وجہ سے نہیں تھی ،بلکہ
مدینے کے باشندوں کی تعداد میں اضافہ اور ان کے لیے درکار اشیائے ضرورت
کا کم ہونا تھا ،جو فطرتا ً قیمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی
تاجر زیادہ ریٹ کے ساتھ کوئی چیز فروخت کرتا ہے ،وہ ناجائز نہیں کرتا ،بلکہ
طلب و رسد کے فطری قانون پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ عالمہ ابن تیمیہ حضوراکرم
ﷺ کے اس عمل کے بارے میں اپنی کتاب الحسبۃ میں فرماتے ہیں کہ جب ریٹ
تعالی کی
کے بڑھ جانے کا سبب اس شئی کی قلت یا لوگوں کی کثرت ہو تو یہ ہللا
ٰ
طرف سے ہوتا ہے  ،اس میں لوگوں کو ایک ریٹ پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے۔
فإذا كان الناس یبیعون سلعھم على الوجه المعروف
من غیر ظلم منھم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء،
وإما لكثرۃ الخلق ،فھذا إلى ہللا .فإلزام الخلق أن
17
یبیعوا بقیمة بعینھا إكراہ بغیر حق
ترجمہ:
اور جب لوگیوں معیروف طیریقے سیے اشییاء
فروخت کیررہے ہیوں اوررییٹ بیڑھ جیائے ،ییا تیو
مصنوع کی کمی کی وجہ سے یا پھر لوگیوں کیے
یالی کییی
زیییادہ ہییونے کییی وجییہ سییے تییو یییہ ہللا تعی ٰ
جانب سے ہے۔ایسی صورت میں لوگوں کو کسیی
خاص ریٹ کا پابند بنانا ان کے ساتھ ناحق زیادتی
ہے۔
اسالم ایسے وقت میں تسعیر کی اجازت نہیں دیتا ،کیونکہ اسالم صرف کسٹمر
کی خیرخواہی کا نام نہیں ہے ،بلکہ کسٹمر اور تاجر دونوں کی خیرخواہی کا قائل
ہے،چنانچہ کم یابی کے وقت تاجروں کو کم ریٹ پر اشیاء فروخت کرنے کا پابند
بنانا انکی حق تلفی ہے ۔

خالفت راشدہ میں اپنائی جانے والی تسعیری حکمت عملی:
Strategy

Pricing

 17ابن تیمیۃ ،الحسبۃ فی االسالم آو وظیفۃ الحکومیۃ االسالمیۃ ،دارالکتب العلمیۃ بیروت،فصل مسؤلیۃ المحتسب ،ص22:
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خالفت راشدہ میں بھی ریٹ کو سرکاری سطح پر کنٹرول کرنے کی براہ
راست کوشش نہیں کی گئی ہے۔ اس دور میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کےلیے
اگرچہ دیگر بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ،تاہم براہ راست تاجروں کو اس بات
کا پابند نہیں بنایا گیا کہ وہ فالں ریٹ پر پراڈکٹ فروخت کریں ،اس سے کم یا
زیادہ پر نہ بیچیں۔حضرت عمررضی ہللا عنہ فرماتے تھے کہ لوگ اپنے مال و
دولت کے خود مالک ہیں اور وہ اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ ان
ہے۔حتی کہ  18ھ بمطابق
سے انکی مرضی کے خالف کوئی چیز لینا جائز نہیں
ٰ
 638ء کو جب مدینہ میں قحط سالی ہوئی  ،جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ،لوگوں
نے ذخیرہ اندوزی بھی شروع کی تو اس وقت بھی لوگوں کو ایک خاص ریٹ کا
پابند کرنے کے بجائے حضرت عمررضی ہللا عنہ نے لوگوں کو ذخیرہ اندوزی
سے منع کردیا ،تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جاسکے۔18
حضرت عثمان رضی ہللا عنہ اور حضرت علی رضی ہللا عنہ کے زمانے
میں بھی کئی مرتبہ مہنگائی آئی ،تاہم خالفت کی جانب سے تاجروں کو پابند نہیں
طبری نے نقل کیا ہے کہ
کیا گیا کہ وہ فالں ریٹ پر ہی خرید و فروخت کریں۔امام
ؒ
خانہ جنگی کی وجہ سے اس زمانے میں قیمتیں کافی بڑھ گئی تھیں ،تاہم جیسے
ہی امن و امان کی فضاء دوبارہ قائم ہوگئی ،مہنگائی خود بخود ختم ہوگئی۔خالفت
راشدہ میں مجموعی طور پر تاجروں کو کسی خاص ریٹ کا پابند بنانے کے
بجائے مہنگائی کو اس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی  ،شہر
سے باہر کے تاجروں کو شہر کے اندر آنے کےلیے مختلف سہولیات فراہم کی
جاتی تھی ،تاکہ وہ آرام سے اپنا مال شہر السکیں ،چنانچہ مال کی زیادتی اور
تاجرو ں کی کثرت کی وجہ سے ریٹ خود بخود گر جاتے تھے۔ اس زمانے میں
باہر سے آنے والے تاجروں (جالبین) کی حوصلہ افزائی کی جاتی ،ان کے مال
و دولت کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ،ان کی ضیافت کی خاطر خواہ کوشش کی
19
جاتی اور ان کے ٹیکس کو نصف یا کم کر دیا جاتا۔

خالفت بنی امیہ میں تسعیر کی حالت:
اموی خالفت میں مختلف خلفاء مارکی Tکی نگرانی کیا کرتے تھے۔ انہوں
نے تاجروں کو مختلف اصول و ضوابط کا پابند بنایا تھا اور اس سلسلے میں اپنے
عملے سے پوچھا کرتے تھے ۔ زیاد بن ابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مارکیٹ
پر اس قدر نظر رک ھتے تھے کہ ایک بار اصول کی خالف ورزی پر ایک
دکاندار کا ہاتھ کاٹ دیا۔جب مکہ مکرمہ پر عبدہللا بن زبیر رضی ہللا عنہ کی
حکومت قائم تھی اور بقیہ اسالمی سلطنت عبدالملک بن مروان کے تحت تھی تو
18الیعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب ،تاریخ الیعقوبی،ایام عمر بن الخطاب  ،http://www.yasoob.comج2ص ،151
 19جاسم صکبان علی ،تسعیر المواد الغذائیۃ الرئیسۃ فی االسالم،التسعیر فی عصر الرسالۃ و الخالفۃ الراشدۃ ،مجلۃ کلیۃ
التربیۃ للبنات،المجلد،2016)6( 27ص1845 :

262

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

خانہ جنگی اور مکہ مکرمہ کے محاصرے کی وجہ سے مہنگائی کافی بڑھ
چکی تھی۔ عبدہللا بن زبیر رضی ہللا عنہ کی شہادت کے بعد جب عبدالملک بن
مروان کی فوجیں مکہ میں داخل ہوئیں تو مکہ مکرمہ میں اطراف کے تاجر داخل
ہونے لگے  ،جس سے وہاں اشیاء کی قیمتیں نہایت کم ہوگئیں۔ اموی حکومت نے
بھی تالیف قلب کے طور پر مقامی افراد کےلیے ہر قسم کی اجناس وافر مقدار میں
مہیا کردی تھی ،تاکہ مہنگائی ختم ہوجائے۔ اس کے عالوہ بھی خالفت بنی امیہ
میں مختلف عوامل کی بناء پر اشیاء کی قیمتیں کافی بڑھ گئی تھی ،تاہم حکومت
کی جانب سے تاجروں پر زبردستی ریٹ مسلط نہیں کیا گیا۔ عمر بن عبدالعزیز
آپ نے جواب دیا کہ ریٹ
رحمہ ہللا سے کسی نے اس بار ے میں شکایت کی تو ؒ
کی تعیین ہللا ہی کرتا ہے۔اموی خالفت میں مہنگائی میں اضافے کی بنیادی
وجوہات قابل کاشت زمین کا کم ہونا ،آبادی میں اضافہ ،شہروں کی طرف لوگوں
کی نقل مکانی اور ذخیرہ اندوزی تھی۔حکومت ان وجوہات پر قابو پانے کی
20
کوشش کرتی تھی ،لیکن لوگوں پر جبرا ً کوئی ریٹ مسلط نہیں کرتی تھی۔

عباسیوں کے ہاں تسعیر کی صورت حال:
قیمتوں میں اضافے کا مسئلہ امویوں کے ساتھ ساتھ عباسیوں کو بھی درپیش
تھا ،بلکہ ان کے دور میں مہنگائی کچھ زیادہ ہی تھی۔عباسی خلیفہ منصور نے
باقاعدہ اپنے گورنروں کو پابند بنایا تھا کہ روز اپنے عالقوں کے ریٹ مجھے
ڈاک کے ذریعے بھیجا کریں۔اس طرح وہ دیکھتے تھے کہ کہاں کیا مسئلہ ہے
اور اسے کس طرح حل کیا جائے۔عباسیوں کے بعض خلفاء مہنگائی کا توڑ کرنے
کےلیے سرکاری سطح پر مختلف اشیائے خودر و نوش کے سٹاک جمع رکھتے
تھے ،جیسے ہی ذخیرہ اندوزی یا قلت کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہونے لگتا
تو ان خزانوں اور سٹاک کو کھول دیتے ،جس سے مارکیٹ دوبارہ کنٹرول میں
آجاتی۔ یہ سٹاک عام طور پر عباسی خاندان ہی کے افراد اپنے پاس جمع رکھتے
اور پھر شاہی فرمان کے تحت انہیں مارکیٹ ریٹ سے  5دینار کم فروخت
کرنے کےلیے کھول دیتے  ،اس کے بعد عام تاجروں کو بھی اس ریٹ پر الیا
21
جاتا۔

اندلس میں تسعیر کا منظم نظام:
اندلس میں مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کےلئے خاص معیارات طے کیے گئے
تھے۔ یہ شعبہ اہل علم و فن افراد کے ہاتھوں میں تھا ،جس کے نگران بنفس
نفیس بازار کا چکر لگایا کرتے تھے اور ان معیارات اور اصول و ضوابط کا
 20جاسم صکبان علی ،تسعیر المواد الغذائیۃ الرئیسۃ فی االسالم،التسعیر فی العصر االموی ،مجلۃ کلیۃ التربیۃ للبنات،
المجلد،2016)6( 27ص،1845 :
 21جاسم صکبان علی ،تسعیر المواد الغذائیۃ الرئیسۃ فی االسالم،التسعیر فی العصور العباسیۃ ،مجلۃ کلیۃ التربیۃ للبنات،المجلد
،2016)6( 27ص،1846 :
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جائزہ لیتے تھے ،جو حکومت کی جانب سے طے شدہ تھے۔اندلس میں روٹی
کےلیے وزن متعین تھا۔ اس کی قیمت طے شدہ تھی۔ گوشت پر اس کا ریٹ
سرکار کی جانب سے طے شدہ ہوتا تھا اور ایک پرچی پر لکھا ہوتا تھا  ،تاکہ
کوئی قصائی اس کی خالف ورزی نہ کرسکے۔ دکانداروں کو چیک کرنے کے
لئے نگران کبھی کبھار کوئی بچہ منتخب کرتا اور اس سے کوئی چیز منگواتا ۔
اگر کوئی دکاندار اسے غلط ریٹ بتا کر دھوکہ دیتا تو نگران خود دکاندار کے پاس
پہنچ جاتا اور مناسب سزا تجویز کرتا۔ کئی بار ایسا کرنے پر اسے شہر بد ر کرنے
22
کی سزا دی جاتی۔

عثمانی خالفت میں ریٹ کنٹرول کرنے کےلیے سرکاری کاوشوں کا
جائزہ:
خالفت عثمانیہ اپنے عروج میں ایک وسیع و عریض سلطنت کا نام تھا۔اس
سلطنت کے مختلف نظاموں اور ان کے مختلف ادوار کی فائلیں اور تاریخی
دستاویزات  Ottoman Archivesکے نام سے آج بھی محفوظ ہیں ،جو وزیر
اعظم ہاؤس کی نگرانی میں دیے گئے ہیں۔ یہ  6صدیوں پر محیط اس سلطنت کی
23
سب سے جامع اور مکمل تاریخ ہے۔
خالفت عثمانیہ میں ریٹ کو کنٹرول کرنے کےلئے ایک جامع تسعیری
پالیسی( )Pricing policyپر عمل کیا جاتا تھا۔ اس پالیسی کے تحت مختلف جہات
سے تسعیر پر عمل کیاجاتا تھا ۔ ان کے چند نکات دو ترک محقق "اورہان اغوز
 " ORHAN OGUZاور "احمد تاباکوگلو  " AHMED TABAKOGLUنے
ذکر کیے ہیں:
1۔ عثمان مانیٹری پالیسیOttoman Monetary Policy :
اس پالیسی کے تحت کرنسی کو سونے اور چاندی تک محدود رکھنا اور
انہیں اپنے کنٹرول میں کرنا تھا۔
2۔ کمرشل پالیسیCommercial Policy :
خالفت عثمانیہ نے خالفت کی ترقی کےلیے تجارت کو زیادہ سے زیادہ
فروغ دیا کہ یہی وہ اسالمی طریقہ ہے ،جس سے حقیقی خوشحالی آتی ہے اور
مہنگائی کا اصل توڑ ہے۔ تاجروں کےلیے اس بات پر پابندی تھی کہ وہ کیش
"سونا اور چاندی" یا اسلحہ خالفت کی حدود سے باہر لے جائیں۔
3۔ نرخ سسٹم "تسعیر":

االولی،
الہدی یعقوبی ،احکام التسعیر فی الفقہ االسالمی ،دارالبشائر االسالمیۃ،ط1421:ھ2000/ء،الطبعۃ
22محمد ابو
ٰ
ٰ
مقدمہ ،المبحث الخامس :تاریخ تطبیق نظام التسعیر ،ص،20-19:
23
Christopher Markiewicz and Nir Shafir, The Ottoman State Archives, 10 October 2013,
http://hazine.info/basbakanlik-arsivi/ Last access on 22 January 2020,
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یہ نظام خالفت عثمانیہ کے تقریبا ً تمام ادوار میں باقی رہا۔ اس نظام میں اشیاء
کی قیمتوں کو خاص طریقے سے ریگولیٹ لیا جاتا اور تاجروں کو پابند کیا جاتا
کہ وہ اس سے کم یا زیادہ پر خرید و فروخت نہ کریں۔ یہ ریٹ حتمی نہیں ہوتا تھا،
بلکہ معا شرے  ،کسٹمر اور خود تاجروں کے مفادات اور پریشانیوں کو سامنے
رکھتے ہوئے اس میں ضرورت کے بقدر رد و بدل کیا جاتا تھا۔ نگران جو ریٹ
ترتیب دیتا تھا ،وہ اسے ہر مہینہ رپورٹ کی صورت میں استنبول کے میئر کے
24
سامنے پیش کرتا تھا۔

24

ORHAN OGUZ and AHMED TABAKOGLU, an Historical Approach to Islamic Pricing
Policy: A Research on the Ottoman Price System and its Application, JKAU: Islamic Econ., Vol.
3, (1411 A.H./1991 A.D.), P: 67-69,
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فصل دوم :تسعیر ( )Pricingکے اسالمی اصول
حصہ اول :اشیاء ( )Goodsمیں تسعیر کے شرعی اصول
مارکیٹنگ
کسی پراڈکٹ میں ریٹ کی تعیین کے لیے روایتی
( )Conventional Marketingمیں کئی طرح کی حکمت عملیاں ()Stratagies
اپنائی جاتی ہیں۔ ان حکمت عملیوں کو اپنا کر اگرچہ وقتی طور پر مالی فائدہ
ضرور حاصل کیا جاتا ہے ،لیکن نتائج کے اعتبار سے یہ انسانی معاشرے
کےلیےکئی جگہوں پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ حکمت
عملیاں انسانی دماغ نے حرص و حوص کے سایے تلے تراشی ہوتی ہیں ،جن میں
نیکی اور شر سے پہلو تہی کرتے ہوئے صرف ان اصولوں کی پیروی کی جاتی
ہیں ،جن سے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹا جاسکے اور جس سے صرف اس
پروڈیوسر کو ذاتی فائدہ مل سکے ،باقی چاہے معاشرے کو اس سے فائدہ پہنچ رہا
ہو یا نقصان ،اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔اس کے برخالف دین اسالم آفاقی
اور عالمگیر دین ہے۔ یہ اصولوں کی تعیین کرکے قیامت تک كے لوگوں کی
ہدایت کاذریعہ ہے۔ ان اصولوں کی تعیین کے بعد پیش آمدہ مسائل اور جزیات کے
شرعی احکام کو بنیادیں فراہم ہوجاتی ہیں اور ان اصولوں کے ذریعے ان احکامات
کا جاننا آسان ہوجاتا ہے۔
ذیل میں پراڈکٹ میں ریٹ کی تعیین ( )Pricingکےلئے بنیادی شرعی
اصولوں کو ترتیب وار درج کیا جاتا ہے:

مارکیٹ ریٹ کا خیال رکھنا
مارکیٹ میں ایک ہی پراڈکٹ فروخت کرنے والے مختلف صانعین اور ایک
ہی قسم کی سروس فراہم کرنے والے مختلف ادارے کام کر رہےہوتے ہیں۔ یہ
ہمیشہ ایک دوسرے کے حریف بنے رہتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہےکہ
صارفین اور ک سٹمرز میرے پاس آئیں۔ اس کے لیے وہ پراڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر
بنانے کے ساتھ ساتھ دیگر حربے بھی استعمال کرتا ہے ،وہ عوامی پذیرائی
حاصل کرنےکےلیے برانڈ بناتا ہے اور پھر لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے
کےلیے تشہیر اور پروموشن کے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔پرائسنگ میں
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریٹ اس طرح ترتیب دے ،جو صارفین کے لئے
باعث کشش ہو۔ اس کے لیے وہ کبھی کبھار مارکیٹ ریٹ سے بھی کم ریٹ لگانے
پر تل جاتا ہے ،جس میں اسے اگرچہ فائدہ نہیں پہنچتا یا نہایت کم فائدہ پہنچتا ہے،
تاہم صارفین کو دیگر صانعین کے بارے میں بدظن کرنے کےلیے وہ یہ طریقہ
اپناتا ہے۔ اس کے بعد صارفین دیگر پروڈیوسرز کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں
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اور سارے اسی کے پاس آنا شروع ہوجاتے ہیں۔اسے انگریزی میں ( Predatory
 )Pricingکہا جاتا ہے۔ شرعا ً اس طرح کرنا منع ہے :حضرت عمر رضی ہللا عنہ
کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بازار میں ایک تاجر کے بارے میں معلوم ہوا کہ
وہ مارکیٹ ریٹ خراب کرنے کے لئے اشیاء کی ریٹ نہایت کم لگاتا ہے۔ حضرت
عمررضی ہللا عنہ نے اسے فرمایا کہ یا تو اپنا ریٹ مارکیٹ ریٹ پر لے آئیں یا
پھر ہماری مارکیٹ سے نکل جائیں۔
ع َم َر بْنَ ْالخ َّ
ع َلى
سیاب  ،أ َ َّن ُ
َطاب َ ،م َّر َ
َ
عن ابْن ْال ُم َ
ْ
سوق ،
َحاطب بْن أَبي َبلتَ َعةَ َو ُھ َو َیبی ُع زَ بیبًا لَهُ في ال ُّ
س ْعر َ ،وإ َّما أ َ ْن
ع َم ُر  :إ َّما أ َ ْن تَزیدَ في ال ا
فَقَا َل لَهُ ُ
25
سوقنَا
ع ْن ُ
ت َ ْرفَ َع َ
ترجمہ:
حضییرت عمیر رضییی ہللا عنییہ حاطییب بیین ابییی
بلتعہ کے پاس سے گیزرے جیو کشیمش بییچ رہیے
تھیییے۔ حضیییرت عمیییر رضیییی ہللا عنیییہ نیییے اسیییے
فرمایا  :یا تو اپنا ریٹ بڑھاو یا پھیر ہمیارے بیازار
سے نکل جاؤ۔

ریٹ کی تعیین میں غیر اسالمی معامالت سے بچاؤ
تسعیر کے دوران اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں سود یا
جوئے کی امیزش نہ ہو۔ 26مثالً اس طرح ریٹ طے کرنا کہ اس کا  50فیصد ابھی
دینا ہوگا اور بقیہ  50فیصد سودی قرضے کی صورت میں واپس لوٹانا ہوگا ،یا
بقیہ پچاس فیصد پر قرعہ اندازی ہوگی کہ مثالً اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ
کےلیے وہ معاف ہوجائیں گے اورآپ اسی پچاس فیصد ہی میں پراڈکٹ کے مالک
بن جائیں گے اور اگر آپ کا نام نہیں نکل آیا تو آپ کو وہ پیسے بھی ادا کرنے ہوں
گے۔ سود جواء اور اسی طرح دیگر کوئی غیرشرعی معاملہ درمیان میں آنے کی
وجہ سے یہ ناجائز ہوجائے گا۔27

تسعیر کا قدرتی قانون طلب و رسد:
Demand

Supply and

اسالم کا تسویقی مزاج یہ ہے کہ مارکیٹ کو کھال اور آزاد چھوڑا جائے۔ اس
میں لوگوں کی ضرورت و حاجت کو سامنے رکھتے ہوئےلوگ کسی خاص
کاروبار کی جانب متوجہ ہوجاتے ہیں اور پھر ان کی ضرورت کے مطابق ایک
25مالک بن انس ،مؤطا االمام مالک ،داراحیاء التراث العربی،مصر ،کتاب البیوع ،باب الحکرۃ والتربص،رقم
الحدیث ،1328:ج،2ص651:
ْ 26ال َمآئدَۃ91-90 :،
27البقرۃ278 :
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خاص مقدار تک پروڈکشن کرتے ہیں اور پھر دیگر لوگوں کے مطالبے اور ڈیمانڈ
کے مطابق انہیں اشیاء سپالئی کی جاتی ہیں۔ریٹ کی تعیین بھی انہی دو قدرتی
قوانین کے ذریعے خود بخود ہوتی ہے۔عام حاالت میں اسالم ان دو قوانین کے
تحت ہی ریٹ کی تعیین کا حکم دیتا ہے ،اس میں وہ کسی قسم کی پابندی نہیں
لگاتا۔اسی طرح احادیث میں باربار اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تاجروں کو کسی
خاص ریٹ کا پابند نہ کیا جائے بلکہ انہیں آپس میں مقابلہ کرنے کےلیے آزاد
چھوڑا جائے تاکہ کسی کو مارکیٹ میں اجارہ داری قائم کرنے کا موقع نہ ملے۔
تعالی ہے:
ارشاد باری
ٰ
َ 28
سون
فَ ْلیَتَنَافَس ا ْل ُمتَنَافِ ُ
ترجمہ:
اس میں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کریں
تاہم اگر کہیں اسالمی حکومت کو معلوم ہو جائے کہ کچھ تاجر حضرات
مارکیٹ ریٹ کو خراب کررہے ہیں کہ یا تو نہایت کم قیمت پر فروخت کررہے ہیں
یا پھر بہت زیادہ مہنگائی کررہے ہیں یا سب تاجر آپس میں مہنگے داموں پراڈکٹ
فروخت کرنے پر اتفاق کررہے ہیں تو پھر ماہرین کے مشورے سے انہیں کسی
خاص اور معتدل ریٹ کا پابند بنانا نہ صرف جائز ہے بلکہ کبھی کبھار الزم اور
29
ضروری ہوجاتا ہے۔

تسعیرمیں حد اعتدال کا خیال رکھنا
ریٹ کی تعیین ( )Pricing Decisionکے دوران اسالم اس بات کا حکم دیتا
ہے کہ اسے پراڈکٹ کے معیار اور لوگوں کی قوت خرید کے مطابق رکھے۔ نہ تو
اس قدر کم رکھے کہ اس سے مارکیٹ ریٹ گر جائے اور دیگر صانعین کو
نقصان ہوجائے اور نہ اس قدر زیادہ رکھے کہ لوگوں کے لیے خریدنا مشکل ہو۔
حرص و اللچ میں آکر کچھ صانعین کو جب پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کو اس
پراڈکٹ کی اشد ضرورت ہے اور وہ لوگ اسے مہنگے داموں بھی خریدنے
پرراضی ہوجائیں گے تو اگرچہ پراڈکٹ کی تیاری پر نہایت کم خرچہ آیا تھا ،لیکن
اس کے باوجود وہ ریٹ بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں۔شرعا ً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔
سنن ترمذی کی روایت ہے:
قال رسول ہللا صلى ہللا علیه و سلم َما ذئْ َبان
سدَ لَ َھا م ْن ح ْرص ْال َم ْرء
َجائعَان أ ُ ْرس َال في َغن ٍَم ،بأ َ ْف َ
30
علَى ْال َمال َوال َّ
ش َرف لدینه
َ
28المطففین26 :
 29ابراہیم القیسی ،حکم التسعیر الجبری فی الفقہ االسالمی،مجلۃ الجامعۃ االسالمیۃ،ع(،)26/3ص،223،224 :
عیسی الترمذی،الجامع الصحیح سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی بیروت ،کتاب الزہد ،باب اخذ المال ،رقم
30محمد بن
ٰ
الحدیث ،2376:ج،4ص،588:
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ترجمہ:
حضییییوراکرم ﷺ فرمییییاتے ہیییییں کییییہ مییییال اور
شہرت کی اللچ انسان کے دیین کیے لیئے اس قیدر
نقصیییان دہ ہییییں  ،جیییس قیییدر دو بھیییوکے بھییییڑیے
بکریوں کی ریوڑ کے لئے نقصان دہ ہوتے ہیں۔

پراڈکٹ کی کوالٹی کا خیال رکھنا
ریٹ کی تعیین میں اس پراڈکٹ کی کوالٹی کو مدنظر رکھنا بھی ضروری ہے۔
جس طرح مارکیٹ میں کسی پراڈکٹ کے ریٹ کو دیکھنا ضروری ہے  ،اسی
طرح اس کے معیار کا خیال رکھنا بھی الزم ہے۔ اکثر ایک معیاری پراڈکٹ کی
مارکیٹ ریٹ اگر مثالً  20روپے ہو تو کچھ صانعین اس پراڈکٹ کی اپنے طور پر
پروڈکشن شروع کردیتے ہیں۔ اس کے دوران اگرچہ وہ پہلی والی پراڈکٹ کی
کوالٹی کا خیال نہیں کرتے بلکہ اس کی کوالٹی حددرجہ کم تر اور گری ہوئی ہوتی
ہے ،تاہم چونکہ پہلی پراڈکٹ کا مارکیٹ ریٹ  20روپے ہوتا ہے تو اس کی بھی
کوشش ہوتی ہے کہ اس پراڈکٹ کا ریٹ بھی  20روپے ہو۔
شرعا ً ایسا کرنا جائز نہیں ہے ،کیونکہ یہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے
اعلی کوالٹی کا سمجھ کر  20روپے میں خریدلیتے ہیں
کہ لوگ اسے معیاری اور
ٰ
حاالنکہ وہ کوالٹی کے اعتبار سے  10روپے کا بھی مستحق نہیں تھا۔حدیث شریف
میں ہے:
ع َع ْیبًا لَ ْم یُ َبیا ْنهُ  ،لَ ْم یَزَ ْل في َم ْقت َّ
ّللا َ ،ولَ ْم
َم ْن بَا َ
ْ َ َ ُ ْ ُ 31
ت َزَ ل ال َمالئكة تَلعَنهُ
ترجمہ:
جیییو شیییخص دھیییوکے کیییے سیییاتھ کیییوئی چییییز
ییالی اس سیییے نیییاراض
فروخیییت کیییردے تیییو ہللا تعی ٰ
ہوجاتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت کیرتے رہیتے
ہیں۔

ریٹ فکس کرنے ()Price Fixationمیں سرکاری عمل
دخل کا جائزہ
گزشتہ تفصیلی اور تاریخی بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضوراکرم ﷺ
کے زمانے سے لے کر خالفت عثمانیہ تک تمام اسالمی حکومتوں کا بنیادی رویہ
یہی رہا ہے کہ ریٹ کو قصدا ً سرکاری سطح پر ریگولیٹ نہ کیا جائے۔ اسے
31ابوعبدہللا القزوینی،سنن ابن ماجه ،دارالکتب العلیۃ بیروت ،کتاب التجارات،باب من باع عیبا ً فلیبینہ،رقم الحدیث:
،2247ج،2:ص،755:
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فطری قوانین طلب و رسد کے حوالے ہی رہنے دیا جائے ،تاکہ یہ دو طاقتیں ریٹ
طے کرسکیں۔
ہاں ہر اسالمی حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ریٹ کی بڑھوتری کا جائزہ
لیتی رہے اور اسباب تالش کرتی رہے کہ کس وجہ سے ریٹ میں اضافہ ہورہا
ہے اور پھر اسے حل کرنے کی کوشش کرے۔تاجروں اور دکانداروں کو کسی
خاص ریٹ کا پابند بنانے کی اجازت اسالم عام حاالت میں نہیں دیتا۔ حدیث پاک
میں ہے:
ّللاُ علیه وسلَّ َم َّ :
إن َّ
ّللا صلَّى َّ
ا َل رسو ُل َّ
ھو
ّللاَ َ
القابض الباس ُ
الر ُ
ازق  ،وإناي ْلرجو أن
المسعا ُر
ط َّ
ُ
ألقَى َّ
دم وال
ولیس أحد ٌ من ُكم یطالبُني ب َمظلم ٍة في ٍ
ّللاَ
َ
32
ما ٍل
ترجمہ:
ییالی رییییٹ طیییے کیییرنےواال،
بیییے شیییک ہللا تعی ٰ
تنگیییی اور کشییییادگی پیییییدا کییییرنے واال اور روزی
یالی
دییینے واال ہییے اور میییں چاہتییا ہییوں کییہ ہللا تعی ٰ
سے اس حالت میں ملوں کیہ کسیی کیے سیاتھ بھیی
کوئی جانی یا مالی ظلم نہ کیا ہو۔
تاہم مخصوص حاالت میں تسعیر کی اجازت وقت کی حکومت کو دی گئی
ہے۔ ڈاکٹر عائشہ رفیق اور حلیمہ سعدیہ نے  Price Fixation in Islamکے نام
سے ایک ریسرچ پیپر لکھاہے ،جس میں تسعیر میں حکومتی جبر کی توضیح ،
اس میں فقہی مذاہب  ،ادلہ اور وجوہ الترجیح کو مفصالً ذکر کیا ہے۔ مقالے کے
آخر میں بطور نتیجہ اس میں درج ہے :
Price fixation is divided into two types,
one is based on injustice, which is forbidden
and the other is based on justice which is
obligatory. When prices increase due to the
law of demand and supply without an act of
traders, they are doing the business in good
manner and according to customary
practices without injustice, in this situation
price fixation is injustice and it is haram
unanimously, but , when prices increase due
to the perpetration of traders, they adopt the
illegal ways for it and hoard the products
and harm the people b their actions then it is
mandatory for state to force them to sell on

32سلمان بن اشعث ،سنن ابی داؤد ،کتاب البیوع ،باب فی التسعیر ،دارالکتب العلمیۃ بیروت،رقم الحدیث،3453 :
ج،3ص286
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the market
price and it is obligatory upon the
state.33

ترجمہ:
رییٹ کییی تعییین دو طییرح کییی ہیے ،ایییک جییو
ناانصیییافی پیییر مبنیییی ہیییوتی ہیییے اور دوسیییری جیییو
انصییاف اور خیرخییواہی پییر مبنییی ہییوتی ہییے۔ اگییر
مہنگییائی فطییری قییوتیں؛ طلییب و رسیید ،کییی وجییہ
سے آئی ہو اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہیوا
ہیے تیو ایسیی صیورت مییں سیرکار کےلییے جییائز
نہیں کہ وہ دخل اندازی کر کیے رییٹ طیے کیرے
 ،بلکہ طلب و رسید کیو آزاد نیہ چھیوڑے ،تاکیہ ییہ
دو قوتیں اس کا فیصیلہ کیر سیکیں اور اگیر ذخییرہ
انییدوزی یییا کسییی دوسییرے ناجییائز طییریقے سییے
تیییاجروں نیییے مصییینوعی مہنگیییائی بنیییائی ہیییو اور
قیمتوں میں اضافہ کیا ہو تو پھر حکومت کےلییے
نییہ صییرف جییائز ،بلکییہ اس پییر واجییب ہییے کییہ وہ
مداخلت کر کے ریٹ طے کرے اور مارکیٹ کیی
باقاعدہ نگرانی کرے۔
حضوراکرمﷺ نے جس وقت ریٹ فکس کرنے سے منع کیا ہے ،اس سے وہ
حاالت مراد ہیں  ،جب طلب و رسد کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ آئے تو اس
وقت حکومت کےلیے جائز نہیں کہ وہ زبردستی دکانداروں پر کوئی ریٹ مسلط
کرے ،کیونک ہ اسالمی حکومت تمام رعایا کا ایک ساتھ خیال رکھنے کی پابند
ہوتی ہے۔ صرف کسٹمر کی خیرخواہی کرنا اور تاجروں و دکانداروں کےساتھ
ناانصافی کرنے سے نہ صرف گناہ ملتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ملکی معاشی ساکھ
بری طرح برباد ہونے لگتی ہے۔ موسوعہ فقہیہ کویتیہ میں درج ہے کہ جمہور
فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار کی جانب سے ریٹ کی تعیین میں
اصل ناجائز ہونا ہے۔ اس کی اجازت خاص شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے۔یہ
شرائط درج ذیل ہیں:
 تاجروں کا ریٹ میں حددرجہ اضافہ کرنا ،جس کی وجہ سے عوام
کے لیے اس کو خریدنا مشکل ہوجائے۔

33

 Dr Aayesha Rafiq, Haleema Sadia, Price Fixation in Islamic law, AL-BASEERA 7 (Vol.4Issue. 1) JUN-2015, P:35, https://www.numl.edu.pk/journals/subjects/156102656513-ALBASEERA%207%20(Vol.4%20-%20Issue.%201)%20JUN-2015.pdf last access on 5 Jan 2020,
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لوگوں کو اس خاص شئی کی اشد ضرورت ہو،تاجر لوگ ذخیرہ
اندوزی شروع کریں اور اس کے نتیجے میں مصنوعی مہنگائی پیدا
کریں۔
سارے تاجر کسی خاص ریٹ پر اتفاق کریں کہ سب اس ریٹ پر اشیاء
بیچیں گے ،جس کی وجہ سے وہ عوام سے منہ مانگی قیمت وصول
کررہے ہوتے ہیں۔
عوام کسی پراڈکٹ کو ایک خاص ریٹ پر خریدنے پر اتفاق کریں کہ
اس سے زیادہ ریٹ پر ہم نہیں خریدیں گے ،جس سے تاجروں کا
نقصان ہونے لگے۔
تاجر کسی پراڈکٹ کے فروخت کرنے کو خاص حلقے تک محدود
کردیں اور ان سے اپنی مرضی کا ریٹ وصول کرنے لگے۔
لوگ کسی خاص پیشے کی جانب محتاج ہو اور ان لوگوں کی فیسیں
34
کافی زیادہ ہوں۔

نئے سرے سے ریٹ کی تعیین (التسعیر ابتدا ًء) :

اسے فقہ میں التسعیر ابتدا ًء ای من دون سبب کے نام سے جانا جاتا ہے۔اس
سے مراد حکومت کی جانب سے تاجروں کو بغیر کسی سبب اور علت کے کسی
ریٹ کا پابند بنانا ہے کہ وہ اس ریٹ سے زیادہ پر فروخت نہیں کریں گے۔
فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر تو اس سے تاجروں کو واضح
نقصان پہنچ رہا ہو ،جیسے کہ اصل ریٹ سے بھی کم پر فروخت کرنے پر مجبور
کرنا یا جس ریٹ پر لیا ہے  ،اس پر فروخت کرنا وغیرہ ،تسعیر کی یہ صورت
کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے۔35ہاں اگر واضح نقصان نہ ہو ،جیسے کچھ
خاص اور محدود نفع کے ساتھ فروخت کرنے پر مجبور کرنا تو اس کے حکم میں
کچھ تفصیل ہے:
مجوزین حضرات:
یحی بن سعید انصاری اور امام مالک
ابن المسیب ،ربیعہ بن عبدالرحمٰ ن،
ٰ
رحمہم ہللا کی ایک روایت کے مطابق اور فرقہ زیدیہ کے متاخرین میں سے ایک
جماعت کے نزدیک اس طرح کی تسعیر جائز ہے۔یہ حضرات انسانوں اور
مستثنی سمجھتے ہیں کہ انہیں
چوپایوں کے خورد و نوش کی چیزوں کو اس سے
ٰ
36
چھوڑ کر باقی چیزوں میں تسعیر کی گنجائش ہوسکتی ہے۔
 34الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،شروط جوازالتسعیر ،ج ،11ص،306-304:
 35الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،کیفیۃ التسعیر ،ج ،11ص،307:
36ناصر اسماعیل بورورو،مقالۃ:التسعیر فی الفقہ االسالمی واالنظمۃ الوضعیۃ،ط2012:ء،
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/39698/#ixzz5m7ELHLTD Last access on
17 May 2019
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مکروہ سمجھنے والے حضرات:
ابوحنیفہ تسعیر میں سرکار کی اس طرح کی دخل اندازی کو مکروہ
امام
ؒ
37
سمجھتے ہیں۔
ناجائز سمجھنے والے :
حضرت عبدی بن عمر ،سالم بن عبدہللا  ،قاسم بن محمد ،امام احمد بن حنبل،
امام مالک کی ایک روایت کے مطابق اور امام شافعی رحمہم ہللا اس طرح کی
38
تسعیر کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔

تسعیر کا طریقہ کار کیا ہو:
جن حضرات کے ہان تسعیر جائز ہے ،ان کے مطابق حاکم یا نگران محتسب
مارکیٹ کے بڑے اور ماہر افراد کو اور کچھ دیگر افراد کو اکٹھا کر لے اور ان
سے اشیاء کی قیمت خرید اور قیمت فروخت کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔
ان میں موجود فرق پر ان سے بات کرتے ہوئے انہیں کسی مناسب ریٹ پر راضی
کرے ،گویا اس صورت میں بھی ان پر حکومت کی جانب سے زبردستی ریٹ
مسلط نہ کیا جائے ،بلکہ انہیں سمجھایا جائے کہ فالں ریٹ پر بھی آپ کو نفع مل
39
سکتا ہے۔

تسعیر کن لوگوں کےلئےہوگی:
حکومت جب ریٹ کی تعیین کرتی ہے ،تو وہ مقامی تاجروں اور دکانداروں
ک ے لیے ہوتی ہے ،باقی گاؤں دیہات سے جو تاجر آرہے ہوتے ہیں  ،وہ دو طرح
کے ہوتے ہیں :کچھ غلہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور کچھ غلے کے عالوہ دیگر
ضروریات زندگی۔اگر تو وہ گندم ،جو اور غلہ الرہے ہیں تو انہیں ریٹ کا پابند
بنانا جائز نہیں اور اگر وہ غلے کے عالوہ دیگر اشیاء جیسے تیل ،گھی ،گوشت،
فروٹ وغیرہ ال رہے ہوں تو انہیں صرف اس وقت ریٹ کا پابند کیا جاسکتا ہے،
40
جبکہ مارکیٹ میں مکمل ایک ریٹ پر استحکام آچکا ہو۔

حکومتی ریٹ کی مخالف کرنا
حکومت جب ایک بار کسی مصلحت کے تحت ریٹ متعین کرے تو اب اس پر
حتی کہ شوافع اور حنابلہ ؒ جو تسعیر کے قائل
عوام سے عمل کروانا ضروری ہے۔ ٰ
ہی نہیں ہیں ،فرماتے ہیں کہ ایک بار جب حکومت ریٹ متعین کرے تو اب اس کی
خالف ورزی کرنا جائز نہیں اور حکومت باقاعدہ ان لوگوں کو سزا دے سکتی
ہے ،جو تسعیر کی مخالفت کرتے ہیں۔
37
علی الدر المختار ،جلد ،9ص،573 :
ابن عابدین الشامی ،رد المحتار ٰ
38ناصر اسماعیل بورورو،مقالۃ:التسعیر فی الفقہ االسالمی واالنظمۃ الوضعیۃ،ط2012:ء،
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/39698/#ixzz5m7ELHLTD Last access on
17 May 2019
 39ابراہیم القیسی ،حکم التسعیر الجبری فی الفقہ االسالمی،مجلۃ الجامعۃ االسالمیۃ،ع(،)26/3ص،223،224 :
 40الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،کیفیۃ التسعیر ،ج ،11ص،309:
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اسی طرح ریٹ کی تعیین کے بعد تاجروں اور عام عوام کےلئے اس کی
پیروی کرنا ضروری ہے ،تاہم اگر کوئی شخص حکومتی تسعیر کی مخالفت کر
کے خرید و فروخت کر لے تو کیا اس کا یہ تجارتی معاملہ درست قرار دیا جائے
گا؟ اس میں دو طرح کے اقوال ہیں :کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ حکومتی
پابندی کے بعد یہ معاملہ ک العدم سمجھا جائے گا اور کچھ دیگر اسے جائز قرار
دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے اور وہ اس
41
میں اپنی مرضی کے تصرفات کرسکتا ہے۔

مارکیٹ ریٹ کی مخالفت کرنے کا شرعی حکم:
مارکیٹ میں کسی پراڈکٹ یا سروس کا جو ریٹ طے ہو ،کیا کسی تاجر کو اس
کی مخالفت کرنا جائز ہے کہ وہ اس سے کم یا زیادہ پر اپنی پراڈکٹ فروخت کرنا
شروع کردے؟ اس بارے میں فقہاء میں اختالف ہے۔ ایک جانب امام مالک ؒ ہیں
اور دوسری جانب جمہور فقہاء ہیں۔
امام مالک کا مسلک:
امام مالک ؒ سے اس سلسلے میں ایک مبہم عبارت منقول ہے  ،جس کی تعبیر
و تشریح میں مالکیہ میں اختالف پایا جاتا ہے۔ امام مالک ؒ کی ایک عبارت"ولکن
من ا
حط سعرا ً" کے بارے میں مالکیہ میں سے اہل بغداد کا کہنا ہے کہ امام مالک
کا مقصد یہ ہے کہ اگر دیگر تجار  8دراہم پر کوئی چیز فروخت کررہے ہوں
اورکوئی نیا تاجر اسے  5پر فروخت کرنا شروع کردے تو یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ
مالکیہ میں سے اہل مصر اس سے اس کا الٹ مراد لیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس
عبارت سے امام مالک کا مقصد یہ ہے کہ دیگر تاجر اگر  5دراہم پر کوئی چیز
فروخت کر رہے ہوں اور کوئی نیا تاجر  8پر اسے فروخت کرنا شروع کردے تو
یہ جائز نہیں ہے۔ گویا کہ اہل بغداد نے امام مالک ؒ کے قول کو ریٹ میں زیادتی
پر محمول کیا ہے اور اہل مصر نے ریٹ میں کمی کرنے پر محمول کیا ہے۔
مالک کے ہاں یہ دونوں صورتیں
مالکیہ میں سے کچھ فقہاء فرماتے ہیں کہ امام
ؒ
جائز نہیں ہے۔ان فقہاء میں سے ابن جزی ،ابن القصار ،ابن ھبیرۃ ااور امام شعرانی
شامل ہیں۔ ان حضرات کے مطابق کسی تاجر کو جائز نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ ریٹ
کی مخالفت کر کے دیگر تاجروں یا عوام کو نقصان دے۔ اگر کوئی تاجر اس طرح
کر رہا ہو تو اسے مارکیٹ ریٹ کا پابند کیا جائے گا ،اور اسے کہا جائے گا کہ یا
42
تو مارکیٹ ریٹ اپناؤ یا پھر اس مارکیٹ میں کاروبار کرنا بند کردیں۔
 41د احمد حسین ،التسعیر فی الفقہ االسالمی ،مجلۃ جامعۃ دمشق للعلوم االقتصادیۃ والقانونیۃ المجلد  22العدد االول
2006ء ،ص،467:
الہدی یعقوبی ،احکام التسعیر فی الفقہ االسالمی ،الفصل االؤل :آراء الفقہاء، ،دارالبشائر االسالمیۃ،
42محمد ابو
ٰ
االولی ،ص،41-38:
ط1421:ھ2000/ء،الطبعۃ
ٰ
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مالک کی دلیل حضرت عمررضی ہللا عنہ کا عمل ہے جب آپ رضی ہللا
امام
ؒ
عنہ ایک بار بازار تشریف لے گئے اور وہاں پر حاطب بن ابی بلتعہ رضی ہللا کو
دیکھا جو کشمش کو مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر بیچ رہے تھے۔آپ رضی ہللا
عنہ نے اسے منع کردیا اور فرمایا:
43
سوقنَا
إ َّما أ َ ْن تَزیدَ في ال ا
ع ْن ُ
س ْعرَ ،وإ َّما أ َ ْن ت َ ْرفَ َع َ
ترجمہ:
یا تومارکیٹ ریٹ پر اشیاء فروخت کییا کیریں
یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔
جمہور کا مسلک :
احناف
ظواہر اور
حنبل ،
شافعی  ،امام احمد بن
جمہور فقہاء سے مراد امام
ؒ
ؒ
ؒ
ؒ
ہیں۔ یہ حضرات تاجر کے لئے ریٹ میں کمی کرنا جائز قرار دیتے ہیں  ،زیادتی
میں بھی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہر تاجر اپنے مال و متاع میں آزاد ہوتا ہے،
کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرسکتا اور نہ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ
فالں ریٹ پر ہی آپ نے فروخت کرنا ہے۔ چنانچہ ہر تاجر کےلیے شرعا ً جائز
ہے کہ وہ مارکیٹ ریٹ کی مخالفت کر کے اپنی پراڈکٹ مارکیٹ ریٹ سے کم یا
زیادہ پر فروخت کردے۔یہ عام حاالت کا حکم ہے ،اگر کہیں پر خاص حاالت
طاری ہو ،جیسے کہیں پر سارے تاجر مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے کے لیے
ریٹ کو بلندی پر لے جائیں تو حاکم وقت اس وقت انہیں ایک ریٹ کا پابند کرسکتا
44
ہے ،جس کا ماننا سب کےلیے ضروری اور شرعا ً الزم ہوجاتا ہے۔
تعالی :
کرام فرماتے ہیں کہ تسعیر ارشاد باری
یہ فقہاء
ٰ
ؒ
یَاأَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا َال تَأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم َب ْی َن ُك ْم با ْلبَاطل إالَّ
ْ ُ 45
اض منك ْم
ع ْن ت َ َر ٍ
ارۃ ً َ
أ َ ْن ت َ ُكونَ ت َج َ
کے منافی ہے۔ یہ لوگ اپنے مال کے خود مالک ہیں اور اپنی مرضی سے
جسے چاہے فروخت کرسکتے ہیں۔
احناف کا مسلک:
جمہور فقہاء کے مذاہب نقل کرنے کے بعد ابو الہدی یعقوبی صاحب نے
احناف کے مذہب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں ان سے کوئی قول
ؒ
مروی نہیں ہے ،تاہم موطاء امام مالک میں حضرت عمر رضی ہللا عنہ کی حدیث

 43مالک بن انس ،موطاء االمام مالک بروایۃ محمد ،ط :دارالقلم دمشق 1991ء ،کتاب البیوع فی التجارات والسلم ،باب
الرجل یشتری شیا ًء او۔۔۔رقم الحدیث ،788:ج،3ص،201:
الہدی یعقوبی ،احکام التسعیر فی الفقہ االسالمی ،الفصل االول :آراء الفقہاء،ر،دارالبشائر االسالمیۃ،
44محمد ابو
ٰ
االولی ،ص47،48:۔
ط1421:ھ2000/ء،الطبعۃ
ٰ
45النساء29 :
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صاحب لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ؒ تسعیر کے قائل نہیں
کے ذیل میں امام محمد
ؒ
46
ہیں۔
امام محمدؒ نے احناف کے مذہب کی دلیل مذکورہ حدیث ہی بتائی ہے۔ اس کی
وجہ یہ ہے کہ دیگر طرق میں اس حدیث کے بقیہ الفاظ بھی درج ہیں ،جو یہ ہیں:
فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في دارہ
فقال له  :إن الذي قلته لیس بعزمة وال قضاء وإنما
ھو شيء أردت به الخیر ْلھل البیت فحیث شئت
47
فبع وكیف شئت فبع
ترجمہ:
اور جییب حضییرت عمررضییی ہللا وہییاں سییے
واپییس لییوٹے تییو اپنییا محاسییبہ کیییا اور پھییر حاطییب
کے گھر تشریف لے گئے اور اسے کہا :جو کچیھ
میں نے کیا وہ کیوئی حکیم اور فیصیالء نہییں تھیا،
بلکییہ اس سییے میییرا ارادہ بھالئییی کییا تھییا بییاقی آپ
خرییییید و فروخییییت میییییں آپ آزاد ہیییییں ،جہییییاں اور
جیسے چاہیں آپ فروخت کرسکتے ہیں۔

علی
ذخیرہ اندوز کو ریٹ کا پابند بنانے کا شرعی حکم(التسعیر
ٰ
المحتکر) :
علی المحتکر کہا جاتا ہے۔ اگر معاشرے کو اجناس
اسے کتب فقہ میں التسعیر ٰ
یا دیگر ضروریات زندگی کی ضرورت ہو اور متعلقہ افراد اسے اپنے پاس روکے
رکھیں ،تاکہ قلت کی وجہ سے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوجائے اور پھر وہ اسے
زیادہ ریٹ کے ساتھ مارکیٹ میں بیچ سکیں۔یہ صورت حال پراڈکٹ میں بھی
پیش آتی ہے ،جب ذخیرہ اندوز پراڈکٹ کو اپنے پاس روکے رکھے اور سروسز
میں بھی پیش آتی ہے ،جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات ضروریات کے
باوجود منظر عام سے غائب ہوجائیں اور پھر شدید ضرورت کے وقت سامنے آکر
بھاری بھر کم فیسوں سے عالج کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں کیا حکومت کو
تسعیر کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں فقہاء کا اختالف ہے۔جمہور
فقہاء کرام ؛ امام احمد بن حنبل ،امام ابو حنیفہ ،ابن تیمیہ ،ابن وھب اور ابن القیم
وغیرہ رحمہم ہللا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تسعیر کی اجازت ہے۔امام
ابوحنیفہ کے مطابق ایسی صورت میں اگر حد سے زیادہ بڑھوتری آجائے تو
ؒ
 46مالک بن انس ،موطاء االمام مالک بروایۃ محمد ،ط :دارالقلم دمشق 1991ء ،کتاب البیوع فی التجارات والسلم ،باب
الرجل یشتری شیا ًء او۔۔۔رقم الحدیث ،788:ج،3ص،201:
 47علی بن حسام الدین الھندی ،کنزالعمال ،ط :مؤسسۃ الرسالۃ بیروت 1989ء ،کتاب البیوع ،التسعیر ،رقم
الحدیث ،10076:ج،4ص،325:
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حکومت کو دخل اندازی کی اجازت ہے۔حد سے زیادہ بڑھوتری سے مراد قیمتوں
48
کا دوگناہ ہونا ہے۔

تسعیر کے شرعی اصول کا خالصہ:
تسعیر کی فقہی صورتوں اور شرعی احکام کو مالحظہ کرنے کے بعد اس
کے شرعی اصول کو درج ذیل  5نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے:
1۔حکومت کی جانب سے کسی پراڈکٹ یا سروس کے ریٹ کی تعیین اور عوام
کو اس کا پابند بنانا تسعیر کہالتاہے۔
2۔ حضوراکرمﷺ اور خلفائے راشدین نے لوگوں کو کبھی بھی کسی خاص
ریٹ کا پابند نہیں بنایا ،تاہم بعد کے فقہاء نے اس میں کچھ گنجائش نکالی ہے۔ اس
کی وجہ یہ تھی کہ اسالم کے ابتدائی زمانے میں کئی مرتبہ مہنگائی آئی ،تاہم اس
میں انسانوں کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا ،یعنی یہ مصنوعی نہیں ہوتی تھی ،بلکہ
مختل ف موسمی اور معاشی حاالت کی وجہ سے طلب ورسد کی وجہ سے یہ
مہنگائی آتی تھی۔ اس لئے حضوراکرمﷺ اور خلفائے راشدین نے کبھی بھی عوام
کو جبری تسعیر کا پابند نہیں بنایا۔
3۔عام حاالت میں جمہور فقہاء کے ہاں تسعیر حرام ہے اور امام ابو حنیفہ ؒ کے
ہاں مکروہ تحریمی ہے ،تاہم اگر کہیں نقصان کو دور کرنے کی ضرورت ہو یا
لوگوں کو ظلم سے بچانا ہو تو حسب مراتب جائز اور واجب ہوجاتا ہے۔
 4۔ تسعیر کے بارے میں دونوں طرح کے دالئل موجود ہیں۔ اس کی حرمت
کے بارے میں بھی اور اس کے وجوب کے بارے میں بھی،تاہم یہ دونوں طرح
کے دالئل قرآن پاک کے نصوص سے نہیں  ،بلکہ احادیث پاک سے ثابت ہیں،
کیونکہ تسعیر کا مسئلہ اسباب کے ساتھ متعلق رہتا ہے ،سبب کو دیکھ کر اس کے
وجوب یا پھر حرمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
5۔ تسعیر خالصتا ً مصلحت اور سیاست کی بنیاد پر ہے ،اس میں معاشرے کی
فالح اور ترقی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تسعیر جائز یا
واجب بھی ہو ،اس کے لیے ایک طریقہ مشروع ہے کہ ارباب اختیار اہل اور
تجربہ افراد کے ساتھ مشاورت کرے اور ان کے مشورے اور مرضی سے ان
49
کےلیے کوئی ریٹ طے کریں۔

تسعیر کی حدود کی تعیین میں فقہی مذاہب :
جن حضرات کے ہاں خاص اوقات میں تسعیر کی اجازت ہوتی ہے ،وہ تسعیر
کو کچھ اشیاء تک محدود کرتے ہیں۔اس حوالے سے فقہاء کے تین مذاہب ہیں:

علی الدر المختار ،ج ،9ص573
48ابن النجیم المصری،البحر الرائق ،ج ،8ص371؛ ابن عابدین ،رد المحتار ٰ
49حسیب عرقاوی ،احکام التسعیر فی الفقہ السالمی the Journal of Islamic Civilization Studies, 2015, ،ص:
،282
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 1۔احناف اس بارے میں عموم کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ریٹ بھی
عوام کو نقصان دے رہا ہو ،اس میں حکومتی دخل اندازی ہوسکتی ہے ،چاہے وہ
کچھ بھی ہو اور حکومت کےلیے ریٹ متعین کرنا حسب ضرورت جائز یا واجب
ہوگا۔
 2۔امام مالک ؒ کے ہاں ضرورت کے وقت تسعیر ان چیزوں میں جائز ہے ،جو
برتن کے ذریعے یا وزن کے ذریعے ناپی جاسکیں ،باقی چاہے یہ اشیاء کھانے
پینے سے متعلق نہ ہوں۔کیونکہ تسعیر کا تعلق ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں ہوتا،
بلکہ اسی قبیل کی تمام چیزوں کو ایک خاص ریٹ کا پابند بنانا ہوتا ہے اور اگر
کوئی پراڈکٹ اس طرح ہو کہ اسے کیل یا وزن کے ذریعے نہ ناپا جا سکے تو
اس میں یکسانیت نہیں ہوتی ،جس کی وجہ سے اسے ایک ریٹ کا پابند بنانا غلط
ہوتا ے۔ اسی طرح امام مالک ؒ کے ہاں کیل اور وزن کے ساتھ ساتھ معیار دیکھنا
اعلی
بھی ضروری ہے ،کیونکہ اگر دو اشیاء کیلی یا وزنی تو ہوں لیکن ایک
ٰ
ادنی  ،ایسے میں دونوں کے لئے ایک ہی ریٹ
معیار کی شئی ہو اور دوسری
ٰ
مقرر کرنا خالف عقل و عدل ہے۔
نووی کے ہاں تسعیر انسانوں اور چوپائیوں کے کھانے (قوت) تک
3۔ امام
ؒ
50
محدود ہے ،اس کے عالوہ میں ریٹ متعین کرنا جائز نہیں ہے۔

مرابحہ اور تولیہ کے ساتھ تسعیر کا حکم:
السرع العادل سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت کو تاجر کا نقصان کرنے کی
شرعا ً کبھی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی حکومت عوامی تعاون کے جذبے
سے تاجر کو اس بات کا پابند بنائے کہ وہ تولیہ کے ساتھ ہی پروڈکٹ فروخت
کرے گا اور اس پر اضافی نفع نہیں کما سکے گا تو یہ بات ناجائز ہوگی اور ظلم
شمار ہوگی ،کیونکہ تجارت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہےکہ نفع کمائے ۔ اگر اسے
نفع کمانے سے محروم رکھا گیا تو پھر وہ بہت جلد تجارت کو خیر باد کہہ دے گا،
جس کا نقصان نہ صرف اسے ذاتی طور پر ہوگا ،بلکہ ملکی معاشی صورت حال
پر مجموعی طو ر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتۃ میں
ہے:
وكذلك ال یقول لھم :ال تبیعوا إال بمثل الثمن الذي
51
اشتریتم به
ترجمہ:
اور اسی طیرح (رییٹ کیی تعییین کیے دوران)
تاجروں کو ییہ کہنیا جیائز نہییں ہیے کیہ اسیی رییٹ
50مجلۃ البحوث االسالمیۃ ،موقع الرئاسۃ العامۃ للبحوث العلمیۃ و االفتاء ،مکتبۃ صید الفوائد ،العدد السادس ،حکم
التسعیر/6،ص،62
 51الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،کیفیۃ التسعیر ،ج ،11ص،307:
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پر بیچا کیریں ،جیس پیر اسیے اس شیئی کیو خرییدا
تھا۔
ہاں مرابحہ کے ساتھ تسعیر کرنا جائز ہے ( مخصوص حاالت و شرائط کے
ساتھ) ،کیونکہ اس صورت میں تاجر کا نقصان نہیں ہوتا۔اس میں بھی اس بات کو
مد نطر رکھنا ضروری ہے کہ بہت زیادہ نفع کےلیے حکومت اس لئے نہیں
چھوڑتی کہ عوام کا نقصان ہورہا ہوتا ہے،اس لئے اگر کہیں پر حکومت کسی
تا جر کو پابند کردے کہ فالں چیز پر صرف اتنے پیسے اضافی لینے ہوں گے تو
شرعا ً حکومت کےلیے ایسا کرنا جائز ہے اور تاجر پر اس بات کی پابندی شرعا ً
52
اور قانونا ً الزمی ہوگی۔

غبن فاحش کے ساتھ تسعیر:
السعر العادل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے فرق کے ساتھ تسعیر
ک رنا جائز نہیں ہے ،بلکہ اشیاء کو مارکیٹ ریٹ پر النے کے لیے ہی تسعیر کی
جاتی ہے۔ لہذا بہت بڑے فرق کے ساتھ تسعیر کرنا ،جیسے کسی پراڈکٹ کی
قیمت  10روپے تھی اور حکومت اسے  30روپے پر فروخت کرنے کا آرڈر
جاری کردے یا بالکل  2روپے پر فروخت کرنے کا کہہ دے تو پہلی صورت میں
عوام کے ساتھ اور دوسری صورت میں خود تاجر کے ساتھ ظلم اور ناانصافی
ہے۔ اسے غبن فاحش کہا جاتا ہے۔ ریٹ کی تعیین کے دوران شرعا ً ضروری ہے
کہ غبن فاحش سے بچا جائے۔ غبن دھوکے کو کہتے ہیں۔ فقہ میں دو طرح کا غبن
مذکور ہے :غبن یسیر اور غبن فاحش۔ ضرورت کے وقت حاالت کو سامنے
رکھتے ہوئے حکومت ایک حد تک کسی پراڈکٹ کو سستا یا مہنگا کر سکتی
ہے ،لیکن حد سے زیادہ نہیں۔غبن یسیر اس معمولی اونچ نیچ کو کہتے ہیں ،جو
خرید وفروخت میں عام طور پر موجود ہوتا ہے۔ مثالً ایک پراڈکٹ کی قیمت ایک
دکاندار کے ہاں  10روپے ہے اور دوسرے کے ہاں  12میں ہے۔اس طرح کا فرق
عموما ً مارکیٹ میں نظر آتا رہتاہے۔غبن فاحش ریٹ میں بڑے پیمانے پر فرق کو
کہتے ہیں۔ مثالً ایک پراڈکٹ عام دکانداروں کے ہاں  10سے لے کر 12روپے میں
مل سکتی ہے ،تاہم یہ دکاندار اسے  30روپے میں فروخت کررہا ہوں۔یہ عموما ً
وہاں ہوتا ہے ،جہاں دکاندار کو معلوم ہوتا ہے کہ صارف کہیں اور نہیں جاسکتا،
بلکہ یہ مجھ ہی سے خریدنے پر مجبور ہے۔ ایسے میں وہ اس کی مجبوری کا
فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا ریٹ حد درجہ بڑھادیتا ہے۔
شرعا ً غبن یسیر کی تو گنجائش ہے تاہم غبن فاحش ناجائز اور موجب گناہ ہے،
اس لئے پراڈکٹ یا سروس کے لئے ریٹ کی تعیین کے دوران اس بات کا خیال
رکھنا ضروری ہے کہ اس میں غبن فاحش نہ آئے۔
 52الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،اولو االمر ،واجبات اولی االمر ،ج ،6ص191:
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غبن یسیر اور غبن فاحش کی تعیین:
غبن یسیر اور غبن فاحش کی تعیین مختلف اہل علم نے مختلف انداز سے کی
ہے۔ احناف کے ہاں غبن یسیر اس غبن کو کہتے ہیں جو عام عرف میں چل جاتا
ہو اور عموما ً مارکیٹ میں اس قدر اونچ نیچ ہو ،جبکہ غبن فاحش اس سے بڑھ کر
ہوتا ہے۔ خالفت عثمانیہ میں کمرشل اشیاء میں  5فیصد ،الئیو سٹاک میں  10فیصد
اور رئیل اسٹیٹ میں  20فیصد بڑھوتری کو غبن فاحش سمجھا جاتا تھا۔مالکیہ کے
ہاں جب ریٹ ایک تہائی بڑھ جائے تو غبن فاحش کہالئے گا ورنہ غبن یسیر،
شوافع کے ہاں مارکیٹ کا عرف اگر کسی ریٹ کو قبول کررہا ہو تو غبن یسیر
ہے ورنہ غبن فاحش۔ حنابلہ کے ہاں بھی مارکیٹ کے عرف پر فیصلہ کیا جائے
53
گا۔

تسعیر میں معاشی ماہرین سے استفادہ:
جن صورتوں میں حکومت کو تسعیر کی ضرورت پیش آتی ہے ،اس میں
حکومت پر الزم ہے کہ تسعیر اور ریٹ کی تعیین میں معاشی ماہرین سے ضرور
رائے لے ۔ تاجروں اور کسٹمرز کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ان حضرات کو اس
مجلس میں ضرور شریک کرے  ،جو تسعیر اور ریٹ کی تعیین میں اپنے قیمتی
مشورے دے سکیں ،تاکہ جو ریٹ سرکار کی طرف سے طے ہو وہ کسی ایک
فریق کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو ،بلکہ سب کی بھالئی اور بہتری کےلئے
ہو۔کیونکہ سرکاری تسعیر کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے
پر ظلم کرنے سے بچایا جائے تاکہ ہر ایک کو اپنا حق مل سکے۔
ینبغي لْلمام أن یجمع وجوہ أھل سوق ذلك الشيء،
ویحضر غیرھم استظھارا على صدقھم ،وأن یسعر
بمشورۃ أھل الرأي والبصیرۃ ،فیسألھم كیف
54
یشترون وكیف یبیعون؟
ترجمہ:
اور حکمران کے لییے مناسیب ییہ ہیے کیہ وہ
جیییس انڈسیییٹری کےلیییئے رییییٹ کیییی تعییییین کرنیییا
چاہتے ہیں ،اس سیے وابسیتہ کلییدی افیراد کیو اور
ان کیییے عیییالوہ دیگیییر افیییراد کیییو جمیییع کیییریں اور

53

Dr Azmi Omar, Dr Azman Md Noor, Dr Ahamed Kameel Mydin Meera, Islamic Pricing
Bench Marking, ISRA Research Paper (No. 17/2010), P:18,
https://www.researchgate.net/publication/326560912_An_Islamic_Pricing_Benchmark last
accessed on 15 september 2019,
 54الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،کیفیۃ التسعیر ،ج ،11ص،307:
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صاحب رائےاور دانا لوگوں سے پیوچھے کیہ اس
چیز کو کس طرح خریدا اور بیچا جائے۔
اس طرح کی تسعیر کو فقہاء کی عبارتوں میں السعر العادل کے نام سے یاد
کیا جاتا ہے ،جس میں نہ تو عوام کا گلہ گھونٹ کر پراڈکٹ کی قیمت حد سے زیادہ
بڑھادی جاتی ہے اور نہ تاجروں کا نقصان کر کے قیمتیں حد سے زیادہ کم کی
55
جاتی ہے ،بلکہ یہ تسعیر متوسط اور مناسب منافع پر مشتمل ہوتی ہے۔

تسعیر کی نگرانی کا طریقہ:
سرکار کی جانب سے نہ صرف تسعیر اور ریٹ کی تعیین ضروری ہوتی ہے،
بلکہ اس کی نگرانی بھی الزم ہے ،کیونکہ تسعیر کا مطلب تاجروں اور عوام کو
اطمینان پہنچانا ہوتا ہے ،تاکہ وہ اس بات پر مطمئن ہوں کہ میرا حق مجھے مل
رہا ہے۔ یہ اطمنان صرف تسعیر سے نہیں ہوتا ،بلکہ اس کےلیے ضروری ہوتا
ہے کہ حکومت اس کی کڑی نگرانی کرے۔
اس کام کے لیے سربراہ ہر بازار کے لیے ایک نگران اور محتسب مقرر
ک رے  ،جو وہاں گھومے پھرے اور لوگوں سے معلومات اکٹھی کرے کہ کاروبار
کیسے چل رہا ہے۔ یہ نگران صرف قیمتوں کے جائزے ہی کا نگران نہیں ہوتا،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بازار کے جملہ مسائل کو دیکھ رہا ہوتا ہے ،وہ دھوکے
بازیوں ،بے ایمانیوں ،سود ،جوئے اور دیگر ناجائز کاروبار ختم کرتا ہے۔ لوگوں
کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے روکتا ہے۔ اشیاء کے ریٹ چیک کرتا ہے کہ
آیا سرکاری نرخ نامے کے مطابق ہیں کہ نہیں۔چیزوں کا معیار چیک کرتا ہے کہ
جو معیار  Standardحکومت کی جانب سے طے تھا ،یہ پراڈکٹ اس کے مطابق
ہے یا نہیں؟

تسعیر کی مخالفت کرنے والوں کا حل
حکومت کی جانب سے تسعیر کی تعیین اور اس کی نگرانی کے باوجود بہت
سارے تاجر ایسے ہوں گے ،جو سرکاری ریٹ کی مخالفت کر رہے ہوں اور
زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی اللچ میں ریٹ زیادہ کر رہے ہوں،حاالنکہ شرعا ً ان
پر الزم تھا کہ ان حکومتی اقدامات کو دل و جان سے مانتے اور ان کی پیروی
تعالی ہے:
کرتے۔ارشاد باری
ٰ
ْ ُ 56
سو َل َوأُولي ْاْل َ ْمر منكم
الر ُ
ّللا َوأَطیعُوا َّ
أَطیعُوا َّ َ
ترجمہ:
ییالی کیییی اور اس کیییے رسیییول کیییی اور
ہللا تعی ٰ
اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو
 55بلحیمر ابراہیم ،المزیش التسویقی من منظور التطبیقات التجاریۃ االسالمیۃ ،اطروحۃ الدکتورۃ ،جامعۃ الجزائر2005 ،ء،
الفصل الثانی  :التسعیر،ص151:
56سورۃ النساء59 :
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ایسے میں حکومت پر تسعیر کی تعیین اور نگرانی کے ساتھ ساتھ ایک
اضافی ذمہ داری بھی آجاتی ہے کہ وہ مخالفت کرنے والوں کے لیے کوئی
مناسب سزا تجویز کرے۔
عام طورپر اسالمی حکومت کو شریعت دو طرح کی سزائیں دینے کی اجازت
دیتی ہے:
1۔ حدود و قصاص ،دیات اور کفارات ،جن کی سزائیں طے شدہ  ،حتمی اور
متعین ہیں ،ان میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہوتا۔
 2۔ تعزیرات؛ یہ سزائیں متعین نہیں ہیں ،بلکہ وقت کے حکمران اور قاضی
کے سپرد ہیں۔
یہ تعزیری سزائیں کئی طرح سے دی جاسکتی ہیں :جیسے سرزنش کرنا،
کوڑے مارنا ،جالوطن کرنا  ،قید کرنا ،نظربند کرنا ،ان کے برے کام کی تشہیر
کرنا اور مالی جرمانہ وغیرہ۔
شرعا ً بازار کے نگران اور قاضی کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر کوئی
شخص حکومتی ریٹ کی مخالفت کررہا ہو تو کیس کی نوعیت  ،شخص اور حاالت
کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب سزاء تجویز کرے۔یہ سزا دو آدمیوں کے لیے
مختلف ہو سکتی ہے ،کیونکہ تعزیر کا بنیادی مقصد کسی کو اس برے کام سے
روکنا ہے اور لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں ،کسی کےلئے زبانی سرزنش
کافی ہوتی ہے اور کوئی مار پیٹ اور مالی جرمانے سے اور کسی
کےلیےجالوطنی اس برے کام سے روکنے کا باعث بن جاتی ہے۔اس لئے ہر آدمی
کے مزاج،کیس کی نوعیت اور حاالت کو سامنے رکھتے ہوئے الگ الگ
فیصلے کئے جاسکتے ہیں ،جیسے حضوراکرمﷺ نے بازار میں ایک آدمی کو
دیکھا کہ وہ گندم بیچ رہا تھا ۔آپﷺ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈاال تو اندر سے
گیال پایا،پھر فرمایا کہ گیال حصہ گندم کے اوپر کیوں نہیں رکھا ہے؟ تاکہ لوگ
دیکھ سکیں اور شرح صدر کے ساتھ اس کی خریداری کا فیصلہ کر سکے۔ اس
کے بعد حضوراکرمﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ہمیں (مسلمانوں) کو دھوکہ دے ،
وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
سو َل َّ
ّللا -صلى ہللا علیه
ع ْن أَبى ُھ َری َْرۃ َ .أ َ َّن َر ُ
َ
صب َْرۃ َ
ط َع ٍام فَأ َ ْد َخ َل َیدَہُ فی َھا فَنَالَ ْ
ت
علَى ُ
وسلمَ -م َّر َ
ب َّ
الط َعام » .قَا َل
صاح َ
صابعُهُ بَلَالً فَقَا َل « َما َھذَا یَا َ
أَ َ
سو َل َّ
ّللا .قَا َل « أَفَالَ َجعَ ْلتَهُ َف ْوقَ
صابَتْهُ ال َّ
س َما ُء یَا َر ُ
أَ َ
َّ
ْس مناى »57.
اس َم ْن غ َّ
الط َعام َك ْى َی َراہُ النَّ ُ
َش فَلَی َ

قسطوں پر ریٹ کو زیادہ طے کرنا

 57ابوالحسن مسلم بن الحجاج ،الجامع الصحیح مسلم،دارالجیل بیروت،کتاب االیمان،باب قول النبی :من غشنا فلیس منا ،رقم
الحدیث،295:جلد/1ص،69
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آج کل مارکیٹ میں ریٹ کی تعیین کےحوالے سے یہ طرز زیادہ مشہور ہے
کہ کسی چیز کے خریدتے وقت بائع آپ سے پوچھے گا کہ آپ نقد پر خرید رہے
ہیں یا ادھار پر۔ دونوں صورتوں میں الگ الگ ریٹ بتائے گا۔ مثالً یہ گاڑی نقد
پر چار الکھ کی ہے اور ادھار پر  6الکھ کی۔یعنی تاجر ایک ریٹ بتانے کے
بجائے دو ریٹ بتا کر بات فائنل کردیتا ہے اور معاملہ آپ کے سپرد کردیتا ہے۔

شرعی حکم:

یہ صورت شرعا ً جائز ہے۔ اسے کتب فقہ میں بیع مؤجل کہا جاتا ہے ،چونکہ
نقد پیسوں میں ایک گونا فائدہ ہوتا ہے ،اس لئے نقد پر چیزیں سستی ہوتی ہیں۔
شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے کہ آپ یا تو وہ گاڑی نقد پر  4الکھ پر خرید
لیں یا پھر  6الکھ پر ادھار لے کر رقم قسط ور ادا کردیں۔یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے
ہاں متفق علیہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے ایک مقالے میں فرماتے ہیں کہ
ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء اور محدثین نے اس بیع کو جائز قرار دیا ہے،
بشرطیکہ بائع اور مشتری دونوں کو ریٹ بھی معلوم ہو اور مدت بھی۔58اسی طرح
59
شرح المجلۃ میں بھی اسے صحیح قرار دیا گیا ہے۔

شرائط:
قسطوں پر ریٹ کا اضافہ جائز تو ہے تاہم اس میں درجہ ذیل کچھ شرائط کا
خیال رکھنا ضروری ہے:
پہلی شرط :کسی ایک جہت پر اتفاق کرنا:
معاملہ طے کرتے وقت اگرچہ دو ریٹ ذکر کیے جاتے ہیں ،تاہم مجلس کے
برخاست ہونے تک اس کی کسی ایک جہت کو حتمی قرار دیں ،یعنی یا تو نقد پر
60
کم قیمت کے ساتھ راضی ہوجائیں یا پھر ادھار پر زیادہ قیمت پر راضی ہوجائیں۔
دوسری شرط :مدت کی تعیین:
اس بیع کے جائز ہونے کے لیے ادھار میں طے شدہ مدت کی تعیین ضروری
ہے کہ فالں مدت تک آپ نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے ،تاکہ بیع میں جہالت کی
وجہ سے کسی قسم کا نزاع واقع نہ ہو۔ یہی بات شرع المجلہ 61اور صاحب ہدایہ
62
نے ذکر کی ہے۔

قسطوں پر خرید و فروخت کی ناجائز صورتیں:
ذیل میں ان صورتوں کو ذکر کیا جاتا ہے ،جو قسطوں پر خرید و فروخت سے
متعلق ہیں ،لیکن شرعا ً ناجائز ہیں:
پہلی ناجائز صورت:
58مفتی تقی العثمانی ،بحوث فی قضایا فقھیہ معاصرہ ،مطبوعہ 2003ء ،دارالقلم دمشق ۔ ص ،12
59شرح المجلہ للسلیم رستم باز ص  125رقم المادہ ،245،246
سرخسی،کتاب المبسوط للسرخسی ،باب البیوع الفاسد ،طبع دارالفکر بیروت ج 3ص، 9
 60االمام
ؒ
61علي حیدرأفندي ،رر الحكام في شرح مجلة اْلحكام ،دار الجیل،ج ،1ص  ،127،128رقم المادہ  245؛،246
62برہان الدین المرغینانی،ھدایہ ،کتاب البیوع ج 3ص، 26
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اگر تاجر یہ شرط لگادے کہ اگر طے شدہ وقت کے اندر آپ نے پیسے نہ
دیے تو یہ چیز واپس میری ملکیت میں آجائے گی اور میں اس کا مالک بنوں
گا۔چونکہ یہ شرط مقتضائے عقد کے خالف ہے ،اس لئے اس شرط کا لگانا جائز
نہیں ہے اور اس کے لگانے سے یہ تجارتی معاملہ ناجائز ہوجائے گا۔صاحب ہدایہ
فرماتے ہیں:
وکل شرط الیقتضیہ العقدوفیہ منفعۃالحد
المتعاقدین او للمعقود علیہ وھو من اھل
االستحقاق ،یفسدہ کشرط ان ال یبیع المشتری العبد
63
المبیع
ترجمہ:
اور ہیییر وہ شیییرف جیییو مقتضیییائے عقییید کیییے
خییالف ہییو اور اس میییں بییائع  ،مشییتری یییا مبیییع کییا
فائیییدہ ہیییو ،ییییہ شیییرط عقییید (معیییاملے) کیییو فاسییید
کردیتییی ہییے ،جیسییے یییہ شییرط لگانییا کییہ خریییدار
اسے آگے فروخت نہیں کرے گا۔
دوسری ناجائز صورت:
اگر فروخت کرنے واال تاجر عقد میں یہ شرط لگائے کہ اگر طے شدہ وقت
کے اندر پیسے واپس نہ کئے تو فی دن /فی مہینہ وغیرہ کے حساب سے اتنے
پیسے اضافی دینے ہوں گے۔ یہ صورت سراسر سود ہے  ،جو حرام اور ناجائز
ہے۔حدیث میں ایسے قرضے سے منع کیا گیا ہے ،جو مزید کسی نفع کا سبب
بنے۔عالمہ کاسانی صاحب نے بھی اس صورت کو اس حدیث میں موجود علت
64
کی وجہ سے ناجائز قرار دیا ہے:

63برہان الدین المرغینانی،ہدایہ ،کتاب لبیوع باب البیع الفاسد ج، 3:ص،59:
64کاسانی،بدائع الصنائع ،کتاب القرض ،ج1،ص ،597
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حصہ دوم :سروسز میں تسعیر کے شرعی اصول
جس طرح پروڈکشن میں تسعیر کی ضرورت پیش آتی ہے ،اسی طرح
سروسز اور خدمات میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔
اس کی و جہ یہ ہے کہ گزر بسر کے لیے انسان دو طریقے اپناتا ہے ،یا تو
کوئی فیکٹری لگا کر پروڈکشن شروع کرتا ہے اور اس سے اپنی ضروریات و
خواہشات پوری کرن ے کی سعی کرتاہے یا پھر کسی قسم کی مالزمت اور سروس
فراہم کرنا شروع کرتا ہے ،جس میں بغیر کچھ پیسہ خرچ کئے اسے اپنی محنت
کا صلہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ صلہ روزانہ ،ماہانہ یا پھر ساالنہ بنیادوں پر تنخواہ اور
دیہاڑی کی صورت میں ملتا ہے۔
اب جس طرح پروڈکشن کے بعد پراڈکٹ کے لیے پرائسنگ کی مختلف
منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں ،اسی طرح سروسز میں بھی ان کی ضرورت پیش
آتی ہے۔ اسی طرح جس طرح پراڈکٹس میں پرائسنگ کے دوران مختلف شرعی
مسائل پیش آتے ہیں ،اسی طرح سروسز کے دوران بھی پرائسنگ کے مختلف
شرعی مسائل پیش آتے ہیں۔
ذیل میں سروسز سے متعلق تسعیر کے اہم مسائل کا جائز ہ پیش کیا جاتا ہے۔

سروسزمیں وظیفے کی تعیین کا طریقہ کار اور شرعی حکم
جو ادارہ کوئی سروس (خدمت )فراہم کررہا ہوتا ہے ،اسے اس کام کے لیے
مالزمین کی ضرورت پیش آتی ہے۔ان مالزمین کے وظائف متعین کرنے میں
مختلف امور کو دیکھا جاتا ہے ۔اپنے لئے زیادہ نفع رکھنے کی خواہش کی وجہ
سے مالزمت فراہم کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ مالزم کی تنخواہ کم
سے کم ہواور مالزم کی کوشش ہوتی ہےکہ اس کا وظیفہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تاہم
عام طور پر چونکہ سروس فراہم کرنےوالے اور مالزم کی ذہانت ،چاالکی اور
معیاشی مسائل وغیرہ میں خاصہ فرق ہوتا ہے ،چنانچہ ایک صانع ہمیشہ اس
کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مالزم کی صالحیتیں تو مکمل استعمال ہوں ،لیکن
اسے تنخواہ صرف اس قدر ملے ،جس سے وہ کام کرنے پر راضی ہو۔ دوسری
طرف مالزم اور مزدور اکثر معاشی تنگ دستی اور گھریلو حاالت کی وجہ سے
کم تنخواہ پر بھی راضی ہوتا ہے اور مالک کی جملہ شرائط کو ماننے پر آمادہ
ہوجاتا ہے۔
اقتصادیات جدیدہ میں اس مسئلے پر کئی جہات سے بحث موجود ہے۔ موجودہ
اقتصادی ماہرین نے مالزمین اور مزدوروں کی معاشی بہتری کے لیے کئی
نظریات پیش کئے ہیں،جو درجہ ذیل ہیں:

1۔ ضرورت کے بقدر تنخواہ کی تعیین کا نظریہ:
اس نظرے کے داعی مشہور مغربی معاشی دانشو ایڈم سمتھ ہیں۔ اس کی رو
سے سب سے پہلے مالزمین کی معاشی ضروریات کا اندازہ لگایا جائے گاکہ
285

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

اسے ایک متوسط گھرانہ فرض کرتے ہوئے دن یا مہینے میں کم از کم کتنے
پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے  ،اس کے بعد حکومت تسعیری اصولوں پر عمل
پیرا ہوتے ہوئے ان مالزمین کی تنخواہوں کا کم سے کم ریٹ طے کرے کہ فالں
حد سے کم تنخواہ کسی مالزم کو نہیں دی جائے گی۔اس طرح کرنے سے مالزمین
کی اہم معاشی ضرورتوں کی تکمیل ہوسکے گی اور وہ بغیر کسی پریشانی کے
زندگی گزار سکیں گے۔
کچھ دیگر مغربی معاشی مفکرین اس نظرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے
مطابق آبادی میں اضافے کی وجہ سے چونکہ مالزمتوں کی طلب بڑھتی رہتی
ہے ،جس کی وجہ سے ان کے ریٹ میں خود بخود فطری طور پر زیادتی آ رہی
ہوتی ہے،ایسے میں حکومت کا کسی سروس کے لئے کم سے کم ریٹ مقرر کرنا
لوگوں کی حق تلفی اور ان کے ساتھ زیادتی ہے۔

2۔وظیفے کی تعیین میں پروڈکشن کا لحاظ کرنا:
وظیفے کی تعیین کے اس نظریے کی رو سے کسی سروس یا مالزمت سے
مجموعی طور پر جو نفع حاصل ہوتا ہے ،اس میں سے سب سے پہلے اخراجات
منہا کردے جائیں ،اس کے بعد بقیہ میں سے مالزم کا وظیفہ ایک خاص تناسب
سے طے کیا جائے ۔ اس طرح کرنے سے ایک تو مالزم کی کوشش ہوگی کہ کام
زیادہ ہو تاکہ نفع زیادہ ملے اور میرا اسی تناسب سے وظیفہ زیادہ ہو۔ ا س میں
مالک کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی پیداوار زیادہ ہونے لگتی ہے اور ساتھ
ساتھ براہ راست مالزم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ،کہ اسے اس کی محنت کا بہتر
صلہ ملنے لگتا ہے ،جس سے وہ اپنی ضروریات و حاجات بہ آسانی پوی
کرسکتا ہے۔ وظیفے کی اس طرح تعیین صرف نفع کے ساتھ مربوط نہیں ہوتی
ہے ،بلکہ یہ نقصان کے ساتھ بھی متعلق رہتی ہے ،یعنی اگر سروس اور
مالزمت سے نفع کے بجائے نقصان ہونے لگے ،تو مالزم کو بھی اس نقصان
کے بقدر وظیفہ کم ہی ملے گا۔اکثر ٹیکسی ڈرائیورز کے وظائف کی تعیین اسی
پیمانے پر ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں اور دن بھر کی کل کمائی کا ایک خاص
تناسب مالک کو دینے کے پابند ہوتے ہیں اور بقیہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس طرح
کرنے سے ڈرائیور کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے تاکہ
مالک اور خود اس کو  ،دونوں کو فائدہ ہو۔ اگر کسی دن وہ کم محنت کرتا ہے تو
اس دن مالک کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے کم پیسے ملتے ہیں اور اسے بھی
نقصان ہوتا ہے کہ اس کا اپنا تناسب بھی کم ہوجاتا ہے ۔

3۔ وظیفے کی تعیین کو مالک اور مالزم کی رضامندی پر موقوف کرنا:
اسے عربی میں نظریۃ المساومۃ کہا جاتا ہے ۔اس میں مالزمت کے وظیفے
کو آزاد چھوڑا جاتا ہے،اس پر کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ اسے فطر
ی قانون طلب و رسد ()Supply and Demandکے حوالے کیا جاتا ہے ،جو
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وظیفے کی تعیین کا فیصلہ کرتے ہیں۔اس نظریے کی رو سے مالک اور مالزم
آپس میں اپنی رضامندی سے ایک ریٹ طے کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے
بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔آگے مالزم جس ریٹ پر کام کرنے پر رضامند ہوجاتا ہے ،تو
سروس جوائن کرلیتا ہے۔
اب قانون طلب و رسد کے مطابق اگر کام کی مانگ زیادہ ہو ،جبکہ مالزمین
کی تعداد کم ہو ،تو مالزم کی کوشش ہوگی کہ مالک سے اپنی بات منوا سکے
اوراس سے زیادہ وظیفے کا مطالبہ کرسکے اور اگر صورت حال اس کے
برعکس ہو  ،کہ مالزمین کی تعداد زیادہ ہو  ،جبکہ کام اور مالزمت کی مانگ
کم ہو  ،تو اب چونکہ مالک کے لئے مالزمین تالش کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا ،اس
لئے مالزم بھی اپنے کچھ مطالبات سے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں ہوگا اور
بقدر ضرورت کم از کم تنخواہ پر گزارہ کرے گا۔

وظیفے کی تعیین کا جائز طریقہ:
وظیفہ کسی خدمت کی فراہمی کا معاوضہ ہوتا ہے۔اسالم کے معاشی فلسفے
کے تحت اگرچہ وظیفے کی تعیین کےلئے اصول موجود ہیں ،تاہم جواز اور عدم
جواز کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شرعا ً وظیفے کی تعیین
کے جائز ہونے کےلیے ضروری یہ ہے کہ اس پر جانبین راضی ہو ،ان پر طے
شدہ وظیفے پر اپنی خدمات فراہم کرنا مجبورا ً الزم نہ ہو ،باقی چاہے یہ وظیفہ اس
کی ضروریات کی تعیین کرتا ہے یا نہیں ،یا یہ اس کی قابلیت کے مطابق ہے یا
نہیں۔ اس سلسلے میں شریعت حکومت وقت کو اس قدر اجازت دیتی ہے کہ اگر
کہیں پر کسی خدمت کا ریٹ حد درجہ کم ہو ،جس کی وجہ سے خدمت فراہم
کرنے والوں کا نقصان ہو رہا ہو ،یا حد درجہ زیادہ ہو ،جس سے عوام الناس کا
65
نقصان ہورہا ہوتو انہیں ایک خاص وظیفے کا پابند بنانا جائز ہے۔

سروسز کی تسعیر کے شرعی اصول
سروسز کی تسعیر میں اسالم کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ متعلقہ خدمت کی
فراہمی کے بدلے میں مالزم اور مزدور کو اتنی تنخواہ ضرور ملے  ،جس سے
اس کا گزر بسر آسانی سے ممکن ہو اور جس سے وہ بنیادی ضروریات زندگی
کی تکمیل کرسکے۔ یہ ضروریات زندگی  :روٹی  ،کپڑا ،مکان ،عالج اور تعلیم
ہیں۔ شریعت میں مالزمین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے وظیفے کو ان
کے کام اور ضروریات کے بقدر رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بچے کو دودھ
پالنے کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو دودھ پالنے کے لیے
کسی خاتون کی خدمات حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کا ایک معتد بہ
وظیفہ مقرر کرے ۔ یہ وظیفہ عرف کے مطابق ہو ،یعنی اس عورت کی مجبوری
65
علی الدر المختار ،ط :دارالفکر بیروت 1992ء ،کتاب الحظر و االباحۃ ،ج،6ص،399:
ابن عابدین الشامی ،رد المحتار ٰ
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سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کم وظیفے پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ ارشاد
تعالی ہے:
باری
ٰ
ع َل ْی ُك ْم
َوإ ْن أ َ َر ْدت ُ ْم أ َ ْن ت َ ْست َ ْرضعُوا أ َ ْو َالدَ ُك ْم فَ َال ُجنَا َح َ
سلَّ ْمت ُ ْم َما آت َ ْیت ُ ْم ب ْال َم ْع ُروف َواتَّقُوا َّ
ّللاَ َوا ْعلَ ُموا أَ َّن
إذَا َ
66
َّ
یر
ّللاَ ب َما ت َ ْع َملُونَ بَص ٌ
اس آیت میں لفظ معروف سے مراد اجرت مثل ہے ،یعنی اس پیشے کی جو
اجرت متعارف ہے وہ اسے دے دیں۔ رشید رضا مصری اس بار ے میں لکھتے
ہیں کہ معروف کے لفظ میں والدین  ،بچے اور دودھ پالنے والی تینوں کا خیال
رکھا گیا ہے۔ 67سورۃ البقرۃ کی اس آیت سے اجرت اور سروسز کی تسعیر سے
متعلق درجہ ذیل ہدایات واضح ہوتی ہیں:
 1۔سروسز کی تسعیر کا یہ معاملہ جانبین کی باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے
س إ َّال ُو ْسعَ َھا)68سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک یا
ف نَ ْف ٌ
2۔آیت میں موجود( َال ت ُ َكلَّ ُ
مالزم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈاال جائے گا ،یعنی کوئی بھی
دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے زیادہ کام یا اجرت کا
مطالبہ نہیں کرسکتا ،بلکہ جو معروف اور متعارف ہو  ،اسی پر اکتفاء کریں گے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی ہللا عنہ کے بارے میں روایت ہے:
مر ُ
بن
صبیَانَ َو َكانَ ُ
ث َ َالث َةٌ َكانُوا بال َمدینَة یَع َل ُمونَ ال ا
ع ُ
الَ َخ َّ
ش َر در َھما ً
طاب َی ُ
ع َ
سة َ َ
رز ُق ُك َّل َواح ٍد من ُھم َخم َ
69
ھر
ُك َّل َ
ش ٍ
ترجمہ:
حضرت عمر رضیی ہللا عنیہ کیے دورخالفیت
میں ،مدینہ منورہ میں تین افراد بچوں کی تعلییم و
تربیییت کیییا کییرتے تھییے۔ حضییرت عمییر رضییی ہللا
عنہ نے ان کے لیے  15درہم ماہانیہ وظیفیہ مقیرر
کییییییا ،تاکیییییہ وہ دلجمعیییییی کیییییے سیییییاتھ اپنیییییی اس
مصروفیت کو جاری رکھ سکیں۔
ایک اور حدیث میں آپﷺ فرماتے ہیں:
عن أبي ھریرۃ رضي ہللا عنه أن النبي صلى ہللا
َ
َ
ٌ
َ
َ
ص ُم ُھ ْم یَ ْو َم
علیه وسلم قال" :قَا َل ا
ّللا :ث َالثة أنَا َخ ْ
ْالقیَا َمةَ ،ر ُج ٌل أ َ ْع َ
طى بي ث ُ َّم َ
ع ُح ًّرا
غدَ َرَ ،و َر ُج ٌل بَا َ
66البقرۃ،233 :
67رشید رضا المصری ،تفسیر المنار ،الھیئۃ المصریۃ العامۃ للکتاب 1990م ،البقرۃ  ،233ج،2ص،329:
68سورۃ البقرۃ ،233:
 69علی بن حسام الدین الھندی ،کنزالعمال ،مؤسسۃ الرسالۃ بیروت 1989م ،کتاب االجارۃ ،رقم الحدیث،9178:
ج،3ص1508:
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یرا فَا ْست َ ْوفَى م ْنهُ َولَ ْم
فَأ َ َك َل ث َ َمنَهَُ ،و َر ُج ٌل ا ْستَأ ْ َج َر أَج ً
70
یُ ْعطه أ َ ْج َرہُ "
ترجمہ:
حضییور اکییرمﷺ ارشییاد فرمییاتے ہیییں کییہ ہللا
تعالی فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کے خیالف روز
ٰ
قیامییت میییں خییود مییدعی ہییوں گییا ،ایییک وہ آدمییی
جس نے مییرے نیام سیے پنیاہ دی اور پھیر دھوکیہ
کیا ،ایک وہ آدمی جس نیے کسیی آزاد کیو بییچ دییا
اور ایک وہ آدمی جس نے کسی میالزم ییا میزدور
سے کام تو پورا لے لیا ،لیکن اس کا وظیفیہ اسیے
پورا نہیں دیا۔

سروسز کی تسعیر کے اصول کا خالصہ
اس تفصیل کے بعد سروس کی تسعیر کے اسالمی اصول اختصار کے ساتھ
کچھ یوں بنتے ہیں:
 1۔ کسی مالزم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حاالت کا ناجائز فائدہ اٹھائے  ،کہ
اگر اس کے کام کی مانگ زیادہ ہوتو وہ حد سے زیادہ وظیفے کا مطالبہ کرے۔
ایساکرنا جائز نہیں ہے اور موجب گناہ ہے۔ اگرچہ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے
وظیفہ میں بڑھوتری ایک فطری عمل ہے  ،تاہم ایسی صورت میں حد سے بڑھنا
جائز نہیں ہوتا ،جیسے میڈیکل فیلڈ میں کچھ بیماریوں کا عالج چونکہ گنے چنے
ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں ،ایسے میں وہ الکھوں روپے کے حساب سے فیس لینے
لگتے ہیں ،جو ایک غریب یا متوسط آدمی کے لیےناقابل برداشت ہے۔
 2۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی جائز نہیں ہے کہ مالک کو معلوم ہو کہ
اس کام کے کرنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور ان کی معاشی مجبوریاں
بھی ہیں ،انہیں اگر کم سے کم تنخواہ کی آفر بھی دی جائے تو اپنی مجبوریوں کی
وجہ سے وہ اس پر راضی ہوجائیں گے۔ شرعا ً ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ان کے
لئے ضروری ہے کہ کم از کم ثمن المثل (مارکیٹ میں رائج اجرت) دیں ۔ اس سے
کم دینا مزدور اور مالزم کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی شمار ہوتی ہے۔
 3۔ مذکورہ باال صورتوں میں اگر مالزم کی طرف سے یا معاشرے اور
سروس فراہم کرنے والے اداروں کی طرف سے کمی اور کوتا ہی ہو اور اپنے
مقابل کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا یا جارہا ہو تو حکومت وقت کےلئے الزم
ہوجاتا ہے کہ درمیان میں آ کر دخل اندازی کرے اور دونوں کو ثمن المثل
(معروف اجرت) پر راضی کرے ،تاکہ کسی بھی فریق کا نقصان نہ ہو۔
70محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،دارابن کثیر بیروت 1987م ،کتاب البیوع ،باب اثم من باع حرا ،رقم
الحدیث ،2114:ج 2ص،776:
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سروس کی تسعیر کو سرکاری سطح پر ریگولیٹ کرنے
کاشرعی طریقہ
سروس میں تسعیر کا اسالمی طریقہ یہ ہے ،کہ حکومت وقت مالزمین اور
اداروں اور مالکان میں سے چنیدہ افراد کا انتخاب کرے۔ انہیں باہم بٹھائے ،تاکہ
وہ اپنے مسائل پر ایک دوسرے سے کھل کرتبادلہ خیال کرسکیں۔ پھر آپس کی
رضامندی سے ہر مالزمت اور پیشے کےلئے ایک مناسب ریٹ طے کریں ،تاہم
اس میں اس قدر وسعت کا ہونا ضروری ہے کہ ماہر اور نئے مالزم  ،اسی طرح
تیز اور سست مالزم کا فرق کیا جاسکے ،تاکہ ہر ایک کو اپنے ہنر ،تجربے اور
ایمانداری کے مطابق صلہ مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالکان کو درپیش مسائل،
ملک کی معاشی صورت حال اور متعلقہ شہر اورسوسائٹی کو مدنظر رکھنا
ضروری ہے ،کیونکہ شریعت صرف مالزم کی طرف داری اور ہمدردی پیش
نظر نہیں رکھتی ،بلکہ ہر ایک تک اس کا حق پہنچانے کا خیال رکھتی ہے۔ اس
لئے حکومت کو چاہئے کہ مالک ،مالزم ،وقت اور جگہ کے حاالت و مسائل کو
سامنے رکھتے ہوئے کچھ لچک کے ساتھ مختلف مالزمتوں کی تنخواہوں کی
71
تعیین کردے۔

مکانات کے کرائے میں تسعیر کا حکم
جس طرح عام کھانے پینے کی اشیاء میں لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں،
اسی طرح کرائے کے مکانات میں رہائش پذیر افراد کرایے کے بڑھ جانے کا
شکوہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ حکومت اس جانب بھی توجہ
دالئے ،تاکہ ہمیں مالکان مکان کے ظلم سے بچائے۔
حنفیہ کے عالوہ
تسعیر کے بارے میں موجود فقہی مذاہب سے معلوم ہوتا کہ
ؒ
دیگر مذاہب میں خوراک اور کیل و وزن کے عالوہ میں تسعیر کی اجازت نہیں
احناف کے ہاں تسعیر میں عموم ہے ،صرف کیل اور وزن تک محدود نہیں
ہے۔
ؒ
ہے۔ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے ،جس کےریٹ میں ظلم متحقق ہو۔ مکان کے
تواحناف کے عالوہ
کرائے کو اگر ان فقہی مذاہب کی روشنی میں دیکھا جائے
ؒ
ائمہ کے ہاں مکان کے کرئے کی تعیین کی کوئی گنجائش نہیں ملتی۔
دیگر ؒ
احناف ؒ کے ہاں بھی تسعیر کے تحقق کےلئے ضرورت کا پایا جانا ضروری ہے،
جسے بنیادی طور پر دو باتوں میں بیان کیا جاسکتا ہے:
1۔ سب لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آرہی ہو۔
 2۔اس مہنگائی کا سبب طلب و رسد کا قانون نہ ہو ،بلکہ مصنوعی صورت
حال کا پیدا ہونا ہو۔
71مجلۃ البحوث االسالمیۃ ،موقع الرئاسۃ العامۃ للبحوث العلمیۃ و االفتاء ،موقع مکتب الفوائد ،العدد الرابع1398،ھ ،التسعیر
فی نظر الشریعۃ االسالمیۃ،257/4،
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اب اگرکرائے کے مکانات کی صورت حال دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہےکہ
اس میں دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی ،کیونکہ کرائے کا مکان معاشرے کے ہر
فرد کی ضرورت نہیں ،بلکہ کچھ افراد کی ضرورت ہے۔ ان کرایوں میں جو
اضافہ ہوتا ہے وہ عام طور پر مکانات کی قلت اور افراد کے اضافے کی وجہ
سے ہوتا ہے ،جسے قانون طلب ورسد کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عمام مالکان
مکان اتفاق کریں کہ وہ کرایہ بڑھائیں گے یا پھر مکان کرائے پر نہ دینے کا اتفاق
کریں۔معلوم ہوا کہ جب دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی تو مکان کے کرائے میں
ریٹ طے کرنا شرعا ً جائز نہیں ہوگا۔ نہ صرف ناجائز ہوگا بلکہ زور و زبردستی
کرنا مالک مکان کے ساتھ ظلم شمار ہوگا۔تاہم اگر کہیں پر ثابت ہوجائے کہ کرایوں
می ں اضافہ اس طلب ورسد کے قانون کی وجہ سے نہیں ہوا ہے  ،بلکہ مالکان کے
گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے قصدا ً ریٹ کو بلند کرنے کے لیے
مکانات اپنے پاس رکھے ہیں اور کسی کو کرائے پر نہیں دے رہے ہیں تو ایسی
صورت میں حکومت پر واجب ہوجاتا ہے کہ وہ دخل اندازی کر کے ریٹ کو
72
کنٹرول کرے۔

کرایے کی تسعیر کاجائز طریقہ:
اسی صورت میں حکومت مالکان مکان  ،کرایہ دار ،عالقے کے دیگر شیوخ
جو اس کام کو جانتے ہو ،کو اکھٹا کریں تاکہ قیمتوں کے بلند ہونے پر گفتگو
کریں اور ریٹ کے بڑھ جانے کی اصل وجوہات کا پتہ چال سکے۔
اس کے بعد عالقے میں چلنے واال مناسب ریٹ ،مکان اور زمین کی حالت،
معیار اور دیگر صفات کو سامے رکھتے ہوئے تسعیر کریں۔ تاہم اس میں درجہ
باال تمام امور کا خیال رکھنا ضروری ہے ،کیونکہ تسعیر کےلیے دو چیزوں کا
بلکل ایک جیسے ہونا ضروری ہے ،جو مکانات میں ناممکن اور ناپید ہے۔ اسلئے
حکومت تسعیر میں موٹے موٹے اصول طے کرنے پر ہی اکتفاء کرے ،جیسے اس
عالقے اور سوسائٹی میں مکان کے کرائے کی آخری حد یہ ہے اور کم از کم حد
یہ ہے وغیرہ۔

اشاریہ قیمت  Price Indexکا تعارف:
ہمارے پاس جو پیسے موجود ہوتے ہیں،وہ بذات خود مقصد اصلی نہیں
ہوتے ،ک یونکہ نہ تو اسے کھا کر بھوک مٹائی جاسکتی ہے اور نہ پی کر پیاس
بجھائی جاسکتی ہے ،نہ ان سے کسی اور طرح کی کوئی سہولت حاصل کی
جاسکتی ہے ،بلکہ اس سے ہمارا مقصد اصلی اپنی ضروریات زندگی کی
تکمیل کرنا ہے ،کہ اس سے مختلف اشیاء کی خریداری کر کے ہم اپنی
ضروریات اور خواہشات پوری کرسکیں۔
72مجلۃ البحوث االسالمیۃ ،العدد السادس ،موقع الرئاسۃ العامۃ للبحوث العلمیۃ و االفتاء ،مکتبۃ صید الفوائد  ،حکم
التسعیر/6،ص،95
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پرانے زمانے میں کرنسی بذات خود سونے اور چاندی کی ہوتی تھی ،جیسے
درہم اور دینار۔ ان کی قدر  Valueکا تعلق سونے اور چاندی سے ہوتا تھا۔ اس
طرح کہ اگر سونا مہنگا ہورہا ہو تو کرنسی کی قدر valueمیں بھی اضافہ آجاتا
ہو ،جس کی وجہ سے کل اگر ایک درہم سے ایک چیز خرید سکتے تھے،تو آج
اسی درہم سے دو چیزیں خرید سکیں گے اور اگر سونے اور چاندی کی قیمت
گرجاتی تو اس کرنسی کے قدر میں بھی کمی آجاتی ،جس کےنتیجے میں جو چیز
کل ایک درہم میں خریدی جاسکتی تھی  ،آج وہ دو درہم میں ملے گی۔
جبکہ آج کل ماحول بدل گیا اور کرنسی کا تعلق سونے اور چاندی کے بجائے
ضروریات زندگی کو خریدنے کی قوت سے ہوگیا ہے ،جسے کرنسی کی قوت
خرید کہا جاتا ہے۔اب سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے
کرنسی پر اتنا فرق نہیں پڑتا  ،جتنا ضروریات زندگی کی کمی اور مہنگائی کی
وجہ سے ہوجاتا ہے۔اس بات کو مزید واضح کرنے کے لئے کرنسی کی مالیت
کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:کرنسی کی ظاہری قیمت اور اس کی حقیقی
قیمت

1۔ ظاہری قیمتFace Value :

یہ کسی کرنسی کی وہ مالیت ہے  ،جو اس پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے ،مثالً
 1000روپے کا نوٹ اور احمد کی  20ہزار روپے تنخواہ ۔یہ اس کی ظاہری قیمت
ہے ،جو وہ لوگوں کو بتاسکتا ہے کہ اس کے پاس کس قدر مال موجود ہے۔

2۔ حقیقی قیمتReal Value :
یہ کرنسی کی اندرونی مالیت ہوتی ہے ،جیسے  1000روپے کے نوٹ سے
آپ اپنی کتنی ضروریات پوری کرسکتے ہیں اور کتنی چیزیں خرید سکتے ہیں۔
اسی طرح  20ہزار کی تنخواہ سے آپ ماہانہ کیا کچھ خرید سکتے ہیں۔
عام لوگوں کا تعلق ظاہری قیمت سے ہوتا ہے ،یہی وجہ ہے کہ ان کی تنخواہ
میں اضافہ ہونے سے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتے ہیں اور کمپنی
کی جانب سے اپنے اوپر احسان سمجھتے ہیں ،جبکہ معاشی ماہرین زر کی حقیقی
قیمت کو دیکھتے ہیں۔ اب سال میں اگر ایک مالزم کی تنخواہ  20ہزار سے 25
گزشتہ سال اور اس سال کا ایک
ہزار ہوجائے تو ماہر معیشت
میزانیہ()Indexتیار کرے گا  ،جس میں مختلف اور اہم ضروریات زندگی کا
نقشہ بنائے گا ،اس کی رو سے وہ گزشتہ سال ان کی قیمتیں دیکھ لیتا ہے اور اس
سال کی قیمتوں سے ان کا موازنہ کرتا ہے۔ پھر اس مالزم کی تنخواہ سے اس کا
موازنہ کرتا ہے ۔
عام طور پر وہ دیکھ لیتا ہے کہ گزشتہ سال جو چیزیں وہ  20ہزار میں خرید
سکتا تھا ،اب ان کی قیمت  28ہزار ہوچکی ہے ،جبکہ اس کی تنخواہ گزشتہ سال
 20ہزار تھی  ،جس میں اس سال  5ہزار کا اضافہ ہوا ہے ۔اب بظاہر اس کی
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تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے لیکن درحقیقت گزشتہ سال سے  3ہزار مزید کم ہوچکی
ہے۔ یہ فرق قیمتوں کے میزانیے ()Price Indexسے معلوم ہوجاتا ہے۔

ریٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ:
جدید معاشی اصطالحات میں زر کی قدر ( )Valueمیں کمی یا اضافے کا دار
ومدار افرط زر اور تفریط زر پر ہے۔
افراط زر کا مطلب پراڈکٹ اور خدمات( )Products and servicesکا زر
کے مقابلے می ں کم ہوجانا ہے۔ یعنی لوگوں کے پاس کرنسی کا زیادہ ہونا مہنگائی
اور کرنسی کی ویلو کی کمی کا باعث بنتا ہے۔
اس کے برعکس اگر لوگوں کے پاس کرنسی کم ہو اور معاشرے میں معاشی
ترقیاتی کام زیادہ ہوں  ،یعنی پراڈکٹ اور سروسز زیادہ ہوں تو تفریط زر کہالتا
ہے۔ اس سے کرن سی کی ویلیو میں اضافہ آ جاتا ہے  ،جس کے نتیجے میں کم
پیسوں سے زیادہ چیزیں خریدی جاسکتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ کسی ملک کی ترقی
کا در ومدار وہاں کی کرنسی کی زیادتی اور تنخواہوں اور اجرتوں کی بڑھوتری
پر نہیں ،بلکہ معاشی ترقی پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے تفریط زر کی فضاء بنتی
ہے  ،جس سے کرنسی اور زر کی ویلیو میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔

زر کی ویلیو کم ہونے کی صورت میں ریٹ کی تعیین:
ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہےکہ گزشتہ سال اگر  20ہزار روپے
سے مثالً آپ  100کلو آٹا  50،کلو چینی اور دو بچوں کے تعلیمی اخراجات
برداشت کر رہے تھے اوراب یہ سب کچھ  28ہزار میں ہی پورے ہو سکتے
ہیں۔اگر گزشتہ سال آپ نے کسی کو ایک ہزار روپے بطور قرض دیے تھے یا اس
وقت ایک ہزار کی کوئی چیز فروخت کی  ،جس کے پیسے آپ کو ابھی تک نہین
ملے اور وہ اسے اس وقت دینا چاہتا ہے تو کیا وہ صرف ایک ہزار واپس کرے گا
"علی
یا  13سو ؟ کیونکہ گزشتہ سال ایک ہزار کی جو حقیقی ویلیو تھی  ،اب وہ
ٰ
سبیل الفرض"  13سو ہے۔
کچھ ماہرین معاشیات کی رائے یہ ہے کہ اسے صرف ایک ہزار روپے واپس
کرنے کی صورت میں قرض خواہ کے ساتھ ناانصافی ہے ،کیونکہ اب ایک ہزار
روپے تو  800یا  900کے برابر ہے۔ماہرین معاشیات نے قرض خواہ کے اس
نقصان کو واضح کرنے کےلیے ایک ریاضی مارمولے کا سہارا لیا ہے ،جسے
( )Price Indexکہا جاتا ہے۔ اس سے پچھلے سال کے ہزار روپے کی موجودہ
حالت اور قدر کا اندازہ لگالیا جاتا ہے اور قرض دار کو پابند کیا جاتا ہےکہ اگر چہ
آپ نے یہ چیزیں ہزار روپے کی خریدی تھی لیکن اب  13سو روپے ہی اس ایک
ہزار کے قدر کی تالفی کرسکتی ہے۔ اس لیے اب  13سو روپے اد کرنے ہوں
گے۔اس کے شرعی پہلو پر بات کرنے سے پہلے قیمتوں کے اس اشاریے کو
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:
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اشاریہ قیمت وضع کرنے کا طریقہ
قیمتوں کا اشاریہ بنانے کے لئے ان دو سالوں یا مہینوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔
اس میں اہم ترین ضرورتوں اور ان کے ریٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر ہم جنوری  2018اور جنوری  2019کے قیمتوں کا اشاریہ
بناتے ہیں ،جس میں ایک شخص نے  25کلو آٹا ،دو کلو چینی اور دو کلو سبزی
خریدتا ہے ،تاہم ان دو سالوں کے عرصے کے دوران ریٹ میں فرق آجاتا
ہے۔جنوری 2018ء میں  25کلو آٹے کی قیمت  500روپے 2 ،کلو چینی کی
قیمت  100روپے اور  2کلو سبزی کی قیمت  50روپے تھی۔
اب جنوری 2019ء کو  25کلو آٹے کی قیمت  700روپے ،دو کلو چینی کی
قیمت  150روپے اور دو کلو سبزی کی قیمت  70روپے تھی۔
جدول4.2 :
 2کلو سبزی مجموعی
 2کلو چینی
 25کلو آٹا
650
50
100
جنوری 500 2018
920
70
150
جنوری 700 2019
اب جملہ اخراجات ( )Cost of livingکی تعیین کےلیےمتعلقہ شئی اور اس
کی قیمت کو آپس میں ضرب دے کر اگلی شئی ضرب اس کی قیمت کے ساتھ
جمع کریں گے:
یعنی
= 50*2
+
100*2
+
500*25
12800
= 70*2
+
150*2
+
700*25
17940
اب جنوری 2018ء کے جملہ اخراجات ( )COLکو  100فرض کرکے
جنوری 2019ء کی نامعلوم ( )X( )COLکو معلوم کرتے ہیں:
 12800جنوری :2018
=
100
 17940جنوری 2019:
=
x
Direct proportion:
12800 :
17940
::
100 :
x
12800x
=
1794000
x
=
1794000/12800
x
=
140.15
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اب قیمتوں کا اشاریہ یوں ہوگا:
جنوری 2018ء۔۔۔۔۔۔۔100
جنوری 2019ء۔۔۔۔۔۔۔140.15
Year end – Year start/ Year start
140.15 - 100 / 100
=0.4015مہنگائی
فیصد معلوم کرنے کےلئے مہنگائی ضرب 100
= 0.4015*100
40.15
اس سے معلوم ہوا کہ جنوری 2018ء کی بہ نسبت جنوری 2019ء میں
 40.15فیصد مہنگائی آئی ہے۔
اس سے یہ بھی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اس دوران کرنسی کی ویلیو میں
40.15فیصد کمی آئی ہے۔
چنانچہ کچھ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ اب جنوری 2018ء میں 1000
روپے اگر کسی نے قرض لیے ہیں تو اب 40.15فیصد کے اضافے کے ساتھ
لوٹائے گا ،تاکہ اس کی تالفی ہو سکے۔
 1000میں 40.15فیصد کا حساب لگانے سے آپ پر  401.5روپے اضافی
آجاتے ہیں۔گویا آپ نے اب  1401روپے ادا کریں ہوں گے۔

اس زیادتی کا شرعی حکم:
شریعت کا مزاج یہ ہے کہ قرض د ےکر کسی سے مالی فائدہ حاصل کرنا
درست نہیں  ،بلکہ قرض کا مقصد قرضدار کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس تعاون
کے فلسفے ہی کے تحت شریعت نے قرض کی ادائیگی کو مقدار کی واپسی کے
ساتھ متعلق کیا ہے نہ کہ قیمت کے ساتھ۔ اس لئے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو
دیکھے بغیر قرض دار پر الزم کیا ہے کہ جس مقدار (ناپ،وزن اور عدد) میں
قرض لیا تھا ،اسی مقدار میں واپس کردے۔
شیخ االسالم مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے ایک مقالے میں فرماتے ہیں:
اگر ایک شخص دوسرے سے ایک کلو گندم بطور قرض لے اور
قرض لیتے وقت ایک کلو گندم کی قیمت پانچ روپے تھی اور جب وہ
قرض دار اپنا قرض واپس کرنے لگا تو اس وقت ایک کلو گندم کی
قیمت دو روپے ہو گئی تھی تو اب بھی وہ صرف ایک کلو گندم واپس
کرے گا ،زیادہ نہیں کرے گا۔ باوجود یہ کہ ایک کلو گندم کی قیمت پانچ
روپے سے کم ہو کر دو روپے ہوگئی ہے۔ اور اس مسئلے میں تمام
فقہاء متقدمین و متاخرین کا اجماع ہے ،فقہاء میں سے کوئی ایک بھی
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اس مسئلہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس صورت میں جبکہ گند م کی مالیت کم
ہوگئی ہے ،صرف ایک کلو گندم واپس کرنا قرض خواہ پر ظلم ہے۔73

اس کے عالوہ ابوداؤد شریف میں ایک اور حدیث ہے  ،جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ قرض کی ادائیگی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے جو زیادتی یا نقصان
ہوجاتا ہے ،اس کا کوئی اعتبار نہیں  ،بلکہ اس نے جو چیز قرض لی تھی ،اب وہی
چیز لوٹا دے۔ چاہے اس کی قیمت گھٹ گئی ہو یا بڑھ گئی ہو۔
ع َم َر قَا َل ُك ْنتُ أَبی ُع اْلب َل ب ْالبَقیع َفأَبی ُع
عن ابْن ُ
َ
َ
یر
بالدَّنَانیر َوآ ُخذ ُ الد ََّراھ َم َوأبی ُع بالد ََّراھم َوآ ُخذ ُ الدَّنَان َ
سو َل
آ ُخذ ُ ھَذہ م ْن ھَذہ َوأُعْطى ھَذہ م ْن ھَذہ فَأَتَیْتُ َر ُ
صة َ
َّ
ّللا -صلى ہللا علیه وسلمَ -و ُھ َو فى َبیْت َح ْف َ
سو َل َّ
ّللا ُر َو ْیدَ َك أَسْأَلُ َك إناى أَبی ُع اْلب َل
فَقُ ْلتُ یَا َر ُ
ب ْالبَقیع فَأَبی ُع بالدَّنَانیر َوآ ُخذ ُ الد ََّراھ َم َوأَبی ُع بالد ََّراھم
یر آ ُخذ ُ ھَذہ م ْن ھَذہ َوأُعْطى ھَذہ م ْن ھَذہ.
َوآ ُخذ ُ الدَّنَان َ
سو ُل َّ
س أ َ ْن
فَقَا َل َر ُ
ّللا -صلى ہللا علیه وسلم « -الَ بَأ ْ َ
74
ش ْى ٌء
س ْعر َی ْوم َھا َما لَ ْم ت َ ْفتَرقَا َو َب ْینَ ُك َما َ
تَأ ْ ُخذَھَا ب َ
ترجمہ:
حضرت ابین عمررضیی ہللا عنیہ فرمیاتے ہییں
کہ میں بقیع نامی جگہ میں اونٹوں کا کاروبیار کییا
کرتا تھا۔ کبھی کبھار میں دینار پر معاملہ کرتا تھا
اور ادائیگییی دراہییم سییے ہییوتی اور کبھییی اس کییے
برعکس۔ اییک بیار آپﷺ حضیرت حفصیہ رضیی
ہللا عنہا کے گھر پر تھے۔ میں آپﷺ کے پاس گییا
اور اس معاملے کے شرعی حکم کے بیارے مییں
پوچھییا تییو آپﷺ نییے فرمایییا کییہ یییہ معاملییہ جییائز
ہییے ،ادائیگییی کییے دن ہییی کییا اعتبییار کییریں اور
ایییک دوسییرے سییے جییدا ہییونے سییے پہلییے یییہ
معاملہ نمٹا یا کریں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کی واپسی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو
نہیں دیکھیں گے  ،کیونکہ ہوسکتا ہے کہ عقد کے دن ایک دینار کی قیمت 10
دراہم ہو اور ادائیگی کے وقت اس کی قیمت  15دراہم ہوگئی ہو۔اب اگر کسی
شخص نے دینار کے ذریعے عقد کیا ہے اور اب ادائیگی دراہم سے کرنا چاہتا ہے
73تقی عثمانی ،فقہی مقاالت ،کرنسی کی قوت خرید اور ادائیگیوں پر اس کے شرعی اثرات ،ج،1ص  ،54-53میمن
پبلیکیشنزط،2011 :
74سلیما ن بن االشعث ،سنن ابی داؤد ،ط دارالکتاب العربی بیروت  ،کتاب البیوع ،باب فی اقتضاء الذھب من الورق ،رقم
الحدیث ،3356:ج ،3ص،255
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تو قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے وہ دس دینار کے  100دراہم واپس نہیں کرے گا
بلکہ دس دینار یا آج ان کی قیمت  150دراہم واپس کرے گا۔
اسی طرح اگر دینار کی قیمت  10دراہم سے گھٹ کر  9دراہم رہ گئی تو اب
ادائیگی میں یا تو  10دینار ادا کرے گا یا پھر  90دراہم ہی دے گا۔اس سے معلوم
ہوا کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھے بغیر اصل چیز کو دیکھیں گے اور اسی
کی واپسی ہوگی۔

پرائس انڈیکس میں موجود تخمینے
قیمتوں کے اشارے کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس میں
جگ ہ جگہ تخمینوں اور اندازوں کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس کی کچھ وضاحت ذیل میں
کی جاتی ہے:

اشیاء ِضرورت کی تعیین:
پرائس انڈیکس کا دار ومدار ہر قسم کی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ
بنیادی ضروریات کو لے کر ان کے دو الگ الگ وقتوں میں قیمتوں کی تعیین کی
جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ اشیاء ضرورت تمام لوگوں کے لیے یکساں ہوں۔
کسی کی ضرورت ایک چیز ہوتی ہے تو کسی کی دوسری ۔ اس لیے پرائس
انڈیکس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے ،وہ سو فیصد درست نہیں ہوتا ،بلکہ ایک
اندازہ ہی ہوتا ہے ،جو ایک حد تک درست ہوتا ہے۔

قیمتوں کی تعیین:
یہی صورت حال قیمتوں کی تعیین کی ہوتی ہے ،کیونکہ ایک تو سال بھر میں
صرف یہ دو قیمتیں برقرار نہیں رہتیں ،بلکہ ان میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ جاری رہتا
ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ ملک بھر میں
قیمتیں ایک جیسی نہیں رہتی ۔ مثال کے طور پر اگر کراچی میں ایک چیز 10
روپے کی ہو ،پشاور میں ہو سکتا ہے کہ  15روپے کی ہو اور اسالم آباد میں
ہوسکتا ہے کہ  9روپے کی ہو ،جبکہ قیمتوں کے اشاریے کے لیے کسی ایک جگہ
کا انتخاب کیا جاتاہے اور اس کی قیمتیں دیکھی جاتی ہیں۔

قرض کی ادائیگی کا شرعی معیار
شریعت نے قرض کی ادائیگی میں مثلیت کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ اس میں
اٹکل اور تخمینے تک کی اجازت نہیں ۔ اس فلسفے کو بنیاد بناتے ہوئے اسالم نے
بیع المزابنۃ کو حرام قرار دیا ہے ،جس میں ایک طرف ٹوکری میں موجود پھل کو
درخت پر لگے پھل کے ساتھ اندازے اور تخمینے کے ساتھ فروخت کیا جاتاہے۔
ایک اور حدیث میں حضرت ابوسعید خدری رضی ہللا عنہ فرماتے ہیں کہ آپ
اعلی
ﷺ کے زمانے میں ہمارے پاس قسم قسم کی کھجوریں آتی تھیں (یعنی
ٰ
اعلی
ادنی کھجور کے دو صاع کے بدلے
ٰ
ادنی) ،ہم ٰ
کوالٹی ،متوسط کوالٹی اور ٰ
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کوالٹی کی ایک صاع کھجور بیچا کرتے تھے۔آپﷺ نے ہمیں اس سے منع کیا اور
فرمایا کہ دو صاع گندم یا کھجور کے بدلے ایک صاع گندم یا کھجور بیچنا جائز
75
نہیں۔ اسی طرح دو دراہم کے بدلے ایک درہم فروخت کرنا جائز نہیں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگرچہ کھجور کے معیار اور قیمت میں فرق تھا،
ادنی کھجور سے مہنگی ہیں،
اعلی کوالٹی کی کھجوریں
سارے جانتے تھے کہ
ٰ
ٰ
لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے اس کی اجازت نہیں دی اور صحابہ کرام رضی
ہللا عنہم کو اس سے منع کیا اور انہیں حکم دیا کہ قیمت اور معیار کو نہ دیکھیں ،
بلکہ مقدار میں برابری کا خیال رکھیں۔

اسالمک فقہ اکیڈمی جدہ کی قرارداد
اسالمک فقہ اکیڈمی جدہ نے بھی قرض کی ادائیگی میں قیمتوں کے اعتبار
کرنے کو غلط قرار دیا ہے۔ اس کی قرارداد کے مطابق جو قرض ذمہ میں واجب
ہو ،اس کی ادائیگی میں مثل کا اعتبار ہوتا ہے ،قیمت کا نہیں ،لہذا جو قرض کسی
پر واجب االداء ہو ،اسے کسی بھی صورت میں قیمتوں کے اشاریے سے منسلک
کرنا جائز نہیں ہے۔76

سروسز میں پرائس اندیکس کے استعمال کا جائزہ
سروسز میں مالزمین کی تنخواہوں میں بڑھوتری کی مقدار متعین کرنے
کے لئے قیمتوں کے اشاریے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تنخواہوں میں پرائس
انڈیکس کے درجہ ذیل شرعی مسائل پیش آتے ہیں:

طے شدہ تنخواہ پر خاص وقت کے بعد خاص اضافہ:
اکثر اداروں اور سرکاری محکموں میں ایک مالزم کی تنخواہ پہلے سے
متعین ہوتی ہے کہ اسے ہر ماہ مثالً  12ہزار ملیں گے۔ لیکن چونکہ ساتھ ساتھ
اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہورہا ہوتا ہے  ،اس لئے حکومت یا متعلقہ ادارہ
مالزمین کی ضروریات کی تکمیل کے لئے ان کی تنخواہوں میں بھی ایک خاص
قدر کے ساتھ اضافہ کرتا ہے۔ اس قدر کی تعیین میں اشاریہ قیمت کا سہارا لیا
جاتاہے۔
چنانچہ حکومت یا متعلقہ ادارہ مالزم کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ 12
ہزار روہے ہے۔ ہر سال اس میں قیمتوں کے اشاریے سے اس میں اس قدر اضافہ
ہوگا  ،جو موجودہ  12ہزار کے برابر ہوگا اور جس سے آپ اتنی خریداری کر
سکیں گے جو موجودہ تنخواہ سے کر سکتے ہیں۔

شرعی حکم:

 75ابن االثیر ،جامع االصول ،،ط :مکتبۃ الحلوانی1389ھ ،ج،1ص،546:
76مجلۃ المجمع الفقہ االسالمی ،الدورۃ الخامسۃ  ،العدد الخامس ،الجزء الثالث  1409ھ،1988/ص2261
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مالزم کی تنخواہ کو اجرت کہتے ہیں اور اجرت کی تعیین میں شریعت جہالت
سے منع کرتی ہے۔ اس لئے جہاں پر جہالت نہ ہو  ،بلکہ حکومت اور مالزم
دونوں کو معلوم ہو کہ تنخواہ کتنی ہوگی تو جائز ہے۔مذکورہ صورت میں تنخواہ
میں کسی قسم کا ابہام موجود نہیں ہے۔ ایک تو سال بھر کےلئے تنخواہ کی مقدار
متعین ہے اور پھر بڑھوتری کا پیمانہ بھی متعین ہے ،کیونکہ پرائس انڈیکس کی
رو سے اس اضافے کا بآسانی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔

تنخواہ میں پرائس اندیکس کے تعلق کی شرط لگانا:
اگر ادارے کی جانب سے مالزم کی تنخواہ کے لیے پہلے ہی دن ایک مقدار
متعین ہوجائے اور پھر اسے بتایا جائے کہ اس مقدار آپ کو نہیں ملے گی ،بلکہ
قیمتوں کے اشاریے سے مہینے کے آخر میں اس مقدار کا جو متبادل سامنے آئے
گا ،وہی آپ کی تنخواہ ہوگی ،جیسے اس کی تنخواہ  12ہزار متعین کردے اور
اسے کہہ دے کہ آپ کو  12ہزار تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ صرف آپ کی تنخواہ
ناپنے کا پیمانہ اور فرضی مقدار ہے ،بلکہ ہر مہینے کے آخر میں ہم پرائس
انڈیکس کا سہارا لیں گے اور اس وقت  12ہزار کی جو قیمت بنے گی وہی آپ کی
تنخواہ بنے گی۔

شرعی حکم:

وظیفے کی یہ قسم بھی شرعا ً درست ہے ،کیونکہ وظیفہ اگرچہ متعین نہیں
ہے ،تاہم اسے متعین کرنے کا پیمانہ موجود ہے ،جس سے باآسانی تعیین ہوسکے
گی۔ یہی بات ڈاکٹر عصمت ہللا صاحت نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے
سے ذکر کی ہے:
جہاں تک اس صورت کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے  ،اس میں جسٹس مفتی
محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے ،بشرطیکہ قیمتوں
کا اشاریہ اور اس کے حساب کا طریقہ فریقین کو اچھی طرح معلوم ہو ،تاکہ بعد
می ں العلمی کی بناء پر آپس میں جھگڑا نہ ہوجائے ،اس لئے کہ یہاں دونوں فریق
اس بات پر متفق ہیں کہ طے شدہ اجرت ایک ہزار روپے نہیں  ،بلکہ قیمتوں کے
اشاریے کے اعتبار سے مہینے کے آخر میں جتنےروپے موجودہ ایک ہزار کے
مساوی ہوں گے ،وہ مالک کو دینے ہوں گے ،جس کو حساب کے ذریعے نکالنے
کا طریقہ دونوں فریق کو معلوم بھی ہو ،لہذا اجرت کی مقدار میں اتنی جہالت
جھگڑا کا سبب نہیں بنے گی اور شرعا ً اتنی جہالت متحمل ہوتی ہے۔77

 77ڈاکٹر عصمت ہللا ،زر کا تحقیقی مطالعہ شرعی نقطہ نظر سے،ط ادارۃ المعارف کراچی،ط،2009:باب ششم ،قدر
زر،ص330 :۔
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خالصہ
تسعیر کے تمام شرعی اصول عدل و انصان پر مبنی ہیں۔ یہ اصول جس طرح
اشیاء اور پراڈکٹس کے لئے ہیں ،اسی طرح یہ کوئی خاص سروس اور خدمت
فراہم کرنے والے ادارے کےلیے بھی ہیں۔ تسعیر کے یہ اصول مارکیٹنگ میں
بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ،کیونکہ اس سے براہ راست کسی بزنس کے مالی
مفادات اور منافع وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بزنس پرائسنگ کے لئے طے شدہ
شرعی اصول و ضوابط کی پاسداری کرے ،تو یہ تجارت اس کے لئے دنیوی ترقی
کے ساتھ ساتھ اخروی فالح کا باعث بھی بنیں گے۔
کسی پراڈکٹ یا سروس کے لئے جب ریٹ کی تعیین کی حکمت عملی
( )Pricing Strategyتیار کی جارہی ہو تو ان شرعی اصولوں کو مدنظر رکھنا
ضروری ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں جو تسعیری حکمت عملی تیار ہوگی وہ
اس اس پراڈکٹ اور سروس کےلیے باعث برکت اور ثواب ہوگی۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اسالمی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں
جہاں شریعت نے اسے اختیارات سونپے ہیں ،انہیں استعمال کرتے ہوئے تسعیر
کے ان اصول و احکامات کو نافذ کریں۔اگر کہیں پر پرادکٹ یا سروس کے ریٹ
میں حددرجہ بے اعتدالی سے کام لیا جارہا ہو تو ماہرین کی مشاورت سے ریٹ
کی تعیین کرنا ضروری ہے ،تاہم اس تعیین میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ
اس میں تاجر اور عوام دونوں کا فائدہ ہو ،کسی بھی فریق کی حق تلفی نہ ہو۔
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باب پنجم:
پروموشن کے شرعی
اصول اور جدید
صورتوں کے شرعی
احکام
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تعارف
کارپوریٹ سیکٹر میں کسی کمپنی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ
پروڈکشن کے بعد صارفین کو اس سے کیسے آگاہ کیا جائے۔انہیں اس میں موجود
اچھائیوں اور خوبیوں کے بارے میں معلومات کیسے ملیں گی؟ وہ اسے خریدنے
پر کب قائل ہوں گے اور اگر خدانخواستہ صارف کو ہمارے بارے میں بروقت
معلومات نہ مل سکیں یا غلط معلومات ملیں یا پھر وہ معلومات انہیں ا س کی
خریداری پر قائل نہ کر سکیں تو اس پروڈکشن اور اس پر ہونےوالے اخراجات کا
کیا بنے گا؟
ان جیسے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے مالک کی کوشش ہوتی ہے کہ
جس طرح وہ پراڈکٹ کے معیار  ،مناسب قیمت اور اس کی تقسیم کے طریقوں کو
متعین کرتا ہے ،اسی طرح پراڈکٹ کی تشہیر اور پروموشن پر بھی توجہ
دے۔کچھ کمپنیاں تشہیری سرگرمیوں پر کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں  ،کیونکہ
انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرتشہیری مہم کامیاب ہوجاتی ہے تو یہ تمام پیسہ صارفین
سے منافع سمیت واپس مل جائے گا ۔
اس باب میں پراڈکٹ کی پروموشن سے متعلق اہم مباحث ذکر کیے جائیں
گے۔ یہ باب تین فصلوں پر مشتمل ہے:

فصل اول
کا تعارف ،پروموشن
فصل اول میں پروموشن()Promotion
مکس()Promotion Mixاور تشہیر ( )Advertisementکی مختلف صورتیں،
طریقہ کار اورر مروجہ حکمت عملیوں( )Stratagiesکو ذکر کیا جائے گا۔

فصل دوم
فصل دوم میں پروموشن اور تشہیر سے متعلق اہم شرعی اصول ذکر کیے
گئے ہیں۔ ان اصولوں کے استنباط میں قرآن و حدیث اور فقہ کی امہات الکتب سے
استفادہ کیا گیا ہے۔

فصل سوم
فصل سوم میں تشہیر اور پروموشن سے متعلق عصر حاضر کےان اہم
مسائل کا شرعی حل پیش کیا گیا ہے ،جن کا کسی پروموشن مہم کے دوران واسطہ
پڑتا ہے۔ اس فصل میں پروموشن کے شرعی احکام پر جن معاصر محققین نے کام
کیا ہے  ،ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔اس فصل میں مارکیٹنگ کمپنی کے طریقہ کار
کو صحیح طور پر سمجھنے کےلئے ایک کیس اسٹڈی بھی شامل ہے۔
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فصل اول :پروموشن کا تعارف
پروموشن مکس
اپنے پراڈکٹ کی تشہیر کےلیے کمپنی جو مختلف ذرائع اورو طرق استعمال
کرتی ہے۔مارکیٹنگ کے ماہرین نے بحث و تحقیق کر کےلیے ان طرق کو درج
ذیل ذرائع تک محدود کردیا ہے۔انہیں پروموشن مکس کہا جاتا ہے۔ یہ طریقے درج
ذیل ہیں:
صورت5.1:

1۔تشہیر Advertisement :
اس کی تعریف ابھی گزر گئی ہے کہ یہ پراڈکٹ یا سروس کے بارے میں
لوگوں کو آگاہ کرنے کا پروفیشنل طریقہ ہے ،جس پر باقاعدہ خرچہ کیا جاتا ہے

Personal
Selling

Direct
Marketing

Advertising

پروموشن مکس
Promotion Mix

Public
relations

SalePromotio
n

اور اس کےلئے ماہرین کو ہائر کیا جاتا ہے۔

2۔ انفرادی طور پر فروخت کرناPersonal selling :
صارفین سے بہتر اور قریبی تعلقات بنانے کےلیے کمپنی کی جانب سے سیلز
مین کا انتظام کیا جاتاہے ،جن کا کام یہی ہوتا ہےکہ وہ انفرادی سطح پر ایک ایک
صارف کے پاس جائے اور انہیں پراڈکٹ کی خصوصیات بتا کر اس کی خریداری
پر قائل کرے۔
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3۔ فروخت کرنے پر ترغیبات رکھنا Sale promotion :
اس طرز کے تحت پراڈکٹ پر کمپنی کی جانب سے ایک خاص دورانیے کے
لئے کچھ ڈسکاؤنٹ یا رعایت کا اعالن ہوتا ہے۔ اس سے صارفین کی دلچسپی
اس پراڈکٹ میں بڑھ جاتی ہے اور وہ اسے اس معینہ مدد میں خریدنے کی کوشش
کرتے ہیں۔

4۔ عوامی تعلقاتPublic Relations :
اس طریقے کے تحت کمپنی اور اس کے صارفین کے درمیان اعتماد کی فضا
کو برقرار رکھنے کی سرتوڑ کوشش کی جاتی ہے۔اگرکہیں کمپنی کے خالف
کوئی افواہ پھیلتی ہے تو عوامی تعلقات کے تحت افواہ کی حقیقت بتانے کی کوشش
کی جاتی ہے،پبلک میں کمپنی کا ایک بہتر امیج اور تصور قائم کرنے کی کوشش
کی جاتی ہے۔

5۔ براہ راست مارکیٹنگDirect Marketing :
اس طریقے کے تحت تقسیم کے کسی واسطے ()Distribution channel
کا سہارا لیے بغیر،کمپنی صارفین سے براہ راست رابطہ کرتی ہے۔ فائدہ یہ ہوتا
ہے کہ کمپنی کو عوامی امیدوں  ،جذبات او خواہشات کا براہ راست اور فوری پتہ
چلتا ہے۔ اس طریقے کے لیے ٹیلی فون ،ای میل ،سوشل میڈیا اور ڈاک وغیرہ کا
1
استعمال کیا جاتا ہے۔

ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور پرنسل سیلنگ میں بنیادی فرق
ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور پرنسل مارکیٹنگ میں ایک لطیف فرق ہے ،جس کے
عدم ادراک کی وجہ سے اکثر لوگ ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہم معنی ٰ
سمجھتے ہیں۔ پرنسل مارکیٹنگ میں کمپنی کو کسی بندے اور سیلز مین کی
ضرورت پیش آتی ہے ،جو وہ پراڈکٹ کمپنی سے لے کر آخری صارف تک
پہنچاتا ہے ،جبکہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ میں کمپنی کسی اضافی بندے کو سیلز مین
نہیں بناتی  ،بلکہ کمیونی کیشن کے جدید ذرائع ،جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ،
ڈائریکٹ میل وغیرہ ،میں سے کسی کو استعمال کر کے آخری صارف سے رابطہ
2
کیا جاتا ہے اور انہیں پراڈکٹ کی خریداری پر قائل کیا جاتا ہے۔

پرنسل مارکیٹنگ:
1

Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing, Part 7:
Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication strategy, Edition: 4,
www.pearsonhighered.com), P:719
2
Yusniza KamarulZaman, Nor Khalidah Abu, Marketing Management, Oxford University
Press,2012, Ch:14,Integrated Marketed Communications Strategies,P:307,
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صورت5.2:

کسٹمر

کمپنی
سیلز مین
ڈائریکٹ مارکیٹنگ:
صورت5.3:

کمپنی
کسٹمر
ترغیبی حکمت عملیوں ( )Promotional Strategiesکی
اقسام
پروڈکشن کے بعد اس کو فروخت کرنے کےلیے کمپنی دو طرح کی حکمت
عملی اپناتی ہے:

کھنچنے کی حکمت عملیPull strategy :
اس طریقے میں کمپنی آخری صارف کے دل میں پراڈکٹ کی وقعت
اوراہمیت ڈال دیتی ہے اور اسے اس کی خریداری پر آمادہ کرتی ہے۔ اس کے بعد
وہ صارف ریٹیلر کے پاس جا کر اس کو مانگتا ہے ۔ رٹیلر تھوک فروش سے اس
کا مطالبہ کرتا ہے  ،وہ سپالئر سے اور وہاں سے یہ مطالبہ براہ راست کمپنی
تک پہنچتا ہے۔اس حکمت عملی کو کھنچنے کی حکمت عملی  Pull strategyکہا
جاتا ہے۔

دھکیلنےکی حکمت عملیPush Strategy :
اس طریقے میں کمپنی آخری صارف کے بجائے ان سپالئرز اور ہول سیلرز
کو قائل کرتی ہے ،جو یہ چیزیں رٹیلر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کام کےلیے کمپنی
انہیں مختلف مراعات کی آفر کرتی ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ کمپنی کی
پراڈکٹ کی تشہیر کرکے انہیں فروخت کرتے ہیں۔آگے ریٹلر ان کی تشہیر کر کے
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فائنل صارف کو اس کی خریداری پر قائل کرتا ہے۔3ان دو حکمت عملیوں کو درج
4
ذیل صورت کی مدد سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے:

صورت5.4:

ترغیبی حکمت عملی ( )Promotional Strategyکی
تیاری پر اثر انداز ہونے والے عوامل
کسی کامیاب پروموشن حکمت عملی کی تیار ی میں کمپنی کئی سارے عوامل
کو سامنے رکھتی ہے۔ یہ عوامل اس سٹریٹجی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ درج ذیل
ہیں:

1۔ پراڈکٹ کی نوعیت:
پروموش کا طرز طے کرنے کےلیےپراڈکٹ کی نوعیت کا جاننا ضروری
ہے۔ پراڈکٹ عموما ً دو طرح کی ہوتی ہیں؛ صنعتی پراڈکٹ اور عام صارفین کی
پراڈکٹ۔اگر پراڈکٹ عام صارفین کے استعمال کےلیے تیار کی گئی ہو تو
پروموشن میں زیادہ زور تشہیر ( ، )Advertisementاس کے بعد فروخت کرنے
پر ترغیبات رکھنے ( )Sale Promotionپر دیا جاتا ہے ،اس کے بعد عوامی
رابطوں( )Public Relationsکو فعال کیا جاتا ہے اوراگر پراڈکٹ
صنعت( )Industryکے لیے تیار کی گئی ہو تو کمپنی کی اولین کوشش یہی ہوتی
3

(Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing, Edition: 4,
www.pearsonhighered.com), Part 7: Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication
strategy, P:744,
4
Marilyn A Stone, John Desmond, Fundamentals of Marketing, Routlede Taylor & Francis
Group,1st edition 2007, Ch 10: Promotion, P:314
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ہے کہ انفرادی طور پر فروخت کرنے()Personal sellingپر زور دیا جاتاہے،
اس کے بعد سیل پروموشن اور سب سے آخر میں تشہیر اور تعلقات کو استعمال
کیا جاتاہے۔

2۔خریدار کی رعایت رکھنا:
پروموشن حکمت عملی میں خریدار کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
اگر خریدار کو کمپنی اور پراڈکٹ کے بارے میں زیادہ علم اور آگاہی نہیں ہے تو
کمپنی تشہیر اور تعلقات کے ذریعے پراڈکٹ کے بارے میں آگاہی Awareness
پھیالتی ہے ۔ اور اگر صارفین کو پراڈکٹ کے بارے میں پہلے سے معلومات ہو
اور سیل آخری مراحل میں ہو تو ایسے میں سیل پروموشن کو استعمال کیا جاتا
ہے۔

3۔پراڈکٹ کے دورانیے پر نظر رکھنا:
پروموشن حکمت عملی کے لیے پراڈکٹ کے دورانیے پر بھی نظر
رکھناضروری ہے ،مثالً اگر پراڈکٹ بلکل تعارفی مرحلے میں ہو تو پھر تشہیر
اور عوامی تعلقات کو استعمال کر کے اسے متعارف کرایا جاتا ہے۔جب کمپنی
ایک مضبوط اعتماد اور تعارف حاصل کرلیتی ہے تو دیگر کمپنیوں سے مقابلہ
کرنے کےلیے وہ سیل پروموشن پر توجہ دیتی ہے۔اس مرحلے میں کمپنی تشہیر
کو یکسر فراموش نہیں کرتی ،تاہم انتہائی کم کردیتی ہے ،تاکہ صارفین کو پراڈکٹ
کی یاددہانی کرائی جائے۔جب پراڈکٹ آخری مراحل میں ہو تو وہاں بھی تمام تر
توجہ سیل پروموشن پر دی جاتی ہے۔

سیلز پروموشن کو موثر بنانے کی حکمت عملی
سیلز پروموشن کے لیے جو حکمت عملی تیار کی جاتی ہے ،اس کو مؤثر
بنانے اور اس سے مقررہ اہداف حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل چھ نکات کو
سامنے رکھا جاتا ہے۔

1۔ سیل پروموشن کے اہداف کی تعیین:
کمپنی سیل پروموشن سے قبل اپنے لئے کچھ اہداف مقرر کرتی ہے ،جنہیں وہ
اس مہم کے نتیجے میں حاصل کرنا ضروری سمجھتی ہے۔
چنانچہ اگر کمپنی آخری صارف کو قائل کرنے کے لیے سیل پروموشنل کی
کوئی مہم شروع کرنا چاہتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ صارف نیا ہے یا اس سے
قبل بھی ہماری پراڈکٹ کا خریدار تھا ،اگر صارف نیا ہو تو اسے پراڈکٹ سے
مانوس کرنے کے لئے انہیں پراکٹ کا Trial versionدینے کی کوشش کرتی
ہے ،تاکہ صارفین اسے بخوبی جانچ سکیں۔
اگر صارف کمپنی کے پراڈکٹس کا پرانا خریدار ہے تو اس کے لئے اس
پراڈکٹ میں کوئی اضافی خصوصیت شامل کی جاتی ہے۔
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اسی طرح رٹیلر کو پراڈکٹ کی خریداری پر قائل کرنے کےلئے اسے کئی
طرح کی سہولیات دیتی ہے ،جیسے خریداری پر ڈسکاؤنٹ ،نئے اشیاء رکھنے
کےلیے جگہ کی سیٹنگ ،رٹیلر کےلیے اپنے برانڈ کی تیاری اور اس کے ذریعے
اسے اعتماد اور شہرت دینا وغیرہ شامل ہے۔

2۔ پروموشن ٹولز کی تعیینSelecting promotion tools :
اس میں پروموشن کےلیے درست راستے اور طرز کا انتخاب کیا جاتا ہے ،یہ
طرز درجہ ذیل میں سے کوئی ہوسکتا ہے:
 نمونہ رکھنا اور قسطوں پر خریداری کی آفر دینا وغیرہ
 پراڈکٹ کو چیک کرنے کا عملی مظاہرہ کرنا
 پراڈکٹ کی نمائش کرنا
 صارفین کی رغبت کےلیے مختلف گیمز اور مقابلوں کا انعقاد کرنا
وغیرہ

3۔ پروموشن پروگرام تیار کرنا:
اس میں پروموشن کے کسی خاص طرز کو لینے کے بعد اس کےلیے ایک
مکمل پروموشن پروگرام تیار کیا جاتا ہے ۔ اس پروگرام میں درجہ ذیل امور طے
کیے جاتے ہیں:
 رعایت کا حجم کیا ہو
 اس کی وسعت کتنی ہو اور کون لوگ اس میں شرکت کرسکیں گے
 پروموشن کےلیے درکار گاڑیوں کی تعیین
 پروموشن کا دورانیہ
 پروموشن کا وقت
 درکار مجموعی بجٹ

4۔ پروگرام کا جائزہ لیناPretesting :
عملی طور پر پروگرام کو الؤنچ کرنے سے پہلے ایک بار اسے چیک کیا جاتا
ہے ،تاکہ یہ یقین حاصل ہو کہ شروع کرنے کےبعد یہ طے شدہ اہداف و نتائج
حاصل کرسکے گا۔

5۔ پروموشن پروگرام کو عملی طور پر الگو کرنا:
اس میں پروگرام کو عملی طور پر الؤنچ کیا جاتا ہے۔

6۔ پروموشن کے نتائج کو چیک کرنا:
اس میں پروموشن پروگرام کے بعد سیل پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ
لیا جاتا ہے اور خوبیوں اور خامیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے ،صارفین میں اس کی
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مقبولیت اور عدم مقبولیت کو جانچا جاتا ہے۔ اس تجزیے کی روشنی میں آئندہ کی
پروموشن کے لیے حکمت عملی وضع کی جاتی ہے۔5

5

Olujime Kayode, Marketing Communications, Sale Promotion and Publicity, 1st edition, 2014,
ISBN 978-87-403-0674-3, bookboon.com, P: 197-199.
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تشہیر کا تعارف
اشتہار اردو زبان کا لفظ ہے۔ اسے انگریزی میں ()Advertisementکہا جاتا
ہے۔اس کی انگریزی تعریف یہ ہے:
Advertising
is
a
powerful
communication force, highly visible, and
one of the most important tools of marketing
communications that helps to 6sell products,
services, ideas and images, etc.

ترجمہ:
کسیییی پراڈکیییٹ ،خیییدمت ،آییییڈیا ییییا تصیییور کیییو
فروخیییت کیییرنے کےلییییے جیییو تسیییویقی رابطیییے
اسییتعمال ہییوتے ہیییں ،تشییہیر ان میییں سییب سییے اہییم
ذریعہ ہیے۔ ییہ کمیونیکیشین کیا نظیر آنیے واال اور
طاقتور ترین ذریعہ ہے۔
لفظ ایڈورٹائزمنٹ  Advertisementبذات خود انگریزی االصل لفظ نہیں ہے۔
یہ انگریزی میں الطینی زبان سے آیا ہے ،جہاں یہ دو الفاظ کا مجموعہ تھا:
1۔ ایڈ Ad۔ یہ  Towardکے معنی میں ہے۔
معنی میں ہے۔
2۔ ورٹ Vert۔ یہ  turnموڑنےکے
ٰ
ان دونوں کو مال کر اس کا مفہوم بنتا ہے" :مطلوبہ افراد (صارفین) کی توجہ
7
مخصوص پراڈکٹ کی طرف موڑنے کو تشہیر( )Advertisementکہتے ہیں۔"
موجودہ زمانے میں پروڈکشن چونکہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہوتی ہیں،
اس لئے انہیں فروخت کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے
ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک ()Advertisementبھی ہے۔
اس سے کما حقہ فوائد کے حصول کےلئے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی
ہے۔ ماہرین کی مشاورت سے تربیت یافتہ ٹیم تیار کی جاتی ہے ۔ تشہیری
سرگرمیوں کو شروع کرنے کےلئے رقم کا بندوبست کیا جاتا ہے اور خاص اہداف
کی تعیین کر کے ان کےحصول کےلیے دھوم دھام سے تشہیری مہم شروع کی
جاتی ہے۔
فلپ کوٹلر اس کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:
Advertising: Any paid form of nonpersonal presentation and promotion of

6

Sk. Md. Nizamuddin, Advertising and Sales Promotion, MBA Course Book, Pondicherry
University India, Lesson 1.1, Advertising An Introduction,P:3,
7
Commerce, Higher Secondary , first Year book, TAMILNADU TEXT BOOK AND
EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION, 2017,Chapter 9: Advertisement, P:154
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ideas, goods
or services by an identified
sponsor8

ترجمہ:
ایک خاص شخص (یا ادارے) کی جانب سے
پراڈکییٹ  ،منصییوبہ یییا کسییی خییدمت (سییروس) کییی
ایسی تشہیری سرگرمی جوانفرادی نہ ہو اور اس
پییر باقاعییدہ خرچییہ آرہییا ہ یو  ،ایییڈورٹائزنگ کہالتییا
ہے۔
فلپ کوٹلر کے مطابق اپنے پراڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں فروخت
کرنے کے لئے صرف ایڈورٹائزمنٹ پر نہیں ،بلکہ پروموشن مکس Promotion
 Mixپر توجہ دی جاتی ہے۔

تشہیر کی عربی تعریف:
تشہیر کو عربی میں "اعالن" کہتے ہیں۔ اس کی عربی تعریف یہ ہے:
9
المجاہرۃ بقصد الشیوع واالنتشار
ترجمہ:
کسییی بییات کییو عییام کییرنے کےلیییے بلنیید آواز
سے اعالن کرنا۔
اس کےلیے عربی میں عام طور پر چھ الفاظ استعمال ہوتےہوتے ہیں:
4۔ الشیوع 5۔االعالم
2۔االظہار 3۔االفشاء
1۔االعالن
10
6۔االشہاد
تشہیری مہم کا سب سے بڑا مقصد صارفین کے ساتھ ایک مثبت اور دوستانہ
ماحول قائم کرنا ہوتا ہے۔اس مثبت اور دوستانہ ماحول کو قائم کرنے کےلیے مؤثر
رابطے()Communicationکی ضرورت ہوتی ہے۔

مؤثر رابطے کے قیام کا طریقہ
صارفین کے ساتھ مؤثر رابطہ قائم کرنے کےلیے درجہ ذیل نکات پر توجہ
دینے کی ضرورت ہے:

1۔ اپنے صارفین ()Targeted Audienceکی شناخت کرنا:

یہ سب سے پہال مرحلہ ہوتا ہے ،جس میں آپ اُن لوگوں کے بارے میں
سوچتے ہیں  ،جو آپ کی پراڈکٹ کے ممکنہ خریدار بن سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے
مزاج ،عادات اور اطوار کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ
8

(Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing Edition: 4,
www.pearsonhighered.com, Part 7: Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication
strategy, P:719
9محمو عبد الرحمٰ ن عبد المنعم،معجم المصطلحات وااللفااظ الفقھیة،د ارالفضیلة ،القاھرۃ ،ج 1 :ص232 :
 10الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتۃ ،وزارۃ االوقاف والشئون االسالمیۃ ،الکویت ،ط:دارالسالسل الکویت ،اعالن ،ج،5ص،261:
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ان لوگوں کو کیا کہنے کی ضرورت ہے ۔ انداز بیان کیا ہونا چاہئے  ،انہیں کب
بتانا چاہئے اور بتانے واال کون ہو؟

2۔رابطے کےلیے اہداف کی تعیین:
ہر نیا قدم اٹھانے کےلیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے بارے
میں کچھ اہداف اور عزائم ہوں ،جنہیں آپ ضرور پانا چاہتے ہیں۔یہ اہداف ٹارگیٹڈ
لوگوں کے مزاج ،پس منظر ،ضروریات اور خواہشات کو سامنے رکھ کر
تیارکیے جاتے ہیں۔ تشہیر کے حوالے سے صارفین کی کل چھ قسمیں ہوتی ہیں:
پراڈکٹ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا:
وہ صرف آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے ،جب وہ
پراڈکٹ ان کے لیے نئی ہو۔ایسے میں لوگوں میں تجسس اور جستجو پیدا ہوجاتی
ہے کہ وہ اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔
ایسے صارفین کےلیے تشہیری مہم میں نام ،برانڈ اور رنگ پر ہی زور دیا
جاتاہے اور کوشش ہوتی ہے کہ صارفین اس کو پہچان لیں۔
پراڈکٹ کے بارے میں علم کی طلب:
اگر صارفین کسی پراڈکٹ کے نام اور برانڈ سے پہلے سے واقف ہوں تو ان
کے دلوں میں اس کے بارے میں مزید جستجو پہلے سے پیدا ہوچکی ہوتی ہے۔ ان
کے لیے پراڈکٹ کا نام یا برانڈ نام انجانا نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں کمپنی کی جانب
سے جو حکمت عملی وضع ہوتی ہے ،اس میں صارفین کو اس پراڈکٹ کے بارے
میں زیادہ سے زیادہ معلومات دینا ہی مقصود ہوتا ہے۔
پسند اور ناپسند کا معیار:
کسی پراڈکٹ کے بارے میں آگاہی اور معلومات حاصل کرنے کے بعد
صارفین یا تو اس پراڈکٹ کو اپنے لئے مفید قرار دے دیتے ہیں یا پھر وہ اسے
اپنے لئے غیر ضروری یا نقصان دہ قرار دے دیتے ہیں۔اس مرحلے پر تشہیری
مہمات میں صارفین کے اسی رویے کا جائزہ لیا جاتا ہے  ،اس میں ان اسباب و
محرکات کو دیکھاجاتا ہے ،جن کی وجہ سے کسی پراڈکٹ میں لوگوں کی
دلچسپی کم ہو اور پھر اسے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مرحلے پر
ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں  ،جن سے صارفین اس پراڈکٹ کو پسند کرنے لگے۔
ترجیحات کا معیار:
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی پراڈکٹ کے بارے میں خوب آگاہی رکھنے
اور اسے پسند کرنے کے باوجود بھی صارفین اسے خریدنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔
ایسا تب ہوتا ہے ،جب مارکیٹ میں مقابلے کی فضاء قائم ہو۔ اسی مقابلے کی وجہ
سے صارفین اگرچہ آپ کے پراڈکٹ کو برا نہیں سمجھتے ،لیکن دوسری کمپنی
کے تیار کردہ پراڈکٹ کو اپنے لیے زیادہ مفید خیال کرتے ہیں۔ صارفین کے اس
رویے کے بھی اسباب تالش کیے جاتے ہیں اور انہیں دور کرنے کی بھرپور
کوشش کی جاتی ہے۔
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قائل کرنا :
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صارفین آپ کے تیار شدہ پراڈکٹ کو ترجیح دیتے ہیں ،
لیکن پھر بھی اسے خریدنے کے بارے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ان کے
اس تذبذب کو دور کرنے کےلئےمنصوبہ بندی کی جاتی ہے اور انہیں اس بات پر
قائل کیا جاتاہے کہ یہ پراڈکٹ آ پ کے لیے نہایت مفید اور ضروری ہے۔ایسے
میں تشہیری مہمات میں اس کے نمایاں خصوصیات کا زور و شور سے تذکرہ کیا
جاتا ہے۔
خریداری :
یہ تشہیری مہم کے اہداف کا سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ کچھ صارفین
ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل و جان سے پوری طرح اس پراڈکٹ کو پسند کرتے ہیں
اور انہیں اپنے لئے مفید قرار دیتے ہیں  ،اس کے بارے میں انہیں کوئی شک اور
تذبذب نہیں ہوتا ،لیکن پھر بھی کسی وجہ سے اسے خریدنے پر تیار نہیں ہوتے۔
ایسا اکثر تب ہوتا ہے ،جب صارفین مالی مسائل کا شکار ہوں ۔ ان کی مالی
مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے جب انہیں ڈسکاؤنٹ قیمت کی آفر کی جاتی ہے یا
قسط وار ادائیگی وغیرہ کی تو وہ اسے فورا ً خریدنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔
صارفین کسی پراڈکٹ کے بارے میں اوپر بیان کردہ چھ انداز سے سوچتے
ہیں ،ایسے میں تشہیری مہم شروع کرنے سے پہلے اس بات کی تعیین ضروری
ہوتی ہے کہ صارفین کس کٹیگری کے لوگ ہیں اور پھر اس کٹیگری کے لیے
11
موزوں اور مناسب انداز تشہیر استعمال کی جائے۔

تشہیری پیغام کی ڈیزائننگ میں ( )AIDAکا طرز
تشہیری سرگری میں اشتہار میں درج شدہ مواد کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس کے
الفاظ کی تالش اور انہیں ایک خاص ترتیب سے پرونا تشہیری مہم کا الزمی حصہ
ہوتا ہے۔
ماہرین معاشیات کے مطابق ایک تشہیری پیغام  AIDAطرز کا ہونا چاہئے۔
یہ چار الفاظ کا مخفف ہے۔
1۔ Attentionتوجہ
کہ پیغام صارفین کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی صالحیت رکھتا ہو۔
2۔ Interestدلچسپی
کہ صارفین اس میں دلچسپی لینے لگے۔
3۔  Desireچاہت

11

(Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing, Edition: 4,
www.pearsonhighered.com), Part 7: Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication
strategy, P:730,731
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کہ صارفین اس میں اس کی چاہت پیدا ہو اور وہ اسے خریدنے کی خواہش
کریں۔
4۔ Actionعمل
12
کہ صارف کو اس کے خریدنے پر عملی اقدام اٹھانے پر مجبور کردے۔
ان مندرجہ باال فوائد کو حاصل کرنے کےلیے پیغام کے مندرجہ ذیل جہات پر
توجہ دی جاتی ہے:

1۔پیغام کا مواد:
کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں اچھوتے الفاظ ،دلچسپ جملے اور پرکشش
تعبیرات استعمال ہو۔

2۔ پیغام کا ڈھانچہ:
ان الفاظ  ،جملوں اور تعبیرات کو ایک مسحورکن انداز سے آپس میں پرویا
جاتا ہے۔ اس کی ترتیب ایسے رکھی جاتی ہے کہ الشعوری طور پرسامعین اور
ناظرین پر جادو کی طرح اثر کرے اور انہیں پراڈکٹ کی خریداری پر قائل
کرسکے۔

3۔گرافکس اور ڈیزاننگ:
تشہیری پیغام کی ساخت کے بعد اس میں صارفین کی دلچسپیوں کو سامنے
رکھ کر اس کی ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں مختلف اصناف کی
تصویریں  ،رنگوں کے مالپ ،میوزک اور افعال و حرکات شامل ہیں۔

4۔پیغام نشر کرنے کے ذرائع:
اس کے بعد پیغام کو مطلوبہ صارفین تک پہنچانے کے لیے ان ذرائع اور
طرق کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے  ،جہاں سے صارفین آپ کی پراڈکٹ کے
بارے میں معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ ذرائع ڈاک ،ٹیلی فون ،ای میل اور
سیلز مین بھی ہوسکتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا ،پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا
13
وغیرہ بھی۔

تشہیری مہم کے لیے بجٹ کی تیاری
تشہیری سرگری کے لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ایک معتد بہ
بجٹ تیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بجٹ پراڈکٹ کے اخراجات میں

12

Advertising Management, Course Book, Rai Technology University Engineering Minds,
Bangalore, Concepts of Advertising, AIDA Module,P:40,
13

(Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing, Part 7:
Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication strategy, Edition: 4,
www.pearsonhighered.com), P:732-735
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ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس بجٹ کی تیاری میں کمپنی کی مالی حیثیت ،پراڈکٹ اور
14
کسٹمرز کی ترجیحات کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
بجٹ کی تیارمیں عموما ً چار طرح کے طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے:

1۔ کمپنی کی قوت برداشت کو دیکھتے ہوئے بجٹ کی تعیین:
اس طریقے کے مطابق کمپنی کی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر تشہیری مہم
چالئی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہےکہ پروموشن اور تشہیرکی وجہ سے کمپنی
پر حد سے زیادہ بوجھ نہیں پڑتا ،لیکن نقصان یہ ہوتاہے کہ تشہیر سے مطلوبہ
نتائج کے حصول پر توجہ نہیں دی جاتی ،بلکہ محدود وسائل کے بل بوتے پر ایک
کمپین شروع کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ باقی نتیجہ اس کا جو بھی نکلے۔اس طرز
میں تشہیر کو بزنس کا ایک الزمی حصہ نہیں سمجھا جاتا ،بلکہ اضافی اور غیر
اہم فرض کیا جاتا ہے۔

2۔ فیصد کے تناسب سے بجٹ کی تیاری:
اس طریقے میں کمپنی پراڈکٹ کی سیل کا جائزہ لیتی ہے اور اس میں ایک
خاص فیصد کے تناسب سے رقم تشہیری مہم کے نام پر الگ کرلیتی ہے۔
گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنیاں اکثر اس فارمولے کو اپنا کر بجٹ تیار کرتی
ہیں۔وہ ایک کار کی متعین ریٹ سے ایک اندازہ لگالیتی ہیں کہ کتنا سیل ہورہا ہے
یا ہوگا اور پھر اس میں سے ایک خاص فیصدکو تشہیر کے نام پر الگ کر لیتی
ہے۔
اس طریقے کو اپنانے والے اپنے پاس موجود مالی اثاثے دیکھتے ہیں کہ ان
میں کس قدر تشہیر ممکن ہوسکتی ہے۔یہ طریقہ کمپنی کے لیے مالی طور پر تو
مفید رہتا ہے  ،تاہم تشہیر اور پروموشن کے مقصد اصلی کے حصول میں کبھی
کبھار ناکامی ہوتی ہے ،کیونکہ ان کا سیل اگر محدود پیمانے پر ہورہا ہے تو وہ
تشہیر پ ر بھی محدود رقم خرچ کرتے ہیں اور اگر سیل بڑھ رہا ہے تو اسی تناسب
سے تشہیری بجٹ میں بھی اضافہ کرتے رہتے ہیں۔

3۔حریف کمپنیوں کی نقالی کرنا:
کچھ کمپنیاں بجٹ تیار کرنے میں اپنی حریف کمپنیوں اور ان کے طے کردہ
بجٹ کو دیکھتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تشہیر اور پروموشن
کےلے اتنا بجٹ تیار کردے  ،جتنا آپ کی حریف کمپنیاں بتاتی ہیں۔
بجٹ کی تیاری کا یہ طریقہ بھی زیادہ مؤثر قرار نہیں دیا جاسکتا ،کیونکہ ہر
کمپنی کی ضروریات اور کسٹمر کا اس پر اعتماد الگ نوعیت اور درجے کا ہوتا
ہے ،کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کمپنی کا مارکیٹ میں ایک نام بن چکا ہو ،اب وہ
14

Yusniza KamarulZaman, Nor Khalidah Abu, Marketing Management, Oxford University
Press,2012, Ch:14,Integrated Marketed Communications Strategies,P:313,
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پروموشن پر اگرکم بھی خرچ کررہی ہے تو بھی اس کا پراڈکٹ بک سکتا ہے،
اس کے برخالف اگر کوئی کمپنی مارکیٹ میں نئی ہے اور اس پر ابھی تک لوگوں
کو اعتماد حاصل نہیں ہوا ہے تو اگرچہ وہ وہی پراڈکٹ بناتی ہو جو اس سے پہلے
والی کمپنی بناتی تھی ،تاہم اس کو تشہیری بجٹ بڑھانے کی ضرورت پیش آتی
ہے۔

4۔ ہدفی تشہیرObjective and task advertisement :
ہدفی تشہیر میں کسی تشہیری مہم کے شروع ہی میں اس کےلیے ایک ہدف
متعین کیا جاتا ہے اور پھر اس کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ تشہیری بجٹ
کی تیاری کا یہ طریقہ سب سے زیادہ موثر سمجھا جاتا ہے۔یہ طریقہ تین مراحل
پر مشتمل ہوتا ہے:
 1۔ تشہیر کے اہداف اور اغراض و مقاصد کی تعیین کی جاتی ہے کہ اس مہم
سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے۔
 2۔ان اہداف کے حصول کے لیے ذمہ داریوں اور کام کی تعیین کرنا کہ انہیں
حاصل کرنے کے لیے ہم فالں فالں کام  Tasksمکمل کریں گے۔
 3۔ ان کاموں کےلیے درکار رقم کے مقدار کی تعیین کہ ان کو کرنے کےلیے
ہمیں کم از کم اتنی رقم کی ضرورت پیش آئے گی اور پھر کمپنی اس مقدار کے
15
مطابق بجٹ تیار کرتی ہے۔

تشہیر کے مختلف ذرائعMedia of Advertisement :
تشہیر کے لیے درج ذیل پانچ اقسام کے ذرائع استعمال ہوتے ہیں:

1۔تشہیر کی داخلی صورتیںIndoor advertising :
اس سے مراد تشہیر کی وہ صورت ہے  ،جو ایک آدمی گھر بیٹھے دیکھ لیتا
ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں:
پرنٹ میڈیا:
اس میں اخبارات ،جرائد اور میگزین کے ذریعے کسی پراڈکٹ کی تشہیر کی
جاتی ہے۔اخبارات کو ترجیح اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ اس کی پہنچ بہت دور
دراز تک ہوتی ہے۔ اس میں گنجائش کے لحاظ سے اشتہار کی جسامت کو کم یا
زیادہ کیا جاسکتا ہے ،تاہم چونکہ اخبار کی زندگی صرف ایک دن ہوتی ہے ،وہ
دن گزرنے کے بعد لوگ وہ اخبار مع اشتہار کے بھول جاتے ہیں ،اس کے ساتھ
ساتھ سوسائٹی میں اکثر لوگ اخبار نہیں پڑھ سکتے اور جو پڑھ سکتے ہیں ،وہ
15

Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing, Edition: 4,
www.pearsonhighered.com, Part 7: Promotion, Ch: 17, Integrated marketing communication
strategy, P:740,741,
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سب کے سب اخبار کے خریدار نہیں ہوتے ،ان وجوہات کی وجہ سے اخبارات
کے ذریعے جو تشہیر ہوتی ہے ،وہ نہایت محدود وقت اور محدود طبقے کےلئے
ہوتا ہے۔
میگزین اور جرنل اخبارات کی طرح خالص عوامی نہیں ہوتے ،بلکہ یہ ایک
مخصوص ٹاپک اور مضمون پر ہوتے ہیں۔اس وجہ سے ان کا حلقہ اور بھی
محدود ہوتا ہے ،تاہم اس میں دو فائدے ہوتے ہیں :ایک اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا
ہے اور دوسرا اس خاص طبقے سے متعلقہ پراڈکٹ کا سب سے موثر ذریعہ
متعلقہ میگزین اور جرنل ہی ہے۔
الیکٹرانک میڈیا:
یہ میڈیا کی وہ قسم ہے جو اپنی نشر و اشاعت کے لیے بجلی اور برقی
16
توانائی استعمال کرتی ہے۔
یہ صورت میڈیا کی ایک عام مقبول صورت ہے۔ مفت ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کی پہنچ ہر گھر تک ہے ،جس کی وجہ سے کمپنیاں انہیں مہنگے داموں اپنے
اشتہارات دیتی ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو  ،ٹی وی اور انٹرنیٹ شامل ہے۔
ریڈیو:
ریڈیو کے ذریعے جو تشہیر ہوتی ہے ،اس کا حلقہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہ ان
پڑھ اور تعلیم یافتہ دونوں طرح کے افراد کے لیے یکساں مفید رہتا ہے۔ اس کی
پہنچ شہری اور دہی دونوں عالقوں تک ہوتی ہے ،تاہم اس میں ایک مسئلہ ہوتا
ہےکہ اس میں صرف صوتی تاثرات اور میوزک وغیرہ کے ذریعے تشہیر میں
اثر پیدا کیا جاسکتا ہے ،باقی اشتہار نظر نہیں آسکتا۔
الیکٹرانک میڈیا کی یہ صورت اس لحاظ سے یہاں مذکور ہونے کی زیادہ الئق
ہے کہ 1920ء کو امریکہ میں پہال کمرشل ریڈیو سٹیشن وجود میں آیا۔ 17اس کے
فورا ً بعد اسے تشہیری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جانب توجہ دی گئی۔
چنانچہ صرف تین سال بعد 1924ء کو کچھ جنرل میلز کے مالکان نے مشورے
سے ایک مقامی ریڈیو چینل خریدا۔ انہوں نے اس کا نام  WCCOرکھا۔ اس کے
لئے مضبوط ترین سگنلز کا بندوبست کیا گیا تاکہ دور دراز تک اس کی نشریات
سنی جاسکیں۔ اس چینل کا بنیادی مقصد اپنی پراڈکٹس کی تشہیر تھا ،اگرچہ اس
کے ساتھ ساتھ تفریح کے پروگرامز بھی اس سے سنائے جاتے تھے۔

16

Dr Muhammad Ali N, Introduction to mass communication, ,University of Calicut, School of
Distance education,2011, Module 3: Introduction to Print Media,P:41
17 (Peyton Paxson, Mass Communication and Media Study, The Continuum International
)Publishing Group, New York,2010, Chapter 5 Radio Music, 72
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 1930اور  1940کی دہائی میں دیگر جنرل میلز نے بھی یہ طریقہ کار اپنایا
اور مختلف ریڈیو چینلز کو ہائر کرنا شروع کیا۔ کمپنیوں کی اس جانب توجہ کی
18
وجہ سے اس دور کو ریڈیو کا سنہری دور کہا جاتاہے۔
ٹی وی:
ٹیلی وژن کے ذریعے تشہیر میں یہ خامی بھی دور ہوجاتی ہے۔ ٹی وی سیٹ
تقریبا ً ہ ر گھر میں موجود ہوتا ہے۔اس کے ذریعے دیا جانے واال تشہیری پیغام نہ
صرف سنا جاسکتا ہے ،بلکہ وڈیو گرافکس کے کماالت کے ساتھ اسے دیکھا بھی
جاسکتا ہے۔
ریڈیو کی بہ نسبت یہ اگرچہ زیادہ مفید اورپراثر ہوتا ہے ،تاہم یہ اس سے کئی
گناہ مہنگا ہوتا ہے۔
سینماگھر:
الیکٹرا نک میڈیا میں ریڈیو اور ٹی وی کے ساتھ ساتھ فلمی تشہیر بھی شامل
ہے۔ اس قسم کی تشہیر میں سینما گھروں میں اصل فلم چالنے سے پہلے یا درمان
میں سالئڈز یا چھوٹے چھوٹےکمرشل کی صورت میں اشتہارات چالئے جاتے
ہیں۔ٹی وی کی طرح اس کی بھی پہنچ امیر و غریب  ،ان پڑھ اور تعلیم یافتہ سب
تک ہوتی ہے ،تاہم یہ ٹی وی کے بجائے مہنگے ہوتے ہیں اور اس کا کا حلقہ
کافی محدود ہوتا ہے ،کیونکہ سینما گھر جانے والے افراد نہایت محدود ہوتے ہیں۔

2۔ تشہیر کی خارجی صورتیںOutdoor Advertisement :
جو اشتہارات لوگوں کو گھروں سے باہر ملتے ہیں ،انہیں بیرونی اشہارات کہا
جاتا ہے۔اس کی بھی کئی قسمیں ہیں:

پوسٹرPoster :
یہ کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں ،جو دیواروں پر چھپکائے جاتے ہیں۔عموما ً
سیاسی پارٹیوں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اس میں
کاغذ پر مختلف رنگوں اور ڈیزائننگ کے امیزے کے ساتھ مختلف پیغامات چھاپے
جاتے ہیں۔
گاڑیوں کے ذریعے تشہیر:
اس میں تشہیری سرگرمی کے لیے گاڑی کا سہارا لیا جاتا ہے۔گاڑی کے اندر
یا باہر پوسٹر آویزاں کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے
ہیں۔
18

(Richard Campbell, Christopher R.Martin, Bettina Fakos, Media and Culture, Publisher: Erika
)Gutierrez Ch:4 The Education of Radio,116
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سائن بورڈزPrinted Display :
یہ بڑے بڑے سائن بورڈ ہوتے ہیں ،جن پر موجود تشہیری پیغام دور سے
نظر آجاتا ہے اور راہ گزرتے لوگ اسے پڑھتے رہتے ہیں۔
برقی سکرینElectronic Display :
یہ بھی بڑے شہروں میں آویزاں بڑی بڑی سکرینیں ہوتی ہیں ،جن پر ویڈیوز
کے ذریعے متحرک تصاویر وں میں مختلف تشہیری پیغامات چل رہے ہوتے ہیں۔
یہ ڈسپلے رات کے وقت آن کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے
ہیں۔
ہوائی تشہیرSky advertisement :
اس میں بڑے پتن گ اور غباروں کو استعمال کیا جاتا ہے ،جن پر تشہیری
پیغام درج کر کے انہیں ہوا میں چھوڑا جاتا ہے اور لوگ اس پیغام کے بارے میں
آگاہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی جہاز کے ساتھ کسی اضافی پٹی
کو باند ھ دیا جاتا ہے ،جس پر تشہیری پیغام جلی حروف میں درج ہوتا ہے ،پھر
جیسے ہی جہاز کو اڑایا جاتا ہے ،وہ پیغام بھی ساتھ ساتھ فضاء میں تیرنے لگتا
ہے۔
ہینڈبلزHandbills :
یہ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس کی صورت میں کاغذوں پر درج تشہیری پیغامات
ہوتے ہیں ،جو چھوٹے پیمانے پر موجود بزنس ،تعلیمی ادارے اور سیاسی پارٹیاں
ہاتھ در ہاتھ تقسیم کرتی رہتی ہیں۔
تشہیر کے بیرونی ذرائع اس لحاظ سے زیادہ موثر ہوتے ہیں کہ اس کے
ذریعے دیا جانے واال پیغام دیر تک باقی رہتا ہے۔اس کا ریٹ کم ہوتا ہے اوربڑے
19
پیمانے پر ناظرین تک پہنچتا ہے۔

3۔براہ راست تشہیر کرناDirect Advertisement :
اس میں کمپنی صارفین تک براہ راست تشہیری پیغام پہنچانے کی کوشش
کرتی ہے۔ اس میں تشہیری پیغام کو چھاپا جاتا ہے اور ڈاک کے ذریعے صارفین
تک پہنچایا جاتا ہے۔

4۔پروموشنل تشہیرPromotional Advertisement :
اس قسم کی تشہیر میں صارفین کی رغبت اور کشش بڑھانے کے لیے
پراڈکٹ میں اضافی مراعات اور خصوصیات دی جاتی ہیں۔
پراڈکٹ پر صارفین کا اعتماد بڑھانے کے لئے انہیں Window display
میں سلیقے سے رکھا جاتا ہے ،شوروم میں پراڈکٹ کو چیک کرنے کی سہولت
19
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دی جاتی ہے  ،تاکہ وہ مکمل اطمنان سے اسے خرید سکے۔ اسی طرح مختلف
نمائشوں میں اسے پرکشش انداز س ے پیش کیا جاتا ہے تاکہ صارفین کی توجہ
حاصل کرسکے۔
پروموشنل تشہیر میں بڑی کمپنیوں کا رجحان مسلسل بڑھ رہا ہے ،چنانچہ
تشہیر کے دیگر طریقوں کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ
پروموشنل تشہیر کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرسکے۔ اس کی دو وجوہات
ہیں:
ا یک تو کمپنی کی ٹاپ منیجمنٹ اس کی افادیت پر زیادہ مطمئن رہتی ہے اور
پراڈکٹ منیجر کو جب اس نوعیت کی کوئی پروموشنل ذمہ داری سونپی جاتی ہے
تو وہ دباؤ میں آتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقررہ ہدف حاصل
کرلے۔
دوسری مارکیٹ میں ایک ہی پراڈکٹ کے مختلف برانڈ وجود میں آچکے ہیں،
جس کی وجہ سے مقابلے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیونکہ دونوں معیار ،ذائقے
اور خصوصیات وغیرہ میں تقریبا ً برابر چل رہے ہوتے ہیں۔ایسے میں وہ کمپنی
ہی کامیاب ہوتی ہے  ،جو ان پروموشنل ٹولز کو اپناتی ہے۔ اسی طرح صارفین کو
مہنگائی اور معاشی مسائل اس پراڈکٹ کی خریداری پر ہی آمادہ کرتی ہے ،جو
کسی اس طرح کی کسی اضافی خاصیت کی حامل ہوتی ہے۔پروموشنل تشہیر میں
یہ بھی شامل ہے کہ صارفین کو پراڈکٹ پر کسی خاص رعایت کی آفر کی جائے۔
یہ آفر ڈسکاؤنٹ بھی ہوسکتا ہے ،فری مرمت کرنے کی ذمہ داری بھی ہوسکتی
ہے ،پراڈکٹ کے ساتھ کوئی اضافی تحفہ بھی ہوسکتا ہے ،مختلف انعامات بھی
ہوسکتے ہیں اور الٹری وغیرہ بھی۔

5۔انٹرنیٹ کے ذریعے تشہیرWeb Advertisement :
آج کے دور میں تشہیر کی اس قسم کو بھی کافی ترویج حاصل ہوچکی ہے۔یہ
اشتہارات پوسٹرز کی صورت میں بھی ہوسکتے ہیں ،وڈیو کی صور ت میں بھی۔
یہ ایک الئن پر مشتمل مختصر پیغام بھی ہوسکتا ہے اور تفصلی اشتہار بھی۔ویب
ایڈورٹائزنگ میں اشتہارات ویب سائٹس پر گوگل ایڈسنس اور کچھ دیگر اداروں
کی جانب سے آویزاں کیے جاسکتے ہیں۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل
مارکیٹنگ کے عنوان سے مختلف تشہیری کمپنیاں کام کررہی ہیں ،جن کا کام
20
انٹرنیٹ کے ذریعے کسی پراڈکٹ کی تشہیر کرنا ہوتا ہے۔

20

Sk. Md. Nizamuddin, Advertising and Sales Promotion, MBA Course Book, Pondicherry
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ایڈورٹائزنگ کے ان تمام ذرائع کو اس جدول میں اختصار کے پیش کردیا گیا
ہے۔21

صورت5.5 :
پراڈکٹ کی تشہیر کا میڈیا مکس(:)Media Mix
عوامی پراڈکٹ ( )consumer productکی تشہیر کےلیے مؤثر حکمت عملی
کے ساتھ جو تشہیری منصوبہ تیار کیا جاتاہے ،اس میں میڈیا کو درج ذیل تناسب
سے استعمال کیا جاتا ہے:
A typical and a very broad media mix
for a consumer product may be:
- %40Television

21

Commerce, Higher Secondary , first Year book, TAMILNADU TEXT BOOK AND
EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION, 2017,Chapter 9: Advertisement, P:158
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- %30Newspaper or print media
- %20Magazine
10%
- Hoarding and other outdoor
media22

ترجمہ:
عوامی پراڈکٹ کیی تشیہیر کیے لیئے جیو عیام
اور وسیع میڈیا مکس درکار ہوتا ہے ،وہ یہ ہے:
1۔ٹیلی ویژن  40فیصد
2۔اخبارات  30فیصد
3۔جرائد  20فیصد
4۔سییائن بییورڈز اور تشییہیر کییی دیگییر بیرونییی
ذرائع  10فیصد

پاکستان میں تشہیر کی صورت حال اور ملکی آمدنی پر اس
کے اثرات
دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی تشہیر پر خاصی توجہ دی جاتی ہے۔
پروڈکشن کے بعد صارفین کو آگاہی دینے اور انہیں پراڈکٹ کی خریداری پر
راغب کرنے کےلیے اشتہارات کے کئی سارے ذرائع استعمال ہوتے ہیں۔ان ذرائع
میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا سرفہرست ہیں۔

الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اشتہارات کے اعداد و شمار:
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہونے والی ملکی پراڈکٹس کی تشہیر کا اندازہ
اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہےکہ صرف سال  2010کو پیمرا PEMRA
کے ساالنہ رپورٹ کے مطابق اشتہارات کی مد میں کل آمدنی  591.665ملین
روپے ہوئی۔ اس سے صرف ایک سال قبل یہ آمدنی  383.047ملین روپے تھی۔
گویا صرف ایک سال کے دورانیے میں  55فیصد اضافہ ہوا ہے۔اس رپورٹ میں
ان ذرائع سے حاصل شدہ آمدن کی مکمل تفصیل درج ہے ۔ اس کے مطابق گزشتہ
سال کیبل ٹی وی کے ذریعے  195.672ملین روپے کی آمدنی ہوئی  ،جبکہ اس
سال یہ بڑھ کر  196.83ملین روپے تک پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ اضافہ ایف ایم
ریڈیو چینل کی آمدنی میں دیکھنے میں آیا۔گزشتہ سال صرف  41.836ملین
روپے ایف ایم کو اشتہارات کی مد میں موصول ہوئے  ،جبکہ اس سال یہ رقم بڑھ
کر  160.67ملین روپے تک پہنچ گئی ۔
سیٹالئیٹ ٹی وی کی تشہیری آمدنی میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا۔گزشتہ سال
میں کل آمدنی  54.195تھی ،جبکہ اس سال یہ آمدنی  95.75ملین روپے
23
ہوگئی۔
22
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یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تشہیری سرگرمیوں پر ایک کمپنی اس قدر
خرچہ کیوں کرتی ہے  ،حاالنکہ ان اخراجات کی وجہ سے کمپنی کو اضافی
اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔یہ بات بجا ہے  ،تاہم چونکہ تشہیر کی وجہ
سے پراڈکٹ کی پہنچ بڑھ جاتی ہے ،پہلے اگر صرف  1000لوگوں سے اس کے
خریدنے کی امید تھی ،اب الکھوں لوگ اس کے خریدنے پر تیار ہوجاتےہیں۔اسی
طرح صارفین کی طلب میں اضافہ کر کے پراڈکٹ کی خریداری میں اضافہ کیا
جاتا ہے۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی آمد کے بعد لوگوں کو اس بات کا خدشہ تھا
کہ پرنٹ میڈیا کو دور یہاں سے یکسر ختم ہوجائے گا ،تاہم حقیقت اس کے
برعکس نکلی۔ پاکستان میں سن 2002ء تک پرائیویٹ ٹی وی چینلز پر پابندیاں
تھی2002 ،ء میں پیمرا کے قیام کے بعد بے شمار پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو
الئسنس جاری کیے گیے ،لیکن الیکٹرانک میڈیا کی اس آمد کے باوجود بھی
پاکستان میں پرنٹ میڈیا کی پذیرائی میں کمی کے بجائے اضافہ دیکھنے میں آیا۔
پرنٹ میڈیا کی آفایت میں دوام اور قرار اشتہارات کی وجہ سے ہے ،کیونکہ
اب تک کمپنیاں تشہیر کے لیے پرنٹ میڈیا کو ایک مؤثر ذریعہ سمجھتی ہیں۔ اس
کے ذریعے ہونے والی تشہیر الیکٹرانک میڈیا کی بہ نسبت سستی ہونے کے ساتھ
ساتھ مؤثر سمجھی جاتی ہے ،یہی وجہ ہے کہ اب تک پرنٹ میڈیا کو اشتہارات کی
مد میں کافی آمدنی مل رہی ہے۔پاکستان میں پرنٹ میڈیا کی ترجمانی کے لیے آل
پاکستان نیوزپیپر ایسوسی ایشن  APNSکی جانب سے پرنٹ میڈیا کے نام سے
ایک رسالہ نکلتا ہے۔ رسالے کے مدیر اس کے مارچ  2016کے شمارے میں
لکھتے ہیں:
اس سال میڈیا کی صنعت کیلئے اشتہاری آمدن کا تخمینہ ساٹھ ارب
روپے کے لگ بھگ لگایا گیا ہے۔ ٹی وی /الیکٹرانک میڈیا نے اپنی
آمدنی کا بڑا حصہ 33بلین حاصل کیا جو کل اشتہارات کا 56فیصد ہے ۔
اخباری صنعت کی آمدنی تیس فیصد یعنی 18.5بلین روپے رہا ہے۔
پرنٹ مارکیٹ کے حجم کا اندازہ 18.5بلین روپے لگایا گیاہے  ،جس کا
24
اندازہ ساٹھ فیصد حصہ دس بڑے اخبارات نے حاصل کیا ہے۔

پرنٹ میڈیا کے اشتہارات میں جدت:
جس طرح الیکٹرانک میڈیا کی آمد نےپرنٹ میڈیا میں خوف پیدا کیا تھا ،اسی
طرح انٹرنیٹ نے اس خوف میں دوگناہ اضافہ کردیا ،کیونکہ اخبارات و جرائد کا
تعلق خبروں اور مضامین سے ہوتا ہے ،جبکہ اب انٹرنیٹ کی صورت میں ہر
23

PEMRA ANNUAL REPORT 2010 PAGE: 51-52,
http://58.65.182.183/pemra/pemgov/wpcontent/uploads/pubrep/PEMRA_REPORT_2014/index.
html last access on 12 February 2019
24پرنٹ میڈیا شمارہ مارچ  2016ء  ،اداریہ  APNSکا ترجمان رسالہ ،ص،2:
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ایک کسی بھی وقت مفت خبریں اور مضامین حاصل کرسکتا ہے۔ایسے میں
اخبارات و رسائل کے بند ہونے کا خطرہ پیدا ہوا ،تاہم یہاں بھی حقیقت اس کے
برعکس نکلی۔ نہ صرف پاکستا ن میں بلکہ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی آمد کے بعد
اخبارات و رسائل کے قارئین میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ای پیپر کی صورت میں
اس کی پہنچ الکھوں بلکہ بعض اخبارات کی پہنچ کروڑوں تک ہوئی۔
ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اخبار کو ہارڈ کاپی کی صورت میں
پڑھنے والوں کی تعداد  2.7بلین ہے ،جبکہ آن الئن پڑھنے والوں کی تعداد 770
ملین ہے۔ای پیپر کی اس بڑھتی مانگ کے پیش نظر مختلف اخبارات اور رسائل
اپنی ویب سائٹس پر بھی اشتہارات لگا رہے ہیں۔ یہ اشتہارات وہ گوگل ایڈ سنس
سے بھی لیتے ہیں اور دیگر کمپنیاں اپنی پراڈکٹ کی تشہیر کے لیے ان سے براہ
راست بھی رابطہ کرتی ہیں۔
ان اشہارات میں 2014ء کو حد درجہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ چنانچہ ایک
رپورٹ کے مطابق اس میں  567فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔سال 2011
سے لے کر  2015تک اس میں مجموعی طورپر  1420فیصد کا ریکارڈ اضافہ
نوٹ کیا گیا ہے۔
 (PWC) Price water house coopers internationalکے مطابق رپوٹر
انسٹی ٹیوٹ ڈیجیٹل نیوز رپورٹ نے ایک سروے ترتیب دیاتھا  ،جس کیلئے دس
ممالک کو منتخب کیاگیا تھا ۔ ان دس ممالک میں سے جن لوگوں نے سروے میں
حصہ لیا ان میں سے ہر دسوے شخص نے کہا کہ اب ہم آن الئن اشتہارات ہی کو
ترجیح دیتے ہیں ۔ مجموعی طور پر برازیل میں 22فیصد لوگوں نے اور برطانیہ
میں 7فیصد لوگوں نے اس کی تائید کی تھی۔ان مندرجہ باال اعداد وشمار کے ساتھ
ساتھ یہ حقیقت ہے کہ اب تک اخبارات کی بنیادی آمدنی ان اشتہارات سے آتی ہے
 ،جو کمپنیاں ہارڈ کاپی اور پرنٹ شدہ اخباری پرچوں کے لئے دیتی ہیں۔ ویب
سائیٹ سے زیادہ سے زیادہ  8فیصد تک آمدنی آجاتی ہے۔ ڈیجیٹل اشتہارات میں
 2011سے لے کر  2015تک مجموعی طور پر  9فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ان
اشتہارات میں سب سے زیادہ پیسے گوگل نے کمائے ہیں۔ اس نے کل آمدن کی 38
فیصد ان اشتہارات سے کمایا ہے۔یہ کل مالیت  19.3بلین ڈالر بنتی ہے۔ فیس بک
25
نے  10فیصد حاصل کیا ہے۔
پاکستان میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تشہیر کا اندازہ ایک
اور رپورٹ سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ یہ رپورٹ 2004ء میں اشتہارات کے
ذریعے حاصل ہونے والی مجموعی آمدنی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے
مطابق اس سال پاکستانی میڈیا نے مجموعی طور پر  99بلین روپے کمائے ،جس
میں سب سے زیادہ ٹی وی چینلز نے کمائے۔ انہوں نے کل  4.5بلین روپے کمائے۔
25پرنٹ میڈیا شمارہ مارچ  2016ء  ،اداریہ  APNSکا ترجمان رسالہ ،صفحہ39
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پرنٹ میڈیا نے  4.1بلین کمائے ،آوٹ ڈور میڈیا (جیسے سائن بورڈ اور پینافلیکس
وغیرہ) کو  1.1بلین جبکہ ریڈیو کو  0.2بلین کا منافع حاصل ہوا۔اس رپورٹ
کے مطابق اس آمدنی میں ہر سال  10فیصد سے لے کر  15فیصد تک کا اضافہ
26
ہورہا ہے۔

الیکٹرانک میڈیا کے اشتہارات کے لئے پاکستان میں ضابطہ اخالق:
الیکٹرانک میڈیا میں اشتہارات کو بے لگام نہیں چھوڑا گیا ہے کہ جس کی جو
مرضی ہو وہ اسی طرح کی تشہیر کرے ،بلکہ باقاعدہ حکومت کی جانب سے اس
کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی PEMRA
ان اشتہارات کو سنسر کرتی ہے ۔
یہ ادارہ الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کےلیے وجود میں آیا تھا۔اسے
مارچ  2002ء کو ایک آرڈیننس کے تحت قائم کیا گیا تھا۔27اس کا کام پاکستان میں
موجود تمام پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس ادارے کے سربراہ
28
چیرمین ہوتے ہیں جو باقاعدہ صدر پاکستان کی جانب سے تعینات ہوتے ہیں۔
الیکٹرانک میڈیا میں تشہیری سرگرمیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیمرا نے
ایک مکمل ضابطہ اخالق تیار کیا ہے،جس کی خالف ورزی کی صورت میں
متعلقہ چینل کو بھاری جرمانے اداکرنے پڑتے ہیں۔
ذیل میں اس ادارے کے مقررکردہ کچھ قواعد ذکر کیے جاتے ہیں  ،جن کی
پاسداری ہر چینل پر الزمی ہوتی ہے:
1۔براڈکاسٹ میڈیا اور ڈسٹری بیوشن سروس آپریٹر کی طرف سے
براڈ کاسٹ یا ترسیل( )Distributeکئے جانے والے پروگراموں اور
اشتہارات کا مواد اس آرڈیننس کی دفعہ  20کے احکامات  ،اس کے
قواعد  ،جدول (الف) میں بیان کردہ ضابطہ()codeاور الئسنس کی
شرائط و قیود کے مطابق ہوگا۔
2۔پروگرامز ،موشن پکچرز آرڈیننس1979ء نمبر 43اور اس کے
تحت وضع کردہ قواعد اور ضابطہ اخالق کے بھی مطابق ہوں گے۔
اسی طرح اشتہارات اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ پاکستان میں
ضابطہ معیارات و قاعدہ اشتہارات برائے ٹی وی اور ضابطہ اشتہارات
کے مطابق ہوں گے۔

26

Report window on Pakistan Media - Center for Civic Education,Islamabad, Pakistan P:11
PEMRA Annual Report 2009 P:14 http://58.65.182.183/pemra/pemgov/wpcontent/uploads/pub-rep/annual_report_2009/FLASH/index.html Last access on 12 February
2019,
28
PEMRA ANNUAL REPORT 2010 PAGE: 8,
http://58.65.182.183/pemra/pemgov/wpcontent/uploads/pubrep/PEMRA_REPORT_2014/index.
html last access on 12 februay 2019
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3۔ایک باقاعدہ پروگرام کے دوران اشتہارات کا وقفہ تین منٹ سے
زیادہ دورانیہ کا نہیں ہوگا اور اسے یکے بعد دیگرے دو وقفوں کے
درمیان کا دورانیہ پندرہ منٹ سے کم نہیں ہوگا۔
4۔ الئسنس یافتہ اپنی طرف سے نشر کئے جانے والے پروگراموں
29
کو ر جسٹرکرے گا اور انہیں پنتالیس دنوں تک محفوظ رکھے گا۔

مارکیٹنگ ایجنسی کے کام کا طریقہ کار (ایک کیس سٹڈی)
اکثر لوگوں کو پروموشن  ،تشہیر اور مارکیٹنگ میں اشتباہ ہوتا ہے اور ان
معنی اور مترادف سمجھتے ہیں ،حاالنکہ ان کے درمیان
تمام اصطالحات کو ہم
ٰ
نسبت کچھ یوں ہے:
مارکیٹنگ کی من جملہ اقسام میں سے ایک قسم پروموشن ہے۔ پھر پروموشن
کی کئی اقسام ہیں ،جن میں سے ایک قسم کو ایڈورٹائزنگ کہا جاتا ہے۔ اس جدول
معنی نہیں ،بلکہ الگ الگ مفہوم
میں باآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ تینوں ہم
ٰ
رکھتے ہیں۔
صورت5.6:
پراڈکٹ
تشہیر
پبلک
ریلیشنز

مارکیٹنگ

پروموشن

پلیس

پرسنل سیلنگ

ڈائریکٹ
مارکیٹنگ

سیل
پروموشن

پرائس

دیگر

ان اصطالحات کے درمیان موجود اس واضح فرق کے باوجود انڈسٹری میں
انہیں ایک دوسرے کی جگہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے ،بالخصوص پروموشن اور
تشہیری سرگرمیاں سرانجام دینے والی کمپنیوں کو لوگ مارکیٹنگ کمپنیوں کے
نام سے ہی جانتے ہیں۔
29پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی۔ قواعد ۔ 2009ء صفحہ ،11
http://58.65.182.183/pemra/pemgov/wpcontent/uploads/2015/08/Rules_2009_Urdu.pdf last
access on 12 february 2019
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ان مارکیٹنگ ایجنسیوں میں کچھ صرف تشہیری سرگرمیوں سے وابستہ ہوتی
ہیں ،جبکہ دیگر مختلف پروموشنل سرگرمیاں سرانجام دیتی ہیں۔
ان مارکیٹنگ ایجنسیوں کے طریقہ کار اور انہیں درپیش شرعی مسائل
سمجھنے کےلیے رئیل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ کا جائزہ لیتے ہیں:

رئیل سٹیٹ مارکیٹنگ ایجنسی:
الہور میں میگا مارکیٹنگ ایجنسی کے نام سے رئیل سٹیٹ مارکیٹنگ کی ایک
بڑی ایجنسی کام کرتی ہے۔ اس کے بانی اور سی ای او جناب نوراحمد محسود
30سے رابطہ ہوا اور اس سے اس کاروبار کے متعلق مختلف سواالت کیے۔ ان
سواالت کی روشنی میں جناب نوراحمد محسود صاحب سے جو معلومات حاصل
ہوئی ،وہ درج ذیل تحریر کی صورت میں درج کرتا ہوں:

رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کا تعارف:
"رئیل سٹیٹ پراپرٹی اور جائیدادکے خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے
ہیں۔اس میں پالٹوں اور سوسائٹیز سے لے کر تیار شدہ مکانات ،فلیٹس اور پالزے
تک پراپرٹی کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ رئیل اسٹیٹ بزنس کو چالنے کے لیے
پراپرٹی مالکان اور بلڈرز کو اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت پیش آتی ہے ،جس
کےلیے رئیل اسٹیٹ سے وابستہ کسی مارکیٹنگ ایجنسی کی خدمات ہائر کی جاتی
ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ بلڈر مارکیٹنگ ایجنسی کےلیے ایک
معاہدہ کرتا ہے۔ اس معاہدہ پر دستخط کرنےسے پہلے مارکیٹنگ ایجنسی کے کچھ
نمائندے لوکیشن کا جائزہ لیتے ہیں ،وہاں کا موسم دیکھتے ہیں ،آس پاس آباد
رہائشیوں کے ذرائع معاش کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں ،ان کے معیار
زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں ۔ ان تمام امور کا بغور جائزہ لے کر ایک تفصلی
رپورٹ تیار کرتے ہیں اور انہیں مارکیٹنگ کمپنی کے سی ای او کے سامنے
رکھتے ہیں۔ اگر تو یہ رپورٹ مثبت ہو تو اس پراجیکٹ کو لیا جاتا ہے اور اگر
مثبت نہ ہو تو ان سے معذرت کی جاتی ہے۔
ان ساری باتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ اس
پراجیکٹ کے مستقبل کا ایک اندازہ لگایا جاسکے کہ یہ لوگوں کی ضروریات اور
خواہشات کے مطابق ہے یا نہیں ،نیز اس میں دلچسپی لینے والے حضرات کی
مالی حیثیت اس قدر مستحکم ہے کہ نہیں کہ اس پراپرٹی کی خریداری میں حصہ
لیں۔
30نوراحمد محسود عرصہ  199سے رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ سے وابستہ رہے ہیں۔ پہلے وہ سٹار مارکیٹنگ میں کام
کرتے تھے ،اس کے بعد میگا مارکیٹنگ کے نام سے اپنی مارکیٹنگ ایجنسی بنائی۔ اس ایجنسی کے زیادہ تر پراجیکٹ
پنجاب میں ہیں۔

327

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

بلڈر کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے:

پیکج کی بنیاد پر معاہدے کا طے ہونا:
اس میں بلڈر مکمل پراجیکٹ پر معاہدہ کرتا ہے کہ اس کی ماکیٹنگ آپ کے
ذمے ہے۔ اس میں مارکیٹنگ کمپنی کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم وہ پراجیکٹ
ڈیڑھ دو ارب روپے سے کم کا نہ ہو۔ یہ معاہدہ کل پراجیکٹ کا  12سے لے کر
 15فیصد تک پر ہوتا ہے۔ اس میں فیصد کا تناسب اس لئے زیادہ ہوتا ہے کہ اس
میں رسک اور خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور پیسوں کے ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے،
کیونکہ اس معاہدے میں یہ طے ہوتا ہے کہ بلڈر کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ لوکیشن
پر ایک آفس تیار کرکے دے اور آفس کے جملہ اخراجات مع ریفریشمنٹ
برداشت کرے اور بس ،باقی سٹاف کو چالنا اور ان کے تمام طرح کے اخراجات
مارکیٹنگ کمپنی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروموشن اور
ایڈورٹائزنگ پر جس قدر خرچہ آئے گا  ،وہ سب مارکیٹنگ ایجنسی ہی برداشت
کرے گا۔ اس معاہدے میں مارکیٹنگ کمپنی کو ٹائم فریم کے اندر ایک خاص
ریکوری کا ٹاسک بھی دیا جاتا ہے کہ مثالً پہلے سال  40فیصد تک ریکوری
کریں گے۔اگر پراجیکٹ کامیاب ہوجاتا ہے اور سیل ہوجاتا ہے تو مارکیٹنگ کمپنی
کو کافی منافع مل جاتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے پراجیکٹ ناکام ہوجاتا ہے یا
خسارے کا شکار ہوجاتا ہے تو پروموشن اور ایڈورٹائزنگ اور سٹاف کی مد میں
جس قدر اخراجات ہوئے ہیں  ،وہ سب مارکیٹنگ ایجنسی کو ہی بھرنے پڑتے ہیں۔

سیل کی بنیاد پر معاہدے کا طے ہونا:

اس معاہدے میں بلڈر عموما ً  2سے  4فیصد پر راضی ہوتا ہے۔ اس میں
مارکیٹنگ کمپنی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بلڈر کی جانب سے دیے جانے
والے آفس میں سٹاف کو بٹھائے اور اس کے اخراجات برداشت کرے  ،باقی آفس
تعمیر کرنے اور بنانے کے اخراجات سمیت پروموشن اور ایڈورٹائزنگ کے جملہ
اخراجات بلڈر ہی ہی کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔اس میں مارکیٹنگ کمپنی کو
ایک خاص ٹائم فریم کا پابند کیا جاتا ہے اور یہ عموما ً ایک سال کےلیے ہوتا ہے۔
اس معاہدے میں اگرچہ مارکیٹنگ ایجنسی کے منافع کا ماجن کم ہوتا ہے لیکن اس
کے بدلے میں اس کا رسک بھی کم ہوتا ہے ،کیونکہ اگر پراجیکٹ کسی وجہ سے
کامیاب نہیں ہوپاتا تو اس کا صرف وہی نقصان ہوتا ہے ،جو سٹاف پر اخراجات
آئے ہوتے ہیں باقی نقصان بلڈر کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔

مارکیٹنگ ایجنسی کی ذمہ داری:
سیل سٹاف :
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بلڈر کے ساتھ معاہدے کے بعد مارکیٹنگ کمپنی ایک سٹاف ہائر کرتی ہے،
جو لوکیشن پر موجود آفس میں بیٹھ کر کسٹمر ز کو ڈیل کرسکے۔ رئیل اسٹیٹ
مارکیٹنگ میں یہ سب سے حساس کام ہوتا ہے  ،کیونکہ ایڈورٹائزنگ سے جب
کوئی کسٹمر آپ کے آفس پہنچتا ہے تو اس کے ذہین میں طرح طرح کے سواالت،
اشکاالت اور شبہات ہوتے ہیں ،جنہیں پیشہ وارانہ صالحیتوں کے حامل اور تجربہ
کار مارکیٹر ہی قائل کرسکتا ہے۔ اس موقع پر سیل کلوزنگ کےلیے ضروری ہوتا
ہے کہ آفس میں موجود مارکیٹنگ سٹاف گفتگو کا ماہر اور ہوشیار شخص ہو ،جو
دالئل اور حکمت عملی سے اسے سرمایہ کاری کرنے پر قائل کرسکے۔
ٹی وی سی ( )TVCتیار کرنا:
اس کے ساتھ مارکیٹنگ ایجنسی ٹی وی کمرشل( )TVCبنانے کےلیے متعلقہ
میڈیا ہاؤس سے رابطہ کرتی ہے ،جو لوکیشن پر آکر ٹی وی کمرشل تیار کر کے
ایجنسی کو ایک بھاری فیس کے بدے میں دیتا ہے۔ ٹی وی سی سے ہی بعد میں
الیکٹرانک میڈیا  ،پرنٹ میڈیا اور ہورڈنگز وغیرہ کےلیے تصاویر اور کلپس الگ
کی جاتی ہے۔
ایڈورٹائزنگ ایجنسی ()Advertising Agencyکی معانت :
اس کام کےلیے مارکیٹنگ کمپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی سے رابطہ کرتی
ہے ،جس کے ساتھ ایک خاص معاہدہ طے پاتا ہے کہ پراجیکٹ کے پہلے ماہ مثالً
فالں فال ں اخبارات کے فرنٹ پیج پر اور اس کے بعد فالں فالں اخبارات کے بیک
پیج وغیرہ پر ایک طے شدہ دورانیے سے اشتہارات دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
مین سٹریم میڈیا کے ٹی وی چینلز اور ہورڈنگز کے بارے میں بھی معاہدہ طے
پاتا ہے اور انہیں اس کے لئے درکار بجٹ مہیاء کی جاتی ہے۔ باقی یہ
ایڈورٹائزنگ کمپنی کا کام ہوتا ہے کہ وہ دی گئی ٹی وی سی میں سے بہترین
فوٹیج لے کر ان کے اشتہارات اور کلپس بنائے۔
ایڈورٹائزنگ کےلیے مارکیٹنگ ایجنسی مختلف اداروں سے رابطہ کرتی ہے۔
مین سٹریم میڈیا ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا میں مقبول اخبارات و جرائد میں
تشہیر کےلیے کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے اور اسے
اس کام کےلیے ایک طے شدہ بجٹ مہیاء کیا جاتا ہے۔ اب آگے وہ ایک خاص
منصوبہ بندی کےساتھ اس کی تشہیر کرتی ہے۔مارکیٹنگ ایجنسی پراجیکٹ کی
تشہیر کے لئے کیبل آپریٹرز سے بھی رابطہ کرتی ہے کہ وہ اس کی تشہیر میں
حصہ لیں۔
ہورڈنگز کےلیے مقامی ونڈرز سے رابطہ کیا جاتا ہے اور انہیں ایک خاص
فیس میں شہر میں آوئزہ کرنے کےلیے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کمپنی مقامی پراپرٹی ڈیلرز سے رابطہ کرتی
ہے اور انہیں اپنے پراجیکٹ میں ایک خاص ڈسکاؤنٹ یا فیصد پر شریک کرتی
ہے ،جو عموما ً ( ) 0.5وغیرہ کے آس پاس ہوتا ہے ۔
329

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

پراجیکٹ کے پہلے مہینے میں ایڈورٹائزنگ بہت ہی بڑے پیمانے پر کی جاتی
ہے۔ مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں جگہ جگہ پراجیکٹ کے
اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں۔ ہورڈنگز پر اس کے اشتہارات آویزاں ہوتے ہیں۔
مقامی پراپرٹی ڈیلر ز اس کے بارے میں بات کررہے ہوتے ہیں اور کسٹمرز کو
قائل کررہے ہوتے ہیں اور اس تمام تشہیر کے بعد جب کسٹمر لوکیشن پر موجود
آفس میں آتا ہے تو سیل سٹاف انہیں اس پراجیکٹ میں سرمایہ کاری پر آمادہ
کرتا ہے۔
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فصل دوم :پروموشن کے شرعی اصول
مارکیٹنگ میں پروموشن کی اہمیت و آفادیت کو سامنے رکھتے ہوئےکمپنیاں
تشہیری مہمات کےلیےایک خاطر خواہ بجٹ متعین کرتی ہیں اور اسے اپنی بزنس
کا ایک الزمی جزء خیال کرتی ہیں ،تاہم چونکہ پیسوں کی حرص ،نام و نمود کی
خواہش اور پراڈکٹ کی سیل کو زیادہ سے زیادہ بڑھانےکی اللچ پروموشن کے
معاصر جملہ طریقوں اور حکمت عملیوں پر اثر انداز ہورہی ہے اور انہیں انسان
دوستی کے دائرے سے نکال باہر کررہی ہے۔نتیجتا ً وہ شخص اللچی ذہنیت کی
تقلید میں اپنی تشہیری پروگرامات اور منصوبہ بندیوں کو ان تمام مختلف حرام اور
ناجائز کاموں سے آلودہ کرنے پر تیار ہوجاتا ہے ،جس سے اس کو دو آنے اضافی
کمانے کا موقعہ ہاتھ آتا ہو۔
تشہیر اور پروموشن فی نفسہ جائز کام ہے۔ اس کو اپنانے اور پراڈکٹ کی
ترویج میں استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے ،تاہم شریعت اسے ریگولیٹ
کرنےکے لیے کچھ اصول کی پابند بناتی ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے
اگر کوئی تشہیری سرگرمی کی جائے تو یہ جائز شمار ہوگی۔ اگر ان اصولوں کی
خالف ورزی کرتے ہوئے کوئی تشہیری پراجیکٹ یا پروموشنل سکیم الؤنچ کیا
جائے تو یہ ناجائز شمار ہوگی ،جو موجب گناہ ہے۔
ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پروموشن سے متعلق اہم شرعی اصول
ذکر کیے جاتے ہیں:

تشہیر کا شرعی حکم
فقہی قاعدہ ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت ہے ،جب تک اس کی حرمت پر
کوئی دلیل نہ آئے۔ اس قاعدے کی رو سے ثابت ہوتا ہےکہ بیوعات کی وہ تمام
صورتیں درست اور جائز ہیں ،جن کی حرمت پر کوئی نص یا دلیل موجود نہیں
ہے۔تاہم جہاں پر اس کی حرمت پر کوئی نص یا دلیل موجود ہو  ،اسے کرنا جائز
تعالی تصریح کے
نہیں ہے۔ جیسے سودی کاروبار کرنا ،جس کے بارے میں ہللا
ٰ
ساتھ قرآن پاک میں فرماتا ہے:
أ َ َح َّل َّ
الر َبا 31
ّللاُ ْال َب ْی َع َو َح َّر َم ا
ترجمہ:
تعالی نے بیع کو حالل اور سود کو حیرام
ہللا
ٰ
کردیا ہے۔

31البقرۃ275 :
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تشہیر چونکہ بیع اور خرید وفروخت ہی کےلیے ہوتی ہے ،اس لئے فی نفسہ
یہ مباح اور جائز ہے۔ ہاں اگر اس میں کسی غیر شرعی امر کی امیزش آئے تو
ناجائز شمار ہوگی۔
حضور اکرمﷺ کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی ہللا عنہ بڑے تاجر
تھے۔آپ کا تجارتی قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچتا تو طبلہ بجا کر ان کی آمد کی
تشہیر کی جاتی ،جسے سن کر ضرورت مند اور کاروباری حضرات قافلے تک
پہنچ جاتے اور اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں سے خرید لیتے۔ عمدہ القاری میں
ہے:
صلاي ْال ُج ُم َعة
َكانَ َر ُ
سول ہللا صلى ہللا َ
علَیْه َوسلم یُ َ
قبل ْال ْ
خطبَة مثل ْالعیدَیْنَ ،حتَّى َكانَ َی ْوم ُج ُم َعة،
علَیْه َوسلم ْ
یخطبَ ،وقد صلى
ي صلى ہللا َ
َوالنَّب ا
دحیَة قدم بتجارته،
ْال ُج ُمعَة فَدخل رجل فَقَا َل :إن ْ
دح َیة إذا قدم تَلقاہُ أَھله بالدُّفُوف ،فَخرج النَّاس
َو َكانَ ْ
ْس في ترك ْال ْ
لم یَ ُ
ش ْيء ،فَأ ْنزل
خطبَة َ
ظنُّوا إالا أَنه َلی َ
ارۃ} ْ
(ال ُج ُمعَة. )11 :
{وإذا َرأ َ ْوا ت َج َ
ہللا عز َوجلَ :
ْ
ْ
ع َلیْه َوسلم الخط َبة َی ْوم
ْاآل َیة ،فَقدم النَّبي صلى ہللا َ
َ 32
صالۃ،
ْال ُج ُمعَة َوأخر ال َّ
ترجمہ:
رسییول ہللا ﷺ عیییدین کییی نمییازوں کییی طییرح
جمعییے کییی نمییاز بھییی خطییبے سییے پہلییے پڑھایییا
حتییی کییہ ایییک بییار آپﷺ آپ نمییاز
کییرتے تھییے،
ٰ
پڑھییانے کییے بعیید خطبییہ دے رہییے تھییے کییہ ایییک
آدمییی داخییل ہییوا اور کہییا کییہ دحیییہ تجییارتی سییامان
لے کر پہنچ چکے ہییں ،حضیرت دحییۃ رضیی ہللا
عنییہ جییب مدینییہ پہنچییتے تییو دف کییے سییاتھ اس کییا
استقبال کیا جاتیا تھیا ،اس دن لیوگ خطبیہ کیو غییر
تعیالی
ضروری سمجھ کر مسجد سے نکلے تو ہللا
ٰ
نییے یییہ آیییت (اور جییب وہ تجییارت دیکھییتے ہییییں
(الجمعیییییۃ))11:نیییییازل فرمیییییائی ،اس کیییییے بعیییییید
حضییورﷺ نییے جمعییے کییے دن خطییبے کییو مقییدم
کرکے نماز کو مؤخرکردیا۔

 32بدرالدین العینی ،عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ،داراحیاء التراث العربی بیروت ،کتاب مواقیت الصالۃ ،باب اذا نفر
الناس عن االمام فی صالۃ الجمعۃ ،ج،6ص،247:
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یہ حدیث تشہیر کے ثبوت پر داللت کرتی ہے کہ اس زمانے میں صحابی
رسول حضرت دحیہ کلبی اپنی آمد کی تشہیر کراتے تاکہ لوگ آئیں اور مجھ سے
مختلف پراڈکٹس خرید سکیں۔ اس حدیث کا عمومی موضوع اگرچہ ممانعت ہے،
تاہم یہ ممانعت اُس تشہیر کی نہیں بلکہ جمعے کے خطبے کو درمیان میں چھوڑ
کر باہر نکلنے کی ہے۔

تشہیر کا شرعی مرتبہ
اصول ف قہ کی رو سے کسی کام کو صرف جائز یا ناجائز قرار نہیں دیا جاتا،
بلکہ اس کے لئے مختلف مرتبے ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ مراتب واجب ،مستحب،
مباح ،مکروہ تنزیہی مکروہ تحریمی اور حرام ہیں۔
تشہیر کے نفس جواز کا دارومدار دو باتوں پر ہے:
1۔جس پراڈکٹ کی تشہیر ہورہی ہے ،وہ حالل ہو اور اس کا کاروبار جائز ہو۔
2۔ تشہیر کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جارہا ہے وہ شریعت کے اصولوں کے
عین مطابق ہو۔
تشہیر کے ان دو اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اشتہار کو اصول فقہ میں
درج شدہ چھ مراتب میں سے کسی ایک میں رکھنا ممکن نہیں ،بلکہ یہ حالت اور
کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے واجب بھی ہوسکتا ہے اور حرام بھی۔ 33

واجب تشہیر:
ان چیزوں کی تشہیر کرنا واجب ہے  ،جن سے واجب اور فرض کام وابستہ
ہو۔
مثال کے طور پر قرآن پاک کی تشہیر  ،تعلیم و تربیت پر مشتمل امور کی
تشہیر وغیرہ۔

مستحب تشہیر:
اگر تشہیر کسی مستحب عمل کی ہو تو وہ تشہیر بھی مستحب شمار ہوگی،
جیسے مسواک کی تعلیم دینا ،کہ مسواک کرنا مستحب ہے تو اس کی تشہیر بھی
مستحب کے درجے میں ہوگی۔

مباح تشہیر:
یہ وہ تجارتی اشتہارات ہیں ،جن پر اس باب میں تفصیلی بحث ہو رہی ہے۔
مباح اشتہارت وہ اشتہارات ہیں جو مباح اور لوگوں کی اشیائے ضرورت سے
متعلق ہو۔ عام جائز پراڈکٹ کی تشہیر مباح کےمرتبے میں ہے۔
33دکتور ماہر الحولی ،سالم عبدہللا ،الضوابط الشرعیۃ لالعالنات التجاریۃ،مجلۃ الجامعۃ االسالمیۃ ینایر ،2010ج ،18العدد
االول،ص،259،260:
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مکروہ تنزیہی:
اگر کسی پراڈکٹ کا است عمال مکمل حرام تو نہ ہو  ،لیکن مکروہ تنزیہی ہوتو
اس کی تشہیر بھی مکرہ تنزیہی ہوگی۔

مکروہ تحریمی:
اگر کوئی پراڈکٹ حرام کے مرتبے سے کچھ نیچے ہو اور مکروہ تحریمی ہو
تو اس کی تشہیر مکروہ تحریمی ہوگی۔ منع کے لحاظ سے مکروہ تحریمی اور
حرام میں فرق نہیں ہے ،دونوں موجب گناہ ہیں۔

حرام :
اگر کوئی پراڈکٹ بذات خود حرام ہو  ،جیسے شراب ،خنزیر وغیرہ تو اس کی
تشہیر بھی حرام شمار ہوگی۔

نوٹ:
ان چھ مراتب میں صرف پراڈکٹ کا اعتبار نہیں بلکہ تشہیر کے لیے طے شدہ
راستے کا بھی عمل دخل ہے۔ چنانچہ اگر پراڈکٹ سو فیصد جائز اور حالل ہو،
لیکن تشہیری مہم کے دوران ناجائز اور حرام امور کا ارتکاب کیا جارہا ہو یا الزم
آرہا ہو تو ایسی تشہیر بھی جائز نہیں ہوگی۔اسی طرح اگر پراڈکٹ مکمل حرام ہو
لیکن تشہیر کے لئے خالص اسالمی اصولوں پر استوار الئحہ عمل اپنایا گیا ہو تو
بھی شرعاًیہ تشہیر جائز نہیں ہوگی۔

پروموش میں سچائی کا خیال رکھنا
پروموشن کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے ،اس کے لیے ضروری
ہے کہ وہ سچائی پر مبنی ہو ،اس میں جھوٹ کی امیزش نہ ہو۔ معاصر
پروموشنل سکیموں اور ایڈورٹائزنگ میں بنیادی تصور ہی یہ بن گیا ہے کہ
پراڈکٹ کو اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ اسے لینے پر مجبور ہوجائے۔
پراڈکٹ میں اگر کوئی خوبی ہو اسے تو ضرور پیش کی جائے ،تاہم اگر اس میں
کوئی عیب یا خامی ہو تو اسے ہرگز ذکر نہیں کیا جاتا ،بلکہ اس پر پردہ ڈاال جاتا
ہے۔
پروموشن اور تشہیر میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ پراڈکٹ میں جو خوبیاں
ہیں ،انہیں اسی طرح بیان کی جائیں اور ان میں اگر کوئی خامی ہو تو اسے بھی
سچائی کے ساتھ پیش کیا جائے۔حضوراکرمﷺ سے روایت ہے کہ کسی آدمی کے
لئے یہ جائز نہیں کہ مبیع (پراڈکٹ) میں کوئی خرابی اور عیب جانتا ہو  ،اس کے
باوجود وہ اس پراڈکٹ کو اس کا عیب بتائے بغیر آگے فروخت کرے ۔
َال َیح ال المرءٍ ُمسل ٍم َیبی ُع سل َع ًۃ َیعلَ ُم ا َ ان ب َھا دَا ًء ا َّال
34
ا ُخب َر بہ
34ابن االثیر الجزری ،جامع االصول فی احادیث الرسول،مکتبۃ الحلوانی ،ج ،1ص499:
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اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خریدار کو پراڈکٹ کے بارے میں درست
معلومات دینا ضروری ہے۔
جھوٹ بولنا نہ صرف ناجائز ہے  ،بلکہ اس سے تجارتی معاملہ خسارے کا
شکار ہوسکتا ہے ،کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جھوٹ
کے ذریعے ہونے والی بیع سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپﷺ کے الفاظ ہیں:
ال َبیا َعان بالخ َیار َما لَ ْم َیت َ َف َّرقَا ،فَ ْ
ُورك
صدَقا َوبیَّنَا ب َ
إن َ
ت بر َكةُ
ْ
وإن َكتَ َما َو َكذَبَا ُمح َق ْ
لَ ُھ َما في بیعھ َما،
َبیعھما35
اگر خریدار اور بائع تجارتی معاملے میں ایک دوسرے سے غلط بیانی کرے
اور اصل حقیقت چھپائے تو (جھوٹ اور چھپانے والے کے لیے) بیع سے برکت
اٹھ جاتی ہے۔

صارفین کو قائل کرنے کے لیے قسمیں کھانا

پروموشن میں اپنی پراڈکٹ فروخت کرنے کےلیے عموما ً صانعین کی عادت
بن جاتی ہے کہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں ،چاہے وہ سچ بتا رہے ہو یا جھوٹ،
ان کی زبان پر قسم کا ورد جاری رہتا ہے۔ پراڈکٹ کی تشہیر اور پروموشن کے
دوران بےجا اور جھوٹی قسمیں کھانے کی شدید وعدیں آئی ہیں۔ اسے سخت گناہ
قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ ہے  ،چہ جائے اس پر مزید قسمیں
بھی کھائی جائے۔
بخاری شریف میں ایک حدیث ہے  ،جس میں حضرت عبدہللا بن ابی اوفی ٰ
رضی ہللا عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی یہ عادت تھی کہ بازار میں اپنے
خریداروں کے سامنےقسمیں کھا کر کہا کرتے کہ اس ریٹ پر صرف تمھیں دے
رہا ہوں ،آپ سے قبل کسی کو بھی اس ریٹ پر یہ چیز فروخت نہیں کی ہے۔ اس
تعالی نے قرآن پاک میں اس کے
شخص کی یہ عادت اتنی بری تھی کہ ہللا
ٰ
بارےمیں آیت نازل فرمائی 36
تعالی نے اس شخص کے بارے میں فرمایا:
ہللا
ٰ
ٰ
ُ
َ
َّ
ّللا َوأ ْی َمانھ ْم ث َ َمنًا قَل ً
إ َّن الذینَ َی ْشت َ ُرونَ ب َع ْھد َّ
یال أولَئ َك
ّللاُ َو َال َین ُ
َال خ ََالقَ لَ ُھ ْم في ْاآلخ َرۃ َو َال یُ َكلا ُم ُھ ُم َّ
ظ ُر
اب أَلی ٌم37
عذ َ ٌ
إلَیْھ ْم َی ْو َم ْالق َیا َمة َو َال یُزَ اكیھ ْم َولَ ُھ ْم َ
ترجمہ:
35محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب البیوع ،باب البیعان بالخیار مالم یتفرقا ،دارابن کثیر بیروت ،1987
رقم الحدیث،2004:ج،2ص743:
 36محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب البیوع ،باب باب ما یکرہ نم الحلف فی البیع ،دارابن کثیر بیروت
 ،1982رقم الحدیث،1982:ج،2ص،735:
37القرآن ،سورۃ آل عمران آیۃ،77:
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ییالی سیییے
اس کیییے بیییرخالف جیییو لیییوگ ہللا تعی ٰ
کیے ہیوئے عہید اور اپنیی کھیائی ہیوئی قسیموں کیا
سودا کر کے تھیوڑی سیی قیمیت حاصیل کیر لییتے
ہیں ،ان کا آخرت میں کیوئی حصیہ نہییں ہوگیا اور
تعیالی ان سیے بیات کیرے گیا
قیامت کے دن نہ ہللا
ٰ
اور نییہ انہیییں (رعایییت کییی نظرسییے) دیکھییے گییا
اور نییہ انہیییں پییاک کییرے گییا ،ان کییا حصییہ تییو بییس
38
عذاب ہوگا  ،انتہائی دردناک
ایسے شخص کے برے اور سخت گناہ گار ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا
تعالی نے براہ راست آیت نازل فرمائی ۔
جاسکتا ہے کہ اس پر وعید کےلیے ہللا
ٰ
ایک دوسری حدیث میں آپﷺ فرماتے ہیں کہ قسم کھانے سے اگرچہ پراڈکٹ
میں نفع نظر آتا ہے کہ لیکن یہ برکت کو مٹا دیتا ہے۔39
گویا ایسی قسمیں کھانے کے نتیجے میں اگر کوئی صارف پراڈکٹ کی
خریداری پر قائل ہوبھی جاتا ہے اور وہ اسے خرید لیتا ہے  ،تو بھی اسے فائدہ
حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے بظاہر اگرچہ مال اور آمدنی میں اضافہ نظر آتا ہے ،تاہم
چونکہ برکت اس سے ختم ہوجاتی ہے ،اس لئے ان پیسوں سے آپ وہ فائدہ حاصل
نہیں کرسکتے جس کی آپ کو امید تھی۔

پراڈکٹ کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے بچنا
معاصر پروموشن کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہے کہ پراڈکٹ کی خوبیوں اور
خصوصیات کو نہایت مبالغہ امیزی کےساتھ پیش کیا جائے۔ اس میں بلند و بانگ
دعوے کیے جاتے ہیں اور صارفین کو قائل کرنے کےلیے پراڈکٹ کو بڑھاچڑھا
کر پیش کیا جاتا ہے۔
شرعی اصولوں کے تحت تشہیر اور پروموشن میں مبالغہ آرائی سے کام لینا
جائز نہیں ہے۔ پراڈکٹ میں جو خصوصیات موجود ہیں ،ان کا اظہار اور اعالن
دعوی کرنا اور موجود
کرنا جائز ہے ،تاہم اس سے ہٹ کر مزید خصوصیات کا
ٰ
خصوصیات کو اپنی ذات سے بڑھا کر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔
حضوراکرمﷺ کو کسی بات میں مبالغہ قطعا ً پسند نہیں تھا۔ ایک حدیث میں
آپﷺ فرماتے ہیں:
الَ تَنَا َج ُ
شوا 40
ترجمہ:
38تقی عثمانی ،آسان ترجمۃ القرآن ،آل عمران آیۃ ،77مکتبہ معارف القرآن کراچی،2011،ص،155
 39محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب البیوع ،باب السہولۃ والسماحۃ فی الشراء والبیع ،دارابن کثیر بیروت
 ،1981رقم الحدیث،1982:ج،2ص،735:
40ابن االثیر الجزری ،جامع االصول فی احادیث الرسول ،مکتبۃ الحلوانی،رقم الحدیث ،333:ج،1ص504:
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ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو
نجش کی تشریح کرتےہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نجش سے تعریف اور
مبالغہ آرائی مراد ہے۔ حضوراکرمﷺ نے جس نجش سے منع کیا ہے ،اس سے
مراد پراڈکٹ کی ایسی تعریف کرنا ہے کہ خود لینے کا ارادہ نہ ہو ،صرف
دوسروں کو خریدنےپر ابھارنا مقصود ہو۔41
اس حدیث سے پروموشن کے ان طریقوں کی مذمت کی جاتی ہے ،جن میں
صرف صارف کو ابھانے کےلیے ایک فیک کاروباری معاملہ کیا جاتا ہے ،جس
کا مقصد دوسروں کو اس پراڈکٹ کی جانب راغب کرنا ہوتا ہے ،باقی خود خریدنا
مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث کی مذکورہ تشریح مروجہ تشہیرمیں موجود
مبالغہ آرائی کی بھی تردید کرتی ہے ،کیونکہ اس ایڈورٹائزنگ کا مقصد پراڈکٹ
خریدنا نہیں بلکہ دوسروں کو ابھارنا ہوتا ہے۔

ایڈورٹائزنگ اور فحاشی
پراڈکٹ کی تشہیر میں انسانی حوص اخالقیات کی حدود پھالنگ دیتا ہے۔ وہ
پراڈکٹ کی سیل بڑھانے کےلیے ہر جائز ناجائز طریقہ اپناتا ہے۔ایڈورٹائزنگ میں
جہاں صارفین کو راغب کرنے کےلئے ادبی جملے ،خوبصورت تصاویر اور
پ راثر الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے ،وہاں وہ ایک قدم آگے بڑھ کر انسان کی سفلی
خواہشات کو بھڑکانے کے لیے اشہتارات میں فحاشی و عریانی کا ایک طوفان
بھی برپا کیا جاتاہے۔شہر میں لگے بڑے بڑے دیو ہیکل سائن بورڈز پر جب اس
طرح کی فحش اور غیر اخالقی اشہتارات آویزاں کیے جاتے ہیں تو ہر راہ چلتے
اچھے اور برے کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں ۔ لوگوں کی توجہ اپنی طرف
مبذول کرانے کے لیے  10 5روپے کی پراڈکٹ کےلیے بھی وہ عورت ذات کو
نیم برہنہ کر کے اس سے مختلف پوز بنوائے جاتے ہیں اور اسے سوسائٹی میں
پھیالیا جاتا ہے۔
پرنٹ میڈیا ،الیکٹرانک میڈیا اور اب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ان اشتہارات
کو مکمل بے لگام کرکے رکھ دیا ہے۔ان اشتہارات میں پراڈکٹ کی تشہیر کم اور
زنانہ برہنگی زیادہ ہوتی ہے۔
شرعا ً یہ نہایت قبیح فعل اور بڑا جرم ہے۔ پراڈکٹ کی تشہیر میں فحاشی اور
عریانی سے معاونت حاصل کرنا حرام ہے۔ اس طرح کرنے سے نہ صرف آپ
کی کمائی ناجائز ہوجاتی ہے بلکہ اسالمی معاشرے میں فحاشی اور عریانی
تعالی
پھیالنے کی وجہ سے آپ سوسائٹی اور قوم کے بھی مجرم بن جاتےہیں۔ ہللا
ٰ
فرماتے ہیں:
41ابن االثیر الجزری ،جامع االصول فی احادیث الرسول ،مکتبۃ الحلوانی،رقم الحدیث ،330:ج،1ص499:
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شةُ في الَّذینَ آ َمنُوا
إ َّن الَّذینَ یُحبُّونَ أ َ ْن تَشی َع ْالفَاح َ
اب أَلی ٌم في الدُّ ْنیَا َو ْاآلخ َرۃ َو َّ
ّللاُ َی ْعلَ ُم َوأ َ ْنت ُ ْم َال
عذ َ ٌ
لَ ُھ ْم َ
ت َ ْعلَ ُمونَ 42
ترجمہ:
بییے شییک جییو لییوگ مسییلمانوں میییں فحاشییی
پھیالنا چاہتے ہیں  ،ان کے لیے اس دنیا مییں بھیی
تعیالی
اور آخرت میں بھیی دردنیاک عیذاب ہیے۔ہللا
ٰ
جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔
یہ آیت معاصر تشہیر اور اس میں موجود فحش مواد کی سختی سے تردید
کرتی ہے اور اس کےلیے سخت سزائیں تجویز کرتی ہے۔

حالل پراڈکٹ کی پروموشن
پروموشن اور تشہیر کا مقصد صارف تک رسائی اور اسے پراڈکٹ کی
خریداری پر آمادہ کرنا ہے ،تاہم شریعت اسالمیہ نے خریداری کے معاملے میں
بائع اور مشتری کو مکمل آزاد نہیں چھوڑا ہے ،بلکہ مختلف قواعد و ضوابط کا
پابند بنایا ہے۔ اسالم اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی سے سودی
معاملہ کرے یا جو ا کھیلے ،اسی طرح معامالت کی مختلف صورتیں ہیں  ،جن
میں جائز صورتیں بھی ہیں اورناجائز بھی۔ شرعا ً معامالت کی کسی ناجائز
صورت کو اپنانا جائز نہیں ہے۔ معامالت کی صورتوں کے جواز کو دیکھنے
کے ساتھ ساتھ خود پراڈکٹ کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ بھی جائز اور حالل
ہو۔
ان باتوں کو مدنظر رکھ کر ایڈورٹائزنگ میں بھی پراڈکٹ کےلیے طے شدہ
شرعی ضابطے الگو ہوتے ہیں ،چنانچہ ایسی تشہیر کرنا جو کسی ناجائز پراڈکٹ
تعالی ہے:
یا معاملے کے لیے ہو ،جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری
ٰ
علَى ْاْلثْم َو ْالعُد َْوان 43
َو َال تَعَ َاونُوا َ
ترجمہ:
اور گنیییاہ اور ظلیییم کیییے کیییاموں مییییں اییییک
دوسرے سے تعاون نہ کریں۔
تشہیر سے چونکہ پراڈکٹ کی خریداری اور اس تجارتی معاملے کو مکمل
کرنے میں معاونت ملتی ہے ،اس لئے تشہیری سرگرمی کے جواز کے لیے
ضروری ہے کہ جس پراڈکٹ اور معاملے کے لیے یہ سرگرمی الؤنچ کی جارہی
ہے  ،وہ بذات خود جائز ہو۔

 42النور19 :
43المائدۃ2 :
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ٰ ضاللۃ او
امام بخاری ؒ نے اپنی کتاب میں "باب من دعا الی
سن سنۃ سيئۃ " کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے ،جس کے تحت ان
روایات کو ذکر کیا ہے ،جو ناجائز امور میں معاونت اور ان کی جانب لوگوں کو
راغب کرنے کی حرمت بتاتی ہیں۔44
پروموشن کے ذریعےچونکہ کسی اچھے یا برے کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے،
کیونکہ اشتہار کو دیکھ کر لوگ اس پراڈکٹ کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ
پراڈکٹ بذات خود حالل ہو تو پروموشن کے ذریعے آپ حالل کی ترویج کر کے
نیکی کی طرف بالنے والے بنتے ہیں ،لیکن اگر وہ پراڈکٹ یا وہ تجارتی معاملہ
ناجائز اور حرام ہو تو پروموشن کی صورت میں ان تمام لوگوں کا گناہ اور وبال
بھی آپ کو ملتا ہے ،جنہوں نے آپ کے پروموشن کے نتیجے میں یہ پراڈکٹ
خریدی یا یہ تجارتی معاملہ ڈیل کیا۔
سنَةً فَلَهُ أ َ ْج ُرھَا َوأ َ ْج ُر َم ْن
س َّن فى اْل ْسالَم ُ
سنَّةً َح َ
َم ْن َ
عم َل ب َھا َب ْعدَہُ م ْن َ
ش ْى ٌء
ص م ْن أ ُ ُجورھ ْم َ
َ
غیْر أَ ْن َی ْنقُ َ
ً
ً
َ
علیْه و ْز ُرھَا
س َّن فى اْل ْسالَم ُ
سیائَة َكانَ َ
سنَّة َ
َو َم ْن َ
َوو ْز ُر َم ْن َعم َل ب َھا م ْن َب ْعدہ م ْن َ
ص م ْن
غیْر أ َ ْن َی ْنقُ َ
ش ْى ٌء45
أ َ ْوزَ ارھ ْم َ
ترجمہ:
جس نے اسیالم مییں کسیی اچھیے راسیتے کیا
اجراء کییا تیو اسیے اس کیام کیا اجیر بھیی ملیے گیا
اور دیگر ان لوگوں کے اجر میں سے بھی حصیہ
ملے گا ،جو یہ کام کیریں گیے ،ان کیے اجیر سیے
کسییی طییرح کییی کمییی کییے بغیییر۔ اور جییس نییے
اسالم میں کسی غلط راستے کا اجرء کیا تو اسیے
اس کام کا گناہ بھی ملے اور دیگر ان لوگیوں کیے
گناہوں میں سیے بھیی حصیہ ملیے گیا ،جیو ییہ کیام
کییریں گییے ،ان کییے گنییاہوں سییے کسیی طییرح کییی
کمی کے بغیر۔

غیر ضروری اشیاء کی تشہیرAdvertisement of :
luxury goods
44محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،کتاب االعتصام بالکتاب والسنۃ ،باب اثم من دعا الی ضاللۃ او سن سنۃ سیئۃ ،دارابن
کثیر بیروت،1987،ج،6ص2669:
 45مسلم بن الحجاج القشیری ،الصحیح لمسلم ،دارالجیل بیروت ،کتاب الزکاۃ ،باب الحث علی الصدقۃ۔۔۔ ،رقم الدحیث ،2398
ج،3ص86:
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پرانے زمانے میں تجارت اشیائے ضرورت تک محدود ہوا کرتی تھی۔ اس
وقت لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کےلئے بازاروں کا رخ کیا کرتے ہیں۔
مشینیں نہ ہونے کی وجہ سے پروڈکشن کم ہواکرتی تھی ،جس کی وجہ سے
انڈسٹری میں ضرورت کے بقدر اشیاء پیدا ہوا کرتی تھی۔ اب چونکہ بڑی بڑی
دیو ہیکل اور آٹومیٹک مشینیں آگئی ہیں ،جن کی وجہ سے مہینوں کا کام دنوں اور
گھنٹوں میں ہونے لگتا ہے ،ایک ایک مشین کئی درجن بلک سینکڑوں مالزمین
سے مستغنی کردیتی ہے ،جو نہ صرف کام جلدی کرتی ہے ،بلکہ سلیقہ مندی اور
کامل مہارت سے کرتی ہے۔ اس مشین میں ایک بار جو فارموال فٹ کردیا ہے ،وہ
اسی حساب سے پراڈکٹ تیار کرتی رہتی ہے۔ان صنعتوں اور کارخانوں سے ایک
دن میں الکھوں اور کروڑوں مالیت کی پراڈکٹس باہر نکل رہی ہوتی ہیں۔
یہ پراڈکٹ ضروریات سے متعلق بھی ہوتی ہیں اور نری خواہشات سے متعلق
بھی۔ پھر جو چیزیں ضروریات سے متعلق ہوتی ہیں ،وہ اس قدر کثیر مقدار میں
ضرورت سے متعلق نہیں ہوتی ،تاہم کمپنی کی پروڈکشن چونکہ نہایت بڑے
پیمانے پر ہوتی ہے ،اس لیے سٹاک نکالنے کےلیے تشہیر کا سہارا لیتی ہے۔
تشہیر کی اس صورت کا اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو
معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے مزاج کے مخالف ہے۔ یہ طرز تشہیر ایک جانب
اسراف و فضول خرچی پر مشتمل ہے تو دوسری طرف پرتعیش اور ناز و نعمت
سے بھرپور زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے  ،جو شرعا ً پسند یدہ نہیں
ہے۔حضوراکرمﷺ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تنعم اور عیش پرستی سے
بچیں ،کیونکہ ہللا تعالی کے نیک بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔46
ٰ
غیر ضروری اشیاء کی تشہیر کا ایک اور معاشرتی نقصان بھی ہے کہ امیر و
غریب میں گہرا فرق پیدا ہونے لگتا ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ان
اشیاء کی خریداری سے اپنے آپ کو قاصر خیال کر کے احساس کمتری کا شکار
ہوجاتے ہیں اور مایوس ہوجاتےہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ امیر طبقہ جو اپنی دولت
ا ن اضافی تعیشات کی خریداری پر صرف کرتا ہے ،اگر اسے کسی مفید کاروبار
یا رفاہی کام میں خرچ کرنے لگے  ،جو پورے معاشرے کے لیے مفید ہو تو اس
سے معاشرہ خوشحال ہوسکتا ہے۔ ان وجوہات کی بناء پر کئی پسماندہ ممالک میں
لکژری اشیاء درآمد کرنے پر پابندی ہے ،جہاں اس کی اجازت ہوتی ہے ،وہاں
اشیاء کو بھاری بھرکم ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

پروموشن میں اسراف اور فضول خرچی سے بچنا
معاصر مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ اور پروموشنل مہمات اس فلسفے پر استوار
ہیں کہ ان مہمات کے دوران جس قدر خرچہ آتا ہے ،وہ سب پراڈکٹ کی قیمت
46ابوعبدہللا احمد بن محمد ،مسند احمد ،عالم الکتب بیروت  ،1998ج،5ص243:
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میں جمع کردیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک پراڈکٹ کی عام قیمت مع منافع اگر  7روپے
بنتی ہو تو پروموشنل مہم چالنے اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کو جمع کرنے
کے بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ براڈکٹ  7روپے فی پراڈکٹ دستیاب
نہیں ہوگی بلکہ مہنگی ہوچکی ہوگی۔اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک
کمپنی ایڈورٹائزنگ اور پرومشن کے لیے ایک مستقل اور متعدد بہ بجٹ تیار
رکھتی ہے۔
شریعت کی روشنی میں کسی ادارے کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ
ضرورت سے زیادہ تشہیر پر خرچ کرے اور لوگوں کی جیبوں پر اضافی بوجھ
ڈالے۔ ضرورت سے زیادہ تشہیر پر پیسے خرچ کرنا اسراف کے زمرے میں آتا
ہے ،جو ناجائز ہے۔یہ اسراف کمپنی کے لیے بذات خود بھی جائز نہیں ہے۔ اگر
اسے صارفین کی جیب پر ڈاال جائے (جیسا کہ عمالً ایسا ہورہا ہے) تو اس کا گناہ
مزید بڑھ جاتا ہے۔
تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
اسراف اور بے جا خرچ کرنے کے بارے میں ہللا
ٰ
َوالَّذینَ إذَا أ َ ْنفَقُوا لَ ْم یُسْرفُوا َولَ ْم یَ ْقت ُ ُروا َو َكانَ بَیْنَ
ذَل َك قَ َوا ًما47
ترجمہ:
مییومن لوگییوں کییی صییفت یییہ ہییے کییہ جییب یییہ
لییوگ خییرچ کییرتے ہیییں تییو نییہ اسییراف کییرتے ہیییں
اور نیییہ بخیییل کیییرتے ہییییں ،بلکیییہ دونیییوں مییییں حییید
اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔
قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والوں کو
شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔
إ َّن ْال ُم َبذارینَ َكانُوا إ ْخ َوانَ ال َّ
ش َیاطین48
ترجمہ:
ان آییات سیے معلیوم ہوتیا ہےکیہ اسیراف کرنیا
کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔

دوسروں کی عیب جوئی کرنا
تشہیر اور پروموشن کے دوران کمپنی کو اس بات کی اگرچہ اجازت ہوتی ہے
کہ اپنی پراڈکٹ کے فوائد اور خصوصیات کو کھل کر صارفین کے سامنے بیان
کرے ،تاہم انہیں اس بات کی اجزت کبھی نہیں ہوتی نہ شرعا ً اور نہ قانونا ً کہ
اپنے حریف کمپنی کی پراڈکٹ کے عیوب کو اشتہار کا حصہ بنادے۔ ایسا کرنے
کی صورت میں قانونی مواخذے کے ساتھ ساتھ شرعا ً آپ گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔
47الفرقان67:
48اْلسراء27 :
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حضور ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ مومن نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دے گا اور نہ
کسی دوسرے کے لیے نقصان اٹھائے گا۔ اگر کوئی کسی کو نقصان دے یا کسی
تعالی اسے نقصان یا مشقت میں ڈالے گا۔
کو مشقت میں ڈالے تو ہللا
ٰ
ارہ ہللاُ َو َمن
ض َّ
ض َّ
ار َ
رار َمن َ
َال َ
رر َو َال ض َ
ض َ
ش َّ
ش َّ
علَیه49
اق َ
َ
اق ہللاُ َ
ترجمہ:
شریعت می تکلیف لینیا اور تکلییف دینیا جیائز
نہیں ہے ،جو کسی کو نقصیان پہنچیائے گیا ،اسیے
یالی نقصییان پہنچییائے گییا اور جییو کسییی کییو
ہللا تعی ٰ
تعالی تکلیف دے گا۔
تکلیف دے گا ،اسے ہللا
ٰ
تعالی مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
ہللا
ٰ
صةٌ50
َویُؤْ ث ُرونَ َ
صا َ
علَى أ َ ْنفُسھ ْم َولَ ْو َكانَ بھ ْم َخ َ
ترجمہ:
اور میییومن لیییوگ دوسیییروں کیییو اپییینے اوپیییر
تییرجیح دیییتے ہیییں ،اگرچییہ وہ خییود ضییرورت منیید
ہوں۔
اس حدیث اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہیر اور پروموشن کے دوران
دیگر مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ان کی خامیوں اور عیوب
کو ذکر ک رنے سے چونکہ اس کمپنی کو براہ راست نقصان پہنچتا ہے ،اس لئے
ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

نوٹ:

اگر کوئی کمپنی عمدا ً پراڈکٹ میں کوئی ایسے عیوب چھوڑ رہی ہے  ،جو
لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں تو ان کی تشہیر کرنے کے بجائے سرکاری متعلقہ
ریگولیٹری ادارے کو شکایت لگائے۔ پھر بھی اگر کوئی شنوائی نہ ہو و پھر
کاروباری فائدے کے لئے نہیں بلکہ خالص مفاد عامہ کے تحت ان کی خامیوں کی
تشہیر جائز ہے۔

غیر شرعی امور سے اجتناب
49ابوعبدہللا االمام الحاکم ،المستدرک بتعلیق الذھبی ،کتاب البیوع،رقم الحدیث ،2345:ج ،2ص319:
 50الحشر9:

342

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

پروموشن اور ایڈورٹائزنگ کے دوران غیر شرعی اور ناجائز امور سے
اجتناب کرنا ضروری ہے۔چنانچہ کسی پروموشنل مہم کے دوران میوزک کا
استعمال 51 ،عورت ذات بالخصوص ان کی فحش تصاویر اور بے ہودہ حرکات
سکنات سے اشتہار کا پاک ہونا ضروری ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اشتہار کے لیے
جو سکرپٹ تیار کیا جاتا ہے ،وہ غیر اسالمی امور اور ناجائز باتوں سے پاک ہو۔
اشتہار کے لیے جو ڈائیالگ استعمال ہوتے ہیں ،وہ اسالمی نظریات سے متصادم
تعالی ہے:
نہ ہوں۔اردشاد باری
ٰ
ٰ
ْ
شةُ في الَّذیْنَ ا َمنُ ْوا
ا َّن الَّذیْنَ یُحب ُّْونَ ا َ ْن تَش ْی َع الفَاح َ
اب اَل ْی ٌم في الدُّ ْنیَا َو ْ ٰ
االخ َرۃ52
عذ َ ٌ
لَ ُھ ْم َ
ترجمیییہ :بیییے شیییک جیییو لیییوگ میییومنین مییییں
فحاشی پھییالتے ہییں ،ان کےلییے دنییا اور آخیرت
میں دردناک عذاب ہے۔

لوگوں کی تکلیف کا باعث بننے والی پروموشنل سکیمیں
پروموشن کے اسالمی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہےکہ کسی بھی
پروموشن سکیم کے دوران پراڈکٹ کو پروموٹ تو کیا جائے ،تاہم کہیں بھی لوگوں
کی تکلیف اور بے چینی کا باعث نہ بنے۔ تشہیر میں غلط مقامات پر سائن بورڈز
کی تنصیب اکثر حادثات کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی عالقے کی تہذیب و ثقافت اور
رواج و روایات کے خالف نازیبا جملوں اور تصاویر مقامی لوگوں کی دل آزاری
کا باعث بن جاتی ہیں۔ حضوراکرمﷺ کا ارشاد پاک ہے:
سانه َو َیدہ َو ْال ُم َھاج ُر
سل َم ْال ُمسْل ُمونَ م ْن ل َ
ْال ُمسْل ُم َم ْن َ
َم ْن َھ َج َر َما َن َھى َّ
ع ْنهُ53
ّللاُ َ
ترجمہ:
مسلمان وہ ہے ،جس کی زبیان اور ہاتیھ سیے
دوسییرے مسییلمان محفییوظ ہییو اور مہییاجر وہ ہییے،
تعالی
جو ان چیزوں کو ترک کردے ،جن سے ہللا
ٰ
نے منع کردیا ہے۔

بجٹ کی تیاری میں غیر اسالمی ذرائع سے بچنا
کسی بھی پروموشنل سکیم کو شروع کرنے کے لئے ایک خاطر خواہ بجٹ
تیار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔اس بجٹ کے لیے ضروری ہے کہ اسالم
کے مالیاتی اصولوں کی روشنی میں تیار کیا گیا ہو۔ چنانچہ سود ،جواء اور دیگر
 51لقمان 6
 52النور 19-
 53ابوداؤد سلیمان بن االشعث ،سنن ابی داؤد ،دارالکتاب العربی بیروت ،کتاب الجہاد ،باب فی الہجرۃ ھل انقطعت ،رقم
الحدیث ،2483:ج،2ص،312:
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ناجائز ذرائع آمدن سے حاصل شدہ آمدنی کو پروموشن بجٹ میں استعمال کرنا
جائز نہیں ہے۔ اس کےساتھ ساتھ پروموشنل مہم میں کسی سے ایسے معاہدات
کرنا ،جس میں سود ،جواء یا کوئی اور غیر شرعی مالی قباحت الزم آرہی ہو،
جائز نہیں ہے۔

ایڈورٹائزنگ ناجائز ذخیرہ اندوزی پر مشتمل نہ ہو
اکثر کمپنیاں اشیاء کو سٹاک کر کے رکھ لیتی ہے ،پھر مصنوعی قلت پیدا کر
کے جب پراڈکٹ کی قیمت بڑھ جائے تو اسے مہنگے داموں فروخت کرنا شروع
کردیتی ہیں۔ تشہیر کے جائز ہونے کے لیےضروری ہے کہ یہ تشہیری مہم کسی
ایسی ذخیرہ اندوزی کی معاونت کے لیے نہ ہو ،جو شرعا ً ممنوع ہو۔

نوٹ:
احتکار اور ذخیرہ اندوزی کے شرعی احکام ،جواز اور عدم جواز کی حدود
پر ڈسٹری بیوشن کے باب میں بحث موجود ہے۔
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فصل سوم :پروموشن کی معاصر صورتوں کے شرعی
احکام
پروموشن کوئی مستقل بالذات کام نہیں ،بلکہ کسی پراڈکٹ یا سروس کو
بیچنے کےلیے معاون اور مددگار کے طور اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے
اس کے جواز اور عدم جواز کا دارومدار دو امور ہوتا ہے:
 1۔ جس تجارتی معاملے کے لیے کوئی پروموشنل مہم چالئی جارہی ہے ،وہ
معاملہ شریعت کی رو سے جائز ہو۔ اگر کاروبار کا وہ طریقہ شرعا ً جائز نہ ہو تو
اس کے لئے کسی پروموشنل سرگرمی کا حصہ بننا بھی جائز نہیں ہے ،مثال کے
طور پر سودی بنک کے لیے کوئی تشہیری مہم چالنا ۔
 2۔ پروموشن کےلیے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ جائز امور پر مشتمل ہو۔
اگ ر پروموشن کے لئے ناجائز راستے کا انتخاب کیا گیا تو اگرچہ پراڈکٹ حالل
ہو اور اس کا اپنا کاروبار جائز ہو ،لیکن پروموشن کےلئے غیر شرعی راستے
کے چناؤ کی وجہ سے اس مہم کا حصہ بننا یا اس میں معاونت کرنا جائز نہیں ۔
مثال کے طور پر کپڑا تیار کرنے والی کمپنی جس کا کاروبار شرعی اصولوں
کے عین مطابق ہے ،وہ اس اس کپڑے کےلیے ایک پروموشنل مہم شروع کرتی
ہے ،جس میں میوزک ،غیر اخالقی تصاویر ،غیر اسالمی جملے اور فحاشی و
عریانی کی جانب دعوت شامل ہے۔ اس طرح کی سرگرمی اگرچہ کسی جائز
کاروبار کوپروموٹ کرنے کےلیے ہے ،لیکن خود غیر شرعی امور پر مشتمل
ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔
اگر کوئی پروموشنل سرگرمی ان دو اصولوں کی روشنی میں ڈیزائن کیا
جائے تو شرعا ً جائز شمار ہوگی۔

خوف پر مشتمل تشہری مہم ()Scare Copyکا حکم
اس سے مراد صارفین کو کسی بات سے ڈر ا کر انہیں پراڈکٹ کی خریداری
پ ر قائل کرنا ہے۔ معاصر تشہیری انڈسٹری میں یہ عنصر حد درجہ استعمال ہوتا
ہے۔ فارمیسی کمپنی اپنے اشتہارات میں مختلف بیماریوں کی عام عالمتیں ذکر کر
کے بیماری کا خطرناک ہونا بیان کرتی ہے اور پھر اپنی دوائی کو اس انداز سے
پیش کرتی ہے ،گویا اس بیماری کا عالج صرف اسی دوائی سے ہی ممکن ہے۔
اسی طرح فوڈ انڈسٹری  ،مشنری اور دیگر صنعتوں میں تشہیر کا یہ طرز تیزی
سے پھیل رہا ہے۔
Scare copyکو قانونا ً اور اخالقا ً برا سمجھا جاتا ہے۔ اس سے کئی طرح کے
مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ،جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:
 انسانی قدرتی رویے پر اثر انداز ہونے کے لئےخوف کی طاقت کا
سہارا لیا جاتا ہے۔
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 قصدا ً سوسائٹی میں تشویش پھیالئی جاتی ہے۔
 اپنے برانڈ کے عالوہ کے بارے میں لوگوں میں الشعوری طور پر
منفی سوچ پروان چڑھائی جاتی ہے۔
 نوجوان ،بیمار اور نشئی وغیرہ مخصوص اور کسی پریشانی میں
پھنسے اف راد کی پریشانی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اس پراڈکٹ کی
خریداری پر قائل کیا جاتا ہے۔
شرعا ً اشتہارات میں صرف اپنی پراڈکٹ فروخت کرنے کے لیے اس طرح کا
خوف پھیالنا جائزنہیں ہے ،کیونکہ اسالم میں تشہیر کا مقصد پروپیگنڈہ کرنا نہیں،
بلکہ پراڈکٹ کے بارے میں معلومات دینا ہے ،جبکہ  Scare copyمیں ڈرانے کا
مقصد معلومات دینا نہیں بلکہ پروپیگنڈہ ہوتا ہے۔اس کے ذریعے لوگوں کو پراڈکٹ
کی خریداری پر قائل کرنا مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنا ہے ،جو ناجائز
اور حرام ہے۔ حضور اکرمﷺ کا ارشاد پاک ہے:
ضكم َبی َنکَم
عرا َ
أ َ َال ا َّن د َما َء َكم َو أ َموالَکم َو أ َ َ
54
َح َرام
ترجمہ :خبردار آپ کیا خیون ،آپ کیا میال ،آپ
کا مال اور آپ کی عزت و آبرو ایک دوسیرے پیر
حرام ہیں۔

نوٹ:
Scare Copyکو اگر اخالقیات اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنایا
جائے تو جائز ہے ،مثالً یہ کہ
 یہ اشتہار جھوٹے پروپیگنڈے اور دھوکے پر مشتمل نہ ہو۔
 اس میں دی گئی معلومات درست اور حقائق پر مبنی ہو۔
 یہ ملکی قانون کے خالف نہ ہو۔
 اس سے سوسائٹی میں بے جا تشویش نہ پھیلتی ہو۔
 تشہیر کا مقصد لوگوں کو اس حقیقی خطرے کے بارے میں انفارمیشن
دینا ہو ،تاکہ لوگ اس کے بارے میں حساس ہوجائے اور اس سے بچاؤ
کی تدبیر کریں۔

سود اور جوئے پر مشتمل پروموشن مہم کا شرعی حکم
سود اور جوا گناہ کبیرہ ہے۔ سود ہللا اور اس کے رسول سے اعالن جنگ
تعالی قرآن میں فرماتے ہیں:
ہے ،ہللا
ٰ

 54الطبرانی سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،ط :مکتبۃ العلوم و الحکم ،الموصل1983،ء ،باب العین ،عمرو بن االحوص،
ج،17:ص،31:
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یَاأَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ
الربَا
ي منَ ا
ّللاَ َوذَ ُروا َما بَق َ
ب منَ َّ
ّللا
إ ْن ُك ْنت ُ ْم ُمؤْ منینَ  ،فَإ ْن لَ ْم ت َ ْفعَلُوا فَأْذَنُوا ب َح ْر ٍ
وس أَ ْم َوال ُك ْم َال تَ ْ
ظل ُمونَ
َو َر ُ
سوله َوإ ْن ت ُ ْبت ُ ْم فَلَ ُك ْم ُر ُء ُ
55
َو َال ت ُ ْ
ظلَ ُمونَ
ترجمہ:
یالی سییے ڈرو اور سییود
اے ایمییان والییو! ہللا تعی ٰ
میییں سییے جییو بییاقی ہییے ،اسییے چھییوڑ دو ،اگییر تییم
ایمان النے والے ہو ،اگیر تیم ایسیا نہییں کیرتے ہیو
تو ہللا اور اس کے رسولسیے جنیگ کےلییے تییار
ہوجییاؤ اور اگییر تییم توبییہ کییرو تییو تمہیییں اپنییا اصییل
مال ملے گا اس حال میں کہ نہ تم ظلیم کیریں گیے
اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔
اس لئے اس کے قریب آنا بھی جائز نہیں ہے۔پھر تشہیر اور پروموشن پراڈکٹ
فروخت کرنے کے لیے ایک اضافی طریقہ ہے ،تاکہ پراڈکٹ جلد از جلد اور
زیادہ سے زیادہ فروخت ہوسکے۔ اس میں کوئی اضطراری کیفیت کی ضرورت
بھی نہیں ہے ۔ اس لئے پروموشن کی کسی بھی سرگرمی میں سود اور جوے
سے استعانت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسے نہ صرف سود اور جوے بلکہ ہر
قسم کے غیر اسالمی معامالت سے پاک ہونا ضروری ہے۔

پروموشنل ڈسکاؤنٹ( )Promotional Discountکا حکم
کبھی کسی پراڈکٹ کی اصل قیمت زیادہ ہوتی ہے ،تاہم کمپنی تشہیر اور
لوگوں کی رغبت حاصل کرنے کے لیےاس کی قیمت گھٹا دیتی ہے۔ یہ گھٹانا کبھی
کھبار اتنا ہوتا ہے کہ الٹا کمپنی کو نقصان ہونے لگتا ہے ،لیکن کمپنی صرف
پراڈکٹ کی ترویج کے نام سے اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی
ہے۔ایک خاص عرصہ تک ڈسکاؤنٹ قیمت چالنے کے بعد جب صارفین اس
پراڈکٹ سے مانوس ہوجاتے ہیں اور اس کے عادی ہوجاتے ہیں تو اس سے وہ
ڈسکاؤنٹ ہٹا دی جاتی ہے اور صارفین سے اس کی پوری قیمت وصول کی جانے
لگتی ہے۔

شرعی حکم:
پراڈکٹ کمپنی کی ہی ملکیت ہے۔ اس لئے جب تک وہ اسے فروخت نہ کرے،
اس میں وہ ہر طرح کا تصرف ک ر سکتی ہے۔وہ چاہے تو اسے خود بھی استعمال
کرسکتی ہے ،کسی کو فری دے سکتی ہے اور اسے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بھی
فروخت کرسکتی ہے۔
 55البقرۃ،278،279:
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پروموشنل گفٹس( )Promotional Giftsکا شرعی حکم
اکثر کمپنیاں پراڈکٹ کی تشہیر اور اس کی زیادہ سیل کے لیے پراڈکٹ کی
لمٹ اور حد مقرر کرتی ہے کہ مثالً جو آدمی دس پیکٹ خریدے گا تو اسے ایک
عدد گھڑی کمپنی کی جانب سے تحفے میں ملے گی۔گفٹ کو عربی میں ہدیہ کہتے
ہیں۔ تجارت اور مارکیٹنگ کی اصطالح میں اس کی تعریف درج ذیل ہے:
ھی ما یمنحہ التجار و الباعۃ للمستھلکین من سلعٍ
او خدما ٍ
عوض ،مکافاۃ ً او تشجیعا ً او
ت دون
ٍ
تذکیرا ً56
ترجمہ:
مارکیٹنگ مییں ہدییہ سیے میراد وہ پراڈکیٹ ییا
سروس ہے جومشتری کو بغییر کسیی عیوض کیے
 ،اس کی حوصلہ افزائی ،یادگیار اور احسیان کیے
بدلے کے طور ہر دیتا ہے۔

گفٹ دینے کا شرعی حکم:
ہللا تعالی ارشاد فرماتاہے:
َولَك َّن ْالب َّر َم ْن آ َمنَ ب َّ
اّلِل َو ْال َی ْوم ْاآلخر َو ْال َم َالئ َكة
ع َلى ُحباه ذَوي ْالقُ ْر َبى
َو ْالكتَاب َوالنَّبیاینَ َوآتَى ْال َما َل َ
سائلینَ َوفي
سبیل َوال َّ
ساكینَ َوابْنَ ال َّ
َو ْالیَتَا َمى َو ْال َم َ
الرقَاب57
ا
تعیالی،
ترجمہ :بلکہ نیکی وہ ہے کہ لوگ ہللا
ٰ
آخرت کے دن پیر ،اس کیی مالئیکیہ پیر ،قیرآن پیر
اور انبیاء پر ایمان لے آئییں اور خیود چیاہنے کیے
بیییییاوجود رشیییییتہ داروں  ،یتیمیییییوں  ،مسیییییکینوں ،
مسافروں ،سیوال کیرنے والیوں اور گردنیوں کیے
چھڑانے پر مال خرچ کریں۔
تعالی فرماتے ہیں کہ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی مرضی سے
اس آیت میں ہللا
ٰ
اپنا مال رشتہ داروں ،یتیموں  ،مسکینوں اور ضرورتمندوں میں تقسیم کرتےہیں۔یہ
مال کی تقسیم صرف زکاۃ کونہیں ،بلکہ صدقہ اور ہدیہ کو بھی شامل ہے۔ایک
تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ سالم کرتے ہیں تو اچھے
دوسری جگہ ہللا
ٰ
طرح لوٹادیں یا اسی کی طرح:
56خالد المصلح ،الحوافز التجاریۃ التسویقیۃ و احکامھا فی الفقہ االسالمی ،ص67:
https://islamhouse.com/ar/books/414370/ last access on 3 February 2020,
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سنَ م ْن َھا أ َ ْو ُردُّوھَا إ َّن
َوإذَا ُحیایت ُ ْم بتَحیَّ ٍة َف َحیُّوا بأ َ ْح َ
َّ
ش ْيءٍ َحسیبًا58
علَى ُك ال َ
ّللاَ َكانَ َ
ترجمییہ :اور جییب آپ کییو سییالم کیییا جییائے تییو
اس سیییے بہتیییر سیییالم کیییریں ییییا (اسیییی کیییے مثیییل)
یالی ہییر چیییز کییا حسییاب
لوٹییائیں ،بییے شییک ہللا تعی ٰ
کرنے کا واال ہے۔
اس آیت سے تحفہ اور ہدیہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بھالئی
کرے تو اس کے ساتھ کچھ اضافہ کر کے بھالئی کیا کریں۔ یہ اضافہ تحفے کی
صورت میں ہوسکتا ہے۔

پروموشنل گفٹس( )Promotional Giftsکی قسمیں اور احکام
پروموشن کےلیے مختلف اقسام کے تحفے دیے جاتے ہیں ،جن میں کچھ درجہ
ذیل ہیں:

شیلڈز یا سند کی صورت میں ہو:
کچھ کمپنیاں اپنے صارفین کو یادگار کے طور پر کچھ تحفے دیتی ہیں۔ یہ
تحفے شیلڈز ،اسناد یا کسی اور باقی رہنے والی چیز کی صورت میں ہوتے ہیں۔یہ
ہبہ کے حکم میں ہے۔اس لیے اس طرح کے تحفے دینا کمپنی کے لئے شرعا ً جائز
ہے اور صارف کو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔کچھ کمپنیاں صارفین
کو زیادہ پراڈکٹس خریدنے یا صرف اسی خاص کمپنی کی پراڈکٹس کی خریداری
پر ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور انہیں اس سلسلے میں تحائف دیتی ہیں۔ یہ
تحفے پراڈکٹ کی صورت میں ہوتے ہیں اور سروس کی صورت میں بھی۔
اگر یہ ہدیہ پراڈکٹ کی صورت میں ہو تودو صورتیں ہیں
پراڈکٹ کی خریدار ی سے قبل اس تحفے کا وعدہ کیا گیا ہو:
اس صورت میں یا تو تمام خریداروں کے لئے اس کا اعالن ہوا ہوگا یا پراڈکٹ
کی کسی خاص مقدار کے خریداروں کے لیے اس تحفے کا اعالن ہوا ہوگا۔اس
صور ت کی فقہی تکییف یہ ہے کہ یہ ہبہ کرنے کا وعدہ ہے،یعنی یہ مبیع اور
پراڈکٹ کا حصہ نہیں ،بلکہ بائع اسے ہبہ کرنے کا وعدہ کررہا ہے ،چنانچہ یہ
جائز ہے اور اسے قبول کرنا خریدار کے لیے جائز ہے۔اسی طرح ایک بار وعدہ
کرنے کے بعد بائع پر ایفائے عہد کرنا واجب ہے اور جب ایک بار مشتری اس پر
قبضہ کرلے ،اس کے بعد بائع اس کو واپس نہیں لے سکتا۔سعودیہ عرب میں اللجنۃ
59
فتوی دیا ہے۔
الدائمۃ للبحوث العلمیۃ واالفتاء نے بھی اس کے جواز کا
ٰ
خریداری سے قبل اس تحفے کا وعدہ نہیں کیا گیا ہو:
58النساء86 :
59خالد المصلح ،الحوافز التجاریۃ التسویقیۃ و احکامھا فی الفقہ االسالمی ،ص120-85:
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اس صورت میں تاجر حضرات صارفین کو پیشگی کسی تحفے کا نہیں بتاتے ،
تاہم بعد میں انہیں وہ تحفہ ملتا ہے۔ یہ خالص ہبہ ہے،کیونکہ بائع صارفین کی
رغبت اور اعتماد بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے یہ اضافی تحفہ شامل کرتا
ہے۔باقی یہ پراڈکٹ کا حصہ نہیں ہوتا۔
اگر یہ تحفہ سروس کی صورت میں ہو :
تو دو صورتیں ہیں:
1۔ خریداری سے قبل اس کا وعدہ کیا گیا ہو۔
 2۔ خریدار سے قبل اس سروس کا وعدہ نہیں کیا گیا ہو ،بلکہ بعد میں بائع اپنی
طرف سے اس کو تحفۃ شامل کرلے۔
یہ دونونصورتیں شرعا ً جائزہیں۔
خالصہ:
صارف کوخریداری پر ابھانے کے لیے درجہ باال تمام اقسام کے تحائف شرعا ً
60
جائز ہیں

تحفہ اگر نقدی کی صورت میں ہو:
کبھی کبھار کمپنی صارفین کو راغب کرنے کے لیے پیکٹ کے اندر کوئی
نقدی رکھ لیتی ہے۔
اس کی دو صورتیں ہیں:
1۔ یہ کہ نقدی کی مقدار متعین ہو اور ہر پیکٹ میں موجود ہو۔
 2۔ نقدی کی مقدار متعین ہو یا نہ ہو کہ یہ ہر پیکٹ میں موجود نہ ہو ،کچھ میں
ہو اور کچھ میں نہ ہو۔
عرب محقق خالد المصلح نے دونوں صورتو ں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ دوسری
صورت کا عدم جواز تو ظاہر ہے جوئے اور غرر ( )Uncertaintyکے موجود
ہونے کی وجہ سے۔پہلی صورت کے ناجائز ہونے کی دلیل بیان کرتے ہوئے آپ
لکھتے ہیں کہ یہ مدعجوۃ و درھم کے مشہور فقہی اختالفی مسئلے پر مبنی
ہے۔اس مسئلے میں کل تین مذاہب ہیں :شوافع  ،حنابلہ اور ظواہر اس کو مکمل
ناجائز قرار دیتے ہیں۔مالکیہ اور امام احمدؒ کی ایک روایت کے مطابق جس طرف
صرف دراہم ہوں،وہ زیادہ ہو اور دوسری طرف اصل مقصد دراہم نہ ہو بلکہ
کھجور ہو۔امام ابوحنیفہ ؒ اور امام احمدؒ کی ایک روایت کے مطابق یہ جائز ہے۔خالد
المصلح نے پہلے قول؛ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے مذہب کو ترجیح دی
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ہے۔تاہم ان فقہی مذاہب کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر مذاہب کو بھی اختیار کیا
61
جاسکتا ہے۔

پروموشنل بونس( )Promotional Bonusکا شرعی حکم:
کچھ کمپنیوں اور شاپنگ مالز کی جانب سے پراڈکٹ کی سیل کو بڑھانے کے
لیے پراڈکٹ کے ساتھ کسی اضافی بونس کی آفر کی جاتی ہے ،مثالً جو آدمی
 5000کی شاپنگ کرے گا  ،اسے پانچ سو کا کوپن ( )Couponملے گا ،جس پر
وہ اگلی بار اس شاپنگ مال سے  5سو روپے کی مفت شاپنگ کرسکتا ہے۔شرعا ً
اس طرح کی بونس آفر کرنا جائز ہے۔ کیونکہ خرید و فروخت ہونے سے قبل
شاپنگ مال پراڈکٹ کا مالک ہوتا ہے اور صارف اپنے پانچ ہزار روپے کا۔ اب اگر
دکاندار اس کے ساتھ رعایت کر کے  5000کی اشیاء  4500میں دے رہا ہے تو
اس میں کوئی شرعی قباحت الزم نہیں آتی۔
پروموشنل بونس کی دیگر بھی کئی ساری قسمیں ہیں ،مثال کے طور پر
موبائل انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنیاں مختلف انٹرنیٹ پیکجز پر فری منٹس آفر
کرتی ہیں۔ ان کا استعمال کچھ شرائط کے ساتھ مشروط کردیا جاتا ہے ،جیسا کہ
آپ کے سم میں کم از کم  15روپے کا بیلنس موجود ہو وغیرہ۔اس قسم کے بونس
کی شرعی حیثیت ہبہ کی بنتی ہے۔ گویا اس صورت میں دو معاملے ہور ہے ہیں:
ایک انٹرنیٹ بنڈل کی خریداری اور دوسرا فری منٹس کا ہدیہ۔ ہبہ اگر کسی گناہ
کے کام پر مشتمل نہ ہو تو جائز ہوتا ہے۔ موسوعۃ فقہیۃ کویتیۃ میں ہے:
الھبة مندوبة باْلجماع ،وقد یطرأ علیھا ما یجعلھا
محرمة إذا قصد بھا معصیة أو إعانة على ظلم ،أو
قصد بھا رشوۃ أصحاب الوالیات والعمال،وقد
تكون الھبة مكروھة إذا قصد الواھب بھا الریاء
62
والمباھاۃ والسمعة
ترجمییہ :ہبییہ اجمییاع امییت کییی رو سییے جییائز
ہیییے۔ کبھیییی کبھیییار اسیییے کیییوئی اور چییییز ناجیییائز
بنیییادیتی ہیییے ،جیسیییے اس سیییے کسیییی گنیییاہ کیییے
کرنے کا ارادہ ہو ،یا کسی پر ظلم کرنے کیی نییت
ہو ،یا یہ رشیوت کیی نییت سیے دییا جارہیا ہیو۔ اگیر
ہبہ دینے سے نیت دکھاوا ،تکبر اور شہرت ہو تیو
یہ مکروہ ہے۔
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ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی مد میں ملنے والے مختلف
اقسام کے بونس کا شرعی حکم
ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانے ،اس میں ایک خاص حد تک پیسے رکھنے اور اس
کے ذریعے ٹرانزکشن کرنے کی مد میں کمپنی کی جانب سے صارفین کو مختلف
طرح کے بونس ملتے ہیں۔ یہ فری منٹس کی صورت میں بھی ہوتے ہیں ،انٹرنیٹ
ایم بیز  MB’sکی صورت میں بھی ہوتے ہیں  ،بیلنس کی صورت میں بھی یہ
بونس دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار قرعہ اندازی میں بھی شامل کیا جاتا ہے ،جس
میں نام نکلنے کی صورت میں اسے وہ بونس دیا جاتا ہے۔
ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں اس طرح کے بونسوں پر دارالعلوم کراچی سے ایک
فتوی جاری ہوا ہے ،جس میں درجہ ذیل چار سوالوں کے جوابات دیے
تفصیلی
ٰ
گئے ہیں:
1۔اکاؤنٹ میں دن بھر  1000کابیلنس رکھنے پر 50مفت منٹس دیے جاتےہیں۔
2۔نیا اکاؤنٹ کھولنے کی صورت میں کمپنی کی طرف سے سو روپے کا
فری بیلنس ملتا ہے ۔
3۔اکاؤنٹ میں ایک خاص دورانیے تک مثال 11دسمبرسے  13دسمبرتک
ہزار کابیلینس رکھنےپربذریعہ قرعہ اندازی ایک ہزار کا فری بیلنس دیا جاتاہے۔
 4۔کبھی کبھار ان کی جانب سے یہ پیغام آتا ہے کہ آج کسی بھی ٹرانزیکشن
اورلوڈ کرنے پر 200روپے کاانعامی رقم پائیں ۔
دارالعلوم کراچی کے داراالفتاء سے ان سوالوں کی تنقیح اور توضیح کے
طور پر سائل سے استفسار کیا گیا کہ کیا اس میں دیا جانے واال فری بیلنس آپ
کسی خاص مد میں ہی استعمال کرنے کے پابند ہیں  ،یا اسے اپنی مرضی سے
کیش ،ایزی لوڈ ،کال اور میسج وغیرہ کسی بھی ذریعے سے استعمال کرنے میں
آزاد ہیں ،تو سائل نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں آپ ہر طرح کا تصرف
حتی کہ کیش کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں۔
کرسکتے ہیںٰ ،
اس کے بعد دارالعلوم کراچی سے اس کا درجہ الفاظ میں مفصل جواب دیا گیا
:
الجواب حامداومصلیا ً
3 ،1۔واضح رہے کہ ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ میں جورقم رکھی
جاسکتی ہے اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے یعنی کمپنی
مقروض اوراکاؤنٹ ہولڈر قرض دینے واال ہوتاہے اورقرض پرکسی
قسم کامشروط نفع سودشمار ہوتاہے ،لہذا سوال میں ذکرکردہ پہلی
اورتیسری صورت میں اکاؤنٹ میں مخصوص رقم ( 1000روپے) باقی
رکھنے کی شرط پرکمپنی کی طرف سے کسٹمر کومختلف قسم
کےمنافع،سہولیات ( 50منٹ  50،میسج  1000روپے وغیرہ) مفت ،
یاکم قیمت پر یا بذریعہ قرعہ اندازی مہیا کرناقرض پر مشروط نفع
ہونے کی وجہ سےسود شمار ہوگا اورسودشرعاًحرام اورناجائز ہے،
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لہذا کسٹمر کےلیے مذکورہ منافع اورسہولیات حاصل کرنا جائز نہیں ۔
( مستفاد من التبویب )22/1977 :
البتہ اگرکمپنی مذکورہ ایک ہزار روپے بطور اجرت وصول
کرے یعنی بطور قرض نہ ہواورکمپنی ا س اجرت کےعوض میں
کسٹمر کومختلف سہولتیں دیں تووہ جائزہے ،اس میں کوئی حرج نہیں۔
بحوث فی قضایا فقہیۃ معاصرۃ ۔القاضی محمدتقی العثمانی (
ص )285:مجلۃ مجمع الفقہ االسالمی ( )13299/2کتاب المعاییر(ص
 )49مجلۃ مجمع الفقہ االسالمی( )14421/2بدائع الصنائع  ،دارالکتب
العلمیۃ ( )395/7
2۔سوال میں درج ایزی پیسہ کال سینٹر اورکسٹمرسےلی گئی
معلومات کےمطابق ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولنےپرکمپنی کی طرف
سےکسٹمر کوجو 100روپے انعامی رقم ملتی ہے اس کواستعمال میں
النےکے لیے (نوٹ کی صورت میں نکالنا،لوڈکرنا،بل جمع کرانا)
کمپنی کسی قسم کی شرط عائد نہیں کرتی اورنہ ہی کچھ رقم اکاؤنٹ میں
جمع کرنے کی شرط ہوتی ہےبلکہ اکاؤنٹ کھلواتےہی یہ سہولیات
مہیاہوتی ہیں لہذااگریہ معلومات درست ہوں تواس صورت میں کمپنی
کی طر ف سے دی جانے والی رقم کااستعمال جائزہے کیونکہ یہ کمپنی
کی طر ف سےنئے کسٹمرکےلیےانعام ہے۔
الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ (  )358/27دررا لحکام فی شرح مجلۃ
االحکام ()395/2
4۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کسی خاص دن ٹرانزیکشن
(کسٹمرکااکاؤنٹ سے کسی دوسرےکورقم بھیجنا) کرنے یاایزی
لوڈکرنے پر کمپنی کی طرف سے جو200روپے انعامی رقم ملتی ہے
شرعاًاس رقم کواستعمال میں الناجائزہے ۔
تفصیل اس کی یہ ہے کہ انعامی رقم اگراکاؤنٹ سے رقم منتقل
کرنےپرکسٹمرکوملتی ہواوریہ رقم ملناکسی قرض کے ساتھ مشروط نہ
ہواوریہ رقم محض کاروباری تعلق کی بنیاد پررقم بھیجنےپرملتی
ہوتواس کی حیثیت انعام کی ہوگی ،لہذا اس رقم کااستعمال کرناجائزہے ۔
اوراگرانعامی رقم کسٹمر کوایزی پیسہ اکاؤنٹ سے کسی دوسرے
آدمی کےموبائل میں یاخوداپنےموبائل میں ایزی لوڈکرنےپرملتی
ہوتواس کی شرعی حیثیت اجارہ کی ہے کیونکہ کمپنی اکاؤنٹ کی رقم
کےبدلے میں ایک مخصوص مدت کےلیے کسٹمر کواپنے نیٹ ورک
سے کال میسج وغیرہ کتنے کی سہولت فراہم کرتی ہے جس سے کسٹمر
اورکمپنی کےدرمیان اجارہ کاعقد منعقد ہوجاتاہے اب اس صورت میں
ایزی لوڈکرنےپرکمپنی کی طرف سے جورقم (200روپے) ملتی ہے
تویہ کسٹمرکوکمپنی سےاجارہ کرنےپرملتی ہے جس کی حیثیت انعام
اورسقوط اجرت کی ہے لہذا اس رقم کاحاصل کرنا جائزہے ۔
(( مستفادمن التبویب بتصرف )59:2013بدائع الصنائع ،دارالکتب
العلمیۃ (  )234/5کتاب المعاسیر(ص )79الدرالمختار وحاشیۃ ابن عابدین
(ردالمختار ) )28/4فقہ البیوع الجزء الثانی ())754
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وتعالی
وہللا سبحانہ
ٰ
عزیراحمد داراالفتاء جامعہ دارالعلوم کراچی
 19جمادی الثانیہ 1440ھ بمطابق  25فروی 2019
الجواب الصحیح احقرمحمداشرف غفرہللا مفتی جامعہ دارالعلوم
کراچی63

پروموشن کی مد میں قرضہ کی فراہی کا شرعی حکم
پروموشنل قرضے زیادہ تر بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ ( Business to
 )Business Marketing B2Bمیں ہوتےہیں ،جس میں ایک کمپنی میں وہ اشیاء
تیار ہوتی ہیں ،جن کی دوسری کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے ،تاہم اس کے پاس ان
اشیاء کی مزید پروسیسنگ کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں پہلی
کمپنی اس شرط پر اسے قرضہ فراہم کرنے کی پیشکش کرتی ہے کہ وہ اس سے
اتنی مالیت کی اشیاء خریدے گی۔شرعا ً اس طرح مشروط قرضہ لینا اور دینا جائز
ہے ،بشرط یہ کہ اس پر سود یا کسی غیر شرعی معاملے کا مطالبہ نہ ہو ،کیونکہ
64
اس صورت میں یہ ناجائز ہوجائے گا۔

پروموشن میں الٹری کا حکم
کبھی کبھار صارفین کی رغبت کے لیے کمپنی پراڈکٹ پر الٹری لگاتی ہے۔
اس میں پراڈکٹ کی اپنی قیمت مثالً اگر ہزار روپے ہو تو الٹری میں اس کی قیمت
سو روپے مقرر ہوتی ہے ،جس میں کئی سارے لوگ الٹری ٹکٹ خرید لیتے ہیں ۔
اس کے بعد اس میں قرعہ اندازی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے کسی ایک کے نام
ہزار والی پراڈکٹ نکل آتی ہے ،باقی لوگ خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ شرعا ً ایسا
تعالی فرماتاہے:
کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جواہے جو حرام ہے۔ قرآن پاک میں ہللا
ٰ
اب
ص ُ
َیاأَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا إنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َمیْس ُر َو ْاْل َ ْن َ
ش ْی َ
ع َمل ال َّ
اجتَنبُوہُ 65
طان فَ ْ
َو ْاْل َ ْز َال ُم ر ْج ٌ
س م ْن َ
ترجمہ:
اے ایمان والو! شراب ،جوا ،بیت اورفیال کیے
تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں ،ان سے بچیں۔
جوے میں اپنے پیسے اس شک کے ساتھ لگائے جاتے ہیں کہ یا تو یہ مزید
پیسے بھی کھینچ لیں گے یا پھر خود بھی ڈوب جائیں گے۔ پروموشن الٹری میں
بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔
63
فتوی نمبر 25 ،74/2053 :فروری ،2019
فتوی داراالفتاء دارالعلوم کراچی،
ٰ
ٰ
http://www.suffahpk.com/easy-paisa-ki-chand-surtou-sai-mutaliqfatwa/?fbclid=IwAR2sfDIjTFA0DU7FGBJ_JZWggyfbcL4HdtlbX2XJmjRlqwukbC2yEH2fkj8
last visited on 28 August 2019.
64البقرۃ275 :
65المائدۃ90 :
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پروموشن میں انعامی سکیموں( )Prize Schemesکا
شرعی حکم
پراڈکٹ اور کمپنی کی تشہیر کے لیے کمپنیاں مختلف طرح کے انعامی
سکیموں کا الؤنچ کرتی رہتی ہیں۔ ان سکیموں کے فقہی اصول و ضوابط کو عصر
حاضر کے کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے انعامات کے
شرعی احکام پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہے ،جو آپ کی کتاب بحوث فی قضایا
فقہیۃ المعاصرۃ میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب نے اپنے ایک
مضمون میں اس کے احکام مفصل ذکر کیے ہیں۔ یہ مضمون بطور جائزے کے
آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ارسال کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب
نے اس میں کچھ مقامات پر اختالف کر کے آپ کا مضمون اور اپنی جانب سے دیا
فتاوی عثمانی میں درج فرمایا ہے۔
گیا جواب دونوں
ٰ

انعام دینے کا شرعی حکم:

عنی میں ہے اور اصطالحا ً کسی شخص کو اس کے
انعام لغ ًۃ عطیہ کے م ٰ
اکرام کے طور پر کوئی چیز عطا کرنے کو انعام کہا جاتا ہے۔اس کا شرعی حکم
یہ ہے کہ یہ ہبہ اور تبر ع ہے ،کیونکہ یہ کسی کو بغیر کسی پیشگی قیمت کے
اپنی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جس کام کے صلے میں یہ انعام اسے دیا جاتا ہے ،وہ
ا س انعام کو ذہن میں رکھے بغیر وہ کام کرتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں پہلے
66
سے یہ انعام ہو تو یہ جعالہ بن جاتا ہے۔

انعامی سکیموں کے بارے میں ڈاکٹر عبدالواحدصاحب کی رائے
انعامی سکیموں کے شرعی حکم کے بارے میں مشہور محقق ڈاکٹر مفتی
عبدالواحد صاحب نے ایک مفصل مضمون لکھا ہے ،جسے مفتی تقی عثمانی
صاحب کو تبصرے کے لئے بھی ارسال کیا تھا۔ اس مضمون میں مفتی عبدالواحد
صاحب لکھتے ہیں:
انعام اسے کہتے ہیں  ،جو کوئی اہم کارنامہ سر کنے پر کسی کو
دیا جائے اور دوسروں کو اس پر ابھارا جائے اور ان کے لیے مقابلے
کا ماحول پیدا ہو ،تاکہ اس میں لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے
جاسکیں۔اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے پروموشنل انعامی سکیموں
کا اگر جائزہ لیا جائے تو درجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں1 :۔ اسالم میں
تجارت کا مقصد (بائع اور مشتری دونوں کا) اپنی ضرورت پوری کرنا
ہے کہ یہ کوئی خوبی والی بات یاکمال نہیں ہے۔اس لئے زیادہ سیل کے
لیے انعامات رکھنا شرعا ً مستحسن نہیں ہے۔2۔ فروخت کرنے واال
66تقی العثمانی ،بحوث فی قضایا فقہیۃ المعاصرۃ،وزارۃ االوقاف والشؤن االسالمیۃ دولۃ قطر2013،ء ،احکام الجوائز،
ج ،2ص،155:
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چاہے  ،جس نام سے بھی پراڈکٹ میں اضافہ کردے اور خریدار چاہے
جس نام سے بھی اس کی قیمت میں اضافہ یا کمی کردے  ،یہ معاملہ
تجارت اور شریعت کے عرف میں اصل پراڈکٹ اور قیمت ہی میں
اضافہ یا کمی شمار ہوگی۔لہٰ ذا انعام کے نام سے اگر کسی پراڈکٹ کے
ساتھ کوئی اضافی چیز ساتھ لگائی جاتی ہے تو وہ پراڈکٹ ہی شمار
ہوگی۔ان دو باتوں کی روشنی میں انعامی سکیم میں درجہ ذیل تین
شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے  :نمبر ایک کہ ایسی چیز کا انعام
مقرر کیا جائے  ،جو پراڈکٹ یا اس کی قیمت بننے کی صالحیت رکھتی
ہو۔نمبر دو اس کے وجود میں کوئی خطرہ یا اندیشہ نہ ہو ،یعنی مکمل
طور پر قابل گرفت بھی ہو۔نمبر تین کہ اس کی مقدار متعین ہو۔ان تین
شرائط کے ساتھ پروموشن میں انعامی سکیم کا اجراء جائز ہوگا۔جائز
انعامی سکیم کی مثال :لپٹن چاہے کی پیکنگ میں بسکٹ کا ایک
اضافی پیکٹ ڈاال جاتا رہا ۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ برش کا فری
ملنا یا گھی کے ڈبے میں  20فیصد وغیرہ اضافی گھی کاڈالنا سب جائز
سکیموں کی مثالیں ہیں ،کیونکہ یہ اشیاء پراڈکٹ بھی بن سکتی ہیں ،ان
کے وجود اور مقدار میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔
ناجائز انعامی سکیموں کی مثالیں:
پہلی شرط کے نہ ہونے کی مثال :کمپنی یہ طے کرے کہ جو ہم
سے اس قدر مال خریدے گا  ،اسے ہم عمرہ کرائیں گے یا ڈرائیور کے
ساتھ گاڑی فراہم کریں گے یا کہیں ٹور کا انتظام کریں گے۔ان
صورتوں میں چونکہ انعام کی صورت میں خریدار کو پراڈکٹ نہیں
بلکہ ایک طرح کا منافع اور سہولت فراہم کرتی ہے ،جس پر اجارہ تو
ہوسکتا ہے  ،لیکن بیع نہیں ہوسکتی۔اس لئے اسے انعام قرار دینا درست
نہیں۔دوسری شرط نہ ہونے کی مثال :کمپنی صارفین سے کہے کہ جو
ہم سے اس قدر مال خریدے گا ،اس کو کمپنی ایک کوپن جاری کرے
گی  ،پھر کوپن ہولڈرز کے درمیان قرعہ اندازی ہوگی اور جیتنے والے
کو انعام ملے گا۔اس صورت میں چونکہ انعام کا ملنا مکمل کنفرم نہیں
ہوتا ،بلکہ اس میں نہ ملنے کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے  ،اس لئے یہ
جوے کے زمرے میں آ کر ناجائز ہوجاتا ہے۔تیسری شرط نہ ہونے کی
مثال:کمپنی صارفین سے کہے کہ جو ہم سے اس قدر مال خریدے گا ،
اس کو انعام ملے گا۔یہ انعام ان سب افراد کو ملے گا  ،جو اس قدر مال
خریدے گا ،تاہم انعام کی مقدار میں فرق ہوگا۔ اس فرق کو قرعہ اندازی
سے حل کیا جائے گا ،چنانچہ قرعہ کر کے کسی کو زیادہ اور کسی کو
کم انعام ملے گا۔تینوں شرط مفقود ہونے کی مثال :کمپنی کہ دے کہ جو
ہم سے اس قدر مال خریدے گا ،ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے
گی اور کامیاب ہونے والوں کو مختلف انعامات دیے جائیں گے۔یہ
انعامات عمرہ اور مثالً مری کی سیاحت وغیرہ ہوں گے ،تاہم انہیں
عمرہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ،بلکہ اسے سعودی عرب لے جانے اور
وہاں قیام و طعام کی سہولت دی جائے گی۔انعامی سکیم کے بارے میں
اس بات کو مدنظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ چونکہ انعام مشروط ہوتا
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ہے اور کبھی کبھار شرط فاسد ہوتی ہے ،اس لئے اس سے یہ معاملہ
بھی فاسد ہوجائے گا ،مثالً خرید ار کہہ دے کہ میں اس شرط پر یہ
پراڈکٹ خریدتا ہوں کہ آپ مجھے عمرہ کرائیں گے۔ اب چونکہ عمرہ
کرانا بھی پراڈکٹ کا حصہ بنے گا ،جبکہ ماقبل میں معلوم ہوا کہ یہ
سہولت اور منفعت تو ہے  ،لیکن بیع نہیں ہے۔ اس لئے یہ پراڈکٹ نہیں
بن سکتا۔ اس لئے اس طرح شرط لگانا جائز نہیں اور اس ناجائز شرط
کی وجہ سے بیع بھی فاسد شمار ہوگی۔
پروموشن میں انعامی سکیموں کے کچھ ذیلی مسائل :
1۔ کبھی کبھار خریدار کو انعامی سکیم کی قرعہ اندازی میں شامل
ہونے میں تردد ہوتا ہے ،ایسے میں کمپنی کا مالزم اس تردد کو دور کر
کے کہتا ہےکہ آپ کی طرف سے میں کوپن لے کر شریک کرتا ہوں
اور اگر آپ کا نام نکل آیا تو انعام کےلیے آجانا۔شرعا ً یہ بھی ناجائز ہے
 ،کیونکہ اصل قباحت اس کام میں ہے  ،چاہے خود کرے یا کسی وکیل
سے کروائے۔
2۔ انعامی سکیموں اور تحفوں میں کمپنیاں عموما ً دکانداروں کا
خیال رکھتی ہیں اور انہیں انعامات اور تحفوں کا اللچ دیتی ہیں۔ یہ
سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے اور اس ذہنیت کا مقصد زیادہ سیل ہی ہے اور
بس ،حاالنکہ رعایت اگر ملنی بھی چاہئے تو عام صارف کو ملنی
چاہئے ،تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرسکے۔
3۔ کبھی کبھار کمپنی کچھ پیکٹس میں انعامی کوپن رکھتی ہے اور
باقی میں نہیں ۔ اب لوگ ان خاص ڈبوں کی تالش میں زیادہ سے زیادہ
خرید اری کرتے ہیں۔ یہ جواء اور قمار ہے  ،جوناجائز ہے۔
اس آخری صورت میں چاہے آپ کو انعامی کوپن کا علم تھا یا
نہیں ،اور چاہے آپ نے انعام کی اللچ میں یہ خریداری کی یا اپنی
ضرورت پوری کرنے کے لیے  ،ہر دو صورت میں یہ انعام لینا جائز
نہیں ہے ،کیونکہ ایک تو ناجائز کام میں تعاون الزم آیا اور دوسری
بات یہ کہ شریعت ظاہر پر فیصلے کرتی ہے ،باقی نیت اور باطن کا
67
تعالی کو ہوتا ہے۔
علم ہللا
ٰ

انعامی سکیموں کے بارے میں مفتی تقی عثمانی کی رائے:
مفتی عبدالواحد حاصب کے تفصیلی مضمون پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے
درج ذیل الفاظ کی صورت میں اپنی رائے دی:
آپ کا مضمون تجارتی انعامی اسکیموں کا شرعی حکم داراالفتاء
کے توسط سے بندے کو موصول ہوا ،آنجناب نے چونکہ فرمائش کی
ہے کہ اس پر اپنی رائے کا اظہار کروں ،اس لئے عرض ہے کہ بندے
کے خیال میں یہ انعام زیادۃ فی المبیع نہیں ہے ،بلکہ ایک ہبہ مبتداہ کا
ایک طرفہ وعدہ ہے۔ بائع اور مشتری میں سے کوئی بھی اسے زیادۃ
فی المبیع نہیں سمجھتا ،نہ عرف عام میں اسے زیادۃ فی المبیع
67تقی عثمانی ،فتاوی عثمانی ،مکتبۃ معارف القرآن کراچی،جوالئی  ،2010ج ،3ص257-253:
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سمجھاجاتا ہے اور شرعا بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ بیع تام ہونے
کے بعد جب بھی بائع مشتری کو کوئی چیز بالقیمت دے تو اسے زیادۃ
فی المبیع قرار دیا جائے ،نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ انعام ہمیشہ
مسابقت پر ہی دیا جائے ،نہ یہ ضروری ہے کہ جو ہبہ انعام کے نام
68
سے کیا جائے  ،وہ مسابقت کی مشروعہ صورتوں سے منسلک ہو۔

راحج قول:
احکام الجوائز کے عنوان سے مفتی تقی عثمانی صاحب کا عربی میں ایک
مفصل تحقیقی مقالہ ہے ،جس میں انعامات کا تعارف اور اس کی مختلف اقسام کو
ذکر کیا ہے۔ اس مقالے میں پروموشنل انعامات کو بھی زیر بحث الیا ہے۔ یہ بحث
زیاہ اقرب الی الحق اور دالئل کے لحاظ سے زیادہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ آپ ان
انعامی سکیموں کو تین شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:
ان النوع االول من ھذہ الجوائز ما تمنح علي
اساس القرعة ونحوھا لمشتري بضاعة مخصوصة
او منتج مخصوص فان کثیرا ً من التجار یعلنون
جوائز یوزعونھا علي جملة منتخبة من المشترین
الذین یشترون بضاعتھم ویقع انتخاب المجازین اما
عن طریق القرعة او علي اساس ارقام الکوبات
اللتي توضع مع البضاعة فمن اشتري
بضاعة حصل علي کوبون ,فلو وافق رقم کوبونه
الرقم المنتخب للجائزۃ استحق ان یجوز الجائزۃ
المخصصة لذالک الرقم وان حکم مثل ھذہ الجوائز
بشروط:
تجوز
انھا
الشرط االول :ان یقع شراء البضاعة بثمن مثله وال
یزاد في ثمن البضاعة من اجل احتمال الحصول
علي الجوائز وھذا النه ان زاد البائع علي ثمن
المثل فالمقدار الزائد انما یدفع من قبل المشتري
مقابل الجائزۃ المحتمله فصارت الجائزۃ بمقابل
مالي فلم یبق تبرعا ً وان ھذا المقابل المالي انما وقع
به المخاطرۃ فصارت العملیة قمارا ً اما اذا بیعت
البضاعة
بثمن مثلھا فان المشتري قد حصل علي عوض
کامل للثمن الذي بذله ولم یخاطر بشیء فالجائزۃ
التي یحصل علیھا جائزۃ بدون مقابل فیدخل في
المشروعة.
التبرعات
68تقی عثمانی ،فتاوی عثمانی ،مکتبۃ معارف القرآن کراچی،جوالئی  ،2010ج ،3ص258-257:
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الشرط الثاني  :ان ال تتخذ ھذہ الجوائز ذریعة
المغشوشة.
البضاعات
لترویج
الشرط الثالث  :ان یكون المشتري یقصد شراء
المنتج لالنتفاع به وال یشتریه لمجرد ما یتوقع من
الحصول علي الجائزۃ النه ان لم یکن یقصد شراء
المنتج فان ما یبذله من الثمن انما یبذله من اجل
الجائزۃ فکان فیه شبھة المخاطرۃ فال یخلو من
شبھة القمار و یدخل في ھذا النوع جمیع الجوائز
التي تمنح من قبل التجار لعمالئھم علي اساس عدد
معین من التعامالت مثل الجوائز التي تعطیھا
شرکات الخطوط الجو یة والفنادق الکبیرۃ علي
اساس النقاط التي تحسب في حساب العمیل وکلما
بلغت ھذہ النقاط الي عدد معین استحق العمیل
69
جائزۃ معلومة"
ترجمہ:
یییہ انعامییات قرعییہ انییدازی کییے ذریعییے سییے
دی یے جییارہے ہییو ں یییا پھییر بعییض پراڈکییٹ کییے
پیکٹس میں انعامی کوپن رکھیا ہیوا  ،کیہ جیس کیے
ہاتیییھ وہ کیییوپن واال ڈبیییہ آئیییے  ،انعیییام کیییا مسیییتحق
ہوجائے۔ یہ درجہ ذیل تین شرائط کے ساتھ جیائز
ہیں:
1۔ پراڈکیییییٹ کیییییی جیییییو اصیییییل قیمیییییت ہیییییے ،
خریداری کے وقت وہی ادا کی جائے۔ اس انعیامی
کییوپن کییی وجییہ سییے اس کییی قیمییت نییہ بڑھیییائی
جائے۔مثالً پراڈکٹ کیی اصیل قیمیت  5روپیے ہیے
اور انعام کی وجیہ سیے اس کیی قیمیت  10روپیے
ہو جائے۔
کیونکہ قیمیت بڑھیانے کیا مطلیب یہیی ہوجاتیا
ہییے کییہ قیمییت کییا ایییک خییاص حصییہ انعییام کییے
مقابلے میں آیا ہے۔ تاہم چونکہ انعام کا ملنا یقینیی
نہیییں ہییے ،اس لییئے یییہ جییوا بیین جاتییا ہییے۔ گویییا
مشتری کچھ پیسے لگا تا ہے  ،اب یہ پیسے ییا تیو
69تقی العثمانی ،بحوث فی قضایا فقہیۃ المعاصرۃ،وزارۃ االوقاف والشؤن االسالمیۃ دولۃ قطر2013،ء ،احکام الجوائز،
جلد158،159/2
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مزییید پیسییے (انعییام کییی صییورت میییں) کھییینچ لیییں
گییے یییا خییود ڈوب جییائیں گے(اگییر قرعییہ انییدازی
میں نام نہیں نکل آیا یا پھر بغیر انعیامی کیوپن واال
پیکٹ قسمت میں آیا)۔
2۔ان انعامات کا مقصد یہ نیہ ہیو کیہ بیے کیار
پراڈکییٹ کییی خریییداری پییر لوگییوں کییو راغییب کیییا
ہے۔
کیونکہ وہ بے کار پراڈکٹ اگر کوئی اس کیی
اپنییی قیمییت میییں نہیییں خرییید رہییا ہییے اور اب انعییام
کی وجیہ سیے خریید رہیا ہیے ۔ ییہ دھوکیہ ہیے جیو
کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔
3۔مشتری کا اصل مقصد پراڈکیٹ خرییدنا ہیو،
ییہ انعییام اس کییا مقصیید نیہ ہییو ،کیونکییہ اگییر اس کییا
مقصد انعام بھی ہوتو گویا اس انعیام کیے مقیابلے
میییں بھییی ثمیین کییا ایییک حصییہ متعییین ہوجاتییا ہییے
کیونکییہ مشییتری ثمیین اس امییید سییے دیتییا ہییے کییہ
مجھے پراڈکیٹ بھیی ملیے گیی اور انعیام بھیی۔ اب
چونکہ انعام کا ملنیا موہیوم ہیے۔ ییہ میل بھیی سیکتا
ہے اور نہیں بھی ،جبکہ اس کے مقابلے میں ثمین
کا ملنا ضروری ہے۔ اس مییں بھیی جیوے کیا شیبہ
آجاتا ہے ،جس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔

نوٹ:
یہ تو تب ہے جب انعام ملنا غیر یقینی ہو۔ اگر انعام کا ملنا یقینی ہو ،یعنی ہر
پیکٹ میں انعام موجود ہو تو اس میں نہ قمار ہے اور نہ قمار کا شبہ ۔ اس لئے اس
شرط کے ساتھ جائز ہے کہ یہ انعام بے کار پراڈکٹ کی ترویج کا سبب نہ بنایا
جارہا ہو۔

پروموشنل کوئز اور مقابلوں کا حکم

مختلف کمپنیوں کی جانب سے پراڈکٹ کی تشہیر کےلیے وقتا ً فوقتا ً مختلف
قسم کے مسابقے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس میں عموما ً صارفین کےلیے یہ شرط
رکھی جاتی ہے کہ پہلےیہ پراڈکٹ خرید لیں  ،اس کے بعد انہیں اس مقابلے میں
شرکت کا اہل سمجھا جائے گا۔ کبھی کبھار یہ شرط بھی نہیں رکھی جاتی۔

شرعی حکم:
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مسابقوں میں اسالم کا مزاج یہ ہے کہ ان صحت مند اور مفید کاموں میں
مقابلہ کرایا جائے  ،جن سے سوسائٹی میں کوئی فائدہ حاصل ہو۔ چنانچہ جہادی
70
تربیت کے نام سے احادیث میں مختلف مسابقوں کا ذکر ملتا ہے۔
پروموشنل کوئز اور دیگر مقابلوں کا مقصد چونکہ صرف سیل کو زیادہ سے
زیادہ بڑھانا ہے ،جو کہیں بھی کوئی شرعی اور مفید مشغلہ نہیں ہے۔اس لئے اس
71
میں مسابقوں اور کوئز کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔
ہاں کمپنی کی جانب سے مثبت اور صحت مند تفریحی اور تعلیمی مسابقوں کا
انعقاد کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس میں شرعی اصول کی نافرمانی
الزم نہ ہو۔

پروموشن کےلیے پراڈکٹ کی واپسی کا اعالن کرنا
مختلف پروموشنل سکیموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کمپنی یہ اعالن
کرتی ہے کہ فالں پراڈکٹ کی خریداری کے بعد اگر پسند نہ آئے تو اسے واپس
بھی کیا جاسکتا ہے۔
اس اعالن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صارفین بغیر کسی خوف سے اسے خرید
سکے اور اس کا بغور معائنہ کرسکے۔ اس کے بعد اگر پسند نہ آئے تو مقررہ
وقت کے اندر اندر اسے واپس کر سکے۔

شرعی حکم :
اگر کمپنی کی جانب سے یہ اعالن کیا جائے کہ پسند نہ آنے کی صورت میں
اسے واپس کر کے اپنے پیسے لیے جاسکتے ہیں  ،یہ مشہور فقہی اصطالح خیار
شرط کے ذیل میں آتی ہے۔ خیار شرط اسے کہتے ہیں کہ خریداری کے وقت بائع
اور مشتری دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو یہ اختیار حاصل ہو کہ مقررہ
وقت کے اندر وہ اس خریداری کے معاملےکو فسخ کرسکے۔
خیا ر شرط احناف  ،مالکیہ ،حنابلہ اور شافعیہ سب کے ہاں جائز ہے۔ اس
لئے شرعا ً اس طرح پراڈکٹ کی واپسی کا اعالن کرنا جائز ہے۔
اسی طرح اگر کمپنی یہ اعالن کردے کہ پراڈکٹ پسند نہ آنے کی صورت میں
واپس تو نہیں ہوسکتی  ،لیکن کسی اور پراڈکٹ کے ساتھ تبدیل ہوسکتی ہے تو یہ
72
بھی شرعا ً جائز ہے۔

ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا تعارف
عیسی ،سنن الترمذی ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت ،فضائل الجہاد ،فضل الرمی فی سبیل ہللا،
 70الترمذی ،محمد بن
ٰ
رقم الحدیث ،1937:ج،4:ص،174:
71خالد المصلح ،الحوافز التجاریۃ التسویقیۃ و احکامھا فی الفقہ االسالمی ،ص،166،177 :
72خالد المصلح ،الحوافز التجاریۃ التسویقیۃ و احکامھا فی الفقہ االسالمی ،ص،255،280
https://islamhouse.com/ar/books/414370/ last access on 3 February 2020,
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مارکیٹنگ کی اصالح جہاں پر ایک ہمہ گیر سائنس کے بجائے صرف تشہیر
کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ،ان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے۔ پراڈکٹ کی
تشہیر کےلیے جہاں پر کسی برقی آلے ( )Electronic Deviceکو استعمال کیا
جاتا ہے ،اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی افادیت کا
اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق  94فیصد
صارفین کسی پراڈکٹ کو فروخت کرنے سے قبل پہلے انٹرنیٹ پر سرچنگ کرتے
ہیں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ 73ایسے میں صرف وہ
کمپنیاں اور پراڈکٹس لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے میں کامیاب ہوجاتی
ہی ں ،جو انٹرنیٹ پر اپنا وجود رکھتی ہوں۔ جس طرح لوگ مارکیٹنگ اور
ایڈورٹائزنگ کو ایک دوسرے کے مترادف سمجھتے ہیں ،اسی طرح ڈیجیٹل
مارکیٹنگ اور آن الئن مارکیٹنگ کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں،
حاالنکہ ان اصطالحات میں ایک باریک فرق ہے۔ تشہیر کے لیے لفظ مارکیٹنگ
درجہ ذیل تین اصطالحات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے:

روایتی مارکیٹنگTraditional Marketing :
روایتی مارکیٹنگ میں تشہیر کے لیے ان ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے ،جو
ماضی سے دنیا میں رائج ہیں۔ اس میں اخبارات اور جرائد میں چھاپ شدہ
اشتہارات ،سائن بورڈز اور گاڑیوں پر لگے تشہیری بینرز شامل ہیں۔

ڈیجیٹل مارکیٹنگDigital Marketing :
ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں پراڈکٹ کی تشہیر میں کسی برقی آلے ( Electronic
 )Deviceکو استعمال کیا جاتا ہے۔اس میں موبائل پیغامات (،)SMS and MMS
74
ویب ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والی تشہیری مہمات شامل ہیں۔

انٹرنیٹ مارکیٹنگInternet Marketing :
چونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں انٹرنیٹ کے ذریعے مارکیٹنگ کرنا بھی شامل
ہے ،اس لئے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذیل میں آتا ہے۔اس میں وہ تمام تشہیری
سرگرمیاں شامل ہیں ،جن کےلیے کسی انٹرنیٹ سروس کی فراہمی ضروری ہو۔

73

Brynn Zuccaro, The Small Business Online Marketing Guide, North America Business
Marketing
Google
2011,
P:4,
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//ads/pdfs/small_business_online
_marketing_guide.pdf last access on 12 February 2020,
74
?ALEX CHRIS, Digital Marketing VS Internet Marketing – What is the latest trend
Reliablesoft.net,
DIGITAL MARKETING AGENCY https://www.reliablesoft.net/digitalmarketing-vs-internet-marketing-what-is-the-latest-trend/ last access on 12 February 2020,
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اسے آن الئن مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ویب سائٹس اور سوشل میڈیا
75
کےذریعے تشہیر کی جاتی ہے۔

ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے شرعی احکام
مارکیٹنگ کے روایتی طریقے کےلیے جو شرعی احکام طے شدہ ہیں ،یہاں
بھی وہ احکام الگو ہوں گے ،اس لئے دھوکہ دہی ،فراڈ ،جھوٹ ،دوسروں کی عیب
جوئی وغیرہ اور فحاشی وغیرہ پر مشتمل ڈیجیٹل مارکیٹنگ مہمات ناجائز سمجھی
جائیں گی۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے متعلق کچھ اہم شرعی مسائل ذیل میں ترتیب وار
درج کیے جاتے ہیں:

گمنام اکاؤنٹس سے مارکیٹنگ مہمات چالنا:
ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وابستہ اکثر لوگ گمنام ناموں کے ساتھ مختلف اکاؤنٹس
بنالیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رابطہ کرکے انہیں پراڈکٹ کی خریداری پر قائل
کرتے ہیں۔ اس کے شرعی حکم کا دار ومدار اس بات پر ہے کہ گمنام اکاؤنٹس
بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ان کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا ہو تو شرعا ً ایسا کرنا
جائز نہیں ہے کیونکہ کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ حضوراکرمﷺ فرماتے ہیں:
َّ 76
غ ا
َمن َ
یس منا
شنَا فَلَ َ
ترجمہ:
جس نے ہمیں دھوکہ دیا ،وہ ہم میں سے نہییں
ہے۔
اگر گمنام اکاؤنٹ سے مارکیٹنگ مہمات چالنے کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا
نہیں ہے ،بلکہ اس طرح گمنامی میں کاروبار کرنا چاہتا ہے ،اس میں بنیادی طور
پر اگرچہ نفس جواز ہے ،تاہم شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تعارف میں ابہام نہ ہو،
بالخصوص جب بات کاروباری معاملے کی ہو تو تعارف کی اہمیت مزید بڑھ جاتی
ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے :
س َال ُم
علَیہ ا َل ا
ی َ
عن َجا َب ٍر قَا َل :است َاءذَ َنتُ َ
َ
ع ٰ
لی ا َلنَّ َب ا
س َال ُم ا َنَا
علَیہ ا َل َّ
ی َ
فَقَا َلَ :من ٰھذَا؟فَقُلتُ  :ا َنَا ،فَقَا َل ا َلنَّب ُّ
َ 77
انَا۔
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Internet Marketing Textbook, Published by GetSmarter, Ch1: Introduction to Internet
Marketing,P:4,
https://vula.uct.ac.za/access/content/group/95dfae58-9991-4317-8a1de2d58f80b3a3/Published%20OER%20UCT%20Resources/Internet%20Marketing%20textbook.
pdf last access on 12 February 2020,
 76ابن ابی شیبہ،أبو بكر عبد ہللا بن محمد بن أبي شیبة،مصنف ابن ابی شیبہ رقم الحدیث 23147 :۔ کتاب البیوع واالقضیۃ
باب ماذکرفی الغش ،ج،4 :ص563:
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ترجمہ:
حضییرت جییابر رضییی ہللا عنییہ سییے روایییت
ہے کہ میں نیے آپﷺ سیے انیدر آنیے کیی اجیازت
طلب کی۔ آپﷺ نے پوچھا کہ کیون ہیے؟ مییں نیے
جییواب دیییا "میییں ہییوں" آپﷺ نییے (نییاگوارہی کییا
اظہار کرتے ہوئے ) فرمایا" :میں میں"
اس حدیث کی تشریح میں مال علی قاری ؒ اس حد تک فرماتے ہیں کہ اگر
صرف نام ذکر کرنے کے باوجود بھی تعارف میں ابہام ہو تو لقب ،کنیت اور عہدہ
کو بھی ذکر کرے:
وال باس بان یصف نفسہ بما یعرف اذا لم یکن منہ
یکنی
بد وان کان صورۃ لھا فیہ تبجیل وتعظیم بان
ٰ
نفسہاو یقول انا المفتی فالن او قاضی فالن او
78
الشیخ ۔الخ ۔
ترجمہ:
اور اس بات میں حرج نہییں ہیے کیہ تعیارف
مییییں وہ القابیییات ذکیییر کیییرے  ،جییین کیییا ذکیییر کرنیییا
ضروری ہو ،اگرچیہ بظیاہر اس سیے تکبیر معلیوم
ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں مفتی فیالں ،قاضیی
فالں اور شیخ فالں ہوں۔
اس سے معلوم ہوا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیوں کےلیے ضروری ہے کہ اپنا
مکمل تع ارف اور ایڈریس ویب سائٹ پر لگادیں تاکہ کسی کو بھی ان کے بارے
میں ابہام نہ ہو۔

ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں خواتین کی تصاویر کا استعمال:
ذی روح کی پرنٹ شدہ تصویر جائز نہیں ہے ،اس لئے تصویر بنانا اور اسے
لٹکانا دونوں ناجائز ہیں۔ حضوراکرمﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ جو لوگ دنیا میں ذی
روح اشیاء کی تصویریں بناتے ہیں ،قیامت کے دن سن سے کہا جائے گا کہ ان
میں جان ڈال دو۔ 79ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں
80
ہوتے ،جس میں ذی روح کی تصویر موجود ہو۔

77حمد بن یزید أبو عبدہللا القزویني ،سنن ابن ماجہ داراحیائ ،الکتب العربیہ رقم الحدث  3709۔  1222/2کتاب االدب ۔باب
االستدذان ۔
78مال علی قاری،مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح کتاب االدب۔ باب االستئذان4669/7 ،
الکبری للنسائی ،دارالکتب العلمیۃ بیروت ،رقم5/452 ،9788 :
79أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي،السنن
ٰ
 80اْلمام الحاكم أبو عبد ہللا،المتسدرک علی الصحیحین للنیسابوری دارالکتب العلمیۃ بیروت ،کتاب التواریخ المقدمین من
النبیاء و والمرسلین ذکر ابراہیم النبی علیہ والسالم ،رقم،2/599 4019 :
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ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں چھپائی کی ضرورت پیش نہیں آتی ،بلکہ سکرین پر ہی
مختلف حرکی اور غیر حرکی اشتہارات دکھائی جاتی ہیں ،اس لئے تصویر میں
جاندار کو شامل کرنا جائز ہوگا ،کیونکہ ڈیجیٹل تصویر پر مذکورہ باال احادیث کا
اطالق نہیں ہوتا۔ 81تاہم اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں
خواتین کی تصویریں شامل نہ ہوں۔ کیونکہ شریعت میں خواتین کو اشتہارات کے
تعالی ارشاد فرماتا ہے:
لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہللا
ٰ
صارھ َّن َو َی ْح َف ْ
ظنَ
َوقُ ْل ل ْل ُمؤْ منَات َی ْغ ُ
ضضْنَ م ْن أ َ ْب َ
ْ 82
فُ ُرو َج ُھ َّن َو َال یُبْدینَ زی َنت َ ُھ َّن إ َّال َما َ
ظ َھ َر من َھا
ترجمہ:
اور مییومن خییواتین سییے کییہ دیجییئے کییہ اپنییی
نظیریں نییچے کییا کییریں اور اپنیی شیرمگاہوں کییی
حفاظیییت کییییا کیییریں اور اپنیییی آرائیییش کسیییی کیییے
سییامنے ظییاہر نییہ کییریں مگییر وہ جییو (خود)ظییاہر
ہے۔

فحاشی پر مشتمل مارکیٹنگ مہمات:
اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان ڈیجیٹل
تعالی ہے:
اشتہارات میں کسی قسم کی بے حیائی اور فحاشی نہ ہو۔ ارشاد باری
ٰ
شةُ في الَّذینَ آ َمنُوا
إ َّن الَّذینَ یُحبُّونَ أ َ ْن تَشی َع ْالفَاح َ
83
اب أَلی ٌم في الدُّ ْنیَا َو ْاآلخ َرۃ
عذ َ ٌ
لَ ُھ ْم َ
ترجمییہ :بییے شییک جییو لییوگ چییاہتے ہیییں کییہ
ایمان والوں میں بے حیائی پھیالئے ،ان کیے لییے
دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور موسیقی:
ڈیجیٹل مارکیٹنگ کےلئے تیار کی جانے والی وڈیو یا اڈیو موسیقی پر مشتمل
تعالی فرماتا ہے:
نہ ہو ،کیونکہ موسیقی بنانا ،سنانا اور سننا سب حرام ہے۔ ہللا
ٰ
َومنَ النَّاس َم ْن َی ْشتَري لَ ْھ َو ْال َحدیث لیُض َّل َع ْن
سبیل َّ
اب
عذ َ ٌ
ّللا بغَیْر ع ْل ٍم َویَتَّخذَھَا ُھ ُز ًوا أُولَئ َك لَ ُھ ْم َ
َ
ٌ 84
ُمھین

 81خالد سیف ہللا رحمانی،جدید فقہی مباحث ،اسالمک فقہ اکیڈمی انڈیا ،انٹر نیٹ اور جدید ذرئع ابالغ ،ج21 :ص:
،29،30
82النور31 :
83النور19 :
84لقمان6 :
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ترجمہ:۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو ایسی باتیں خریدتے ہیں جو اُنہیں
ہللا سے غافل کردیں تاکہ بغیر جانے ہللا کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اس کی
ہنسی اُڑائیں ۔ایسے لوگوں کیلئے ذلات کا عذاب ہے۔
تعالی عنہ اس آیت میں لھو الحدیث کے بارے میں فرماتے
ابن مسعودرضی ہللا
ٰ
ہیں:
(ومنَ النَّاس َم ْن َی ْشتَرى َل ْھ َو
َ
عن ابْن َم ْسعُو ٍد قَا َل َ
َ
ْ
ّللا) قا َل ُ :ھ َو َو َّ
سبیل َّ
ّللا
ْال َحدیث لیُض َّل َ
عن َ
85
ْالغنَا ُء.
ترجمہ:
حضیییرت عبیییدی بییین مسیییعود رضیییی ہللا عنیییہ
فرمییاتے  :اس آیییت میییں لہییو الحییدیث سییے خیید کییی
قسم گانا(موسیقی) ہی مراد ہے۔

گوریال مارکیٹنگ ()Guerrilla Marketingکا تعارف:
گوریال مارکیٹنگ کی اصطالح سب سے پہلے 1984ء میں جے کورنارڈ
لونسن ( )Jay Conrad Levinsonنے اپنی کتاب ()Guerrilla Marketing
میں استعمال کی۔ یہ تشہیر کے معاصر طریقوں میں سے ایک مفید اور سستا
طریقہ ہے ،جس میں کسی پراڈکٹ یا سروس کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول
کرانے کےلیے انوکھے اور نرالے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔اس کےلئے
عام طو ر پر عوامی مقامات کا انتخاب ہوتا ہے اوراکثر نوجوان طبقہ کی توجہ
حاصل کرنے کےلیے کمپنی کی جانب سے کسی خاص عالمت ،یادگار یالوگو کو
نصب کیا جاتا ہے ،جسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اس سے اپنائیت کی کیفیت
پیدا ہوجاتی ہے۔ گوریال مارکیٹنگ کی افادیت اس لئے زیادہ ہے کہ اس پر خرچہ
86
کم آتا ہے اور اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔

حکم:
کسی بھی تشہیری مہم میں دو باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہوتا ہے:
اس پراڈکٹ کو بذات خود فروخت کرنا جائز ہو۔
تشہیر کےلیے جو طریقہ اپنایا گیا ہو ،وہ قرآن و حدیث سے متصادم نہ ہو۔
ان دو اصولوں کی روشنی میں گوریال مارکیٹنگ کا حکم یہ بنتا ہے کہ اگر
جائز پراڈکٹ کو فروخت کرنے کےلئے جو مارکیٹنگ مہم چالئی جاتی ہے ،وہ
 85ابوبکر البیھقی ،السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیله الجوھر النقي،مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ حیدرآباد ھند،رقم
الحدیث،21532:جلد/10ص 223
86
Jay Conrad Levinson, Guerrilla Marketing For Dummies, Wiley Publishing, Inc, 2008,
Introduction to Guerrilla Marketing, P:1,
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اگر جھوٹ ،دھوکہ دہی اور فحاشی و عریانی یا کسی اور غیر شرعی امر پر
مشتمل نہ ہو تو جائز ہے۔ 87اگر مندرجہ باال شرائط میں سے کوئی شرط مفقود
ہوجائے تو پھر گوریال مارکیٹنگ جائز نہیں ہوگی۔

اہرام سکیم( )Pyramid Schemeکا تعارف
پروموشن کی جدید صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ اسے پرامائیڈ
سکیم یا پرامائیڈ مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔ پروموشن عام طور پر پراڈکٹس فروخت
کرنے کےلیے ہوتی ہے ،تاہم اس سکیم میں کوئی پراڈکٹ موجود نہیں ہوتی ،بلکہ
یہ صرف ممبر سازی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سکیم میں کمپنی کی جانب سے
اعالن ہوتا ہےکہ مثالً  5ہزار روپے فیس کے ساتھ ہمارا ممبر بنا جاسکتا ہے۔ اس
ممبر شپ کے بعد ہر ممبر پر الزم ہے کہ  5ممبر لے آئیں ۔ اسے فی ممبر مثالً
 200روپے ملیں گے۔ اس کے بعد وہ پانچ ممبر جو مزید ممبر الئیں گے تو فی
ممبر آپ کو بھی  100روپے ملیں گے۔ یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ
تکونی صورت اختیار کرتا ہے  ،اس لیے اسے پرامائیڈ مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔اس
سکیم میں کمپنی اپنی جانب سے کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتی ،بلکہ ممبروں کی
سرمایہ کاری ہی سے انہیں منافع دیتی رہتی ہے۔ اس طرح کی کمپنیاں تب تک
کاروبار میں کامیاب رہتی ہیں ،جب تک نئے ممبرز بن رہے ہوتے ہیں ،اس میں
سے کچھ پیسے کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے اور کچھ پرانے ممبرز میں تقسیم
88
کرتی رہتی ہے۔

شرعی حکم:
شریعت میں کاروبار کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پراڈکٹ کا
وجود ہو۔  89چونکہ اس سکیم میں پراڈکٹ کا وجود ہی نہیں ،اس لئے یہ ناجائز ہے۔
اس میں لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور مزید ممبر بناتےہیں تاکہ یہ پیسے مزید
پیسے کھینچ لے۔ اگر وہ آگے ممبر بنالیتا ہے تو اسے نفع پہنچنا شروع ہوجاتا ہے

87المائدہ2 :
Dr Bogdan Gregor, Multi Level Marketing as a Business Model, Marketing of Science and
research
organizations,
No.1,(7),
2013,
P:7,
https://www.researchgate.net/publication/307840626_MultiLevel_Marketing_as_a_business_model last access on 3 february 2020,
 89د و ھبۃ الزحیلی ،الفقہ االسالمی و ادلتہ ،دارالفکر دمشق ،القسم الثالث :العقود او التصرفات المدنیۃ والمالیۃ،الفصل االول،
المبحث الثانی ،ج ،5:ص،3320:
88

367

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

اور اگر وہ ممبر بنانے سے قاصر رہتا ہے تو اسے منافع نہیں ملتا۔یہ جوئے کی
90
جدید قسم ہے ،جو حرام اور ناجائز ہے۔
یہ سکیم ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ خطرات سے نہ صرف بھرپور ہے  ،بلکہ
اس کا خسارے کا شکار ہونا واضح ہے۔اسی وجہ سے دنیا کے اکثر ممالک میں
91
اس پر پابندیاں عائد ہیں۔
اس سے ملتی جلتی ایک اور سکیم بھی ہے ،جسے ملٹی لیول مارکیٹنگ کہا
جاتا ہے

ملٹی لیول مارکیٹنگMulti Level Marketing :
پرامائیڈ سکیم کی طرح ایک اور سکیم بھی کافی مشہور ہے۔ یہ گزشتہ ایک
صدی سے مختلف ناموں اور طریقہ کار کے ساتھ جاری ہے۔ اسے نیٹ ورک
مارکیٹنگ ( )Network Marketingبھی کہاجاتا ہے اور ملٹی لیول مارکیٹنگ
()Multi-Level Marketing MLMبھی۔ اس میں اور پرامائیڈ سکیم میں بنیادی
فرق پراڈکٹ کی موجودگی کا ہونا ہے۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں کمپنی ممبر سازی
کے ساتھ ساتھ ایک پراڈکٹ بھی فروخت کرتی ہے ،جبکہ پہلی سکیم میں پراڈکٹ
موجود نہیں تھی۔باقی ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی ممبرشب طرز پر پروموشن ہی
کی ایک قسم ہے۔
یہ انداز اپنایا ہی اس لئے گیا کہ جب پرامائیڈ مارکیٹنگ پر پابندی لگی تو
کچھ کمپنیوں نے نیے طرز سے یہ کاروبار چالنا شروع کردیا۔ انہوں نے چاالکی
یہ کی کہ کسی مجہول اور انوکھی قسم کی پراڈکٹ کو منتخب کیا اور اس کی
قیمت اس کی عام بازاری قیمت سے بھی زیادہ رکھی۔ مثالً ایک چیز کی عام قیمت
 500روپے تھی تو انہوں نے اس کی قیمت  5ہزار رکھ کی اور لوگوں کو اس کی
خریداری پر آمادہ کرنے لگے ،چونکہ نہ پراڈکٹ اس قدر آفادیت کی حامل تھی کہ
اس کی قیمت  5ہزار رکھی جائے اور نہ کمپنی کا مقصد اسے فروخت کر کے
پیسے کمانے تھے ،وہ تو صرف اس بزنس کے لیے اسے فرنٹ پر استعمال
کررہےتھے ،باقی خریداروں کو اس بات پر قائل کرتے کہ پانچ ہزار میں یہ
پراڈکٹ خریدنے کے بعد آپ ہماری کمپنی کے ممبر بن جائیں گے۔ اب اگر آپ 5
دیگر خریداروں کو تالش کر کے الئیں گے تو فی خریدار آپ کو مثالً  500روپے
ملیں گے اور آپ کا رینک بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح وہ  5خریدار مزید 5، 5
خریدار الئیں گے تو کل خریدار مل کر  25بنیں گے۔ ان آخری  20خریداروں پر
آپ کو فی خریدار  300روپے ملیں گے ،اور آپ کا رینک مزید بڑھ جائے گا۔ یہ
سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور آپ کے ماتحت جتنے خریدار بنتے جاتے ہیں ،آپ
 90المائدۃ،90:
The Economist, 3 February 2018, https://www.economist.com/china/2018/02/03/pyramidschemes-cause-huge-social-harm-in-china last access on 3 February 4, 2020,
91
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کو ان کے سرمایہ سے ایک خاص طے شدہ تناسب سے حصہ ملتا رہے گا اور آپ
92
کی رینکنگ بھی بڑھتی رہے گی۔

شرعی حکم:
پروموشن کی اس صورت میں متعدد خرابیاں جمع ہیں ،جنہیں ذیل میں بیان
کیا جاتا ہے۔
اس طرز تجارت کا اصل مقصد پراڈکٹ کی خریداری نہیں بلکہ کمیشن در
کمیشن کاروبار کرنا ہے۔ یہ جوا ہی ہے ،جو حرام ہے،کیونکہ اس میں انسانی
محنت زیادہ سے زیادہ پہلے مرحلے میں  5خریدار تالش کرنے ہوتے ہیں ،اس
کے بعد اس کی محنت کچھ نہیں ہوتی اور انہیں دوسروں کی محنت سے رقم مل
93
رہی ہوتی ہے۔
اس کاروبار میں چونکہ آپ کا کام کمپنی کے لیے داللی کرنا ہوتا ہے اور اس
کے لیے نئے خریدار تالش کرنے ہوتے ہیں ،ان خریداروں کی وجہ سے آپ کو
کمیشن ملتا رہتا ہے۔ شریع ت کے مزاج کے مطابق معامالت کی وہ قسم ناجائز
ہوتی ہے ،جس میں بغیر کسی مشقت اور خطرے کے آپ کے سرمایے میں
بڑھوتری آئے اور داللی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں پہلی بار ہی مشقت ہوتی
ہے ،اس کے بعد آپ کی مشقت ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے اصوالً تو اسے ناجائز
ہی قرار دینا چاہئے تھا تاہم لوگوں کی ضرورت اور تعامل ناس کی وجہ سے اس
94
کو جائز قرار دیا گیا ہے۔
95
اور فقہی قاعدہ ہے کہ ضرورت کو ضرورت کے بقدر ہی رکھا جائے۔ اس
لئے صرف ان ممبروں کے بدلے کمپنی سے کمیشن لینا تو جائز ہے ،جو خود آپ
کی محنت سے بنتے ہیں  ،تاہم ان کی محنت سے ممبر بننے والوں کا کمیشن
وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کے لئے سود کے زمرے میں آتا ہے۔ سود کی
ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں ایک طرف مالدار مالدار تر بنتا جاتا ہے اور
غریب غریب تر بنتا جاتا ہے۔ یعنی دولت کی گردش مالداروں تک محدود ہوتی
تعالی فرماتاہے:
ہے۔ ہللا
ٰ
ُ 96
َك ْي َال یَ ُكونَ دُولَةً َبیْنَ ْاْل َ ْغنیَاء منك ْم
ترجمہ:
92

Multi-level Marketing Plans and Schemes of Pyramid Selling, Sections 55 and 55.1 of the
Competition Act, Enforcement guidelines, April 29, 2009, P:12-15, SBN 978-1-100-12438-4,
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/mlm-2009-04-29e.pdf/$FILE/mlm-2009-04-29-e.pdf last access on 3 February 3, 2020,
93المائدہ90:
علی الدر المختار ،دارالفکر بیروت 1992ء ،کتاب االجارۃ ،باب االجارۃ الفاسدۃ،
 94ابن عابدین الشامی ،رد المحتار
ٰ
ج،6:ص،63:
 95السرخسی محمد بن احمد شمس االئمۃ ،المبسوط، ،ط :دارالمعرفۃ بیروت1993،ء ،کتاب الصوم ،ج،1:ص،122:
96الحشر7:
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تاکہ یہ دولت صرف مالداروں تک محدود نہ
رہے۔
ان سکیموں میں اوپر کے لوگوں کو تو بڑے پیمانے پر بغیر کسی محنت و
مشقت کے نفع مل جاتا ہے اور نیچے کے لوگوں کے اپنے پیسے بھی ڈوب جاتے
97
ہیں۔ اس لئے اس سودی شبہے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔
کبھی کبھار کمپنی کی جانب سے ملنے والی اس کمیشن کو انعام کا نام دیا
جاتا ہے ،تاہم شریعت میں چونکہ الفاظ کا اعتبار نہیں بلکہ اصل مطلب اور مدعی ٰ
کا اعتبار ہے اور وہ کمیشن ہی ہے چاہے اسے جو بھی نام دیا جائے  ،اس لئے
شرعا ً یہ جائز نہیں ہے۔ مجلۃ االحکام میں ہے:
العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی ال لاللفاظ و
98
المبانی و لذا یجری حکم الرہن فی البیع بالوفا
ترجمہ:
معامالت میں الفاظ کیا اعتبیار نہییں ہوتیا بلکیہ
معنی اور مفہوم کا اعتبار ہوتا ہیے۔ یہیی وجیہ ہیے
ٰ
کہ بیع بالوفا پر رہن کے احکام جاری ہوتے ہیں۔
ایسی کمپنیاں خریداروں کو پھنسانے کے لیے کبھی کبھار قرضہ سکیم کا
اعالن کرتی ہیں اور خریداروں سے کہتی ہیں کہ فالں پراڈکٹ کی اصل قیمت 10
ہزار ہے تاہم آپ  6ہزار ابھی دیں  ،باقی جب آپ چار ممبر لے آئیں گے تو آپ کا
قرضہ اسی سے منہا ہوجائے گا  ،اس کے بعد وہ جو ممبر بنائیں گے  ،اسی سے
آپ کو بھی کمیشن ملے گا۔شرعاًًً یہ ناجائز اور سود ہے،کیونکہ ہر وہ قرضہ
99
سود ہی ہے جو نفع کھینچتی ہے۔

پونزی سکیم کا تعارف
پروموشن کی ایک بدنام صورت پونزی سکیم بھی ہے۔ یہ چارلین پونزی نے
 1920کو امریکہ میں شروع کی تھی اور ایک سال کےعرصے ہی میں اس کا
فراڈ ظاہر ہوگیا تھا تاہم اس دوران لوگوں کے کروڑوں روپے ڈوب چکے تھے۔
انہوں نے لوگوں کو سبز باغ دکھا کر کہا تھا کہ جو مجھے سرمایہ دے گا اسے
 45دنوں میں نفع کے مد میں اس کا پچاس فیصد دوں گا اور  90دنوں میں نفع کی
مد میں سو فیصد دوں گا۔ اسے سن کر بہت سارے لوگوں نےاسے اپنا سرمایہ دینا
شروع کیا۔ اس کام کےلیے انہوں نے سکیورٹیز اینڈ ایکس چینچ ( Securities

 97الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتۃ ،وزارۃ االوقاف والشئون االسالمیۃ ،الکویت ،ط:دارالسالسل الکویت ،السفتجۃ ،ج،25ص،25:
98علی حیدر آفندی،مجلۃ االحکام ،دارالکتب العلمیۃ بیروت،مقدمہ ،المقالۃ الثانیۃ ،القواعد الکلیۃ،ج،1:ص15:
الکبری االمیریۃ القاہرۃ1313 ،ھ ،کتاب
 99الزیلعی عثمان بن علی فخرالدین ،تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ،ط :المطبعۃ
ٰ
القضاء ،ج،4:ص،175:
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)and Exchangeکمپنی کھول لی۔ پہلے ماہ صرف  18لوگوں نے اس میں سرمایہ
کاری کی اور  18سو ڈالر اس میں لگادیے ،جس کا منافع انہیں اگلے ماہ مل گیا۔
اس نے کام یہ کیا کہ لوگوں کو ان کے اپنے سرمایے ہی کا پچاس فیصد دیتا ،
جسے دیکھ کر لوگ یہی سمجھتے کہ ہمارے سرمایے کو کسی منافع بخش
کاروبار میں لگایا گیا ہے  ،جس کا اس قدر نفع مل رہا ہے اور اسے دیکھ کر
دیگر لوگ بھی اپنا سرمایہ دینے لگے اور وہ ان کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلتا
رہا۔ ایک سال بعد جب اس لوگوں کو شک ہوا تو سب نے اپنے پیسے واپس کرنے
کا مطالبہ کرنا شروع کردیا  ،اس کے پاس کچھ تھا نہیں کیونکہ اس نے اس کو
کسی کاروبار میں نہیں لگایا تھا  ،لوگوں کے احتجاج پر اسے گرفتار کیا گیا اور
100
جیل میں ڈاال گیا۔ اس سکیم میں لوگوں کا اس وقت کے  20ملین ڈالر ڈوب گئے۔
اس طرز کی سکیمیں اس کے بعد بھی وقتا ً فوقتا ً اٹھتی رہیں اور لوگوں کو
پیسوں کا اللچ دے کر بے وقوف بناتی رہی۔اسی طرح کی ایک سکیم  2008میں
بھی منظر پر آئی  ،جسے برنرڈ ماڈوف ()Bernard Madoff Schemeکہا جاتا
101
ہے۔ اس سکیم میں لوگوں کے  18بلین ڈالر ڈوب گیے۔

شرعی حکم:
اس طرح کی سکیموں کا شرعی حکم واضح ہوتا ہے کہ یہ سود اور جوے پر
مشتمل ہوتے ہیں اورناجائز ہیں۔اس کے عالوہ یہ مکمل فراڈ اور دھوکہ ہوتا ہے،
تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
جس کے بارے میں ہللا
ٰ
ْ
أَیُّ َھا الَّذینَ آ َمنُوا َال تَأ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُكم بَ ْی َن ُكم ب ْالبَاطل إ َّال
ُ 102
اض امنك ْم
عن ت َ َر ٍ
ارۃ ً َ
أَن ت َ ُكونَ ت َج َ
ترجمہ:
اے ایمان والوں :ایک دوسرے کا میال ناجیائز
طریقے سیے نیہ کھیاؤ ،ہیاں اگیر بیاہمی رضیامندی
کے ذریعے تجارت کریں (تو یہ جائز ہے)۔
اس طرز کی کئی ساری سکیمیں الونچ کی جاتی ہیں ،جنہیں زیادہ پرافٹ کی
اللچ دے کر اس کی خوب تشہیر کی جاتی ہے اور جب تک اس کمپنی کی
پروموشن جاری رہتی ہے  ،اس کو نفع ملتا رہتا ہے ،جیسے ہی اس کی پروموشن
رک جاتی ہے اور لوگ اپنے سرمایے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں  ،یہ کمپنی
دیوالیہ ہوجاتی ہے اور لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔

100

Charles Ponzi, The Rise of Mr Ponzi, The autobiography of a financial genius,
https://pnzi.com/ last visited on 1 September 2019.
101
The Madoff Scam: Meet The Liquidator, https://www.cbsnews.com/news/the-madoff-scammeet-the-liquidator-25-09-2009/ last visited 1 September 2019.
102النساء 29 :
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رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ ()Real Estate Marketingسے
متعلق اہم شرعی اخالقیات
رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے شرعی مسائل جاننے کےلئے اسی بزنس سے
وابستہ جناب نوراحمد محسود سے ایک مفصل انٹرویو کیا۔ موصوف چونکہ
گزشتہ دو دہائیوں سے رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں،اس لئے اس دوران
103
جن مسائل کا اس نے سامنا کیا ،انٹریو کی صورت میں ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا:
رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ ایجنسی چالنے کے دوران جو تجربہ حاصل ہواہے،
اس کی رو سے اس بزنس میں یہ خامیاں کافی زیادہ ہیں۔

مقررہ وقت تک پراجیکٹ کی تکمیل:
بلڈرز اکثر مارکیٹنگ کمپنی کو ایک خاص وقت دیتی ہے کہ فالں وقت تک یہ
پراجیکٹ مکمل ہوگا اور کسٹمرز کو قبضہ دیا جائے گا۔ مارکیٹنگ کمپنی اسی بات
پر کسٹمرز کو وہاں پر سرمایہ کاری کرنے پر قائل کرتی ہے ۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا
ہے کہ وہ پراجیکٹ مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہو پاتا۔ بلڈز کے پاس بجٹ بھی ہوتا
ہے لیکن وہ اسے اس پراجیکٹ میں استعمال کرنے کے بجائے دیگر نئے
پراجیکٹس میں لگاتا ہے اور پہلے پراجیکٹ کے کسمٹرز ذلیل ہورہے ہوتے ہیں۔
چونکہ ان کسٹمرز نے مارکیٹنگ کمپنی سے وہ جگہ یا فلیٹ خریدی ہوتی ہیں ۔
اس میں اصل قصور اگرچہ بلڈز کا ہوتا ہے لیکن مارکیٹنگ کمپنی کو اس کے
ساتھ معاہدہ کرنے کے وقت اسے اس بات کا پابند بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ
وعدہ خالفی نہیں کرے گا اور مقررہ وقت تک پراجیکٹ مکمل کرے گا۔

لوکیشن اور پراپرٹی کا جائزہ لینا:
ایجنسی کےلئےیہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کی تسلی کرلے کہ بلڈر
کے پاس زمین موجود ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلڈر کے پاس زمین نہیں ہوتی لیکن
مارکیٹنگ کمپنی سے معاہدہ کرتی ہے اور وہاں سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے،
اس سے مزید زمین خریدلیتی ہے۔ اس بات کا مارکیٹنگ ایجنسی کو پتہ بھی ہوتا
ہے لیکن وہ پنے مفادات کی وجہ سے اس بات کو بیان نہیں کرتی ۔ چونکہ بلڈر
ایک زمین کا مالک ہی نہیں ہوتا ،اس لئے اس لئے شرعا ً جائز نہیں ہوگا کہ وہ
ایسی چیز ک و فروخت کرے جس کا وجود ہی نہ ہو اور نہ مارکیٹنگ ایجنسی کو
اس کی معاونت کرنے کی اجازت ہوگی۔

ڈاکومنٹس کی چیکنگ:
 103جناب نوراحمد محسود الہور میں میگا مارکیٹنگ کے نام سے رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ ایجنسی کے سی ای او ہیں۔ اس
سے قبل آپ سٹار مارکیٹنگ سے وابستہ رہے ہیں۔ اس باب کےلیے میں نےموصوف کا ایک مفصل انٹرویو کیا ،جس میں
آپ نے مارکیٹنگ ایجنسی کا معاصر طریقہ کار اور اس میں پیش آنے والے شرعی مسائل کا ذکر کیا۔ انٹرویو کے پہلے
حصے کو اس باب کے فصل اول میں اور اس کے دوسرے حصے کو اس تیسرے فصل کی مناسبت سے یہاں شامل کیا
گیا ہے۔
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مارکیٹنگ ایجنسی کےلیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پراجیکٹ کی تمام
ڈاکومینٹیشن چیک کر لے ۔ وہ اس بات کی بھی تسلی کرلے کہ بلڈر کے پاس این
او سی موجود ہو۔ پہلے این او سی کو بھی مارکیٹنگ ایجنسی چیک نہیں کرتی تھی
تاہم ابھی این او سی اور دیگر ڈاکومنٹیشن کو چیک کرتی ہے ۔

لے آوٹ پر عمل پیرا ہونا:
اس کے ساتھ مارکیٹنگ ایجنسی کےلیے اس بات کا دیکھنا بھی ضروری ہے
کہ جو بلڈر کی جانب سے لے آوٹ مارکیٹنگ ایجنسی کودیا گیا ہو ،وہ آخر تک
اسی طرح ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لے آوٹ میں تو کشادہ سڑکیں ،مسجد  ،پارک ،
پلے گراؤنڈ وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن آخر میں بلڈر اس سے مکر جاتا ہے اور
اس کے برعکس کرتا ہے۔ یہ بھی مارکیٹنگ ایجنسی کےلیے ضروری ہوتا ہے کہ
وہ اس دھوکے کا آغاز سے سدباب کرے ۔ بلڈر کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت اس
بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ بعد میں اپنے کمٹمنٹ اور وعدہ سے مکر
نہیں جائے گا بلکہ اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔

بقدر ضرورت مارکیٹنگ:
مارکیٹنگ کا معاصر عمومی تصور یہی ہے کہ ضرورت کی موجودگی کے
باوجود اس کو پیدا کرنا()Need creation۔ مارکیٹنگ ایجنسیاں عوام کو یہ باور
کراتی ہے کہ اس کے زیر نگرانی چلنے والے پراجیکٹ میں سرمایہ کاری کی
اشد ضرورت ہے اور اس کا ان کی معیشت اور الئف سٹائل کی بلندی پر اچھا اثر
پڑے گا۔ حاالنکہ ہوتا اس کے برعکس ہے۔اس کےلیے مارکیٹنگ سے وابستہ
افراد کو جھوٹ سے زیادہ واسطہ پیش آتا ہے۔ ٹی وی سی سے جو کلر فل
اشتہارات تیار ہوتے ہیں اور ان ساتھ جن سہولیات کے دینے کے وعدے کیے
جاتے ہیں  ،وہ حقیقت کے برخالف ہوتے ہیں۔
یہ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ اس لئے مارکیٹنگ ایجنسی کےلئے ضروری ہے کہ وہ
پراج یکٹ کو جوں کا توں پیش کردے۔ اس میں اپنی جانب سے کوئی غلط بیانی نہ
کرےاور صرف ان سہولیات اور وعدوں کی تشہیر کرے جن کا اسے یقین ہو کہ
بلڈر اسے پورا کرے گا۔

حقیقت پر مبنی مارکیٹنگ:

مارکیٹنگ بزنس میں ایک اور اخالقی اور شرعی خرابی عموما ً یہ پائی جاتی
ہے کہ اشتہارات کے زور سے ایک پراڈکٹ کو زبردستی بیچا جا رہا ہوتا
ہے۔مثال کے طور پر چائنہ کے ایک بے نام موبائل کو پاکستان میں ایک نئے
برانڈ کے طور پر الیا گیا  ،جس کی جانب لوگوں کی توجہ بلکل نہ تھی ۔ پھر
الیکٹرانک میڈیا ،پرنٹ میڈیا  ،ہورڈنگز اور دیگر تشہیری سرگرمیوں کی وجہ
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سے اسے خوب متعارف کرایا گیا ہے اور اس نے پاکستان کے موبائل مارکیٹ پر
ایک طرح سے قبضہ کرلیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ بزنس کو حقیقت کے قریب رکھنے کی
ضرورت ہے کہ جس چیز کی جس قدر ضرورت ہے  ،اس کی اس قدر تشہیرہو
اور بس۔ میں نے اس بزنس میں دیکھا ہے کہ اکثر کمپنیاں بے کار سی پراڈکٹ کی
تشہیر بڑے پیمانے پر کرتی ہیں اور وہ پراڈکٹ نکل جاتی ہے ،جبکہ کہیں اس
کے برعکس ہوتا ہے کہ پراڈکٹ معیاری اور مفید ہوتا ہےلیکن مارکیٹنگ بجٹ کم
ہونے کی وجہ سے وہ اس دوڑ سے باہر آجاتے ہیں۔

رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے معاصر اسلوب:
سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے روایتی مارکیٹنگ کمپنیوں
کو کافی ٹف ٹائم دیا ہے۔تاہم رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ میں ابھی بھی مارکیٹنگ کے
روایتی طرز کو زیادہ مفید اور مؤثر سمجھا جاتا ہے اور لوگ ابھی تک الیکٹرانک
میڈیا،پرنٹ میڈیا اور آوٹ ڈور میڈیا پر انحصار کرتے ہیں ،ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی
جانب توجہ کم ہے۔
ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں زمین ڈاٹ کام کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی اور ایک
وقت تک کامیاب بھی ہوئی۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر مارکیٹنگ کمپنیوں
کے لیے مارکیٹ ریٹ کو خراب کردیا تھا۔مثالً جو پراجیکٹ مارکیٹنگ کمپنیوں
 15فیصد پر لیتی تھی ،وہ زمین ڈاٹ کام والوں نے  3سے  4فیصد پر بھی لینا
شروع کردیا  ،جس کی وجہ سے بلڈرز نےاپنے پراجیکٹ زمین ڈاٹ کام کو دینے
شروع کردیے۔ اس غیر اخالقی حربے کی وجہ سے کئی مارکیٹنگ کمپنیاں دوڑ
سے باہر ہوگئی ،تاہم اس کمپنی کو خود بعد میں خسارے کا سامنا کرنا پڑا اور نہ
"
دیا۔
جینے
کو
دوسروں
نہ
اور
جئے
خود

374

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

خالصہ
مارکیٹنگ کی معاصر صورتوں میں جس قدر اہمیت پروڈکشن ،ریٹ کی تعیین
اور اس کی تقسیم کی ہے ،اتنی ہی اہمیت اس کی ترویج اوراعالن کی ہے۔ اسی
اہمیت کی وجہ سے کمپنیوں میں مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کے نام سے ایک مستقل
شعبہ کام کررہا ہوتا ہے ،جس کا مقصد کمپنی میں تیار ہونے والی پراڈکٹس کی
خریداری پر صارفین کو قائل کرنا ہوتا ہے۔ اس شعبے کی بہتر کارکردگی کی وجہ
سے سیل کا حجم بڑھتا ہے اور کمپنی کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے۔
شریعت جس طرح بزنس کے دیگر طرق کو مخصوص اصول و ضوابط کے
تحت ریگولیٹ کرتی ہے ،اسی طرح اس شعبے کے لیےبھی مختلف شرعی اصول
و ضوابط موجود ہیں ،جو قرآن و حدیث سے مستخرج ہیں۔ اسالم ان تمام
پروموشنل اور تشہیری حکمت عملیوں کو کالعدم قرار دیتا ہے ،جو انسانی سماج
کےلئے نقصان دہ ہوں ،جن سے بے راہ روی اور بے حیائی پھیلے  ،جن میں
دھوکہ دہی اور فراڈ ہوں اور جو اسالمی معاشیات کے مزاج کے خالف ہوں۔ ان
اصولوں کی روشنی میں جو مارکیٹنگ اور تشہری منصوبہ تیار کیا جاتا ہے ،وہ
تعالی کی
نہ صرف کمپنی کے منافع اور آمدن کے لیے مفید رہتا ہے ،بلکہ ہللا
ٰ
خوشنودی اور آخرت کی فالح کا باعث بھی بنتا ہے۔
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باب ششم :ڈسٹری
بیوشن ( Supply
 )Chainکے شرعی
اصول اور اس کی جدید
صورتوں کا شرعی
جائزہ
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باب کا تعارف
یہ اس مقالے کا آخری باب ہے۔ اس میں مارکیٹنگ مکس کے آخری پی یعنی
جگہ ( )Placeپر بحث کی جائے گی۔ مارکیٹنگ کا عمل پالنٹ میں پروڈکشن سے
شروع ہوجاتا ہے اور تقسیم پر ختم ہوجاتا ہے۔ یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوتی
ہے ،جہاں سے صارفین براہ راست اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔ اس کے لئے
مارکیٹ میں عام طور پر استعمال ہونے واال لفظ ڈسٹری بیوشن ()Distribution
یعنی تقسیم ہے۔ اسے مارکیٹنگ کی اصطالح میں کئی نام دیے جاتے ہیں۔
مارکیٹنگ کی چار پی ( )4 P’s of Marketingکے تصور کو سامنے رکھتے
ہوئے اسے مارکیٹنگ کے ماہرین پلیس ( )Placeیعنی جگہ کے نام سے بھی ذکر
کرتے ہیں ،اور سپالئی چین کے نام سے بھی۔ یہ باب دو فصول پر مشتمل ہے:

فصل اول
فصل اول میں ڈسٹری بیوشن کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ اس فصل میں
سپالئی چین سے وابستہ مختلف مراحل کا تعارف کیا جائے گا۔ پراڈکٹ کی تقسیم
سے متعلق اپنائی جانے والی حکمت عملیوں اور اس کے مختلف طرق کو ذکر کیا
جائے گا۔ پروڈکشن کے بعد آخر ی صارف تک پراڈکٹ مختلف اہم مراحل سے
گزرتا ہے ،ان مراحل اور اس میں پیش آمدہ مسائل کو جاننے کےلیے جگہ جگہ
جدولوں ( )Tablesاور گرافس ( )Graphsکی صورت میں بات کو سمجھانے کی
کوشش کی گئی ہے۔

فصل دوم
فصل دوم میں سپالئی چین کے مختلف مراحل کےلیے شرعی اصول اور اس
م یں پیش آنے والے اہم معاصر مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی حل
ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں وئیر ہاؤسنگ اور ایکسپورٹنگ ( Wharehousing and
 )Exportingسے لے کر ہول سیلنگ اور ریٹیلنگ ( Wholeselling and
 )Retailingتک کے تمام مراحل کےلیے قرآن وحدیث کی روشنی میں بنیادی
شرعی اصول کا استنباط کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مرحلے سے متعلق
اہم دینی اور شرعی مسائل پر شرعی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تحقیق کی
گئی ہے۔ ان مسائل پر تحقیق کے دوران حدیث و کتب فقہ کے قدیم ذخائر سے
استفادے کے ساتھ ساتھ ان معاصر شریعہ اسکالرز اور علماء کرام کی تحقیقات
سے بھی استفادہ کیا گیا ہے ،جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے۔

فصل اول :سپالئی چین()Distributionکا تعارف
پروڈیوسر صارفین کے لیے پراڈکٹ تیار کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے
کہ صارفین کی ضروریات  ،خواہشات اور مزاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے
پراڈکشن کرے ،تاکہ صارفین انہیں لینے پر آمادہ ہو۔
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پرانے زمانے میں بزنس چھوٹے پیمانے پر ہوا کرتے تھے۔ معیار زندگی کی
سادگی کے وجہ سے بزنس ضرورت زندگی تک محدود تھا ،لوگ صرف
ضروریات زندگی کے لیے دوسروں کے پاس جاتے تھے۔ چونکہ کوئی بھی
شخص ہر لحاظ سے خود کفیل نہیں تھا ،اس لئے مختلف اشیاء کا آپس میں تبادلہ
کر کے گزر بسر کرتے تھے ،جیسے گندم دے کر کپڑا خرید لینا۔ اس نظام کو علم
معاشیات میں بارٹر()Barter Systemکہا جاتا تھا۔ اس دور میں پروڈکشن نہایت
محدود پیمانے پر ہوا کرتی تھی۔
تاہم انسانی آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسانی ضروریات اور خواہشات
میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ زندگی کے مسائل کی کثرت کی وجہ سے انسان رفتہ
رفتہ اپنی صالحیتوں کو ایک خاص کام اور فن تک محدود کرنے لگا اور اس میں
اختصاص پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سوچ کا الزمی نتیجہ یہ نکال کہ
اس خاص کام اور فیلڈ سے باہر وہ دیگر انسانوں پر انحصار کرنے کےلیے
مجبور ہوگیا۔ اس مشکل کا حل نکالنے کےلیے کرنسی سسٹم رائج ہوا ،جس میں پر
شخص اپنے کام  ،ہنر اور بزنس کے ذریعے دیگر لوگوں سے کچھ روپے حاصل
کرے اور ان سے اپنی دوسری ضروریات پوری کرے۔
اس اختصاص  Specializationاور یکسوئی نے آگے چل کر صنعتی
انقالب کی صورت میں مزید تیزی پیدا کی۔ اس نے جہاں زندگی کے دیگر پہلوں
کو متاثر کیا  ،وہاں معاشیات پر بالواسطہ گہرے اثرات مرتب کئے۔اس انقالب نے
عرصے سے تاجروں کی اس خواہش کو پورا کیا کہ کم وقت میں زیادہ چیزیں
تیار کی جائیں اور زیادہ منافع کمایا جاسکے۔بڑے پیمانے پر پروڈکشن کا سب سے
بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے صارفین تک کیسے پہنچایا جائے۔ اس سے پہلے چھوٹے
پیمانے پر پروڈکشن ہوا کرتی تھی ،جسے صانع ()Producerبذات خود مارکیٹ
لے جا کر فروخت کیا کرتا تھا۔
اب اختصاص اور کام کی تیزی اورزیادتی سے صا نعین کے لے یہ مشکل
ہوگیا کہ وہ بذات خود تمام پراڈکٹس صارفین تک پہنچائیں۔اس مسئلے کا حل
کے ذریعے نکاال۔مارکیٹنگ مکس میں
مارکیٹنگ نے سپالئی چین
اسے()Placeکہا جاتا ہے۔عام اصطالح میں اسے تقسیم ()Distributionکہا جاتا
ہے اور اس میں کارفرما طرق کو()Distribution channelsکہا جاتا ہے۔اس بات
کو فنی طور پر سمجھانے کے لئے کہا جاسکتا ہے کہ معاصر تجارتی سرگرمیاں
دو طرح کی ہیں:

صنعتی سرگرمیاںIndustrial Activates :
جس میں صانعین مختلف پراڈکٹس تیار کرتے ہیں۔

کمرشل سرگرمیاںCommercial Activates :
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جس میں ان پراڈکٹس کو صانعین سے صارفین تک پہنچانے کےلیے مختلف
طریقوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔اس فیلڈ کو کامرس کہا جاتا ہے۔مارکیٹنگ کے تمام
تقسیم کے ذرائع  Distribution Channelsاس فیلڈ کے تحت آتے ہیں۔

کامرس()Commerceکی تعریف
کامرس کی انگریزی تعریف درجہ ذیل ہے:

Commerce refers to all those activities,
which are necessary to bring goods and
services from the place of 1their origin to the
place of their consumption

ترجمہ:
کییییامرس ان سییییرگرمیوں کییییا نییییام ہییییے  ،جییییو
پراڈکیییٹ اور سروسیییز (خیییدمات) کیییو تییییاری کیییے
جگہوں سے اٹھا کر ان کے استعمال کے جگہیوں
تک پہنچاتا ہے۔
جے سٹیفنسن( )J Stephensonکامرس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
“The sum total of those processes which
are engaged in the removal of hindrances of
person, place 2and time in the exchange of
commodities”.

ترجمہ:
اشیاء اور پراڈکٹس کی ترسیل اور تبادلےمیں
شخصیییییی ،زمیییییانی اور مکیییییانی رکیییییاوٹیں آتیییییی
ہیں،انہیں کامرس کہا جاتا ہے۔

شخصی رکاوٹوں کا مطلبHindrance of Persons :
چونکہ صارفین الکھوں اور کروڑوں میں ہوتے ہیں اور صانعین سینکڑوں یا
ہزاروں میں۔ایسے میں صانعین کے لیے بہت مشکل ہوجاتا ہے کہ تمام صارفین
تک براہ راست رسائی حاصل کرے۔ اس رکاوٹ کو شخصی رکاوٹ کہا جاتا ہے۔

مکانی رکاوٹHindrance of Place :
چونکہ پراڈکٹ کی تیاری ایک خاص جگہ ہوتی ہے ،جبکہ اس کی ضرورت
سینکڑوں اور ہزاروں جگہوں پر ہوتی ہے ،ان جگہوں تک پہنچانا ایک بڑی
رکاوٹ ہے  ،جسے عبور کرنا ضروری ہے۔ اس رکاوٹ کو مکانی رکاوٹ کہا
جاتا ہے۔
1

Prof. G. Elumalai Commerce, Higher Secondary , first Year book, Tamil Nadu Text book and
Education Services Corpoation, 2017, P:2
2
Prof. G. Elumalai ,Commerce, Higher Secondary , first Year book, Tamil Nadu Text book and
Education Services Corpoation, 2017, P:3
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زمانی رکاوٹHindrance of Time :
کچھ پراڈکٹ کی تیاری کے لیے خاص موسم اور وقت درکار ہوتا ہے ،جبکہ
لوگوں کو اس کی ضرورت سال بھر رہتی ہے ،جیسے گندم وغیرہ کہ اس کے
اگنے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے ،جبکہ اس کی ضرورت سال بھر رہتی ہے۔اسی
طرح کچھ چیزوں کی تیاری سال بھر ہوسکتی ہے ،لیکن اس کی ضرورت کسی
خاص موسم میں ہی پیش آتی ہے ،جیسے کوٹ اور جرسیاں وغیرہ کہ تیاری تو ہر
وقت ہوسکتی ہے ،لیکن اس کی ضرورت صرف موسم سرما میں پیش آتی ہے۔
اسی طرح چھتریاں ہر وقت تیار ہوسکتی ہیں ،لیکن صارفین کو اس کی ضرورت
صرف موسم برسات میں پیش آتی ہے۔

تقسیم کے طریقوں ( )Distribution channelsکا تعارف
صارفین تک پراڈکٹ یا خدمت (سروس) کو پہنچانے کے لیے مختلف واسطوں
کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان باہم مربوط واسطوں اور سلسلوں کو تقسیم کے
طریقے ( )Channels of Distributionکہا جاتا ہے۔ فلپ کوٹلر اس کی
انگریزی تعریف یوں کرتے ہیں:
(Distribution channel) A set of
interdependent organizations involved in the
process of making a product or service
available for use or consumption
by the
consumer or industrial user.3

ترجمہ:
ان آزاد اداروں کے مجموعے کو تقسییم کیے
طیییریقے کہیییا جاتیییا ہیییے ،جیییو آخیییری صیییارف ییییا
صیینعتی صییارف کییے اسییتعمال کییے لیییے کسییی
براڈکٹ یا سروس کیو مہییاء کیرنے کیے لییے کیام
کرتےہیں۔
کامرس میں جب مختلف اقسام کی رکاوٹوں کا سامنا تھا ،ان میں تین اہم ترین
رکاوٹوں "شخصی  ،زمانی اور مکانی" کو تقسیم سے دور رکھا جاتا ہے۔
چنانچہ شخصی رکاوٹوں کو دور کرنے کےلیے ہول سیلر اور ریٹیلر کی
خدمات حاصل کی جاتی ہے ،جس کی وجہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے ہر پراڈکٹ
متعلقہ اور ضرورت مند شخص تک پہنچ جاتی ہے۔
مکانی رکاوٹ کو دور کرنے کےلئے ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہے ،جس
سے پراڈکٹ دور دراز بیٹھے صارفین تک بہ آسانی پہنچ جاتی ہے۔
زمانی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مارکیٹنگ میں گودام اور وئیر ہاؤس
 Warehouseکی سہولت میسر ہوتی ہے ،جہاں پر مختلف اشیاء کو سٹور کرنے
3

(Kotler and Armstrong, Principal of Marketing, Edition: 14, www.pearsonhighered.com, Part 8:
)Place, Ch: 20, Marketing Channels: 858,
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کے لیے مناسب ماحول میسر ہوتا ہے ،جس میں اشیاء ایک خاص دورانیے تک
محفوظ رہتے ہیں۔

مارکیٹنگ چینل کا تعارف:
ڈسٹری بیوشن چینلز کو مارکیٹنگ چینلز  Marketing Channelsبھی کہا
جاتا ہے۔ یہ مارکیٹنگ چینلز دو طرح کے ہیں:
1۔ بالواسطہ مارکیٹنگ چینلزDirect Marketing Channels :
جس میں ایک صانع اپنی پراڈکٹ براہ راست صارفین تک پہنچاتا ہے۔ درمیان
میں مزید کسی واسطے پر انحصار نہیں کرتا۔
Direct-marketing channel has no
intermediary levels. It consists of a
manufacturer selling directly to consumers.
The remaining channels in Figure 20.2A are
indirect-marketing channels
containing one
or more intermediaries.4

ترجمہ:
ڈائریکییٹ مارکیٹنییگ چینییل کییا کییوئی درمیییائی
واسطہ نہیں ہوتا۔ اس میں پراڈکٹ تیار کرنے واال
براہ راست آخری صارف تیک پراڈکیٹ پہنچیا رہیا
ہوتییییا ہییییے۔ اس کییییے عییییالوہ دیگییییر تمییییام طییییرق
بالواسطہ مارکیٹنگ چینلیز ہییں ،جیو اییک ییا اییک
سے زیادہ واسطوں پر مشتمل ہیں۔
براہ راست مارکیٹنگ( ) Direct Marketingکی قسمیں:
اگر کمپنی بالواسطہ اشیاء کی ترسیل چاہتی ہے تو اس کے لئے وہ براہ راست
تقسیم کے طریقے پر عمل کرتی ہے۔ اس طریقے میں وہ مختلف طرز عمل اپنا
سکتی ہے ،جیسے الیکٹرانک میڈیا ،پرنٹ میڈیا اور انٹر نیٹ پر اشہارات دے کر
جو صارفین براہ راست راطبہ کرے ،ان سے ڈیلنگ کرنا ،ٹیلی فون اور ایس ایم
ایس کے ذریعے رابطے کرنا اور رابطوں کا جواب دینا وغیرہ۔
انٹرنیٹ کے ذریعے  Online sellingکرنا  ،ڈاک کے ذریعے آرڈر وصول
کرنا اور انہیں پراڈکٹ ارسال کرنا  ،مختلف ایجنٹس بھرتی کرنا  ،جو طے شدہ
تنخواہ پر آپ کے پراڈکٹ مختلف جگہوں اور لوکیشن پر فروخت کیا کریں ،
وغیرہ یہ سب برہ راست مارکیٹنگ کی مثالیں ہیں۔
2۔ بالواسطہ مارکیٹنگ چینلزIndirect Marketing Channels :
اس میں پروڈیوسر صارفین تک اپنی پراڈکٹ پہنچانے کے لیے کسی
واسطے کا سہارہ بھی لیتا ہے۔
4

Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing,
www.pearsonhighered.com Edition: 14, Part 8: Place, Ch: 20, Marketing Channels: 860,
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The various methods of getting products
from where they are manufactured or stored,
to the consumer or end-user, from farm gate
to dinner plate, so to speak. Methods include
wholesaling,
retailing, direct marketing and
mail order.5

ترجمہ:
بالواسطہ مارکیٹنگ چینل میں وہ مختلف
طرق شامل ہیں ،جو پراڈکٹ کو پروڈکشن پالنٹ
سے لے کر یا وہاں سے لے کر جہاں پر وہ
سٹور ہوتے ہیں ،آخری صارف تک پہنچانے
تک ،عمل کرتے ہیں۔ ہول سیلنگ ،ریٹیلنگ،
براہ راست مارکیٹنگ اور ڈاک آرڈر سب
بالواسطہ مارکیٹنگ کی قسمیں ہیں۔
یہ واسطہ کبھی صرف ایک ہوتا ہے ،جو پرچون ہوتا ہے ،کبھی دو ہوتے ہیں؛
صانع تھوک فروش کو اشیاء فروخت کرتا ہے ،تھوک فروش پرچون والے کو اور
وہ اسے صارف تک پہنچاتا ہے ،کبھی تین ہوتے ہیں؛ صانع ہول سیلر کو  ،وہ
اسے کسی بروکر اور میڈل مین کو دیتا ہے ،جو اسے پرچون فروش تک فروخت
کردیتا ہے۔ وہاں سے یہ آخری صارف تک پہنچ جاتا ہے۔یہ واسطہ درآمدات اور
برآمدات کی صورت میں مزید زیادہ ہوسکتے ہیں۔
بالواسطہ مارکیٹنگ چینلز میں موجود واسطے مختلف اقسام کے ہوسکتے
ہیں۔یہ حتمی نہیں ہوتے ،بلکہ صانعین اور واسطوں میں موجود افراد اپنے منافع
اور سہولت کو دیکھتے ہوئے ان واسطوں کو کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں۔6

صورت6.1:

5

Daniel Yadin, The International Dictionary of Marketing, 2002, ISBN 0 7494 3532 1, Kogan
Page Limited UK and USA,P:121
6
Geoff Lancaster and Lester Massing ham, Essentials of Marketing Management, 2011,
Routledge Taylor and Francis Group London and New York: 200
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ملکیت کے اعتبار سے ان طریقوں ( )Channelsکی
تقسیم:
تقسیم کے ان طریقوں ( )Distribution Channelsکو ملکیت کے اعتبار
سے کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1۔تقسیم کا روایتی طریقہ :
Channel

Conventional Distribution

اس میں صانع سے لے کر ریٹیلر تک تمام کاروبار انفرادی سطح کا ہوتا
ہے۔اس میں صانع کا کام پراڈکٹ تیار کرنا ہے ،پھر اس سے تیار شدہ پراڈکٹ ہول
سیلر بڑے ہپیمانے پر خریدتا ہے ،جو آگے چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر مختلف
پرچون فروشوں کے ہاتھوں فروخت کرتا ہے۔ وہاں سے یہ پراڈکٹ صارف کے
ہاتھوں میں پہنچ پاتا ہے۔ درمیان میں صانع ،ہول سیلر اور پرچون فروش کے
کاروبار ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے فیصلوں میں خود
مختار ہوتے ہیں۔7

صورت6.2:

7

Geoff Lancaster and Lester Massingham, Essentials of Marketing management, Routledge
Taylor and Francis Group London and New York, 2011, Ch:6, P: 194,
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صانع
ہول سیلر
ریٹیلر
اخری صارف
2۔تسویق کا عمودی نظامVMS Vertical Marketing System :
اس مارکیٹنگ سسٹم میں صانع سے لے کر صارف تک اگرچہ درمیان میں
مختلف سلسلے موجود ہوتے ہیں ،تاہم وہ سب ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں
اور سب ایک شخص کی ملکیت  ownershipکے تحت کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ
ہے کہ یہ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے بلکہ مالک کے فیصلوں کے مطابق
کاروبار کرتے ہیں۔
یہ درحقیقت ایک کاروبار اور کمپنی کے مختلف شعبوں کے طور پر کام
کرتے ہیں۔ کچھ افراد پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ،جو اشیاء تیار کرتے
ہیں ،کچھ دیگر تھوک کے حساب سے اشیاء وہاں سے اٹھا کر پرچون فروش تک
پہنچانے سے وابستہ ہوتے ہیں  ،کچھ پرچون کی دکان پر کام کرتے ہوئے صارف
تک وہ پراڈکٹ پہنچانے سے وابستہ ہوتے ہیں۔8
ذیل میں موجود گراف سے تقسیم کے اس نظام کو سمجھا جاسکتا ہے:
صورت6.3:

8

Geoff Lancaster and Lester Massingham, Essentials of Marketing management, Routledge
Taylor and Francis Group London and New York, 2011, Ch:6, P: 194,
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پٹرول کی تقسیم کرنے والی کمپنیاں( )vertical Marketing Systemتقسیم
کے عمودی نظام کے تحت پٹرول تقسیم اور فروخت کرتی ہیں۔مثال کے طور
پراومان کی الماہا پٹرولیم ڈسٹری بیوشن کمپنی ( Al-Maha Distribution
10
 9)Company AMCکے طریقہ کار کو مالحظہ کیا جاسکتا ہے۔

3۔افقی تسویقی نظامHorizontal Marketing System :
یہ طریقہ گزشتہ دو طریقوں کے مالپ کی ایک شکل ہے۔ تقسیم کے اس
طریقے میں مختلف صالحیتوں کی حامل دو پارٹیاں آپس میں معاہدہ کر کے اشیاء
کی تقسیم کا طریقہ( )Channelشروع کردیتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال
کوکا کوال( )Coca Colaاور نیسلے( )Nestleکمپنی کی مشترکہ
پراڈکٹ( )Nescafeاور( )Nesteaہے۔ اس میں دنیا بھر میں کافی اور چائے
پینے والوں کےلیے ان دو کمپنیوں نے مشترکہ طور پر معاہدہ کیا ،جس میں کوک
نے دنیا بھر میں مارکیٹنگ اور تشہیر اور تقسیم کے تجربات اور خدمات پیش کئے
اور نیسلے نے اپنے دو برانڈ نیس کیف اور نیس ٹی( )Nescafeاور()Nestea
پیش کیے۔11
صورت6.4:
9

Al Maha Website: https://www.almaha.com.om/ last access on 5 February 2020,
Avninder Gill, A Supply Chain Design Approach to Petroleum Distribution, International
Journal of Business Research and Management (IJBRM), Volume (2) : Issue (1) : 2011, P:33-44,
11
Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing,
www.pearsonhighered.com Edition: 14, Part 8: Place, Ch: 20, Marketing Channels,P: 869,
10
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4۔ مشترکہ تسویقی نظامHybrid Marketing System :
تقسیم کے طریقے میں ایک کمپنی صرف ایک طریقے پر اکتفا نہیں کرتی ،
بلکہ اپنی پراڈکٹ کی ترسیل کےلیے متنوع طرق ہائے تقسیم کا اپناتی ہے۔ اس
میں وہ بالواسطہ طریقہ تقسیم کو لے کر صارفین تک براہ راست پراڈکٹ بھی
پہنچاتی ہے اور ایک دو یا دو سے زائد واسطوں کا سہارا لے کر بلواسطہ طریقہ
تقسیم پر بھی عمل کرتی ہے۔ اس میں کمپنی اپنی سہولت اور نفع کو دیکھتی ہے
اور اس کے مطابق وقتا ً فوقتا ً ؐ مختلف طریقوں کو استعمال کرتی ہے۔12

Marketing
of Nescafe
and Nestea

Nestle
Brands(Nes
cafe
)Nestea

Coca Cola
Marketing
Experiment

صورت6.5:

12

Kotler, Veronica Wong, John Saunders and Armstrong, Principal of Marketing,
www.pearsonhighered.com Edition: 14, Part 8: Place, Ch: 20, Marketing Channels,P: 870,
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واسطوں ( )Intermediariesکا تعارف
بالواسطہ طریقہ تقسیم( )Indirect Marketing Systemمیں صانع مختلف
واسطوں پر انحصار کرتاہے،جو ان سے پراڈکٹ خرید کر آگے فروخت کرتے
ہیں۔یہ واسطے درجہ ذیل ہیں:
تھوک ،پرچون ،درآمدات ،برآمدات اور انٹری پوٹ( Entrepot/Re
)exportation۔
ذیل میں تقسیم کے ان واسطوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں اورپھر
استعمال ہونے والے ٹرانسپورٹ پر روشنی ڈالیں گے۔

تقسیم کے طرق()Channels of Distributionکے انتخاب پر اثر
انداز ہونے والے عوامل
پراڈکٹ کی تقسیم کے لئے راستے کے انتخاب کا دار ومدار مختلف عوامل پر
ہوتا ہے ،جنہیں دیکھ کر صانع اپنے لئے تقسیم کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ
عوامل درجہ ذیل ہیں:
1۔ پراڈکٹ کی نوعیت:
اگر پراڈکٹ زیادہ مہنگا ہو تو صانع کی کوشش ہوتی ہے کہ درمیان میں کم
سے کم واسطے آئے ،تاکہ یہ پراڈکٹ مزید مہنگی نہ ہوجائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
مہنگی اشیاء کے خریدار کم ہوتے ہیں  ،جن تک پہنچانے کےلئے کم افراد اور
واسطے کافی ہوجاتے ہیں۔اسی طرح اگر کوئی مصنوع ( )Productنازک ہو اور
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اس کے ٹوٹنے یا خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس کی تقسیم میں بھی واسطوں کو
کم رکھا جاتا ہے ،کیونکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقلی کے دوران اس
کے ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔اسی طرح جو پراڈکٹ فروخت ہونے کے بعد مرمت
کرنے کی محتاج ہو اور عام طور پر کمپنی اس کی مرمت کا ذمہ لیتی ہے تو
درمیان میں واسطے کم رکھتی ہے  ،تاکہ صارف تک براہ راست اور جلد رسائی
حاصل کرسکے۔
2۔مارکیٹ کا انتخاب:
اگرمصنوع کو بڑی مارکیٹ اور عالقے تک پہنچانا ہو تو درمیان میں
واسطے زیادہ رکھے جاتے ہیں۔ اس کے برخالف اگر محدود عالقے میں اور
چھوٹی مارکیٹ تک پراڈکٹ پہنچانا ہو تو کم واسطوں پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔
3۔ صارفین کی تعداد:
پراڈکٹ کی تقسیم کے طریقے پر صارفین کی تعداد کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر
صارفین کم ہو ں اور محدود عالقے میں رہائش پذیر ہوں تو ان تک اشیاء
پہنچانے کےلیے کم واسطوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کے برخالف اگر
صارفین کی تعداد زیادہ ہو اور وہ دور دراز عالقوں میں رہائش پذیر ہوں تو ان
تک اشیاء پہنچانے کے لیے زیادہ واسطوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔اسی طرح
اگر صارفین بڑی مقدار میں اشیاء خریدنا چاہتے ہیں تو براہ راست صانع سے
رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں درمیان میں واسطوں کی ضرورت پیش نہیں آتی ،لیکن اگر
وہ تھوڑی مقدار میں پراڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو براہ راست صانع سے رابطہ
کرنے کے بجائے پراڈکٹ کی مقدار کے مطابق کسی واسطے سے رابطہ کر لیتے
ہیں ،مثالً اگر بہ ت ہی معمولی مقدار میں خریداری کرنا چاہتا ہے تو پرچون والے
کے پاس چال جاتا ہے اور اگر کچھ زیادہ مقدار میں خریداری کرنا چاہت ہے تو
پھر تھوک فروش کے پاس جاتا ہے۔
4۔ واسطے()Middlemanکا اثر:
واسطوں کی کمی یا زیادتی میں براہ راست واسطوں کا بھی اثر ہوتا ہے،
کیونکہ ان کی کثرت سے پراڈکٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور کم ہونے سے
پراڈکٹ سستی ہوجاتی ہے۔ اسی طرح کچھ واسطے زیادہ پیسے لیتے ہیں  ،جبکہ
دیگر کچھ پر کم خرچہ آتا ہے۔ اس لئے صانع واسطوں کی اس ساری صورت حال
کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ پراڈکٹ کی تقسیم کا کون سا طریقہ
اپنایا جائے اور اس میں کتنے واسطے رکھے جائیں۔
5۔ کمپنی کا حجم:
اگر کمپنی مالی لحاظ سے مضبوط ہو تو پراڈکٹ کی ترسیل کے لیے عمودی
تسویقی نظام ()Marketing System VMS Verticalکے تحت تقسیم کا سارا
نظام اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے اور اشیاء کی تقسیم کے لیے اپنے پیسوں سے
آوٹ لیٹ  outletsکھول دیتی ہے ۔ اس کے برخالف اگر کمپنی مالی لحاظ سے
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مضبوط نہیں ہے تو پھر واسطوں کا سہارا لینا پسند نہیں کرتی ہے  ،تاکہ اس کی
13
تمام تر توجہ صرف پراڈکٹ پر مرکوز رہے۔

ہول سیل اور سپالئی چین میں اس کی ذمہ داریاں
ہول سیل کہتے ہیں بڑے پیمانے پر اشیاء فروخت کرنے کو۔ یہ پرچون فروش
کواشیاء فروخت کرتا ہے ۔یہ ہول سیل کمپنی اور پرچون فروش کے درمیان پل
کا کردار ادا کرتا ہے۔
According to Evelyn Thomas: “A true
wholesaler is himself neither a manufacturer
nor a14retailer, but acts as a link between the
”two

ترجمہ:
ایولن تھومس کے مطابق حقیقی ہول سیلر نیہ
صییانع ہوتییا ہییے اور نییہ پرچییون فییروش ہوتییا ہییے،
بلکہ دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔
According to Cundiff & Still:
“wholesalers buy from the producer and sell
merchandise to the retailers and15 other
”merchants and not to the consumers

ترجمہ:
کنڈیف اور سٹیل کے مطابق ہیول سییلر صیانع
سییے اشیییاء خریییدتا ہییے اور ریٹیلییر اور دوسییرے
تییاجروں کییو فروخییت کرتییا ہییے لیییکن خییود آخییری
,صارفین کو فروخت نہیں کرتا۔

ہول سیلز کی ذمہ داری:
اشیاء کی ترسیل اور تقسیم سے متعلق ہول سیلر درجہ ذیل ذمہ داریاں ادا کرتا
ہے:
1۔ مختلف اشیاء کو جمع کرنا اور انہیں آگے فروخت کرنا :
ہول سیلر مختلف کمپنیوں اور صانعین سے بڑے پیمانے پر چیزیں خرید کر
اپنے پاس جمع کرتا ہے  ،جیسے ہی پرچون فروش کو اس کی ضرورت پیش آتی
ہے  ،وہ ہول سیلر سے رابطہ کرتا ہے او ر متعلقہ چیز اس سے چھوٹے پیمانے پر
خریدلیتا ہے۔
2۔ سٹوریج اور گودام کا کردار ادا کرنا :

13

Prof. G. Elumalai ,Commerce, Higher Secondary, first Year book, Tamil Nadu Text Book and
Education services Corporation, 2017, P:15.16,
14 Dr F.C Sharma, Sales Management, SBPD Publications, 8: Marketing Middlemen,P:132,
15 R S N Pillai, Marketing Management,S.Company Pvt.ltd,7361, New Delhi,P:449,
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صانع جس قدر پراڈکٹ تیار کرتا ہے  ،ان سب کی فورا ً ضرورت پیش نہیں
آتی  ،کچھ پراڈکٹ خاص موسم سے متعلق ہوتے ہیں۔ایسے میں پراڈکٹ کو اس
خاص وقت تک سٹور کرنے کا کام ہول سیلر کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ ہول سیلر وہ
پراڈکٹ مطلوبہ مقدار میں خرید کر اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے ،پھر جیسے ہی
متعلقہ موسم شروع ہوجاتا ہے تو وہ پراڈکٹ ریٹیلرز کو فروخت کرنا شروع کردیتا
ہے۔
3۔ٹرانسپورٹ کے اخراجات :
ہول سیلر چونکہ بڑے پیمانے پر خریداری کرتا ہے  ،اس لئے اس کے پاس
عموما ً ٹرانسپورٹ کا اپنا انتظام ہوتا ہے۔ اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہ کمپنی
سے مال کی خریداری کے بعد اسے اپنے گودام میں لے آتا ہے ۔ اکثر ہول سیلر
ٹرانسپورٹ کی یہ سہولت پرچون کو بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ جو پرچون فروش اس
سے کچھ خرید لیتا ہے تو وہ چیز اس کی دکان تک اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے
پہنچائی جاتی ہے۔
4۔ مالی اخراجات میں صانع اور ریٹیلر کے ساتھ تعاون :
ہر سیلر کمپنی کو مالی طور پر اس لحاظ سے فائدہ پہنچاتا ہے کہ اشیاء کی
خریداری کے وقت عموما ً پرچون فروش کے پاس پیسے نہیں ہوتے ،ایسے میں
کمپنی براہ راست ان کو ادھار پر اتنی زیادہ چیزیں نہیں دے سکتی  ،جبکہ ہول
سیلر یا تو نقد پر چیزیں خریدتا ہے  ،یا محدود وقت کے لیے ادھار پر چیزیں
خریدتا ہے اور جلد ہی ادھار واپس کردیتا ہے۔
اسی طرح ہول سیلر پرچون فروش کے ساتھ بھی مالی لحاظ سے تعاون کرتا
ہے ،چنانچہ پرچون فروش کچھ چیزیں ادھار پر دے دیتا ہے اور پرچون فروش
صارفین کو اشیاء فروخت کرنے کے بعد جب کچھ کما لیتا ہے تو ہول سیلر کا
قرض اتار دیتا ہے۔
5۔ خطرہ ( )Riskمول لینا:
ہول سیلر ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ کمپنی سے اشیاء کی بڑے پیمانے پر
خریداری کے بعد اگر وہ چیز ریٹیلر بروقت نہ لے تو وہ خراب ہو سکتی ہے ،جس
کا سارا تاوان ہول سیلر کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔
اسی طرح پرچون فروش کو دیا جانے واال قرضہ اگر واپس نہ ملے تو ہول
سیلر کے پیسے پھنس جانے کی وجہ سے اس کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے اور
وہ نقصان اٹھا سکتا ہے۔
6۔ اشیاء کی پیکنگ اور گریڈنگPacking and Grading :
کمپنیاں پراڈکٹ تیار کرنے کے بعد انہیں ہول سیلرز کو فروخت کردیتی ہیں۔
اب یہ ہول سیلرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پراڈکٹ کو اس کے معیارات کے
مطابق مختلف درجات میں تقسیم کریں اور ان کے لیے ان درجات کے مطابق ریٹ
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طے کریں۔اسی طرح کمپنی سے بڑے پیک کو کھول کر کے ان کے چھوٹے
چھوٹے پیکٹ بناتی ہیں اور انہیں آگے ریٹیلرز کو فارورڈ کرتی ہیں۔
7۔ مارکیٹ کے بارے میں معلومات دیناMarket research :
ہول سیلر بیک وقت ریٹیلر اور صانع کو مارکیٹ کے حوالے سے قیمتی
معلومات اور مشورے دیتا رہتا ہے۔ اپنے تجربات کے بل بوتے پر وہ ریٹیلر کو
بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں کس معیار اور کس قسم کی پراڈکٹ موجود ہے ۔ چونکہ
ریٹیلرز کا ہول سیلر سے براہ راست رابطہ رہتا ہے  ،جس سے ہول سیلر کمپنی
کو نئے فیشن  ،ذائقوں اور صارفین کی چاہت اور پسند کے بارے آگاہ کرتے رہتے
ہیں ،تاکہ کمپنی ان ہدایات اور معلومات کی روشنی میں اپنی پراڈکٹ میں تبدیلی
لے آئے۔
8۔ اشیاء کو دور دراز عالقوں تک پہنچانا:
چونکہ کمپنی کا کام ایک خاص مقام پر پروڈکشن کرنا ہوت ہے اور ریٹیلر کا
کام ایک خاص جگہ پر صارفین سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے ،ایسے میں پراڈکٹ
کو کمپنی سے دور دراز عالقوں تک پہنچانے کے لیے ہول سیلر کی خدمات لی
جاتی ہیں۔

ہول سیلر سے کمپنی کو ملنے والے فوائد:
ہول سیلر سے کمپنی کودرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں:
1۔ بڑی مقدار میں اشیاء کی خریداری:
ہ ول سیلر کمپنی سے بڑے پیمانے پر خریداری کرتا ہے ،جس سے کمپنی کو
یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے بڑے آرڈرز یک مشت ملتے ہیں۔
2۔ پروڈکشن پر توجہ :
ہول سیلر کا بڑے پیمانے پر پراڈکٹ کی خریداری کی وجہ سے کمپنی اپنی
تمام تر توجہ صرف پروڈکشن پر مرکوز کر دیتی ہے۔
3۔ سٹا ک کی حفاظت:
چونکہ کمپنی تیار شدہ پراڈکٹ تیاری کے فورا بعد ہول سیلر کو دیتی ہے ،اس
لئے پراڈکٹ کی حفاظت پر اضافی رقم خرچ کرنے کی اسے ضرورت پیش نہیں
آتی۔
4۔قیمت کو برقرار رکھنا:
ہول سیلر بڑے پیمانے پر اشیاء خریدنے کے بعد اپنے پاس گوداموں میں
محفوظ کرتا ہے اور مارکیٹ ڈیمانڈ پر انہیں سپالئی کرتا ہے۔ اس کے اس کام کی
وجہ سے پراڈکٹ میں مصنوعی مہنگائی نہیں آتی اور قیمتیں برقرار رہتی ہیں۔
5۔ نئے ذائقوں اور فیشن کے بارے میں معلومات فراہم کرنا:
کمپنی کو مارکیٹ کے رجحانات اور میالنات ( ،)Market Trendsبدلتے
فیشن اور ذائقوں کے بارے میں معلومات ہول سیلر سے ملتی ہیں ،جن کو سامنے
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رکھتے ہوئے وہ آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے اور اس کے مطابق وہ
پراڈکٹ النچ کرتی ہے۔
6۔ خطرہ مول لینا :
کمپنی پروڈکشن کے بعد چونکہ فورا ً پراڈکٹ ہول سیلر کو فروخت کرتی ہے،
اس لئے اسے پراڈکٹ کے ٹوٹنے  ،خراب ہونے اوراس کے فیشن کے گزر جانے
کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ تمام خطرات ہول سیلر برداشت کرتا ہے۔

ہول سیلر سے پرچون فروش کو ملنے والے فوائد :
کمپنی کے ساتھ ساتھ ہول سیلرز پرچون فروش کےلئے بھی کئی خدمات
سرانجام دیتا ہے ،جو درجہ ذیل ہیں:
1۔ ریٹیلر کو ضرورت کے بقدر اشیاء فروخت کرنا:
چونکہ ریٹیلر کو تھوڑی مقدار میں پراڈکٹ کی ضرورت پیش آتی ہے ،اس
لئے وہ ہول سیلر کے پاس جاتا ہے ،جس کے پاس گوداموں میں بڑی مقدار میں
پراڈکٹ موجود رہتی ہے اور اس سے اپنی ضرورت کے بقدر مال خرید لیتا ہے۔
2۔ مالی تعاون کرنا:
ریٹیلرز ع ام طور پر مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور اپنا کاروبار چالنے
کے لیے قرضوں کے محتاج ہوتے ہیں ،انہیں یہ قرضہ ہول سیلر سے ملتا ہے،
جسے ایک خاص دورانیے میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔
3۔ خطرہ مول لینا:
ریٹیلر صرف ضرورت کے مطابق اشیاء خریدتا ہے ،باقی سٹاک ہول سیلر
کے پاس پڑا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر سٹاک خراب ہوجائے تو نقصان ہول سیلر ہی
کا ہوگا۔

ریٹیلنگ  Retailingاور سپالئی چین میں اس کی اہمیت
ہول سیلر اور صارف کے درمیان کے واسطے کو ریٹیلر کہتے ہیں۔ 16اسے
اردو میں پرچون فروش کہتے ہیں۔ یہ ہول سیلر سے چھوٹے پیمانے پر اشیاء
خریدتا ہے اور آخری صارف  Final Costumerکو فروخت کرتا ہے۔ اس کی
سب سے جامع تعریف ایولن تھامس  S Evelyn Thomasنے کی ہے:
16

RAZAULLAH, Design and Optimization of a Supply Chain Network for Product
Distribution,PhD Thesis, University of Engineering and Technology, Peshawar,2018, Ch2, P:24
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According to S.Evelyn Thomas “the
retailer is the last of the many links in the
economic chain whereby the consumer’s
wants are satisfied
smoothly and efficiently
by retailers.”17

ترجمہ:
اییییس اییییولن تھیییامس کیییے مطیییابق ریٹیلیییر اس
سلسلے کی آخری کڑی ہے ،جہاں پر ریٹیلیر کیے
ذریعے صارفین کی خواہشیات کیی تسیکین اچھیے
طریقے سے کی جاتی ہے۔

ریٹیلر کی ذمہ داریاں:
اشیاء کی تقسیم میں ایک ریٹیلر درجہ ذیل ذمہ داریاں ادا کرتا ہے:
1۔ صارفین کو سہولت دینا:
صارفین کی سہولت کےلیے ریٹیلر ان کے قریب ترین عالقے کا انتخاب کر
کے اپنی دکانیں کھول دیتے ہیں تاکہ صارفین با سہولت ان تک رسائی حاصل کر
سکیں اور اپنی مطلوبہ اشیاء خرید سکیں۔

2۔ انتخاب کی آزادی:
ریٹیلر کے پاس بیک وقت مختلف کمپنیوں کی تیار شدہ مختلف پراڈکٹ موجود
ہوتے ہیں ،مثالً کولڈ ڈرنکس میں پیپسی ،کوک  ،مرنڈہ اور سیون اپ وغیرہ ،
سارے رکھے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ایک صارف کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ
اپنی پسند کی چیز منتخت کر کے خرید لے۔
3۔ ہول سیلر تک مارکیٹ معلومات پہنچانا:
چونکہ ریٹیلر براہ است صارفین سے رابطے میں رہتا ہے ،اس لئے وہ
صارفین کی ضروریات  ،خواہشات ،رجحانات  ،میالنات ،فیشن اور ذائقوں کے
بارے میں وافر مقدار میں معلومات جمع کرتا رہتا ہے۔ یہ معلومات وہ آگے ہول
سیلر تک پہنچاتا ہے ،جو انہیں کمپنی تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح کمپنی اگلی
پراڈکٹ میں ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتی ہےاور اس میں مفید تبدیلیاں کرتی ہے۔
جس طرح ماقبل میں ہول سیلر کے بارے میں لکھا کہ یہ کمپنی کےلئے بھی
کئی کام سرانجام دیتا ہے اور ریٹیلر کے لیے بھی  ،اسی طرح ریٹیلر بھی ایک
طرف ہول سیلر کے لیے فائدہ مند رہتا ہے اور دوسری طرف صارف کے لیے
بھی۔
17

Prof. G. Elumalai,Commerce, Higher Secondary , first Year book, Tamil Nadu Text book and
Education Services Corpoation,2017, P:24
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ہول سیلر کو ریٹیلر سے ملنے والے فوائد:
1۔صارفین سے رابطے کا پل:
ہول سیلر بڑی مقدار میں جو پراڈکٹ کمپنی سے خریدتا ہے  ،وہ درحقیقت
انہیں صارفین تک پہنچانے کےلیے ہوتا ہے ،ہول سیلر کے لیے یہ کام ریٹیلر
سرانجام دیتا ہے۔
2۔صارفین کے بارے میں معلومات دینا:
ریٹیلر چونکہ صارفین سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے ،اس لئے وہ ان
کی پسندیدگیوں اور نا پسندیدگیوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ہول سیلر کو ان
کے بارےمیں آگاہ کرنے واال یہی ریٹیلر ہوتا ہے اور ہول سیلر ان معلومات کی
روشنی میں آئندہ کے لیےاشیاء کی خریداری کے فیصلے کرتا ہے۔
3۔ دوردراز عالقوں تک رسائی:
ہول سیلر کو زیادہ سے زیادہ نفع اس صورت میں ملتا ہے ،جب اس کے
ریٹیلرز زیادہ ہو۔ یہ ریٹیلرز دور دراز عالقوں تک پھیلے ہوتے ہیں ،جہاں ہول
سیلرز کی پراڈکٹ پہنچ رہی ہوتی ہے اور وہ اسے آگے فروخت کرتے رہتے ہیں۔

صارفین کو ریٹیلر سے ملنے والے فوائد:
1۔ بروقت پراڈکٹ کی موجودگی:
چونکہ صارف کو نہایت کم مقدار میں اور وہ بھی ضرورت کے وقت پراڈکٹ
کی ضرورت پیش آتی ہے ،اس لئے وہ اس خاص وقت میں ہی اسے خریدنے کا
خواہش مند ہے۔ اس کی یہ خواہش ریٹیلر پوری کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز
ہمیشہ دستیاب ہوتی ہے ،جیسے ہی صارف کو ضرورت پیش آئے  ،وہ اس سے
خرید لیتا ہے۔
2۔ نئے پراڈکٹ کے بارے می معلومات دینا:
چونکہ ریٹیلر کے پاس نت نئی اور مختلف کمپنیوں کی پراڈکٹ موجود ہوتی
ہیں ،اس لئے وہ صارفین کو ان کے بارے میں بھی بتاتا رہتا ہے  ،جس کے بعد
صارفین ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے مفید ہے یا نہیں۔
3۔ صارفین کے لیے بہتر مشیر:
چونکہ ریٹیلر بیک وقت مختلف کمپنیوں کی چیزیں بیچتا رہتا ہے ،اس لئے
اسے کافی تجربہ ہوتا ہے کہ کس کمپنی کی کون سی چیز پائیدار اور سستی ہے۔
اس کے ان تجربات سے ایک صارف مستفید ہوتا ہے ،جو اس سے صالح
مشورے کے بعد کسی پراڈکٹ کا انتخاب کرتا ہے اور اسے خرید تا ہے۔
4۔ ادھار کی سہولت:
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چونکہ ریٹیلر اور صارفین کے آپس میں قریبی تعلقات اور جان پہنچا ن ہوتی
ہے  ،اس لئے وہ صارفین کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے انہیں ادھار کی
سہولت دیتا ہے ۔اس سے بالخصوص وہ صارفین زیادہ مستفید ہوتے ہیں  ،جو
مالزمت سے وابستہ ہوتے ہیں اور مہینے کے اختتام پر اپنی تنخواہ وصول کرتے
ہیں۔

ریٹیل بزنس کی قسمیں:
ریٹیل کاروبار دو طرح کا ہوتا ہے:
جنرل سٹور:
اس میں مختلف اقسام کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔
سپیشل سٹور:
اس میں ایک خاص قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں ،جیسے کپڑوں کی دکان،
سٹیشنری کی دکان وغیرہ۔
اس کے عالوہ چھوٹے پیمانے پر ریٹیلنگ کاروبار کی کئی اور صورتیں
بھی ہیں ،جیسے ریڑی بان ،چھوٹے کیبن اور پیری واال وغیرہ۔
آج ک ل ریٹیلنگ کا یہ بزنس بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی کچھ قسمیں
درج ذیل ہیں:
ڈپارٹمنٹل سٹور:
ڈپارٹمنٹل سٹور ایک بہت ہی بڑا سٹیل سٹور ہوتا ہے ،جو ایک ہی دکان کے
مختلف سیکشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان سیکشنز کو ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ہر
ڈپارٹمنٹ میں ایک قسم کی چیزی ں رکھی ہوتی ہیں ،جیسے کاسمیٹکس کی چیزیں
ایک جگہ ہوتی ہیں ،گارمینٹس کی جگہ الگ ہوتی ہےاور الیکٹرانکس الگ
ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ان سب میں اپنی پسند کی خریداری کے بعد صارف ایک
مرکزی کاؤنٹر پر پیسے دینے کےلئے چال جاتا ہے۔ یہ ہوتا تو پورا شاپنگ مال
ہے ،لیکن ایک دکان کی طرح کام کرتا ہے۔
چین سٹورMultiple Shop or Chain Stores :
یورپ میں اس نظام کو ملٹی پل شاپ کہا جاتا ہے اور امریکہ میں اسے چین
سٹور کہا جاتا ہے۔اس میں واحد ملکیت کے تحت مختلف جگہوں پر ایک جیسے
سٹورز کھولے جاتے ہیں  ،جو ایک ریٹ پر ایک طرح کی پراڈکٹ فروخت کرتے
ہیں۔ اس طر ز کو چالنے کے لیے چوائنٹ سٹاک کمپنی عام طور پر وجود میں
الئی جاتی ہے ،جس کا باقاعدہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتاہے ،جو اس کے منیجمنٹ
کو کنٹرول کررہا ہوتا ہے۔
مشترکہ صارفین سٹورزConsumer’s Cooperative Stores :
یہ تجارتی بنیادوں پر صارفین کی ایک منفرد کوشش کا نام ہے۔ اس میں
مختلف صارفین اکھٹے ہو کر ایک مشترکہ ریٹیل سٹور بناتے ہیں ،جو ہول سیل پر
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چیزیں خریدتا ہے اور پھر ان خاص صارفین کو ( جو اس کے ممبر ہوتے ہیں)
کو مارکیٹ ریٹ پرفروخت کرتے ہیں۔ گویا یہ صارفین اپنی ضرورت کی چیزیں
اپنی دکان سے خریدتے ہیں۔ اسی طرح اس دکان سے جو نفع برآمد ہوتا ہے ،وہ
جملہ صارفین میں مشترکہ طور پر تقسیم کردیا جاتا ہے۔اس منفرد آئڈیا کا آغاز
1844ء کو انگلینڈ میں ہوا ،جب  28جوالہے اور تاجر اکھٹے ہوئے اور اس طرز
کے سٹور کی بنیادی رکھی۔ بعد میں یہ سوچ انفرادیت کی وجہ سے یورپ بھر میں
18
پھیل گئی۔
ڈاک دکانیںMail order business stores :
اس طرز کی ریٹیل دکانوں میں صارفین کا بذات خود آنا جانا نہیں رہتا ،بلکہ
سارا رابطہ ڈاک کے ذریعے ہوتاہے۔ جس صارف کو جو چیز ضرورت ہو ،وہ
رابطہ کرتا ہے اور مطلوبہ شئی ڈاک کے ذریعے اس کے گھر یا آفس تک پہنچ
جاتی ہے۔
ای کامرسE commerce :
ریٹیل کی اس قسم کا سارا دار ومدار انٹرنیٹ پر ہوتا ہے۔ اسے پیپر لیس بزنس
بھی کہا جاتا ہے ،جس میں کاغذ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس میں آن الئن
آرڈر موصول ہوتے ہیں اور مطلوبہ شئی ڈاک کے ذریعے ارسال کی جاتی ہے۔

18

Prof. G. Elumalai ,Commerce, Higher Secondary, first Year book, Tamil Nadu Text book and
Education Services Corpoation,, P: 42
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درآمدت و برآمدات
پراڈکٹ کے واسطے تب وجود میں آتے ہیں ،جب ایک پراڈکٹ ملک کے اندر
تیار ہوکر ملکی صارفین تک پہنچائی جارہی ہو۔ اگر کوئی پراڈکٹ کسی ایک ملک
میں تیار ہوتی ہو اور اسے دورے ملک کے صارفین تک پہنچایا جاتا ہو تو اس
کے لئے مزید کچھ واسطوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔عام طور پر اس میں تین
واسطیں زیادہ اہم ہیں؛ درآمدات ،برآمدات اور انٹری پوٹ ()Entrepot۔

درآمداتImport :
اگر پراڈکٹ بیرون ملک تیار ہوجائے اور اسے اندرون ملک منتقل کیا جائے
تو اسے درآمد کرنا کہا جاتا ہے۔
امپورٹ پالیسیImport Policy :
درآمدات کو کنٹرول کرنے کےلیے اور اس سے حکومتی ترجیحات اور
مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر ملک امپورٹ پالیسی وضع کرتی ہے۔ حکومت
یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس ملک سے اشیاء درآمد کرنی ہیں اور کس سے نہیں۔
اسی طرح مقدار اور معیار کی وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ جو پراڈکٹ اس
معیار کے مطابق ہو صرف وہی پراڈکٹ درآمد ہوسکتی ہے  ،باقی نہیں۔ اس
پالیسی کا ایک مقصد ملکی صنعت کو فروغ دینا بھی ہوتا ہے  ،چنانچہ جو
مصنوعات ملک کے اندر تیار ہورہی ہوتی ہیں ،ان کے درآمد کرنے پر پابندیاں
لگائی جاتی ہے ،اسی طرح جو چیزیں ملک اور عوام کے لیے کسی بھی لحاظ
س ے نقصان دہ ہو  ،ان پر بھی پابندی لگائی جاتی ہیں ،جیسے پسماندہ ممالک مین
لکژی قسم کی چیزیں درآمد کرنے پر پابندیاں ہوتی ہیں ،تاکہ صاحب مال لوگ ان
چیزوں پر اپنا پیسہ نہ لگائے ،بلکہ ان چیزوں میں پیسے خرچ کریں  ،جن سے
19
ملک و قوم کا فائدہ ہو۔ پاکستان میں امپورٹ پالیسی آرڈر  2016رائج ہے۔

درآمدات میں موجود واسطےIntermediaries :
اشیاء درآمد کرنے میں دو طرح کے واسطوں کی ضرورت پیش آتی ہے:
1۔ امپورٹ کمیشن ہاؤسIntent House :
ملکی سطح پر تجارت کرنے والے اکثر تاجروں کو عموما ً دیگر ممالک کے
تاجروں اور تجارتوں سے زی ادہ واسطہ نہیں پڑتا ،صرف وہ تاجر جو درآمدات
اور برآمدات ہی سے وابستہ ہوتے ہیں ،وہی غیر ملکی تاجروں سے زیادہ رابطے
میں رہتے ہیں۔ایسے میں عام تاجروں کو جب باہر کسی ملک سے اشیاء منگوانی
ہو تو اپنی سہولت کے لیے وہ ایک ( )Intent Houseکا رخ کرلیتے ہیں اور اس
19

Pakistan Import Policy order 2016, http://www.commerce.gov.pk/wpcontent/uploads/pdf/IPO-2016.pdf last access on 27 May 2019
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کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ وہ فالں ملک سے ہمارے لئے فالں پراڈکٹ
درآمد کرے گا۔
( )Intent Houseکا چونکہ کام ہی درآمدات سے وابستہ ہوتا ہے ،اس لئے
وہ درآمدت کے جملہ طرق سے واقف ہوتا ہے ۔ اس خدمت کی فراہمی کے بدلے
میں وہ ملکی تاجر سے ایک خاص فیس وصول کرتا ہے۔
()Intent houseتین طرح کی ذمہ داریاں سرانجام دیتا ہے:
 1۔ امپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ اسے جب امپورٹر
سے کوئی آرڈر ملے تو اس کے مطابق ایکسپورٹر سے پراڈکٹ منگوالیتا ہے۔
 2۔ اسے چونکہ اشیاءدرآمد کرنے کا تجربہ ہوتا ہے ،اس لئے اس کے پاس
مختلف پراڈکٹ  ،ان کے معیار اور ان کی دستیابی سے متعلق کافی معلومات ہوتی
ہیں۔ وہ یہ معلومات ان ملکی تاجروں سے شئیر کرتا ہے ،جو اس سے کوئی
پراڈکٹ درآمد کرانے کے لیےرابطہ کرتے ہیں۔
 3۔ یہ ہاؤسز ایکسپورٹرز کے پاس موجود مختلف پراڈکٹ کے نمونے منگوا
کر اپنے پاس رکھتے ہیں ،تاکہ جب امپورٹر ان سے رابطہ کرے تو وہ اسے نمونہ
دکھا سکے اور راضی ہونے کی صورت میں متعلقہ ایکسپورٹر سے رابطہ کر
کے مطلوبہ مال منگوا سکے۔
کلئیرنگ ایجنٹ:
باہر ملک سے جب درآمدات کرنے واال جب آپ کے ملک پہنچ جاتا ہے تو اس
کے وصول کرنے کے لیےآپ کو مختلف ڈاکومنٹس تیار کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک
پیچیدہ عمل ہے ،جو ایکسپورٹر اس کام کے ماہر ہوتے ہیں ،وہ یہ کام خود
سرانجام دیتے ہیں  ،تاہم باقی کسی کلئیرنگ ایجنٹ سے رابطہ کرلیتے ہیں۔
کلئیرنگ ایجنٹ اس کام کا ماہر ہوتا ہے۔وہ اس خدمت کے بدلے امپورٹر سے فیس
لیتا ہے ،جس کے بدلے وہ تمام کاغذی کاروائی مکمل کرتا ہے اور امپورٹر اشیاء
پر قبضہ کرتا ہے۔

برآمداتExport :
اگر پراڈکٹ ملک کے اندر تیار ہو رہی ہو اور اسے باہر کسی ملک سپالئی
کرنا ہو تو اسے برآمدات کہتے ہیں۔
ایکسپورٹ پالیسیExport Policy :
جس طرح امپورٹ پالیسی ملک کے بہتر مفاد میں ہوتی ہے ،اسی طرح ہر
ملک کوشش کرتا ہے کہ اس کی اپنی خودمختار اور آزاد ایکسپورٹ پالیسی ہو۔
اس کا مقصد ملکی صنعت اور معیشت کو مستحکم کرنا ہوتا ہے۔ مختلف مقامی
صنعتوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں تاکہ ان کا کاروبار پھیل جائے۔ اشیاء برآمد
کرنے کے طریقہ کار میں سہولت  ،مقامی تاجروں کو قرضیں دینے اور
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ایکسپورٹر پر سے مختلف قسم کے ٹیکس کم کرنا یا ختم کرنا ،یہ سب اس پالیسی
20
کا حصہ ہوتے ہیں۔پاکستان میں اس وقت ایکسپورٹ پالیسی  2016رائج ہے۔

ایکسپورٹ میں موجود مختلف واسطےIntermediaries :
امپورٹ کی طرح ایکسپورٹ میں بھی مختلف واسطوں کی ضرورت پیش آتی
ہے۔یہ واسطے تین طرح کے ہیں:
1۔ کلیرینگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹClearing and forwarding :
agents
ان ایجنٹس کا کام اشیاء کی ترسیل  ،کسٹم اور لوڈنگ سے متعلق ہوتا ہے ،جو
آدمی اپنا مال کہیں ایکسپورٹ کرتا ہے ،وہ ان ایجنٹس سے رابطہ کرتا ہے۔ اس کی
مطلوبہ فیس بھرنے کے بعد وہ سامان اس کے حوالے ہوجاتا ہے ،جسے وہ خود
جہاز پر پہنچاتا ہے اور ٹیکس کی آدائیگی کا انتظام و ہ خود سنبھالتا ہے ،خالصہ
یہ کہ ایکسپورٹ کرنے کا تقریبا ً کام اس کے ذمے ہوتا ہے۔
2۔کمیشن ایجنٹ:
کمیشن ایجنٹ کو مختلف امپورٹرز سے آرڈرز ملتے ہیں ،جنہیں وہ مختلف
ایکسپورٹرز کو فارورڈ کرتا ہے ،اس کے بدلے وہ ایکسپورٹر سے ایک خاص
فیس وصول کرتا ہے۔

ایکسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ ہاؤسExport and Trading house :
ان ہاؤسز اور مراکز کا مقصد ملکی برآمدات کو بڑھانا اور انہیں مضبوط
کرنا ہے۔ ان میں مختلف اقسام کی مصنوعات کےلئے ایکسپورٹرز اور تجارتی
کمپنیاں بیٹھی رہتی ہیں۔ اس میں موجود ایکسپورٹ ماہرین ایک خاص معاوضے
پر اپنی خدمات فراہم کررہے ہوتے ہیں۔ان ہاؤسز میں کئی قسم کی سرگرمیاں
سرانجام دی جاتی ہیں ،مثال:
 1۔ انٹرنیشل ٹریڈ میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے مختلف قسم کے اجازت
ناموں کی ضرورت پیش آتی ہیں ،جنہیں ان ہاؤسز میں بہ آسانی حاصل کیا جا
سکتا ہے۔
2۔ ٹیکس میں کمی یا استثناء کے حوالے سے ان ہاؤسز میں رہنمائی ملتی ہے۔
 3۔ مختلف خاص اقسام کی اشیاء برآمد کرنےکےلیے الئسنس کی ضرورت
ہوتی ہیں ،جنہیں ان ہاؤسز سے بہ آسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

انٹری پورٹEntrepot Trade/ Re Exporting :
کبھی کبھار پراڈکٹ ایک ملک میں تیار ہوتا ہے ،پھر فائنل ہونے کے لیے
دوسرے ملک میں بھیجی جاتی ہے ،جہاں اس پراڈکٹ کی مزید تراش خراش کی
جاتی ہے یا اس سے نئی پراڈکٹ تیار کی جاتی ہے اور پھر ایک تیسرے ملک کو
20

Pakistan Export Policy order 2016, http://www.commerce.gov.pk/wpcontent/uploads/2018/05/EPO_opt.pdf last access on 27 May 2019
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برآمد کیا جاتا ہے۔اس طرح کی ترسیل کو  Entrepot Tradeکہا جاتاہے۔ اس
طرح کے پراڈکٹ پر امپورٹ ٹیکس بھی نہیں لگتا  ،کیونکہ درحقیقت وہ اس ملک
کو درآمد نہیں ہوتا ،بلکہ وہاں صرف فائنل ہوتا ہے ،باقی ایک تیسرے ملک کو
برآمد کیا جاتا ہے۔ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھار اس ملک میں مطلوبہ
بینکنگ کی سہولت میسر نہیں ہوتی ،جس ملک کو یہ برآمد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح
کبھی کبھار اس ملک کے ساتھ براہ راست تجارت کرنا قانونا ً درست نہیں ہوتا ،
وغیرہ۔جس ملک کو فائنل ہونے کےلیے ارسا ل کیا جاتا ہے  ،وہاں پر یہ پراڈکٹ
21
از سر نو پیک کیا جاتا ہے اور دوبارا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔

ٹرانسپورٹ(  )Logisticsاور اشیاء کی ترسیل
اشیاء کی انڈسٹری سے لے کر آخری صارف تک ترسیل کےلیے جس طرح
مختلف واسطوں کی ضرورت پیش آتی ہے ،اسی طرح آمدورفت کے مختلف ذرائع
کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ٹرانسپورٹ کی انگریزی تعریف یہ ہے:
The word ‘transport’ is derived from the
Latin word ‘transportare’ which comprises
of two expressions, viz., ‘Trans’ which
means ‘across’ (or the other side’) and
‘portare’ means ‘to carry’. In short transport
means carrying from one place to another.22

ترجمہ:
آمد ورفت کو انگریزی میں ٹرانسپورٹ
کہتے ہیں ،جو دراصل الطینی لفظ ٹرانسپورٹار
( )Transportareسے مشتق ہے۔ یہ لفظ دو
اجزاء پر مشتمل ہے ،)Trans( :جس کا معنی
ہے "دوسری طرف " اور ( ،)Portareجس کا
معنی
معنی " لے جانا " ہے۔ ان کا مشترکہ
ٰ
ٰ
ہوا"ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا"

سپالئی چین میں ٹرانسپورٹ کی اہمیت:
سپالئی چین میں ٹرانسپورٹ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے
پراڈکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ اس کو الجسٹکس
( )Logisticsبھی کہا جاتا ہے۔ اس کے فعال کردار ادا کرنے کےلیے ضروری
ہے کہ یہ درجہ ذیل چھ حقوق ( )RIGHTکے مطابق کام کریں:
21 Frank Debets, A Reference Guide to Customs and Trade Compliance in Asia Pacific 2017,
www. pwccustoms.com, P:158,
22 Prof. G. Elumalai ,Commerce, Higher Secondary , first Year book, Tamil Nadu Text book
and Education Services Corpoation,, P:73
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The.Six.Rights of.Logistics are: 1.The
RIGHT goods 2.In the RIGHT quantities
3.In the RIGHT condition delivered 4.To the
RIGHT place 5.At
the RIGHT time 6.For
the RIGHT cost23.

ترجمہ:
صحیح پراڈکٹ کو صحیح مقیدار مییں صیحیح
حالت میں صحیح جگہ پر صحیح وقت پر صیحیح
قیمت پر پہنچانا صحیح الجسٹکس کہالتاہے۔
پروڈکشن کے بعد اشیاء چاہے براہ راست صارف کو فروخت کی جاتی ہو یا
ہول سیلر اور پرچون فروش کے ذریعے اسے دی جاتی ہو یا پھر برآمدات اور
درآمدات کی بھی درمیان میں ضرورت پیش آتی ہو ،ان تمام صورتوں میں
ٹرانسپورٹ اور آمد ورفت ایک الزمی عنصر ہے۔یہ ٹرانسپورٹ پراڈکٹ کے
حجم ،نزاکت اور دیگر خصوصیات کو دیکھ کر  ،اسی طرح عالقے اور مسافت
کو سامنے رکھتے ہوئے منتخب کیا جاتا ہے۔ٹرانسپورٹ کے لئے مختلف ذرائع
استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ٹرانسپورٹ زمینی راستے کے ذریعے بھی ہوسکتی ہے،
جس میں موٹرسائیکل ،بیل گاڑی اور گدھا گاڑی سے لے کر پیک اپ  ،بسوں اور
ٹرک تک ،اسی طرح عصر حاضر میں ریلوے تک مختلف ذرائع استعمال ہوتے
ہیں۔اگر پراڈکٹ کا حجم بہت زیادہ ہو یا فاصلہ زیادہ دور ہو تو بحری جہاز اور
سمندری راستے کا سہارا لیا جاتا ہے۔اس کے ذریعے مالی اخراجات کم آتے ہیں
اور پراڈکٹ بڑے پیمانے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوجاتی ہے۔اسی
طرح اگر کسی پراڈکٹ کی فوری منتقلی ضروری ہو تو ہوائی سفر اور ہوائی
جہازوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہے۔یہ سروس تیز ترین ہے  ،تاہم کافی مہنگا
ہونے کی وجہ سے کم استعمال ہوتا ہے۔عام حاالت میں بحری اور زمینی راستوں
24
کے ذریعے تجارت اور آمدورفت کو ترجیح دی جاتی ہے۔

وئیر ہاؤسنگ
کمپنی میں پروڈکشن کے بعد جب تک ہول سیلر خریدتا ہے ،ان اشیاء کو
محفوظ رکھنے کے لئے کسی وئیر ہاؤس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔یہ وئیرہاؤس
کمپنی کے قریب بنائے جاتے ہیں۔ ان کے مالکان ان میں کمپنی کے تیار شدہ
پراڈکٹ سنبھال کر رکھتے ہیں اور بدلے میں کمپنی سے کرایہ وصو ل کرتے ہیں۔
وئیر  Wareپراڈکٹ کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا معنی ہوا " پراڈکٹ
رکھنے کی جگہ"۔کیمریج ڈکشنری میں وئیر ہاؤس کی تعریف یوں درج ہے:
23

The Logistics Handbook, Apractical Guide for the Supply Chain Management of Health
Commodities, USAID,Delivered Project, Task Order 1, 2nd edition 2011, P:4,
24
Raza Ullah, Design and Optimization of a Supply Chain Network for Product
Distribution,PhD Thesis, University of Engineering and Technology, Peshawar,2018,Ch2, P:33,
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A large building for storing things
before25they are sold, used, or sent out to
shops,

ترجمہ:
وئیییر ہییاؤس اس بییڑی بلییڈنگ کییو کہییتے ہیییں،
جییس میییں اشیییاء کییو فروخییت ہییونے یییا دکییانوں کییو
بھیجنے سے قبل سٹور کیا جاتا ہے۔

وئیر ہاؤس کی ضرورت:

وئیر ہاوس کی ضرورت مختلف وجوہات سے پیش آتی ہے ،مثالً کمپنی بڑے
پیمانے پر پروڈکشن کرتی ہے۔ ایسے میں سب کو نہ تو فورا ً فروخت کر سکتی
ہے اور نہ اس کے محفوظ رکھنے کےلیے کمپنی کے پاس بڑے پیمانے پر گودام
ہوتے ہیں۔ اس لئے اسے پرائیویٹ گوداموں اور وئیرہاؤسز کی خدمات لینی پڑتی
ہے۔اسی طرح کمپنی کچھ چیزیں ایک خاص موسم کے لیے تیار کرتی ہے  ،جنہیں
اس موسم تک محفوظ رکھنے کےلیےایک وئیر ہاؤس کی خدمات حاصل کرتی
ہے ،جہاں پر اس پراڈکٹ کی حفاظت کے لیے موزوں ماحول موجود ہوتا
ہے۔اسی طرح کمپنی کو بڑے پیمانے پر پروڈکشن کے لیے مختلف اقسام کے خام
مال  Raw Materialsکی ضرورت پیش آتی ہے ،اس خام مال کو محفوظ کرنے
26
کے لیےوہ ایک وئیر ہاؤس کی خدمات حاصل کرتی ہے۔

وئیر ہاؤس کی ذمہ داریاں:
یہ وئیر ہاؤسز درجہ ذیل اقسام کی ذمہ داریاں سرانجام دیتے ہیں:
1۔ اشیاء کی حفاظت:
ان وئیر ہاؤسز میں اشیاء کی حفاظت کے لیے ایک موزوں فضاء اور ماحول
کو قائم رکھا جاتا ہے۔
2۔قیمت میں توازن کو برقرار رکھنا:
وئیر ہاؤس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کے اضافی پراڈکٹ اپنے
پاس محفوظ رکھتی ہیں ،جیسے ہی مارکیٹ میں طلب آتی ہے تو وئیر ہاؤس سے
سپالئی شروع ہوج اتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتوں میں توازن برقرار
رہتا ہے۔
3۔سیل کے لیے تیار کرنا:
25

Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/warehouse last
access on 7 January 7, 2020,
26
Raza Ullah, Design and Optimization of a Supply Chain Network for Product
Distribution,PhD Thesis, University of Engineering and Technology, Peshawar,2018,Ch 2, P:3540,
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آج کل پروڈکشن کے فورا ً بعد پراڈکٹ وئیر ہاؤس میں منتقل ہوجاتی ہے۔ پھر
وہاں پر اس کی درجہ بندی ہوتی ہے ،پھر اسے پیک کیا جاتا ہے اور لیبلنگ کے
بعد اسے مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے۔
4۔ پراڈکٹ کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنا:
کچھ پراڈکٹ تیاری کے فورا ً بعد استعمال نہیں کئے جاسکتے ۔ انہیں استعمال
میں النے کےلئے ایک خاص درجہ حرارت اور ماحول میں ایک وقت گزارنے
کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی یہ ضرورت وئیرہاؤس میں پوری ہوتی ہے۔جیسے
تمباکو وغیرہ۔
5۔دوردراز تک اشیاء کی فراہمی:
کچھ کمپنیاں دوردراز عالقوں میں مختلف وئیر ہاؤسز بنالیتی ہیں اور
پروڈکشن کے بعد پراڈکٹ وہاں پہنچادیتی ہیں،پھر جیسے ہی اس عالقے میں اس
پراڈکٹ کی ضرورت پیش آتی ہے ،اس عالقائی وئیر ہاؤس سے اس کی ضرورت
پوری کی جاتی ہے۔

وئیر ہاؤسز کی اقسام:
وئیر ہاؤسز مختلف اقسام کی ہوتی ہیں ،جیسے:
1۔ بانڈڈ وئیر ہاؤسBounded Warehouse :
یہ بندرگاہوں کے قریب ہوتے ہیں اور حکومت سے الئسنس شدہ ہوتے ہیں۔ان
میں مال تب رکھا جاسکتا ہے ،جب کسٹم ڈوٹی کلیر ہوچکی ہو۔
2۔ جنرل مرچنڈیش وئیر ہاؤسGeneral Merchandise :
Warehouse
یہ وئیر ہاؤس کی عام قسم ہے ،جس میں ہر طرح کی پراڈکٹ رکھی جاسکتی
ہے۔
3۔ خاص سامان کے لئے تیار شدہ وئیر ہاؤسSpecial Commodity :
Warehouse
یہ خاص اشیاء کے لیےتیار کئے جاتے ہیں ،جیسے تمباکو ،کاٹن اور اون
وغیرہ کے لیے۔
4۔ کولڈ سٹوریجCold Storage :
ان میں وہ پراڈکٹ رکھی جاتی ہے ،جو گرمی کی وجہ سے جلد خراب ہونے
والی ہو ،جیسے سبزیاں  ،فروٹ ،گوشت اور انڈے وغیرہ۔
5۔ اناج کے گودامGrain Elevator :
اس طرح کے وئیر ہاؤسز امریکہ اور برطانیہ میں کافی مقبول ہیں۔ ان مین
اناج بڑی مقدار میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔
6۔کھال گودامYard Storage :
403
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جو اشیاء آب و ہوا کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی ،جیسے لوہا اور ٹمبر
27
وغیرہ ،انہیں اس طرح کے وئیر ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے۔

27

Prof. G. Elumalai, Commerce, Higher Secondary, first Year book, Tamil Nadu Text book and
Education Services Corpoation,,2017, P:99-101,
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فصل دوم  :سپالئی چین کے لئے شرعی اصول اور معاصر
صورتوں کے شرعی مسائل
ٹرانسپورٹنگ ( )Logisticsکے شرعی اصول
سپالئی چین میں اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ پروڈکشن کے بعد ریٹیلر تک
پہنچنے کےلیے پراڈکٹ کا زیادہ تر وقت ٹرانسپورٹ میں یا پھر وئیر ہاؤس میں
گزرتا ہے۔ انہیں مارکیٹنگ میں الجسٹکس بھی کہا جاتا ہے۔

الجسٹکس  logisticsکی تعریف:
پراڈکٹ کے نقل و حمل اور وئیر ہاؤسنگ کو الجسٹکس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ
ٹرانسپورٹنگ اور وئیر ہاؤسنگ کے مسائل اس عنوان سے زیر بحث آتے ہیں۔28
ٹرانسپورٹنگ کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہےکہ صارفین تک مطلوبہ شئی معینہ
وقت میں پہنچ جائے۔ یہ مکانی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا
ہے۔ٹرانسپورٹنگ اور الجسکٹس کے اہم شرعی اصول درجہ ذیل ہیں:

1۔ صفائی ستھرائی:
جس ٹرالی  ،کنٹینر یا گاڑی میں پراڈکٹ کو منتقل کیا جا رہا ہے ،اس کےلیے
ضروری ہے کہ اسالم کے صفائی ستھرائی کے لئےطے شدہ اصول و قوانین کے
مطابق ہو۔ اس میں کسی قسم کا میل اور گند موجود نہ ہو۔حضور اکرم ﷺ کا ارشاد
ہے :
29
ور ش ْ
ُّ
َط ُر اْلی َمان
الط ُھ ُ
ترجمہ:
صفائی ایمان کا حصہ ہے
اسالم عام حاالت میں بھی صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے ،بالخصوص جہاں
صارفین تک خالص غذائی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء پہنچانے ک بات
ہو تو ا سکی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔میل کچیل اور گندگی کی وجہ سے
ٹرانسپورٹ میں موجود پراڈکٹ کے خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ صفائی
ستھرائی کا مناسب اور درست نظام نہ ہونے کہ وجہ سے پراڈکٹ پر اس گندے
ماحول کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپورٹنگ کو جہاں پر
سرکاری سطح پر ریگولیٹ کیا جاتا ہے ،وہاں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال
رکھا جاتا ہے۔حالل الجسٹیکس میں ٹرانسپورٹ اور گودام کا صاف ستھرا ہونا
ضروری ہوتا ہے۔حالل سپالئی چین کےلیے مالئشیا کے تیار کردہ حالل معیار کی
28

Daniel Yadin, The International Dictionary of Marketing, 2002, ISBN 0 7494 3532 1, Kogan
Page Limited UK and USA,P:218,219
الکبری،مجلس دائرۃ المعارف النظامیۃ حیدرآباد ،ط1344:ھ ،رقم الحدیث،188:کتاب الطہارت،
29ابوبکر البیہقی ،السنن
ٰ
فاب فرض الطہور و محلہ من االیمان ،جلد،1ص ،42
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رو سے ہر بار ڈیلوری کے بعد ٹرانسپورٹ کا صاف کرنا اور اس کی مرمت کرنا
ضروری ہے۔
All transport vehicles shall be
adequately
maintained and cleaned after
delivery.30
ترجمہ:

ٹرانسییپورٹ کییی تمییام گییاڑیوں کییو اشیییاء کییی
ترسیل کے بعد اچھی طرح صاف سیتھرا کییا جانیا
اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے
اس میں صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ صفائی ستھرائی کے لیے جو
کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں ،وہ فوڈ گریڈ ہو یا پھر خوراک کے ساتھ براہ راست
مالپ کا امکان نہ ہو۔مزید اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اسے
استعمال کرتے وقت انسانی جسم یا پراڈکٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ اسے سٹور کرتے
وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ کیمیکل پراڈکٹ سے دور اور الگ رکھا
گیا ہو۔

2۔ گاڑی پاک کرنا:
صاف کرنے اور پاک کرنے میں فرق ہے۔اگر کہیں آمد ورفت میں گاڑی کو
نجاست غلیظہ لگے تو اسے اسالم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پاک کرنا
ضروری ہے۔ ایسے میں تب تک اسے صاف کیا جائے کہ یقین ہوجائے کہ اب وہ
نجاست زائل ہوچکی ہوگی:
فما كان منھا مرئیا فطھارته زوال عینھا ْلن
النجاسة حلت المحل باعتبار العین فتزول بزوالھا
إال أن یبقى من أثرھا ما تشق إزالته ْلن الحرج
مدفوع وھذا یشیر إلى أنه ال یشترط الغسل بعد
31
زوال العین وإن زال بالغسل مرۃ واحدۃ
ترجمہ:
اور اگییر نجاسییت نظییر آنییے والییی ہییو تییو اس
کے پاک کرنے کے لیے اس کی جسامت کو مٹانا
اور زائیییل کرنیییا ضیییروری ہیییے ،کیونکیییہ اس کیییی
جسییامت کییے خییتم ہییونے سییے یییہ نجاسییت خییتم
ہوگی ،ہاں اگر جسامت کے زوال کیے بعید اس کیا
اثر (مثالً رنگ) بیاقی رہیے تیو کیوئی حیرج نہییں،
30

MS: 2400, Halal supply chain management system - Part 1: Transportation - General
requirements (First revision), 2018, Department of Standards Malaysia,7.7.4 ,
31برہان الدین المرغینانی ،ہدایۃ المبتدی ،کتاب الطہارۃ ،باب االنجاس و تطہیرھا ،ج 1ص،36:
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کیونکییہ اس کییے زائییل کییرنے میییں حییرج الزم آتییا
ہے اور شرعا ً حرج معاف ہے۔ اس سیے اس بیات
کی جانب بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر صیرف اییک
بار دھونے سے کسیی نظیر آنیے والیی نجاسیت کیا
عین اور جسامت زائل ہوگیا تو اس کیے بعید مزیید
دھونا الزم نہیں ہے۔
شافعی
نجاست سے پاکی کے بارے میں ائمہ اربعہ میں کچھ اختالف ہے۔ امام
ؒ
اور امام احمدؒ کے نزدیک اگر برتن خنزیر یا کتے کی وجہ سے نجس ہو ،تو اسے
سات مرتبہ دھونا ضروری ہے ،جس میں پہلی بار مٹی سے دھویا جائے۔ امام
مالک کے نزدیک اس قدر دھونا کافی ہوتا ہے ،جس سے یقین
ابوحنیفہ اور امام
ؒ
ؒ
32
ہوجائے کہ اب نجاست زائل ہوچکی ہوگی۔
حالل سرٹیفیکیشن میں پاکی کے اس طریقے کی ذمہ داری انٹرنل حالل کمیٹی
کی ہوتی ہے۔ مالئشیا میں چونکہ اکثریت شافعی المسلک لوگ رہتے ہیں ،اس لئے
وہاں کے حالل معیار میں مذہب کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اس لئے انہوں نے
نجاست کو دھونے کے ساتھ ساتھ مٹی کے استعمال کو بھی الزمی قرار دیا ہے۔
It is required to wash seven times, the
first 33time being with water mixed with
;soil

ترجمہ:
اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے سات بیار
دھویا جیائے اور پہلیی بیار دھیونے مییں پیانی کیے
ساتھ ساتھ مٹی کو بھی استعمال کیا جائے۔

3۔ بروقت پہنچانا:
ٹرانسپورٹ کمپنی کی دینی اور اخالقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس پراڈکٹ کی
ترسیل کا اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے  ،وہ اسے مقررہ وقت تک اپنی جگہ پہنچانے
کی پوری کوشش کرے۔ اشیاء کےنقل و حکم میں کسی دوسرے پر اعتماد و
انحصار اور اس کے بدلے میں مالی معاوضہ دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
مالک کی خواہش ہوتی ہےکہ یہ چیز فالں وقت کو صحیح سالم مجھے فالں جگہ
پر مل سکے۔چنانچہ مناسب رفتار سے چلتے ہوئے راستے میں بے جا سٹاپ پر نہ
34
رکنا ٹرانسپورٹ کمپنی اور ڈرائیور کی ذمہ داری بنتی ہے۔
 32الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،حرف التاء :تراب ،ج ،11ص،143:
MS: 2400, Halal supply chain management system - Part 1: Transportation - General
requirements (First revision), © Copyright 2018, Department of Standards Malaysia, Annex D:
Method of sertu according to Shariah law for najs al-mughallazah,D 1,
34
The Logistics Handbook, A Practical Guide for the Supply Chain Management of Health
Commodities, USAID, Task Order 1, 2nd edition 2011, P:4,
33
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4۔ گاڑی کی صورت حال:

ٹرانسپورٹ کمپنی کی شرعا ً یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مطلوبہ سامان کی
صحیح سالمت اور بروقت پہنچانے کو ممکن بنانے کے لیے اچھے ذرائع کا
انتظام کرے۔ پھر جو گاڑیاں نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے لیے خاص کیے گئے
ہوں ،ان کی مناسب دیکھ بال اور وقتا ً فوقتا ً ضروری مرمت پر توجہ ہو  ،تاکہ جو
کسٹمر آ پ کی گاڑی یا بحری جہاز وغیرہ استعمال کر رہا ہو ،اس کے اعتماد کو
ٹھیس نہ پہنچے۔ مزید گاڑی یا جہاز کی صورت حال سے کالئنٹ کو پیشگی آگاہ
کرنا ضروری ہے  ،تاکہ وہ شرح صدر کے ساتھ آپ کے ساتھ معاہدہ کرسکے۔
All transport vehicles shall be
adequately
maintained and cleaned after
delivery35.
ترجمہ:

ٹرانسییپورٹ کییی تمییام گییاڑیوں کییو اشیییاء کییی
ترسیل کے بعد اچھی طرح صاف سیتھرا کییا جانیا
اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

5۔ کسٹم کے مسائل:
موجودہ زمانے میں چونکہ حکومتوں کے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں ،جن
کے لیے کثیر تعداد میں افراد اور اداروں کی ضرورت پیش آتی ہے ،جن کے لیے
بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے میں ہر حکومت چاہے
امپورٹڈ مال ہو یا وہ مقامی سطح پر تیارہوتا ہو ،پر ایک خاص تناسب سے ٹیکس
الگو کرتی ہے۔ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ
جب تک جائز حدود میں ہو ،اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے اور یہ حکومت کا
حق ہے ،لیکن اگر کوئی ٹیکس حد سے تجاوز کر جائے اور صریح ظلم شمار
ہونے لگے تو پھر ایسے ٹیکس سے چھپنے اور ادا نہ کرنے کی گنجائش نکل آتی
ہے۔ تاہم یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس میں "حد" کی تعیین کا
فیصلہ ہر شخص کی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں ،بلکہ وہاں کے اہل علم و فن
حضرات جب کسی ٹیکس کو ناجائز اور ظالمانہ قرار دیں تو وہ ناجائز شمار ہوگی۔
بصورت دیگر حکو متی جائز ٹیکس کا دینا ہر شہری کی شرعی و اخالقی ذمہ
36
داری ہے۔
ٹرانسپورٹ میں کسٹم حکام سے جگہ جگہ سامنا رہتا ہے ،جو کسٹم ڈیوٹی
اور کسٹم کاغذات کے بارے میں استفسار کررہے ہوتے ہیں۔یہ بات شرعا ً ضروری

35

MS: 2400, Halal supply chain management system - Part 1: Transportation - General
requirements, Department of Standards Malaysia, (First revision),7.7.4 ,
زکوۃ کے عالوہ دیگر ٹیکسوں کی شرعی حیثیت(ایک تجزیاتی
 36ڈاکٹر محمد شہباز منج ،محمد جمیل احمد ،اسالم میں ٰ
مطالعہ)،جہات االسالم ،جلد  6شمارہ (،2جنوری تا جون 2013ء)،ص87 :

408

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

ہے کہ جس پراڈکٹ کی ترسیل کی جارہی ہو ،وہ کسٹم حکام سے کلیر ہوچکی ہو،
تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
تاکہ راستے میں کسی طرح کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ ہللا
ٰ
َو َال ت ُ ْلقُوا بأَیْدی ُك ْم إلَى الت َّ ْھلُ َكة37
ترجمہ:
اور اپیینے آپ کییو اپیینے ہییاتھوں سییے ہالکییت
میں نہ ڈالو۔
اس آیت کے عبارت النص سے معلوم ہوتا ہےکہ کوئی ایسا کام کرنا  ،جس
سے آپ کوواضح معلوم ہو رہا ہو کہ اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو اور وہ
کام ہو بھی غیر شرعی تو ایسا کام کر کے اپنے کو ہالکت میں نہ ڈالو۔چونکہ انکم
ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنا شرعا ً جرم ہونے کے ساتھ ساتھ راستے میں کسٹم حکام
حتی کہ جان کا خطرہ مول لینا ہے ،اس لئے یہ
کے ہاتھوں عزت ،دولت اور ٰ
38
بات شرعا ً جائز نہیں۔

6۔ جائز ریٹ:
اسالم کا مزاج یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ کو کھال چھوڑتا ہے۔ اسے تسعیر کے
فطری قوانین طلب و رسد کے حوالے کیا ہے کہ یہ دونوں قوانین خود ریٹ کی
تعیین کرنے کا فیصلہ کریں گے اور اس بارےمیں یہ آزاد رہیں گے۔ حدیث پاک
میں ہے:
ُ 39
القابض الباس ُ
َّ :
الرازق
ھو المسعا ُر
ط َّ
ُ
إن َّ َ
ّللا َ
ترجمہ:
ییالی رییییٹ طیییے کیییرنےواال،
بیییے شیییک ہللا تعی ٰ
تنگیییی اور کشییییادگی پیییییدا کییییرنے واال اور روزی
دینے واال ہے۔
تاہم جہاں پر طلب و رسد کے عالوہ مصنوعی طور پر مہنگائی قائم کی
جارہی ہو یا لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بوقت اشد
ضرورت ریٹ اور کرایے میں اضافہ کیا جارہا ہو تو حکومت وقت کی ذمہ داری

37البقرۃ195 :
 38ٹیکس کے احکام پر باب دوم میں تفصیلی بحث موجود ہے۔
39سلمان بن اشعث ،سنن ابی داؤد ،کتاب البیوع ،باب فی التسعیر ،دارالکتب العلمیۃ بیروت،رقم الحدیث ،3453 :ج،3
ص،286
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بنتی ہے کہ وہ ریٹ کو کنٹرول کرے اور لوگوں کو ایک جائز اور مناسب ریٹ کا
40
پابند کرے۔
پراڈکٹ کے ریٹ کا یہی مسئلہ ٹرانسپورٹ میں کرایوں سے متعلق بھی ہے۔
چنانچہ ٹرانسپورٹ کمپنی کا شرعی فریضہ ہے کہ وہ ریٹ کو مناسب سطح پر
رکھے اور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے ،بلکہ کرایوں کی
بڑھوتری کو طلب و رسد کے حوالے کردے۔اگر کرایوں میں بے اعتدالی کی وجہ
سے حکومت کوئی ریٹ مقرر کرے تو ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو اس معاملے میں
حکومت کا ساتھ دینا چاہئے۔

7۔ پراڈکٹ کے موافق ماحول کی فراہمی:
سپالئی چین میں پراڈکٹ کی ترسیل کے دوران سب سے زیادہ یہی مسئلہ پیش
آتا ہے ۔ مختلف پراڈکٹ ایک خاص موسم کو برداشت نہیں کرپاتے۔ کچھ کو
ٹھنڈک درکار ہوتی ہے تو کچھ کو بلکل برفیلے موسم کی وغیرہ۔ اسی طرح کچھ
پراڈکٹ کےلیے نمی نہایت نقصان دہ ہوتی ہے ،جبکہ بعض اشیاء کےلیے جگہ کا
ہوادار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں نازک ہوتی ہیں ،جن ٹوٹنے کے
امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔
ٹرانسپورٹر کو پراڈکٹ کے ماحول کے بارےمیں جن امور کا خیال رکھنا
ضروری ہوتا ہے ،وہ درجہ ذیل ہیں:
1۔ درجہ حرارت
2۔ نمی
3۔ ہوا کا دباؤ
4۔ گرنا اور جھٹکے لگنا
5۔ بوجھ کے نیچے دب جانا
6۔ ارتعاش
7۔ اشیاء کو الگ الگ رکھنا41
ٹرانسپورٹ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذرائع نقل و حمل کو
پراڈکٹ کے موافق بنائے ،تاکہ مطلوبہ جگہ تک وہ پراڈکٹ صحیح سالم اور اپنی
اصلی حالت میں پہنچ سکے۔نیز اگر پراڈکٹ کو درکار ماحول فراہم کرنے میں
کوئی ٹرانسپورٹر ناکام ہو تو پیشگی مالک کو اس بارے میں آگاہ کرنا ضروری
ہے۔

8۔ حالل و حرام کے لیے الگ جگہوں کی تعیین:
40

 Dr Aayesha Rafiq, Haleema Sadia, Price Fixation in Islamic law, AL-BASEERA 7 (Vol.4Issue. 1) JUN-2015, P:35, https://www.numl.edu.pk/journals/subjects/156102656513-ALBASEERA%207%20(Vol.4%20-%20Issue.%201)%20JUN-2015.pdf last access on 5 Jan 2020,
41
MS: 2400, Halal supply chain management system, Department of Standards Malaysia, Part 1:
Transportation - General requirements (First revision) 5.4.4.2,
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اگر ٹرانسپورٹنگ کمپنی حالل سرٹیفائیڈ ہے  ،جو صرف حالل پراڈکٹ کی
ترسیل کرتی ہے ،تو صحیح ،لیکن اگر ٹرانسپورٹر حالل اور حرام دونوں طرح
کے پراڈکٹ کی ترسیل کرتی ہے تو پھر تلویث اور آالدگی سے بچانے کے لیے
حالل کو حرام سے الگ رکھنا ضروری ہے۔اسے فقہ الحالل کی اصطالح میں
( )Cross Contaminationکہا جاتا ہے۔اگر کسی وجہ سے حالل کے ساتھ حرام
چیز اس طور پر مل گئی ہو کہ حالل سے اس کا الگ کرنا مشکل ہو تو حالل شئی
بھی حرام تصور ہوگی اور اس کا ضائع کرنا ضروری ہوگا۔42

9۔ سامان کے لوڈ کرنے اور اتارنے میں احتیاط کرنا:
گاڑی یا کنٹینر میں سامان لوڈ کرتے یا اتارتے وقت اس بات کا خیال رکھنا
ضروری ہے کہ سامان صحیح سالم لوڈ کیا جائے او ر اتارا جائے۔اس لئے پراڈکٹ
کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وقت ،جگہ اور تربیت یافتہ عملے کی خدمات حاصل
کرنا ضروری ہے ،کیونکہ یہ مال ٹرانسپورٹر کمپنی کے پاس بطور امانت ہوتا
ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سامان کی حفاظت کی بھرپور کوشش
کرے۔

10۔ سراغ رسانی ( )Traceabilityکے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا
لینا
حالل ٹرانسپورٹنگ پر لوگوں کا اعتماد بڑھانے کے لیےجہاں دیگر جہات پر
غور کیا جاتا ہے ،وہیں آئی ٹی ٹیکنالوجی اپنانے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔
ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کو حالل ٹرانسپورٹنگ میں مختلف طریقوں سے
استعمال کیا جاسکتا ہے ،جیسے گاڑی کا لوکیشن ٹریس کرنے کے لئے ،پراڈکٹ
کی تمام تر تفصیل جاننے کے لیے ،اس کے ساتھ ساتھ روابط کو بہتر اور تیز تر
بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔43
ٹریکنگ سسٹم ( )Tracking Systemکو ()Halal Traceabilityکےلیے
استعمال کرنے کا رجحان حالل انڈسٹری میں دن بدن بڑھ رہا ہے۔پراڈکٹ پر
موجود لوگو اور پراڈکٹ کے اجزاء ترکیبی جاننے اور اس کے بارے میں درکار
تما م تر معلومات کے لئے پراڈکٹ پر موجود کوڈ کو سکین کیا جاتا ہے اور اس
پراڈکٹ کے بارے میں تمام تر معلومات آپ کے سامنے آجاتی ہیں۔
42

Dr. Mohd Roslan Mohd Nor, Kashif Latif, Dr. Mohd Nazari Ismail, Dr. Mohammad Nazri
Mohd Nor, Critical Success Factors of Halal Supply Chain Management From The Perspective
of Malaysian Halal Food Manufacturers, Arabian Journal of Business and Management Review
(Nigerian Chapter) Vol. 4, No. 1, 2016,Page:9,
43
Dr. Mohd Roslan Mohd Nor, Kashif Latif, Dr. Mohd Nazari Ismail, Dr. Mohammad Nazri
Mohd Nor, Critical Success Factors of Halal Supply Chain Management From The Perspective
of Malaysian Halal Food Manufacturers, Arabian Journal of Business and Management Review
(Nigerian Chapter) Vol. 4, No. 1, 2016,Page:9,10,
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ٹرانسپورٹ کمپنی کے حالل سرٹیفیکیشن کے لئے درکار اقدامات:
مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اسالم کی جانب مسلمانوں کے
بڑھتے رجحان کی وجہ سے حالل انڈسٹری دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ پہلے یہ
انڈسٹری صرف خوراک تیار کرنے والی کمپنیوں تک محدود تھی۔ اب حالل
کاسمیٹکس ،حالل فارماسیوٹیکل  ،حالل ٹورازم ،حالل لیدر وغیرہ کے ساتھ ساتھ
حالل سپالئی چین اور حالل ٹرانسپورٹنگ تک آچکا ہے۔حالل ٹرانسپورٹنگ کے
حوالے سے اب تک صرف مالئشیا کے پاس اپنا معیار ہے ،جس پر وہ
ٹرانسپورٹنگ سے وابستہ کمپنیوں کو سرٹیفائیڈ کررہا ہے۔ذیل میں مالئشیاکے
ٹرانسپورٹ سے متعلقہ حالل معیار سے ٹرانسپورٹنگ کمپنی کی حالل تصدیق
کےلیے درکار اہم نکات ذکر کرتے ہیں:
1۔ حالل پالیسی کا مرتب کرنا:
اس پالیسی میں حالل کے حوالے سے کمپنی کی نیک خواہشات  ،جذبات،
مقاصد اور خلوص درج ہو۔
2۔ انٹرنل حالل کمیٹی:
یہ کمیٹی کمپنی کے بعض تربیت یافتہ مالزمین پر مشتمل ہوتی ہے ،جو کمپنی
کے حالل سے متعلق آپریشنز کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔
3۔ حالل منیجمنٹ سسٹم:
حالل سے متعلق جملہ آپریشنز اور ان کے طریقہ کار سے متعلق کمپنی حالل
منیجمنٹ سسٹم تیار کرتی ہے۔ یہ باقاعدہ کمپنی کے ڈاکومنٹس کا حصہ ہوتی ہے۔
اس میں وہ حالل کنٹرول پوائنٹس کی تعیین کرتی ہے ۔ حالل کنٹرول پوائنٹس وہ
مقامات ہوتے ہیں ،جہاں پر حلت و حرمت کے مسائل کی حساسیت بڑھ جاتی ہے۔
ان کنٹرول پوائنٹس کی باقاعدگی سے نگرانی کےلیے منصوبہ بندی کی جائے گی۔
اس کے بعد اگر کہیں پر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ازالے کے لئے
( )Corrective actionدرستگی کے اقدامات کی تعیین کی جاتی ہے۔
4۔ حالل رسک منیجمنٹ پالن:
اس منی جمنٹ پالن کے تحت حلت و حرمت کے جملہ اصول و قوانین کو کمپنی
پر الگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
حالل رسک منیجمنٹ سسٹم کے کام
اس سسٹم کے تحت درجہ ذیل کام سرانجام دیے جاتے ہیں:
1۔ پراڈکٹ کی ترسیل:
اس میں صارفین کی ہدایات کے مطابق اشیاء کی ترسیل  ،پراڈکٹ کے حالل
ہونے کو یقینی بنانا ،حرام سے اسے الگ کرنا ،پراڈکٹ کی وصولی ،وئیر ہاوسز
میں رکھنا اور پھر اگلے مرحلے کےلیےدوبارہ گاڑی میں لوڈ کرنا اور کسٹم کے
مسائل حل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔
2۔ ریکارڈ کی حفاظت:
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یہ حالل ٹریسی بیلٹی ( )Halal Traceabilityکو یقینی بنانے کے لیے کیا
جاتا ہے۔
3۔ نان کنفرمٹی()Non Conformityکو کنٹرول کرنا:
جو پراڈکٹ حرام ہو  ،اسے فورا ً الگ کرنا۔ اگر مشکوک ہو تو تحقیق کے لیے
الگ کرنا اور جب تک اس کا حالل ہونا یقینی نہ ہو ،اسے آگے نہ بھیجنا اور ان
کو ریکارڈ میں محفوظ کرنا وغیرہ۔
4۔ حرام یا حرام سے آلودہ پراڈکٹ کو ضائع کرنا:
اس طرح کی پراڈکٹ کو الگ کر کے انٹرنل حالل کمیٹی کے سامنے پیش
کرنا  ،جہاں اس پر اس کے اسباب پر اور آئندہ کے لیے سدباب پر غور و خوض
کیا جاتا ہے۔ جب پراڈکٹ کو ضائع کیا جا رہا ہو ،اس کےلیے مناسب محل وقوع
اور وقت تالش کرنا ،مشکوک پراڈکٹ کی حرمت اگر کنفرم ہوجائے تو پھر اسے
ضائع کیا جائے گا اور اگر حلت واضح ہوجائے تو آگے بھیجاجائے گا۔
5۔ درستگی کے لیے اقدامات(: )Corrective Actions
اس مین پراڈکٹ کی حفاظت اور حرام شئی کے ساتھ آلودگی سے بچانے
کےلیے اقدامات کی تعیین کی جاتی ہے۔ان اقدامات میں ()Non Conformities
کا جائزہ لیا جاتاہے۔ ان کے اسباب اور سدباب کی تعیین کی جاتی ہے۔
6۔ ٹریسی بیلٹیTraceability :
پورے ٹرانسپورٹ چین میں پراڈکٹ کی ضروری شناخت اور وضاحت کے
لیے ( )Traceabilityکا ایک موثر نظام رائج کرنا ضروری ہے۔
لوکیشن  ،سہولیات اور افراد کے لیےضروری اقدامات :
1۔ لوکیشن :
ٹرانسپورٹ کمپنی کے لوکیشن کے لیے ایسی جگہ کا اتنخاب کرنا ،جہاں اشیاء
کے آلودہ ہونے  ،ضائع ہونے اور حرام سے مل جانے کے امکانات نہ ہوں،
چنانچہ گاڑی کا کیڑے مکوڑوں والی جگہ  ،کوڑاکرکٹ والی جگہ وغیرہ سے
دور ہونا ضروری ہے۔ اس کے عالوہ اس کی تعمیر میں پراڈکٹ کی صحت سے
موزوں ماحول کا پاس رکھنا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
2۔ سہولیات:
گاڑیوں اور کنٹینرز کو پراڈکٹ کے موافق ڈھال دینا ،ان کی حفاظت کا خیال
رکھنا ،ان میں پراڈکٹ ہائی جین کا خیال رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔
3۔ افراد اور عملہ:
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وہ افراد جو براہ راست پراڈکٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں ،ان کے صحت مند ہونے
کو یقنی بنانا ،بالخصوص متعدی امراض اور جراثیم سے ان کے پاک ہونے کو
44
یقینی بنانا ضروری ہے۔

وئیرہاؤسنگ کے لیے شرعی اصول
تعارف:
وئیر ہاؤس گودام کو کہتے ہیں۔باب کے آغاز میں اس کی تعریف  ،تعارف اور
اقسام پر کالم موجود ہے۔ سپالئی چین میں اس کی اہمیت کسی سے ڈھکی چھپی
نہیں ہے۔ پروڈکشن سے لے کر آخری صارف کو پہنچانے تک درمیان میں کئی
اقسام کے وئیر ہاوسز کی ضرورت پیش آتی ہے۔ایک کمپنی کو اضافی پروڈکشن
محفوظ بنانے کے لیےبڑے گوداموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں
کی سطح پر ڈسٹر بیوشن کرنے والوں کے لیے اس سے کچھ چھوٹی سطح کے
گوداموں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہول سیلرز کو اس سے بھی چھوٹے گوداموں
کی اور پرچون فروش کو محدود سٹوریج والے گوداموں کی ضرورت پیش آتی
ہے۔ ان گوداموں میں پراڈکٹ کو تب تک سٹور رکھا جاتا ہے ،جب تک انہیں آگے
فروخت نہ کیا جائے۔

شرعی اصول:
وئیر ہاؤسز کے اہم شرعی اصول درجہ ذیل ہیں:
حالل پراڈکٹ کی حفاظت :
گودام میں موجود حالل پراڈکٹ کی حلت کا خیال رکھنے کے لیے ضروری
ہے کہ اسے ایسے پراڈکٹ سے دور رکھے ،جن سے آلودہ ہو کر وہ پراڈکٹ حلت
کے دائرے سے نکلے ،چنانچہ گودام میں حرام پراڈکٹ اورکیمیکلز وغیرہ سے
45
اسے الگ رکھنا ضروری ہے۔
صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا:
بحثیت مسلمان ہمیں ہر جگہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہئے۔ بالخصوص
جہاں انسانی صحت یا پراڈکٹ کی حرمت کا خطرہ پیش آرہا ہو تو اس کی
حساسیت مزید بڑھ جاتی ہے۔چنانچہ پراڈکٹ کے لئے موزوں ماحول بنانے
کےلیے مناسب صفائی کا بندو سبت کرنا ضروری ہے۔اگر صفائی نہ کرنے اور
آلودگی پھیلنے کی وجہ سے کسی انسانی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے یا کوئی

44

MS: 2400, Halal supply chain management system - Part 1: Transportation - General
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45
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پراڈکٹ آلودہ ہو کر اس کی حلت مشکوک ٹھہرتی ہے تو اس کا وبال اور گناہ وئیر
46
ہاؤس کے مالک اور منتظمین پر آئے گا۔
پراڈکٹ سے موزوں درجہ حرارت:
وئیر ہاؤس چاہے اپنی پراڈکٹ کےلیے ہو  ،یا کسی اور کو کرایے پر دیا گیا
ہو ،اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں موجود پراڈکٹ کو موزوں درجہ
حرارت مل رہا ہو۔ کچھ پ راڈکٹ کو گرم  ،کچھ کو معتدل ،کچھ کو ٹھنڈا اور کچھ
کو بلکل برفیلے درجہ حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے۔مطلوبہ سہولیات کا
موجود ہونا ضروری ہے ،جس گودام میں یہ سہولیات موجود نہ ہو ،اس میں
47
پراڈکٹ کو سٹاک کرنا جائز نہیں۔
حرام اشیاء کو سٹاک کرنا:
یہ ایک مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ حالل کھائے اور حالل کھالئے۔
حرام کھانا اور کھالنا جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی ایسے کاروبار سے وابستہ ہونا
جائز نہیں ہے ،جس میں حرام غذا تیار یا آگے منتقل کی جاتی ہو۔ اس اصول کے
تحت حرام پراڈکٹ کو ذخیرہ کرنے اورآگے فروخت کرنے کےلئے وئیر ہاؤس
میں سٹاک کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ گناہ کے کام میں تعاون کرنا ہے ،جو شرعا ً
48
ممنوع ہے۔

وئیر ہاؤس کی حالل سرٹیفیکیشن:
حالل انڈسٹری کےلیے اب تک مختلف ممالک نے مختلف حالل معیارات
وضع کیے ہیں ،تاہم سپالئی چین کے حوالے سے مالئشیا واحد ملک ہے  ،جس
کے پاس اپنا حالل معیار ہے۔ اس معیار کے دوسرے حصے میں وئیر ہاؤسز اور
گوداموں کی حالل تصدیق سے متعلق ہدایات درج ہیں۔اس معیار کی رو سے وئیر
ہاؤس کی حالل تصدیق کےلئے درجہ ذیل امور کی ضرورت پیش آتی ہے:
 1۔ حالل منیجمنٹ سسٹم کو قائم کرنا اور اسے فعال بنانے کےلیے انٹرنل آڈٹس
کا سہارا لینا
2۔حالل رسک منیجمنٹ پالن تیار کرنا اور اسے فعال کرنا
3۔ مواصالت اور رابطوں کا مؤثر نظام وضع کرنا
4۔ حالل رسک منیجمنٹ پالن کے مختلف آپریشنز کی نگرانی کرنا
5۔محل وقوع اور لوکیشن سے متعلق اہم اصول و ضوابط کا خیال رکھنا
6۔وئیر ہاؤس میں مہیا وسائل اور سہولیات کا جائزہ لینا۔
7۔افراد اور عملے کی صحت ،صفائی اور تربیت کو دیکھنا
46البقرۃ222 :2،
47
MS: 2400, Halal supply chain management system - Part 2: Warehousing - General
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48المائدۃ2 :

415

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

8۔ حالل سپالئی چین کو برقرار

رکھنا49

وئیر ہاؤسز اور ذخیرہ اندوزی:
وئیر ہاؤسز میں چونکہ بڑے پیمانے پر پراڈکٹ کو سٹاک کیا جاسکتا ہے ،اس
لئے انہیں کبھی کبھار مثبت سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ منفی کاموں میں بھی
استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کام ذخیرہ اندوزی بھی ہے۔ذخیرہ اندوزی
کو عربی میں "احتکار" کہتے ہیں۔ لفظ "احتکار " ُحکرہ سے نکال ہے ،جس کا
معنی ہے "روک لینا اور ظلم کرنا"50
ٰ
اصطالح میں مال تجارت کو ذخیرہ کرنا اور مہنگائی کے وقت اسے فروخت
کرنے کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔احتکار اور ذخیرہ اندوزی کے بارے میں
احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضور اکرمﷺ کا ارشاد ہے:
51
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون
ترجمہ:
چیییزیں بییازار النییے والییے کییو رزق دیییا جاتییا
ہییے اور ذخیییرہ انییدوزی کییرنے واال ملعییون ہییے۔
اس حییدیث میییں ذخیییرہ ان یدوزی کییرنے والییے کییو
ملعون اور لعنتی قرار دیا گیا ہے۔
کیا ذخیرہ اندوزی ہمیشہ حرام ہے؟
مذکورہ باالل حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہےکہ کسی بھی صورت
اور حالت میں احتکار اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے ،تاہم اس میں کچھ
شافعی ،امام احمدؒ اور امام محمدؒ کی رائے یہ
تفصیل ہے؛امام اعظم ابوحنیفہ ؒ  ،امام
ؒ
ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی حرمت کا حکم دو چیزوں تک محدود ہے1 :۔ انسانی
مالک
غذاء2،۔ جانوروں کی غذاء۔ان دو کے عالوہ ذخیرہ اندوزی جائز ہے۔امام
ؒ
یوسف کے ہاں احتکار صرف ان دو چیزوں تک محدود نہیں ہے ،
اور امام ابو
ؒ
بلکہ آ پ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کرتے ہیں جن سے انسانی ضرورت وابستہ
ہو ،تاہم اس کے مطابق یہ ناجائز تب ہے  ،جب اس عمل سے عام لوگوں کو تکلیف
52
پہنچنا شروع ہوجائے اور ان کا نقصان ہونے لگے۔
مفتی تقی عثمانی کی رائے:
مفتی تقی عثمانی صاحب احتکار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذخیرہ
اندوزی ہر حال میں حرام نہیں ہے ،بلکہ یہ لوگوں کی ضروریات سے متعلق ہوتی
49

MS: 2400, Halal supply chain management system - Part 2: Warehousing- General
requirements (First revision) 2018, Department of Standards Malaysia,
50جبران مسعود ،الرائد،دارالعلم للمالیین بیروت ،1992،ص312:
الکبری ،مکتبۃ دارالباز مکۃ المکرمۃ1994،ء ،کتاب البیوع ،باب ماجاء فی االحتکار ،رقم
51احمد بن حسین البیہقی ،سنن
ٰ
الحدیث ،10934 :ج ،6ص30:
 52الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،حرف االلف :احتکار ،ج ،2ص،92:
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ہے۔ اگر کسی چیز کی لوگوں کو اشد اور فوری ضرورت نہ ہو تو اسے ذخیرہ
کرنا جائز ہے۔مفتی تقی عثمانی صاحب یہ رائے بخاری شریف کی ایک حدیث
سے قائم کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے:
َرأَیْتُ الَّذینَ یَ ْشت َ ُرونَ َّ
علَى
ام ُم َجازَ فَةً یُض َْربُونَ َ
الط َع َ
صلَّى َّ
سول َّ
سلَّ َم أ َ ْن َیبیعُوہُ َحتَّى
ع ْھد َر ُ
ّللاُ َ
َ
علَیْه َو َ
ّللا َ
53
یُؤْ ُووہُ إلَى ر َحالھ ْم
ترجمہ:
حضییییرت عبییییدہللا بیییین عمییییر رضییییی ہللا عنییییہ
فرمییاتے ہیییں کییہ میییں نییے ان لوگییوں کییو دیکھییا ،
جییو کھییانے کییی چیییزیں انییدازے سییے بیییچ رہییے
تھے۔ایسیییےلوگوں کیییو آپ ﷺ کیییے زمیییانے مییییں
(تعزیییراً) مییارا جاتییا اور انہیییں کہییا جاتییا کییہ جییب
تک اسے اپنے گھیر نیہ لیے جیائے ،اس کیی آگیے
تجارت نہ کریں۔
مجازفۃ اور اندازے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ اندازے سے
خریداری کرتے تھے ،جیسے گندم کے پورے ڈھیر کو اندازہ کر کے اس کا ایک
ریٹ مقرر کرتے۔
یہ حدیث اگرچہ بیع قبل القبض کی ممانعت سے متعلق ہے ،تاہم ضمن میں اس
سے یہ بات ثابت ہوتی ہےکہ اشیاء کی آگے تجارت تب تک منع ہے  ،جب تک اس
پر کامل قبضہ نہ کیا جائے۔ جب اس پر قبضہ کر کے اسے گھر میں ذخیرہ کر
دیا جائے تو پھر یہ آپ کی ملکیت شمار ہوجاتی ہے۔ اب آپ اپنی مرضی کے
مطابق اسے آگے فروخت بھی کرسکتے ہیں اور اپنے پاس روک بھی سکتے
ہیں۔جو احادیث ذخیرہ اندوزی کی ممانعت سے متعلق ہیں ،وہ اس حالت پر محمول
ہیں ،جب عوام کو اس کے روکنے سے ضرر اور نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔
مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں:
معنی یہ نہیں کہ
یہ جو آپﷺ نے احتکار کو منع فرمایا ،اس کے
ٰ
کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں سامان تجارت گھر میں رکھنا
معنی یہ ہیں کہ جب عامۃ الناس کو کسی شئی کی
جائز نہیں ،بلکہ
ٰ
ضرورت ہو اور وہ بازار میں نہ مل رہی ہو ،ان حاالت میں اگر کوئی
شخص اپنے گھر میں چھپا کر رکھے گا ،تاکہ جب گرانی بڑھ جائے تو
پھر بازار میں لے جا کر فروخت کردوں تو وہ ملعون ہے اور یہ حرام

 53محمد بن اسماعیل البخاری ،صحیح البخاری ،کتاب البیوع ،باب ماجاء فی بیع الطعام والحکرۃ ،دارابن کثیر 1987ء ،رقم
الحدیث ،2024:ج  ،2ص،750:
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ہے ،لیکن جب عام انسان کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو احتکار
ممنوع نہیں ہے۔امام ابوحنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔54

ریٹیلنگ انڈسٹری کے شرعی اصول
ریٹیلنگ سپالئی چین کی آخری کڑی ہے ،جہاں سے صارفین کے ساتھ براہ
راست رابطہ کیا جاتا ہے اور و ہ اپنی ضرورت اور پسند کی چیزوں کی خریداری
کرتے ہیں۔ اس کے شرعی پہلوں پر بات کرنا اس لئے زیادہ اہمیت کا حامل ہے
کہ عموما ً ریٹیل سٹور میں مختلف کمپنیوں کی اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ ایسے میں
حلت و حرمت کے مختلف پہلوں سامنے آجاتی ہیں ،،کیونکہ جس قدر پراڈکٹ
زیادہ ہوں ،اس قدر مسائل زیادہ ہوں گے۔ یہ انڈسٹری کسی ملک کی معاشی ترقی
میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عصر حاضر میں سپر سٹور  ،ڈپارٹ منٹل
سٹورز اورشاپنگ مالز نے اسے مزید وسعت دی ہے۔ پاکستا ن میں موجود
55
ریٹیلنگ انڈسٹری کا مجموعی حجم  50بلین ڈالر ہے۔

حالل ریٹیل سٹور کا تصور:
اسالمی معیشت کے بڑھتے ہوئے تصور کے تحت حالل ریٹیل سٹورز کا
تصور بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ مالئشیاء میں اس نام اور فلسفے سے کئی سٹورز
کام کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں مسلمان صارفین کو اپنی جانب متوجہ کرنے
کے لیے اس اصطالح کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔حالل ریٹیل سٹور کا
مختصر تعارف یہ ہے کہ اس سٹور میں پراڈکٹ کی حلت و حرمت کے ساتھ ساتھ
اسالمی معاشیات کے دیگر اخالقیات اور اصولوں کو اپناتاہے ۔ اس لئے حالل
ریٹیلنگ انڈسٹری میں حالل پراڈکٹ کے ساتھ ساتھ قیمت کی تعیین  ،تشہیر اور
سٹور کے اندرونی ماحول تک کو اسالمی اصولوں کے مطابق رکھنے کی کوشش
کی جاتی ہے۔

ریٹیلنگ انڈسٹری پر اثر انداز ہونے والے
عوامل()Attributes
صارفین کچھ خاص خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ریٹیل سٹور
کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوگوں کا ایک عام مزاج ہے کہ پہلی بار اگر کسی دکان یا
ریٹیل سٹور سے مطمئن ہوجاتے ہیں تو پھر بوقت ضرورت ہمیشہ اسی سٹور کا
انتخاب کرتے ہیں۔

1۔ پراڈکٹ:
 54تقی عثمانی ،اسالم اور جدید معاشی مسائل،ادارہ اسالمیات،2018 ،جلد ،4ص90:
55
Booming growth in Pakistan’s retail sector
http://www.pakistaneconomist.com/2018/02/19/booming-growth-pakistans-retail-sector/
last
access on 1 June 2019
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سٹور میں موجود پراڈکٹ اور ساز و سامان کی پروڈکشن میں معیار ،سٹائل،
گارنٹی  ،قیمت اور درجہ بندی کا خیال رکھا گیا ہو،

2۔ سروس:
ریٹیل سٹور کے اندر فراہم کی جانے والی خدمات (سروسر) جیسے سٹاف کا
رویہ ،کریڈٹ کی سہولت اور اشیاء کی ہوم ڈیلوری وغیرہ۔

3۔ کسٹمر سے ڈیلنگClientele :
کسمٹر سے براہ راست ڈیلنگ کرنے والے عملے کا معاشرتی اور اخالقی
اصولوں سے واقف ہونا۔

4۔ سٹور کا لے آوٹStore Layout :
سٹور کا لے آؤٹ اور ڈیزائن اس طور پر استوار ہو کہ اس میں صارفین زیادہ
سے زیادہ سکون محسوس کریں۔

5۔ تشہیر:
پراڈکٹ کا ڈسپلے اسی طرح اشیاء کی تشہیر کے دیگر طریقوں میں پروموشن
کے جملہ اصولوں کا خیال رکھا گیا ہو ،تاکہ وہ کسٹمرز پر زیادہ سے زیادہ اثر
انداز ہو سکے۔

6۔ پرسکون ماحول:
کسٹمر کی سہولت کے لیے سٹور کا اندرونی ماحول اپنی وسعت کے بقدر
پرسکون ،خاموش  ،صاف ستھرا اور موسم کے مطابق سرد و گرم بنایا گیا ہو۔

7۔ شہرت یافتہ ریٹیل سٹور:
اس کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ا ن کی شاپنگ
کسی بڑے اور شہرت یافتہ سٹور سے ہو۔

8۔ خریداری کے بعد کی سہولیات:
صارفین دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ اس خاصیت کو بھی ترجیح دیتے
ہیں کہ انہیں خریداری کے بعد اضافی سہولت میسر ہوتی ہو ،جیسا کہ خریداری
56
کے بعد سامان واپس کرنے کی سہولت وغیرہ۔

حالل ریٹیلنگ انڈسٹری
حالل ریٹیلنگ انڈسٹری میں اس صنعت سے وابستہ جملہ آپریشنز کو قرآن و
سنت کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔اس میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ
بزنس کے دوران کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو  ،جو قرآن و حدیث سے متصادم ہو۔
56

Haslinda Hashim, Siti Rahayu Hussin and Nurdiyana Nidihah Zainal, Exploring Islamic
Retailer Store Attributes from Consumers Perspectives(2014): An Empirical Investigation, Int.
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اس انڈسٹری کے شرعی پہلوں کو واضح کرنے کے لیےمعیشت اور شریعت کے
ماہرین نے اسالمک ریٹیل مکس کی اصطالح متعارف کرائی ہے۔ یہ اصطالح
حالل ریٹیلنگ انڈسٹری کی بنیاد ہے۔ اس اصطالح میں ریٹیل انڈسری کے
اسالمیانے کے لیےبنیادی شرعی اصول متعین ہو جاتے ہیں۔

Islamic Retail Mix :اسالمک ریٹیل مکس
:اسالمک ریٹیل مکس میں درجہ ذیل امور شامل ہیں
:۔ پراڈکٹ1
حالل ریٹیل سٹور کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس میں موجود پراڈکٹ
شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اس میں کوئی بھی حرام یا مشکوک پراڈکٹ
 جو قرآن و سنت سے، موجود نہ ہو۔ حالل پراڈکٹ سے مراد وہ پراڈکٹ ہے
مستخرج اصول و ضوابط کے مطابق ہو۔
: کے مطابق حالل فوڈ کی تعریف یوں ہےPS 3733 پاکستانی حالل معیار
Halaal food which fulfills the following
conditions:
a. The food or its ingredients do not
contain any parts or products of animals that
are non-Halaal or products of animals which
are not slaughtered according to the Laws of
Islam;
b. The food does not contain any
ingredients that are “Haraam” or “Najis”;
c. The food is safe and not harmful for
human health;
d. that can contaminate it.57 . The food
is not prepared, processed or manufactured
using equipment contaminated with things
that are “Haraam” or” Najis”;
e. The food or its ingredients do not
contain any human parts or their derivatives;
f. During its preparation, processing,
packaging, storage or transportation, the
food does not come into contact with any
Haraam or Najis items

:ترجمہ
حالل فوڈ میں درجہ ذیل خصوصیات کیا پاییا
:جانا ضروری ہوتا ہے
۔ یہ خوراک یا اس کا کوئی جز کسیی ایسیے1
 جیو جیانور حیرام، جانور سے حاصیل شیدہ نیہ ہیو

57

PS 3733-2019, Part 1: Pakistan Standard for Islamic and Halaal Principles- Definitions and
Interpretations on Terminology, PSQCA Standards Development Centre Karachi Pakistan,
4.1.1.2 Halaal Food,
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ہو یا پھر ہو تو حالل  ،لیکن شرعی اصیولوں کیے
مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو۔
2۔ یہ خوراک حرام یا نجس اجزاء پیر مشیتمل
نہ ہو۔
3۔یہ خوراک انسانی صحت کیے لییے نقصیان
دہ نہ ہو۔
4۔ خییوراک کییی تیییاری اور پروسیسیینگ میییں
ایسے برتن اور آالت استعمال نہ ہوئے ہو ں  ،جو
حرام یا نجس اشیاء کے ساتھ آلودہ ہو۔
5۔ اس خییوراک کییی تیییاری میییں کییوئی انسییانی
جزء یا اس سے اخذ شیدہ کیوئی جیز بیراہ راسیت
اسییتعمال ہییو اور نییہ کییوئی ایییک جییزء ترکیبییی اس
مییییں اسیییتعمال ہیییو  ،جیییس کیییی تییییاری مییییں کسیییی
انسانی جزء کو شامل کیا گیا ہو۔
6۔ اس کیییی تییییاری  ،پروسیسییینگ ،پیکجنیییگ،
سییٹورنگ اور ٹرانسییپورٹنگ میییں کسییی حییرام یییا
نجس شئی کے ساتھ خوراک کے آلودہ ہونے کیے
امکانات نہ ہو۔
حالل رٹینگ انڈسٹری میں پراڈکٹ کی حلت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت
سے مغربی ممالک میں جہاں پر مخلوط مارکیٹ  Hyper Marketکا تصور رائج
ہے ،جس میں حالل پراڈکٹ بھی پائی جاتی ہے اور حرام بھی۔ ایسے میں دونوں
طرح کے پراڈکٹ کو پروڈکشن سے لے کر سٹور ڈسپلے میں رکھنے تک ایک
دوسرے سے الگ رکھا جائے ،تاکہ دونوں میں واضح فرق ہوسکے۔
نوٹ:
پراڈکٹ کے حلت و حرمت اور دیگر شرعی احکام پر دوسرے باب میں
مفصل کالم موجود ہے۔
2۔ قیمتPrice :
اسالمک ریٹیل مکس کا دوسرا عنصر قیمت ہے۔ قیمت کی تعیین میں اسالم
کے فلسفہ تسعیر کو مدنظر رکھنا ضروری ہے ،چنانچہ اسالم قیمت کی تعیین میں
اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس میں صارف کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہوا
58
ہو۔ اسی طرح مارکیٹ میں جاری ریٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

58مالک بن انس ،مؤطا االمام مالک ،داراحیاء التراث العربی،مصر ،کتاب البیوع ،باب الحکرۃ والتربص،رقم الحدیث:
 ،1328ج،2ص651:
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چنانچہ دیگر ریٹیل سٹور ز میں جو ریٹ چل رہا ہو ،اس کو برقرار رکھنا
ضروری ہے۔ انہیں نقصان دینے کے ارادے سے قیمت خراب کرنا جائز نہیں ہے۔
ہاں اگر دیگر جگہوں پر ظلما ً مہنگائی چل رہی ہو تو آپ سستا فروخت کر سکتے
ہیں۔ اسی طرح صارفین کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے کے تحت آپ ریٹ کم کر
سکتے ہیں۔قیمت کی تعیین میں اسالم کا فلسفہ یہ بھی ہےکہ پروڈکشن میں بے جا
اسراف نہ کیا جائے  ،نہ اس کی تشہیر اور پروموشن میں حد درجہ پیسےاڑائے
جائیں ،کیونکہ اس سے براہ راست پراڈکٹ کی قیمت پر اثر پڑتا ہے ،جس سے
صارفین کا نقصان ہوتا ہے۔اس طرح صارفین کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ
اٹھاتے ہوئے مصنوعی مہنگائی کا سما پیدا کرنا بھی شرعا ً جائز نہیں ہے۔ ریٹ
کی تعیین میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ فطری قوانین طلب و رسد کے حوالے
ہو 59،اگر کہیں پر تاجر لوگ مصنوعی مہنگائی پیدا کررہے ہو یا پھر ریٹ حد
درجہ بڑھ یا گھٹ رہا ہو اور اس سے مسلم عوام اور منڈی کو نقصان ہورہا ہو تو
پھر اسالمی حکومت خاص حدود میں رہتے ہوئے اس کے لئے ریٹ فکس
60
کرسکتی ہے۔
ریٹیلر کا فرض بنتا ہے کہ تسعیر میں سود ،جوئے اور دیگر شرعا ً ممنوعہ
طریقوں کو نہ اپنائے۔ بے جا تشہیری سرگرمیوں پر بھی پیسے نہ اڑائے اور
61
قیمت کو معتدل رکھنے کی حت ٰی االمکان کوشش کرے۔
3۔ تشہیرPromotion :
اسالمک ریٹیل مکس کا تیسرا عنصر تشہیر ہے۔ کسی پراڈکٹ کو متعارف
کرانے کےلئے تشہیری مہم پر عمل کرنا جائز ہے ،تاہم اس کے منفی پہلوں کو
چھپا کر مثبت پہلوں کو لے کر تشہیری سرگرمی کرنا  ،اسی طرح
پروپیگنڈےکے تحت لوگوں کو غلط معلومات دے کر پراڈکٹ کی خریداری پر قائل
کرنا جائز نہیں ہے۔
لمسلم باع من أخیه
المسل ُم أخو المسلم  ،و الیح ُل
ٍ
62
عیب إال بیَّنه له
بیعًا فیه
ٌ
ترجمہ:
حضور اکرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ مسیلمان
دوسیرے مسیلمان کیا بھیائی ہوتیا ہے۔کسیی مسیلمان
کےلییے ییہ جیائز نہییں ہییے کیہ وہ اپینے بھیائی پییر
59المطففین26 :
 Dr Aayesha Rafiq, Haleema Sadia, Price Fixation in Islamic law, AL-BASEERA 7 (Vol.4Issue. 1) JUN-2015, P:35, https://www.numl.edu.pk/journals/subjects/156102656513-ALBASEERA%207%20(Vol.4%20-%20Issue.%201)%20JUN-2015.pdf last access on 5 Jan 2020,
 61تسعیر کے بارے میں چوتھے باب میں مفصل مباحث موجود ہیں۔
62ابوعبدہللا ابن ماجہ۔سنن ابن ماجہ،کتاب التجارت،باب من باع عیبا فلیبینہ،داراحیاء الکتب العربیۃ،ص755/2
60
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ایسی چیز فروخت کرے ،جس میں کوئی عیب ہیو
اور اس نے اسے بتایا نہ ہو
اسالمک ریٹیل سٹور کے لیےضروری ہے کہ اس کی تشہیری سرگرمی
سچائی پر مبنی ہو۔اس میں مبالغہ آرائی نہ ہو۔ اس تشہیری سرگرمی پر اعتدال کے
دائرے میں رہتے ہوئے خرچہ کیا گیا ہو،
63
َو َالتُسْرفُوا ِٕانَّہُ َالیُحبُّ ْال ُمسْرفینَ
ترجمہ:
ییالی
اور اسیییراف نیییہ کیییرو ،بیییے شیییک ہللا تعی ٰ
اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ اصل مقصد نہیں ہوتا ،بلکہ اصل مقصد پراڈکٹ ہوتا ہے۔ اس لئے ان
تشہیری مہمات پر جو خرچہ آتا ہے  ،وہ پراڈکٹ کی قیمت میں جمع کیا جاتا ہے،
جس سے وہ مہنگا ہوجاتا ہے۔اسی طرح اسالمک ریٹیلر کےلیے جائز نہیں کہ وہ
تشہیر میں غیر اسالمی اقدار کو شامل کرے ،جیسے عورت ذات کی تشہیری
مہمات میں شرکت ،فحاشی و عریانی پر مشتمل تشہیری مہمات ،انسانی جذبات
ابھارنا اور لوگوں کو خوفزدہ کرنا وغیرہ ،شرعا ً اس طرح کی تشہیر جائز نہیں
ہے۔
4۔ سٹور کا لے آؤٹ:
اسالمک ریٹیل سٹور کا چوتھا اہم عنصر سٹور کا اندورنی ماحول ہے  ،چنانچہ
سٹور کا اندرونی ماحول صاف ستھرا  ،پرسکون اور صارف کے لیے پرکشش
ہو ،ریٹیلنگ سٹاف کا رویہ اخالقی اور دوستانہ ہو۔ ان مندرجہ باال اصولوں کے
ساتھ ساتھ اسالمک ریٹیل سٹور میں اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ اس میں
مرد و زن کا اختالط نہ ہو یا کم سے کم ہو ،بالخصوص سٹور میں جو سہولیات
صارفین کو فراہم کی جاتی ہیں ،جیسے نماز کی جگہ  ،ٹوائلٹ روم ،ڈریسنگ
روم ،رقم کی وصولی کا کاؤنٹر اور انتظار گاہیں مردوں اور خواتین کے لیے الگ
الگ ہوں۔بہت سارے ریٹیل سٹورز صرف مردوں یا صرف خواتین کے لیے خاص
ہوتے ہیں ،وہاں پر سٹاف اور اندرونی ماحول مکمل اس جنس کے مطابق بنایا
64
جاتا ہے۔

صارفین کی نظر میں اسالمک ریٹیل سٹور کا تصور:
اسالمک ریٹیل سٹور کے اہم عناصر صارفین کے ذہنوں میں کیا ہوتے ہیں اور
وہ کن عوامل کو ذہن میں رکھ کر ایک ریٹیل سٹور کو اسالمی تصور کر کے وہاں
63انعام ۔،141اعراف۔31
64
Haslinda Hashim, Siti Rahayu Hussin and Nurdiyana Nidihah Zainal, Exploring Islamic
Retailer Store Attributes from Consumers Perspectives(2014): An Empirical Investigation, Int.
Journal of Economics and Management IJEM: 122- 124
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کا رض کرتے ہیں۔ اس بات کو جانچنے کے لیے مالئشیاء کے  300مختلف
صارفین سے ایک سروے لیا گیا۔اس سروے کے حصول کے لئے ایک سوال نامہ
تیار کیا گیااور کواللمپور کے بڑے شاپنگ مالز کو منتخب کیا گیا اور وہاں پر
 300مسلمان صارفین سے یہ سواالت پوچھے گئے ۔ یہ سارے صارفین  18سال
سے بڑی عمر کے تھے۔
نوٹ :سروے میں  300صارفین کو اس لئے منتخب کیا گیا ،کیونک درست
تجزیہ کرنے کےلیے سروے میں  300بندوں کو شریک کرنا ضروری سمجھا
65
جاتا ہے۔
اس سروے میں مردوں کا تناسب  36.6فیصد اور خواتین کا تناسب 63.3
فیصد تھا۔
سروے کا نتیجہ:
اس سروے میں اسالمک ریٹیلنگ مکس کے چاروں عناصر کے بارے سوال
کیا گیا تھا۔ نیتجے کے طور پر ان صارفین کی اکثریت نے "مناسب قیمت ( Fair
") Pricingکو اسالمک ریٹیلنگ سٹور کا سب سے اہم عنصر قرار دیا۔ ان صارفین
کے مطابق ریٹیلرز کو چاہئے کہ پرائسنگ حکمت عملیاں ( Pricing
)Strategiesتیار کرتے وقت شرعی اور اخالقی اصولوں کاخیال رکھے۔ سود ،
جوا اور ہر قسم کے دھوکے اور فراڈ سے اسے پاک رکھے ،حد درجہ مہنگائی
کی روک تھام کی کوشش کرے  ،تاکہ صارفین کی جیبوں پر بے جا بوجھ نہ بنے۔
صارفین کو دوسرا پرکشش عنصر "سٹور کا ماحول( ")Store layoutتھا۔
سروے کے مطابق اکثر صارفین اسالمک ریٹیل سٹور کے لیے صاف ستھرا ،
پرسکون اور پرکشش ماحول ضروری سمجھتے ہیں۔اسی طرح مسلمان صارفین
کی کوشش ہوتی ہےکہ وہ ایسے ریٹیل سٹور کا انتخاب کریں ،جہاں مرد و زن کا
اختالط کم سے کم ہو اور دونوں اصناف کے لئے سہولیات الگ الگ ہوں۔
صارفین کے لیے باعث کشش تیسرا عنصر حالل پراڈکٹ ہے۔ سروے کے
مطابق صارفین اس پراڈکٹ کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں ،جن پر مقامی حالل
سی بی ()JAKIMکا لوگو موجود ہو۔
سوالنامے کے جواب کے مطابق صارفین کی آخر میں یہ بھی خواہش ہوتی
ہے کہ اسالمک ریٹیل سٹور کی تمام تشہیری سرگرمیاں اخالقیات اور شریعت کے
دائرے کے اندر ہو۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر خواتین کی تصویر تشہیر میں
استعمال ہونا ضروری ہو تو وہ اسالم کے تصور پردہ کے تحت ہو۔ تشہیری مہمات
میں جھوٹ ،فراڈ ،دھوکہ  ،مبالغہ آمیزی وغیرہ موجود نہ ہو۔

Yong, A. G. and Sean Pearce (2013) “A Beginner’s guide to factor analysis: Focusing on
Exploratory Factor Analysis,” Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, p. 79–94.
65
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اس سروے سے مجموعی طور پر محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسالمک
ریٹیل سٹور کے بارے میں بظاہر جو تاثر پایا جاتا ہے کہ جس سٹور میں تمام
پڑاڈکٹ حالل ہو ،وہ اسالمک ریٹیل سٹور کہالتا ہے۔ یہ تاثر صحیح نہیں ہے،
کیونکہ اس سروے میں صارفین نے پراڈکٹ کی حلت و حرمت کو تیسرے نمبر
پر رکھا۔ ان کے مطابق ایک ریٹیل سٹور کے اسالمی ہونے کے لیے درجہ ذیل
چار اشیاء ترتیب وار ضروری ہیں:
1۔ اسالمی اصولوں پر استوار تسعیری حکمت عملی
2۔ سٹور کا لے آؤٹ اور اندرونی ماحول شریعت کے طے کردہ اصولوں کے
مطابق ہو۔
3۔ پراڈکٹ حالل ہو۔
66
4۔ تشہیری سرگرمیاں اسالمی اصول و اقدار کے عین مطابق ہو۔

حالل ریٹیلنگ انڈسٹری کی اہمیت:
دنیا میں 1.4بلین مسلمان رہتے ہیں ،جو دنیا کی کل آبادی کا  30فیصد
ہیں۔مسلمان صارفین کی وجہ سے حالل انڈسٹری کا موجودہ حجم  2.1ٹریلین ڈالر
ہے ،جو آنے والے سالوں میں  6ٹریلین ڈالر تک بڑھ جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ
یہ ہے کہ مسلمان صارفین حالل سرٹیفائڈ پراڈکٹ کو مذہبی فریضہ سمجھنے کے
ساتھ ساتھ اپنے لئے زیادہ مفید صحت بخش اور ضرر سے پاک تصور کرتے ہیں۔
ریٹیلنگ انڈسٹری کا حالل سے براہ راست تعلق رہتا ہے ،کیونکہ یہی سے
صارفین اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں ،ایسے میں پراڈکٹ کی حلت کے
ساتھ اسالمک ریٹیلنگ مکس کے دیگر عناصر کو اگر ریٹیلنگ انڈسٹری کا حصہ
67
بنایا جائے تو یہ انڈسٹری مزید ترقی کرے گی۔

ایک کیس سٹڈی :مشروبات سے متعلق ایک حالل ریٹیل بزنس کا
ڈھانچہ:
ذیل میں حالل ریٹیل بزنس کا ایک تمثیلی خاکہ ذکر کرتے ہیں ،جس سے
ریٹیل بزنس کے مختلف شرعی پہلوں کی وضاحت ہو سکے گی۔ اس کے
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Haslinda Hashim, Siti Rahayu Hussin and Nurdiyana Nidihah Zainal, Exploring Islamic
Retailer Store Attributes from Consumers Perspectives (2014): An Empirical Investigation, Int.
Journal of Economics and Management IJEM: 124 - 130
67
Nur Hima Muhamad Rahim1, Anizah Zainuddin2, Sariwati Mohd Shariff3, Retailing Layouts
For Halal Food Supply Chain Issues and Challenges, Sci.Int.(Lahore) 2016,ISSN 1013-5316, P:
1941,
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لئے()Beveragesکے ایک بزنس کو لیتے ہیں۔اس ریٹیل بزنس کے شرعی پہلوں
کو درجہ ذیل عنوانات کے تحت الگ الگ ذکر کرتے ہیں:
1۔ سپالئر کی آمد:
مشروبات کے ریٹیل سٹور میں جب نئے پراڈکٹ کی ضرورت پیش آتی ہے تو
سپالئر سے رابطہ کیا جاتا ہے اور سپالئر مطلوبہ مقدار لے کر ریٹیل سٹور کے
سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ٹھہرانے کے لئے ویٹنگ روم کا انتطام ہوتا ہے۔
اس موقع پر سٹور انتظامیہ کےلیے ضروری ہوتا ہے کہ مشروب کی حلت و
حرمت  ،صفائی ستھرائی اور کوالٹی وغیرہ کو ضرور چیک کریں ،تاکہ صارف
کو مکمل اطمنان کے ساتھ حالل دیا جاسکے۔
اسی طرح اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ اس کے حالل پراڈکٹ کسی حرام
پراڈکٹ کے ساتھ آلودہ نہ ہو۔ سٹور انتظامیہ کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا ہےک
ویٹنگ روم میں پراڈکٹ اور سپالئر کےلیے تمام تر موزوں انتظامات اور سہولیات
موجود ہوں ،کیونکہ اگر سپالئر آپ سے مطمئن ہوگا تو حال ل پراڈکٹ النے میں
آپ کے ساتھ مخلص رہے گا۔
2۔پراڈکٹ کی وصولی:
اس مرحلے میں ریسوینگ آفسر آکر سپالئر کے ساتھ کاغذی کاروائی مکمل
کر کے اسے ادائیگی کرتا ہے اور پراڈکٹ کو چیک کر تا ہے۔ اگر کوئی پراڈکٹ
ناقص ہو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ اس میں اتنی سختی ہو کہ اگر دو ہفتوں
کے اندر سپالئر نے وہ پراڈکٹ واپس نہ لی تو اسے ادھر ہی ڈسپوز کیا جائے گا
تاکہ صارفین کا اعتماد حالل مشروب پر برقرار رہے ۔اس مرحلے میں ریسوینگ
آفسر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ متعلقہ مشروب کے حالل سرٹیفیکیشن کا مطالبہ
کرے اور پراڈکٹ پر حالل لوگو کی موجودگی کو یقینی بنائے ،تاکہ پراڈکٹ کی
تیاری میں کوئی ایسا جزء یا پراسس نہ ہو  ،جو شریعت کے اصولوں کے تحت
ناجائز اور حرام ہو ،جیسے خنزیر  ،شراب  ،مردار اور بہتا خون وغیرہ۔
3۔ ٹرانزٹTransit :
وصولی کے بعد سٹوریج میں جگہ بنانے تک ان پراڈکٹس کو ٹرانزٹ میں
سٹور کیا جاتا ہے۔یہ جگہ عام طور پر گندی رہتی ہے ،کیونکہ یہ کوئی مستقل
جگہ نہیں ہوتی۔ اس لئے اس جگہ میں پراڈکٹ کی تلویث اور خراب ہونے کے
خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لئے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ
پراڈکٹ کےلئے موزوں بنانا ضروری ہے ،تاکہ اس محدود دورانیے میں کولڈ
ڈرنکس کی یہ بوتلیں خراب نہ ہوجائے۔
4۔ سٹوریج:
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اس کے بعد جیسے ہی سٹوریج میں جگہ بن جائے ،ان مشروبات کو وہاں شفٹ
جائے گا۔ یہاں پر ان کے تین حصے بنائے جاتے ہیں:
1۔ کاغذی پیکٹ والے()Paper Package
2۔ بوتل والے( ) Bottle Package
3۔ یخ بستہ ()Cool beverage
ان میں پہلی دو کو سٹوریج میں رکھا جاتاہے ،جبکہ آخری کو فریزر میں
رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر سٹور انتظامیہ عام طور پر بوتل اور کاغذی
پیکٹ کو اگرچہ ایک دوسرے سے الگ رکھ لیتے ہیں ،تاہم وہ حلت و حرمت کے
اصول کے تحت نہیں ،چنانچہ مختلف اقسام کے حالل اور حرام پراڈکٹ ایک ساتھ
رکھے نظر آتے ہیں۔فریزر کی صورت حال اور بھی خراب ہوتی ہے۔ وہاں پر عام
طور پر  Beveragesکو گوشت ے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ گوشت کی
حلت و حرمت کو الگ سے جاننا اور پھرکنا ضروری ہوتا ہے۔ایسے میں سٹوریج
اور فریزر کی صفائی ستھرائی  ،پراڈک ٹ کے لئے مناسب آب و ہوا کا انتظام اور
حالل و حرام پراڈکٹ کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا ضروری ہے۔
5۔ ڈسپلے:
یہ ریٹیل سٹور کا وہ حصہ ہے  ،جہاں صارفین خریداری کےلیے آتے ہیں۔۔
روزانہ اور ضرورت کی بنیاد پر سٹوریج سے مختلف مشروبات کو اس ڈسپلے
میں منتقل کیا جاتا ہ ے۔ یہاں پر انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ،جیسے
چائے اور کافی کو الگ رکھا جاتا ہے۔سافٹ ڈرنکس کو الگ رکھا جاتا ہے،
انرجی ڈرنکس کو الگ اور منر ل واٹر وغیرہ کو الگ رکھا جاتا ہے۔حالل ریٹیل
کےلیے ضروری ہے کہ پراڈکٹ تازہ  ،صاف ستھرا ،حالل اور محفوظ ہو۔ اس
لئے ڈسپلے میں ان باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر عموما ً اس غفلت
برتی جاتی ہے کیونکہ گزشتہ مراحل پر پراڈکٹ کی صفائی ستھرائی کو یقینی
نہیں بنایا گیا ہوتا ہے اور یہاں ڈسپلے میں رکھتے وقت اس میں وہ گندگی باقی رہ
جاتی ہے۔حالل ریٹیلنگ میں یہ آخری مرحلہ ڈسپلے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا
ہے ،کیونکہ یہاں سے پراڈکٹ فورا ً صارف کے پاس جارہی ہوتی ہے۔ اس لئے
اس کی صفائی ستھرائی  ،حلت و حرمت اور محفوظ  Safeہونے کو یقینی بنانا از
حد ضروری ہوتا ہے۔
اس تمام پراسز کو اس جدول میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔68
جدول6.6 :

68

Chairul Saleh, Virny Zasyana, Nur Feriyanto and Baba Md Deros, Halal Supply Chain
Framework for Retail Business Focused on Beverage Industry 2016: A Case Study,
International Business Management, ISSN:1993-5250, P: 4681,4682,Medwell Journals,

427

مارکیٹنگ کے اصول اور اس کی جدید صورتوں کا شرعی جائزہ

ریٹیلنگ انڈسٹری کی حالل سرٹیفیکیشن :
جس طرح فوڈ پروڈکشن کی حالل تصدیق کی جاتی ہے ،بالکل اسی طرح
سپالئی چین کو بھی حالل سند جاری کی جاتی ہے۔ حالل فود منیجمنٹ کے حوالے
سے مختلف ممالک کے مختلف معیارات موجود ہیں ،تاہم سپالئی چین کے حوالے
سے صورت حال قدرے مختلف ہے۔ اب تک صرف مالئشیاء نے حالل سپالئی
چین منیجمنٹ سسٹم کے لیےمعیار تیار کیا ہے۔ یہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے
حصے میں ٹرانسپورٹیشن ،دوسرے میں وئیرہاؤسنگ جبکہ تیسرے حصے میں
ریٹیلنگ سے متعلق حالل کے اصول و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں۔ اس تیسرے
حصے میں ریٹیلنگ کےلیے مفصل اصول و ضوابط موجود ہیں ،جو اختصار کے
ساتھ یہاں درج کیے جاتے ہیں:
 1۔ سب سے پہلے حالل پالیسی کا وضع ہونا ،جو کمپنی کے حالل کے بارے
میں سنجیدگی کی تعیین کرے۔
2۔ انٹرنل حالل کمیٹی
سٹور کے اندر سرانجام دیے جانے والے حالل سے متعلق مختلف سرگرمیوں
کو کنٹرول کرنے کے لیےانٹرنل حالل کمیٹی کا قیام  ،جس کے لیے ایک مسلمان
حالل ایکزیکیوٹو  Executiveمتعین کیا جائے گا۔
3۔سٹور کے لیے ضروری ہے کہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق ڈاکومینٹیشن کرے۔
 4۔ اس معیار کے مطابق سٹور کو چالنے کے لیےضروری ہےکہ حالل
رسک منیجمنٹ پالن ترتیب دیا جائے۔
5۔ ان مقامات کی تعیین کی جائے ،جہاں پر حالل کے حوالے سے کوئی مسئلہ
پیدا ہونے کا خدشہ ہو اور اسے واضح کر کے دور کرے۔ ان مقامات کو حالل
کنٹرول پوائنٹس کہتے ہیں۔
 6۔ان حالل کنٹرول پوائنٹس کی باقاعدہ نگرانی کی منصوبہ بندی کی جائے،
تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔
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7۔ حالل رسک منیجمنٹ پالن کے آپریشنز کی تعیین کی جائے  ،جیسے:
 ریٹیلنگ سرگرمیوں میں سپالئر کو مانیٹر کرنا ،پراڈکٹ کی
چیکنگ ،سٹورنگ اور ڈسپلے میں آویزا ں کرنا وغیرہ۔
 مختلف آپریشنز کے ریکارڈ تیار کرنا اور انہیں محفوظ کرنا
 نان کنفرمٹی  Non Conformityکو کنٹرول کرنا ،یعنی جو
پراڈکٹ حرام یا مشکوک ہو ،اسے سپالئر کو واپس کرنا یا ڈسپوز
کرنا
 حالل رسک منیجمنٹ سسٹم کو موثر بنانے کے لیے بہتر
کمیونیکیشن کی سہولت کی فراہمی کو یقینی بنانا
 حالل  Traceabilityکو یقینی بنانا
 کنٹرول پوائنٹس کی نگرانی کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کرنا
وغیرہ۔
یہ سب حالل رسک منیجمنٹ کے ذیلی نکات ہیں۔
 8۔ اس معیار میں ریٹیل سٹور کے محل وقوع ،لے آؤٹ اور ڈیزائن ،استعمال
ہونے والے آالت ،ضائع شدہ اشیاء کے لیےکنٹینرز وغیرہ کےلئے اصول و
ضوابط موجود ہیں۔
 9۔ مختلف قسم کی سہولیات جیسے پانی کی فراہمی  ،نکاسی آب کا مناسب
نظام ،ضائع شدہ اشیاء کو ڈسپوزل کرنے کا نظام ،صفائی ستھرائی  ،صحت افزاء
ماحول اور ائیرکنڈیشنگ  ،بجلی کی فراہمی وغیرہ۔
 10۔ اسی طرح اس معیار میں عملے کی صفائی ستھرائی اور رویہ ،آنے والے
صارفین کی صفائی ستھرائی اور صحت مند ہونے کے حوالے سے اس معیار میں
اصول درج ہیں۔
11۔ اس کے عالوہ درجہ حرارت ،پراڈکٹ فلو  ،Product Flowبیکنگ،
ڈسپلے ،درجہ بندی ،صارفین کو معلومات دینا ،عملے کی تربیت ،کیڑے مکوڑوں
کو کنٹرول کرنا  ، Pest Controlانٹرنل حالل آڈٹ کے اوقات اور دورانیے کی
تعیین  ،فیڈ بیک لینا اور اس کے مطابق پالن میں تبدیلی کرنا وغیرہ ،بہت سارے
عنوانات ہیں  ،جن کے تحت اس معیار میں ریٹیلنگ انڈسٹری کے لیے تفصیلی
69
اصول موجود ہیں۔
حالل ریٹیل سٹور پراسز:
حالل ریٹیل سٹور میں پراڈکٹ کے گردش کرنے کا درجہ ذیل طریقہ ہے۔ اس
طریقے کے مطابق پراڈکٹ ایک مقام سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔
مالئشیاء کے حالل سپالئی چین کےلئے ترتیب کردہ معیار میں ریٹیل سٹور میں
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پراڈکٹس کے اس فلو کے حالل کنٹرول پوائنٹس ذکر کیے گئے ہیں ،جن سے بہ
آسانی یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ کس مرحلے میں کن امور کا خیال رکھنا ضروری
ہے ،تاکہ ایک سٹور کو حالل ریٹیل سٹور قرار دیا جاسکے۔
چنانچہ سب سے پہلے سامان پہنچتا ہے۔
دوسرے مرحلے میں ریسوینگ آفسر سامان کی فہرست تیار کرتا ہے اور
کاغذی کاروائی کرتا ہے۔
تیسرے مرحلے میں سامان کی وصولی اور درجہ بندی ہوتی ہے اور سٹور
میں اسے سٹور کیا جاتا ہے۔
اس مرحلے میں سامان کو ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے۔ان کے
اوپرضروری لیبلنگ کی جاتی ہے اور آگے سٹوریج یا فریزر میں محفوظ کیا جاتا
ہے۔
اس مرحلے میں پراڈکٹ کو سٹوریج سے اٹھا کر ڈسپلے میں آویزاں کیا جاتا
ہے۔
آخری مرحلے میں صارفین اس پراڈکٹ کو وصول کرتے ہیں۔70

صورت6.7:

70

MS: 2400, Halal supply chain management system - Part 3: Retailing - General requirements
(First revision), 2018, Department of Standards Malaysia,
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1.Supplier selection
and ordering

2. Inventory
management

6. Check out
Activities

3.Products and/or
goods received,
sorting and storage

5.Shelf Display

4. Products and/or
goods processing

ہول سیلنگ کے شرعی احکام
ہول سیلنگ چونکہ کمپنی اور ریٹیلر کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے ،اس
لئے یہ کمپنی سے بڑے پیمانے پر پراڈکٹ کی خریداری کرتا ہے اور پھر آگے
ریٹیلر کو فروخت کرتا ہے۔اس بزنس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو دو جہات
پر مشتمل ہے:

وئیر ہاؤسنگ:
کیونکہ یہ کمپنی سے سامان کی خریداری کے بعد بڑے بڑ ے گوداموں میں
سٹور کرتا ہے اور پھر ضرورت کے بقدر آگے سپالئی کرتا رہتا ہے۔

ریٹیلنگ:
کیونکہ یہ ہر ریٹیلر اوردکاندار کو اس کی ضرورت کی اشیاء فروخت کرتا
رہتا ہے۔
اس میں اور اصل ریٹیلر کا فرق یہ ہے کہ اصل ریٹیلر براہ راست فائنل کسٹمر
سے رابطے میں رہتا ہےجبکہ یہ اس سے براہ راست رابطہ نہیں کرتا  ،بلکہ اپنا
اشیاء ریٹیلر کے پاس رکھتا ہے ،گویا اس کے آخری صارفین ریٹیلرز ہی ہیں۔
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ان دو جہات کے شرعی احکام پر چونکہ بحث ہوچکی ہے ،اس لئے ہول
سیلنگ میں اس کو از سر نو نہیں دہرایا جائے گا ،بلکہ ان اصول و احکامات کو
سامنے رکھتے ہوئے ہول سیلنگ کے مسائل اور ان کے شرعی احکام کی تعیین
کرنا آسان ہے۔

برآمدات میں پیش آنے والے شرعی مسائل
ٹرانسپورٹنگ میں اگر ملک سے باہر اشیاء بھیجنا مقصود ہو اسے ایکسپورٹ
کہا جاتا ہے۔اس میں عموما ً بحری جہازوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔عصر حاضر میں
ٹرانسپورٹ کی یہ صورت کافی پیچیدہ بنائی گئی ہے۔ اس کی اس پیچیدگی کی وجہ
سے اس پورے پراسس اور اس میں پیش آنے والے شرعی احکام کو اس الگ
عنوان سے ذکر کیا جاتاہے۔

آرڈر کی وصولی کے وقت مال کی صورت حال:
جس وقت امپورٹر ایکسپورٹر کو سامان کے لئے آرڈر دیتا ہے تو درجہ ذیل
چار ممکنہ صورتیں پیش آتی ہیں:
1۔ وہ مال ایکسپورٹر کے پاس تیار حالت میں موجود ہوتا ہے۔
2۔ تیار حالت میں نہیں ہوتا ،بلکہ خود بنانےلگتا ہے۔
3۔ تیار حالت میں نہیں ہوتا  ،اب آرڈر کے بعد دوسروں سے تیار کروائے گا۔
4۔ بازار سے خرید کر آگے بھیجے گا۔
ان کے شرعی احکام میں کچھ تفصیل ہے ،جو درج ذیل ہے:
اگر اس کے پاس مال تیار حالت میں موجود ہو تو فورا ً ہاں کر کے بیع کر
سکتا ہے اور یہ شرعا ً نافذ ہوجائے گی ،لیکن اگر اس کے پاس مال موجود نہیں
ہے تو وہ فورا ً بیع ( )Saleنہیں کرسکتاہے۔ ہاں وہ بیع کا وعدہ ( Agreement
 )for saleکر سکتا ہے کہ فی الحال وعدہ کر لیں۔ پھر جیسے ہی وہ سامان تیار
کرے یا کروائےیا بازار سے خرید لے تو دوبارہ بیع کریں:
للمبیع شروط ھي:أن یكون المبیع موجودا حین
العقد ،فال یصح بیع المعدوم ،وذلك باتفاق الفقھاء.
71

ترجمہ:
مبیع کے شرائط میں سے اییک شیرط ییہ بھیی
ہے کہ معاملہ کرتے وقت وہ موجود ہیو ،اس لیئے
تمام فقہاء کے نزدیک ایسی چیز کو فروخت کرنیا
جائز نہیں ہے ،جو موجود نہ ہو۔

مال کے رسک کی ذمہ داری:
 71الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ ،الطبعة الثانیة ،دارالسالسل – الكویت ،تسعیر ،حرف االلف :احتکار ،ج ،2ص،92:
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مال فروخت کرنے کے بعد اس پر امپورٹر کے حقیقی قبضے تک اگر مال کو
کوئی نقصان پہنچے تو اس کی ذمہ داری کسی کی سمجھی جائے گی ،ایکسپورٹر
کی یا پھر امپورٹر کی؟اس کا دارو مدار مال بھیجنے کے طریقے پر ہے۔عام طور
پر شپمنٹ کے تین طریقے ہوتے ہیں:
پہال طریقہ ) FOB (Free on Boardاور اس کا حکم:
اس طریقے میں ایکسپورٹر کی صرف یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امپورٹر کا
مطلوبہ سامان شپنگ کمپنی کے سپرد کرے ،باقی کرایہ اور راستے کے دیگر
اخراجات وغیرہ سب امپورٹر کے ذمے ہوتے ہیں۔اس صورت میں مطلوبہ سامان
جیسے ہی شپنگ کمپنی کے سپرد ہوجاتی ہے تو رسک امپورٹر کو منتقل ہوجاتا
ہے اور اس کے بعد راستے میں سامان کو اگر کئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ
داری ایکسپورٹر پر نہیں پڑے گی۔
دوسرا طریقہC and F (costs and freight) :
اس صورت میں کرایہ تو ایکسپورٹر کے ذمے ہوتا ہے ،تاہم چونکہ تاجروں
کے عرف میں شپنگ کمپنی کو اس صوت میں امپورٹر کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے،
لہذا شپنگ کمپنی کے قبضہ کرنے سے رسک فورا ً امپورٹر کو منتقل ہوجائے گا۔
تیسرا طریقہCIF(COST INSURANCE AND FREIGHT) :
اور اس کا حکم
اس صورت میں جہاز کا کرایہ بھی ایکسپورٹر کے ذمے ہوتا ہے اور مزید
وہ سامان کی انشورنس کروانے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تینوں صورتوں میں
عرفاًًً شپنگ کمپنی کو چونکہ امپورٹر کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے ،اس لئے اس
کے حکم میں فرق نہیں پڑے گا ،بلکہ اس میں بھی شپنگ کمپنی کا قبضہ کرتے
72
ہی رسک امپورٹر کو منتقل ہوجائے گا۔

وعدہ بیع کی تکمیل نہ کرنے کا حکم:
اگر وعدہ بیع کے بعد امپورٹر سامان لینے سے مکر جائے یا پھر ایکسپورٹر
سامان بھیجنے سے انکار کردے تو اس انکار کے نتیجے میں طرفین میں سے
جس کا نقصان ہوجاتا ہے ،وہ اس کی تالفی کیسے کرے گا؟قانونا ً تو اس نقصان
کی تالفی دوسرے فریق کے ذمے الزم ہے ،تاہم شریعت میں وعدہ پورا نہ کرنے
سے آدمی گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس کو کسی سزاء کا
مستحق قرار نہیں دیا جاسکتا۔تاہم تجارت میں وعدہ سے انکار کی صورت میں
چونکہ فریق ثانی کو کبھی کبھار بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں ،اس لئے
تجارت میں وعدہ سےمکر جانے کی صورت میں اسے عدالت میں پیش کیا جاسکتا
72تقی عثمانی ،اسالم اور جدید معاشی مسائل ،برآمدات کے شرعی احکام ،ادارہ اسالمیات،2018 ،جلد ،3ص،204:
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ہے۔اس میں صرف اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ شریعت میں حقیقی نقصان
کا اعتبار ہے ،موہوم اور نفع کے نہ ملنے والے نقصان کا اعتبار نہیں ہے۔ مثالً
احمد نےآپ سے کہا کہ میرے لئے  15روپے کا ایک قلم خرید لیں۔ آپ نے 10
روپے میں خرید لیا اور اب اس نے لینے سے انکار کردیا اور آپ نے بازار میں
جا کر  12روپے میں فروخت کیا۔ اب اگرچہ آپ کو بظاہر  3روپے کا نقصان ہوا،
لیکن شرعا ً اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تاہم اگر آپ نے بازار میں  8روپے کا فروخت
73
دعوی کرسکتے ہیں۔
کیا تو اب آپ  2روپے نقصان کا
ٰ

ایکسپورٹ کرنے کے لئے سرمایے کے حصول کا شرعی طریقہ:

پری شمپنگ فائنانسگ ( )Pre shipment Financingکا طریقہ:
ایکسپورٹ کرنے کے لئے عام طور پر ایکسپورٹر بینکوں کے پاس جاتے ہیں
اور وہاں سے سودی قرضہ لیتے ہیں ،جو شرعا ً ناجائز ہے۔اس میں سرمایے کے
حصول کےلیے اسالمی بینکوں سے شرعی بنیادوں پر قرضہ حاصل کیا جاسکتا
ہے۔ یہ بینک مشارکہ کی بنیاد پر آپ کو قرضہ فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنی طرف
سے کچھ رقم مالئے اور کچھ بینک سے لے لیں اور مطلوبہ سامان ایکسپورٹ کر
لیں ۔ بعد میں جو منافع حاصل ہوتا ہے  ،وہ پہلے سے طے شدہ اور مقررہ تناسب
سے آپس میں شئیر کرلیں۔یہ ہوتا ہے پری شپمنٹ فائنانسنگ ( Pre shipment
 )Financingیعنی جب ایکسپورٹر نے مال روانہ نہ کیا ہو اس وقت قرض کی
وصولی کا بندوبست کرنا۔
پوسٹ شپنگ فائنانسنگ ( )Post Shipping Financingکا طریقہ:
اگر ایکسپورٹر مال روانہ کر چکا ہو اور امپورٹر سے ابھی تک اس کی قیمت
وصول نہیں کی ہے ،دوسری طرف ایکسپورٹر کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے
تو اس صورت میں ایکسپورٹر بینک جا کر مذکورہ سامان کا بل بینک کو دیے دیتا
ہے کہ یہ رقم مقررہ وقت پر امپورٹر سے آپ وصول کر لیں  ،فی الحال مجھے نقد
پیسوں کی ضرورت ہے۔ بینک بل سے کچھ کٹوتی کر کے باقی نقدا ً ایکسپورٹر
ک ے حوالے کرتا ہے اور خود مکمل بل امپورٹر سے وقت کے آنے پر وصول
کرتا ہے۔سودی معاملے کی وجہ سے شرعا ً یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ شریعت میں
اس کے دو متبادل راستے موجود ہیں:
1۔ سامان بھیجنے سے قبل بینک سے مشارکہ کی بنیاد پر سرمایے کا حصول
2۔ سامان بھیجنے سے قبل مطلوبہ سامان  LCسے کچھ کم ریٹ پر بینک کو
فروخت کرنا اور بینک کا امپورٹرکو  LCپر فروخت کرنا۔مثالً  LCایک الکھ کی
کھولی ہے تو ایکسپورٹر وہ سامان بینک کو  90ہزار کی فروخت کردے ۔ آگے وہ
بینک اسے ایک الکھ میں فروخت کردے۔

73تقی عثمانی ،اسالم اور جدید معاشی مسائل ،برآمدات کے شرعی احکام ،ادارہ اسالمیات،2018 ،جلد ،3ص،205:
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یہ دوسری صورت تب جائز ہوگی  ،اگر ایکسپورٹر کے ساتھ بیع کا صرف
وعدہ ہوا ہو ،باقی اگر ایکسپورٹر کے ساتھ بیع کنفرم کردی گئی تھی تو پھر اس
74
صورت پر مکمل عمل کرنا شرعا ً جائز نہیں ہوگا۔"

74تقی عثمانی ،اسالم اور جدید معاشی مسائل ،برآمدات کے شرعی احکام ،ادارہ اسالمیات،2018 ،جلد ،3ص،210-207:
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خالصہ:
عصر حاضر میں سپالئی چین کا مفہوم کافی وسیع ہوچکا ہے۔ اس میں براہ
راست فروخت کرنے سے لے کر ریٹیلر تک کے بے شمار طرق کارفرما ہوتے
ہیں۔ سپالئی چین کی اس پیچیدگی کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ
صرف پالنٹ پر پروڈکشن کے دوران حلت و حرمت کا خیال رکھنا ضروری نہیں،
بلکہ صارف تک پراڈکٹ کےپہنچنے تک راستے میں کئی سارے مراحل ہیں،
جہاں پر اس کی حلت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ان مراحل میں ڈسٹری
بیوشن ،وئیر ہاؤسنگ ،ہول سیل ،پرچون ،ذرائع آمد و رفت (الجیسٹکس) اور
درآمدات و برآمدات شامل ہیں۔ اگر ان مرحلوں پر پراڈکٹ کو شریعت کے بتائے
ہوئے طریقوں کے مطابق وصول کیا جائے اور آگے بھیجا جائے تو اس پورے
چین کو حالل سپالئی چین کہا جا سکتا ہے۔
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تحقیق کے نتائج
مارکیٹنگ کا لفظ مارکیٹ سے نکال ہے۔ یہ ان اداروں  ،سرگرمیوں
اور اعمال کا نام ہے ،جو کسی پراڈکٹ یا سروس کی تیاری ،تقسیم اور
تشہیر کےلیے اپنائے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے صارفین کی
ضروریات اور حاجات پوری ہوسکیں۔
مارکیٹنگ کی تاریخ اگرچہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے ،جب سے
انسان تجارت سے وابستہ ہے ،تاہم اسے ایک مستقل فن اور جامع
حکمت عملی کے طور پر اپنانے کا آغاز  20ویں صدی کے آغاز سے
ہوتاہے۔
کسی تجارت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مارکیٹنگ کے
اصول پر استوار ہو ،تاہم بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ
ان اصولوں کو اپنانے سے پہلے انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں
پھرک سکیں اور جائز و ناجائز کی تمیز کے بعد انہیں اپنائیں۔خود قرآن
و حدیث میں مارکیٹنگ کے مختلف اصول مذکور ہیں ،جنہیں اپنانے
سے نہ صرف اخروی کامیابی ملتی ہے ،بلکہ یہ کاروبار کی کامیابی
کا باعث بھی ہیں۔
مارکیٹنگ مکس کے اہم عناصر پراڈکٹ (،)Productقیمت (،)Price
پروموشن ( )Promotionاور تقسیم ( )Placeہے۔ چونکہ
خدمات( )Servicesبذات خود ایک وسیع انڈسٹری ہے ،اس لئے اس
کی شمولیت کےلیے مارکیٹنگ میں مزید تین عناصر ( People,
 )Process and Physical Evidenceشامل کی گئی ہیں۔
پروڈکشن کےلیے قرآن و حدیث سے تخریج شدہ شرعی اصولوں کی
پاسداری اور پروڈکشن پالنٹس میں ان کے عملی نفاذ کی ضرورت ہے۔
سروسز عصر حاضر میں مارکیٹنگ کا الزمی حصہ ہیں ،اس لئے اس
کے لئے شرعی اصولوں کی تعیین اور ان کی روشنی میں سروس
انڈسٹری میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنا الزمی ہے ۔
کسی پراڈکٹ یا سروس کےلیے ریٹ کی تعیین ( )Pricingمیں اسالمی
اصولوں کو مدنظر رکھناالزمی ہے۔ اگر کہیں پر حد درجہ افراط و
تفریط سے کام لیا جارہا ہو اور اس سے عوام الناس کا نقصان ہورہا ہو
تو حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو کسی مناسب
ریٹ کا پابند بنائے ،مناسب ریٹ کی تعیین میں اہل علم و فن اور اس
فیلڈ کے ماہرین سے رائے لی جاسکتی ہے۔
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 پراڈکٹ یا سروس کی تشہیر کےلیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے
جاتے ہیں ،انہیں اسالم کے بیان کردہ اصولوں کی روشنی میں جانچنا
ضروری ہے۔ اگر کہیں پر پروموشن کا طریقہ کار اسالم کے اصولوں
سے متصادم ہو تو اس سے باز آنا الزم ہے۔
 جس طرح کسی پراڈکٹ یا سروس کو شروع کرنے میں شرعی
اصولوں کو اپنانا ضروری ہے ،اسی طرح صارفین تک انہیں پہنچانے
کےلیے جن طرق کا انتخاب کیا جاتا ہے ،ان کا شرعی جائزہ لینا بھی
ضروری ہے۔
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سفارشات و تجاویز
الحمدی بفضل خد ا یہ تحقیق پایائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اس تحقیق کے
نتیجے میں بندہ درجہ ذیل سفارشات و تجاویزات دینے کا خواہش مند ہے:
 .1اسالمک مارکیٹنگ کا تصور اسالمی دنیا میں کافی نیا ہے ،یہی وجہ
ہے کہ اس پر کام تقریبا ً ناپید ہے۔ایسے میں محققین کو چاہیے جہاں
اپنی تحقیقات کے لیے دیگر موضوعات کو منتخب کرتے ہیں ،وہیں
مارکیٹنگ کو بھی موضوع بحث بنائیں۔ اس کے اسالمی اصولوں پر
یہ مقالہ شاید پہلی کاوش ہے۔ اس لئے اس میں دیگر کئی ساری جہتیں
ہیں  ،جو تحقیق طلب ہیں۔
 .2جس انداز سے روایتی مارکیٹنگ کی مختلف جہات پر سیر حاصل
ابحاث اور تحقیقا ت موجود ہیں ،اسی طرح اسالمک مارکیٹنگ بھی
ایک وسیع عنوان ہے ،اس کے ذیلی کئی اجزاء ہیں ،جن پر الگ
ڈاکٹریٹ مقاالجات کی صورت میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔
 .3روایتی مارکیٹنگ کو فروغ دینے کےلئے دنیا بھر میں بہت ساری
قومی اور بین االقوامی سطح کے ایسوسی ایشنز موجود ہیں۔ ان کی
پیروی کرتے ہوئے اسالمک مارکیٹنگ کے فروغ کےلئے بھی مختلف
قومی اور بین االقوامی سطح کے ایسوسی ایشنز پر کام کرنے کی
ضرورت ہے۔ فی الحال اگرچہ ایک دو کام کررہے ہیں ،تاہم یہ ناکافی
ہیں۔
 .4اسالمی حکومتوں کو چاہیے کہ اسالمک مارکیٹنگ کے تصورات کو
فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت کے پاس ہر قسم کے
وسائل ،ذرائع اور طاقت موجود ہوتی ہے ،اس لیے جب وہ کسی کام
کے کرنے میں سنجیدہ ہوجاتی ہے تو وہ کام رو بہ ترقی ہوجاتا ہے۔
 .5حالل انڈسٹری اسالمک مارکیٹنگ ہی کا ایک ذیلی حصہ ہے۔ اسالمک
مارکیٹنگ کے اعمال کا اگر جائزہ لیا جائے تو اکثر کا تعلق براہ راست
حالل انڈسٹری سے نکلتا ہے۔ایسے میں حالل انڈسٹری کو فروغ دینے
کی ضرورت ہے۔
 .6حالل انڈسٹری اور مارکیٹنگ کو فروغ دینے کی ایک ذمہ داری
حکومت وقت کی بنتی ہے اور دوسری سوسائٹی کی۔ سوسائٹی کا ایک
فرد ہونے کے ناطے ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ
اپنے دائرہ کار میں حالل انڈسٹری اور مارکیٹنگ کے اسالمی اصولوں
کو فروغ دے۔ سوسائٹی صارفین اور کسٹمرز کا نام ہے ،اس لیے اگر
سوسائٹی سے کسی پراڈکٹ یا سروس کی فراہمی کے سلسلے میں
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خاص شرائط کے الگو کرنے کا مطالبہ ہوتاہے ،تو کمپنیاں اسے ماننے
پر مجبور ہوتی ہیں۔ اس لئے بحثیت صارف ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ حالل پراڈکٹ اور اسالمک مارکیٹنگ کے اصولوں پر استوار
کمپنیوں کو پروموٹ کریں۔
 .7اسالمک مارکیٹنگ کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے
مختلف نصابی کورسز تیار کیے جائیں اور انہیں باقاعدہ یونیورسٹیز
میں شامل نصاب کیا جائے  ،تاکہ نئی نسل کو اسالمک مارکیٹنگ کے
اصول و ضوابط اور اس کے شرعی احکام کے بارے میں معلومات
حاصل ہو۔
 .8جس طرح اسالمک مارکیٹنگ کو عصری تعلیمی اداروں میں مختلف
کورسز کی صورت میں شامل نصاب کرنے کی ضرورت ہے ،بالکل
اسی طرح دینی مدارس اور بالخصوص تخصص فی الفقہ کے شرکاء
کو روایتی مارکیٹنگ کے تصورات و نظریات اور اس کی جدید
صورتوں سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے  ،تاکہ وہ اسے اپنی
تحقیقات کےلیے موضوع بحث بنا سکے اور اس کی نت نئی صورتوں
کے شرعی احکامات کی تعیین و توضیح کرسکیں۔
 .9اسالمک مارکیٹنگ ایسوسی ایشنز اور مارکیٹنگ سے وابستہ دیگر
سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کےلیے ضروری ہے کہ کارپریٹ
سیکٹر کو اسالمک مارکیٹنگ کے تصورات و نظریات ،اس کے اصول
و ضوابط اس کی اہمیت کے بارے میں مختلف طرح کی تربیتی
ورکشاپس اور سیمنارز کا انعقاد کریں تاکہ ان کے دلوں میں اسالمک
مارکیٹنگ کے بارے میں آگاہی اور اس کی اہمیت اجاگر ہو۔
 .10جس طرح رویتی مارکیٹنگ فروغ دینے کے لیے کئی طرح کے
ریسرچ جرنلز نکالے جارہے ہیں ،اسی طرح اسالمک مارکیٹنگ پر
ریسرچ جرنلز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اعلی کام انگریزی زبان
 .11کنونشنل مارکیٹگ پر بنیادی اور سب سے
ٰ
میں ہوا ہے ،جبکہ ہمارے ہاں برصغیر میں ایک وسیع طبقہ وہ ہے ،
جو صرف زبان کی اجنبیت کی وجہ سے اس سے مستفید ہونے سے
قاصر ہے۔ اس لئے برصغیر کے اردو دان طبقہ کو مارکیٹنگ کے
جدید مسائل سے روشناس کرنے کےلئے روایتی مارکیٹنگ پر موجود
اہم تحقیقی کام کو اردو زبان میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔
 .12اسالمک مارکیٹنگ کو فروغ دینے کے لئے جس طرح اسالمک
مارکیٹنگ ایسوسی ایشنز بنانے کی ضرورت ہے  ،اسی طرح
مارکیٹنگ کے ذیلی دیگر قسموں جیسے ڈسٹری بیوشن ،پروموشن،
وغیرہ پر بھی اسالمک
سروس مارکیٹنگ ،پرائسنگ اور پروڈکشن
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ایسوسی ایشنز بنانے کی ضرورت ہے  ،جس میں متعلقہ فیلڈ سے
وابستہ حضرات شامل ہوں اور وہ اس میں اسالمک مارکیٹنگ کی اس
متعلقہ جہت کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کرسکیں اور انہیں دور
کرنے کے لیےمنصوبہ بندی کرسکیں۔
 .13بزنس سیکٹر کو اسالمک کنسلٹنسی  Shariah Consultancyاور
شرعی مشاورت فراہم کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ اپنے عملے
کو اسالمک مارکیٹنگ کے اصولوں اور اس کے شرعی مسائل پر
تربیت کریں تاکہ انڈسٹری میں ان کی بہتر تطبیق کرسکیں۔
 .14انٹر نیٹ او رسوشل میڈیا کا درست استعمال کرتے ہوئے اسالمک
مارکیٹنگ کے بارے میں پبلک کو شعور دینے کی ضرورت ہے،
بالخصوص جب آن الئن شاپنگ  ،پروموشن کی نئی قسمیں اور
اشتہارات دینے اور لینے میں سہولت او رآسانی پیدا ہوچکی ہے ،ایسے
میں ان لوگوں کو اسالمک مارکیٹنگ کی ان جہات سے متعلق آگاہی
دینے کی ضرورت ہے  ،تاکہ وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بزنس
کی ان صورتوں سے مستفید ہوسکے۔
 .15اسالمک مارکیٹنگ پر اب تک ہونے والی جملہ تحقیق ،چاہے وہ
کتابی صورتوں میں ہو یا ریسرچ آرٹیکلز کی صورت میں ہو ،پھر
چاہے وہ کانفرنس پیپرز کی صورت میں ہو یا مختلف سیمنارز اور
ورکشاپس میں دیے جانے والے لیکچرز کی صورت میں ہو ،ان سب
کو یکجا کرنے کےلیے ایک مشترکہ ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کی
ضرورت ہے  ،تاکہ اسالمک مارکیٹنگ سے متعلق ہر قسم کی
معلومات کو ایک جگہ سے بہ آسانی حاصل کیا جاسکے۔
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اختتامیہ
تعالی کا الکھ الکھ فضل و کرم ہے کہ ایم فل /پی ایچ ڈی کے مقالے
الحمدی ہللا
ٰ
پر اپنی تحقیق آج پایائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس کام کے دوران طرح طرح کی
صعوبتیں جھیلی۔ تدریسی مصروفیات کو ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہوئے روز
اول سے یہ کوشش رہی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس مقالے کو دے سکوں۔
موضوع چونکہ بالکل نیا تھا ،اس لئے ابتداء میں کافی دقت محسوس ہوئی ،کئی بار
ایسے ہوتا کہ مہینے گزر جاتے اور کسی قضیے کا حکم نہیں ملتا ،تاہم اس
موضوع سے چونکہ کافی دلچسپی تھی اور اس پر کام کرنے کےلیے پرجوش
تھا،اس لئے اس سے حاصل ہونے والے ذہنی بوجھ ،آرام میں خلل اور تنہائی میں
بھی ایک کیف محسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد موضوع سے مانوسیت پیدا ہوتی گئی
اور کام آگے ن کلتا رہا۔ آج میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ مقالے کے اختتامیہ
تعالی سے دعاگو ہوں کہ جس طرح اس
کے آخری الفاظ لکھ رہا ہوں اور ہللا
ٰ
تعالی ہماری
موضوع پر اپنی تحقیق قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل کی  ،ہللا
ٰ
زندگی بھی قرآن و سنت کی تعلمات کے سایے میں مکمل فرمائے اور ہمارا خاتمہ
بالخیر فرمائے۔ہللا تعالی اس کاوش کو میرے لیے ،میرے سپروائزر کےلیے ،
میرے والدین  ،بھائیوں بہنوں کےلیے  ،میرے خاندان اور دوستوں و رشتہ داروں
سب کےلیے وسیلہ آخرت بنائے۔
نورولی شاہ
4ستمبر  2019بمطابق  4محرم الحرام
1440ھ ،بدھ  ،صبح 8:43
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