
 

Kenaya  ki tareef aur uske aqsam 

B.A URDU (HONS) PART-III 

Lecture-2 

 

تعريض۔ ۵  

 

 کوئی سے اشاره کہنا، بات سے کنايہ کرنا، مزاحمت کرنا، مخالفت کرنا، بڑا کرنا، وسيع کرنا، چوڑا‘ معنی کے تعريض ميں لغت
 کا موصوف ميں جس ہيں کہتے کو قسم اس کی کنائے تعريض ميں اصط.ح۔ ہيں وغيره’ دينا بنا مشکل کو معاملے کسی جتانا، بات
 سے آرام کو رعيت جو ہے زيبا کو اس بادشاہی کہ جائے کہا يہ تو ہو رہا کر ظلم پر رعايا بادشاه کوئی اگر مث.ً ۔ جاتا کيا نہيں ذکر

 شخص کوئی يعنی۔ ہے جاتا کيا استعمال ليے کرنے تنقيد پر کسی بالعموم کو تعريض۔ ہے نہيں ?ئق کے بادشاہی وه يعنی۔ رکھے
 جاتا ہو پيدا بھی مفہوم کا طنز تک حد کسی ميں اس۔ چاہتا لينا نہيں بھی نام کا اس پر طور واضح اور ہے چاہتا کرنا تنقيد پر کسی
ہے شعر کا دہلوی داغ مث.ً ۔ ہے : 

 

شک بے ہيں ہمی بھی جھوٹے ہيں بدنام ہمی  

ہيں کرتے کرم آپ اور ہيں کرتے ستم ہم  

 

۔ہيں کرتے ستم پر ہم اور ہيں جھوٹے دراصل ہی آپ کہ ہے کيا بيان کو حقيقت اس ميں صورت کی طنز نے داغ ميں شعر اس  

ہے ارشاد۔ موجودہے بھی ميں آيت اس کی مجيد قرآن مثال کی قسم اس کی کنائے : 

 Jِذينَ  إِنJِبآَياتِ  َيْكفُُرونَ  ال  ِ JR  َينَ  َوَيْقُتلُون Sبِي Jبَِغْيرِ  الن  Tِذينَ  َوَيْقُتلُونَ  َحقJاسِ  ِمنَ  بِاْلِقْسطِ  َيأُْمُرونَ  الJْرُھمْ  الن S٢١:٣عمران آل(۔ أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبش ) 

 

 ايسے اور ہيں کرتے قتل ناحق کو پيغمبروں کے اس اور ہيں کرتے انکار سے ماننے کو ہدايات و احکام کے R لوگ جو ’’

 کی سزا ناک درد کو ان اٹھيں، ليے کے دينے حکم کا راستی و عدل ميں خدا خلق جو ہيں، جاتے ہو درپے کے جان کی لوگوں
۔دو سنا خبری خوش  ‘‘ 

 

ْرُھمْ  لفظ يہاں Sبلکہ نہيں، خبری ش خو درحقيقت عذاب کا جہنم جبکہ۔ ہے ’’دو سنا خبری ش خو ‘‘معنی کا اس۔ ہے تعريض ميں َفَبش 
۔ہے گيا کہا خبری خوش تعريض بطور اسے مگر ہے، خبر بری  

 

تلويح۔ ۶  



 

 ميں اصط.ح۔ ہيں کرنا کنايہ يا اشاره کرنا، صيقل کو تلوار بنانا، چمکدار کو کپڑوں کرنا، گرم بنانا، زرد ‘معنی کے تلويح ميں لغت
ہے شعر يہ کا سودا مثال کی اس۔ ہے کہ.تی تلويح ہوں واسطے سارے بہت تک ملزوم سے ?زم ميں جس قسم ايسی کی کنائے : 

 

کا گھرانے اس مطبخ الغرض  

کا خانے آبدار ہے رشک  

 

 نہ کے آگ اور ہے ?زم جلنا نہ کا آگ کو ہونے خانہ آبدار کيونکہ۔ سے بخل نہايت ہے کنايہ ہونا خانہ آبدار رشک کا مطبخ يہاں
 دوسروں نہ اور ہے کھاتا کچھ خود نہ مطبخ صاحب کہ ہے ?زم بات يہ کو پکنے نہ کھانا اور پکنا نہ کا کھانے ہے ?زم کو جلنے

١۶١۔ ہے ہوتا ثابت بخل سے اس اور ہے کھ.تا کچھ کو ] 

 

رمز۔ ٧  

 

 منہ آنکھ اشاره دينا، طعنہ بات، مخفی بات، دار پہلو بات، ذومعنی اشاره، کا وغيره بھنوؤں’  آنکھوں‘ معنی کے رمز ميں لغت اردو
 زياده ميں جس ہے قسم وه کی کنائے رمز ميں اصط.ح ادبی۔ ہيں وغيره ’بات پوشيده يا مخفی جھونک، سےنوک وغيره ابرو

ہے مثال عمده ايک کی رمز شعر يہ مث.ً ۔ ہو موجود پوشيدگی بہت تھوڑی ليکن ہوں، نہ واسطے : 

 

گئی نہ آرزو کی دل گئی، کی منہ سياہی  

گئی نہ بو کی مئے سے کہنہ جامہ ہمارے  

 

۔رہے کرتے ميخواری تک بڑھاپے کہ سے اس ہے کنايہ جانا نہ کا بو کی شراب سے کہنہ جامہ ميں اس  

 

اشاره و ايما۔ ٨  

 

 داڑھی سفيد جيسے۔ ہيں کہتے اشاره و ايما کو اس تو ہو نہ بھی پوشيدگی کچھ اور ہو نہ بھی کثرت کی واسطوں ميں کنائے اگر
ہے مثال عمده کی اشاره و ايما شعر يہ کا مير طرح اسی۔ ہے جاتا ليا مراد آدمی بوڑھا وا?سے : 

 

مير سے برہمن و شيخ شرکت  



ہم گے بنائيں جدا کعبہ اپنا  

 

۔ہے اشاره طرف کی رہنے عليحده سے سب بنانا، جدا کعبہ اپنا  

 

 

 ميں معنوں مجازی بجائے کے معنوں حقيقی اپنے جو ہے لفظ وه يہ ميں اصط.ح۔ ہے شاخ تيسری کی بيان علمِ  مرسل، مجازِ 
 فاتحہ سورهٔ  پوری مراد سے پڑھنے ’’الحمد‘‘ مث.۔ ہو ع.قہ اور کوئی ع.وه کے تشبيہ ميں معنوں مجازی حقيقی اور ہو استعمال

۔وغيره ہے بہنا پانی صرف مراد سے بہنے دريا ہے، بارش مراد سے برسنے بادل۔ ہے  

 اہم چند سے ميں جن ہيں قسميں چوبيس کل کی مرسل مجازِ  کہ ہيں متفق پر بات اس ب.غت ماہرينِ  تمام۔ :اقسام کی مرسل مجازِ ٭ 
ہيں ذيل حسبِ  : 

1:  ليا مراد جزو ايک کا چيز اُس سے اس ہے، ہوا وضع ليے کے معنی جن لفظ جو کہ ہے يہ مراد۔ :لينا مراد کرجزو بول کل۔ 
۔لينا مراد) جزو( دکان ايک کر بول) ُکل( بازار ’’?نا سودا سے بازار‘‘: مث.ً  جائے،  

تيرا ہوجانا باک بے وه ہی ملتے سے مجھ  

ہے ياد دبانا انگلی ميں دانتوں ترا وه  

۔لينا مراد) پور( جزو کر بول) اُنگلی( ُکل يعنی ہے، پور کی انگلی مراد سے انگلی  

گيا ٹوٹ اگر آئيں لے سے بازار اور  

ہے اچھا سفال جامِ  ميرا سے جم ساغرِ   

۔لينا مراد) دکان ايک( جزو کر بول) بازار( ُکل  

2:  کے معنی حقيقی اور اصلی اپنے اط.ق کا جس جائے بو? لفظ ايسا کہ ہے يہ مراد سے صورت اس: لينا مراد کل کر بول جزو۔ 
 اور ہيں کہتے ’’الحمد‘‘ کو فاتحہ سورهٔ  جيسے جائے، ليا مراد ُکل بجائے کے جزو سے اس ليکن ہے، ہوتا پر ’’جزو‘‘ سے لحاظ

فيض بقولِ  جيسے: ہيں کرتے پر ’’R ا? الہ ? اشہدان‘‘ اط.ق کا ’’کلمے‘‘  

نام کا لہرانے ُزلف خوشبو کا، پيرہن رنگ  

نام کا آنے پر بام تمہارے ہے ُگل موسمِ   

) بہار موسمِ ( ُکل کر بول) پھول( جزو يعنی ہے، گيا ليا مراد بہار موسمِ  پورا سے لفظ کے ’’ُگل‘‘ ميں ترکيب کی ’’ُگل موسمِ ‘‘ يہاں
۔لينا مراد  

تھی نہ جگہ سے گل و بلبل ہجوم جا جس  

نہيں پر ايک نہيں برگ ايک ہائے واں  

۔لينا مراد ُکل کر بول جزو يعنی ہے،) بلبل( پرنده مراد سے ’’پر‘‘ اور ُگل مراد سے ’’برک‘‘ يہاں  



3:  معنی حقيقی اور اصلی اپنے اط.ق کا جس جائے بو? لفظ ايسا کہ ہے مراد سے صورت اس: لينا مراد مسبب کر بول سبب۔ 
 پانی حقيقت در ’’برسا خوب بادل‘‘: جيسے ہے جاتا ليا مراد مسبب بجائے کے سبب سے اس مگر ہے، ہوتا ’’سبب‘‘ سے اعتبار کے

 ہے سبب سورج،۔ ہے آجاتی دھوپ يعنی’’ ۔ہے آجاتا سورج ميں مکان اس ميں گرميوں‘‘ کہ کہنا يہ يا ہے سبب تو بادل ہے، برستا
ناسخؔ  بقولِ  جيسے مسبب، دھوپ اور  

غم ميں فرقت تری کھايا قدر اس  

ہے سير سے زندگی ہمارا دل  

’’ ميرؔ  تقی مير بقولِ ۔ ہے ہوتا سبب کا بيزاری سے غذا سيری،۔ ہے ميں معنی کے ہونے بيزار ’’ہونا سير  

سے اُن حکايت و حرف پہر آٹھ کوہے تم  

سے اُن حمايت چشمِ  انہيں، جانو بازو  

۔کا مددگاری ہے سبب بازو۔ ہے مددگار مراد سے بازو  

4:  کے معنی حقيقی اور اصلی اپنے اط.ق کا جس ہے جاتا بو? لفظ ايسا ميں حال صورتِ  اس: لينا مراد سبب کر بول مسبب۔ 
 پيدا اناج جو ہے، برسنا پانی مراد سے اس ’’ہے رہا برس اناج‘‘ کہنا وقت برستے مينہ جيسے ہے، ہوتا پر) نتيجہ( سبب سے اعتبار
جيسے۔ ہے سبب اور ذريعہ کا ہونے  

تھا نہ پا? کا گود کوئی کا اس  

تھا نہ اُجا? کا گھر کوئی ميں گھر  

ذوؔق  بقولِ ۔ ہے سبب اُجا? اور ہے، مسبب او?د۔ ہے او?د مراد سے اُجالے کے گھر ميں شعر اس  

عيش ساغرِ  ايک گل ہر گل، ہے خار ايک ہر  

نظير بہشتِ  چمن ہر چمن، دشتِ  ايک ہر  

۔ہے سبب عيش ہے، مسبب شراب۔ بو? عيش ساغرِ  جگہ کی شراب ساغر،  
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