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کا مفہوم اور اس کے مسائل میتعل  
 

Dr. Majharul Haque 

 
Introduction 

ہو سکتا،  ںیمکمل نہ ریکے بغ میاور حصول تعل میتصور تعل ینظام کا کوئ یمعاشرت مہذب
 ای۔ گوںیہ یہوت وستہیپ ںیم میتعل ںیجڑ یفروغ ک یاور معاشرت یثقافت ،یمعاشرت ،یتمدن ،یبیتہذ

سے بہروہ ور  میانسان تعل سےیج سےیداستان ہے۔ ج یکے فروغ ک میعلت خیتار یارتقاء ک یانسان
 اینکھار آتا گ ںیم یزندگ ،یگئ یسے منور ہوت یروشن یک میتعل یزندگ سےیج سےیج ا،یہوتا گ

 یمیروش اور قدروں کا اتار چڑھائو تعل یبیتہذ یدور حاضر تک ک کریسے ل قیہے، عہد عت
 ایک میہے کہ تعل داہوتایپ ہیسوال  کیا ہاںی کنیر ہے، لمضم ںیم ہمیتشرح وتف یوفراز ک بینش

مراد ہے؟ مختلف وقتوں اور زمانوں  ایسے ک یکارکردگ یاس ک ںیم یزندگ ینشئے ہے؟ انسا
 کیا ںیان م ں،یبہت سے سواالت ابھر رہے ہ سےیاور ا ہیمنصب رہا ہے؟  ایاس کا ک ںیم

ان سواالت کا اپنے طور  ںیقبل اس کے کہ م ں؟یہ ایک ایکے ذرائع ک میہے کہ تعل یبھ ہیسوال 
 یک میکے حوالے سے مفہوم تعل میتعل نیکہ بعض ماہر وںسمجھتا ہ یپر جواب دوں ضرور

 ینیلفظ الط شنیجوکی۔ اںیکہتے ہ EDUCATION ںیم یزیکو انگر میجائے۔ تعل ایوضاحت کر ل
نے اس  نیماہرپرورش کرنا۔ بہت سے  ںیہ یلفظ سے بنا ہے جس کے معنEDUCATAM زبان

  ہو جاتا ہے۔ ضحجو اس کے خاکہ سے وا ںیہ ںیبتائ یمعن   یالگ الگ لفظ یک
 

 
 

 -:مفہوم یکا لفظ میتعل

کہ  ںیجس م ںیسے انسان اس سماج م عہیکا مجموعہ ہے جن کے ذر وںیان تمام سرگرم میتعل

 یانات کاور رجح ہیرو توں،یصالح االت،یاپنے طرز خ ںیہوتا ہے مثبتت انداز م ریوہ رہائش پذ

 نشو ونما کرتا ہے۔
(C.V. Good Dicdionary of Education) 

 

 

 

International  Journal  of  Applied Research 2014; 1(1):  257-260 

 

www.allresearchjournal.com


 

~ 258 ~ 

International Journal of Applied Research 
 

مفہوم عیکا وس میتعل :-  

’’ در شامل ان تمام اثرات کو اپنے ان میتعل ںیمفہوم م عیوس اپنے

قت مرتے و کریہونے سے ل دایہے، جس کا کا انسان پ یکرت

 ‘‘تک تجربہ کرتا ہے۔

 
(DUM VILLE) 

Kilpatrick فیتعر یک :-  

چ جو سو یزندگ یجائے تو سار کھاید ںیمفہوم م عیوس اگر

۔میسمجھ کر گزارا ہے وہ تعل  
 

 -:کا محدود مفہوم میتعل
Thompsonفیتعر یک: - 

کا مطلب انسان پر ماحول کے  میتعل ںیمحدود مفہوم م اپنے’’

اور  ہیاس کے کردار، عادات، رو یاس اثر سے ہے جو کس
 ‘‘جاتا ہے۔ اینے کے لئے دال یلیتبد ںیم قہیسوچ کے طر

 
Raymontکے مطابق:-  

اپنے اندر ان اثرات کو شامل  میتعل ںیمحدود مفہوم م اپنے’’

ہے جو کہ انسان کے اوپر اس کے آس پاس سے آتا  یکرت ںینہ
ہے جو کہ جان  یہے بلکہ ان مخصوص اثرات کو عامل کرت

بوجھ کر نوجوان لوگوں پر اس سماج کے بالغ لوگوں کے 
 ئےال عہی۔ وہ اثرات چاہے گھر کے ذرںیالئے جاتے ہ عہیذر
پھر  ای ںیالئے جائ عہیچاہے عبادت گاہوں کے ذر ںیجائ

 ۔‘‘حکومت کے طرف سے
 
 -:مفہوم یاتیکا تجز میتعل

 جانے والے علم تک ےیدئ ںیصرف اسکولوں م میتعل (۱)

ہے۔ ںیمحدود نہ   

۔نشو ونما ہے یک توںیخداداد صالح یبچہ ک میتعل (۲)  

محرک عمل ہے۔ کیا میتعل (۳)  

(۴) Adom عمل ہے یدو قطب کیا میتعل -کے مطابق:  

 
Educador      Educandi   

عمل ہے یقیسہ فر کیا میتعل (۵)  
 

 
 

عمل ہے۔ کینشو ونما کا ا یسماج (۶)  
گروتھ ہے۔ یعنی یدگیبال میتعل (۷)  

 ہے۔ عہیکا ذر یہمہ جہت ترق میتعل (۸)

 
 -:وممفہ یقیکا حق میتعل

M.K.GANDHIہے فیتعر یک:-  
 ،یجسمان یبہتر یمراد بچوں اور افراد ک یریسے م میتعل’’

 ‘‘کو اجاگر کرنے سے ہے۔ توںیصالح یاور روحان یذہن
T.P.NUNN فیتعر یک:-  

 یمکمل نشو ونما ہے تاکہ وہ اپن یک تیانفراد یبچے ک میتعل
دے تعاون  یکو اصل یزندگ یکے ساتھ اپن توںیصالح نیبہتر

 ‘‘سکے۔
  -:فیتعر یاے مونٹ ک یٹ

 
"Education is that prosess of development which cousists the 

passage of human being from infancy to maturity, the 

process where by he adapt himself gradually in various ways 

to his physical and spritual environment". 

 
 لیجہ ذتو مندر جئےیک ہیکا تجز فیتعر یاے مونٹ ک یٹ اگر

ںینکات سامنے آتے ہ :- 
( مرحلٔہ ارتقاء ہے۔ کیا ںیم یزندگ یانسان میالف( تعل  

( ہ شروع ہو جاتا ہے اور پخت یسے ہ یارتقاء عہد طفل ہیب( 

رہتا ہے۔ یوسار یعمر تک جار  
(  یاور جسمان یروحان ،یارتقاء سے انسان کے ذہن سےیج( ا

ہوتا ہے۔ دایفع کا جواز پتر  
(  ںیہن یکار کے حصول پر مبن قۂ یطر کیا یارتقاء کس ہید( 

۔ںیاور ذرائع ہ قےیہے بلکہ اس کے مختلف طر  
 ایجوان  ایواضح ہے کہ بچہ ہو  ہیومفہوم سے  یباال معن درج

 ہی۔ ںیہ یبخش ںیتیبوڑھا قدرت نے اس کے اندر بے پناہ صالح
 ی۔ جب تک کوئںیہ یہوت یطور پر مخف یعموم ںیتیصالح

 ی۔ کسںیسکت ںینہ یمتحرک نہ کرے وہ ابھر ہ ںیانہ عہیذر
جائے تو نہ وہ  ایکو جوں کا تو چھوڑ د توںیصالح یبچے ک

مانند خاردار  یبلکہ خودر وپودوں ک ںیصرف معدوم ہو جائ
طرح  ںیم ی۔ اور سماجںیہ یہو سکت لیتبد یبھ ںیم وںیجھاڑ

وہ از  ںیصورت م یدوسر ای یگ ںیجنم ل اںیطرح کے پراگندگ
ان  یزندگ یآئندہ ک یاور اس ک یگ ںیخود مردہ ہو جائ

 ںیرہثمر سے محروم بلکہ بے برگ وبار  یک توںیصالح
کے لئے محرک  توںیصالح یمخف یعنی توںی۔اس لئے صالحیگ

نے خوب خوب  یاور تعلم پر ماہر میتو تعل ویہے۔  یضرور
 یسقراط ک ںیذہن م رےیاس وقت م کنیہے ل یڈال یروشن
 -:ہے فیجامع تعر یہ یمرکوز ہے جو بڑ فیتعر

 
"Education means the brining out of the ideas of universal 

validity which are latent in the mind of everyman". 
 
کے تمام پہلو  یریوسعت اور ہمہ گ یک میلگتا ہے کہ تعل سایا

نقص  سایا یکا کوئ میتعل ںیہ منگا یتھے، اس ک اںیسقراط پر ع
 میتعل یجسے کائنات ایجا سکتا ہو  ایجسے رد ک ںینہ یتھا ہ

ہو۔ سقراط سے  یشئے آڑے آت یکوئ ںیوررضا حاصل ہونے م
پر بہت کچھ  وداور اس کے حد فیتعر یک میآج تک تعل کریل

جائے۔  اینقل ک ہاںیکہ تمام آرا کو  ںیلکھا جا چکا ہے۔ ممکن نہ
طرف توجہ کرتا ہوں جو  یک فوںید معروف تعرچن یپھر بھ

اور  ںیہ یٹتیسم یپہلوئوں ک یکے مختلف اساس میوقت تعل کیب
 -:ںیہ یکرت اںیان کے خدو خال نما

 
1. "Education is a process by which the Child makes the 

internal external". 

2. "Education is the manifestation of perfection already 

reached in man". 

3. "Education meaus to enable chld to find out ultimate 

truth...... making truth its ownand given expression to 

it". 
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4. "Education is a natural harmonious and progressive 

development of man's in nate powers." 

5. "Education is the development in the individual of all the 

prefection of which he is capable".  
 
 نکڑوںیاور س ںیہ یگئ یدرج ک ںیفیتعر یاور جتن یک میتعل
کا انبار لگانا  فوںیمقصد تعر رایم کنیل ںیہ یجا سکت یک دیمز
اور  نیمفکر ںیکے بارے م میہے کہ تعل ہیبلکہ مدعا  ںینہ

  ۔ںیوہ سامنے آجائ ںیکئے ہ شینے جو حقائق پ میتعل نیماہر
 ایں نے بس اتنا کہے۔ انہو یک (Frobel) فروبل فیتعر یپہل

جملے کا درجہ  کیکو ا یمعن یکے لغوEducation ہے کہ

ہے کہ بچوں کے اندر  یسامنے آت یہے۔ بات وہ ایدے د
 یہے، دوسر میباہر النے کا نام تعل ںی۔ انہںیموجود ہ ںیتیصالح
 حتاجتعارف کے م یکس کانندیویہے، و یک کانندیویو فیتعر
سے ہم سب  وںیگرمسر یاور عمل یفکر یان ک ں،یہ ںینہ

ہے کہ انسان  یبات کہ یموصوف نے بڑے پتے ک ں،یواقف ہ
 میتعل یکا مظاہرہ ہ لیہے۔ اس درجہ تکم لیدرجٔہ تکم کیکا ا

 یک مینند نے تعل کایویجا سکتا ہے کہ و ایمحسوس ک ہاںیہے، 
ہے  کاملہے۔ انسان مکمل ہے،  یوسعت بخش یحدوں کو بڑ

ہو سکتا جب  ںیوقت تک نہ کا جوہر اس تیلیتکم یاس ک کنیل
 یک گوریجو رابندر ناتھ ٹ فیتعر یسریتک ا کا اظہار نہ ہو۔ ت

وہ  ںیبچوں م میہے۔ تعل یقدم اور آگے لے جات کیا ںیہے ہم
 ںیتک پہنچتے ہ یوہ سچائ عہیہے جس کے ذر یکرت دایقوت پ
 یبات کہ انہیسفیفل یتالش کا نام ہے، بڑ یک وںیسچائ میاور تعل

۔ ںیکتنے پہلو خود بہ خود سمٹ آئے ہ ںیر اس مہے، او یگئ
تالش چاہے اپنے اپنے  یک وںیہے۔ سچائ ایآخر انسان کا کام ک

 یسائنس ک ای ںیمظاہر قدرت م ایڈھونڈنا پڑے  ںیم یگھر بار ہ
قدرت کے زارہائے سربستہ کے  ای ںیشکل م یک جاداتیا

ے وجہ ہ یہیہے۔  یکام بہر طور کرت یہی میتعل ں،یانکشاف م
 وںیانسان مہذب کہالتا ہے، اس لئے کہ وہ سچائ افتہی میکہ تعل

 یک ریتعم یسے ہمکنار رہتا ہے، اس طرح اس کے کردار ک
  ہے۔ یصورت از خود بھر جات

تو اندازہ ہوگاکہ تمام  جئےیطرف توجہ ک یک فیتعر یچوتھ
ہے کہ علم سے انسانوں  اینے اس کا احساس دال میتعل نیماہر

 یکا فروغ ہوتا ہے، اس سے انسان ک توںیحصال یکے اندر ک
 یکہ قدرت نے کس ںینہ سای۔ اںیہ یجال پات ںیتیصالح یاندرون

 خصہے، ہر ش یبخش ںینہ یہ تیصالح یکوئ ںیشخص م
جائے  ایک ایاس کا ک کنیسے ماال مال ہے ل یاضیف یقدرت ک

کا  توںیصالح یاس ک یمحروم یک تیوترب میتعل یکہ ضرور
تک کہ اپنے  ہاںیکے حاالت  ایہے اور وہ دن یتیگال گھونٹ د
گزار  یزندگ یک یبے خبر رہتا ہے اور ال علم یحاالت سے بھ

 سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایکر اس دن
سوال ہے کہ  کیتمام مباحث کا نچوڑ ہے۔ ا ایگو فیتعر یآخر
 یانسان ک کیجواب آسان ہے۔ ا ں؟یچاہتے ہ ایسے ہم ک میتعل
 سے مکمل ہونا۔ تیثیح
 عہیذر کیا میمشکل امر ہے۔ تعل ںیکا حصول آسان نہ تیلیمتک

جاہل اور  ای۔ گوںیہم مکمل اور اکمل ہوتے ہ لیہے جس کے طف
 سےی۔ اںینہ یوہ انسان ہ ایگو ں،یمکمل انسان نہ کیان پڑھ ا

ہو  اںیکا سارا راز از خود واضح اور نما تیاہم یک میتعل ںیم
 جاتا ہے۔

۔ اس یبھ یرسم ریاور غ یہو سکت یبھ یرسم میطور! تعل بہر
 -:ںیبجا طور پر لکھتے ہ یعلو نیالد اءیڈاکٹر ض ںیضمن م

کے وقت بے بس اور  دائشیکہ انسان پ ںیجانتے ہ ہیہم  ’’

کا زمانہ بہت لمبا ہوتا  یکمزور اس یالچار ہوتا ہے اور اس ک

جائے تواس کے  ایہے۔ اگر بچہ کو اس کے حال پر چھوڑ د
سب  یک نیار رکھنا ناممکن ہوگا، اس لئے والدبرقر یلئے زندگ
 کھید یپور یہے کہ وہ بچے ک یہوت ہی یذمہ دار یسے پہل
 ہی یبقا ہو سکے۔ اس کے بعد ان ک یتاکہ نسل ک ںیبھال کر
نسل کو معاشرہ کے رسم  یہے کہ وہ نئ یہوت یذمہ دار

 یبیتاکہ ان کے تہذ ںیوتمدن سے روشناس کر بیورواج، تہذ
حفاظت ہو سکے۔ ان مقاصد کے حصول کے  یبھ یورثہ ک

طور پر اپنے کاموں، رسم  یلئے بڑے لوگ بچوں کو عمل
 ہی ی۔ اس طرح بچہ بھںیہ تےیکر ل کیشر ںیورواج وعبادات م

 ںیصرف گھر تک محدود نہ میتعل ہیہے۔  تایل کھیس ںیسب بات
 یمذہب ،یکے ساتھ ساتھ لیکھ ،یہے بلکہ بچے کے پڑوس یرہت

دشوار  یکام کاف ہی۔ ںیہ کیبرابر کے شر ںیم میلادارے اس تع
وخواہشات سے  تتوقعا یکہ بچے کو بزرگوں ک وںیہوتا ہے ک

ماحول اس  ی۔ مگر معاشرتیہوت ںینہ یطور پر دلچسپ یفطر
لحاظ  یسماج یکہ بچے ک وںیمددگار ثابت ہوتا ہے۔ ک ںیکام م

 یہے، جس سے اس ک یہوت فیتعر یسے اچھے کاموں ک
 یہے اور دوسرے کاموں پر مالمت ہوت یہوت یائحوصلہ افز

 ہیکا  اشرہکرنے لگتا ہے۔ مع زیہے۔ جس سے وہ ان سے پرہ
مددگار ہوتا  ںیکرنے م دایپ اریمع دہیپسند ںیمحاسبہ بچے م

اس دانستہ  یہے۔ اس طرح معاشرہ اور گھر کے بزرگوں ک
طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اسے  یکوشش سے بچہ بلند مقاصد ک

 ہیتو  ںیسادہ معاشرہ م کی۔ اںیکہتے ہ میتعل یرسم ریہم غ
اور  ایکرتا گ یمعاشرہ ترق سےیج سےیمگر ج یتھ یکاف میتعل

بچے  میتعل یرسم ریغ ،یگئ یتر ہوت دہیچیسے پ دہیچیپ یزندگ
اور  یسے قاصر ہو گئ نےیل یمکمل ذمہ دار یک میکے تعل

کے لئے  نےید می۔ تعلیضرورت پڑ یک نےید میتعل یرسم
 میرسے قائم کئے گئے جہاں باضابطہ طور پر بچوں کو تعلمد
۔ ںیمقرر کئے جاتے ہ ستادکے لئے ا نےید میہے۔ تعل یجات ید
 یاچھ یاچھ یورثہ ک یبیکام ہوتا ہے کہ تہذ ہیادارہ کا  یاس
 ایاور بچوں کو ان سے روشناس ک ںیجائ یمنتخب ک ںیزیچ

قوتوں سے  یقیہوتا ہے کہ بچے تخل یکام بھ ہیجائے۔ اس کا 
 ہیکہ اگر  وںیک ں،ید ںیزیچ یکام لے کر معاشرہ کو کچھ نئ

تو معاشرہ جمود کا شکار ہو  یدا نہ ہوگیپ ںیبچوں م تیصالح
  کر باآلخر فنا ہو جائے گا۔

 ںیبات یبہت سار دیز ںیکے مقاصد کے بارے م میتو تعل وںی
ہوئے چند  تےید ںیطوالت کو راہ نہ کنیل ںیہ یجاسکت یلکھ

 کرنے پر اکتفاء کروں گا۔ یطرف نشاندہ ید اہم امور کبے ح
کے حصول کے بعد  میتعل یکہ بچے ک ںیجانتے ہ یسبھ ہی

 یکا سامان بھ یروٹ ی۔ اس طرح روزںیقابل ہو جاتے ہ یکس
بڑا مقصد ہے۔ آج  کیا ہیمقصد ہے اور  کیکا ا میحصول تعل

کو ہے وہاں انسان  یپر زور دے رہ تیترب یجہاں ذہن ک میتعل
 یرہسکھا  یوفراز سے نمٹنے کا ہنر بھ بیکے نش ایاس دن

کس شخص کے لئے  شہیہے کہ کون سا پ یبتات میہے۔ تعل
کے اعتبار  میتعل یاور بات ہے کہ ابھ ہیمناسب اور بہتر ہے۔ 

اس  ینیقیکئے جا سکتے۔ بعضوں کو  ںیحاصل نہ شےیسے پ
 ںیبعض اس راہ م کنیہے ل یحاصل ہوئ یابیکام ںیضمن م

 شےیکا پ میکہ تعل ںینہ ہیاس کا مقصد  کنی۔ لںیناکام ہو جاتے ہ
ہے، بلکہ بہت حد  یبیمعاملہ تہذ ہیہے۔  ںیتعلق نہ یسے کوئ
کے پس  میہے۔ حکومت کو چاہئے کہ وہ متعلق تعل یتک ادارت
 روزگار بہم پہنچائے۔ ںیم یمنظر ہ

بات  ہیرشتہ ہے،  میبڑا قد ںیکا آپس م یاور شائستگ میتعل
ہے، شائستہ  یسکھات بیانسان کو تہذ میکہ تعل ںیمانتے ہ یبھس
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علم کا مقصد بچوں کو شائستہ بنانا  کیلوگوں کے نزد بعض’’

 ینشو ونما کے ساتھ اخالق یاور دماغ میحصول تعل یعنیہے۔ 
 وررپیکے  ی  روم اور عہد وسط میئے۔ قدچاہ ینشو ونما بھ

 اینمونہ بنانے پر بہت زور د ی  کا اعل یطلباء کو شائستگ ںیم
پر  ریفن تقر ورکے لئے ادب ا لیتکم یجاتا تھا۔ اس مقصد ک

ہاتھ کے کام اور  کی۔ ان کے نزدیتھ یجات ید تیاہم ادہیز
جاتا تھا۔  ایک الیخ یسے عار یکو شائستگ تیورانہ ترب شہیپ
قدر سے انکار  یمعاشرت ی  اعل یکہ ادب ک ںیشک نہ ںیس ما
کے  یزندگ یکہ ادب کے شاہکار انسان وںیجا سکتا۔ ک ایک ںینہ

سائنس او رفلسفہ کے  ںیم نےمسائل او رمحرکات کو سمجھا
اور  ںیمتاثر ہوئے ہ ادہیز ںیمباحث سے کہ یخشک علم

 ہی ۔ںیکرتے ہ تیترب یاور ذوق نفس ک تیہمارے جذبٔہ انسان
 یک یخوش حال یاپن ںیجنہ یتھ یان لوگوں کے لئے ہوت میتعل

 ںی۔ انہیتھ ںیضرورت نہ یکسب معاش ک یوجہ سے کس
۔ اس قسم یجال درکار تھ یاور اخالق ک تیترب یمحض ذہن ک

۔ یتھ یہوت ںینہ تیورانہ ترب شہیپ یقسم ک یکس ںیم میتعل یک
 کین کے نزدسمجھا جاتا تھا۔ ا چایکہ ہاتھ کے کام کو ن وںیک
 یسمجھ ہی تیسب سے اہم خصوص یانسان ک افتہی میتعل کیا

 ٹھنےیاٹھنے ب ںیصحبت م یکہ وہ بڑے لوگوں ک یتھ یجات
اسے  ںیم ریوتحر ریاور تقر جائےسے واقف ہو  قےیکے طر

 تیاور بات چ قےیکمال حاصل ہو جائے اور اپنے طور طر
فن اور  ںیم ایدن یکرے۔ آج ک شینمونہ پ ی  کا اعل یسے شائستگ

  ہے۔ یغلط ثابت ہو چک میتقس یادب ک
 یاور عرب یکہنا چاہوں گا کہ اردو، فارس ہیصرف  ہاںی ںیم

ہے۔ پند ونصائح کے  یجا سکت یکھیصورت د ہی یبھ ںیادب م
 کیعالم کا ا اتیبلکہ ادب ںینمونے ہمارے سامنے ہ یکتنے ہ

پر  یشائستگ ںیکتابوں پر مشتمل ہے جس م یسیبڑا حصہ ا
 دوجو یسیا ںیہے۔ اب بعض صنف ایگ ایخاصا زور صرف ک

 شیبھر کر پ ںیم پسولیپند ونصائح فن کے ک ںیجن م ںیآئ ںیم
سے  قےی۔ آج کا انسان علم کے براہ راست طرںیکئے جاتے ہ

 کنیل ں،یچھوڑت ںیوہ اثر نہ ںیاکثر کتاب یہے۔ نصائح ک ایاکتا گ
سب  یک جائے تو ہ سب ایقصوں کا روپ دے د ںیاگر انہ
ذہن ودماغ پر  یان کا اثر بھ ناوریہ یدلکش بن جات ںینصحت

 ہ،یانشائ ہ،یلیصنفوں کے عالوہ تمث یک یہوتا ہے۔ شاعر رپاید
پندونصائح کے  ںیجن م ںیہ ںیصنف یسیا یہ یافسانہ، ناول کتن
جانا چاہتا۔  ںینہ ہاںی ںیم لیتفص یاس ک ںی۔ مںیدفتر روپوش ہ

 -:پر بس کرتا ہوںاقتباس نقل کرنے  کیصرف ا
 یابتداء اس وقت ہوئ یکا قول ہے کہ فلسفہ ک (Dewey) یویڈ’’

 یوال داہونےیکشاکشوں سے پ یک یزندگ یجب معاشرت
۔ چنانچہ فلسفہ اپنے یگئ یکوشش ک یمشکالت کو حل کرنے ک

عمل کے ساتھ چال ہے۔ اگر  یانسان شہیہم ںیعروج کے ادوار م
 انہخود مختار ایشغلہ م ینظر ای یعالقائ کیفلسفہ محض ا

ہے۔ وہ  یتعلق ضرور یبیہے تو اس کا عمل سے قر ںیمدعا نہ
منصب دوبارہ  نیفلسفے کو اپنا اول ںیہے کہ اس زمانے م ایک

مسائل  یروز مرہ کے دشوار عمل یعنیچاہئے  نایکر ل اریاخت
علت ’ ای‘ مطلق قتیحق’فلسفے نے  یرہنمائ یلوگوں ک ںیم

جوالن گاہ  احدو یاپن یبحث کو بھثمر سے م سےیکے ج ‘یروئ
طرح ہو  یاس یتالف یک یگزشتہ ناکام یبنا رکھا ہے۔ اس ک

دکھائے جو  تیقوتوں کو مشعل ہدا یہے کہ وہ ان اخالق یسکت
 ‘‘۔ںیکو محرک ہ ینسل انسان

فلسفہ کو  یویواضح ہوتا ہے کہ ڈ ہیسے  انیباال ب مذکورہ
فلسفہ کا  کیدسمجھتا ہے۔ اس کے نز بیبلکہ ترت ںیتالش نہ
 ںیم یہے۔ فلسفہ کو زندگ یباضابطہ رہنمائ یک یکام زندگ

عروج کو اس وقت پہنچتا ہے  یمرتبہ حاصل ہے وہ اپنے انتہائ
مراد  ںیم نوںمع عیذرا وس میتعل ہاںیبحث ہو۔  ریز میجب تعل
جوانسانوں کو اپنے ہم جنسوں اور فطرت  میوہ تعل یعنیہے۔ 

ہے۔ آگے  یکرنا سکھات اریختا ہیقسم کا رو حیجانب صح یک
 -: کہتا ہے کہ یویچل کر ڈ

اثر نہ  یمشاغل پر کوئ یمیہے جو تعل یفلسفہ مصنوع وہ’’

 میاشاعت کے لئے تعل یجو اپن ہیڈالے اور بے سود ہے وہ نظر
 کیکہ ا ںیمنشا نہ ہیکا  مینہ بنائے۔ فلسفٔہ تعلم وتعل لہیکو وس

 کیکا ا االتیے خنظام کے اوپر بنے بنائ یرائج الوقت علم
سراسر بے  سےاس نظام  یبھ تیغرض وغا یمجموعہ جس ک

تو وقتاً فوقتاً حائل ہونے  می۔ فلسفہ تعلیبھ ادیجوڑ ہو اور بے بن
سے عہدہ برآ ہو سکنے کے لئے  وںیدشوار یسماج یوال

کرنا  لیتشک یرجحانات ک یاور اخالق یذہن حیصح ںیلوگوں م
دور رس  ادہیسب سے ز یکوئاگر  یچاہتا ہے۔ چنانچہ فلسفہ ک

 یک یہ میتعل ہیفلسفہ نظر ہہے ک ہیممکن ہے تو وہ  فیتعر
 ‘‘ شکل ہے۔ نیتر عیوس
جز ہے۔ بلکہ  کیکا ا میتعل یبچوں ک یبھ اتیطرح نفس یاس
 لیوتشک ریتعم یک تیشخص یہے کہ اس ک ہیبات تو  یسچ
 ںیم لیتفص ںیعوامل کا خاصا دخل رہتا ہے۔ م یاتینفس ںیم

کے تصورات  ڈلریا ونگ،یچاہتا ہوں ورنہ فرائڈ،  ںینہجانا 
صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ  ںی۔ مںیکئے جا سکتے ہ شیپ ہاںی
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