
َشَتا َما ِاَذا الَرَمادِ  کثيرُ ◌َ  الِعَماد َرفِيعُ  الَنَجادِ  َطِويلُ   

 

’’ ۔تھی ہوتی بہت راکھ ہاں کے ان ميں موسم کے سردی اور تھے، اونچے کےستون ان تھا، طويل نيام کا تلوار کی ان  ‘‘ 

 کی ان يہ اور ہے ہوسکتا طويل بھی ميں حقيقت نيام کا تلوار کی ان۔ ہے درست ميں معنی دونوں مجازی اور حقيقی النجاد طويل
 ہيں ہوسکتے بھی ستون بلند کے گھر کے ان مطلب کا العماد رفيع طرح اسی۔ ہے ہوسکتا بھی اشاره طرف کی قد لمبے اور بہادری

 کی ان بيان کا ہونے راکھ زياده بہت ميں چولہے يعنی الرماد کثير اور۔ ہے سکتا جا ليا مراد بھی مقام بلند کا ان ميں قبيلے اور
 بھی معنی حقيقی کے اس اور تھا پکتا کھانا زياده بہت ليے کے غريبوں ہاں کے ان کہ ہے ہوسکتا بھی اشاره طرف کی سخاوت

۔ہيں سکتے جا ليے مراد  

 

اقسام کی کنايہ  

 

قريب کنايہ۔ ١  

 

 کی موصوف سے اس کے کر بيان کو صفت اس اور ہو منسوب طرف کی شخصيت خاص کسی جو ہو صفت ايسی کوئی کنايہ
بقول کے لکھنوی عزيز مث?ً ۔ ہو گئی لی مراد ذات : 

 

کو طور گوئے ارنی بڑے تھے تو دعوے  

لکيرسے سنہری ايک ہيں گئے اڑ ہوش  

 

 کی موصوف ہی فوراً  توجہ سے قسم اس کی کنايہ۔ ہيں مراد الس?م عليہ موسیٰ  حضرت سے’ طور گوئے ارنی‘ ميں شعر اس
۔ہے جاتی ہو مبذول طرف  

 

بعيد کنايہ۔ ٢  

 

 مراد موصوف سے بيان کے ان اور ہيں ہوتی مخصوص ليے کے موصوف ايک کسی صفتيں ساری بہت ميں قسم اس کی کنائے
۔ ہے جاتا کہا بھی مرکبہ خاصہ اور بعيد کنايہ کو اس۔ ہيں جاتی پائی بھی ميں چيزوں اور الگ الگ صفتيں ساری وه ليکن۔ ہے ہوتا

 :مث?ً 

 

بہم سبب کے جس ہوں کہ ہميں دے وه ساقی  



جا ايک خورشيد و آتش و آب ميں محفل   

 

۔ہيں ہوسکتی موجود بھی الگ الگ صفات يہ اور ہے جاتی پائی ميں شراب صفت کی ہونے جمع کے خورشيد و آتش و آب  

 

ہو مطلوب صفت صرف سے کنايہ۔ ٣  

 

اميد باقی رہی کيا کی زندگی  

سفيد موئے سياه موئے گئے ہو  

 

۔ہيں رہے کر اشاره طرف کی بڑھاپے سفيد موئے اور ہے گئی لی مراد جوانی سے سياه موئے ميں شعر اس  

 

ہو مراد نفی يا اثبات کا امر کسی سے کنايہ۔ ۴  

 

 ايک ميں خصائل و عادات يا صورت و شکل اپنی دونوں يعنی۔ ہيں ہوئے ڈھلے ميں سانچے ايک دونوں عمر و زيد: جملہ يہ مث?ً 
۔ہيں جيسے  
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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 Vئق 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 : 

ِ  ِبآَياتِ  َيْكفُُرونَ  ال]ِذينَ  إِن]  ينَ  َوَيْقُتلُونَ  ̀] aبِي ْرُھمْ  الن]اسِ  ِمنَ  بِاْلِقْسطِ  َيأُْمُرونَ  ال]ِذينَ  َوَيْقُتلُونَ  َحقb  بَِغْيرِ  الن] a٢١:٣عمران 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 ` 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 aبلکہ 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  


