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A Stylistic Study of "Circulation of Color Reds":
Semantic Perspectives
Stylistics is one of the main branches of applied linguistics. It
deals with the creative prose and poetry.it has four core areas like
phonology, morphology, syntax and semantics. Sometimes we
also discuss pragmatics as a fifth angle of the same discipline. In
the present article I discussed the basic concepts of semantics
especially with the reference of foregrounding, the use of English
phraseology in Urdu text, enumeration and slang words. As my
article is based on theoretical and the practical applications of
some stylistics devices so I selected the the famous Urdu novel of
Qutratul Ain Haider and pin pointed the major examples from the
text. Semantics carries many major and minor literary devices
which elaborate the text and the process of meaning in it.
Key Words: Stylistics, Branches, Applied Linguistics, Create, Prose,
Poetry, Phonology, Morphology, Syntax, Semantics, Discipline.
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رقۃ:انیعل:دیحر :اک:امشر:اُردو:ادب:یک:امہ:اور:وعیق:ایصخشت:ںیم:وہات:ےہ۔وہ:اکی:ریغ:ومعمیل:یقیلخت :ذنہ:یک:
امکل:ںیھت۔اُؿ:اک:ادیب:رسامہی:وعیس:اور:ونتمع:ےہ۔ارگ:اُؿ:ےک:یملع:و:ادیب :اکرانومں:رپ:وتہج:یک:اجےئ:وت:اس:ںیم:نشکف:
ےک:وحاےل:ےس: :ااسفہن،:انوؽ:اور:انوٹل :بس:ےس:امنایں:رظن:آےت:ںیہ :نکیل :اوھنں:ےن:روپراتژ:اوررتامج(ارگنزیی:
:
داھکی
ےس :اُردو :اور :اُردو :ےس :ارگنزیی) :ےک :العوہ :ھچک :امہ :ادیب :اتکوبں :یک :رتبیت :و :ذہتبی :ںیم :یھب :اینپ :دؽ :یپسچ :
ےہ۔رقۃ :انیعل :دیحر :ےک :وحاےل :ےس :اب :کت :ارفنادی :تیثیح :ےس :ای :اجاعمت :ںیم :وج :یقیقحت :و :دیقنتی :اکؾ :وہےئ :اُؿ:
ںیم :زایدہ :رت :رکفی :اور :امسیج :انترظات :رپ :وتہج :رصػ :یک :یئگ :ےہ :بج :ہک :اخصل :اسلاینیت :اینبدوںر :اؿ :ےک :اُولسب :وک:
فشکنم:رکےن:اک:اکؾ:ہن:وہےن:ےک:ربارب:ےہ۔:اس:اقمےل:ںیم ہی:وکشش:یک:اجےئ:یگ:ہک:اسلاینیت:اوصولں:ےس:دمد:ےتیل:
:انوؽ"رگدش:رگن:ِ:نمچ"(:)1یک:اُولسایبیت:اور:معنیایت:وحطسں:وک:درایتف:ایک:اجےئ۔
وہےئ:اؿ:ےک:اکی:امہ
ِ
ِ
:وصرت :احؽ:ںیم ":اُولسب":اور":اُولسایبت":ےک:امنیب:رفؼ :ایک:اجےن:اگل:ےہ۔اب:
اُردو:ادب:یک :وموجد
اُولسب:یک:اینبد:ادیب:وصتمر:وہیت:ےہ:بج:ہک:اُولسایبت:اک:امتؾ:رت:دارودمار:اسلاینت:رپ:اُوتسار:ےہ۔:اسلاینت:اکی:وعیس:
اور:دیچیپہ:وموضع:ےہ:اس:یک:دحود:اور:وتعس:اک:ادنازہ:اہیں:ےس:اگلای:اج:اتکس:ےہ:ہک:ادب:ےک:العوہ،:اترخی:،ایسفنت:،
رمعااینت،رشایت،،ہفسل،قطن:اور:ااسریط:ےک:امرہنی:اورنیققحم:یھب:اس:ںیم:رہگی:دؽ:دیپسچل:رےتھک:ںیہ۔اسلاینت:
اک:یہی:ونتع::اےس:اکی:ہمہ:ریگ:ومضمؿ:انبات:ےہاورادب:یک:رطح::اس:اک:دارئہ::ارث:یھب:نیب:اولعلیم:ےہ۔:ملعِ:اسلاینت:یک:رو:
ےس:ینعم:اک:رعمویض:اطمہعل:معنیات ) (Semanticsالہکات:ےہ۔ہی:ارگنزیی:ظفل:الص:ںیم ویانی:زابؿ:یک:االطصح
""Semantikosےس:اموخذ:ےہ:سج:اک:بلطم:ےہ:ینعم:یک:رطػ:ااشرہ:رکان:ای:دالتل:رکان:ےہ۔ملع،:ہفسل:اور:قطن:
ںیم:یھب:معنیات:اک:لمع:دلخ:تہب:زایدہ:ےہ:ویکں:واہں:ینعم:ےک:امتؾ:ےلسلس:یقطنم :اُوصولں:ےک:تحت:االبغ :اک:رفہضی:ادا:
رکےت :ںیہ۔،ہفسلء :اسلؿ :ای :زابؿ :یک :ویھتری :ںیم :معنیات ا :کی :دیلکی :رکدار :ریتھک :ےہ۔معنیات :رصػ : : :زابؿ :ںیم:
وموجد:اافلظ::ورمةکت:ےس:یہ:ثحب:ںیہن:رکیت:ہکلب ::اشنؿ،العتم:ای:وکی:یھب:ایسی:ےئش:وج:ینعم :اک:درہج:ریتھک:وہ:اس:یک:
امیلق:ںیم:اشلم:وہ:اجیت:ےہ۔
معنیات:اک:رکفی:اور:رظناییت:ولہپ:اخ:یص:ووتعسں:اک:احلم:ےہ:سج:یک:وہج:ےس:ینعم:یک:التش،ظفل:اور:ینعم:اک:
آیسپ :رہتش،زابؿ :یک :وصری،ونعمی،ریمس ا :ور :یقطنم :اکررکدیگ،اعمی :یک :ااسقؾ،رتمادافت،اضتمد،ااعتسرایت:
اوریہیبشت:التزامت،ظفل:اک:اتریخی:سپ:رظنم:اور:انترظ،ظفل:ےک:وغلی:اور:ریبعتایت:ونعمں:ےک:اعمالمت:یھب:معنیات:ےک:
اینبدی :ابمثح :اک :ہصح :ںیہ۔ :ینعم :اک :ااہبؾ :اور :درگی :ونعمی :ریغتات :یھب :معنیات :ںیم :اشلم :ںیہ۔اتریخی :اسلاینت :ںیم:
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معنیات :اس :ارم :اک :اطمہعل :رکیت :ےہ :ہک : :اکی :ظفل :ےس :دیپا :وہےن :وایل :ونعمی :ریغتات :یک :ونتیع :ایک :ےہ :اور :اس :ےک:
اابسب:اک:نیعت:نک:ذراعئ:ےس:نکمم:انبای:اج:اتکس:ےہ،اتمہ:دجدی:معنیات:ںیم :ایھن :دیپا:وہےن:واےل:ونعمں:وک :مہ:یئک:اور:
وحاولں:ےس:اجچن:رپھک:رک:یسک :یمتح:ےجیتن :کت:چنہپ:ےتکس:ںیہ۔دو ِر:دجدی:ںیم:معنیایت :وحطسں:وک"::ینعم:امن" :اور:":ایخؽ:امن":
ےک:وطر:رپ:دےنھکی:اک:راحجؿ :اتلم:ےہ:اؿ:اک:الص :اکؾ :ینعم:یک:ریبعتایت:دح :دنبویں :اک :نیعت:رکان::ےہ۔ہی:اظبرہ:ریحاؿ:نک:ارم:
ےہ :ہک :معنیات :وک :اسلاینت :یک :امہ :اشخ :وہےن :ےک :ابووجد :اکیف :رعےص :کت :وہ :ذپریای :ںیہن :لم :یکس :وج :اس :اک :اجزئ :قح:
اھت۔:ڈارٹک:دبعاالسلؾ:اینپ:فینصت":ومعیم:اسلاینت:اکی:اعترػ":ںیم:ےتھکل:ںیہ:
"امرہنی: ِ:اسلاینت :ےن :وسیبںی :دصی :ےک :وطس :کت :اس :وموضع :رپ :اخص :وتہج :ںیہن:
گلن
دی۔وہٹک :اور  :سن :یک :اتکںیب :ارمہکی :ںیم :امہ :دریس :اتکںیب :یھجمس :اجیت :ریہ :ںیہ :رگم:
اؿ :ںیم :معنیات :اک :ذرک :ںیہن :ےہ۔اس :ےس :مہ :ہی :ہجیتن :اکنؽ :ےتکس :ںیہ :ہک :اوھنں:ےن :اس:
وموضع:وک:اسلاینت:ںیم:اشلم:یہ:ںیہن:ایک۔آج:یھب:تہب:ےس:اسایتخیت:امرہنی:ینعم:ےک:
اطمےعل:یک:اتیمہ:ےک:اقلئ:ںیہن:ںیہ:وقبؽ:اسنیفن:اُاملؿ:اِؿ:یفنم:روےی:اک:رسا:ولبؾ:ڈلیف:
یک:امیلعتت:ےس:اج:اتلم:ےہ۔":

( (2

ہی :ہلسلس :زایدہ :رعہص :اق :مئ :ںیہن :راہ :ویکں :ہک :آےن :واےل :اسلی :امرہنی :ےن :معنیات :اک :راہتس :ومہار :رکدای:
وصخًاص :بج :ونؾ :اچیکسم :ےن :معنیات :وک :اینپ :وقادع :ںیم :اشلم :ایک :وت : :اےس :یھب :رہتف :رہتف :ملع :اہنسل :یک ا :کی :اشخ :اک :درہج:
احلص:وہ:ایگ:اور:زابؿ:و:ادب:ےک:اطماعلت:ںیم:اس::یک:اتیمہ:ہملسم:وہیئگ۔اس:دیہمت:ےک:دعب:معنیات:یک:رعتفی :رپ:
اکی :رظن :ڈاانل :رضوری :ےہات :ہک :اس :ےک :زمدی :ولہپ :اُاجرگ :وہ :ںیکس۔اس :نمض :ںیم :اردو :اور :ارگنزیی :دوونں :آمذخ :ےس:
روجع:الزیم:ےہ:ویکں:ہک:معنیات:ےک:امتؾ:یملع:ابمثح:ارگنزیی:ےک:وتطس:ےس:اُردو:ںیم:روانشس:وہ:رےہ:ںیہ۔ڈارٹک:
ایگؿ :دنچ : :اینپ :فینصت : ":اسلی :اطمےعل" :ںیم :دح :درہج :ااصتخر :نکیل :اجتیعم : :ےک :اسھت :ےتھکل :ںیہ":معنیات
)(semanticsںیم :وظفلں :اور :ولمجں :ےک :وہفمؾ :ےس :ثحب :یک :اجیت :ےہ"(: )3اس :رعتفی :ےک :وطبؿ :ںیم ہی :ہتکن:
وموجد:ےہ:ہک:ولمجں:ںیم:وہفمؾ:یک:التش:اک:اعمہلم:اسلی:وحاےل:ےس :ےط:اپےئ:اگ:اور:اس:یک:ونتیع:زایدہ:رت:اافدی:وہ:یگ:
ارگہچ:دجدی:اسلی:امکح::امجایلیت:انعرص:وک:یھب:اس:ثحب::ںیم:اشلم:رکےن:یک:افسرش:رک:ےت:ںیہ:اتمہ:وکی:یمتح:راےئ:اتاحؽ:
ِ
:االطصاحت:اسلاینت":ںیم:معنیات:ےک:ابرے:ںیم:اھکل:ےہ :
اسےنم:ںیہن:آ:ی۔ڈارٹک:ایہلٰ:شخب:ارتخ:اوعاؿ:ےن":اشکػ
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"اسلاینت:اک:وہ:ہبعش:وج:اعمی:رپ:ثحب:رکات:ےہینعی:وج:وحاےل:اور:وحمؽ:ےک:قلعت:وک:زریِ:وغر:الات:ےہ:اور:اؿ:
((4

وحمالت(:اافلظ:ای:اسلی:العامت):ےک:اعمی:یک:اترخی:اور:اؿ:ںیم:آےن:وایل:دبتویلیں:اک:زجتہی:رکات:ےہ۔"
معنیات :یک :یکینکت :ثحب ُ :اس :وتق :کت :لمکم :ںیہن :وہ :یتکس :بج :کت :کنٹی :وسلی ((Katie Walesیک:
اُولسایبیت:اقومس:وک:اس:ںیم:اشلم:ہن:ایک:اجےئ۔وسلی:ےن:معنیات:وک:درج:ذلی:اچر:وصحں:ںیم:مسقنم:رک:دای :ےہ :ات:ہک:
اس:یک:اافدتی:رھکن:رک:اسےنم:آ:ےکس:
وغلی:معنیات
)ا):
)(2
)(3

ےلمج:یک:معنیات
ایبہین:معنیات

((Lexical Semantics
((Sentence Semantics
((Narrative Semantics

)((Literary Semantics (5
ادیب:معنیات
)(4
اؿ :امتؾ :وحاہل :اجت :یک :روینش :ںیم ہی :انہک :انمبس :رےہ :اگ :ہک :معنیات :ںیم :زابؿ :یک :ایظفلت :اک :لمع :زریِ:
ثحب :آات :ےہ :اور :ہی :داھکی :اجات :ےہ :ہک :ینعم :اک :نیعت :مہ :ےسیک :رک :ےتکس :ںیہ۔اسلاینیت :افرؾ :ںیم :معنیات :یک :اتیمہ :اینپ :ہگج:
ہملسم :ےہ :اور :یقیلخت :ادب :ںیم :اس :یک :اعموتن :زابؿ :و :ایبؿ :ےک :ےئن :در :وا :رکیت :ےہ۔معنیات :یک :وہج :ےس :زابؿ :ںیم:
وموجد:اشنؿ،العتم:اور:درگی:رومز:یک:رگہ:اشکی:نکمم :وہ:یتکس:ےہ۔معنیات:یکا :کی:اسدہ:رعتفی:ڈویڈ:رکلٹس:ےن:یک:
ےہ:ارگ:اکی:رظن:اےس:یھب:دھکی:ایل:اجےئ:وت:یمیہفت:لمع:ںیم:وہستل:دیپا:وہ:یگ:
"معنیات:وہ:ملع:ےہ:وج:ینعم ای:اسلاینیت:افرومں:ےک:معنیوں:اک:اطمہعل:رکات:ےہ۔اس:ملع:
ںیم:بس:ےس:ےلہپ:ہی:اتبای:اجات:ےہ:ہک:اؿ:افرومں:اک:آسپ:ںیم:ایک:رہتش:ےہ،اس:ےک:دعب:
ہی:داھکی:اجات:ےہ:ہک:اسلاینیت:افرومں:اور::اخریج:داین:ےک:یقیقح:اظمرہ:ےک:درایمؿ:ایک:رہتش:
ےہ :نج :یک :اجبن ہی :افرںیم :ااشرہ :رکیت :ںیہ :وگای :معنیات :وک :اامس :اور :اایش :ےک :درایمؿ:
راےطب:اک:ملع:یھب:اہک:اج:اتکس:ےہ۔"

((6

ڈویڈ :رکلٹس :وخد :یھب ہی :اماتن :ےہ :ہک :ہی :رعتفی :اسدہ :ےہ :نکیل :اس :ےک :ابووجد :معنیات :ےک :وہ : :امتؾ :ولازؾ:
اہیں:وموجد:ںیہ:وج::وموضع :رپ:روینش:ڈاےتل:ںیہ۔اس:الکیکیس :رعتفی:اک:ذرک ::رکان:ویں:یھب:رضوری :اھت:ات:ہک:معنیات :اک:
دقمی :اور :دجدی :لسلست :اقمئ :رہ :ےکس۔معنیات :اک :دجدی :وصتر :اب :رظناییت :اور :رکفی :امڈؽ :یک :ابت :رکات :ےہ :اہجں :تئیہ : :اک
اعمہلم:یھب:ومشتیل:اایتخر:رکات:ےہ:اور::رھپہی:ثحب:ینعم:یک:اقثیتف:وتہجں:وک:اےنپ:ادنر:ٹیمس:یتیل:ےہ۔اسلاینت:اک:ہی:یملع:
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رہظم:ینعم:یک:دیپاواری:الصتح:وک:وپری :وقت:ےس:فشکنم :رکات:ےہ۔معنیات:ےک:اؿ:اینبدی:اور:دیلکی:ابمثح:ےک:
":رگدش :رگنِ:نمچ" :یک :رطػ :روجع :رکےت :ںیہ :اور :واہں :معنیات :یک :االطیق:
دعب:اب : :رقۃ :انیعل :دیحر :ےک :انوؽ
ِ
وصروتں:رپ:اکی:رظن:ڈاےتل:ںیہ۔
اسلی:ارحناػ:ای:وفررگاوڈنگن:اک::اامعتسؽ
اُولسایبیت :دیقنت :ںیم :رصػ :یقیلخت :وتمؿ :وک :زریِ :ثحب :الای :اجات :ےہ :ویکں :ہک :اہیں :رحتری :اک :دصقم : :رباہِ:راتس:
ااہظر :ںیہن : :وہات :ہکلب : :ادیب :واسلئ :وک :ربوےئ :اکر :الےت :وہےئ : :ااشروں :اور :انکویں :ںیم :دؽ :یک :ابت :ہہک :دی :اجیت:
ےہ۔یقیلخت :ااہظرویں :ںیم :زابؿ :اہجں :وٹٹ :وھپٹ :اک :اکشر :وہ :یت :ےہ :واہں : :اس :یک :تخلیقیت :نتم :یک :امجایلیت :دقروں :وک:
یھب :فشکنم :رکیت :یلچ :اجیت :ےہ۔زابؿ :بج :رقمرہ :اسلی :اضوطبں :ےس :ارحناػ :رکیت :ےہ :وت :اس :ںیم :دنرت،اتزیگ :اور:
وتعس:آ:اجیت :ےہ :سج:یک:وہج:ےس:ااہظر:ںیم:دشت:اور:اجتیعم:یک:وصخایصت:دیپا:وہ:ےن:یتگل:ںیہ۔یقیلخت:زابؿ:ںیم:
ارحناػ :اک :ہی :لمع :معنیایت :دعؾ :اطمتقب :ای :معنیایت :ےب :آیگنہ :یھب :الہکات :ےہ۔اسلی :ارحناػ :ای :وفر :رگاؤڈنگن :یک :اجعم:
رعتفی:ےک:نمض:ںیم:درج:ذلی:اثمؽ:روینش:رفامہ:رکیت:ےہ:
''وفر :رگاؤڈنگن :ادیب :نتم :اک :ارحناػ :وہات :ےہ۔ومعًام :یقیلخت :نف :اپرہ :زابؿ :ےک :انرؾ :اور:
رموہج:وقادع:وک:وتڑ:رک:اکی:اتیبنج:یک:ریمعت:رکات:ےہ۔ہی":اتیبنج":اسلی:اور:ونعمی:حطس:
رپ:وموجد:وہیت:ےہ۔وفر:رگاؤڈنگن:زابؿ:ےک:تن:ادناز:ےس:رفنمد:رطز:ِ:ااہظر:وک:منج:دیتی:
ےہ۔سج :ادیب زابؿ :اک :اامعتسؽ :انتج :زایدہ :رموہج :وقادع :ےس :اٹہ :وہا :وہ :اگ :اس :زابؿ :یک:
وفررگاؤڈنگن:اینت:یہ:زایدہ:اطتق:ور:وہ:یگ۔وفررگاؤڈنگن:ہن:رصػ:نف:اپرے:وک:تن:
ےئن :اسلی :ذاوقئں :وک :آانش :رکوایت :ےہ :ہکلب :رموہج :زابؿ :ےک :یقیلخت :ااکمانت :ےس :امجایلیت:
( (7

حطس:وک:یھب:زرزیخ:رکیت:ےہ۔":
اس :اقمےل :ںیم :اُولسایبت :اور :معنیات :ےک :وحاےل :ےس(وخبػ: ِ:وطاتل) :رصػ :اچر :وتہجں :رپ :ابت : :یک:
اجےئ :یگ :نج :ںیم :اسلی :ارحناػ،ارگنزیی :اافلظ :یک :معنیایت :اافدتی،امشرتی :اور :سلنیگ ((Slangاشلم :ںیہ۔اس:
:ےلہپ"رگدش:رگنِ:نمچ:":ےس:اسلی:ارحناػ:یک:ھچک:اثمںیل:شیپ:یک:اجیت:ںیہ:
وصخص:ںیم:بس:ےس
ِ
"رات :گیھب :یلچ :یھت :رگم :آاتسےن :رپ :بسحِ :ومعمؽ :ےب :ااہتن :لہچ :لہپ،سیگ :یک:
رواینشں،ناہونں:یک:آدم:و:رتف۔"

(( 8
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"اُوھنں:ےن:آبیس:زدہ:وجہؾ:یک:وصتریںی:ںیچنیھک۔"

( (9

"دصر:دروازے:رپ::سیگ :یک :الںینیٹل،لگن :ںیم :یگیھب :وہی :وہاںیئ :انسنسای :ںیک۔ادنر :نحص:ےس:اشبش:
وہقہقں:یک:آوازںی:آریہ:ںیھت۔"

((11

"اب:وچنغں:وک :دنین :آریہ :ےہ۔اتالب :ےک:انکرے:ونگج:اُڑ:رےہ:ںیہ۔وخادیبہ :وھپولں:ےک:درایمؿ:
ابویجں:اک:اکمہمل۔"

((11

اؿ :اہلثم:رپ:ذرا:وغر:رکےن:یک:رضورت:ےہ۔ےنگیھب:اک:لمع:ومعًام:اپی:ےس:رشموط:ےہ::اسیج:ہک:ڑپکوں:اک:گیھب:
اجان:ای:وپدوں:اک:اوس:ںیم:گیھب:اجان:نکیل اہیں:رات:ےک:اکی:اخص:رہپ:وک:گیھب:اجےن:ےس:انمتبس:دی:یئگ:ےہ:سج:یک:
وہج :ےس :اسلی :ارحناػ :دیپا :وہا :ےہ۔ایس :رطح :وکی :رھگ :ای :ہگج :وت :آبیس :زدہ :وہ :یتکس :ےہ :نکیل ":آبیس :زدہ :وجہؾ" :انہک:
الص :ںیم ا :کی :ااسی :وخب :وصرت :اور :ینعم :زیخ :ااہظرہی :ےہ :وج :ضحم :اسلی :ارحناػ :یک :وہج :ےس :ووجدذپری :وہا۔"یگیھب:
وہی :وہاںیئ" :اور :اشبش :ےہقہق" :یھب : :ینعم :زیخی :ےک :لمع :ےس :زگرے :ںیہ : :اور :اؿ :ںیم :اسلی :ارحناػ :یک :وہج :ےس : :یئن:
وقت:احلص:وہی:ےہ۔"وچنغں:اک:دنین:آان":اور:وھپولں:اک":وخادیبہ":وہاجان:یھب:ایس:ےلسلس:یکا :کی:ڑکی:ےہ۔:اس:ریغت:
وک":ابتمدؽ:ااہظرات":اک:انؾ:یھب:دای:ایگ:ےہ۔:اسلی:ارحنا ػ:ویکں:رک:دیپا:وہات:ےہ:اور:ادب:ںیم:اس:یک:اافدتی:ےسیک:اظرہ:
وہیت:ےہ:اس:نمض:ںیم:رمزا:لیلخ:ادمح:گیب یک:راےئ:تہب:امہ:ےہ:
"بج :وکی :اشرع :ای :ادبی :اےنپ :یقیلخت :ااہظر :اک :اامعتسؽ :رکات :ےہ :وت :وہ :اےس :اس :یک :ایلص:
احتل :ںیم :ںیہن :رباتت،ہکلب :ارثک ُ :اس :ںیم :ونتع،دجت :اور :دنرت :دیپا :رکات :ےہ :سج :ےک:
ےیل :اُےس :زابؿ :ںیم :رتاش :رخاش،اکٹ :اھچٹن :اور :وتڑٌ:وھپڑ :ےس :یھب :اکؾ :انیل :زپات :ےہ۔:
اس:لمع:ےس:ارگہچ:رعشی:ااہظر:ںیم:وہستل:اور:زابؿ:ںیم:وتعس:دیپا:وہیت:ےہ:نکیل:
زابؿ :اےنپ :روایتی :ڈرھے :ےس :ٹہ :اجیت :ےہ :ےسج :اسلی :اضوطبں :اور :اوصولں :ےس:
ارحناػ:اک:انؾ:دای:ایگ:ےہ۔"

((12

رہ:ڑبا:قیلخت:اکر:اخرج:ںیم:وموجد::اایش:وک:اےنپ:رفنمد:رط ِز:ااسحس:ےک:اسھت:ابدنھ:رک:شیپ:رکےن:اک:اعدی:وہات:
ےہ:اور:اُس:یک یہی:رضورت:اسلی:ارحناػ:دیپا:رکیت:ےہ۔ہی:ارحناػ:ونعمی:اور:امجایلیت:اتیمہ:اک:احلم:وہات:ےہ۔:رقۃ:
انیعل :دیحر:وک :اسلی:ارحناػ:ےس:رہگا :فغش:ےہ۔وہ:اس :نمض :ںیم:ےنب:انبےئ:راوتسں:رپ :انلچ :دنسپ :ںیہن :رکںیت :ہکلب:رہ:
ربؼ:یلجت:یک:وصرت:ےئن:ےئن:اسلی:ااہظرےی:رتایتش:ریتہ:ںیہ۔وہ:زابؿ:ےس:یتلیھک:ںیہ:اور:دیل:ایفیکت:وک:
ہظحل:یئن:آؿ:یئنِ :
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ایبؿ :رکےن :یک :اخرط :اونےھک :اور :اوھچےت :اافلظ :و :رمةکت :اعتمرػ :رکایت :ںیہ۔ذموکرہ :ابال : :امتؾ :اثمولں :ںیم :اسلی:
ارحناافت:ےک:دجدی:ادناز:اور:رٹیپؿ:رظن:آےت:ںیہ۔
ارگنزیی:زابؿ:ےک:اافلظ:ورتابیک
رقۃ :انیعل :دیحر :ےک :انوولں :ںیم :ارگنزیی :زابؿ :ےک :اافلظ :ورمةکت :سج :روای :اور :وتارت :ےس :آےت :ںیہ :وہ:
اقری:وک:یسک:ہن:یسک:وحاےل:ےس:اینپ:اجبن:وتمہج:رضور:رکےت:ںیہ۔اؿ:یک:اشدی:یہ:وکیا :یسی:رحتری:وہ:سج:ںیم:ارگنزیی:
ایظفلت :رظن :ہن :آےئ :ورہن :رہ :انوؽ،انوٹل،ااسفہن :اور :درگی :رفتماقت :ںیم :ارگنزیی :اہبےن :اہبےن :ےس :اینپ :کلھج :داھک:
اجیت :ےہ۔اتمہ :ہی :ارم :واحض :رےہ :ہک : :ارگنزیی :اک :رہ :ظفل :اےنپ :اموحؽ : :اور :ومعق :لحم :ےک :اتعب :ےہ۔ںیہک :وکی :رکدار :ااسی:
لکن:آات:ےہ:سج:یک:زابؿ:رپ:ارگنزیی :یک:اھچپ::اینت:رہگی:وہیت:ےہ:ہک:اس:ےک:ریغب:زگارا:لکشم:رظن:آات:ےہ۔ینیع آاپ:
ےک:انوولں:ںیم:در:آےن:واےل:ارگنزیی:اافلظ:یک:اسدہ:درہج:دنبی ویں:یک:اجیتکس:ےہ:
1رفمد:اافلظ(:ارگنزیی:ےک:اافلظ:اُردو:ںیم:ےنھکل:یک:روش(2رمبک:اافلظ:اور:رتابیک3ارگنزیی:زابؿ:ےک:اافلظ:وک:ارگنزیی:ںیم:انھکل4ارگنزیی:اافلظ:وک:اُردو:ںیم:رحتری:رکان(ہی:راحجؿ:احوی:ےہ(ہی :اعمہلم :وت :ارگنزیی :ےک :اسھت :ےہ :نکیل :ارگ :ینیع :آاپ :اک :امندنئہ :انوؽ ":آگ :اک :درای" :داھکی :اجےئ :وت : :واہں:
ونفؿ:
رکسنست:اافلظ،رتابیک،العامت،ااعتسرے:اور:اہیبشتت:اک:ےب:اثمؽ:ذریخہ :وموجد :رظن:آات:ےہ۔اس:انوؽ:ںیم ِ :
ہفیطل :یک :وپری :اجدو :رگنی :آابد :ےہ :اور :اقری :زابؿ :وایبؿ :یک :رکہمش :اساموینں :اک :ارث :وبقؽ :رکےن :ےک :اسھت :اسھت : :ا :
کی
اخص:دہع:یک:ذہتبی:و:اقثتف::اک :فط:یھب:اُاھٹات:الچ:اجات:ےہ۔ارگ:ہی:اہک:اجےئ:ہک:رقۃ:انیعل:دیحر:ےک:انوولں::ںیم:اعیمل:
امسایجت:ےکامتؾ:امہ:رگن::وموجد:ںیہ:وت:ھچک:طلغ:ہن:وہ:اگ۔دصقی:ارلنٰمح:دقوای:ےتھکل:ںیہ:
"رقۃ :انیعل :دیحر :یک :رحتریوں :ںیم :رصق،ومیقیس :اور :گنٹنیپ :وریغہ :یک :ابرایکیں :وموجد:
ںیہ۔اؿ :یک :رحتریوں :ںیم :اےنت :زایدہ :ےطخ :اور :زدنیگ :یک :ںیحطس :ںیھت :ہک :اظرہ :وہات :ےہ:
اؿ :یک :واتیفق :دنہواتسؿ :ےس :یہ :ںیہن :ہکلب :داین :ےس :تہب :رہگی :یھت :اور :رھپ :اےنپ :ملع :و:
آیہگ :وک :نشکف ::اک :رگن :دانی،ہی ا :کی :ریغ :ومعمیل :الخاقہن :ناہرت :اچاتہ :ےہ۔وہ :اُؿ :ریغ:
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ومعمیل :نیفنصم :ںیم:ںیہ:نج:ےک:اہیں:ذنہ:یک:وشنوامن :ہشیمہ :وہیت:ریہ:اور:وہ :یسک:اکی:
زنمؽ:رپ:رہھٹی:ںیہن۔"

((13

رقۃ :انیعل :دیحر :ےک :انوولں :ںیم :ودیک ،:ہفسل،دبھ :تم،االسؾ :یک :راگن :ریگن،دنہواتسؿ :یک :الکیکیس:
اعمرشت : :اور :واہں :یک :یتلچ :رھپیت :وصتریںی،اگنؽ :یک :ایسیس :اور :االقنیب :رحتاکیت،ؤنھ :اک :ذہتیبی :رعوج :و :زواؽ،دجدی:
امسج :اک :ایبہین،االقنیب :اور :ارتشایک :رظنایت :یک :وجالاینں،وصتػ :ےک :رہگے :رکفی :اسملئ،اجریگ :داری :یک :وسفں :اکری:
اور:ذینہ:الجوینط:ےک:خلت:رجتابت:رھکبے:زپے:ںیہ۔
اس:راگن:رگن::اور:ونتع:ذپری:ادیب:وادقاری:داین:یک:میسجت:و:رتلیس:یک:اخرط:رقۃ:انیعل:دیحر:وک:اسلی:حطس:رپ:یئک:
احمذ :وھکےنل :زپ :ےئگ :ےھت۔اس :وہج :ےس :اکی :اعؾ :اقری :وک :یھب :اؿ :ےک :انوولں :ںیم :زابؿ :و :ایبؿ :ےک :ونتمع :ذاےقئ :اتمرث:
رکےت:ںیہ۔ذلی:ںیم:بس:ےس:ےلہپ:اؿ:ےک:یقیلخت:وتمؿ :ںیم:ارگنزیی:اافلظ :اک:زجتاییت:اطمہعل:شیپ:ایک:اجات:ےہ۔اتمہ:ہی:
ابت :یھب :اخرط :نیشن :رےہ :ہک : :رقۃانیعل :دیحر :ےک :یسک ا :کی :انوؽ :وک :اسےنم :رھک :رک :ہی :ہلصیف :رکان :لکشم :ےہ :ہک :وہ :اینپ:
رحتریوں:ںیم:ارگنزیی:اور:ارگنزیتی:اک:اامعتسؽ:سک:دح:کت:رکیت:ںیہ،اس:ےک:ےیلُ :ا:ؿ:اک:رہ:انوؽ:اگل:اگل:دااتسؿ:انسات:
ےہ :اور :رتہب :رطہقی یہی :ےہ :ہک :ینیع :آاپ :ےک :رہ :انوؽ :وک :رفد ًا :رفداً :ز ِری :ثحب :ال :رک ُ :اس :ںیم :اشلم :ارگنزیی :وک :اشنؿ :زد :ایک:
ِ
:وصرت:احؽ:وک:دمِ:رظن:رےتھک:وہےئ:وی:ں:
اجےئ:ات:ہک:آرخ:ںیم:ومجمیع:زجتایت:و:اتنجئ:کت:امہری:راسی:نکمم:وہ:ےکس۔اس
"رگدش:رگنِ:نمچ"اک:نتم:اس:وحاےل:ےس:اخص:ےہ:ہک:اہیں:ارگنزی :
ی
وت:یسک:یھب:انوؽ:ےس:آاغز:ایک:اجاتکس:ےہ:نکیل:
ِ
اثمولں :یک :رثکت :امہرے :اطمےعل :ںیم :اعموتن :رکیت :ےہ۔ :اس :انوؽ :ںیم :ارگنزیی :ےک : :وموضیع :اور :ارابتیط :دوونں:
مسق:ےک:اافلظ:اشلم:ںیہ:ہکلب:انوؽ:یک:رہفتس:ںیم:یہ":وپررٹٹی:آػ:اے:انچ:رگؽ":اور":ھتلیہ:بلک":ےسیج:رمةکت:
امہرے:اسےنم:آان:رشوع:وہ:اجےت:ںیہ،زمدی:ھچک:اثمںیل:المہظح:وہں:
((14

)ا)"::ایھب:اماش:ںیما :کی:ابھت:روؾ:وج Addرکان:ےہ:۔"
مت
" )2اہں،اتہک:اشلگن:رٹنکی:اسڈیئ:یک اید:دالات:رےہ ،ھاری:ایم:بج:الفور:وش:ںیم:اےنپ:الگب:ںیجیھب:وت:
اںیھن:اچےئیہ :ہک:اکرڈ:رپ:ضحم :لگ:دنعبیل :ھکل:دںی۔۔۔ویکں :ہک:دنعبیل:ابون:اؿ:اک:انؾ:ےہ:اور  Hybridالگب:اُاگان:
اُؿ:اک:ہلغشم۔مت:اےنپ:نچک:اگرڈؿ:ےک:وھپؽ:وگیھب:جیھب:دانی۔"
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فن
" )3رھپ:مت:اےسی:وس سٹی:ڈٹیک:ویکں :رکےنب۔؟:ابمل:ہصق:ےہ:ابسیئ:اسؽ:یک:رمع:ےس:ربشٹ:اور:ارمنکی:اَرپ:
الکس :واولں :یک :تبحص۔دس :اسؽ Boston Brahminsاکالعج : :اعمہجل۔نکیل :ںیھمت ا :کی :ابت :اتبوں؟ :اےنپ:
اورنجی:وک:ںیہن:وھبال۔۔اورنجی اید:رانھک:رضوری:ےہ۔"

((16

":رگدش:رگنِ :نمچ":ںیم:ارگنزیی:اافلظ:ہکلب:ارگنزیتی:یک:رھبامر:ےہ:وت:ھچک:ااسی:طلغ:ہن:
ارگ ہی:اہک:اجےئ:ہک
ِ
وہ:اگ۔وحفصں:ےک:ےحفص:ارگنزیی:اافلظ:و:رتابیک:ےس:دلے:رظن:آےت:ںیہ۔ہحفص :ربمن :552:رپ:وت:اکی:ارگنزیی:تیگ:اک:
نتم :کت :ھکل :دای :ایگ :ےہ۔ارگنزیی :اافلظ :وک :اُردو :رمسِ :طخ :ںیم :ےنھکل :اک :راحجؿ :یھب :اس :انوؽ :ںیم :دح :درہج :اعؾ :ےہ۔اہیں:
اقری :اک :واہطس :ابر :ابر :اےسی :اافلظ :ےس :زپات :ےہ:کنیھت وی،را،ٹ،اورٹوڈویس،آؤٹ،ٹ :آؤٹ ،اورنجی ،ررسیچ،
اٹسلئ ،ٹنلیٹ: ،اڈننی :آرٹ : ،:اورلنجی : ،:وسری،رگٹی :رگڈنی :افدر،واک :آؤٹ ،ڈیہ :کک ،رمٹنچ :زبسن،رچیف،وس:
فن
سٹی:ڈٹیک،سی:میم،وگنٹی:روؾ:،اور:وفوٹ:رگاػ۔ںیہک:وت:آداھ:ظفل:اُردو:اور:آداھ:ارگنزیی:اک:اگل:رک:ابت:لمکم:رکےن:یک:
یعس :یتلم :ےہ :اسیج :ہک"انچ :رگؽ""،وسٹسلش :االقنب""،رومینیک :زیچ""،اتریخی :سٹچوئ ":اور ":رشانمک:
ڈنیکسؽ" :وریغہ۔:اس:ےک:اسھت:اسھت :ارگنزیی :اافلظ :ارگنزیی :رمسِ:طخ :ںیم :یھب :دؽ :وھکؽ:رک :ےھکل:ےئگ:ںیہً،الث
Caption,Absurd,Silly Goose,Hope,Wog,Figure of Tragedy,Dominate.اےسی:
ارگنزیی:اافلظ :یھب:اس :انوؽ:ںیم:رثکبت :ےتلم:ںیہ:اور:ارثک:وہگجں:رپ:رگای:اک:ااسحس::رہگا:وہات:الچ:اجات :ےہ۔:رقۃ:انیعل:
دیحر :ےک :اُولسب :ںیم :ںیہک :ںیہک :ارگنزیتی :اک :راج :رظن :آات :ےہ :سج :یک :وہج :ےس :رقفوں :ےک :رقفے : :ارگنزیی :زدہ:
وہےن:اک:اترث:دےتی:ںیہ:اور:اؿ:اک:اسلی:اُولسب:اتیبنج:اور:اغمرئت:اک:ااسحس:یھب:دالات:ےہ۔ینیع:آاپ:ےک:اعمرصنی:ںیم:
یھب ہی :دجت :رظن :ںیہن :آیت :سج :یک :وہج :ےس :ہی :اُولسب :اور :یھب :زایدہ :انامونس :اتگل :ےہ۔ :اس :اقمؾ :رپ :اکی :اعؾ :اندق :ہی:
ابت:وھبؽ:اجات:ےہ:ہک::اعؾ:ڈرگ:ےس:ٹہ:رک:یہ:یسک:ےئن:اُولسب:وک:اعتمرػ:رکاای:اجاتکس:ےہ۔
ڑبا :قیلخت :اکر :یھبک :رط ِز :نہک :رپ :انلچ :دنسپ :ںیہن :رکات :اور :اینپ :تیصخش :اور : :الیمؿ :عبط :ےک :اطمقب :ورےث :ںیم:
ےنلم :وایل :زابؿ :وکاینپ :یقیلخت :رضورت :اور :اشنم :ےک :اطمقب :اامعتسؽ :رکات :الچ :اجات :ےہ۔ینیع :آاپ :ےن :اےنپ :انوولں :ںیم :سج:
ےقبط:یک:اکعیس:یک:ےہ:اُس:اک:یھب ہی:اقتاض:اھت:ہک:ارگن:زیی:اکموملں:وک:انمبس:ہگج:دی:اجےئ:اور:رھپ:سج:اموحؽ:وک:شیپ:ایک:
":رگدش:رگنِ:نمچ":ںیم:
ایگ:اُس:یک:یھب یہی:وبجمری :یھت:ہک:اکمےمل:ارگنزیی:اافلظ:ےس:زمنی:وہں۔ینیع:آاپ:ےک:انوؽ
ِ
اس:رطز:یک:اثمںیل:ہگج:ہگج:رھکبی:وہی:ںیہ:اور:اسباواقت:ریحت:یھب:وہیت:ےہ:ہک:وہ:اےنپ:اموحؽ:اور:رکداروں:یک:یعبط:
رضورت:اک:افدئہ:اُاھٹےت:وہےئ:ارگنزیی:افلظیت:اک:ےب:درغی:اامعتسؽ:رک:اجیت:ںیہ۔ایس:انوؽ:ےک:ہحفص:381:رپ:اکی:وپرا:
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اابتقس :ارگنزیی :ںیم ::ھکل:دای :ایگ :ےہ :اور :یئک ا :کی :اقمامت:رپ::ھچک :اُردو :ولمجں:ےک :دعب:اکی :ہلمج :ارگنزیی :اک :در:آات:
ےہ۔ارگنزیی:زابؿ:اک:رہ:ہلمج:اور:ظفل:وخد:یفتکم:ےہ:اور:ںیہک:یھب ہی:ااسحس:ںیہن:وہات:ہک:وہ:اؿ:بس:وکاُردو:زابؿ:ےک:
ابتمدالت:ای:رتمادافت:ےک:وطر:رپ:الےن:یک:وخاشہ:دنم:ںیہ۔
ینیع:آاپ:یک :ارگنزیتی:دنسپی:وک:اُؿ:یک:اکایمیب ای :اور:اناکیم:ےک:وحاےلےس:رپھک:رک:وکی:ادقاری:ہلصیف:رکان:
یسک:وطر:انمبس:یملع:روہی:ںیہن:وہ:اتکس،ویکں:ہک:اہیں:اقری:اس:ابت:اک:فلکم:ںیہن:ہک:وہ:اینپ:ذایت:دنسپ:اور:ان:دنسپ:یک:
اینبد :رپ :اُولسایبیت :داعوی ای :ولصیفں :اک :زساوار :وہ :اور :یقیلخت :نف :اپروں :وک :اسدہ،دقیق،ومزوں،رمع: ،رواں،ارگنزیی:
زدہ :ای :اشرعاہن :ہہک :رک :ابت :متخ :رک :دے۔بج :مہ :اُولسایبت :اک :اطمہعل :رصػ :اسلی :اینبدوں :رپ :رکںی :ےگ :وت :رھپ :یسک:
اُولسب :وک :اکایمب ای :اناکؾ :انہک :یھب :نکمم :ںیہن :راتہ :ویکں :ہک :اُولسب :اک :اسلی : :زجتہی :ہشیمہ :رعمویض :اور :اسیسنئ :وہات:
ےہ،اہتبل :اافدی :ولہپ :وکاینپ :راےئ :ںیم :اشلم :ایک :اجےئ :وت :وکی :رحج :ںیہن۔رقۃ :انیعل :دیحر :ےک :اس :انوؽ :ںیم :ارگنزیی:
اافلظ:یک:رثکت:ہب:کی:وتق:درج:ذلی:اکنت::یک:رطػ:امہری:رامنہی:رکیت:ےہ:
ا)ُ :ا:ؿ:اک:یقیلخت:ااہظر:ہنکمم:واسلئ:وک:ربےنت:یک:رطػ:املئ:ےہ:سج:یک:وہج:ےس:وہ:اےنپ:رکداروں:وک:اھبنےن:
یک:اخرط::ارگنزیی:زابؿ:اک:آزاداہن:اامعتسؽ:رک:اجیت:ںیہ۔
ب) : :ارگنزیی  :زابؿ :ےک :رفمد :اور :رمبک :اافلظ :ےک :اسھت :اسھت :وپرے :وپرے :ےلمج : :ارگنزیی :ںیم :ھکل:
دےی:اجےت :ںیہ،اظبرہ ہی :بس :ھچک :اُردو :ےک :اینبدی :اُولسب :ےک :الخػ :رظن :آات :ےہ :نکیل :ہی :الص :ںیم:
اسلی:ااختنب:اک:اعمہلم:ےہ۔
ج)::رقۃ:انیعل :دیحرےک:اُولسیب:استخ:اور:تئیہ:یک :رتہب:میہفت :رصػ:اُیس:وصرت :ںیم:نکمم:ےہ :بج:مہ:
اُولسب:یک:دجدی :رعتیں:ےک:نمض:ںیم:کینٹھ،ربوسک:اور:راربٹ:نپ:وارؿ:یک:رعمواضت:ےس:رہ:امنی:
احلص:رکںی:ویکں:یک:اؿ:امکح:ےن:اُولسب:وک":ااختنب":یک:روینش:ںیم:دےنھکی:اور:داھکےن:یک:وجتسج:یک:ہ
د) ::اؿ:ارگنزیی :اافلظ:رپ:وغر:ایک:اجےئ:وت :ملع:وہات:ےہ:ہک:اہیں :وج:اافلظ:اامعتسؽ:ےیک:اج:رےہ:ںیہ :وہ :ومجمیع
وطر:رپ:اکی:ڈوکسرس:وک:منج:دے:رےہ:ںیہ۔
ر)::زابؿ:و:ایبؿ:یک:ہمہ:ریگتی:ںیم:ااضہف:وہا:ےہ:اور:قیلخت:اکر:ےک:رحبت:یملع:اک:کیھٹ:کیھٹ:ادنازہ:وہات:ےہ۔
ز) :اؿ :ارگنزیی :اافلظ :یک :دمد :ےس :رکداروں :یک :امسیج :تیثیح :اور :رتاحیجت :آباسی :نیعتم :وہ :یتکس
ںیہ۔ارگنزیی:اک:ہی:بل:و:ہجہل:اور:اافلظ:اک:انچؤ:رفد:ےک:امسیج:سٹیٹس:وک:یھب:اظرہ:رکات:ےہ۔
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رقۃ:انیعل:دیحر:ےک:اقندوں:ےن:اس:ارگنزیتی:رپ:تہب:ارتعااضت:ےیک:اور:اںیھن:ارگنزیی:زدہ:ادبی:کت:
اہک:ایگ:نکیل:اُوھنں:ےن:اےنپ:دافع::ںیم:یھبک:وکی:ایبؿ:ںیہن:دای۔ہی:اافلظ:ضحم:ارگنزیی:دای:ےک:وشؼ:ںیم:ملق:دنب:ںیہن:
وہےئ:ہکلب:یسک:رفد:ای:رکدار:یک:ایسفنیت:احتل،ذینہ:روےی:اور:دایلخ:اوراخریج:و:اخریج:زدنیگ:یک:اکعیس:رکےن:ےک:ےیل:
ملق:ربداہتش:رسزد:وہےئ:ںیہ۔ہی:امتؾ:ارگنزیی:ایبےین:اےنپ:ایسؼ:ےس:وپری:رطح:ڑجے:وہےئ:اور:ابینعم:ںیہ:اور:انوؽ:
تچ
یک :دجدی :کینکت :ںیم :درگی :زابونں :ےک :وبقمؽ :ااہظرویں :یک :رطح :وموضاعیت :اور  :یلی :ووتعسں :اک :ابثع :ےتنب :ںیہ۔رقۃ:
انیعل :دیحر :یک ُ :اولسایبیت :تیئہ :ںیم :تقیقح :دنسپی :اک :راحجؿ :یھب :ایس :ارگنزیتی :ےک :اسھت :کلسنم :ےہ۔ہی :تقیقح:
دنسپی:یہ:وت:ےہ:یک:ینیع:آاپ:اےنپ:انایمیت:رکداروں:وک:زدنیگ:یک:امتؾ:رت:اچسویئں:اور:رطفی:رانعویئں:ےک:اسھت:شیپ:رکیت:
ںیہ۔انوؽ :ںیم :ارگنزیتی :اک :اکی :ااضیف :افدئہ :ہی :یھب :وہا :ےہ :ہک :انوؽ :اک :رہ :رکدار :اےنپ :اکلم :وعشر :ےک :اسھت :انوؽ :یک:
یقیلخت :اضف :وک :ومہار :راتھک :ےہ۔وعشر :ےک :ایس :رپدے :رپ :انوؽ :یک :امتؾ :تنب :اک :اشمدہہ :ایک :اجاتکس :ےہ :سج :ںیم:
وموضع،رمزکی:ایخؽ:،الپٹ::اور :رصعی :آیہگ:بس:ھچک:ٹمس :رک:اکی :ارعف :دصقم :یک:اخرط:عمج :وہ:ےئگ:ںیہ۔ینیع:آاپ:
ےک:انوولں:ںیم ارگنزیتی:اک:ولہپُ :اؿ:یک:تقیقح:دنسپی:اک:غیلب:ااشرہی ےہ۔ارگ:ہی:تقیقح:دنسپیُ :اؿ:اک:ہلئسم:ہن:وہیت:وت:
ںیمہ:واہں:ارگنزیی:اک:دلخ::یھب:رظن:ہن:آات:۔اس:ےتکن:یک:رتہب:میہفت:درج:ذلی:اابتقس:ےس:وہ::اجیت:ےہ:
"امہرے :انوؽ :اگنر :تقیقح :دنسپی :یک :رطػ :املئ:وہ :ےکچ :ےھت۔اوھنں :ےن ::اچسی :اک:
اشمدہہ:دایلخ:و:اخریج:اقحقئ:یک:روینش:ںیم:رکان:رشوع:رک:دای:اھت۔اخریج:زدنیگ،اموحؽ:اور:
امسج:اک:زجتہی:رک:ےک:شیپ:یک:اجےن:یگل:یھت:اور:دایلخ:زدنیگ:وک:ےنھجمس:ےک:ےیل:لیلحت:یسفن:
وک :شیپ :رظن :راھک :ایگ :اھت۔اظرہ :ےہ :بج :انوؽ :اگنر :یئن :اضف،ےئن :اموحؽ :اور :یئن :دبتیلی :وک:
قیلخت :رکات :ےہ :وت :اس :یک :تیئہ :یھب :اتمرث :وہیت :ےہ۔اشدی یہی :اینبدی :وہج :ےہ :ہک :وسیبںی:
دصی :یک :رسیتی،وچیھت :اور :اپوچنںی :داہویئں :ےک :انوولں :ںیم :تیئہ :اک :وج :ونتع :اتلم :ےہ :وہ:
ےلہپ:یھبک:ںیہن:اھت۔"

((17

سلنیگ:زابؿ:اک:اامعتسؽ
داین :یک :درگی :زابونں :یک :رطح :اُردو :زابؿ :و:ادب :ںیم :یھب :سلنیگ :اک :اامعتسؽ :رحتریی :اور :رقتریی :دونں:
وہگجں:رپ:وموجد:ےہ:اور:اس:اک:اطمہعل:زابؿ:ےک:یئک:دؽ:پسچ:ولہپؤ:ں:وک:اسےنم:الات:ےہ۔اُردو:زابؿ:ںیم:سلنیگ:ےک:
ےیل:اتاحؽ:وکی:ابتمدؽ:ظفل:اسےنم:ںیہن:آای:ہکلب:ڈارٹک:رؤػ:اپرھک:ےسیج:اٰیلع:زابؿ:انشس:اور:زابؿ:داؿ:ےن:اینپ:تغل:اک:انؾ:
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یھب"اونیل :سلنیگ :اُردو :تغل" :راھک :اور :اتکب :ےک :دقمےم :ںیم :اس :ابت :یک :واضتح :یھب :رک :دی :ےہ :ہک :سلنیگ :اک:
:وبقؽ:اعؾ:یک:دنس:احلص:رک:اجےئ۔رقۃ:انیعل:دیحر:ےک:
ابتمدؽ:ایھب:کت:دایتسب:ںیہن:وہا:اور:نکمم:ےہ:ہک:یہی:ظفل:دلج ِ
انوولں :ںیم :سلنیگ :اک :اجزئہ :ےنیل :ےس :لبق :رضوری :ےہ :ہک :اس :االطصح :یک :رعتفی :اور :دحود :رپ :ابت :رک :یل :اجےئ :ات :ہک:
آےگ:آےن:وایل:ثحب::ںیم:وکی:یظفل ای:رشتیحی:ااہبؾ:ابیق:ہن:رےہ۔ڈارٹک::رؤػ:اپرھکی:اس:نمض:ںیم:رمق:رطاز:ںیہ:
"اُردو :زابؿ :ںیم :ارگنزیی :ظفل :سلنیگ Slangےک :ےیل :وکی :اباقدعہ :رتمادػ :وموجد:
ںیہن :ےہ۔سلنیگ :اک :وہفمؾ :ادا :رکےن :ےک :ےیل :ابومعلؾ : ":اعایمہن :اافلظ :و :احمورات":،
"ابزاری :ز :اب:ؿ":،:":وسایقہن :اافلظ:و:احمورات":"،وعایم :اافلظ:و:احمورات""،اناشہتسئ:
اافلظ""،ذتبمؽ:زابؿ":اور:":ریغ :ہق:اافلظ:و:احمورات:":یسی:ابعرںیت:یتلم:ںیہ۔سلنیگ:
یک :االطصح :اؿ :ریغ :ریمس( :نکیل :ااہظر :اور :االبغ :ےس :رھبوپر) :اافلظ :و :احمورات :ےک :ےیل:
اامعتسؽ :یک :اجیت :ےہ :وج :زابؿ :ےک ":ایعمری"،دنتسم :اور :اسکٹیل :ذریخہ :اافلظ :اک :ہصح :ںیہن:
((18

ےھجمس:اجےت:نکیل:اعؾ:وبؽ:اچؽ:ںیم:ےب:یفلکت:ےس:اامعتسؽ:رک:ےیل:اجےت:ںیہ۔"
سلنیگ:یک :ونتیع:اور:اامعتسؽ::رپیئک :رطح:ےک:اکنت:اسےنم:آےت:ںیہ،یلہ:ابت:وت:ہی:ےہ:ہک:سلنیگ :ںیم:
در :آےن :واےل :امتؾ :اافلظ :و :رتابیک :ریغ :ریمس :وہےت :ںیہ۔اکی :زامہن :اھت :ہک :سلنیگ :اک :اامعتسؽ :رصػ :زابی :وگتفگ :کت:
دحمود :اھت :نکیل :رہتف :رہتف :ہی :ادیب :اور :احصیتف :رحتریوں :ںیم :اشلم :وہےن :ےگل :اور :آج :احتل :ہی :ےہ :ہک :داین :اک :رقتًابی :رہ :ڑبا:
ادبی:اینپ:رحتریوں:ںیم:سلنیگ:ےک:اامعتسؽ:وک:اجزئ:ایخؽ:رکات:ےہ۔اُردو:ےک:ادوبیں:ںیم ہی:راحجانت:ڈیمای:یک:دبوتل:
تہب :اعؾ :وہےئ :اور :دےتھکی :یہ :دےتھکیاتشمؼ :ادمح :وییفس: ،اافشؼ :ادمح :اوررصنتسم :نیسح :اترڑ :ےسیج :دیجنسہ :ےنھکل :واولں :ےک:
اہں :یھب :سلنیگ :یک :اثمںیل :رظن :آان :رشوع:وہ :ںیئگ۔دو ِر :احرض :ںیم :وت :سلنیگ :یک :وبقمتیل :اک :ہی :اعمل :ےہ :ہک :ڑبے :ڑبے:
دصور:تکلمم:اینپ:زابی :رقتریوں:ںیم:سلنیگ:ربت:رک:وعاؾ:اک:دؽ:ےنتیج:یک:وکشش:رکےت:ںیہ۔سلنیگ:یک:اظرہی:اور:
ابینط:وصخایصت:رپ:روینش:ڈاےتل:وہےئ:ڈارٹک:رؤػ:اپرھکی:ےتھکل:ںیہ:
"سلنیگ :یک :نیت :وصخایصت :ںیہ:اوؽ،اعؾ :وبؽ :اچؽ :اور :ےب :یفلکت :یک:
زابؿ)(Colloquialوہان؛ دوؾ،ریغریمس) (Informalوہان؛یئن:ابت:انہک:ای:رپای:
ابت :وک :ےئن :ادناز :ےس :انہک۔زین ہی :ہک :سلنیگ :وک ":دنتسم" :زابؿ :ےس :مک :رت :یھب :اھجمس :اجات:
ےہ۔ٰیتح:ہک:اےس  Lingo of the gutterیھب:اہک:ایگ۔سلنیگ:یک:درگی:وصخایصت:
12

:امذخ:یقیقحت:ہلجم

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN (Online): 2709-9644 | ISSN-L: 2709-9636

ںیم ہی:یھب:اشلم:ےہ:ہک:اس:یک:رسدحںی :یھبک:یھبک :ےب :ادیب:اور:اتسگیخ:ےس :یھب:اج :یتلم:
ںیہ۔ :یھبک :سلنیگ :اک :دصقم"اکٹھج)"(Shockدانی :وہات :ےہ۔ہی :شحف :یھب :وہ :اتکس:
ےہ۔

((19

ہی :ےط :دشہ :ارم :ےہ :ہک :سلنیگ :الص :ںیم :امسیج :رضورت :یک :دنی :ےہ :اور :امہری :یئک :ذینہ:
ایفیکت،ااسحاست،امسیج :روےی :اور : :ادقار :ےس :کلسنم :اعدات :و :اوطار :ےک :ااہظرےی :ایس :سلنیگ :یک :وہج :ےس :لمکم:
وہےئ:ںیہ۔سلنیگ:ےن :یئک:اؿ:دےھکی:اہجں:رونش:رک:دےی:ںیہ۔دو ِر:دجدی:ںیم :وسلش:ڈیمای:ےن:اور:رھپ ا :سی ا :می ا :سی:
منس
اور:ای:میلز:ےن:یھب:سلنیگ:ےک:رفوغ:ںیم:امنایں:رکدار:ادا:ایک:ےہ۔:ٹسکیٹ :ج:یک:زابؿ:ڑکسےت:ڑکسےت:اینت:مک:رہ:یئگ:
ےہ :ہک :ریحت :وہیت :ےہ :ہک :اس :یٹک :یٹھپ :زابؿ :ےس :یھب :ااہظر :و :االبغ :ےک :امتؾ :اقتےض :رطبقیِ :انسح :ادا :وہ :رےہ:
ںیہ۔امہری :یئن :وپدزابؿ :ےک :ایس :ادوھرے :اسےچن :ےک :اسےئ :ںیم :لپ :رک :وجاؿ :وہ :ریہ :ےہ،ہکلب :ارگ :ہی :اہک :اجےئ :ہک:
سلنیگ:اب:امہرے:ونوجاونں:اک:روز:رمہ:نب:اکچ:ےہ:وت:ھچک:طلغ:ہن:وہ:اگ۔
رقۃ:انیعل:دیحر:ےک:اہں:یھب:سلنیگ:اک :نلچ:ضعب:انوولں:ںیم:اعؾ:لم:اجات:ےہ:اور:ہی:ارم:اظبرہ:تہب:ریحاؿ:
نک :ےہ :ہک :اؿ :یسی :الکیکیس :زماج :یک :احلم :قیلخت :اکر :ینتک :زنہدنمی :ےس :سلنیگ :وک :ایعمری :زابؿ :ےک :ولہپ :ہب :ولہپ :ہگج:
دیتی:یلچ:اجیت:ںیہ۔اس:ابت:ےس:مک:از:مک:ہی:ادنازہ:وت:رضور:وہات:ےہ:ہک:ینیع:آاپ:اک:اسلی:وعشر:تہب:ہتخپ:اھت::اور:وہ:زابؿ:وک:
اکی:زدنہ:ااکی:ھجمس:رک:ھکل:ریہ:ںیھت۔زابؿ:اک:ہی:انایمیت وصتر:اُؿ:ےک:ادب:اپروں:ںیما :اسی:اھکنر:اور:واقر:دیپا:رکات:ےہ:
ہک:فصن:دصی:ےلہپ:ےک:ےھکل:وہےئ:انوولں:یک:زابؿ:ایسی:ےہ:ےسیج ہی:ایھب:دنچ:دؿ:ےلہپ:ےھکل:ےئگ:وہں۔:رقۃ:انیعل:دیحر:
یسی :ہق:دنب:اور:قیلعتسن:اھکلری:اےنپ:انوولں:ںیم:ایعمری:اُردو:زابؿ:ےنھکل:ےک:اسھت:اسھت:سلنیگ((Slangاک:اامعتسؽ:
یھب :دح :درہج :ےب :یفلکت :ےس :رک :اجیت :ںیہ۔ہی :تہب :دؽ :پسچ :اطمہعل :ےہ :اور :اینپ :ونتیع :اور :اتیمہ :ےک :شیپِ :رظن :اگل:
:رگدش:رگنِ:نمچ":ںیم:سلنیگز:
اقمےل:اک:اقتمیض:ےہ۔اتمہ:ہی:ابت:اخرط:اشنؿ:رےہ:ہک:اؿ:ےک:ابیق:انوولں:یک:تبسن" ِ
اافلظ:یک:دعتاد:زایدہ:رظن:آیت:ےہ۔دنچ:امندنئہ:اثمںیل:درج:یک:اجیت:ںیہ:
"ریتا :وت،اس :اک:اہجں:آراء :اک:وت :یسک :دڑلیھ :ومولی :ےس:ایبہ :وہ:اگ،انجب:ومولی :ےب:
ونریجاادلنی :ادمح :اصبح! :ومیٹ :رخسمی :روومال :ےن :ہنم :اھپڑ :رک :اہاہ :رکےت :وہےئ :اہک :اور:
ےنچ:اھپیتکن:ریہ۔"

( (21

"ول:دؾ:اگلؤ۔۔۔ول:اکی:وُساٹ۔۔ےگل:دؾ:ےٹم:مغ۔۔۔اعم:ػ:ےئجیک:اگ:آپ:دماری:ںیہ ای:وونشی؟۔"
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"وج:ارگنزی:اس:اجدو:رگی:یک:الہتک:ےک:الہتک:زیخ:رحس:اک:اکشر:وہا:وہ:تہب:دلج:اانپ:رکدار:
تھنٹ
((22
وھک:اھٹیب ،چز:وہ:ایگ۔"
اؿ :ےک :العوہ :ایس :انوؽ :ںیم :ںیمہ :سلنیگ :یک :وج : :زمدی : :وصرںیت :رظن :آیت :ںیہ :اُؿ :ںیم"ففیا:
رھگ""،اھٹبؽ""،ہکلم : :وٹرہی""،وھبوپن""،اگنفل""،اعیکس :معسویک"(اعیقش :وشعمیق)"،عسک :اجمیج :اھت :عسک:

حک
یکی"(قشعِ:اجمزی:اھت:ای:قشعِ:یقیقح""،ریما:اجیھب:آؤٹ:وہ:ایگ""،اے:مگ:ےک:امرو"(:اے:مغ:ےک:امرو)"،دخا:اہمترا:مگ:
ت
ُ
رکان""،اچل""،ڑگ :ڑب :اھجےل""،والیتئ :نپ""،رچلک:
دور :رک :دے"(دخا  :مھارا :مغ :دور :رک :دے)"،ڑسؿ""،ونیکنٹ :
ورچل""،اَویمں"(ایّم :یک :عمج)" :ےب :ابیگن :ےک :رمےغ""،ڈری :ے :داری"اور"رخاٹن"وریغہ :اشلم :ںیہ،اؿ :سلنیگ:
اافلظ:یک:ادایگیئ:فلتخم:رکداروں:ےک:وتطس:ےس:لمع:ںیم:آی:ےہ۔
انوؽ(رگدش :رگنِ :نمچ) : :یسک :دح :کت :این :ےہ :ویکں :ہک :ہی 1987ء :ںیم :رظنم :رپ :آای:
رقۃ :انیعل :دیحر :اک :ہی :
ِ
اھت۔اس:یک:زابؿ :وک:ایھب:اانت:رعہص:یھب:ںیہن :زگرانکیل:اس:ںیم:اامعتسؽ:وہےن:واےل:امتؾ:سلنیگ:دےتھکی:یہ:دےتھکی :آج:
یک:روز:رمہ:اک:ہصح:نب:ےکچ:ںیہ۔رقۃ:انیعل:دیحر:زابؿ:اک:وج:رہگا:وعشر:ریتھک:ںیہُ :اس:یک:وہج:ےسُ :اؿ:ےک:اہں:ونصمتیع:
ےک :اجبےئ :رطفی :نپ :اک :ااسحس :وہات :ےہ۔وہ :امسج :ےس :ٹک :رک :ںیہن :ہکلب :امسج :ےس :ڑُج :رک :اینپ :یقیلخت :الصوتیحں :اک :ااہظر:
رکیت:ںیہ:سج:یک:وہج:ےسُ :اؿ:ےک:ایبؿ:ںیما :کی:دنرت:اور:دشت::دیپ:ا:وہ:اجیت:ےہ:اور:اُؿ:اک:ایبہین:وپری:وقت:ےک:اسھت:
اقری:ےک:دؽ:و:دامغ:رپ:ارثات:رممست:رکات:الچ:اجات:ےہ۔
امشرتی( (Enumerationاک:معنیایت:اظنؾ
اُولسایبیت :زجتایت :و :وتاحیضت :ںیم :امشرتی ا :کی :امہ :وہلیس :ےہ۔اس :ںیم :ومعًام :اکی :سنج :ےس :قلعت :رینھک:
وایل:اایش ای:افتموت :افصت:،:اافلظ،:ایرھپ :وصترات :اک:ذرک:اکی:اخص:یقطنم:رتبیت :ںیم:ایک:اجات:ےہ۔رمزا :لیلخ:ادمح:گیب:
اس:نمض:ںیم:ےتھکل:ںیہ:
" امشرتی:ایبؿ:اک:اکی:رطز:ےہ :سج:ںیم :فلتخم:اایش ای :ااعفؽ:اک:اکی ا :کی :رکےک::انؾ :انگ:
ایاجات :ےہ :سج :ےس :اکی :زریجن :یس :نب :اجیت :ےہ۔اس :ےس :ےلمج :یک :وحنی :رتبیت :ںیم :وکی:
رفؼ :ںیہن :آات۔نج :اایش :اک :اکی ا :کی :رک :ےک :انؾ :ایل :اجات :ےہ :وہ :ابومعلؾ :اکی :زرمے :ای:
لیبق :ےس :قلعت :ریتھک :ںیہ ا :ور :اؿ :ںیم ا :کی :مسق :اک :معنیایت :رطب :اپای :اجات :ےہ :اور :ہی :رط ِز:
ایبؿ:یسک:یھب:رطح:لسلست:ِ:ایبؿ:وک:رجموح:ںیہن:وہےن:داتی۔"
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ہی:رعتفی:اظبرہ::اکی:دح:کت:لمکم:ےہ:نکیل:اس:ںیم ہی:ااضہف:رکےن:یک:رضورت:ےہ :ہک:ارگ:اایش:اک:قلعت:
اکی:زرمے:ایا :کی:لیبق:ےس:ہن:یھب:وہ:وت:وظفلں:اک::وہ:معنیایت:رگوہ:امشرتی:یک:ذلی:ںیم:آےئ:اگ۔الص:اعمہلم:اافلظ:و:
وصترات :ےک :درایمؿ :ابیمہ :اور :یقطنم :رطب :اک :ےہ :ارگ :ہی :اُوتسار :ےہ :وت :امشرتی :ےک :امتؾ : :اقتےض :وپرے :وہ :اجےت:
ںیہ۔یقیلخت :ادب :ںیم :امشرتی :اک :اامعتسؽ :اعؾ :ےہ :اور :ارثک :وشیب :رت :قیلخت :اکروں :ےن :اینپ :اینپ :ااتف ِد :عبط :اور :وہستل :ےک:
اطمقب:اےس:ربات:ےہ۔
رگدش:رگنِ:نمچ":ںیم:امشرتی:یک:اثمولں:اک:معنیایت:ادناز:ھچک:ویں:ےہ:
ِ
"ونانب :یک :آھکن :رپاتسؿ :ںیم :ںیم :یلھک :اُدا :ایمسلط :احلػ،ےچین :ریفوزی :رگن :اک :ریمشی :رتیک:
اقنیل،اس:ےک:ےچین ہی:وماٹ:اھبگ۔وخد:ریمشکی:اشؽ:ںیم:اپرلس:یک:رطح:یٹپل:ادرھ:سیفن:
تشط :ںیم :درھی :ایھٹیگن،اوےچن :دروازوں :رپ :والیتی :رجشم :ےک :رپدے :اکی :ابط قچے:
ںیم:الگب:یک:ویلکں:اک:ڈریھ:،اطوچقں:ںیم:الگب:اپش:اور:وعد:وسز،زبس:اتدباونں:ےس:یتنھچ:
((24

آاتفب:یک:انریجن:اعشںیعا :کی:یھنن:یس:رمرمںی:والیتی:ومریت:وک:داکم:ریہ:ںیھت۔"
ِ
:رکمواہت :زامہن :ےن :رفتص :ہن :دی :ورہن :مہ :یھب :امدعب :الطنیعایت :وماگشایفں :رکےت،ہجیتن :ھچک :ہن:
"اھبی :مہ :وک
اتلکن۔اسکیں :مسیک :االطصاحت :احیملتت :ےک :ابووجد :رکنش :اور :راداھ :اور :وگایپں :اور :رباڈیئ :آػ :رکاٹسئ :اور :اوایل :اک:
واصؽ::اور:رعس:اور :وگری :وسےئ :جیس:رپ :ھکم:ہپ:ڈاےل :سیک۔:اور ہی:ہک:ومالان:رسحت:وماہی :رسی :رکنش :وک:اواچن:اعرػ:
ےتھجمس :ےھت۔اور :ہی :ہک :وصایف :اک :تبحم :اک :ابغ :دمہیھ :اکؽ :اودھ :ےک :رپمی :امریگ :وصویفں :اک :رپمی :نب :اور :رماگویت :اور :دموھ:
امینل۔۔دی :ورسک۔۔وقومں :یک :ابلکل :ادنروی :اسیکیئ :رپ :زایدہ :رفؼ :ںیہن :زپا۔ذرا :اس : :رکدیو :وت :اک :آرخی :ادیم :وکی:رل
ویہزنمؾ:ےس:یھت:وہ:وہ:یئگ:لیف۔۔۔:اسری:داین:ںیم۔"

( (25

العوہ:ازںی ہی:امشرتی:ںیہک:اسدہ:اور:ںیہک:دیچیپہ :کینکت:ںیم:اےنپ:وہےن:اک:وجاز:رفامہ:رکیت:ےہ۔امشرتی:
یک:معنیات:ےک :وحاےل:ےساکی:امہ :ابت:ہی:یھب:دےنھکی:ںیم:آی:ےہ:ہک :وہ :تقیقح :اگنری :اور:تقیقح :دنسپی:اک :دانم:
تہب :وبضمیط :ےس :اھتےم :ریتھک :ںیہ۔امشرتی :یک :امتؾ :اثمولں :ےس :اؿ :یک :اُولسایبیت :وقت :اک :ااسحس :وہات :ےہ۔ینیع :آاپ:
اینپ :یقیلخت :رثن :وک:ضعب:اواقت:اانت :اجس :رک :شیپ:رکیت:ںیہ:ہک::اقری:اُؿ:یک:رثن:ںیم:وخد :وک:مگ :رک :داتی :ےہ:اورُ :اس:یک:رظنوں:
ےس :وہ :وھچےٹ : :وھچےٹ :نکیل :امہ :اقمامت :اولھج :وہ :اجےت :ںیہ :وج :انوؽ :یک :اہکی ای ُ :اس :ےک :اُولسب :وک :واحض :رکےت:
ںیہ۔امشرتی:ںیم:ارگہچ:ومعمیل:ومعمیل:ابوت:ں:اک:ذرک:یھب :آ:اجات:ےہ:نکیل ہی:ومعمیل:ابںیت:یسک:ریغ:ومعمیل :رکف:ای:وموضع:
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وک :اظرہ :رکےن :ںیم :دیلکی :رکدار :اداد :رکیت :ںیہ،رفایسیس :انوؽ :اگنر :اور :اقند :الیمؿ :ڈنکریا :اینپ :اتکب ":انوؽ :اک :نف" :ںیم:
اتہک:ےہ:
"انوؽ:یک:روح:دیچیپیگ:یک:روح:ےہ۔رہانوؽ:اےنپ:اقری:ےس:اتہک:ےہ۔"زیچںی:اس:دقر:
اسدہ :ںیہن :انتج :مت :ےتھجمس :وہ"رگم :آاسؿ :اور :رسعی :وجاابت :ےک :اقنر :اخےن :ںیم ،:وج :وسا ؽ:
ےس:ےلہپ:یہ:ومندار:وہ:اجےت:ںیہ،اس:اچسی:وک:اننس:آہتسہ:آہتسہ:لکشم:رت:وہات:الچ:اجات:ےہ:
((26

اور:ابالآرخ:اس:اک:راہتس:رک:اجات:ےہ۔۔۔۔انوؽ:یک:روح:لسلست:یک:روح:ےہ۔"
اُولسایبت:اور:معنیات:اک:وموضع:یسک:انوؽ:ےک:انترظ:ںیم:وعیس:اور:رہگے:وموضاعت:اک:اقتمیض:وہات:ےہ:
اس :ےیل اہیں :رصػ :اس :ےک :ھچک :اینبدی :اور :امہ :وصترات :ےتسرعتض :ایک :ایگ :ےہ :اتہک :اُردو :زابؿ :و :ادب :ںیم ا :کی:
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