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Abstract
Most of the people want to educate and train their children in a
way that way become rationale, vigilant, monoth creative, critic,
just and untrapped in blind following. The purpose of this article is
to present thosemethods by which children can be educate and
train in such a way that they may understand the above given
ration logical and philosophical concepts. Some people way think
that children do not have the capacity to understand philosophical
issues before age 12. For us, some basic issues of eduction and
training children can be taught philosophy. The major issue in this
regard is the duality of education and upbringing which itself is an
outcome of the idea of the separation of religion and politics.
Another reason behind this dualism is the introduction of material
concept of life. While explaining these, two reasons, this article
deals with issues related with philosophy. This article argues that
through a particular method we can train our children on rational,
logical and philosophical basis.
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خالہص
اکثر ولگ اینپ اوالد یک ایسی رتتیب اچےتہ ںیہ سج ےک اطمقب وہ اصحب رکف ،ا اگہ،بادہف،خدارپسب ،یقطنم،اصحب
قیلخت،اقند،اصحب ادتسالل اور دعل وااصنف اک امکل اور ادنیھ دیلقت ےس وفحمظ انسان نب اجےئ اور اس یک امتم رطفی
ح
صال تیں رپوان ڑچھ رک امکل یک زنمںیل ےط رکںیکس ۔اس ومضمن اک دصقمایسی روس شیپ رکبا ےہ سج ےک تحت وچبن یک
رتتیب اس جہن رپ یک اج ےکس ہک وہ ذموکرہ باال یلقع ،یقطنم اور یفسلف افممیہ وک س ھک ںیکس۔ نکمم ےہ ضعب ولگ ہی ںیہک ہک ےچب
 ۲۱سال یک رمع ےس ےلہپ یفسلف اطملب ےک ادراک یک طاقب ںیہن رےتھک۔
امہرے ایخل ںیم ارگ میلعت و رتتیب ےک اسملئ ںیم ےس دنچ اینبدی اسملئ وک لح رک دبا اجےئ وت اس ہبش اک وجاب وخد وخبد
لم اجےئ اگ۔ان اسملئ ںیم ےس ابک امہ ہلئسم میلعت و رتتیب ںیم دواگیگن ےہ۔ اعمل اسالم ںیم دنی و داین ںیم خدایئ اک
رظنہی درالص ،میلعت و رتتیب ںیم دواگیگن اک ومحب انب۔ اس یک دورسی وہج اعمل اسالم ںیم امدی رظنہیٔ ایحب یک ا دم
ےہ۔اس اقمےل ںیم ایہن دو ووجاہب یک واضحب رکےت وہےئ ،اکانئب یک یفسلف انشحب ،،اینپ داب یک انشحب،اینپ ادرایک
اور رحتیکی وقوتن یک انشحب اور انسان یک اداریک وقوتن یک انشحب اور لقع ورکفت ےک بارے ںیم ثحب یک یئگ ےہ اور ہی بابب
ایک ایگ ےہ ہک ابک وصخمص روس ےک درےعی مہ اینپ اوالد یک یلقع ،یقطنم اور یفسلف اینبدونرپ رتتیب رک س ہی ںیہ۔

* ۔امی .لف ہفسلف۔ فنصم ( )Philosophy for childrenاور  strategies for kidsےک اضمنیم رپ رہگی رظن رےتھک ںیہ اور ایس ہبعش
ںیم قیقحت ںیم وغشمل ںیہ ۔ زین وچبن ےکےئل اسالیم ہفسلف ()Ip4cےک رظنےی رپ قیقحت اک دافع رک ےکچ ںیہ)۔
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دقمہم
اکثر ولگ ہی اچےتہ ںیہ ہک وہ اینپ اوالد یک ایسی رتتیب رکںی ہک وہ:
 اصح ِبکرکفکوکباوعشرکوہ ں ۔
 ردنیگک ےکاسایسکرتنیکسملئکےسکا اگہکوہ ں۔ک
 ردنیگکںیمکباکدہفکاکوم ںکوککااجندکدںی۔
 خداک ےکطالبکاورکخداککرپصبکوہ ں۔
 ا ںک یککزجتہیکوکلیلحتکیککدقرتکتہبکاعیلکوہکاورکوہکفلتخمکایسیسک،کدینیک،کاخالیقک،کااصتقدیکوکاعمرشیتکوااعقتکاککیقطنمکزجتہیکوکلیلحتکرککںیکسکاورکزجیئک
سملئک ےکباےنکباےنکوجرکرککصبکوککابککاظندکیککلکشکدےکںیکس۔
 ا ںکںیمکقیلختکیککصالحیبکبایئکاجےئ،کنقّادکوہ ں ،کبراہ ںک ےکنفکک ےکامکلککاورکادتساللکےسکباتکرککںیکسکاورکاغمےطلکوککاچہپ ںکںیکس۔
 وہ کیملع کاور کیلمع کردنیگ کںیم کادنیھ کدیلقت کہن کرکںی کاور کحب کیھبک کاںیہن کہلصیف کرکبا کڑپے کوت کدعل کو کااصنف ک ے کاقتےض کوپرے کرکےت کوہے کہلصیفک
رکںیک۔
 ا ںکیککامتدکرطفیکصالںیتیحکرپوا ںکڑچںیھکاورکا ںک ےکرطفیکمیالباتکامکلکیککزنمول ںکوککےطکرکںی۔ک
"ہفسلفکاورکےچب"ککومضم ںکیککاگنرشکاککدہفکوہکروشکشیپکرکباکےہکسجک ےکتحتکوچب ںکیککذموکرہکباالکجہنکرپکرتتیبکیککاجکےکس۔ک
اہی ںکنکممکےہکضعبکولگکیمیلعتکایسفنتک ےکامہرکنیجکایپرےکیکک( )Psychology Developmentalرپکاامی ںکرےتھککوہےئکاشککشکوکہبشکںیمکربیالکوہک
ب
اجںیئکہکک ھالکےسیککنکممکےہکابککومضم ںکںیمکوچب ںک ےےئکیفسلفکاطملبکوکافممیہکیککمیلعتکیککرتبیغکوکمیلعتکدیکاجےئکاحالہکن کےچب ک۲۱کسالکیککرمعکےسکےلہپک
یفسلفکاطملبک ےکادراککیککطاقبکںیہنکرےتھک۔کویکہکنکایپرے ک ےکاطمقبکوچب ںکاک ازتنایعکلقعکاککرامہنک12کسالکےسکرشوعکوہکرکک16کسالکبککاےنپکامکلکوکک
چنہپکاجباکےہ۔ iاشکدورکںیمکابککسمہلکوککفرضکرکباکاورکہجیتنکاکنانلکوچب ںک ےکےیلکا سا ںکوہباکےہ۔ککدورسےکوظفل ںکںیمکاشکرمعکںیمکابککہچبکیقطنمکایقشکوک
ارقتساک() logical induction and deductionکوکککایھچکرطحکاتھجمسکےہ۔کاورکایقشکیککلکشکاورکاشک ےکومادکوککیھبکخداکرککاتکسکےہ۔ک
ارگکایپرےک ےکذموکرہکباالکرظنہیکوککام ںکایلکاجےئکوتکاشکاککالرہمکہیکوہکاگکہککطقفک12کسالکاورکاشکےسکربادہکرمعک ےکوچب ںکوککہفسلفکیککمیلعتکدیکاجکیتکسکےہک
ل
نکیلکاشکےسککےلہپکاککدوراہین،کیلقعکاور کاموراےئک کا طبیعیکافممیہکک) ) transcendental and metaphysical conceptیک کمیلعتک ےےئک
ومرو ںکںیہنکےہ۔
امہرےکایخلکںیمکارگکمیلعتکوکرتتیبک ےکسملئکںیمکےسکدنچکاینبدیکسملئکوککلحکرککدباکاجےئکوتکذموکرہکباالکہبشکاککوجاتکوخدکوخبدکلمکاجےئکاگ۔ک

میلعتکوکرتتیبکںیم کدواگیگن یک ووجاہتک

امہریکرظنکںیمکمیلعتکوکرتتیبکںیمکدواگیگنکیک دوکبریکووجاہتکںیہ۔
 .1اعملککاسالد کںیمکدنیکوکداینک کںیمکخدایئ ک ےکرظنہیکاکککوہظرکاورکاشکیکککغیلبت۔
3

ہس امیہ ونررعمتف
 .2اعملکاسالدکںیمکامدیکرظنہی ایحت یککا دمکےہاورمیلعتکادارو ںکںیمکاشکرظنےیکاکرواح۔
اتکمہ ینتجکیھبکوکششکرکںیلکوچہکن رظنیکاوریلمعکوطرکدواگیگنکاککاکشر ںیہکاشکےیلکمیلعتکوکرتتیبکوککساھتکےلکرککانلچکابککلکشمکارمکباببکوہراہ
ےہ نکیلکا یئ/کیپکافر/یس ک)(Islamic Philosophy for Childrenاککرظنکہیکاشکےلسمکوککابکککااھتجدیکوککرہگےرکفتکیکککاگنہکےسکداتھکیکےہک۔وہکمیلعتک
وکرتتیبکوککہنکطقفکخدا بابدریکاتھجمسکےہکہکلبککدوون ںکوککابککساھتکےلکرککےنلچکاککراہتسکیھبکتاتباکےہ
درالص،کمیلعتکوکرتتیبکدوکاگلکوہفمدکںیہکاورکاکثرکامہرنی،کمیلعتکوکرتتیبکوک خداکبابدریکےتھجمسکںیہکنکیلکوموجدہ اظندکاہےئکمیلعتکںیمکرتتیبکوککمیلعتک ےکساھت
ےلکرکانلچکتہبکلکشم اھجمسکاجکراہ کےہ۔کامتدککداینک ےکرکفمنیکرسکوجرکرککےھٹیبکوہےئکںیہکہک یسککرطحکمیلعتکوکرتتیبکوککابککساھتکےلکرککخالکاجےئ۔اعملک
اسالد ک ےکبرےکسملئکںیمکےسکیھبکاشکوقبککابککبراککہلئسم،کمیلعتکوکرتتیبکوککابککساھت کرپوا ںکڑچاھباکےہ۔ اعملکاسالدکںیمکمیلعتکوکرتتیبکیککاحلبکرارکرپک
ابککاگنہکداںیلکوتکانسا ںک ےکباشکفککاوسفشکےنلمک ےکػالوہکوکیئکاچرہکرظنکںیہنکا ےئکاگ۔کارگہچکیئککولگکمیلعتکورتتیبکوککاسالیمکرکےنکیککوکششکںیم وغشملک
ںیہکنکیلکا ںکیککاگنہکقیمعکوکااہتجدیکںیہنکےہ۔کمی ًالکضعبکامہرنیکہی ےتھجمسکںیہکہککقرا  ںکیککھچک وسروت ںکاکک کاصنتکںیمکاہف ،،کام یلبکںیمکبالوتکاورکدرشک
اخالق،کاوکسلکںیمکباامجؽبکامنرکاککا،داقد،کضعبکا مادکدینیکیککمیلعت،ک ںوت ںکاککلباا ہکاورکیھبکک راھرکداعو ںک ےکا،داقدکےسکاوکسلکاککاظندکاسالیمکوہاجےئکاگکباکاوکسکلکاکک
بادکیسککاسالیمکتیصخشک ےکبادکرپکرںیھککوتککاوکسلکاسالیمکوہاجےئککاگ۔کضعبکامہرنیکےنکاشکہلئسمکوککلحکرکےنک ےکےیلکابتمدلکدراعئکتاتےئکںیہ۔کمی ًالکہتفہکوارک
یٹھچ،کرگویم ںکوککایٹھچ ںک۔۔۔دجسموکرھگک ےکاموحلکوککرتتیبک ےکاقبلکانببا۔کامہرےکایخلکںیمکا ںکامتدکرظنباتکںیمکمیلعتکوکرتتیبکوککابککساھتکےلکرککےنلچک
 ےکہلئسمکرپکااہتجدیکرظنکںیہنکدایلکیئگ۔کا یئ/کیپککافر/یسکےنکاشکثحب سارکےلئسم وککہنکرصفکرظنیکوطر رپ لحکایککےہکہکلبکاشکوککیلمعکاجہمکانہپےنکیک کراںیہک
یھبکتاتیئکںیہ۔ک
ریمیکرظنکںیمکارگکمہکاشکےلئسمکاککلحکدوھبدباکاچںیہکوتکہیکانہککڑپےکاگکہک:ک"دل وکاگنہکاملسم ںکںیہنکوت کھچککیھبکںیہن"۔کمہکمیلعتکوکرتتیبک ےکاظندکوککاشک
وقب کبک کدبتلی کںیہن کرک ک سکیے کحب کبک کوچب ں ک ے کوقعل کو کولقتکںیم کوعشرکاور کرکفت کیک کںیعمش کرونش کںیہن کوہ کاجںیت۔ وچب ں ک ےےئ کاسالیم کہفسلفک ےک
رظنہیک ےکاطمقب،کمیلعتکوکرتتیبکوککابککساھتککالشکںیمکبراھباکاجکاتکسکےہ۔
درکالص،کIP4Cکباک"ککوچب ںک ےےئکاسالیمکہفسلف"کوہکرنہکےہکسجکںیمکوچب ںک ےکادنرکلقعتکوکرکفتکیککصالحیبکااجرگکرکےنک ےےئکرنیمکوککومہارکایککاجباکےہک۔

ت
اکانئتیکیفسلفانشخ،ہربتکمِرکفیکااسس

سجکداینکںیمکمہکردنیگکرسبکرکرےہکںیہکایسکداینکںیمکہرکابککبتکمکرکفکیککاینبدکابککیفسلفکانشحبکرپکوہیتکےہکسجکوککمہکوصت ِّرکاکانئت()World Viewک ےکبادکبادک
رکےتکںیہکاورکےسجکاینبدکانبکرککمہککاانپکوہکبتکمکرکفکانبےتکںیہکسجکوککا ڈیئباولیج(ایککرکباکاچےہکاورکایککںیہنکرکباکاچےیہک)کاہککاجباکےہاورکببکمہکاےنپکبتکمکرکفک ےک
اطمقبککاامعلکااجندکدےتیکںیہک۔ککانسا ںک ےکوصت ِّرکاکانئتکاککابککامہکرنکککوخدکانسا ںکےہکاورکانسا ںکےسکرموبطکدوکزیچو ںکوککدرککرک ےکمہکاےنپکرظنےیک((Ip4cکوکک
ایب ںکرکباکاچںیہکےگ۔کہیکدوکزیچںیک"کرطفتککالہی"کاورک"لقع"کںیہ۔کانسا ں،کرطفتکالہیکاککامکلکاورکروحکوکدب ںکاککںیسحککازتماحکاورکاینپکلقعکاورکارادہکوکاایتخرکیکک
وہجکےسکبایقکامتدکولخمقکےسکاتممرک،کباوقلہکارشفکاورکاشکاعریضکداینکںیمکخداکودنکاعتملکاککرنیمکرپکباوقلہکہفیلخککےہ۔ ککااسیکںیہنکہککانسا ںکحبکاشکداینکںیمکدقدک
رکھیاکےہکوتکطقفکرجتےبک ےکدرےعیکےسکاےنپکملعکاککا اغرکرکباےہکاسیجکہککاج ںکالککےنکاہککےہکہکککانسا ںکاکککدنہککابکککاخیلکٹیلسکیککرطحکوہباکےہکہنکہکک"ررزیخک
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ک
رنیم"کیکککرطحک۔کملعکیروریک ےکا رابرکےسکوہکتہبکساریکزیچو ںکاککملعکرکھیاےہکاورکزیبرےک ےکک ظاطکےسکاےسکتہبکساریکزیچںیکس ھالےنکیککرضورتکںیہنک
ےہ۔
اہج ںکبککملعکیروریک()knowledge by presenceکاککقلعتکےہکوتککاشکےسکرمادکااسیکملعکسجکںیمکاعملکاورکولعمدک ےکدرایم ںکواصطہکںیہنکوہباکاورکہنکیہک
ولعمد()knownکوککےنھکیسک ےکےیلککاعمل()learnerکوککیسککبتکمکو دمرہسکںیمکاجےنکیککرضورتکےہ۔کملع یروریکیککرونشکمیاول ںکوککدلیکںیمکرالہظح
رکںی۔کاشکداینکںیمکدقدکرےنھکک ےکساھتکیہککانسا ںکدرحکدلیکاومرکاککیروریکملعکیھبکاےنپکرمہاہکالباکےہ:
.1

اینپکدات کیککانشحب۔

.2

اینپکادرایککاورکرحتیکیکوقوت ںکیککانشحب۔

کانسا ںکیککاداریککوقایک ٰںیمکدرحکدلیکوقںیتکسالمکںیہ:
 رکفتکوکلیختکاورکاحہظفکیککوقت
 اظہری اورباینط وحاس
انسا ںکیککرحتیکیککوقایک ٰںیمکدرحکدلیکوقںیتکسالمکںیہ:
 اؽضاکوکوجارحکوککاکدکالےنکوایلکطاںیتقک
 احالتکاسفنین:کوعافطکوکااسحسات۔
 تبحم،کمغ،کقشع،کہصغ،کوخف،کوخیش،کادیم،کارطضات،کدردکاورککرشدکوکایح۔
 یبلقکااعفل کےسیجککارادہ،کمکح،کوتہجکاور کرکفتکوریغہ۔()ii
ملعکیروریکوککرظنکادنارکرکےتکوہےئکمہکملعککوکتمکحکیککوبضمطکاینبدںیہنکرھکک سکیے۔
اہج ںکبککزیبرےکاککقلعتکےہکوتکانسا ںکوککیئککزیابرکیککیفشتکیککمیلعتکدےنیکیککدنچا ںکرضورتکشیپکںیہنکا یت۔ کمی ًالکابککونراد،ککدودھکہنکوہےنکیککوہجک
ےسکروباکےہ۔کاہی ںکرپکاےنپکوہےن،کدودھک ےکہنکوہےن،کوھبککےنگلکاورکروےنکاککادراککرکھیاکےہکارگکونرادکوککربا ںکلمکاجےئکوتکتاتکدےکاگکنکیلکوہک
اتکیھب کلمعکےسکتاتکراہکاورکمہک ھجمکرےہکںیہ۔
کسپکزیبرےک ےکا رابرکےس کانسا ںکاورکویحا ںکبرابرکںیہکنکیلکانسا ں،کرطفتکالہی،کلقعک،کملعک،کروحکاعتمیلکاورککارادہکوکاایتخرکیککوہجکےسکہنکطقفکویحا ں،کہکلبکامتدک
ولخمقکےس کدنلبکوکباال کےہک۔کمیالککرطفتک ےک ظاطکےسکانسا ںکخدا کیککرعمتفکرکھیاکےہکاورکیضعبککزیچو ںکیککرطفکدشبدکامتلیکرکھیاکےہ۔کارگکاشکثحب کوککرورک
رمہک ےکاشمدہہکاورکرجتےبک ےکدرےعیکایب ںکرکباکاچںیہکوتکوی ںکہہکک سکیےکںیہکہککےچبکاینپکرطفتکیککاینبدکرپکہشیمہکتقیقحکیککوجتسجکںیمکرےتہ،کبیککاکدکوککدنسپک
رکےت،کایھچکانساینکوصخایصتکیککرعتفیکرکےتکامکلکوککدنسپکرکےت،کرابییئکوکوخوصبریتکیککاچہبکرےتھککاورکااجیدکاورااكتبرکیککوکششکرکےتکںیہکاورکوچب ںکوکک
ک
ہی کزیچںی کس ھالین کںیہن کڑپںیت۔ کےچب کرطفًات ک کا ں کزیچو ں کیک کرطف کمیال ں کرےتھککںیہ کایس کوک کمہ ک کرطفت کالہی ک ے کباد کےسکباد کرکےت کںیہ۔ایہٰل کرطفت کاک کاحلمک
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وہےنک ےکدعبکانسا ںکوککدرگیکامتدکولخماقتکرپکلضفکاشک ےکلقعکیککدبولبکےہ۔کلقعکانسا ںکوککامتدکویحاباتکےسکاتممرکرکیتکےہکاورکاشکداینکیککامتدکامدیکاورک
ونعمیکرتیقکلقعکیہک ےکدبولبکےہک۔ککانسا ںک ےککدرحکدلیکامتدککااعفلکیککبارتشگکلقعکیککرطفکےہککاورکہیکصبکلقعک ےکاتحمحکںیہک:
.1

وحاشکہسمخکیککاعف تیکلقعکرپکوموقفکےہ۔

.2

یبلقکوکباینطکاشمھدات کلقعکیککدمدک ےکریغبکاقبل کلیلحتکںیہن۔
دینھکوصتراتکاورکصکلبںکلقعکیککدمدکےس کشقنکبایتکںیہ۔

.4

امتدکمسقک ےافممیہکلقعکیککدبولبکےھجمسکاجےتکںیہ۔

.5

امتدکاضقباککاورکےلمجکلقعکیککدمدکےسکانبےئکاجےتکںیہ۔

.6

اضقباکاورکولمج ںکےسکایقشکساری ک،کاتنجئکاخدکرکےنکاورکمکحکاگلےنکاککاکدکلقعکیککدمدکےسکااجندکدباکاجباکےہ۔ ()iii

.7

زیچو ںکیککدرہجکدنبیکاورکا ںکیککدقرک ےکایعمرکاککنیعتکلقعکیککدمدکےسکوہباکےہ۔

.8

افممیہکوککلقعکیککدمدکےسکومعتیمکدیکاجیتکےہ۔

.9

رکفتکرکمر کاککلمعکلقعکیککدمدکےسکااجندکباباکےہ۔

.3

 .10لقعک ےکاہسرےکانسا ںکنیقیکیککزنملکرپکاتچنہپکاورکلمع کااجندکداتیکےہ۔()iv
درکتیقحک  IP4Cاککرظنہیکاشکباتکرپکبادیککرکباکےہکہککحبکبککانسا ںکیککیلقعکرتتیبکہنکیککاجےئکوتکوکہکاینپکردنیگک ےکاعیلکادہافکوکککاحلصکںیہنکرکاتکسکاورکہنکیہک
رتتیبکیککدورسیکامتدکااسقدکاکررگکاورکدیفمککباببکوہیتکںیہ۔کIp4cک ےکرظنہیکاککرمکرکوکوحمرکہیکہتکنکےہکہککےچبکاورکونوجا ں کیکککاشکرطحکےسکیلقعکرتتیبکوہکہکک
لقعتکوکرکفتکیککامتدکااسقیکمککایھچکوشنوامنکوہکباوصخلضکیفسلفکرکفتکاورکلقعتکوکرکفتکیککاعدتکاشکںیمکراخسکوہکاجےئ۔ک
یلقع کمیلعتکوکرتتیبکاکککا اغرکبککاورکےسیک؟
ہارادیقعہکاج ںکایپرےکیکک"کیمیلعتککایسفنتک"رپکاوتسارکںیہنکےہکہککسجک ےکاطمقبکانسا ںکیککیلقع کمیلعتکوکرتتیبکاککا اغرک12کسایگلک ےکدعبکوہباکےہک۔کہکلبکاشک
رظنہی کیککاساش،ک Islamic Psychological Developmentکرپکےہکسجک ےکاطمقبکہچبکحبکربا ںکوھکاتلکےہک(کوتکوساالتکوپانھچکرشوعکرکداتیکےہ۔ک
( )vےچبک ےکضعبکوساالتکاککقلعتکیفسلفکلقعتکوکرکفت کےسکوہباکےہ کوجکہککانسا ںکووجدکیککابککامہکرسرگیمکےہ کاورکرشطکانساتینکےہ۔ےچبکوجکیفسلفکوساالتک
وپےتھچکںیہکا ںکںیمکےسکومنےنک ےکھچککوساالتکدرحکدلیکںیہ:
 .1خداکاہک ںکےہ؟ک(رجتد)ک
 .2خداکرظنکویک ںکںیہنکا با؟ک(رجتد)ک
 .3اہللکاعتیلکےنکاطیش ںکوککویک ںکقلخکایکککےہ؟(ریخکوکرش)ک
 .4اہپرکوککاہللکاعتیلکےنکویک ںکقلخکایکک؟کک(تلعکاغیئ)
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 .5صبکےسکےلہپکخداکودنکاعتملکےنکسککزیچکوککقلخکایکک؟کک(دبما کءکاولک،کولخمقکاولک)
 .6خداکوککسککےنکانبباک؟کک(تلع)
کرطرکرکفتکوککیفسلفکنفکّرک ےکبادکےسکبادکایککاجباےہ۔ککانببرںی ،کہچبکحبکےسکوسالکرکباکرشوعکرکباکےہکاورکسجک
درتقیقح،کےچبک ےکایہنکوساالتکاورکایس ِ
رطح ک ے کوہ کوسال کرکبا کےہ کںیمہ کایس کرامےن کےس کا ں کصب کاک کوجات کد ان کوہاگ کاور کسج کرطح ک ے کوہ ک کوسال کرکبا کےہ کںیمہ کایس کحطس کرپ کاش ک ے کوساول ں کاکک
وجاتکد انکوہاگ۔کںیمہ کہیکااظتنرکںیہنکرکباکاچےیہکہککوسالکلکشمکےہکذہلا کہچبکڑوھراکاورکبراکوہکاجےئکوتکوجاتکدںیکےگ۔کدورسےکوظفل ںکںیمکارگ کےچبک
اککوسالکیفسلفکےہ کوتکوجاتکیھبکیفسلفکیہکوہباکاچےیہ کنکیلکایسکیککحطسکرپکا رککوجاتکد انکوہاگکاورکاش کرطحکےسکوجاتکد انکوہاگکےہ کہک کہیکوجاتکےچبک ےک
ےیلکاقبلکمہفکوہک۔کدورسےکاافلطکںیم ،کوجاتکدےنیکیککروشکمیلعتکوہینکاچےیہکباہکککاشکےسکاحلصکدشہ کملعکاشکیکککداتکاککہصحکنبکےکس ہن کہیکہک کطقف ک
اش ک ےکاحےظفکاککہصحککوہ۔ک
ےچبک ےکضعبکوساالت کاککقلعتکدیقنتی ککرکفتک( )Critical thinkingکضعبکاککیقیلختکرکفتک) (Creative thinkingاور کضعبکاککاظندکدار رکفتک
)(Systemetic Thinkingکاورکضعبکاککقلعتکیفسلفکرکفتک( (Philosophical thinkingےسکوہباکےہ۔ککا ںکامتدکوساالتکیککدرہجکدنبیکاورکا ںک
وککدحیلعہکرکباکوادلنیکاورکااتسدکیککدہمکداریکےہ۔
خالہصکہیکےہ کہککہچبکابکک“وھچباکیفسلف” )(Little Philosopherوہباےہککاورکےچب کیککیلقعکرتتیبکاککلمعکاشک ےکوبےنلک ےکساھتکیہکرشوعکوہکاجباک
ےہ۔کارگکےچبکوکککااسیکیمیلعتکاموحلکلمکاجےئکہککسجکںیمکوہ کہنکرصفکاےنپکامتدکوساالتکاککوجاتکاحلصکرکےلکہکلبکضعبکاسایسکوسالکاشک ےکساےنمک
رےھک کاجںیئ کباہک کلقعت کو کرکفت کیک کوقت ک کوشن کو کامن کباےئ کاور ک کوہ کاقحقئ کو کوااعقت()viیک کانشحب ک کاحلص کرکے کوت کایسی کوصرت کںیم کدنمرہج کباال کادہاف کاکک
وصحلکنکممکوہکاجےئکاگ۔ کنکیلکامہریکلکشمکہیکےہکہککےچبک ےکاسابدہکاورککوادلنیکاشکیککوسحک ےکدابرےکوککدحمودکرکدےتیکںیہ۔کباکا ںک ےکباشکوقبک
ںیہن کوہبا کہک کوجات کدںی کبا کا ں کیک کوجات کدےنی کیک کروش کطلغ کوہیت کےہ کبا کوجات کولعمد کںیہن کوہبا کبا کوجات کدےنی کوک کاتیمہ کںیہن کدے کرےہ کوہےت۔ سپک
اینبدیکوطرکرپکلکشمکامہرےکیمیلعتکاظندکیککےہکہککوہکےچبکیککصالحیبکوککرد حکدرککںیہنکرکرےہکوہےتکاورکدرککرککںیلکوتکا ںک ےکباشکوقبکںیہنکوہباک
ہک ک کاش کاک کوجات کدںی کاور کضعب کاواقتکوہ کےچب ک ے کوساالت کوک کاتیمہ کںیہن کدے کرےہ کوہےت کاور کارگ کاتیمہکدے کرےہ کوہ ں کوت کےچب یک کحطس کرپ کارت کرک کمیلعتک
دےنیاککنفکںیہنکاجےتن۔ ہکبجکہچبکاےنپکوساالتکےسکاینپکصالحیبکاورکحطسکیملعکاککاػال ںکرککراہکوہباکےہ۔
وچب ںکاورکونوجاون ںکیککیلقعکوشنوامنک ےکےئ دیفمکروںیشک
ںیمہککوچب ں کیککمیلعت کیککروش ےس کاحیالف کںیہنکےہکاورکمہکخدبدکایسفنت ()Developmental psychologyککیککشیپکرکدہکروشک ےکاطمقبک
وچب ں کاور کونوجاون ں کیک کیلقع کرتتیب رکںی کےگ کاور کا ں ک ے کوساالت ک ے کوجابات کدںی کےگ۔ ں کمی ًال؛ کروش کاشمدہہ ،کروش کزجتہی کو کلیلحت کاشمدہہ ،کاہکین،ک
وسالکوکوجات،کانمرظہکاورکوگتفگکیککروشک ےکدرےعیکاور کااشتکیف روشک،کروشککرجتهب،کوصترییکیشک کیسیجکروںیشکاانپےتکوہےئکےچبک ےکسملئکوککلحک
رکںیکےگ۔ک
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ہفسلف ک ےکطالبکملعکوہےنک ےکباےط،کاانتکرضورکرعضکرکو ںکاگکہککلقعتکوکرکفتکہرکانسا ںکاک کقحکےہکوہکاینپ کیلقع کبگکوکدوککےس،کابککولطمت کہجیتنکبکک
ےچنہپ۔کذہلاکمہکامتدکانساون ںکوک ککردنیگک ےکاینبدیکسملئک ےکبارےکںیمکلقعتکوکرکفتکرکےن کاککقحکدںی۔ ہرکابککانسا ںک کوککا افقکاورکاسفن(اینپکداتکاورک
اکانئت)ک ک ےکبارےکںیمکلقعتکوکرکفتکاک کقحکاحلصکےہککاورککارگکا ںکںیمکھچککافرادکےسکرتہبنی کیلقعککدلیلکےلکرککا اجکںیئکوتکاشکوکککوبقلکرکچ انکاچےیہ۔
وچب ںک ےےئکاسالیمکہفسلفکباکIP4Cک ے کدقمامتککرورکرونشکیککرطح کہرکمیلسکا لقعکرپکںای ںکںیہکاور کخد ہکبابدریککںیہ:
 انسا ں،کامتدکولخمقکےسکلقعکیککاینبدکرپکاتممرکےہ،کسپککایسکلقع کیککوشنوکامنککاورکاش یککامتدکطاوتق ںکیککرپورشکامہرےککاکثرکاینبدیککسملئکاک کلحک
ےہ۔
 یلقع کیک کرتتیب کاک کا اغر ،کایس کوقب کرشوع کوہبا کاچےیہ کحب کےس ک ہچب ک کوسال ک کو کوجات ک ے کےیل ک کاینپ کربا ں کوھکاتل کےہ ک(اہتبل ک کوخد کلقع ک ے کووجد کیکک
وقتبب کےفطنک ےکا،داقد()viiےسکرشوعکوہکیتکسکےہکاورکام ںکبانطکںیمکیھبکلقعکیکککوقتببک ےکاکدکوککااجندکدباکاجاتکسکےہ)()viii۔ک ک
 صبکےسکےلہپکرمےلحکںیم،کیلقعکرتتیبکاککاصنت،کوخدکےچبک ےکوساالتکںیہ،کاورکا ںکاککرد حکوجاتککولطمهبکادہافکوککاحلصکرکےنکںیمکتہبکربادہک
اعمو ںکوہاتکسکےہ۔ک
 وجاتکدےنیکیککروںیشکاورکاوصلککویہکاعدککروںیشکاورکاوصلکںیہ کنجکوککیمیلعتکایسفنتک ےکامہرنیکےنکشیپکایککےہ،کمی ًالک کاہکینک،کومعیمکاشمدہہ ک،ک
وریغہ۔
رکفت،ووجدکانسا ںکاککالرہمکدایتکےہک۔ ا سا ںکوظفل ںکںیمکرکفتکانسا ںکاورکویحا ںکوککابککدورسےکےسکخداکرکبا۔ کسپکرکفتک ےکریغبککانسا ںکیکککرعتفیکنکممک
ںیہن۔کانسا ںکوتدلک ےکا اغرکےسکیہکرکفتکوکلقعتکرکھیاےہکاہتبلکاشکرکفتکاککباد رکفتکادتبایئککاورکاشکیلقعکحطسکوک کہفسلفکیککربا ںکںیمکلقعکویہالینکےتہککںیہک
وجکہککہرکمسقک ےکوقعمالتکےسکاخیلکوہیتکےہ۔کاشکرمےلح کرپککانسا ںک ےکطقفکوحاشکہسمخکاعف تیکااجندکدےتیکںیہ۔کاہتبلککوچہکنکخداکودنکاعتملکےنکانسا ںک
وک ک کرطفًات کرکف کرکےن کیک کتمس کقلخ کایکےہ۔ کیہی کانسا ں کاش کرمےلح کرپ کفلتخم کاایش کےس کروبرو کوہبا کےہ کاور کایس کیک وجتسج کاک کا اغر کوہاجبا کےہ۔ اور کوہ کاےنپک
اردرگدک ےکوھچےٹکبرے اقحقئکقکوککاجےننکیککوکششکرکباکےہ۔کزیچو ںک ےکدرایم ںکدرہجکدنبیکرکےنک ےکدعبکا ںکںیمکومارہنکرکباکےہ،کرھپکہجیتنک
اکناتلکےہ کاور کوی ں کاشکیک کلقعکرتیقک ےکرمالح کوک کےط کرکیت کےہ۔کہفسلفکیک کربا ںکںیم کاش کلقع کوک کلقع کبالملکہ کےتہک کںیہ۔ک کاہتبل کرضوری کںیہن کےہکہکک
انسا ںکیککردنیگک ے کنس کو کسال کزگرےنک ے کساھت کو کیلقع کرمالح کوک کیھبکےط کرکبا کےہ۔ کنکمم کےہ ک کانسا ں کاینپکرمعک ے کا رخی کےصح کبککلقع کویہالینک ےک
رمےلح کرپ کیہ کوہ۔ کطقف کلقعت کو کرکفت ک ے کرےتس کےس کیہ کانسا ں کلقع کبالملکہ کو کلقع کبالعفل کو کلقع کافتسمد ک ے کلباد کرپ کافبر کوہبا کےہ کاور کامتد کونعمی کو کامدیک
لباامتکاحلصکرکباےہ۔()ix
احلصککالدکہیکےہکہککا ت کلقعتکوکرکفتک ےکریغبکانساتینکاککوصترکںیہنکرک سکیےکاورکہنکلقعتکوکرکفتک ےکریغبککاشکاہج ںکںیمکیسککمسقکیککرتیقکنکممکےہ۔رکفتک
وکلقعتکیککدبولب:ک
• ملع کیککوتدیلکےہ۔
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• اایشکیککانشحبکاور اقحقئکیککبادیئکوہیتکےہ۔
• ایلکتکاورکافرومول ںکوککاککوصحلکنکمم کےہک۔()x
• اامی ںکوکملعکوکاخالقکوکلمع کیککدولبکرسیمکےہ۔
ارگہچکاامی ںکوکملعکاورکاخالقکوکلمعکابککدورسےکرپکرہگیکباریثککرےتھکککاورکا ںک ےکدرایم ںکابککاعتیلمکتیفیککبایئکاجیتکےہکنکیلکا ںکصبکاککوحمرکوکرمکرک
لقع(کرکفتکوکلقعت)کےہ۔کلقعتکوکرکفتکاورکا ںک ےکدرایم ں کہرکدوکانتصبکباےئکاجےتکںیہ،کراصبکانتصبکاورکوکعمشکانتصب۔ککامہریکوگتفگکاککرمکریکہتکن
نعل
ہیکےہ کہک کارگ کانسا ں یک کلقع کبریتھ کاجےئ کیئگ ،کاش کاک کاامی ں ،کاخالق کاورکلمع کبراتھکاجےئ کاگ۔ کسپ کاوکسل کاک کاظند کمیلعت کو ک ذ کااسی کوہکہک کسجکےس کےچبکیکک
لقع کبرےھ کباہک کوہ کاش یک کمہ کرام ں کرتتیب کیھب کنکمم کوہ کےکس۔ ا یئ /کیپ کافر/یس ک ے ک کرظنےی کیک کاینبد کوک کےنھجمس ک ے کےیل کرضوری کےہ کہک کاش کرگاف کوکک
دقبکےسکےنھجمس کیککوکشش کیککاجےئ۔ ک

لس
اشکادتساللک ےکػالوہکامہرےکباشکاورکیھبکتہبکیسکدںیلیلکںیہکوجکامہرےکاشکرظنےکوککوقتببکاچنہپیتکںیہ۔کرشبببکیککدہاببک ےکاببیامہیلعکا الدکاورک
لس
لس
اہدبا ںکبرقحکاےنپکرام ںکںیم لقعکاکلمک ےکامتکاصمدقیکےھت۔کاببیاءکالہ ٰیمہیلعکا الدکاورکاوایلکالہ ٰیمہیلعکا الدکیہیکاکدکایککرکےتکےھت۔ کربیاقکرطفتکیککبادکداہینک

اورکانساینکولقع ںک ےکادنرکےپھچکوہےئکزخاون ںکوکککا اکشرککرکےن ک ےکےیلکرشتفیکالےتکےھت۔()xi
قرا  ں کرکمی کےن کلقعت کو کرکفت کرپ کصب کےس کربادہ کبادیک کیک کےہ۔ کاعمل کاسالد  ے کمیظع کرسفم کقرا  ں ،ک کػالہم کابطابطیئ کےن کفرامبا کہک کقرا  ں کرکمی کیک ک نی کوسک
ا بات )xii(،کمیقتسم کلقعت کو کرکفت کیک کدوعت کدیتی کںیہ۔ کاش ک ے کػالوہ کقرا  ں کیک کہر کا بب کانسا ں کوک کریغ کمیقتسم کوطر کرپ کلقعت کو کرکفت کیک کرطف ک کدوعت کدیتیک
ےہ۔( )xiiiلقع،کلقعتکورکفتکیککاتسشئک ےکبارےکوصعمنیم(ع)کیککااہتنیئکوخوصبرتکایسیکریبعتاتکوموجد کںیہکوجکیسککاورزیچک ےکےیلککایب ںکںیہنک
یک کںیئگ ،کمی ًال؛ ک ک تج کباینط ،کرتہبنی ک کاطع کالہ ٰی( ،)xivکرتہبنی ک کالہ ٰی کہفحت( ،)xvکرربہ کو کرامنہ( ،)xviکاساش ک کانساتین()xviiاور کاینبدک
اسالد()xviiiوریغہ۔
روسلکخداکﷺ ک ےکمیظعککاحصیبک،کرضحتکاوبدرافغری ک ےکبارےکںیمکیسککےنککاامدکباقرک(ع)کےسکوسالکایککہککایکککوہجکےہکہککاوبدرکاامی ں ک ےکلکک
دشکدروج ںکںیمکےسکونںیکدرےجکرپکافبرکےھت؟ککا رضحنتکےنکوجاتکدبا:کاوبدرکافغریکیککاکثرکابعدت،کرکفتکیھت۔ سپکلقعتکوکرکفتکاککدہفکواتیعقک
یککانشحبکےہ۔ کانشحب ک ےکدعبککانسا ںکھچککزیچو ںکرپکہتکدلکےسکلمعکرکباےہکاورکھچککوک ککوھچرکداتیکےہکایسکوککاامی ںک ےکبادکےسکریبعتکایککاجباکےہک۔سپک
ملعکوکارادہکوکاایتخرککوکاامی ںک،کلقعتکوکرکفتکیککػالامتکںیمکےسکںیہ۔
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رکفتککوکلقعتکیککاینبدںیک
ہر کرظنہی کایحت رکفت ک کو کلقعتکیک کدحودکوک کنیعم کرکباکےہ۔ ک"وچب ںک ےےئ کاسالیم کہفسلف"ک ے کرظنےی کںیم کلقعت کوکرکفت کاکک کوج کاقف کمہ کےنکشیپکایککےہک کوہک
ااہتنیئ کوعیس کو کرعضیکےہ۔ کخدبد کاظندکمیلعت کیک ک کانشحب کیتسہ ک()ontologyوکانشحب کملع( )epistemologyکو ککانشحب کانسا ں ک(،)Anthropologyک
انشحبکادقارکک()Ethicsدحمودکےہککذہلا کلقعتکوکرکفتکاککاقفکیھبکدحمودکیہکوہاگ۔ اور کرکفتکوکلقعت؛کدیقنت،کقیلخت،کلیلحتکاککلمعکایسکدحمودک ورموکںیمکااجندک
باےئکاگ۔ککہیکخدبد کاظندکمیلعتکککا ساینکےسکککوعیسک ورمو کاککہیکےتہککوہےئکااکنر کرکبا کےہککہککوچہکنکےھجمککشکےہکذہلا کریمےکےیلککبابب کںیہنکےہ۔
((skepticismا یئکیپکافرکیسکاککرظنہیکمیلعتکوکرتتیبکرکفتکوکلقعت کک(رکفتکدیقنتی ،رکفتکیلیلحتک،کرکفتکاظندکدارکاوررکفتکیفسلف) وک کےئنکاقفکےسکاعتمرفک
رکواباکےہ۔کذہلاکوچب ںکاورکونوجا ںکوککرکفتکاورکلقعتک ےےیلکوعیسکوککرعضیکدیما ںکد انکاچےیہ۔ک
ابککامہکہتکنکیککرطفکاسارہکرکباکرضوریکےہکہککےفسلفکاورکرکفتکیفسلفکںیمکتہبکربادہکفرقکےہکذہلاکہیکدوون ںککاصطالںیح ککرتمادفکںیہنکںیہ۔
کرکفت کیفسلف کانسا ں کیک کردنیگ ک ے کاینبدی کرتنی کوساالت کںیہ کنج کےس کا اگہ کوہبا کہر کانسا ں ک ے کےیل ک کرضوری کےہ کباہک کوہ کردنیگ کیک کاگری کوک کدرصب کتہج کیکک
رطفکخالکےکس۔کدورسےکاافلطکںیم،کںیمکاہکک ںکےسکا باکوہ ںکاورکاہک ںکاجباکےہکاورکاشکداینکںیمکا ےنکایککدہفکےہک؟کارگکا یکاصطالحکںیمکایب ںکرکںیکوتک
دبماکاورکاعمد ک ےکبارےکںیمکاینبدیکرتنیکوساالتکاورکا ںک ےکوجاباتکیککمظنمکبالشکرکےنکاککبادکرکفتکیفسلفکےہک۔ککاورکایسکوک"کرظنہیکایحت"ککباکک"اہج ںک
ینیب"ک ے کبادکےسکریبعتکایک کاجباکےہک۔کسپ کاشکداینکںیم کوکیئکیھب کانسا ں کاہج ں کینیب ک کاورکرکفت کیفسلف کےس کاخیل کںیہنکےہ کذہلاکہیکصب ک ے کےیل کابک ک کبازگریک
رضورتکےہ۔ککاشک ےکبرسکعکےفسلفکےسکرمادککوموجدک ےکبارےکںیمکاُشک ےکوموجدکوہےنک ےک ظاطکےسکثحبکرکبا کاورکہیکدانھکیکےہکہککاشکیککافصتکاورک
رماببکایککںیہ۔ک
ارگمہکانسا ںکانشیسکوککےلکںیلکوتکصبکےسکےلہپکانسا ںکیککرعتفیکرکباکڑپےکیگکباہککہیکباتکواحضکوہےکسکسجکانسا ںک ےکےیلکمیلعتکوکرتتیبکاککاظندکانبباکاجراہک
ےہکوہکایککےہکاورکوک ںکےہ؟کںیمہکہیکدانھکیکوہکاگکہککا باکہیکباتکیلقعکاورکیقطنمکوطرکرپکدرصبکےہکہککسجکرکفمکاورکیفسلف کوککانسا ںکسجکرطحک ھجمکا باکوہکایسک
رطحکیہکاشکوککیقیقحکاورکوایعق کےھجمسکاورکاشک ےکےیلکمیلعتکوکرتتیبکاککاظندککانبےئ؟کباکانسا ںکابککیہکواتیعقکاورکتقیقحکاککبادکےہاورکاشکیککمیلعتکوکرتتیبک
 ےےئکابککوادحکاظندکمیلعتکوکرتتیبکلیکشتکدباکاجےئ؟کارگکمہکانسا ںکانشیسکیککخلتکبارخیکرپکابککرسرسیکرظنکداںیلکوتکولعمدکوہاگکایکککانسا ںکوککسککسککادنارک
ںیمکاھجمسکایگکےہ۔کمی ًالک:
.1

انسا ںککابککڑیھببا ()xix()wolfکےہک۔انسا ں کوسالئ کسارککےہ()homo faberکاوراشک ےکوموجدہ کخدواخلکاکتلمکباہتفککںیہ۔()xx

.2

ہفسلفکویبا ں کیککدقا ورکتیصخش،کملعمکاول،کاروطسکےنکانسا ںکیککرعتفی وی ںکیککےہ:کانسا ںکویحا ںکباقطکےہک"

.3

ہفسلفکزیتک ےکرہشہکا افقککیفسلف ،داکیتکاککانسا ں" ںیمکوساتچکوہ ںکسپکںیمکوہ ں" ( )xxiںیمکخالہصکوہباکےہ۔ک

.4

ویہدکاککانسا ںککزغابرک ےکباعبکےہکہککلقعکایہنکزغابرک ےکباعبککوہینکاچےیہ۔()xxii
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 .5اکببکاککانسا ںکرام ںکوکاکم ںک ےکدیقوکدنبکںیمکرظنکا باکےہکاورکاش  ےکےیلککاشک ےکےیلکاموراےئکطیعیبکوککانھجمسکنکممکںیہنMetaphysics is (،
)impossibleکیتحکوہکخدا ک ےکووجد کرپکلقعکدلیلکالےنکےسکاقرصکےہ۔کطقفکدلیلکاخالیقکککاککاہسرا کےلکرککخدا ک ےکووجد کوککبابب کایککاجاتکسک
ےہ۔()xxiii
 .6بیچہکاککانسا ںککدقرتکوکطاقبکاککہمسجمکےہکاورکزمکورکوککےنیجکاککقحکںیہنکداتی
.7

ساررت۔کانسا ںکیہکخداکےہکاورکتشہب ککایسکرسرںیمکرپکوموجدکےہ()xxiv

.8

اہڈیئرگ-انسا ںکابککرطضمتکوموجدکےہک۔

.9

اشک ےکػالوہکیھبکھچککاورکرعتںیفیکیتلمکںیہکسجکںیمکانسا ںکیککرعتفیک ےکےیلکفلتخمکمسقکیککاصطالاحتکاامعتسلکیککںیئگکںیہکمی ًالک؛انسا ںک،ک
بارخیکدارکویحا ںک،کرٹکیجککویحا ںککاور کزغابرکاک کہمسجمکویحا ں۔()xxv

)Nihilism( .10کرپکچنہپ کرککامتدکویفسلف ںکیککلقعکاکدکرکباکوھچرکدیتیکےہکاورکوہککانسا ںکوکدبینیبکیککرہگیکوادیکںیمکدلیکھکدےتیکںیہ۔کدبینیبک
یک کاش کوادی کںیم ک کا کخالق ،کذمہب ،کربیازفسک ک ،ک ادقار ،کاعمرشہ ،کیک کوکیئ کتیثیح کںیہن ،ک کایس ک کوکےفسلف ک ے کااتتخد کےس کریبعت کایک کاجبا کےہ ک(ک
)The End of Philosophy۔کاشکدورک ےکدعبکاص ًالککانسا ںکیکککرعتفیکرکےنکیککرضورتکیہکںیہنککاشکیککوکیئکدایتکانشحبکںیہنکےہک
اورکہنکاشکےسکقلعتمکاایشکیککوکیئکتیثیحکےہ۔ک
ا ںکامتدککرظنباتکوککارگکخالےصککوطررپکایب ںکایککاجےئکوتکوی ںکوہاگہککانسا ںک،کویحا ںکیککابککرتیقکباہتفکلکشکےہکوجکوساتچکیھبکےہکنکیلکاشکیککوسےنچکاورک
رپےنھککاککدارودمارکاشکیکککاینپکیہکداتکرپےہ ک۔ککوکہککابککدیچیپہ کرتنیکامدیکمسجکرکھیاکےہکاشکداینک ےکاموراءکھچککیھبککںیہن۔انسا ں کطقفکمسجکامدیکرکھیاک
ےہک۔اشککانسا ںکاککدہفک،کذلت،کطاقبک،ککدقرتکاورکدولبکےہک ،طاوتقرکانسا ںکوککیہکےنیجکاککقحکےہک۔ کسپکوہکداینک ےکامتدکرتکوسالئکوککبروےکاکرالےت ک
وہےئکرتیقکرکباکاچاتہکےہکاورکاشکرتیقک ےک ےجیتکںیمکاینپکداتک ے کک،تعفن،ذلت،کدقرت کاککوخااہ ںکےہک۔
ہجیتنکثحب :کبجعتکیککباتکےہکہککایسکانسا ںک ےکےیلکااسیکاصنتکمیلعتکانبباکاجےئکاگکباہککوہکا ںکادہافکوککاحلصکرکےکسکاورکسب۔کاجےنکباکا ںکاجےنکںیمک
مہکےنکاینپکولسن ںکوکککابککایسیکحیگک ےکےیلکایترکرکرےہکںیہکسج وکککدایتک،تعفنکک،ذلتکاورککدقرت کیککحیگکقراردباکاجاتکسکےہک۔ ک مہکصبکابککےحملک
 ےکےئکرںیککےگ کاورکوسںیچکےگکہک کانسا ں کیککوک ںکیس کرعتفیک ےکاطمقبکوموجدہکیمیلعتکاظندکانبباکایگکےہ؟ککا باکوموجدکہکیمیلعت کاظندککانسا ںکیککفالحکاورک
اجنتک ےکہفنمکںیہ؟کا باکانسا ں کیککاکلمکاورکاجعمکرعتفیک ےکریغبکوکیئکاظندککاکایمیبکےسکانکمہرکوہاتکسکےہ؟ ککا با کانسا ںکیکککدنمرہجکباالکرعتںیفیککاکلمک
ںیہ؟ککا ںککرعتنفو ںکںیمکایککصقنکےہک؟کا باکانسا ںکیککابککایسیکرعتفیکیککاجیتکسکےہکوجکیلقعکایعمراتکرپکوپراکارتیتکےہک؟کاتکایککرکباکاچےیہ؟کامہرےک
ایخلکںیمکںیمہکےککاےنپکوچب ںککاورکونوجاون ںکیککوقعلکوککوبضمطکرکباکوہاگ۔کا یئک/یپک/افر /یس ککایسککدہف کوک کےلکرککدیما ںکلمعکںیمککواردکوہیئکےہک۔ک

ا یئک/یپ/افر/یس ک ےککرظنہیکیککاینبدکرپک کرتتیبکدشہکانسا ںک ےکخدواخل
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مہ کےلہپکیہ کیلقعککدولیل ںکےسککباببکرکےکچکںیہ کہککانسا ںکاورکویحا ںکںیمکایلصکفرق کلقعتکوکرکفتکےہککاورکانسا ںکیککامدیکاورککرواحین کرتیق کلقعتکاورکرکفتک
 ےکریغبکنکممکںیہنک۔ کاہی ںکمہ کا تکیککخدمبکںیمک اشکانسا ں ک ےکرکفیکخدواخل کشیپکرکےنکیککوکششکرکےتکںیہکوجکا یئ/یپ/افر/یسک ےکرظنہیکیکک
اینبدکرپکرتتیبکدشہکوہ ں۔کہیکخدواخلکدرواعق،کابککدنملقعکانسا ںکیککوہکوصخایصتکیککوہ کرہفصبک ےہکسجکاککربادہکرتہصح،کرضحتکاامد ومٰیسکاکمظ(ع)ک
یککابککدحببکےسکایلکایگکےہ۔ک()xxvi
 )1دلیلکیکککاساشکرپکابککباتکوککوبقلکباکردکرکباک۔
 )2دورسو ںک ےکاہسرےکہنکانلچ،کہکلبکلقتسمکوطرکرپکارادہکرکباکاورکاشکوککیلمعکاجہعمکانہپبا۔
 )3فلتخمکاومرک ےکاتنع کوکوعاقبکوککد یک ےکیککوتابایئکاککاحلمکوہبا۔
 )4اعداتکوکغیلبتکیککباریثوککوبقلکہنکرکباک۔
 )5وخاہساتکوک کمظنک دےنیکیککوتابایئکرانھک۔
نس
 )6کبںکروحکاککاحلمکوہباک۔
 )7دورسو ںکیککا راءکیککبابب کااصنفکوککظوحلطکاخرطکرانھکک۔
 )8یحطسکرگنیکوکطاہرکینیبکدوریکےسکاایتخرکرکبا ک۔
 )9ارفنادی کتحلصمک ےکساھتکساھتکاامتجیع تحلصمک کیککرطفکوتہجکد ان۔
)10
)11
)12
)13

میظعکادہافکیککدرہجکدنبیک۔
نشخ
ی
اینپک صکیککاساش کرپکلمع کیککوقت کاککاحلمکوہبا۔
ردنیگکںیمکرتاحیجتکیککدرہجکدنبیکاورکاورکوقب کےسکولطمتکافدئہکااھٹےنکیککوتابایئ۔
قح ک ےکباعبککوہباکاورکاشکرپکبادیئارکرک ےکیککطاقبک۔

 )14ابککوموضعکرپکفلتخمکاہجتکےسکاگنہکداانل۔
 )15طلغکمسقکیککغیلبتکاورکرشنوکاساؽبکاککیقطنمکساانمکرکباک۔
 )16تقیقحکیک کبابب کریغتکوکتيمحکرانھکک۔
)17

رتہبکوقادعکیقطنم کوکککدرکککرکباک۔

)18

کدورادنیشيکیکککاساشکرپکےلصیفکرکبا ک۔

)19

وسحک ھجمکرککوساول ںکاککوجاتکد انک۔
باعفکوکدیفمکااہظرکرظنکصبک ےکےیلک۔
حیلی
حبکیسکک چکاککساانمکوہکوتکسملئک ےکلحککرکےنکیککوتابایئ اککاحلمکوہبا۔
کوخدکاقندی کیککطاقبکرانھککاورکاینپکویطلغ ںکیک ککاصالحکیککوتابایئکرانھکک۔

)20
)21
)22
)23

دورسو ںک ےکساھتکاعتو ںکیک وتابایئ ککوکاامتجیعککاومرکںیمکرشتکک۔
12
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)24

ثحبکوکوگتفگکںیمکادتکوککظوحلطکاخرطکرےنھککیکککوتابایئکاککاحلمکوہبا۔

)25

دواتسہنکاورکریمعتیکلباا ہکاجت کںیمکرشتک۔
وساالتکںیمکدقب۔ک
رمتکر کیککوتابایئکاورکدورسو ںکیککباتکوکککوتہجکےسکسبیا۔

)28

رتہبکمہفک ےکےیلکادتسالیلکثحبکوککدقرکیککاگنہکےسکدانھکی ک۔
ہلصیفکرکےتکوقبکخدباتککاورکدلجکباریکےسکرپزیہ۔

)26
)27
)29
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