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مجازمرسل

عمومی قاعده يہ ہے کہ لفظ کو اسی معنی کے ليے استعمال کيا جائے جس کے ليے اسے وضع کيا گيا ہو۔ ليکن اديب اور شاعر
بعض اوقات لفظ کو اس کے حقيقی معنی کے بجائے کسی اور معنی ميں بھی استعمال کر ليتے ہيں۔ اس کا مقصد کالم يا تحرير
ميں خوب صورتی پيدا کرنا ہوتا ہے۔ لفظ کے اس استعمال کو مجاز کہتے ہيں۔ اصطالح ميں مجاز وه لفظ ہے جو اپنے حقيقی
معنوں کی بجائے مجازی معنوں ميں استعمال ہو اور حقيقی و مجازی معنوں ميں تشبيہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس کے عالوه کوئی اور
تعلق ہو۔ مثالً‘‘:خاتون آٹا گوندھ رہی ہے۔ ’’ يہاں آٹا اپنے حقيقی معنوں ميں استعمال ہوا ہے۔ يعنی آٹا سے مراد آٹا ہی ہے۔ اسی طرح
اگر يہ کہا جائے کہ ‘‘اس کے ہاتھ پر زخم ہے۔ ’’ اس ميں زخم انگلی ،انگوٹھے ،ہتھيلی يا ہاتھ کی پشت پر ہو گا ،ليکن انگلی،
انگوٹھے يا ہتھيلی کی جگہ ہاتھ کا لفظ استعمال کيا گيا ہے۔ اسی طرح يہ کہنا کہ‘‘ فاتحہ پڑھيے۔ ’’ اس سے مراد يہ ہے کہ پوری
سوره فاتحہ پڑھيے ،نہ کہ صرف لفظ فاتحہ۔ اسی طرح اگر يہ کہا جائے کہ‘‘ احمد چکی سے آٹا پسوا اليا ہے۔ ’’ يہاں آٹا ،گندم کے
معنوں ميں استعمال ہوا ہے جو اس کی ماضی کی حالت ہے۔ يعنی آٹا تو نہيں پسوايا گيا بلکہ گندم پسوائی گئی تھی اور آٹا بنا۔ ليکن
آٹا پسوانے کا ذکر ہے۔

 Gتعالی نے قرآن مجيد ميں بھی ادب کی اس صنف کا کثرت سے استعمال کيا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجيد کی درج ذيل تين
 :آيات کو مالحظہ کريں

ون أ ُ َّمھَا ِت ُك ْم َخ ْل ًقا مِّن َبعْ ِد َخ ْل ٍق فِي ُ
ي َْخلُقُ ُك ْم فِي ب ُ
ث۔ )الزمر(39:7۔ ) وه تمہاری ماؤں کے پيٹوں ميں تين تين تاريک پردوں
ت َث َال ٍ
ظلُمَا ٍ
ُط ِ
) کے اندر تمہيں ايک کے بعد ايک شکل ديتا چال جاتا ہے۔

اور

ك لِ ُت ْخ ِر َج ال َّناسَ مِنَ ُّ
ِك َتابٌ أَ َ
ور۔ )ابراھيم )(14:1يہ ايک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کيا ہے
الظلُمَا ِ
نز ْل َناهُ إِ َل ْي َ
ت إِ َلى ال ُّن ِ
) تاکہ تم لوگوں کو تاريکيوں سے نکال کر روشنی ميں الؤ۔

اور
َوھ َُو الَّذِي جَ َع َل َل ُك ُم ال ُّنجُو َم لِ َت ْھ َت ُدوا بِھَا فِي ُ
ت ا ْل َبرِّ َوا ْل َبحْ ِر۔ )االنعام)(6:97اور وہی ہے جس نے تمہارے ليے تاروں کو صحرا اور
ظلُمَا ِ
) سمندر کی تاريکيوں ميں راستہ معلوم کرنے کا ذريعہ بنايا۔

درج باال آيات ميں سےپہلی آيت ميں لفظ ‘‘ ظلمات’’ اپنے حقيقی معنی ميں استعمال ہوا ہے۔ کيونکہ ماں کے پيٹ ميں حقيقتا ً اندھيرا
ہی ہوتا ہے۔ دوسری آيت ميں ‘‘ ظلمات و نور’’ کے الفاظ اپنے حقيقی معنی ميں استعمال نہيں ہوئے۔ اس آيت ميں قرآن مجيد کے
نزول کا مقصد يہ بيان کيا گيا ہے کہ اس کی مدد سے لوگوں کو تاريکيوں سے نکال کر روشنی کی طرف اليا جائے۔ يہاں تاريکی
سے مراد حقيقی تاريکی نہيں ہے بلکہ اس سے اخالقی برائياں اور راه حق سے دوری مراد ہے۔ اسی طرح نور يا روشنی سے
مراد حقيقی روشنی نہيں بلکہ سيدھا راستہ مراد ہے جو انسان کو  Gکی طرف لے جائے۔ تيسری آيت ميں لفظ ‘‘ ظلمات’’ کا
استعمال حقيقی يا مجازی دونوں اعتبار سے ممکن ہے۔ کيونکہ سمندر يا خشکی ميں سفر کرتے ہوئے مسافر کو حقيقت ميں رات کا
اندھيرا بھی پيش آ سکتا ہے اور راستوں کا علم نہ ہونا بھی گويا مجازی معنی ميں اندھيرا ہے جو اسےصحيح راستے سے بھٹکا
سکتا ہے۔

مجاز کے اجزا

 :مجاز کے پانچ اجزا ہيں

١۔ لفظ مجاز

يہ وه لفظ ہے جسے مجازی معنی ميں استعمال کيا گيا ہو۔ جيسے لفظ ‘‘ ظلمات’’۔

٢۔ مجازی معنی

يہ وه معنی ہے ،جسے اصل معنی کی جگہ اختيار کيا جا رہا ہو۔ مثالً لفظ ‘‘ ظلمات’’ کے اصل معنی کی جگہ اسے ‘‘ گمراہی’’ يا ‘‘
العلمی ’’کے معنی ميں استعمال کيا گيا ہے۔

٣۔ سبب

کسی لفظ کو مجازی معنی ميں استعمال کرنے کی کوئی وجہ ضرور ہونی چاہيے۔ مثالً گمراه يا العلمی ميں بھٹکنے والے شخص
کی کيفيت اس شخص سے بہت ملتی ہے جو اندھيرے ميں بھٹک رہا ہو۔ اس وجہ سے لفظ ‘‘ ظلمات’’ کا گمراہی يا العلمی کے
معنی ميں استعمال کيا جا سکتا ہے۔

۴۔ عالقہ يا تعلق

لفظ مجاز اور مجازی معنی ميں کوئی تعلق ہو۔ يہی تعلق ہی لفظ کو مجازی معنی ميں استعمال کرنے کا سبب بنتا ہے۔

۵۔ قرينہ يا عالمت

جملے ميں کوئی ايسی عالمت يا قرينہ موجود ہونا چاہيے جو يہ ظاہر کرے کہ لفظ کو اپنے حقيقی معنی کے بجائے مجازی معنی
][/H2ميں استعمال کيا گيا ہے۔ يہ عالمت لفظ کی صورت ميں بھی ہوسکتی ہے اور جملے کے معنی ميں پوشيده بھی ہوسکتی ہے۔
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