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 استعاره

 

 

 لينا عاريتاً  کا چيز کسی مانگنا، اُدھار مانگنا، عاريتاً  لينا، مستعار لينا، مانگ پر طور عارضی‘ معنی کے استعاره ميں لغت اردو
 شے پہلی لوازمات کے شے دوسری اس اور جائے، ديا دے قرار شے دوسری بعينہ کو شے ايک ميں اصط*ح کی بيان علم۔ ہيں’

 وجہ کی مناسبت معنوی کو لفظ ايک ميں ہےجس قسم ايک کی مجاز استعاره۔ ہيں کہتے استعاره اسے جائيں، دئيے کر منسوب سے
 ميں استعاره۔ لينا ادھار ليے کے کرنے استعمال ميں معنی مختلف کو لفظ کسی يعنی۔ ہے جاتا کيا استعمال جگہ کی دوسرے سے

 ’سروقد‘ اور ’لعل لبِ  ‘جيسے۔ ہوتا نہيں موجود تشبيہ حرف ميں اس ليکن ہے، جاتا پايا تعلق کا تشبيہ ميں معنی مجازی اور حقيقی
 کر کہہ’ چاند‘:جيسے ہے جاتا ليا مراد بہ مشبہ کر کہہ مشبہ کبھی اور۔ ہے گئی دی تشبيہ سے سرو کو قد اور سے لعل کو لب يہاں

 کی شير زيد( کاGسد زيد: مث*ً ۔ ہے ہوتا موجود موازنہ ميں الفاظ واضح ميں تشبيہ ليکن۔ لينا مراد شجاع کر کہہ ’شير ‘اور چہره
 کوئی يا آگيا چاند ميرا کہ کہے يہ کو بچے اپنے ماں اگر ح طر اسی۔ ہے استعاره) ہے شير زيد( زيداسد اور تشبيہ)ہے طرح

 ليکن ہے، گئی دی تشبيہ سے شير کو خالد ميں دوسرے اور سے چاند کو بچے ميں جملے پہلے۔ ہے شير خالد کہ کہے يہ شخص
 اس کے تشبيہ۔ گيا کيا نہيں استعمال ميں معنوں حقيقی کو شير اور چاند طرح اسی۔ ہے نہيں موجود تشبيہ حرف ميں جملوں دونوں
 تصور مشبہ عين کو بہ مشبہ ميں استعاره ليکن ہيں ہوتے موجود دونوں بہ مشبہ اور مشبہ ميں تشبيہ۔ ہيں کہتے استعاره کو انداز
۔ہے جاتا ديا کر منسوب ساتھ کے مشبہ کو صفات تمام کی بہ مشبہ اور ہے، جاتا کرليا  

 

۔ ہے جاتا ہو کم بہت يا ختم استعمال کا لفظ اس ميں معنی حقيقی کہ ہے جاتا ہو عام اتنا ميں زبان استعمال کا استعاره اوقات بعض
 معنی کے ’پرہيزگار‘ يا شخص محتاط ميں معاملے کے خدا استعاره بطور اسے ليکن ہے، ’شخص محتاط‘ معنی کا متقی لفظ جيسے

 معنی لغوی کا ’فاسق‘ لفظ طرح اسی۔ ہے گيا ره کم بہت ميں معنی اصل اپنے استعمال کا اس ہے جاتا کيا استعمال زياده اتنا ميں
۔ ہے کاٹتا رشتہ اپنا سے خدا گار گناه کيونکہ ہے، ہوتا استعمال عام ميں معنی کے ’گار گناه اور سرکش‘ يہ ليکن ہے، ’واG کاٹنے‘

۔ہے ہوتا استعمال کم ہی بہت ميں معنی لغوی اپنے اب لفظ يہ  

ہيں لکھتے ہوئے کرتے وضاحت کی استعاره سجادمرزابيگ  : 

’’  کو بہ مشبہ يا مشبہ نيز ہو، ع*قہ کا تشبيہ ميں معنوں مجازی و حقيقی اور ہو استعمال ميں معنوں وضعی غير جو لفظ وه

 ہو معلوم سے جس ہيں کرتے ظاہر ہی ساتھ بھی قرينہ ايسا کوئی ليکن ہيں کرتے استعمال جگہ کی دوسرے کو ايک کے کر حذف
۔ہے نہيں کی معنوں حقيقی مراد کی متکلم کہ جائے  ‘‘ 

 حرف ميں استعارے۔ ہے مانند کی شير وه جسے۔ ہے Gزمی ہونا کا تشبيہ حرف ميں تشيبہ کہ ہے فرق يہ ميں تشبيہ اور استعاره
 کہيں چاند مث*ً ۔ کريں ذکر کا بہ مشبہ فقط ميں جس بالتصريح استعاره۔ ہيں قسميں دو کی استعارے۔ خدا شير جيسے ہوتا نہيں تشبيہ
 سے درندے موت۔ چھوٹے سے پنجے کے موت مث*ً  ہو ذکر کا مشبہ صفر ميں جس بالکنايہ استعاره دوسرے۔ ليں مراد معشوق اور

۔ہے قرينہ پنجہ لفظ اور ہے بالکنايہ استعاره  

 



استعاره ارکان  

 

لہ مستعار  

 

۔ہيں لہ مستعار خالد اور بچہ ميں جملوں کے اوپر مث*ً ۔ جائے ليا ادھار خوبی يا لفظ کوئی ليے کے جس چيز يا شخص وه  

 

منہ مستعار  

 

 لہ مستعار۔ ہيں منہ مستعار شير اور چاند ميں مثالوں کی اوپر مث*ً ۔ جائے لی مستعار خوبی يا لفظ کوئی سے جس چيز يا شخص وه
۔ہيں کہتے بھی استعاره طرفين کو منہ مستعار اور  

 

جامع وجہ  

 

 چاند اور بچے ميں مثالوں باG مذکوره۔ ہيں کہتے جامع وجہ اسے ہو مشترک خوبی اور وصف جو ميں منہ مستعار اور لہ مستعار
۔ہے جامع وجہ بہادری درميان کے شير اور خالد اور صورتی خوب درميان کے  

 

استعاره اقسام  

 

مطلقہ استعاره  

 

۔جائے کيا نہ ذکر کا مناسبات کے قسم کسی کے کسی سے ميں منہ مستعار اور لہ مستعار ميں جس استعاره وه  

 

مجرده استعاره  

 

۔ہو ذکر کا مناسبات کے مستعارمنہ ميں جس  

 

تخييليہ استعاره  



 

 ذکر کا کسی کے لہ مستعار سوائے کرکے طے مماثلت ميں ہی دل ساتھ کے شے کودوسری چيز ايک متکلم ميں جس استعاره وه
۔کرے نہ  

 

وفاقيہ استعاره  

 

 ايک کا دونوں ان يعنی۔ جائيں ہو جمع ميں شخص يا چيز ہی ايک صفات کی دونوں منہ مستعار اور لہ مستعار ميں جس استعاره وه
۔ہو ممکن ہونا ساتھ  
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