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ABSTRACT:
JONATHAN Swift is a literary giant of English literature and especially English
prose. He is an Anglo-Irish satirist, essayist, political pamphleteer, poet and cleric.
Swift is famous and remembered for his satire. His literary works such as A Tale
of a Tub, An Argument against Abolishing Christianity, Gulliver's Travels, and A
Modest Proposal are masterpiece of English prose. Gulliver's Travels is the
hallmark of satirist depiction. In this article the role of Jonathan Swift as a satirist
is determined with special reference to Gulliver's Travels. He is regarded by the
Encyclopedia Britannica as the foremost prose satirist in the English language.
Gulliver's Travels is such a master peace of rare kind of itself which encompasses
many aspects of social life of Europe in the 18th century. It whips from monarchy
to commoners and from scientists to educationists with the same hunter or satire.
………………………………………………………………………………
 خضا، عضا، خضیشے، تسشیف، خوًبتھي عوفٹ، هٌض، توغخش، هضاذ:کلیذی الفبظ
……………………………………………………
اًگشیضی ادة اوس اًتمبدیبت هیں هضاذ کی خو هختلف لغویں سائح ہیں اى کب هختقش تؼبسف زغت ریل
:ہے
(عے هشاد ایغب هضاذ ہے خظ هیں لکھٌے واال خود ثھی ہٌغتب ہے اوسHUMOUR)٭……ہیوهش
دوعشوں کو ثھی ہٌغبتب ہے۔اط عے هشاد کغی کی دل آصاسی ًہیں ہوتی ثلکہ هنسک فوست زبل یب
ثبت کو پیؼ کش کے اط کب هضا اٹھب ًب اوس لہمہہ لگبًب ہوتب ہے۔اعی لیے اط کو ہلکب پھلکب هضاذ کہتے
ہیں۔هضاذ کب عت عے اہن پہلو اط هیں پبئی خبًے والی لطبفت اوس خوػ هجؼی ہے۔پٌڈت دتبتشیہ کیفی
:ًے عٹیفي لی کبک کے زوالے عے هضاذ کی تؼشیف یوں کی ہے
”صًذگی کی ًبہوواسیوں کے اط ہوذسداًہ ؽؼوس کبًبم ہے خظ کب في
۱“کبساًہ اظہبس ہوخبئے۔
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٭……آئشًی) (IRONYعے هشاد توغخش و اعتہضا لیب خبتب ہے۔یہ دسافل هضاذ کی وٍ فوست ہے
خظ هیں هوخودٍ فوست زبل کے ػیي الٹ ثبت کش کے هضاذ پیذا کیب خبتب ہے۔اط عے هشاد ثبت اوس
افل فوست زبل هیں فشق کب ًوبیبں کشًب ہے۔خیغے کغی کوضوسعے آدهی کو”پہلواى خی“
کہٌب۔اًگشیضی افطالزبت کی لغت هیں آئشًی کو یوں ثیبى کیب گیبہے:
"Use of words with humorous or satirical intention, as a
which the meaning is the exact opposite of ۲result of
"what is actually said.
خت کہ ڈاکٹش الجبل آفبلی ،آئشًی کی تؼشیف یوں کشتے ہیں:
”خت کغی پش پھجتی کغی خبتی ہے،اط کب توغخش اڑایب خبتب ہے تو اط
هیں Ironyکب هطلت دؽوٌی یب سلبثت ہوتب ہے۔هضازیہ صثبى هیں اط کب
اعتؼوبل ػبم ہے۔اط کب هطلت فشف وہی عودھ عکتے ہیں خو هکبلوے
هیں ؽبهل ہوتے ہیں۔هکبلوے عے ثبہش لوگ اعے ثوؾکل عودھتے
ہیں۔Ironyکب تمبمب یہ ہے کہ اؽیب کو عٌدیذگی عے ًہ لیب خبئے“۳
٭……عیٹبئش) (SATIREکب اسدو هیں ػووهب ً هٌضتشخوہ کیب خبتب ہے خو کہ اط کے هؼبًی کوپوسی
هشذ ادا ًہیں کشتب۔ عیٹبئش یب هٌض ”صًذگی کے هنسک ،لبثل گشفت اوس تٌفش اًگیض پہلوؤں پشهخبلفبًہ
اوس ظشیفبًہ تٌمیذ افطالذ هیں هٌضکہالتی ہے۔“  ۴هٌضکی تلخی کو فٌکبساًہ اظہبس لبثل لجول ثٌبتب
ہے۔هٌض هیں خي اًغبًی کدیوں اوس خبهیوں کو ہذف تٌمیذ ثٌبیب خبتب ہے اى کی تفقیل”کؾبف تٌمیذی
افطالزبت“ هیں یوں ثیبى کی گئی ہے:
”هٌض هیں صہشًبکیً ،ؾتشیت ،کبٹ ،هؼي،ػٌبد،تنسیک اوس ثؼل
اولبت خھالہٹ اوس چڑچڑا پي ًووداس ہوخبتب ہے۔“۵
٭……فبسط) (FARCEیب فبسعیکل کبهیڈی کو پھکڑ ثبصی عودھٌب چبہئے۔اط هیں چہشے کو ثگبڑ کش
اوس اوٹ پٹبًگ زشکتوں اوس خگت ثبصی کے رسیؼے دیکھٌے والے کو ہٌغٌے پش هدجوس کش دیب خبتب
ہے۔اط لغن کب تؼلك ثول کی ثدبئے زشکت عے صیبدٍ ہے اط لیے یہ هضاذ ڈساهے کی فٌف هیں صیبدٍ
اعتؼوبل کیب خبتب ہے:
”فبسط ڈساهے کی ایک لغن ہے خظ هیں ػبهیبًہ تفشیر اوس تفٌي کی
ادًی دسخے کی ثزلہ
خبهش هنسکہ خیض والؼبت ،ػبم فہن ظشافت اوس ٰ
عٌدی عے کبم لیب خبتب ہے۔“۶
٭……پیشوڈی)(PERODYکو اسدو هیں تسشیف کہتے ہیں۔یہ هضاذ کی وٍ فوست ہے خظ هیں کغی
کالعک یبهؼشوف ادة پبسے هیں هؼوولی تجذیلی(ثہ فوست زشف،لفع/الفبظ یبًمطوں کی تؼذادیبسهوص
اولبف کے همبم کی تجذیلی وغیشٍ) عے هضازیہ فوس ت پیذا کی خبتی ہے۔پیشوڈی کے لیے مشوسی
ہے کہ خظ افل ادة پبسے کی پیشوڈی کی خبسہی ہو اط عے عت لوگ والف ہوں یؼٌی اگش غیش
هؼشوف ادة پبسے کی پیشوڈی کی خبئے تو وٍ ػذم والفیت کی وخہ عے صیبدٍ همجول ًہ ہوپبئے
گی۔زفیع فذیمی پیشوڈی کی تؼشیف یوں کشتے ہیں:
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”کغی عٌدیذٍ کالم کی هنسک ًمبلی کو ادثیبت کی افطالذ هیں
تسشیف کہب خبتب ہے خو پیشوڈی کب تشخوہ ہے۔“۷
خوًبتھي عوئفٹ )((JONATHAN SWIFTپیذائؼ ً ۳۳وهجش ۷۶۶۱ء،وفبت ۹۱
اکتوثش۵۴۷۱ء) کو ا ًگشیضی ادة هیں هضاذ اوسػلی الخقوؿ هٌض کے زوالے عے ایک ًوبیبں همبم
زبفل ہے اوس اط موي هیں اط کب ؽبٍ کبس”گلیوس صٹشیولض)“ (Gulliver's Travelsثہت اہویت کب
زبهل ہے۔اًگشیضی ًثش ًگبسی کی تبسیخ هیں اط کتبة کو ایک اہن عٌگ هیل کی زیثیت زبفل ہے۔اط
هیں ایک فشمی کشداس لیووئیل گلیوسکے چبس عوٌذسی عفشوں کی داعتبى ثیبى کی گئی ہے۔ثہ ظبہش تو
یہ ػبم عفش ہیں لیکي ثہ ثبهي اى هیں هٌض کے تیش ثشعتے ہیں۔آخش تک پہٌچتے پہٌچتے عوئفٹ کب لہدہ
اتٌب تلخ ہو خبتب ہے کہ وٍ اًغبًوں پش گھوڑوں اوس دیگش خبًوسوں کو تشخیر دیٌب ؽشوع کش دیتب ہے خظ
کی وخہ عے ثہت عے ًمبداى ادة ًے اعے آدم ثیضاس یب)(Misanthropistکے لمت عے یبد کیب
ہے۔عوئفٹ کے هٌض کب هطبلؼہ کشًے عے پیؾتش مشوسی ہے کہ ”گلیوس ٹشیولض“پش ایک هبئشاًہ ًظش
ڈال لی خبئے۔
پہال عفشللی پٹ()Lilliputخضیشے کب ہے۔اط هیں گلیوس ایک ایغے خضیشے هیں واسد ہوتب ہے خظ هیں
لوگوں کے لذ ثہت چھوٹے ہیں۔یہ ثبلؾتیوں کی دًیبہے خي هیں عے کوئی ثھی چھ اًچ عے صیبدٍ ثڑا
ًہیں۔گلیوس ایک ثسشی خہبص کی تجبہی کے ًتیدے هیں کئی گھٌٹے تیشاکی کش کے اط عشصهیي تک
پہٌچتب ہے لیکي خت اعے ہوػ آیب تو وٍ خود کو صًدیشوں هیں خکڑا ہو هسغوط کشتب ہے۔اعے گشفتبس
کشلیب خبتب ہے۔ثؼذ اصاں اچھے سویے کی ثٌیبد پش اعے سہب کش دیب خبتب ہے اوس وٍ ثبدؽبٍ کب همشة اوس
ؽبہی دسثبس کے لیے ایک ػدیت هضے کی چیض ثي خبتب ہے۔للی پٹ والے اط کے لذکی وخہ عے اط
عے ڈستے ثھی ہیں لیکي وٍ اى کو ًمقبى پہٌچبًے کب اسادٍ ًہیں سکھتب۔ہوغبیہ هلک کے خالف اپٌی
هبلت کے اعتؼوبل عے اًکبس اوسساج دھبًی کی ایک ػوبست هیں لگٌے والی آگ کو پیؾبة کشکے
ثدھبًے پش اعے غذاسی کے هدشم کی زیثیت عے اًذھب کشًے کی عضا دی خبتی ہے لیکي ایک ثہی
خواٍ کی هذد عے وٍ فشاس ہو کش ہوغبیہ سیبعت ثلیفغکو()Blefuscuپہٌچ خبتب ہے۔
دوعشا عفشثھی ایک اوس اى دیکھے خضیشے کب ہے خظ کب ًبم ثشوثڈًگ
ًیگ()Brobdingnagہے۔یہ ایغب خضیشٍ ہے خہبں ػبم آدهی کب لذعتش فٹ عے صائذ ہے۔اط خضیشے هیں
گلیوس کی زیثیت ایک ثبلؾتیے کی عی ہے۔اط خضیشے کے اًغبى ہی ًہیں ثلکہ خبًوس اوس دسخت ثھی
اعی زغبة عے ػظین الدثہ ہیں۔ؽشوع هیں گلیوس ایک کغبى کے ہتھے چڑھ خبتب ہے خو اعے اپٌی ثیٹی
کے لیے ایک کھلوًے کے هوس پش لے خبتب ہے۔کچھ دى وٍ اط کب توبؽب کش کے خوة پیغے کوبتب ہے
اوس پھش اعے هلکہ کے ہبتھ پیچ دیتب ہے۔هلکہ کغبى کی ثیٹی کو ثھی هسل هیں هالصهت دے دیتی ہے
تبکہ وٍ گلیوس کی دیکھ ثھبل کش عکے۔یہبں وٍ هسل کی صًذگی کو ثہت لشیت عے دیکھتب ہے۔خت وٍ
ثبدؽبٍ کو یوسپ کے زبالت ثتبتب ہے اوس وہبں پش ثٌذوق اوس توپ کے اعتؼوبل کی کہبًی عٌبتب ہے تو
ثبدؽبٍ اط عے ًبساك ہو خبتب ہے۔یہبں عے اعے اط کے پٌدشٍ ًوبکوشے عویت ایک ػمبة لے اڑتب
ہے خو اعے عوٌذس هیں پھیٌک دیتب ہے اوس وہبں عے کچھ هالذ اعے ثچب لیتے ہیں اوس واپظ گھش پہٌچب
دیتے ہیں۔
تیغشا عفشثہت دلچغپ ہے کیوں کہ اط کے دوساى هیں گلیوس پبًچ هختلف هوبلک کب عفش کشتب
ڈثڈسة
ہے خي هیں لیپوٹب (،)Laputaثبلٌی ثبسثی(،)Balnibarbiلگ ًیگ(،)Luggnaggگلت
ِ
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( )Glubbdubdribاوس خبپبى ( )Japanؽبهل ہیں۔لیپوٹب ایک اڑتب ہوا خضیشٍ ہے خو هوعیمبسوں
سیبمی داًوں اوسهبہشیي فلکیبت کب دیظ ہے هگش یہ هبہشیي اى ػلوم کو ػوام الٌبط کے فبئذے کی
ثدبئے اپٌی هہبست دکھبًے کے لیے اعتؼوبل کشتے ہیں۔ثبلٌی ثبسثی،لیپوٹب کے صیش اًتظبم سیبعت ہے
خظ هیں ثہت عی افشادی لوت اوس وعبئل ثے همقذ تدشثبت پش مبئغ کیے خبسہے ہیں هثال کھیشے
عے عوسج کی ؽؼبػیں کیغے ًکبلی خبئیں ،عٌگ هشهش کو ًشم کش کے اط کغے تکیے کیغے ثٌبئے
خبئیں اوس اعی هشذ کے دیگش ثے عشوپب تدشثبت۔یہبں عے خبپبى خبتے ہوئے وٍ کچھ دیش کے لیے وٍ
ڈثڈسة هیں سکتب ہے خہبں ایک خبدوگشتبسیخ اًغبًی کو خولیظ عیضس،ثشوٹظ،ہوهش اوس اسعطو
گلت
ِ
خیغی هؾہوس تبسیخی ؽخقیبت کے ثھوتوں کی هذد عے عودھب سہب ہوتب ہے۔اط کے ثؼذ وٍ لگ ًیگ
کے خضیشے پش خبتب ہے خہبں لوگوں کو دائوی صًذگی زبفل ہے هگش وٍ صًذگی کب لطف ًہیں اٹھب سہے
کیوں کہ وٍ ثہت ثوڑھے ہو چکے ہیں اوس هشًے کو تشط سہے ہیں۔اى کب کہٌب ہے کہ اعی عبل کی ػوش
هیں آدهی کو لبًوًب ً هش خبًب چبہیے۔ اط کے ثؼذ وٍ خبپبى خبتب ہے خہبں وٍ ؽہٌؾبٍ کی اخبصت عے اپٌے
ہن وهٌوں کو عولی دیے خبًے کو هٌظش خود ػول کش کے دکھبتب ہے۔
ٌُہوضکی صهیي ()Land of the Houyhnhnmsهیں خبتب ہے۔یہبں کبعبسا
چوتھے عفش هیں وٍ ہ ِ
هؼبؽشتی اًتظبم و اًقشام گھوڑوں کے ہبتھ هیں ہے خو اًغبًوں کی هشذ ثولتے ہیں اوس ػمل و ؽؼوس
عے ثہشٍ وس ہیں۔ وٍ اًتظبم هولکت عیبعت کو ثہت خوثی عے چال سہے ہیں،یہبں اًغبى ًوب هخلوق یؼٌی
یبہوص()Yahoosکی زبلت ثہت گشی ہوئی ہے وٍ خبًوسوں کی عی صًذگی گضاستے ہیں اوس چھیٌب خھپٹی
اى کی عت عے اہن خبفیت ہے۔گلیوس،یبہوص کے سویے عے اط لذس دل ثشداؽتہ ہوتب ہے کہ وٍ اپٌے ہن
ٌُہوض(گھوڑوں) عے هل خبتب ہے خو دلیل عے ثبت کشتے ہیں اوس
ؽکل یبہوص عے هلٌے کی ثدبئے ہ ِ
ٌُہوض کی کوًغل اعے اط لیے هغتشد کش
ػمل و فہن کب اعتؼوبل کشتے ہیں۔الجتہ کچھ ػشفے کے ثؼذ ہ ِ
دیتی ہے کہ اگشچہ وٍ ػمل و ؽؼوس سکھتب ہے لیکي اط کے ثبوخود وٍ کغی ثھی ولت اپٌے ہن خٌغوں
یؼٌی ”یبہوص“ کی هشذ هؼبؽشے کو ثشثبد کش عکتب ہے۔ دل ؽکغتہ گلیوس یہبں عے ًکل کش عوٌذس هیں
ڈوثٌے کی کوؽؼ کشتب ہے خہبں عے اعے پشتگبلی خہبص ساى اط کی هشمی کے خالف ثچب لیتے ہیں
لیکي وٍ واپظ آًے کے ثؼذ اپٌے ہن وهٌوں کو یبہوص ہی عودھتب ہے اوس اى عے هلٌے عے کتشاتب سہتب
ہے۔
اًگشیضی ادة هیں اط لذسؽذیذ هٌض کی هثبلیں کن ہیں۔یہی وخہ ہے کہ عوئفٹ کو اپٌی یہ کتبة
”گلیوسص ٹشیولض“ اثتذائی هوس پش گوٌبم اوس اصاں ثؼذ فشمی ًبم کے عبتھ چھپواًب پڑی تھی۔عوئفٹ کے
ًؾتش عے ًہ ؽہٌؾبٍ ثچ عکب ہے اوس ًہ ػبم آدهی۔ ًہ اط ًے عبئٌغذاًوں کو هؼب ف کیب ہے اوس ًہ ہی
هبہشیي تؼلین کو۔اط ًے ثیوسوکشیغی کو ثھی ًؾبًہ ثٌبیب ہے اوس اعٹیجلؾوٌٹ کو ثھی۔دوس زبمش هیں
عوئفٹ کی هٌض اط لیے ثھی کبسگش ہے کہ ایغے زبالت آج ثھی هوخود ہیں اوس تیغشی دًیب هیں وہی
اٹھبسھویں فذی خیغی فوست زبل ہے۔خوًبتھي عوئفٹ ًے اٹھبسھویں فذی ػیغوی کے اًگلغتبى
کے ہش هجمے اوس ہش پہلو پش هٌض کے تیش ثشعبئے ہیں۔اط کی هٌض کے دائشے هیں ثبدؽبٍ عے لے کش
هؼوولی آدهی اوساوس فشاڈ عے لے کش اًذاص تسشیش تک عجھی عوب خبتے ہیں۔
پہلے دو عفش خي هیں گلیوس کو صیبدٍ تش هسالت هیں دکھبیب گیب ہے وٍ ؽہٌؾبٍ اًگلغتبى پش ؽذیذ
هٌض ہے۔للی پٹ اوسثشوثڈًگ ًیگ کے ؽبہی هسالت کی زوبلتیں اوس عبصؽیں دسافل ًگلغتبى کے
ؽبہی هسل هیں ہوًے والی عبصؽوں اوس زوبلتوں کب ثے ثبکبًہ ثیبى ہے خظ هیں عوئفٹ کی ؽبہی خبًذاى
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کے افشاد عے ثے صاسی ػیبں ہوتی ہے۔ اگشچہ ریل کب ثیبى للی پٹ کے ؽہٌؾبٍ کے ثبسے هیں ہے لیکي
یہ اؽبسٍ ثبدؽبٍ اًگلغتبى ہی کی هشف ہے:
''The Emperor does also confer upon him some public
mark of his favour, and proclamation is made of his
innocence through the whole ۸city."۸
ثشوثڈًگ ًیگ کے ثبدؽبٍ کی تقویش دیکھئے خو افل هیں ؽبٍ اًگلغتبى پش هٌض ہے اوس کغی
هلک کے عشثشاٍ پش اط عے صیبدٍ کیب هٌض کی خبعکتی ہے:
"But great allowances should be given to a King who
lives wholly secluded from the rest of the world, and
must therefore be altogether un acquainted with the
"manners and customs that most prevail in other nations.
۹
اًگشیض لوم کی کن ًظشی کو ثھی عوئفٹ ًے آڑے ہبتھوں لیب ہے۔اط کی وخہ یہ ہے کہ اط ولت خو
”ڈًگ ٹپبؤ“پبلیغیبں ثٌبئی خبسہی تھیں اى کب همقذهسل ولت کٹی تھب،اى هیں کوئی هویل هذتی
خقبئـ ًہیں تھے اوساًگشیض لوم لوسہ هوخود هیں زبل هغت تھی۔عوئفٹ کے ثہ لول:
"Nature hath adapted the eyes of the Lilliputians to all
objects proper for their view: they see with great
exactness, but at no great distance" ۱۱
اًگشیض خواتیي کے هشص تسشیش کو للی پٹ کی خواتیي کی لکھبئی عے هوبثل لشاس دے کش عوئفٹ ًے
اى پش هٌض کی ہے:
"Their manner of writing is very peculair, being neither
from the left to the right, like the Europeans; nor from the
right to the left, like Arabians: nor from up to down, like
chinese; nor from down to up, like the Cascagains; but
aslant from one corner of the paper to the other, like
ladies in England." ۱۱
هزہجی افشاد اوس ًظشیبت پش تٌمیذ وتوغخشعوئفٹ کی هٌبصی کب یک اہن ہذف ہے۔ وٍ لکھتب ہے للی
پٹ کے سہٌے والے هشدے کی تذفیي اط هشذ کشتے ہیں کی عش ًیچے اوس پبؤں اوپش ہوتے ہیں کیوں
کہ اى کب ػمیذٍ ہے کہ خت ًو ہضاس هہیٌوں کے ثؼذ دًیب دوثبسٍ اٹھبئی خبئی گی تو صهیي کب اوپشی زقہ
ًیچے اوس ًچال اوپش آچکب ہوگب اط لیے هشدے عیذھے پیشوں کے ثل کھڑے ہوں گے۔اط کے ثؼذ وٍ
وہبں کے هزہجی اوس پڑھے لکھے لوگوں پش یوں هٌض کشتب ہے:
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"The learned among them confess the absurdity of this
Doctrine, but the practice still continues, in compliance
to the vulgar." ۱۲
اٹھبسھویں فذی کے اًگلغتبى هیں فشاڈ کو چوسی عے ثڑا خشم گشداًب خبتب تھب۔کیوں کہ چوس
آپ کی ػذم هوخودگی یب الػلوی کب فبئذٍ اٹھبتب ہے خت کہ فشاڈ کشًے واال آپ کی رہبًت کو دھوکہ دیٌے
هیں کبهیبة ہوتب ہے اط لیے وٍ صیبدٍ عضا کب ثھی هغتوخت ًہیں:
"The look upon fraud as a greater crime than theft, and
therefore seldom fail to punish it with death; for they
allege, that care and vigilance, with a very commom
understanding, may preserve a man's goods from thieves,
but honesty has no fence against superior cunning."۱۳
اًقبف کو اًگشیضوں ًے کظ هشذ هوم کی ًبک ثٌب سکھب تھب اط پش هٌض کشتے ہوئے عوئفٹ
لکھتب ہے کہ اًقبف کی دیوی کی ؽجیہ ایغے ثٌبئی گئی ہے کہ دیکھٌے هیں لگتب ہے کہ وٍ عضا کی
ثدبئے خضا دیٌے پش هبهوس ہو۔یؼٌی اٹھبسھویں فذی کب اًگلغتبى هدشهوں کی پؾت پٌبہی اوسػذالتیں اى
کے دفبع کے لئے پٌبٍ گبہیں ثي چکی تھیں۔اط موي هیں گلیوسص ٹشیولض کب التجبط هالزظہ کشیں:
"The image of justice, in their courts of judicature, is
formed with six eyes, two before, as many behind, and on
each side one, to signify circumspection; with a bag of
gold open in her right hand, and a sward sheathed in her
left, to show she is more disposed to reward than to
punish." ۱۴
کغی ثھی کبهیبة هولکت کے لیے اًتظبهی اهوس کی هٌبعت ثدب آوسی ثہت اہن ہوتی
ہے۔اٹھبسھویں فذی هیں یوسپی هوبلک اوس خقوفب ً اًگلغتبى هیں خظ هشذ ہیشو پوخب کب تقوس
ساعخ ہوگیب تھب عوئفٹ ًے اط کب ثھبًڈا ثھوڑ دیب ہے۔لٹي عٹشیچی ًے The Eminent Victoriansهیں
ػواهی افشاد کو خظ اًتہبئی زمیمت پغٌذاًہ آئیٌے هیں دکھبیب تھباط کی اثتذا عوئفٹ عے ہی ہوئی
تھے۔هبہشیي اًتظبم و اًقشام اوس وصسا پش عوئفٹ کب هٌضیہ واس دیکھئے:
"Providense never intend to make the management of
public affairs a mystry, to be comprehended only by a
few persons of sublime genius, of which there seldom are
three born in an age."۱۵
اخاللی الذاسکی کوی اًگلغتبى کے لوگوں هیں اط ولت ثھی تھی خت یوًیي خیک کب پھشیشا
ہشهشف لہشا سہب تھب اوس اًگشیض خود کو دًیب کی اػال تشیي لوم عودھتے تھے هگش عوئفٹ اى کی للؼی
یوں کھول دیتب ہے:
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"The want of moral virtues was so far from being
supplied by the superior endowments of the mind, the
employment could never be put into such dangerous
hands as those of persaons so qualified; and at least, the
mistakes comitted by ignorance in a virtuous disposition,
would never be of such fatal consequences to the public
weal." ۱۶
چوتھے عفش کے خبتوے پشعوئفٹ کی هٌض اپٌی اًتہب پش پہٌچ خبتی ہے خہبں توبم تدشثبت کے
ثؼذ لیووئل گلیوس اط ًتیدے پش پہٌچتب ہے کہ اعے کغی یوسپ کے کغی هہزة تشیي ؽبہی دسثبس هیں
وصیش ہوًے عے ثہتش ہے کہ وٍ کغی غیشآثبد خضیشے هیں چال خبئے خہبں اعے زوبلتوں عے ثھشپوس
اًغبى ًوب خبًوسوں یؼٌی یبہوص کب عبهٌب ًہ کشًب پڑے۔یہی وٍ الفبظ ہیں خي کی ثٌب پش خوًبتھي عوئفٹ کو
: عوئفٹ کے الفبظ هیں اط تٌفش کب اظہبس یوں کشتب ہے،آدم ثیضاس کب خطبة دیب گیب تھب۔گلیوس
"My design was, if possible, to discover some small
island uninhabited, yet sufficient, by my labour, to
furnish me with the necessaries of life, which I would
have thought a greater happiness, than to be first minister
in the politest court of Europe; so horrible was the idea I
conceived of returning to live in the society, and under
the government of _Yahoos_. For in such a solitude as I
desired, I could at least enjoy my own thoughts, and
reflect with delight on the virtues of those inimitable
_Houyhnhnms_, without an opportunity of degenerating
into the vices and corruptions of my own species."۱۷
اى توبم پہلوؤں پش غبئش ًظش ڈالی خبئے تو یہ ثبت ػیبں ہوتی ہے کہ عوئفٹ کے ہبں کغی کو
هؼبفی ًہیں۔اط ًے توبم اًغبًی هجموں کی توبم زوبلتوں کب پشدٍ چبک کیب ہے اوس اط کے لیے هٌض کو
ثطوس آلہ اعتؼوبل کیب ہے۔یہی وخہ ہے کہ زوبلت کبدسخہ خظ لذس صیبدٍ ہے هٌض کی کبٹ ثھی اعے
زغبة عے ثڑھ خبتی ہے اط ثٌب کش خوًبتھي عوئفٹ ثدب هوس پش هٌبص ِهغشة کب خطبة زبفل کشًے
کب پوسی هشذ اہل ہے۔
٭٭٭٭٭
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